
nr 333  str. 1  

Nr 1 (333) Styczeń 2019 rok XXVIII www.dukla.pl/dps dps@dukla.pl

Cena 2,80 zł (5% VAT)



str. 2  nr 1/2019 nr 333  str. 3  

DUKLA.pl - miesięcznik (www.dukla.pl/dps)
Wydawca: Ośrodek Kultury w Dukli, ISSN 2080-0835
Adres redakcji: 38-450 Dukla, Trakt Węgierski 11, p. 309,
tel. (+48) 13-432-91-33, fax (+48) 13-433-10-11, e-mail: dps@dukla.pl
Redaguje zespół: Krystyna Boczar-Różewicz - red. naczelna, 
Wiktor Szyndak - red. techniczny - skład i łamanie,  
Janusz Krowicki - wyd. internetowe, Halina Cycak, Barbara Pudło 
Współpracujący: Witold Puz, Bartosz Szczepanik, Maria Walczak, 
Aleksandra Żółkoś
Druk: Drukarnia „HEDOM”, ul. Kletówki 54a, Krosno, 
tel./fax 13 432 02 02, www.hedom.pl
Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Zastrzegamy sobie prawo 
do skracania artykułów i adiustacji tekstów. Materiały przyjmujemy 
do 20. każdego miesiąca. Dostarczone materiały można odebrać 
w siedzibie redakcji. 
Numer zamknięto dnia 2. 1. 2019 r.  
Udostępniono do sprzedaży 7. 1. 2019 r. Nakład 450 egz. 
OKŁADKA: Ratusz na dukielskim rynku wzimowej szacie
Fot. Krystyna Boczar-Różewicz 

W styczniowym numerze:
Ambulans dla krośnieńskiego szpitala od samorządów ....................................... 2
Projekt „Polskie Himalaje 2018” cz. 2 ................................................................... 2
Cogito, ergo sum ................................................................................................... 3
Nowa tablica na wzgórzu 534 .............................................................................. 3
Z posiedzenia Rady Miejskiej w Dukli.................................................................... 4
Stałe komisje Rady Miejskiej w Dukli .................................................................... 4
Samochód specjalny ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Dukli ................................. 5
Tradycja szopki bożonarodzeniowej ..................................................................... 5
Betlejemskie Światło Pokoju w Dukli..................................................................... 5
Kody kreskowe od 1 stycznia 2019 r. .................................................................... 6
Maluch + ............................................................................................................... 6
Rejestrować się czy nie?  ....................................................................................... 7
Powietrze – produkt pierwszej potrzeby ............................................................... 8
Realizacja projektów w Nowej Wsi ....................................................................... 8
„Bezpieczny Senior” w Nowej Wsi! ....................................................................... 9
Mikołajki w Zawadce Rymanowskiej! ................................................................... 9
Lodowisko zaprasza .............................................................................................. 9
66 tysięcy złotych na leczenie Olusia .................................................................. 10
Szlachetna Paczka 2018 – Rejon Dukla............................................................... 10
Zwycięzcy w konkursie gminnym wyłonieni ........................................................ 13
Trzecie miejsce Justyny ........................................................................................ 13
Mikołajki z Alicją Majewską i Włodzimierzem Korczem ..................................... 14
XII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek ............................................................... 15
Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora .................................................................. 16
Jarmark Bożonarodzeniowy ................................................................................ 16
Koncert Bożonarodzeniowy ................................................................................. 16
Przedszkolacy złożyli życzenia ............................................................................. 16
Trzecie miejsce siatkarek z Dukli ......................................................................... 19
Turniej rocznika 2011 w Jaśle ............................................................................. 19
Piłkarze rocznika 2009 zakończyli zmagania ...................................................... 19
Nowa bieżnia na siłowni MOSiR Dukla ............................................................... 19
Memoriał im. Stanisława Piesika po raz szósty .................................................. 20
Głosujemy na sportowców z Gminy Dukla! ........................................................ 20
Łowiectwo i ekologia ........................................................................................... 23
W pasiece ............................................................................................................ 24
Prawo przy porannej kawie ... ............................................................................. 24
Gimnazjum w Dukli zwycięzcą konkursu ............................................................ 25
Urokliwe świątki .................................................................................................. 25

„Nie kłopocz się unikaniem pokus...  
gdy się zestarzejesz, to one będą unikać ciebie.”

- Winston Churchill
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Ambulans dla 
krośnieńskiego szpitala 
od samorządów

Projekt „Polskie Himalaje 2018” cz. 2

Katmandu

Katmandu wita nas gorącym, wilgotnym powietrzem. Na lot-
nisku nieprzebrane tłumy. Odbieramy bagaże i jedziemy do ho-
telu. Mimo późnej godziny na drogach jest bardzo duży ruch. Tym 
razem nie robi on na nas aż takiego wrażenia, jak poprzednio, ale 
osoby, które są w Nepalu po raz pierwszy przecierają oczy ze zdu-
mienia. Drogi są w opłakanym stanie, a wiozący nas busik trzesz-
czy i podskakuje na wybojach. Co więcej nie ma w nim odpowied-
niej liczby miejsc, więc siedzimy na bagażach, na kolanach współ-
towarzyszy, gdzie się da. A za oknami … to trzeba zobaczyć na 
własne oczy – zwisające zewsząd kable elektryczne, bezpańskie 
psy, kurz i ogólny nieład. Ludzie są jednak uśmiechnięci, bardzo 
pomocni i życzliwi. 

W końcu docieramy do hotelu, jest 24.00, a my dowiadujemy 
się, że za pięć godzin lecimy do Lukli. Wymieniamy pieniądze  
i przepakowujemy się, bo bagaż może ważyć nie więcej niż 15 kg. 
I wcale to nie jest takie trudne, okazuje się, że mój waży 12 kg. 
Jednak te kilka podróży, które do tej pory odbyłam, czegoś mnie 
nauczyły. Na lotnisku wszystkie bagaże naszej grupy są ważone 
wspólnie i kolejne zaskoczenie – nie mamy żadnego nadbagażu, 

Cogito, ergo sum
Zakończył się rok 2018. Jaki był, co udało się zrealizować, a co 

nie? 2018 to rok w którym świętowaliśmy stulecie odchodów nie-
podległości naszej ojczyzny. Stulecie obchodzono w różny spo-
sób poprzez okazjonalne koncerty, marsze, konferencje na pozio-
mie państwowym, ale również w naszych „Małych Ojczyznach”.  
W gminie Dukla miały miejsce takie właśnie obchody, które odbiły 
się szerokim echem po okolicznych gminach. Jednym z ważniej-
szych wydarzeń były wybory samorządowe, w których frekwen-
cja wyborcza była wysoka ponad 50% i w których wyborcy zade-
cydowali o wyborze radnych Rady Miejskiej w Dukli (dziesięciu 
nowych radnych) i zaufali na następną kadencje urzędującemu już 
burmistrzowi. Wiele wydarzyło się w sporcie. Pozytywnie zasko-
czyli nas siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrza Świata. Natomiast 
negatywne emocje towarzyszyły nam podczas piłkarskiego Mun-
dialu. Polska reprezentacja znowu nie wyszła z grupy. Można po-
wiedzieć nic nadzwyczajnego, a jednak liczyliśmy na coś więcej. 
Jednym słowem wzloty i upadki były naszym dniem powszednim. 
Bardzo ważnym wydarzeniem w naszej gminie było oddanie wieży 
widokowej na górze Cergowej. To przyczyniło się do wzmożonego 
ruchu turystycznego, oblegana Cergowa pękała w szwach, a miesz-
kający na Zakluczynie zastanawiają się co będzie wiosną 2019, jak 
ruszy sezon turystyczny. Odeszło od nas wielu wspaniałych ludzi, 
znanych i wybitnych muzyków jak Tomasz Stańko, czy Kora Jac-
kowska, wybitnych sportowców jak Irena Szewińska, znanych i lu-
bianych aktorów jak: Roman Kłosowski, Antoni Pszoniak, Woj-
ciech Pokora, reżyser Kazimierz Kutz, bp. Tadeusz Pieronek, kano-
nista prof. nauk prawniczych, autor wielu książek jak np. Kościół 
nie boi się wolności czy Kościół bez znieczulenia. W gminie Dukla 
pożegnaliśmy m.in. założyciela Muzeum Kultury Łemkowskiej w 
Zyndranowej Teodora Gocza, który zmarł akurat w 50. rocznicę za-
łożenia tej placówki i najstarszą mieszkankę Podkarpacia, i gminy 
Dukla Katarzynę Moroń, która żyła ponad 109 lat. Cały rok wy-
pełniony był wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi, które or-
ganizowali Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli i Ośrodek 
Kultury w Dukli. Powiem więcej organizacje pozarządowe aktyw-
nie włączyły się w życie społeczne, kulturalne i sportowe naszej 
gminy. Wszystkim życzę lat pani Katarzyny, a narzekającym, że  
u nas nic się nie dzieje udziału w organizowanych imprezach. 
Warto o tym pomyśleć.

Krystyna Boczar-RóżewiczWidok na Namcze Bazar

Podczas trekkingu aklimatyzacyjnego na trasie Namcze Bazar  
- Khumjung Village

Jedna z uliczek w Lukli

Nowa tablica  
na wzgórzu 534

Realizacja ustawy z 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propago-
wania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 
jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, bu-
dowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1103) spowodowała, że wcześniej umiesz-
czona tablica na obelisku – miejscu pamięci na wzgórzu 534 zo-
stała usunięta. Nowa inskrypcja o treści skonsultowanej z Insty-
tutem Pamięci Narodowej została wykonana i zamontowana na 
obelisku.

kbr
Fot. str. 27

18 grudnia br. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpac-
kiego im. Jana Pawła II w Krośnie odbyło się podsumowanie Plebiscytu Me-
dycznego, podczas którego pacjenci głosowali na najlepszych lekarzy, pielę-
gniarki i pracowników szpitala. Podczas spotkania dyrektor szpitala podzięko-
wał samorządom za zakup nowego ambulansu.

Wśród nagrodzonych są Agata Przybylska z zakładu diagnostyki laborato-
ryjnej, Anna Braja z poradni okulistycznej a także lekarze: Małgorzata Siwiec 
z poradni gastroenterologicznej, Katarzyna Bieniek z oddziału gastroenterolo-
gicznego i pielęgniarka tego oddziału: Renata Lipka.

Podczas spotkania dyrektor podziękował również samorządom, dzięki któ-
rym szpital mógł kupić nowy, bardzo nowoczesny ambulans. Gminy przeka-
zały 220 tys. zł. na ten cel. Karetka będzie służyć mieszkańcom Krosna jak 
i innym gminom powiatu - Miejscu Piastowemu, Iwoniczowi, Rymanowowi, 
Chorkówce, Jaśliskom, Dukli i gminie Jedlicze. Gmina Dukla przekazała na 
ten cel 15 tys. zł.

kbr
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Z posiedzenia Rady 
Miejskiej w Dukli

Sesja Rady Miejskiej w Dukli odbyła się 28 listopada 2018 roku o godz. 12.00 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli. W sesji udział wzięli nastę-
pujący radni: Bogdan Maciejewski, Paweł Kuffner, Justyna Zimny- Frużyńska, 
Roman Drajewicz, Ewa Szymko, Ewa Dubiel, Piotr Węgrzyn, Magdalena 
Krukar, Ewa Przystasz, Mariusz Folcik, Bogdan Drozd, Adam Faustus, Bogusław 
Karkoszka, Teresa Belcik i Bohdan Gocz.

Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz – Andrzej Bytnar, Zastępca Burmistrza 
– Elżbieta Wróbel, Sekretarz Gminy – Halina Cycak, Skarbnik Gminy – Jolanta 
Bik, Naczelnik Wydziału Gospodarczego – Piotr Świder, zaproszeni goście, kie-
rownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi i przedstawiciele wspólnoty sa-
morządowej. Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. Burmistrz  
A. Bytnar zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadze-
niu do porządku obrad w punkcie 3 jako ppkt „d” projektu uchwały w spra-
wie wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Dukli do Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Dukli. Wniosek swój uzasadniał faktem, że 
dotychczasowi radni, którzy wchodzili w skład rady nie zostali wybrani na VIII 
kadencję dlatego też zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały 
na odbywającej się sesji.

Innych wniosków nie było. Przewodniczący Rady M. Folcik poddał pod głoso-
wanie wniosek Burmistrza. Przyjęto go jednomyślnie (głosowało 15 radnych). 

Uzupełniony o wniosek Burmistrza porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania i wolne wnioski.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarzą-

dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” (druk nr 1),

b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 (druk nr 2),
c) ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Dukli (druk nr 3),
d) wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Dukli do Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Dukli (druk nr 4).
4. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
5. Oświadczenia i informacje.
6. Zamknięcie sesji.

Rada Miejska po wysłuchaniu opinii poszczególnych komisji podjęła następu-
jące uchwały:
a) Uchwały nr II/4/18 Rady Miejskiej w Dukli w sprawie uchwalenia „Programu 

Współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiota-
mi wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na rok 2019.

Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 15 radnych).
b) Uchwałę nr II/5/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 

2018 rok. Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 15 radnych).
c) Uchwałę nr II/6/18 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagro-

dzenia Burmistrza Dukli. Uchwałę podjęto większością głosów: 14 głosów 
„za” przy 1 wstrzymującym się (głosowało 15 radnych).

d) Uchwałę nr II/7/18 w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej 
w Dukli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli. Uchwałę 
podjęto większością głosów: 14 głosów „za” przy 1 wstrzymującym się (gło-
sowało 15 radnych). Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do pro-
tokołu.

Pełne teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej: www.bip.dukla.pl

Halina Cycak - Sekretarz Gminy Dukla

Stałe komisje 
Rady Miejskiej  

w Dukli
kadencja 2018-2023

Podczas I sesji Rady Miejskiej w Dukli, która 
odbyła się 22 listopada 2018 roku nowo wybrani 
radni ustalili składy osobowe stałych komisji Rady 
Miejskiej w Dukli, które zostały podjęte uchwałą 
nr I/3/18 Rady Miejskiej w Dukli. Składy przed-
stawiają się następująco:
1. Komisja Rewizyjna

1) Ewa Przystasz – przewodniczący
2) Ewa Dubiel – z-ca przewodniczącego
3) Bogdan Drozd – członek

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1) Bogdan Maciejewski - przewodniczący
2) Bogdan Drozd – z-ca przewodniczącego
3) Bogusław Karkoszka – członek

3. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Środowiska
1) Adam Faustus – przewodniczący
2) Paweł Kuffner – z-ca przewodniczącego
3) Ewa Szymko - członek
4) Bohdan Gocz - członek
5) Ewa Przystasz – członek
6) Roman Drajewicz – członek

4. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw 
Obywatelskich

1) Magdalena Krukar – przewodniczący
2) Justyna Zimny–Frużyńska – z-ca przewodni-
czącego
3) Teresa Belcik – członek
4) Mariusz Folcik - członek
5) Piotr Węgrzyn – członek

5. Komisja Budżetu i Finansów
1) Bogusław Karkoszka – przewodniczący
2) Roman Drajewicz – z-ca przewodniczącego
3) Ewa Szymko – członek
4) Paweł Kuffner - członek
5) Ewa Dubiel - członek
6) Bohdan Gocz - członek
7) Justyna Zimny-Fruzyńska - członek
8) Adam Faustus - członek
9) Mariusz Folcik - członek
10) Piotr Węgrzyn - członek
11) Magdalena Krukar - członek
12) Teresa Belcik – członek
13) Bogdan Maciejewski - członek

kbr

Samochód specjalny 
ratowniczo-gaśniczy  
dla OSP w Dukli

Pod koniec grudnia 2018 roku został przywieziony z Bielska-Białej sa-
mochód specjalny ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dukli. Wykonawca samochodu WAWRZASZEK Inży-
nieria Samochodów Specjalnych Spółka z „Ograniczoną Odpowiedzialno-
ścią” Spółka Komandytowa z Bielska -Białej został wyłoniony w drodze 
przetargu. Całkowity koszt samochodu to 1 020 900,00 zł. Zakup samo-
chodu został sfinansowany przez:

Gminę Dukla/OSP Dukla 420 900,00 zł
Zarząd Główny PSP 300 000,00 zł
NFOŚiGW 200 000,00 zł
WFOŚiGW 100 000,00 zł
Zakupu samochodu marki SCANIA GCBA 5/32P410XT WISS 349 

[R]11 został zrealizowany przez OSP Dukla, której Gmina Dukla przekazała 
dotacje celową w wysokości 420 900,00 zł. 

Zakupiony samochód ma na celu poprawienie bezpieczeństwa mieszkań-
ców Gminy Dukla w sytuacjach zagrożeń związanych z klęskami żywioło-
wymi, zdarzeniami komunikacyjnymi, wypadków technicznych i technolo-
gicznych oraz pożarowych.

Zdjęcie : www.OSPdukla.pl, tekst: kbr

Betlejemskie 
Światło Pokoju 

w Dukli
W tym roku 21 grudnia delegacja harcerzy z 6DH  

z Dukli odwiedziła Urząd Miejski w Dukli wraz z druży-
nową Justyną Zimny-Frużyńską. Przekazali Betlejemskie 
Światło Pokoju, które w imieniu burmistrza Dukli An-
drzeja Bytnara odebrała sekretarz Gminy Halina Cycak.

Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna harcer-
ska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Naro-
dzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Na-
rodzenia Chrystusa w Betlejem. Jest symbolem ciepła, 
miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane na wi-
gilijnym stole. Akcje zapoczątkowały w 1986 roku Au-
striackie Radio i Telewizja w Linzu. Były to działania 
charytatywne przede wszystkim na rzecz dzieci niepeł-
nosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi 
w niej harcerzy i skautów akcja objęła prawie całą Eu-
ropę. Rokrocznie Światło przywożone jest z Betlejem 
do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skau-
tom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do 
najbardziej odległych zakątków kontynentu. 

W Polsce od 1991 roku akcje prowadzą harcerze ze 
Związku Harcerstwa Polskiego. Odbierają Betlejem-
skie Światło Pokoju od skautów słowackich na łysej Po-
lanie w Tatrach. Po uroczystej mszy św. odprawianej w 
kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej 
na terenie schroniska górskiego ZHP „Głodówka” trafia 
do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, 
a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. 
Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście 
przejmują: prezydent RP, premier, marszałek Sejmu RP 
i prymas Polski.

kbr
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Siano, żłóbek, Maryja i św. Józef pochyleni nad małym dzieciątkiem, wokół zwie-
rzęta, pasterze i trzej królowie - tak wyglądają szopki, które w okresie Bożego Naro-
dzenia zdobią co roku kościoły. Często zachwycają pomysłowością, mnogością figur 
lub przeciwnie prostotą i ubóstwem. 

Samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA GCBA

Tradycja szopki bożonarodzeniowej
tradycji szopkarskiej. Obecnie najsłyn-
niejsze są szopki toskańskie, sycylijskie, 
neapolitańskie. Tradycja dekoracji bożo-
narodzeniowej we Włoszech powoduje, 
że przygotowywana jest prawie przez 
każdą rodzinę, spowodowało to rozwój 
przemysłu szopkarskiego. Już od paź-
dziernika mieszkańcy Włoch zaopatrują 
się w figurki i inne akcesoria szopkarskie 
i starają się wykonać szopkę różniącą się 
od ubiegłorocznej. 

Największy rozkwit tej wigilijnej tra-
dycji nastąpił w XVIII w. Wtedy szyko-
wano je z prawdziwym rozmachem - po-
stacie wykonywano z wosku, terrakoty, 
drewna czy kamienia. Miały przeróżne 
kształty i misterne konstrukcje. Wiele 

Za twórcę tradycyjnej szopki uzna-
wany jest żyjący w XIII wieku św. Fran-
ciszek. Ale poniekąd niesłusznie, bo zwy-
czaj jest dużo starszy. Po raz pierwszy 
szopka pojawiła się Betlejem już w 330 
r. n.e. Był to marmurowy żłobek umiesz-
czony w wykutej skalnej grocie. Ponad pół 
wieku później szopka wyglądała już bar-
dzo podobnie do tej współczesnej. Grota 
otrzymała kształt stajenki a w środku sta-
nęły rzeźby Świętej Rodziny. Tradycja do-
tarła z Betlejem do Rzymu. Pierwsza rzym-

ska szopka stanęła w Bazylice Matki Bożej 
Większej. To przy niej papież celebrował 
wigilijną mszę świętą, tam też tylko począt-
kowo odprawiane były Pasterki. Włochy na-
zywane są ojczyzną szopek, a przyczynił się 
do tego św. Franciszek. W 1223r. w swojej 
pustelni w Greccio wystawił razem z pobli-
skimi mieszkańcami inscenizację wydarzeń 
z związanych z narodzinami Jezusa. Wiemy 
to z przekazów pozostawionych przez jego 
biografa – Tomasza z Celano. Stąd często 
nazywa się świętego ojcem współczesnej 
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Kody kreskowe od 1 stycznia 2019 r.
Konieczność oznakowania worków i pojemników na odpady komunalne

W wyniku rozstrzygniętego przetargu 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszka-
łych z terenu Gminy Dukla, firmą odbie-
rającą odpady komunalne od mieszkańców 
w 2019 r. będzie nadal FBSerwis Karpatia 
Sp. z o.o. 

Najważniejszą zmianą w systemie od-
bioru odpadów komunalnych z terenu Na-
szej Gminy jest konieczność oznakowania 
od 1 stycznia 2019 r. worków i pojemni-
ków na odpady komunalne kodami kresko-
wymi typu qr. 

Nowy system pozwoli monitorować se-
lektywną zbiórkę odpadów komunalnych  
i usprawni gospodarowanie odpadami. Sys-
tem identyfikacji pojemników będzie pole-
gał na oznakowaniu worka/pojemnika na 
odpady naklejkami z kodami kreskowymi. 

Naklejki zawierające nadruk z kodem 
kreskowym typu qr, zapewni Urząd Miej-
ski w Dukli. Etykiety będą wydawane wraz 
z workami na segregację poszczególnych 
odpadów komunalnych i harmonogramami 
odbioru odpadów na 2019 r. przez pracow-
ników firmy FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.. 
Po wyczerpaniu zapasu etykiet, po kolejne 
należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego  
w Dukli pok. 102. 

W kodzie kreskowym naklejki zaszy-
frowane będą następujące dane: adres wła-
ściciela nieruchomości, właściciel nieru-
chomości i rodzaj odpadu. Etykiety służą 
do jednoznacznej identyfikacji posesji,  
z której odbierane są odpady komunalne. 
Kodów nie należy oddawać innym oso-
bom. Oznakowane worki/pojemniki będą 
rejestrowane na koncie osoby, której nie-
ruchomość jest zapisana w kodzie kresko-
wym na naklejce. Z chwilą uruchomienia 
systemu identyfikacji od właściciela nie-
ruchomości będzie wymagane oznaczenie 
naklejkami z kodem worków/pojemników 
z odpadami komunalnymi, zanim zostaną 
one przekazane do odbiorcy. 

Jak i gdzie umieszczać etykietki  
z kodami kreskowymi?

Etykietkę z kodem należy nakleić  
w górnej części pojemnika/worka w wi-
docznym miejscu, które umożliwi łatwe 
odczytanie kodu kreskowego z etykietki.

Naklejki na odpady niesegregowane-
(zmieszane) należy umieścić na pojemniku 
lub worku przeznaczonym do gromadzenia 

odpadów niesegregowanych. Nie ma 
potrzeby cotygodniowego naklejania 
etykietki na pojemnik (chyba, że ule-
gła ona uszkodzeniu - w takiej sytuacji 
należy oderwać uszkodzoną etykietkę 
i nakleić nową, bądź nakleić jedną na 
drugą). 

Naklejki na odpady segregowane 
należy naklejać na wszystkie worki 
z odpadami segregowanymi (worek 
żółty, zielony, niebieski i popielaty). 
Ten rodzaj naklejek służy do jedno-
razowego wykorzystania (jeden worek  
- jedna etykieta). 

Po co kody ?
Dzięki kodom kreskowym będzie 

można m.in.:
• potwierdzić, czy w danym dniu z kon-

kretnej nieruchomości zostały ode-
brane odpady, a także prześledzić 
dzienne trasy pojazdów zbierających 
odpady,

• zweryfikować odpady, które mogłyby 
być podrzucone z działalności gospo-
darczej, tj. od firm,

• zweryfikować czy ilość i rodzaj odpa-
dów komunalnych odbieranych z da-

nej nieruchomości zgadza się z ilością 
i rodzajem odpadów zadeklarowanych 
przez właściciela nieruchomości. To 
ważne, bo zgodnie z zapisami ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, wysokość opłaty za odpady 
zmieszane różni się od wysokości 
opłaty za odpady segregowane,

• gromadzić dane potrzebne do tworze-
nia zestawień, raportów, analiz nie-
zbędnych do wypełnienia obowiązków 
sprawozdawczych gminy w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi.

Andrzej Marczyński
Urząd Miejski w Dukli

Maluch +
„Gminny żłobek w Dukli”

Gmina Dukla otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu „Gminny żłobek  
w Dukli” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 „Maluch + 2018”. Zostały już zakończone roboty budowlane. W ramach projektu 
powstał żłobek na 55 miejsc. Planowany  termin uruchomienia placówki to 31.01.2019r., 
do tego czasu konieczne jest wyposażenie budynku, uzyskanie stosownych pozwoleń 
oraz dokumentów związanych z powstaniem nowej  jednostki.

Ponadto Gmina Dukla uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w ramach osi 7.4 Rozwój opieki żłobko-
wej w regionie na realizacje projektu „Gminny żłobek w Dukli” realizowanego w okresie 
od 1.07.2018 r. do 31.01.2021 r. w ramach którego sfinansowana zostanie  część pierw-
szego wyposażenia (kwota 173 tys. zł). Obecnie systematycznie dostarczane jest wypo-
sażenie żłobka: meble, urządzenia, zabawki. Ponadto kwota 737 tys. zł ma być przezna-
czona na koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu oraz zatrudnienia części pracowni-
ków w następnych latach.

Andrzej Bytnar - Burmistrz Dukli

Rejestrować się czy nie? 
Nowe przepisy o Kołach Gospodyń Wiejskich

Od listopada 2018 roku obowiązują 
nowe przepisy o Kołach Gospodyń Wiej-
skich dające możliwość kołom nabycia 
osobowości prawnej, pozyskiwania środ-
ków na własny rachunek. Przepisy okre-
ślają zasady zrzeszania się w kołach, tryb 
ich zakładania i rejestracji. Zakres za-
dań, określonych w ustawie, realizowa-
nych przez koło nie jest czymś nowym, do-
tyczy prowadzenia działalności społecz-
no-wychowawczej, oświatowo-kultural-
nej w środowiskach wiejskich, wspierania 
rozwoju kobiet i rozwijania kultury ludo-
wej. Jednak w jednej wsi będzie mogło ist-
nieć tylko jedno KGW, a kto szybciej je za-
rejestruje ten ma pierwszeństwo. Oznacza 
to że ten, kto pierwszy zarejestruje KGW, 
ten będzie korzystał z uprawnień wynika-
jących z nowej ustawy. Koła, które nie za-
rejestrują się będą nadal funkcjonować w 
strukturach Regionalnego Związku Rolni-
ków, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Koło Gospodyń Wiejskich, wg ustawy, 
może założyć co najmniej 10 osób, które 
ukończyły 18 lat i stale zamieszkują na 
obszarze wsi będącej terenem działalno-
ści koła. Założycielki koła mają obowią-
zek uchwalić statut oraz wybrać komi-
tet założycielski, który będzie odpowie-
dzialny za jego rejestrację ( można zaraz 
dokonać wyboru zarządu ). Aby zareje-
strować Koło trzeba mieć prawnie uregu-
lowaną siedzibę. Jeśli siedzibą będzie np. 
Dom Ludowy trzeba udać się do właści-
wej gminy i podpisać umowę najmu bądź 
użyczenia. Komitet założycielski składa 
do kierownika właściwego miejscowo po-
wiatowego biura Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa wniosek o wpis 
koła gospodyń wiejskich do rejestru wraz 
ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu 
wzorcowego statutu. Następnie po otrzy-
maniu stosownego zaświadczenia z Agen-
cji należy udać się do Urzędu Statystycz-
nego po Regon ( tutaj potrzebny jest doku-
ment potwierdzający tytuł prawny do sie-
dziby Koła), a kolejno do Urzędu Skarbo-
wego po NIP. Data dokonania wpisu do re-
jestru kół prowadzonym przez Agencję jest 
jednoznaczna z datą nabycia przez Koło 
osobowości prawnej.

Obecnie działające koła gospodyń wiej-
skich w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w 
życie tej ustawy będą miały prawo pierw-
szeństwa przy wpisaniu do Krajowego Re-
jestru Kół Gospodyń Wiejskich w ARiMR, 
przed kołami, które dopiero co miałyby zo-
stać utworzone. Dotyczy to głównie kół, 
które do tej pory działały na podstawie 
ustawy o społeczno-zawodowych organi-
zacjach rolników. Jeśli w ciągu 6 miesięcy 
koło nie wystąpi o wpis do Krajowego Re-
jestru KGW, wówczas będzie ono mogło 

dalej działać na podstawie dotychczaso-
wych przepisów, czyli Prawa o stowarzy-
szeniach lub ustawy o kółkach rolniczych. 

Terenem działalności Koła może być 
jedna wieś lub kilka. Oznacza to, że jeśli 
Koło określi sobie, że terenem działania 
będzie dwie wsie wówczas członkami Koła 
mogą być osoby z terenu tych miejscowo-
ści, które objęte są działaniem Koła. Na 
dodatek, swoje zadanie, KGW może wy-
konywać także poza terenem swojej dzia-
łalności, w tym na terytorium całej Polski 
i za granicą. W działalność koła mogą an-
gażować się osoby, które ukończyły 13 lat  
i uzyskają na to zgodę rodziców lub innych 
opiekunów. 

Nowa ustawa przewiduje możliwość 
gromadzenia majątku i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej przez Koła, które 
będą mogły przyjmować darowizny, spadki 
i zapisy. Majątek KGW mogą stanowić 
składki członkowskie, dochody z własnej 
działalności, w tym z działalności gospo-
darczej czy z dochody z majątku koła. Do-
chód z działalności KGW może być prze-
znaczony tylko i wyłącznie na realizację 
celów statutowych koła. Koła mają obo-
wiązek wg przepisów ustawy prowadze-
nia uproszczonej ewidencji przychodów  

i kosztów. Jednak, żeby z tej formy rozli-
czania skorzystać KGW musi spełnić łącz-
nie 3 warunki:
1. Osiągnęło przychody wyłącznie z dzia-

łalności statutowej z tytułu: składek 
członkowskich, darowizn, zapisów, do-
tacji; ze sprzedaży wyrobów sztuki lu-
dowej, w tym rękodzieła i rzemiosła lu-
dowego i artystycznego lub ze sprze-
daży żywności regionalnej, ze sprze-
daży, najmu lub dzierżawy składników 
majątkowych, lub z odsetek od środ-
ków pieniężnych na rachunkach banko-
wych lub rachunkach w spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo-kredytowych, 
prowadzonych w związku z wykony-
waną działalnością, w tym także odse-
tek od lokat terminowych oraz innych 
form oszczędzania, przechowywania 
lub inwestowania tworzonych na tych 
rachunkach;

2. W roku poprzedzającym rok podatkowy 
osiągnęły przychody wyłącznie z ty-
tułów, które wcześniej wymieniono,  
w wysokości do 100 000 zł. 

3. Koło nie posiada statusu organizacji po-
żytku publicznego.
Rejestracja Kół jest dobrowolna. Koła, 

które nie podejmą się wpisu do rejestru 
prowadzonego przez Agencję Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa mogą dzia-
łać nadal według przepisów o społeczno- 
zawodowych organizacjach rolników bądź 
prawie o stowarzyszeniach. 

Przygotowała: Barbara Pudło

tych małych dzieł sztuki zachowało się do 
dzisiaj i zachwyca we włoskich muzeach 
szopek. W Szwajcarii, Niemczech i w Au-
strii modne są żłóbki grające.

Do Polski zwyczaj bożonarodzenio-
wych żłóbków dotarł już w XIII w. Do na-
szych czasów w kościele św. Andrzeja w 
Krakowie zachowały się figury z 1370r. 
Tradycja szybko się przyjęła i zyskała 
ogromną popularność. Dziś w każdym ko-
ściele jest niezbędnym elementem bożo-
narodzeniowej dekoracji. Do najsłynniej-
szych szopek w Polsce należą szopki kra-
kowskie, prawdziwe arcydzieła sztuki lu-
dowej. Ponoć murarze i cieśle są „ojcami” 
tej tradycji. Nie mając zatrudnienia w zi-
mie, chodzili z takimi szopkami –teatrzy-
kami od domu do domu i tak zarabiali na 
swoje utrzymanie. Wzorem architekto-
nicznym dla szopki był kościół Mariacki, 
ale wykonywane były również miniatury 
Wawelu, Sukiennic i Barbakanu. Z ini-
cjatywy Jerzego Dobrzyckiego od 1937 
roku odbywa się konkurs na najpiękniejszą 
„Szopkę Krakowską”.

Już w średniowieczu wystawiano przy 
żłóbkach przedstawienia teatralne zwane 
jasełkami. W Polsce najbardziej znanym 

utworem tego gatunku jest „Betlejem Pol-
skie” Lucjana Rydla.

W kościołach gminy Dukla zwy-
czaj przygotowywania szopki bożonaro-
dzeniowej jest starannie kultywowany. 
W styczniowym numerze prezentujemy 
szopki z kościołów: św. Marii Magdaleny 
w Dukli – wykonaną przez księży tu po-
sługujących i parafian. Szopkę z klasz-
toru OO. Bernardynów w Dukli – wy-
konaną pod kierunkiem brata Mateusza 
przez Niego, o. Eugeniusza, panów: Mar-
cela, Norberta, Tomasza i Pawła – przyja-
ciół dukielskiego klasztoru. Szopkę z cer-
kwi pw. Narodzenia Bogarodzicy, pełnią-
cej funkcje kościoła katolickiego. Szopkę 
wykonali: Elżbieta Pustułka, Jarek Pu-
stułka, Dorota Buczek, Patrycja Buczek, 
Karina Buczek, Daria Buczek, Mateusz 
Buczek i kościelny Jan Praskowicz.

Przez wieki bożonarodzeniowe szopki 
przechodziły różne modyfikacje. Sym-
bolika i przesłanie pozostaje jednak nie-
zmienne sprzed ponad dwóch tysięcy lat, 
że w ubogiej szopie przyszedł na świat syn 
Boga.

Przygotowała:  
Krystyna Boczar-Różewicz:

Źródło: internet, literaura

u dokończenie ze str. 5

Tradycja szopki bożonarodzeniowej
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Powietrze – produkt 
pierwszej potrzeby

Staram się biegać. Ruch to zdrowie, 
wskazuje nam to wyraźnie nowa pira-
mida żywieniowa, w której ruch jest wła-
śnie podstawą. Biorę to na poważnie. Tym 
bardziej, że sporo czasu spędzam na czyta-
niu i pisaniu, słowem – w bezruchu. Więc 
biegam. Ale coraz częściej uciekam z Du-
kli, wbiegam na wzgórze 534 i wspinam 
się polną drogą, która potem prowadzi w 
dół, by sprowadzić mnie znów ku ludzkim 
zabudowom w Iwli. Piękny czas w przyro-
dzie kończy się niestety biegiem w towa-
rzystwie rozpędzonych tirów. Nie ma in-
nej drogi. 

Dlaczego uciekam z Dukli? Otóż dla 
własnego bezpieczeństwa i zdrowia. Zda-
rzyło mi się kilka razy zbiec w dół do parku 
i zanurzyć w czarnym, gęstym dymie z ko-
mina fabryki mebli, przebiegać obok korka 
na skrzyżowaniu, gdzie węglowy dym  
z kamienic miesza się ze spalinami i pa-
loną gumą opon i hamulców. Gdybym była 
w Warszawie, czy Krakowie spojrzała-
bym wcześniej na informacje o stanie po-
wietrza, żeby sprawdzić, czy moje poranne 
bieganie, będzie ruchem dla zdrowia, czy 
fundowaniem sobie nieodległej choroby 
nowotworowej. Ale u nas, w Dukli, powie-
trze nie jest badane. Czy wedle zabobonnej 
filozofii, że lepiej nie wiedzieć, żeby złego 
nie kusić? Co to zmieni, jeśli w powietrzu 
fruwa to, co fruwa, to będzie to miało swoje 
konsekwencje zdrowotne. Może jednak le-
piej mieć świadomość? Wiedza o stanie po-
wietrza sprawiłaby, że ten czy ów zastano-
wiłby się, czym pali w piecu, a fabryka być 
może zdecydowałaby się zainwestować w 
odpowiednie filtry. Mielibyśmy bowiem 
czarno na białym, jak to jest z naszym po-
wietrzem w gminie, która chciałaby rozwi-
jać turystykę i promuje się odwołując do 
zasobów naturalnych. Mając świadomość 
każdy poczuje się odpowiedzialny, zrozu-
mie swój wpływ na to, czym oddychamy, 
czym oddychają także nasze dzieci. Oczy-
wiście bez tej wiedzy też jesteśmy za to od-
powiedzialni, ale – jak widać – odrobinę 
brakuje nam wyobraźni. Trzeba nam więc 
twardych danych. 

Dukla nie jest tu jakimś szczegól-
nym przykładem braku dbałości o czy-
ste powietrze. Kiedy biegam przez oko-
liczne wsie zastanawiam się, gdzie rozpra-
sza się sączona zewsząd wiedza, że palenie 
byle czym, a tym bardziej palenie śmieci, 
sprawia, że co roku umiera kilkaset osób,  
w tym dzieci, że chorujemy min. na nowo-

twory, bo oddychamy trucizną, którą sami 
sobie fundujemy. Bo nie jest tak, że to, co 
spalone, zamienione w niewidzialny gaz, 
nie istnieje, rozprasza się w niebyt. Uwaga, 
teraz będą twarde fakty: gaz choć niewi-
dzialny, istnieje! Proponuję nieco się na-
ukowo zaktualizować, żebyśmy nadążyli 
za XXI wiekiem, w którym żyjemy. 

Gdybym mieszkała w jednym z du-
żych miast dobrze wiedziałabym, pod jaki 
numer należy zadzwonić, kiedy widzę si-
no-czarny dym z komina, kiedy kłęby du-
szącego palonego plastiku wiszą nad uli-
cami. W każdym z dużych miast można 
np. zadzwonić pod numer alarmowy, czy 
do straży miejskiej i reakcja jest natych-
miastowa. Miasta już wiedzą, że sprawa 
jest ważna i pilna. Do nas jeszcze ta wie-
dza nie dotarła, ale może najwyższa pora. 
Dla wspólnego dobra, w miastach ściga się 
takie wykroczenia i w przypadku stwier-
dzenia, że w palenisku znajdują się resztki 
spalanego plastiku, wlepia się trucicielowi 
karę nawet 5000 zł. Nasze zdrowie i życie 
jest oczywiście o wiele cenniejsze, ale do-

Realizacja projektów  
w Nowej Wsi

bre i to. Gmina, te środki, może zainwesto-
wać w filtry powietrza, w innowacyjne roz-
wiązania pomagające zachować pożądany 
stan powietrza jak np. asfalt pochłaniający 
smog, jaki od niedawna kładziony jest na 
niektórych ulicach Warszawy. Świat idzie 
do przodu, a problemy są zdiagnozowane. 
Teraz pora na działanie. Jeśli ktoś z na-
szych bliskich poważnie zachoruje zróbmy 
więc rachunek sumienia. Czy aby sami 
nie dołożyliśmy się do tej sytuacji spala-
jąc w piecu śmieci. I już dziś, nie czeka-
jąc na innych, na władze, na nakazy i kary, 
zmieńmy zawartość naszych pieców, naj-
lepiej przechodząc na ogrzewanie gazowe, 
ale jeśli to niemożliwe, korzystajmy z do-
brze wyschniętego drewna, a jeśli koniecz-
nie musimy używać węgla – niech to bę-
dzie węgiel dobrej jakości, zróbmy to, dla 
dobra nas i naszych dzieci. 

Wierzę, że w końcu prawda o koniecz-
ności pilnego zadbania o stan powietrza 
dotrze i do Dukli, a poranne bieganie nie 
będzie wiązało się z zagrożeniem zdrowia 
i życia. Bo nie jest tak, że po nas choćby  
i potop. Po nas mają tu zdrowo i bezpiecz-
nie żyć nasze dzieci i wnuki, móc – bez 
maski gazowej - wyjść na spacer, wdy-
chać świeże rześkie powietrze. Przyszłość 
naszych dzieci jest możliwa jedynie jeśli 
wszyscy o to zadbamy.

Joanna Sarnecka

Sadzenie krzewów przy Domu Ludowym w Nowej Wsi.
Fot. [arch. Stowarzyszenia Razem Lepiej]

„Bezpieczny Senior” 
w Nowej Wsi!

26 listopada br. w ramach „Bezpieczny 
Senior ” – edycja 2018, policjanci Wy-
działu Prewencji Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Rzeszowie, Samodzielnego Pod-
oddziału Antyterrorystycznego Policji w 
Rzeszowie oraz Oddziału Prewencji Policji 
w Rzeszowie przeprowadzili zajęcia teore-
tyczne i praktyczne z Seniorami z Nowej 
Wsi, Trzciany, Zawadki Rymanowskiej  
i Lipowicy. 

W celu podniesienia bezpieczeństwa 
beneficjentów, funkcjonariusze opowia-
dali między innymi o sposobach i techni-
kach unikania zagrożeń, sytuacjach kry-
zysowych, podstawowych elementach sa-
moobrony a także zasadach udzielania po-
mocy przedmedycznej. 

Podkarpacka Policja prowadzi program 
profilaktyczny pod nazwą „Bezpieczny Se-
nior”. W ramach tego programu Wydział 
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Po-
lityki Społecznej w Rzeszowie, Stowarzy-
szenie „Dla Równości” organizuje cykl za-
jęć warsztatowych pod nazwą „Bezpieczny 
Senior”- edycja 2018. 

Spotkanie rozpoczęła pani Mirosława 
Widurek - Prezes Stowarzyszenia „Dla 
Równości”, Teresa Belcik – Prezes Stowa-
rzyszenia -„Razem Lepiej” w Nowej Wsi 
oraz Andrzej Bytnar – Burmistrza Dukli. 
Następnie mł. insp. Piotr Kluz – Naczel-
nik Wydziału Prewencji Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Rzeszowie przywitał 

uczestników i przedstawił zgromadzonym 
tematykę spotkania. Pierwszym prelegen-
tem była sierż. szt. Karolina Dykas, która 
omówiła m.in. sposoby unikania zagrożeń 
w przestrzeni publicznej, oraz sytuację ja-
kich należy unikać, aby nie stać się ofiarą 
przestępstwa. Kolejno mł. asp. Jerzy Osso-
liński przedstawił sytuacje kryzysowe wraz 
ze sposobami reagowania na nie w świe-
tle przepisów prawa. Informację na temat 
funkcjonowania Krajowej Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa przedstawił mł. asp. 
Marek Bytnar z Wydziału Prewencji Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Spotkanie informacyjne zostało po-
łączone z zajęciami praktycznymi z za-
kresu elementów samoobrony oraz pod-
staw udzielania pomocy przedmedycznej. 
Ćwiczenia prowadzili: instruktor Zespołu 
Szkoleniowo - Bojowego Samodzielnego 
Pododdziału Antyterrorystycznego Poli-
cji w Rzeszowie oraz sierż. Kamil Witko 
z Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. 

Dziękujemy za zaangażowanie, po-
święcony czas i ogrom fantastycznej 
energii. 

Teresa Belcik
Prezes Stowarzyszenia „Razem lepiej”Mikołajki w Zawadce 

Rymanowskiej!
Byliście grzeczni w tym roku? Jeśli nie, możecie brać przykład z dzieci z Za-

wadki Rymanowskiej, które 8 grudnia zostały nagrodzone prezentami za swoją 
postawę całoroczną. Święty Mikołaj w towarzystwie pięknych śnieżynek (Mar-
tyna Majer i Paulina Zając) przekazywał wszystkim grzecznym urwisom za-
bawki i smakołyki. Po rozdaniu długo wyczekiwanych prezentów, dzieci w to-
warzystwie rodziców zebrały się w wielkim okręgu, aby wspólnie bawić się  
i tańczyć do rytmów świątecznych piosenek. Całe wydarzenie mogło się odbyć 
dzięki mieszkankom wsi: Ewelinie Tanka, Sylwi Zięcinie-Szymańskiej i byłej 
mieszkance wsi: Kamili Szudy. Warto dodać, że organizację Mikołajek wsparła 
również P. Radna Teresa Belcik. 

W imieniu wszystkich mieszkańców składam serdeczne podziękowania dla 
pomysłodawców i organizatorek za ich poświęcony czas i włożoną pracę. Mam 
nadzieję, że takich wydarzeń w naszej wiosce będzie jeszcze więcej, a Wam 
wszystkim życzę Wesołych Świąt! 

Patrycja Majer

Lodowisko 
zaprasza

Zapraszamy do korzystania z lodowiska przy 
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli. 
Sesja trwa 60 min. Istnieje możliwość wypoży-

czenia łyżew.
SESJE godzinowe Lodowiska MOSiR Dukla

Od poniedziałku do piątku
09:00 – 13:00 Grupy zorganizowane; szkoły

14:00 – 15:00
15:30 – 16:30
17:00 – 18:00
18:30 – 19:30

W soboty i w okresie ferii zimowych
10:00 – 11:00
11:30 – 12:30

12:30 – 14:00 Konserwacja lodowiska
14:00 – 15:00
15:30 – 16:30
17:00 – 18:00
18:30 – 19:30

W niedziele
12:00 – 13:00

13:00 – 14:00 Konserwacja lodowiska
14:00 – 15:00
15:30 – 16:30
17:00 – 18:00
18:30 – 19:30

Mateusz Lorenc

27 paździer-
nika br. przy bu-
dynku Domu Lu-
dowego w Nowej 
Wsi Stowarzyszenie „Razem lepiej” re-
alizowało dwa projekty dofinansowane z 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecz-
nej w Rzeszowie w ramach Wojewódz-
kiego Programu Pomocy Społecznej 
oraz Wojewódzkiego Programu Wspie-
rania Rodziny i Systemu Pieczy Zastęp-
czej na lata 2014-2020, pn. „Nie licz 
wiosen, zliczaj kwiaty” oraz „Mamo, 
Tato - stwórzmy razem ogród”. 

Działania te miały na celu zaprojek-
towanie i zagospodarowanie terenu oraz 
wnętrza Domu Ludowego w Nowej Wsi. 
Współdziałanie to było znakomitą oka-
zją do kreatywnego myślenia, rozbu-
dzenia pasji oraz czynienia czegoś do-
brego w imię społeczności lokalnej i do-
bra wspólnego. 

Stworzone dzieło jest naocznym 
przykładem tego, iż połączenie do-
świadczenia i pasji oraz kreatywności, 
wizji i pracowitości może stać się fun-
damentem wspólnego sukcesu. 

Zadanie to przyczyniło się do 
stworzenia cudownego klimatu, dzięki 
czemu przygotowane przez uczestni-
ków projektu bezpieczne, przyjazne 
miejsce będzie doskonałym obszarem 
nie tylko do zacieśnienia więzi, ale 
nade wszystko do rozwijania zainte-
resowań i kształtowania pozytywnych 
postaw społecznych. 

W ramach projektu zakupiono 
m.in. krzewy, drzewka i kwiaty 
ozdobne, meble ogrodowe, dekoracje 
ogrodowe, doniczki, donice, kraty, na-
rzędzia i akcesoria ogrodnicze. Arty-
kuły te były niezbędne do właściwego 
wykonania planowanych zadań, a nade 
wszystko stanowić będą nieocenione 
pomocne wyposażenie w dalszej dzia-
łalności Stowarzyszenia oraz realizacji 
przedsięwzięć Mieszkańców. 

Teresa Belcik
Prezes Stowarzyszenia „Razem lepiej”



str. 10  nr 1/2019 nr 333  str. 11  

Szlachetna Paczka 2018 - rejon Dukla

66 tysiecy złotych  
na leczenie Olusia Trzecie miejsce 

Justyny

Wolontariusze podczas pracy. 
Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar  
z wolontariuszami z Rejonu Dukla

Justyna Zimny-Frużyńska Najfajniejszy Wolontariusz  
Szlachetnej Paczki

Harcerki pracowały dla Olusia

Zespól „Baciary” grał dla Olusia

Licytację prowadzili Małgorzta  
Walaszczyk-Faryj, dyr. OK w Dukli  
i organizator zbiórki Patryk Jakubczyk

Fot. kbr, Patryk Jakubczyk

Oluś z rodzicami  
i organizatorami zbiórki

66 tysięcy złotych  
na leczenie Olusia

Organizatorami zbiórki pieniędzy  
z przeznaczeniem na operację Olusia  
z Krościenka Wyżnego byli Patryk Jakub-
czyk i Paweł Bożętka. Do zbiórki włączyło 
się Stowarzyszenie „Wspólnie ponad po-
działami”. Organizatorzy zaprosili zespół 
folklorystyczny „Baciary”, który wystąpił 
charytatywnie w hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Dukli, wcześniej wy-
stąpił Rompey. Przed występem „Bacia-
rów” odbyła się licytacja darów przekaza-
nych przez sponsorów, a uzyskane pienią-
dze wraz zakupionymi wcześniej cegieł-
kami na koncert dały kwotę 66 tys. zł, która 
została przekazana rodzicom piętnastomie-
sięcznego Olusia.

Aleksander Kosiek skończył w listo-
padzie 15 miesięcy. O chorobie dziecka 
wiadomo od dnia narodzin. Oluś nie ma 
kości piszczelowej, stawu skokowego  
i jego stopka jest zakrzywiona. Każdy ko-
lejny lekarz rozkłada ręce z wyrokiem na 
amputację. Dziecko ma za sobą 12 gipsów, 
1 operację i 2 szyny korygujące. Rodzice 
od lekarzy w Polsce usłyszeli: tyle można 
zrobić...

W kwietniu br. udało się zorganizo-
wać konsultację podczas pobytu dr Paleya  
i dr Feldmana z USA w Warszawie. Pa-
ley Instytut to wielka nadzieja dla Olusia 
i jego rodziców, tam leczenie zaczyna się 

kiedy dziecko skończy 18 miesięcy. Dr Pa-
ley daje 100% gwarancji powodzenia. Oluś 
już za 3 miesiące kwalifikuje się do lecze-
nia. Czekają go 3 operacje na Florydzie  
i roczny pobyt w USA. Później długa reha-
bilitacja, a także wydłużanie kości do mo-
mentu kiedy dziecko będzie rosło. Koszty 
są olbrzymie. Ogromną presją jest czas. 
Rodzice i znajomi nie siedzą bezczyn-
nie, organizują różne zbiorki i wydarze-
nia by uzbierać środki na leczenie, jednak 
to wszystko ciągle o wiele za mało. Ponad 
milion zł to cena za sprawność Olusia. 
Dzięki pomocy dobrych ludzi do tej pory 
przez rok udało się uzbierać ok. 280 tys. zł, 
jednak w obliczu kosztów leczenia - do mi-
liona jeszcze długa droga.

Szlachetna Paczka 
2018 – Rejon Dukla

Za nami XVIII edycja Szlachetnej Paczki w Polsce. Była to jednocześnie 
VIII edycja tego projektu realizowana w gminie Dukla. Szlachetna Paczka 
wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy z dar-
czyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Wolon-
tariusze szukają rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedyko-
waną pomoc. Nie pomagamy biedzie roszczeniowej. Szukamy ludzi, których 
dotknął los, jest im ciężko. Chcą jednak walczyć o swoją przyszłość. Naszym 
ideałem jest dotarcie do rodziny w potrzebie w ciągu pierwszego roku od 
momentu, gdy nastąpiło w ich życiu załamanie. Pomagamy innym, bo sami 
chcielibyśmy, by ktoś nam pomógł, gdy nas dotknie bieda. W Paczce kon-
kretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. Nie zbieramy „na kupę”, 
ale precyzyjnie przygotowujemy prezenty, które są impulsem do zmiany. 

Teraz trochę liczb: Rejon Dukla, Rymanów Zdrój :
• łączna wartość paczek ponad 67 650 zł (Polska - średnio 70 tys. na rejon),
• wartość jednej paczki 2182,26 zł (Polska 2813 zł),

Patryk Jakubczyk – pracuje w Komi-
sariacie Policji w Nowym Żmigrodzie, jest 
w stopniu sierżanta. Paweł Bożętka jest 
przedsiębiorcą. Panowie, wyrazy uznania.

Krystyna Boczar-Różewicz

Każda kwota się liczy. Prosimy o wsparcie. 
Wpłacać można na podane poniżej nr kont:

Nr konta fundacji:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”

Bank BZ WBK 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem: „1212 pomoc dla Aleksandra Kosiek”

Wpłaty zagraniczne – foreign payments to help Aleksander:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”

PL31109028350000000121731374
swift code: WBKPPLPP

Bank Zachodni WBK
Title: „1212 Help for Aleksander Kosiek”

• rodzin włączonych 31 (Polska - średnio 25 na rejon),
• średnia liczba przygotowujących paczkę - ponad 

21,52 osób (Polska - średnio 34),
• najwyższa szacowana wartość paczki, która trafiła do 

jednej rodziny - 7 000 zł
i to wszystko osiągnęliśmy grupą tylko i aż 13 Su-

perW, czyli wolontariuszy (Polska - średnio 19). Włą-
czone rodziny były z następujących miejscowości: Du-
kla, Nadole, Zboiska, Równe, Teodorówka, Cergowa, 
Iwla, Wietrzno, Głojsce, Łęki Dukielskie, Jasionka, Su-
listrowa, Żeglce oraz 5 rodzin z gminy Rymanów Zdrój.

Składamy serdecznie podziękowania za pomoc  
w transporcie paczek OSP Dukla i OSP Równe, 6 DH 
ISKRA za pomoc w organizacji magazynu i dostar-
czaniu paczek do rodzin oraz dziękujemy za udo-
stępnienie budynku na magazyn p. Michałowi Szopa 
– dyr. MOSIR. 

Mamy nadzieję, że uda się nam utworzyć rejony  
w 2019 r. jednak do tego potrzebujemy wolontariuszy. 
Zachęcamy więc każdego, aby do nas dołączył, jedyny 
wymóg to 18 lat i chęci do pracy.

Zespół Szlachetnej Paczki z Dukli

Fot. [arch. Rejon Dukla]
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Zwycięzcy w konkursie 
gminnym wyłonieni

7 grudnia 2018 podsumowany został konkurs gminny na Najpiękniejszą Szopkę 
Bożonarodzeniową i Stroik Świąteczny. Komisja w składzie: pani Maria Fornal, pani 
Barbara Marchewka i pan Norbert Uliasz, nagrodziła następujących młodych i star-
szych artystów:

Szopki - I miejsce - praca zbiorowa,  
Franciszek Topolski, Sebastian Kochan,  
Witold Szczepanik

I miejsca zajęli: Milena Buczyńska, 
Łukasz Buczyńki, Małgorzata Stasik, Mag-
dalena Jastrzębska, Tomasz Agaś, Halina 
Turek, Jadwiga Bogacz, Franciszek Topol-
ski, Sebastian Kochan, Witold Szczepanik, 
Natalia Głód, Rafał Głód, Karolina Gałka.

II miejsca zajęli: Marcelina Czaja, 
Marcin Głód, Eryk Rymek, Kacper Pu-
stułka, Artur Milan, Joanna Frankiewicz.

III miejsca zajęli: Daria Buczek, Wa-
cław Czupiński, Marcin Dziedzic, Marek 
Leśniak, Tomasz Pac, Joanna Burda, Kac-
per Misiołek, 

Wyróżnieni zostali: Florian Korab, 
Maciej Agaś, Marzena Witkowska, Karo-
lina Bołas, Małgorzata Kwaśniowska, Ka-
rolina Orlof, Michał Orlof, Szymon For-
nal, Mikołaj Majewski, Kamila Gałka, Ja-
kub Drozd, Sylwia Pac, Lena Magnuszew-
ska, Julia Świątek, Dominik Świątek, Ewa 
Uliasz, Olaf Drozd, Marcin Kwaśniowski.

Norbert Uliasz

Betlejemskie Światło 
Pokoju w Dukli

Tradycja szopki bożonarodzeniowej

Szopka w kościele parafialnym w Trzcianie

Fot. Krystyna Boczar-Różewicz

Szopka przy Krzyżu Pojednania w Dukli

Szopka w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Dukli

Szopka w klasztorze OO. Bernardynów w Dukli

wszyscy są świetnie zorganizowani i przy-
gotowani. Bardzo szybko przechodzimy 
odprawę i równie szybko okazuje się, że 
pogoda jest niesprzyjająca i nasza bliźnia-
cza grupa, która wyleciała godzinę przed 
nami musiała lądować w jakiejś górskiej 
wiosce, przed dotarciem do Lukli. Zaczyna 
się robić bardzo nerwowo, a co jeśli nie uda 
nam się polecieć? Są trzy opcje – czekamy 
do skutku, wynajmujemy busa i jedziemy 
około 10 godzin, bądź wynajmujemy heli-
kopter i lecimy na miejsce za bagatela 1 ty-
siąc złotych od osoby. Niestety, ja nie mam 

u dokończenie ze str. 2

Projekt „Polskie Himalaje 2018”

ciąg dalszy na str. 14 u 

dodatkowych funduszy, nawet karty ban-
komatowej nie zabrałam. Dyskusje i dy-
lematy trwają trzy godziny, bo tyle cze-
kamy. Kierowniczka naszej grupy - Lidka 
przekazuje nam informacje, że jeżeli nie 
uda nam się polecieć do 12.00, to już dzi-
siaj nie polecimy, bo pogoda w górach za-
zwyczaj psuje się (jeszcze bardziej!) po po-
łudniu. Nie, nie tak to sobie wyobrażałam 
… ale jest, około godziny 10.00, słyszymy 
z głośników zaproszenie do bramek, hurra 
lecimy! Pakujemy się do 14 - osobowego 
samolociku, każdy stara się usiąść po lewej 

stronie, bo po tej stro-
nie widoczne mają 
być te najwyższe, naj-
bardziej przez wszyst-
kich wyczekiwane 
szczyty Himalajów. 
Stewardesa częstuje 
cukierkami i propo-
nuje watę do uszu.  
A ja mimo, że jestem 
bardzo podekscyto-
wana, to w głowie 
mam jedną myśl, je-
stem na jednym z naj-
niebezpieczniejszych 
i najkrótszych lotnisk 
świata, „The History 
Channel” umieścił je 

Delegacja harcerzy 6DH z Dukli z p. Sekretarz Gminy Dukla Haliną Cycak

na miejscu 1. rankingu najniebezpieczniej-
szych portów lotniczych naszej planety. 
Czy aby na pewno wylądujemy? Ostatnia 
katastrofa miała tu miejsce w 2008 roku. 
Przecież panuje ogólne przekonanie, że je-
śli uda się bezpiecznie wylądować w Lukli, 
to zdobycie najwyższej góry świata, wzno-
szącej się na wysokość 8848 m n.p.m. jest 
już tylko formalnością. Samolot nie jest 
jednak taki straszny. Wraz z pokonywaną 
wysokością pojawiają się coraz to lep-
sze widoki, w oddali widnieją małe osady, 
skalne doliny, rzeki i oczywiście pierw-
sze szczyty Himalajów. Ostre hamowanie 
i jesteśmy na miejscu. Odbieramy bagaże 
z prowizorycznej hali przylotów i zosta-
jemy odprowadzeni przez grupkę żołnierzy 
do wyjścia z terenu lotniska. Jesteśmy bez-
pieczni, przed nami 14 dni trekkingu.

Dzień 1 Lukla – Phakding
Pierwszy dzień, a raczej parę godzin, 

które z niego zostały po opóźnionym przy-
locie do Lukli były tylko rozgrzewką przed 
tym, co czekało nas wyżej. Mimo, że szlaki 
nie są tu oznaczone nie ma większych pro-
blemów ze znalezieniem drogi. Po prostu 
trzeba iść tam, gdzie wszyscy. Poza tym 
mamy przecież przewodnika i szerpów. 
Na szlaku jest dość tłoczno, oprócz tury-
stów odwiedzających rejon Everestu jest 
jeszcze spora grupa tragarzy z towarem za-
opatrującym hoteliki (tzw. lodże) Szlak tak 
naprawdę pnie się raz w górę, raz w dół. 

Trzecie miejsce 
Justyny

Justyna Zimny-Frużyńska została nominowana na Najfaj-
niejszego Wolontariusza Szlachetnej Paczki i Akademii Przy-
szłości, w której od 8 lat pełni rolę lidera Rejonu Dukla oraz wo-
lontariuszki. Znalazła się wśród 16 finalistów z Polski i repre-
zentowała wolontariuszy z Podkarpacia w konkursie. 16 grud-
nia rozstrzygnięto konkurs i Justyna zajęła 3 miejsce w Polsce. 

Serdecznie gratulujemy!
kbr

Fot. str. 11
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38-450 Dukla, ul.Kościuszki 4
tel/fax: 13 43 300 25

e-mail: osrodekkultury@dukla.pl
i n f o r m u j e

Ośrodek Kultury w Dukli informuje

XII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
 REGULAMIN

1.Termin i miejsce: Konkurs odbędzie się 11 stycznia 2019. 
w sali kinowo-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli o godz. 9.00 
2. Celem konkursu jest popularyzacja bogatych tradycji narodo-
wych oraz zachowanie od zapomnienia starych kolęd i pastorałek. 
3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do wykonania jednej 
kolędy lub pastorałki. Do konkursu dopuszcza się solistów i ze-
społy wokalne (co najmniej 3 wokalistów w jednym zespole)  
z akompaniamentem, lub podkładem w formacie audio lub mp3.
 4. Kryteria oceny: Komisja oceniać będzie autentyczność utwo-
rów, poziom wykonania, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz ar-
tystyczny prezentacji. W kategorii I i II komisja weźmie rów-
nież pod uwagę strój, przebranie świąteczne oraz ogólną oprawę 
utworu. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regu-
laminie. 
5. Kategorie: 
a) soliści 
kat. I - do klasy „0” włącznie 
kat. II - kl. I - III , 
kat. III - kl. IV- VI 
kat. IV - kl. VII, VIII i gimnazjum . 
kat. V - dorośli 

b) zespoły (decyduje wiek najstarszego uczestnika)
kat. II - KL. I, II, III
kat. III - KL. IV, V, VI, VII 
kat. IV - gimnazjum kat
kat. V - dorośli 

Kategoria „zespół” powstanie w odrębnych kategoriach wieko-
wych w przypadku gdy zgłoszeń będzie więcej niż 4, w poszcze-
gólnych grupach wiekowych. W innym przypadku będzie jedna 
kategoria „zespół” bez względu na wiek uczestników. 

Uwaga!!! Laureaci 1, 2 i 3 miejsca zostają nominowani do VI 
MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK 
który odbędzie się 24 stycznia 2019r. w sali kinowo-teatralnej 
Ośrodka Kultury – więcej na www.ok.dukla.pl

6. Wypełnione karty zgłoszenia należy dostarczyć do Ośrodka 
Kultury lub przesłać na adres norbert@dukla.pl do dnia 8 stycz-
nia 2019r. do godz.16.00. Uczestnicy z niekompletnych kart zgło-
szeń i bez podpisanej zgody RODO nie zostaną zakwalifikowani 
do konkursu. 

Karta zgłoszenia 

XII GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 

DUKLA 2019

Nazwisko i imię ...........................................................................

Tytuł utworu ................................................................................ 

Kategoria ...................................................................................... 

Placówka delegująca ....................................................................

Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu ..........................................

.......................................................................................................

Zgoda RODO
- Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych mojego 
dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4 38-450 
Dukla w celu promocji wydarzenia. 
- Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na 
stronie www.ok.dukla.pl, na tablicach informacyjnych Ośrodka 
Kultury w Dukli i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji 
wydarzeń kulturalnych.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z art. 13 ogólnego Roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fi-
zycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień 
dyrektywy 95/46/WE (RODO).

………..........................................…………………………….
Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego

u dokończenie ze str. 13

Projekt „Polskie Himalaje 2018”

To dobry dzień na rozruszanie się i akli-
matyzację. Mijamy kolejne miejscowo-
ści: Chheplung z uroczą stupą buddyjską 
i pierwszym na trasie mostem, Nachipang, 
Koshigaun, Ghat i po 3 godzinach wę-
drówki docieramy do naszego celu – Phak-
ding, jeszcze tylko przejście mostem wi-
szącym nad rzeką Dhudh Kosi i meldujemy 
się w pierwszej lodży. Pokoje i restaura-
cja są tu bardzo sympatyczne, jednak jest 
zimno, a my jesteśmy, bardzo, ale to bar-
dzo zmęczeni. Jemy kolację i jeszcze przed 
zmrokiem kładziemy się spać, przed nami 
bardzo trudny dzień.

Dzień 2 PHAKDING (2610 m) - 
NAMCZE BAZAR (3440 m)

Po śniadaniu zaczynamy swoją wę-
drówkę. Przed nami najtrudniejszy pod 
względem różnicy wysokości i długo-
ści przejścia dzień. Pogoda nam sprzyja, 
piękne słońce i niewielkie zachmurzenie, 
ukazują się nam ośnieżone szczyty Hi-
malajów. Dodatkową atrakcją okazują się 
najbardziej wyeksponowane wiszące mo-
sty na tej trasie, a szlak prowadzi wzdłuż 
rzeki o fantastycznym turkusowym kolo-
rze. Mosty te choć piękne, przyprawiają 
mnie o gęsią skórkę, a spotkanie na nich 
tragarzy bądź objuczonych osłów spra-
wia, że zamieram ze strachu. Wspinając się  
i schodząc na przemian docieramy do gra-
nicy Parku Narodowego. Tu należy zała-
twić wszystkie pozwolenia oraz uiścić od-
powiednie opłaty. Znajduje się tu duży bu-
dynek, budka strażników oraz symboliczna 
brama ozdobiona kolorowymi malowi-
dłami i młynkami modlitewnymi. Utwo-
rzony został w 1976 roku, a w 1979 wpi-
sano go na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. To najwyżej położony Park Na-
rodowy na świecie, prawie cała jego po-
wierzchnia położona jest powyżej 3000 m. 
n. p. m. Znajdują się na jego terenie trzy 
ośmiotysięczniki: Mount Everest, Lhotse 
i Czo Oju. Przekraczamy więc bramę, aby 
wejść do nowego świata. Przed nami ko-
lejne kilometry drogi i 400 m wysokości do 
zdobycia. Mimo, to idzie się świetnie, je-
stem dumna z mojej kondycji, bo jeszcze 
nie wiem, co przed nami. Dochodzimy do 
punktu widokowego na wysokości 3140 
m, z którego po raz pierwszy widać szczy 
Mount Everestu. Podejście do celu naszej 
dzisiejszej wędrówki - Namcze Bazar, też 
nie sprawia nam trudności. Tutaj spędzimy 
dwie noce. Namcze to dość duże miasto, 
bo liczące prawie 2000 mieszkańców. Ma 
nawet ulice, chodniki, promenadę, a nawet 

ścisłe centrum z 
dziesiątkami skle-
pików i restau-
racji. A kupić tu 
można dosłow-
nie wszystko. Za-
mawiamy kolację 
i udajemy się do 
jednej z knajpek, 
gdzie staramy się 
poznać naszych 
współtowarzyszy. 
Przecież przez 
najbliższe tygo-
dnie będziemy skazani na swoje towarzy-
stwo. Do hotelu musimy jednak wrócić 
przed 22.00, gdyż po tej godzinie nikt nas 
do niego nie wpuści. Kładziemy się spać 
i okazuje się, że wysokość zaczyna dawać 
mi się we znaki, nie mogę zasnąć i całą 
noc niespokojnie się kręcę. Czas najwyż-
szy zacząć profilaktycznie przyjmować lek 
zwalczający objawy tzw. „wysokościówki”  
i pić, trzeba pić jak najwięcej wody, ewen-
tualnie herbaty. Dziennie wypijamy około 
4 litrów płynów, a w Polsce nie mogę się 
zmusić do wypicia 2 litrów.

Dzień 3 Namcze Bazar i aklima-
tyzacja

Dzień rozpoczynamy wspólnym śnia-
daniem, nieprzespana noc mocno odbija się 
na moim samopoczuciu i kondycji, a przed 
nami wycieczka aklimatzacyjna. Zbyt 
wczesne wyruszenie w wyższe partie gór 
mogło by się skończyć źle. Odpoczynek w 
wydaniu himalajskim oznacza oczywiście 
wędrówkę w jakiś piękny punkt widokowy 
- obowiązkowo wyżej. Niestety za oknem 
mleko, nie widać kompletnie nic. Jestem 
załamana, przecież „takie Himalaje”, to ja 
już widziałam, podczas trekkingu pod An-
napurnę trzy lata temu. Chcąc nie chcąc 

grzecznie wyruszam z całą grupą. I już po 
kilkunastu metrach wiem, że to będzie bar-
dzo ciężki dzień. Z trudem stawiam krok 
za krokiem i walczę o każdy oddech. Mgła 
jak na złość nie ma zamiaru się podnieść – 
idziemy tylko po to, żeby iść. W pewnym 
momencie okazuje się, że grupa podzieliła 
się, a ta nieco wolniejsza została z tyłu i się 
zgubiła we mgle! Spotykamy się jednak w 
końcu przy jednym z najwyżej położonych 
hoteli świata, Everest View Hotel (3880 
m) i wspólnie ruszamy dalej w kierunku 
Khumjung Village (3780 m). Lunch jemy 
w najwyżej położonej piekarni świata, nie-
stety trwa to tak długo, że gdy kończymy 
jest już za późno, żeby dotrzeć do Khunde 
(3860 m), małej wioski ze szpitalem zało-
żonym przez pierwszego zdobywcę Eve-
restu. W Khumjung odwiedzamy jeszcze 
cieszącą się sporą popularnością gompę, 
czyli buddyjską świątynię, gdzie przecho-
wywane są szczątki yeti. Przynajmniej tak 
twierdzą miejscowi ;) 

To był trudny dzień, a jak się łatwo do-
myślić, łatwiejszych na tej wyprawie już 
nie będzie! 

Aneta Cyran

Lotnisko w Katmandu, tuż przed odlotem do Lukli

Mikołajki z Alicją Majewską 
i Włodzimierzem Korczem

Z okazji Mikołajek sobotni wieczór 8 grudnia 2018 seniorzy z Gminnego Klubu Se-
niora w Dukli spędzili w RCKP w Krośnie, gdzie wysłuchali koncertu Alicji Majewskiej 
oraz Włodzimierza Korcza. Artystka koncertowała na wielu scenach całego świata oraz 
znana jest z przebojów takich jak: „Jeszcze się tam żagiel bieli”, „Odkryjemy miłość nie-
znaną”, „Być kobietą”, „To nie sztuka wybudować nowy dom”.

Panie i Panowie byli bardzo wzruszeni i zadowoleni, koncert dostarczył wielu nie-
zapomnianych wrażeń, które na długo pozostaną w ich pamięci. Wyjazd na koncert był  
w pełni finansowany ze środków projektu Gminnego Klubu Seniora w Dukli.

Aleksandra Szczurek
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Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Koncert Bożonarodzeniowy 
„Wigilia u Tośków”

Jarmark  
Bożonarodzeniowy

9 grudnia 2018 roku odbył się „XI Jarmark Bożonarodzeniowy” 
organizowany przez Ośrodek Kultury w Dukli. Ze względu na nieko-
rzystne warunki atmosferyczne impreza odbyła się w Transgranicz-
nym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli. Duża frekwencja i nastrój 
przedświąteczny pozwolił ukazać atmosferę oczekiwania na święta Bo-
żego Narodzenia. 

Spotkanie wigilijne  
w Klubie Seniora

Spotkania opłatkowe to jedna z wielu pięknych polskich trady-
cji. W środę 19 grudnia 2018 w Gminnym Klubie Seniora w Dukli 
odbyła się wyjątkowa, ponieważ pierwsza wspólna wigilia. Wśród 
zaproszonych gości był burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, zastępca 
Burmistrza Elżbieta Wróbel, skarbnik Gminy Dukla Jolanta Bik, 
koordynator realizowanego projektu Anna Lubaś oraz o. Tacjan 
Mróz gwardian klasztoru OO. Bernardynów w Dukli.

Koncert 
Bożonarodzeniowy

16 grudnia br. w sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kultury  
w Dukli wypełnionej po brzegi odbył się koncert bożonarodzeniowy po-
łączony z wystawieniem widowiska „Dawno temu u Tośków - Wigilia”.

W programie koncertu znalazły się kolędy z premierowej płyty Ka-
peli Duklanie „Dla Ciebie Mały Panie polsko-słowackie kolędowanie” 
nagranej podczas realizacji projektu „Słowiańscy bliźniacy”. W wido-
wisku wystąpili członkowie zespołu obrzędowo-śpiewaczego „Szarotka 
– Duklanie” i studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na zakończenie 
burmistrz Dukli Andrzej Bytnar złożył świąteczne życzenia i połamał 
się opłatkiem z przybyłymi na koncert, a pani dyrektor Ośrodka Kultury 
w Dukli Małgorzata Walaszczyk-Faryj zaprosiła na poczęstunek.

kbr, fot. str. 17

Przy wigilijnym stole w Klubie Seniora

Pani dyrektor Małgorzata Walaszczyk-Faryj otworzyła kiermasz

Kapela Duklanie rozpoczęła Koncert Bożonarodzeniowy słowacką kolędą Inscenizacja „Dawno temu u Tośków”

Inscenizacja „Dawno temu u Tośków” - wigilja - życzenia Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar sklada uczestnikom koncertu  
świąteczne życzenia

Wypieki KGW z Tylawy. 
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Zaproszeni gościeUczestnicy spotkania wigilijnego w Klubie Seniora w Dukli Fot. A. Szczurek

Fot. Norbert Uliasz

Przedszkolacy 
złożyli życzenia

Przedszkolacy z Gminnego Przedszkola w Dukli 
odwiedzili wraz z wychowawczyniami Urząd Miejski 
w Dukli 19 grudnia. Na ręce pani wiceburmistrz Du-
kli Elżbiety Wróbel złożyli świąteczne życzenia dla 
pana burmistrza Dukli i wszystkich pracowników 
Urzędu Miejskiego w Dukli.

kbr
Fot. str. 26

Uroczyste spotkanie rozpoczął o. gwar-
dian od wspólnej modlitwy, następnie 
świąteczne życzenia złożył Seniorom bur-
mistrz życząc wszystkim „... zdrowych, ra-
dosnych i pogodnych Świąt Bożego Na-
rodzenia, spędzonych w gronie najbliż-
szych i przyjaciół oraz wszelkiej pomyśl-
ności w nadchodzącym Nowym Roku...”. 
Po wspólnych życzeniach i podzieleniu się 
opłatkiem wszyscy usiedli przy świątecz-

nie przystrojonym stole, na którym nie za-
brakło wykonanych przez Seniorów ozdób 
i bożonarodzeniowych stroików. Na wigi-
lii nie mogło zabraknąć tradycyjnych przy-
smaków. Na stołach pojawiły się więc m.in. 
barszcz z uszkami, pierogi, gołąbki czy 
ryba po grecku oraz oczywiście upieczone 
przez Seniorki pyszne domowe ciasta.

Wszystkich zebranych ogarnął praw-
dziwie świąteczny nastrój, po wspól-

nym śpiewaniu kolęd przyszedł czas na 
drobne upominki. Ten wyjątkowy przed-
świąteczny nastrój, szczere rozmowy przy 
wspólnym stole bardzo zbliżyły wszyst-
kich zgromadzonych. Wspaniali goście, 
serdeczne słowa oraz piękne dekoracje 
sprawiły, że pierwsze spotkanie wigilijne 
seniorów przebiegło w miłej, ciepłej i ro-
dzinnej atmosferze.

Aleksandra Szczurek, fot. str. 17

Część artystyczną zaprezentowały dzieci z gminnego 
przedszkola w Dukli, które wykonały świąteczny program 
muzyczny. Podczas Jarmarku odbyło się również rozdanie 
nagród dla laureatów „XI Konkursu na Najpiękniejszą 
Szopkę Bożonarodzeniową i Stroik Świąteczny”. Łącznie 
rozdano ponad kilkadziesiąt nagród. 

Tradycyjnie już można było zakupić świąteczne potrawy 
przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z: Mszany, 
Tylawy oraz Zboisk. Kartki świąteczne sprzedawali ucznio-
wie Zespołu Szkół nr 2 w Dukli, a biżuterię pani Zofia Bere-
zowska. Koło Gospodyń z Barwinka i Tylawy zebrane datki 
w całości przekazały na akcje „Podziel się Miłością” co 
roku organizowana przez Ośrodek Kultury w Dukli.

Dziękujemy Wszystkim uczestnikom, artystom, sprze-
dawcom i osobom które w jakikolwiek sposób wspomogły 
jarmark i akcję dla potrzebujących. 

Następny kiermasz już za rok ! 
Artur Szajna, fot. str. 17
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informujeTrzecie miejsce  
siatkarek z Dukli

Rocznik 2011 na 
turnieju w Jaśle

Nowa bieżnia na siłowni

VI Memoriał im. Stanisława Piesika

Piłkarze rocznika 
2009 zakończyli 

zmagania

Trzecie miejsce 
siatkarek z Dukli

20 listopada 2018 roku odbył się coroczny turniej mini piłki 
siatkowej. Było to już trzecie spotkanie młodych siatkarek w du-
kielskiej hali. Turniejem tym uczciliśmy setną rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 8 zespołów, które przyjechały na 
zawody z: Iwonicza, Dębowca, Jedlicza, Krościenka Wyżnego, 
Krosna, Jasła i oczywiście gospodynie - zawodniczki na co dzień 
trenujące w sekcji piłki siatkowej MOSiR Dukla. Turniej był oka-
zją do sprawdzenia swoich umiejętności na tle rówieśniczek z in-
nych szkół czy klubów. Po 5 godzinnych zmaganiach najlepszą 
drużyną okazały się zawodniczki MOSiR Jasło, które zwyciężyły 
we wszystkich swoich pojedynkach. To również w tej ekipie grała 
uznana za najlepszą zawodniczkę turnieju – Julia Wietecha. Ko-
lejne miejsce zajęły dziewczęta UKS Dębowiec. Nasze siatkarki 
w składzie: Julia Sajdak, Maja Szwast, Julia Szczurek, Aleksandra 
Jurczyk, Martyna Pawlik oraz Zuzanna Krowicka zajęły miejsce 
3. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Szkoła Podstawowa  
z Krościenka Wyżnego, Karpaty Krosno, GOSiRki Jedlicze, 
Szkoła Podstawowa z Dębowca i Szkoła Podstawowa z Iwonicza.

Damian Leśniak
Fot. str. 18

Piłkarze rocznika 
2009 zakończyli 
zmagania

Zawodnicy z rocznika 2009 zakończyli zmagania w Pro-
fbud Lidze organizowanej przez Beniaminek Profbud Krosno. 
Niespełna dwa miesiące zmagań, sześć zjazdów, rozegrane 42 
mecze z bardzo mocnymi drużynami na pewno zaowocują po-
prawą umiejętności naszych zawodników. Turniej po niezłej 
grze zawodnicy kończą na bardzo dobrej 5 pozycji.

W całym turnieju drużynę reprezentowali:
Jan Szydło
Antoni Kogut
Wiktor Szwast
Norbert Wszołek
Szymon Munia
Igor Pietruszka
Olivier Czech
Oskar Maciejewski
Jan Lenik
Bartosz Klecha
Jakub Kozubal
Daniel Szczurek

Świetna postawa we współzawodnictwie z rówieśnikami 
nakręca nas do jeszcze cięższej pracy. Nie zatrzymujemy się  
i już planujemy kolejne treningi, mecze i turnieje.

Sławomir Walczak
Fot. str. 18

Turniej rocznika 
2011 w Jaśle

Chłopcy z sekcji piłki nożnej rocznik 2011 wzięli udział w tur-
niej w Jaśle. Turniej prowadzony był systemem każdy z każdym, 
a zespół z Dukli zwyciężył w trzech meczach, jeden zremisował 
i w dwóch ponieśli porażkę. Zdobycz dziesięciu punktów dała im 
czwarte miejsce w turnieju. Był to to dobry sprawdzian w wyko-
naniu naszych skrzatów. Kolejna okazja do poprawienia gry już na 
naszej hali podczas Memoriału Stanisława Piesika.

Wyniki :
MOSIR Dukla 2 : 2 UKS 6 Jasło II
MOSIR Dukla 2 : 1 Lech Poznań Academy Tarnowiec
MOSiR Dukla 0 : 4 UKS 6 Jasło
MOSiR Dukla 2 : 0 LKS Jodłowa
MOSiR Dukla 2 : 1 Lech Poznań Academy Kołaczyce
MOSiR Dukla 2 : 5 AP Jasło
Klasyfikacja Końcowa
1. UKS 6 Jasło
2. UKS 6 jasło II
3. AP Jasło
4. MOSiR Dukla
5. Lech Poznań Academy Kołaczyce
6. LKS Jodłowa
7. Lech Poznań Academy Tarnowiec

Daniel Ożga, fot. str. 18

Nowa bieżnia  
na siłowni MOSiR 

Dukla
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom mieszkańców i wzbogaca wyposażenie na si-
łowni. Do dyspozycji korzystających oddano jedną z najlep-
szych bieżni na rynku fitness. Zapraszamy.

Michał Szopa 
Dyrektor MOSiR Dukla

Fot. str. 18

Zawodniczki z trenerem. Fot. Mateusz Lorenc

Podczas zajęć na siłowni.          Nowa bieżnia.  Fot. Mateusz Lorenc
Podczas rozgrywek. Fot. Sławomir Walczak

Zawodnicy rocznika 2011

Puchary ufundowane przez 
OZPN Krosno

Fot. Piotr Drozd

Rocznik 2010 

Zawodnicy rocznika 2011. Fot. Daniel Ożga
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Memoriał im. Stanisława Piesika  
po raz szósty

15 grudnia br. na hali dukielskiego MOSiR zawodnicy z rocznika 2010 trenujący na co 
dzień w Sekcji Piłki Nożnej MOSiR Dukla upamiętnili zmarłego przed dziesięcioma laty 
prezesa dukielskiego klubu piłki nożnej. 

Stanisław Piesik ponad kilkadziesiąt lat pełnił funkcję prezesa, później honorowego 
prezesa klubu z Dukli. Był również wieloletnim członkiem Zarządu OZPN Krosno. Wy-
różniany wielokrotnie za wkład pracy w rozwój piłki nożnej na Dukielszczyźnie miedzy 
innymi w 2008 roku Medalem „Zasłużony dla Dukielszczyzny” w kategorii Sport, czy 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Całe życie poświecił dukielskiej piłce 
przez co w znacznym stopniu wpłynął na jej rozwój.

W dzisiejszym turnieju Pamięć Prezesa 
Piesika uhonorowało blisko 70 dzieci re-
prezentujących: MOSiR Dukla I, MOSiR 
Dukla II, Beniaminek Soccer School, Ak-
tiv Pro Zarszyn, LKS Zorza Łęki Dukiel-
skie, UKS Tempo Nienaszów, Beskidzka 
Akademia Piłkarska (Małopolska).

Po 21 jeden ciekawych meczach można 
było rozdać puchary za poszczególne miej-
sca oraz odznaczyć indywidualnie wyróż-
niających się zawodników.
Klasyfikacja końcowa:
1. MOSiR Dukla I
2. Beskidzka Akademia Piłkarska
3. LKS Zorza Łeki Dukielskie
4. Aktiv Pro Zarszyn
5. UKS Tempo Nienaszów
6. Beniaminek Soccer Schools
7. MOSiR Dukla II

Indywidualnie wyróżnieni zostali:
Kozubal Jakub (MOSiR Dukla I)
Kucharczyk Mateusz (Beskidzka Akade-
mia Piłkarska)
Rogowska Emilia (LKS Zorza Łęki Du-
kielskie)
Wicher Jakub (Aktiv Pro Zarszyn)
Bilski Jakub (UKS Tempo Nienaszów)
Kłym Olek (Beniaminek Soccer Schools)
Majer Adrian (MOSiR Dukla II)

MOSiR Dukla w dniu dzisiejszym repre-
zentowali:
Rąpała Jacek, Korzec Franciszek, Potyra 
Adam, Kozubal Jakub, Szczurek Daniel, 
Gajek Jakub, Stec Łukasz, Torba Wojciech, 
Kwaśnicka Zuzanna, Wójcik Filip, Kordyś 
Kamil, Majer Adrian, Kania Oliwer, Nizio-
łek Filip, Sajdak Karol.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy w dniu dzisiejszym upamiętnili Stani-
sława Piesika, dziękujemy w szczególno-
ści rodzicom zawodników naszej sekcji za 
przygotowanie wspaniałego poczęstunku 

ciężył dwa razy, dwa razy zremisował oraz 
raz przegrał co dało nam czwarte miejsce 
w turnieju. Drugi nasz zespół uplasował się 
na miejscu szóstym bez zdobyczy punk-
towej. Kolejny turniej i kolejne dobre do-
świadczenia dla tego rocznika.

MOSiR Dukla I reprezentowali : Szymon 
Bik, Michał Chłap, Alan Zimny, Krzysztof 
Rąpała, Michał Pelczar, Hubert Aszklar.
MOSiR Dukla II reprezentowali: Zbi-
gniew Bargiel, Oliwier Szwast, Bolesław 
Chmurski, Kornel Bobula, Szymon Milan, 
Franciszek Gac, Adrian Jodłowski
Wyróżnienia indywidualne w naszych ze-
społach otrzymali: Alan Zimny i Szymon 
Milan

Klasyfikacja Końcowa
1. Przełomek Besko 12 pkt
2. Kotwica Korczyna 10 pkt
3. Aktiv Pro Rymanów 10 pkt
4. MOSiR Dukla I 8 pkt
5. UKS Tempo Nienaszów 3 pkt
6. MOSiR Dukla II 0 pkt

Piotr Drozd
Fot. str. 18

dla wszystkich którzy odwiedzili halę du-
kielskiego MOSiR w dniu zawodów, dzię-
kujemy OZPN Krosno za ufundowanie pu-
charów dla zespołów oraz MOSiR Dukla 
za zakup medali oraz statuetek na dzisiej-
szy turniej.

16 grudnia w niedzielę odbył się kolejny 
turniej Memoriału im. Stanisława Pie-
sika, tym razem do rywalizacji stanęły ze-
społy żaków. Sześć zespołów rywalizo-
wało systemem każdy z każdym, a były to 
dwa zespoły MOSiR Dukla, Kotwica Kor-
czyna, UKS Tempo Nienaszów, Przeło-
mek Besko i Aktiv Pro Rymanów. najlep-
szym zespołem okazała się drużyna z Be-
ska. Nasz pierwszy zespół w turnieju zwy-

Głosujemy na sportowców 
z Gminy Dukla!

XVIII plebiscyt na najpopularniejszych sportowców 
powiatu krośnieńskiego  

w 2018 roku
Rozpoczął się XVIII plebiscyt na najpopularniejszych sportowców powiatu kro-

śnieńskiego w 2018 roku. 
Głosować można za pomocą kuponów drukowanych w „Nowym Podkarpaciu” 

oraz sms-ów do 1 lutego 2019 r. (szczegóły poniżej). Laureaci nagrodzeni zostaną 
podczas wielkiego finału 21 lutego przyszłego roku w Jedliczu.

27. Karol Wajs (Przełęcz Dukla - piłka 
nożna, Vivaldi Chuwdu Dukla - futsal) - lider 
drużyny grającej w podkarpackiej I lidze junio-
rów starszych. Mimo młodego wieku odznacza 
się doskonałymi umiejętnościami. We wrze-
śniu 2018 roku, po ukończeniu 16 lat, zadebiu-
tował w pierwszej drużynie seniorów Przełęczy 
Dukla, strzelając bramkę. W drużynie juniorów 
starszych jest najlepszym strzelcem. Po zakoń-
czeniu rozgrywek na boiskach trawiastych wy-
stępuje w rozgrywkach II ligi futsalu w zespole 
Vivaldi Chuwdu Dukla. Mieszka w Cergowej.

7. Maciej Dąbrowski (MTB MOSiR 
Dukla, kolarstwo górskie) - osiągnię-
cia w 2018 roku: Puchar Szlaku Solnego 
(1. miejsce w Chochołowie, 6. miejsce 
w Spytkowicach -eliminacje do OOM, 
1. miejsce w Tuchowie, 7. miejsce w Ja-
błonce, wygrana w klasyfikacji general-
nej), Cyklokarpaty (7. miejsce open i 5 
miejsce w kategorii wiekowej w Wier-
chomli, 3. miejsce open i 2. miejsce w ka-
tegorii wiekowej w Brzozowie, 3. miejsce 
open i 1. miejsce w kategorii wiekowej w 

„Nowym Podkarpaciu” oraz tylko na nomino-
wanych kandydatów do plebiscytu (inne na-
zwiska nie będą uwzględniane), a także po-
przez sms-y. Regulamin plebiscytu i zasady 
głosowania zamieszczamy poniżej. Kupony 
przyjmowane będą do 1 lutego 2018 r. (de-
cyduje data stempla pocztowego, można też 
przynosić osobiście do redakcji Nowego Pod-
karpacia). Cyfra przy personaliach każdego 
kandydata oznacza jego numer w głosowaniu 
sms-owym. Zapraszamy do zabawy.

Laureaci zostaną uhonorowani statuet-
kami autorstwa Andrzeja Samborowskiego 
- Zajdla, artysty rzeźbiarza, absolwenta kra-
kowskiej ASP. Finałowa gala tym razem od-
będzie się 21 lutego w Jedliczu.

Zasady głosowania sms-ami (do 1 lutego 
2019 r. do godz. 24.00)

Prawidłowy sms musi zawierać: prefiks 
czyli litery SPK i kolejne cyfry, przedzie-
lone przecinkami lub kropkami, przyporząd-
kowane poszczególnym sportowcom według 
ustalonej przez głosującego kolejności. Wiel-
kość liter nie ma znaczenia.

Uwaga wszystkie znaki wpisujemy bez 
spacji. Liczby muszą być oddzielone prze-
cinkami lub kropkami. Przykładowy sms: 
SPK11,7,25,16,1.

W przypadku nie zagłosowania na 5 róż-
nych sportowców głos będzie nieważny, po-
dobnie jak w głosowaniu na kuponach wycię-
tych z gazety.

SMS wysyłamy na numer: 7136 (koszt 
sms-a: 1,23 zł z VAT).

W razie problemów prosimy o kontakt  
z redakcją tel. 13 43-219-05 lub email: redak-
cja@podkarpacie.media.pl 

Kapituła plebiscytu nagrodzi trzech 
najlepszych sportowców, trzech piłkarzy, 
sportowca niepełnosprawnego oraz najlep-
szego trenera i najlepszego działacza. 

Sportowców, trenerów i działaczy no-
minowały do plebiscytu władze samorzą-
dowe gmin. 

O miano najpopularniejszych ubiega 
się 28 sportowców, w tym 7 kobiet, repre-

zentujących 11 dyscyplin sportowych oraz 
23 kluby i stowarzyszenia. W gronie no-
minowanych sportowców najwięcej jest 
piłkarzy (10). Ponadto 4 kandydatów do 
miana najpopularniejszych trenuje strze-
lectwo. 

Głosować będzie można tylko na ory-
ginalnych kuponach (kserowane zostaną 
wyrzucone do kosza) zamieszczanych w 

Wszyscy kandydaci:

1. Tomasz Bardzik (GKS Zamczysko Odrzykoń, piłka nożna) 
2. Jerzy Biłas (LKS Jasiołka Jaśliska, piłka nożna) 
3. Gabriel Bożek (Krośnieński Klub Kyokushin Karate, karate).
4. Weronika Bykowska (TKS LOK Tarnów, strzelectwo) ustanowiła nowy rekord 

Polski w konkurencji karabinu pneumatycznego 60 wynikiem 627,8 w Białym-
stoku. Mieszka w Miejscu Piastowym

5. Kamila Cichoń (IKN Górnik Iwonicz-Zdrój, biathlon) 
6. Klaudia Cichoń (IKN Górnik Iwonicz-Zdrój, biathlon) 
7. Maciej Dąbrowski (MTB MOSiR Dukla, kolarstwo górskie) 
8. Aleksandra Gaj (Górniczy Klub Sportowy Czarni Bytom, judo) 
9. Kamil Giemza (Stabilizator Świerzowa Polska, siatkówka) 
10. Robert Janocha (MUKS Podkarpacie Jedlicze, nordic walking) 
11. Dominik Kijowski (Klub Biegacza GOSiR Krościenko Wyżne, lekkoatletyka) 
12. Robert Kozubal (Partyzant MalBud1 Targowiska, piłka nożna) 
13. Rafał Madej (LKS Jasiołka Jaśliska, piłka nożna) 
14. Józef Maraj (Przemyski Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „Pod-

karpacie”, strzelectwo pneumatyczne) 
15. Ewelina Marcisz (MKS Halicz Ustrzyki Dolne, biegi narciarskie) 
16. Izabela Marcisz (Stowarzyszenie Sportowe Prządki-Ski Korczyna, biegi nar-

ciarskie) 
17. Wojciech Munia (LKS Polonia Kopytowa, piłka nożna) 
18. Radosław Niepokój (Bieszczadzki Klub Nordic Walking, nordic walking) 
19. Rafał Nikody (KS Start Rymanów, piłka nożna) 
20. Kryspin Paradysz (Krośnieński Klub Kyokushin Karate, karate) 
21. Hubert Patlewicz (LKS Jasiołka Jaśliska, piłka nożna) 
22. Bartek Pelc (GKS Wisłok Krościenko Wyżne, piłka nożna) 
23. Szymon Sajdak (MUKS Podkarpacie Jedlicze, strzelectwo) 
24. Michał Stach (MUKS Podkarpacie Jedlicze, łucznictwo).
25. Hubert Stareńczak (Klub Sportowy Gryf Iwonicz-Zdrój, Karpaty MOSiR Kro-

sno, siatkówka).
26. Bartosz Szelc (GKS Wisłok Krościenko Wyżne, piłka nożna) 
27. Karol Wajs (Przełęcz Dukla - piłka nożna, Vivaldi Chuwdu Dukla - futsal) 
28. Wiktoria Wróbel (Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Rymanów, strze-

lectwo) -

Pruchniku, 3. miejsce open i 1. miej-
sce w kategorii wiekowej w Wojni-
czu), Puchar Polski (18. miejsce w 
Białymstoku, 11. miejsce w Lubli-
nie, 12. miejsce w Wałbrzychu, 12. 
miejsce w Pcimiu, 6. miejsce w Głu-
chołazach, kontuzja w Jeleniej Gó-
rze, 13. miejsce w Boguszowicach 
Gorcach), 7. miejsce w Wyścigu o 
Puchar Prezesa PZKol podczas Mi-
strzostw Polski XCO , Małopolska 
Liga Kolarska (1. miejsce w Spyt-
kowicach, 3. miejsce w Myśleni-
cach, 2. miejsce w kategorii gene-
ralnej), Puchar Smoka (2. miejsce w 
Brzyskach, 1. miejsce w Łysej Gó-
rze, 1. miejsce w Kątach, wygrana 
w klasyfikacji generalnej), Podkar-
packa Liga Rowerowa w formule 
XC (1. miejsce w Ustrzykach Dol-
nych), 19. miejsce podczas Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży spo-
wodowane defektem na czwartym z 
sześciu okrążeń. Mieszka w Potoku.
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Do każdej ceny netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Wszystkie krótkie ogłoszenia niekomercyjne, z ofertami 
pracy lub osób poszukujących pracy umieszczane są w Dukielskim Przeglądzie Samorządowym nieodpłatnie.

Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

A-4 250 60 600 150
1/2 A-4 150 30 300 70
1/4 A-4 75 20 150 50
1/8 A-4 30 15 100 30
1/16 A-4 20 10 75 15

Sprzedam działkę budowlaną, 
uzbrojoną, 25 arów

w Zboiskach, w okolicy Domu Ludowego
Kontakt: 669 333 839

Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 
r, poz.121 z póź.zm.), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
z 2014 r., poz.1490) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komu-
nalnego Gminy Dukla:

- działka nr 828/1 o powierzchni 0,5884 ha, położona w Dukli 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00063306/7, zgodnie  
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go położona jest w terenie oznaczonym symbolem „US3”- 
teren usług sportu i rekreacji narciarskiej. Działka poło-
żona przy ulicy Jana Pawła II, niedaleko centrum miasta. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) upłynął dnia 10 
grudnia 2018 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 161 000,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 16 100,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 6 lutego 2019 r. o godz. 9
00

 w pok. 
Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, je-
żeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 1 lutego 2019r. 
- włącznie na konto Podkarpacki Bank 
Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 58 8642 1096 
2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia wa-
dium uważa się datę wpływu środków na kon-
to Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery  
i położenie nieruchomości.
Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli oso-
ba wpłacająca wadium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium 
nie wygra przetargu w terminie 3 dni po za-
mknięciu przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji prze-
targowej:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości

- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy 
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób 
reprezentujących dany podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. 
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umowy nota-
rialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć ze-
zwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cyto-
wanej wyżej ustawy.
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umo-
wy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpła-
conego wadium.

Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna- sprzedaży 
winien liczyć się ze skutkami art. 37 a ( prawo pierwokupu) usta-
wy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 
z póź.zm.).

Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uza-
sadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzy-
skać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefo-
nu (13) 432 91 13.

OGŁOSZENIA     PRZETARGI     UCHWAŁY Łowiectwo i ekologia

Pamiętajmy o dokarmianiu ptaków
Jak co roku przypominam zasady obowiązujące przy dokarmianiu 

ptaków. Dokarmianie to jedna z najpopularniejszych form ochrony 
tych zwierząt. Przede wszystkim jest dużą radością dla dzieci - nawet 
tych najmłodszych, a także okazją by poobserwować je z bliska. Bio-
rąc pod uwagę to, iż w Polsce spotykamy kilkaset gatunków ptaków, 
z czego tylko część u nas zimuje, wydaje się, że pozostają te, które 
są przystosowane do naszych warunków klimatycznych i do zdoby-
wania różnorodnego pokarmu bez pomocy człowieka. Nasze dokar-
mianie nie jest koniecznością, powinno się je traktować w wymiarze 
edukacyjnym oraz jako wyczulanie na potrzeby przyrody, na szacu-
nek do niej i potrzebę jej ochrony. Decydując się na nie musimy mieć 
na uwadze negatywne jego skutki. Podobnie jak w przypadku zgro-
madzeń ludzkich, tak i przy karmnikach ułatwiony jest przepływ za-
razków chorobotwórczych - sprzyja to rozprzestrzenianiu się chorób. 
Innym niebezpieczeństwem są drapieżniki, które mogą wykorzysty-
wać karmniki jako miejsce polowania. Dokarmiając musimy pamię-
tać o następujących zasadach:

• gdy je rozpoczniemy, to musimy to robić regularnie przez 
całą zimę - ptaki szybko przyzwyczajają się do takiego źró-
dła pokarmu i dłuższe przerwy mogą być dla nich niebez-
pieczne. Zacznijmy późną jesienią a kończmy wczesną wio-
sną - zależnie od panującej pogody, gdy jednak nie ma sil-
nych mrozów i obfitych śniegów to nie przekarmiajmy 
ptaków,

• zabezpieczmy karmnik przed drapieżnikami,
• utrzymujmy czystość w karmnikach, regularnie usuwajmy 

Ranne zwierzęta na drogach  
– zasady postępowania

z nich niezjedzone resztki pokarmu i odchody ptaków,
• pokarm musi być zawsze świeży, nie może być zepsuty, 

spleśniały ani też solony (sól jest bardzo szkodliwa dla 
ptaków),

• wskazane jest aby w karmnikach była woda, o którą  
w zimie trudno, 

• drobne ptaki wróblowate najlepiej karmić mieszanką 
nasion, np. słonecznika, prosa, pszenicy, owsa, można 
tez zatapiać ziarna w niesolonym łoju lub smalcu,

• dla sikor i dzięciołów można wieszać kawałki niesolo-
nej słoniny - pamiętać przy tym należy, by nie wisiała 
dłużej niż dwa tygodnie gdyż po tym czasie jest już zjeł-
czała i szkodzi ptakom.

W związku z coraz liczniejszymi przy-
padkami kolizji ze zwierzętami dzikimi na 
drogach przypominam obowiązujące za-
sady postępowania w tego typu zdarze-
niach. Reguły postępowania w przy-
padkach, kiedy potrącone przez samochód 
zwierzę jeszcze żyje i wymaga uśmier-
cenia, określa Ustawa z dnia 21 sierpnia 
1997r. o ochronie zwierząt, która w art. 33 
ust. 3 stanowi, że w przypadku konieczno-
ści bezzwłocznego uśmiercenia, w celu za-
kończenia cierpień zwierzęcia, potrzebę 
jego uśmiercenia stwierdza lekarz wete-
rynarii, członek Polskiego Związku Ło-
wieckiego, inspektor organizacji społecz-
nej, której statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt, funkcjonariusz Policji, 
straży ochrony kolei, straży gminnej, Straży 
Granicznej, pracownik Służby leśnej lub 
Służby Parków Narodowych, strażnik ło-
wiecki lub strażnik Państwowej Straży Ry-
backiej. 

Konieczność bezzwłocznego uśmierce-
nia w art. 4 pkt 3 tej ustawy została zde-

finiowana jako obiektywny stan rzeczy 
stwierdzony, w miarę możliwości, przez le-
karza weterynarii, polegający na tym, że 
zwierzę może dalej żyć jedynie cierpiąc 
i znosząc ból, a moralnym obowiązkiem 
człowieka staje się skrócenie cierpień zwie-
rzęcia. 

Oznacza to, że tylko obiektywne usta-
lenie, że cierpienie zwierzęcia ma charak-
ter intensywny, trwały i nieusuwalny, z 
uwagi na brak szans wyleczenia, uzasadnia 
uśmiercenie z przyczyn humanitarnych. 
Od 2013 r. ustawa o ochronie zwierząt 
wskazuje lekarzy weterynarii jako osoby w 
szczególności właściwe do podjęcia decy-
zji o konieczności bezzwłocznego uśmier-
cenia z powodów humanitarnych. W myśl 
art. 11a ust. 1 i ust. 2 pkt 8 tej ustawy, rady 
gminy są zobowiązane określić w drodze 
uchwały, corocznie do 31 marca, program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt, który 
obejmuje m.in. zapewnienie całodobowej 
opieki weterynaryjnej w przypadkach zda-
rzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W razie konieczności bezzwłocznego 
uśmiercenia dokonuje się go na dwa spo-
soby, tj. przez podanie środka usypiającego 
przez lekarza weterynarii lub - wyłącznie w 
przypadku zwierząt wolno żyjących (dzi-
kich) – przez zastrzelenie, co może uczy-
nić każda osoba uprawniona do użycia 
broni palnej. 

Konsekwencję uśmiercenia stanowi 
konieczność uprzątnięcia tuszy zwierzę-
cia. Jest to zagadnienie sporne i różnie in-
terpretowane. Jednak należy wywniosko-
wać, że uprzątnięcie leżących na drodze 
publicznej zwłok potrąconych zwierząt sta-
nowi obowiązek zarządcy drogi, który po-
winien czuwać nad czystością i bezpieczną 
przejezdnością administrowanego traktu 
komunikacyjnego. Należy dodać, że zgod-
nie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi, właściciel, posia-
dacz lub zarządzający nieruchomością ma 
obowiązek utrzymywania jej w należytym 
stanie higieniczno – sanitarnym w celu za-
pobiegania zakażeniom i chorobom zakaź-
nym, w szczególności polegający na usu-
waniu padłych zwierząt. Nie ma tu znacze-
nia, czy chodzi o zwierzę domowe, gospo-
darskie czy dzikie. 

Opracował Bartosz Szczepanik
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Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Doręczenia w postępowaniu administracyjnym…
Doręczenie jest czynnością procesową 

organu administracji publicznej, z którą 
przepisy wiążą skutki prawne. Przykła-
dowo od daty doręczenia rozpoczynają 
bieg niektóre terminy dokonania czynno-
ści proceduralnych, a ponadto doręczenie 
pisma może wywoływać także inne skutki 
prawne, w szczególności związanie or-
ganu decyzją administracyjną jest sku-
teczne od chwili jej doręczenia. Instytu-
cja doręczeń urzeczywistnia zasadę czyn-
nego udziału stron w postępowaniu, bo-
wiem umożliwia stronie zapoznanie się z 
czynnościami organu i innych uczestników 
postępowania (np. decyzje, postanowienia) 
albo uczestniczenie w tych czynnościach 
(wezwania, zawiadomienia). 

Przedmiotem doręczeń są pisma, ko-
deks nie definiuje jednak tego pojęcia. W 
piśmiennictwie przyjmuje się, że przez tę 
definicję należy rozumieć wszelkiego ro-
dzaju dokumenty, wezwania, zawiado-
mienia, wydawane w formie pisemnej 
decyzje i postanowienia oraz inne doku-
menty, z którymi strona powinna być za-
znajomiona. Do pism w rozumieniu art. 
39 kodeksu postępowania administracyj-
nego należą zarówno pisma sporządzone 
przez organ administracji publicznej, jak  
i pisma wniesione do organu przez strony  
i uczestników postępowania.

Podmiotami doręczającymi są: opera-
tor pocztowy (w rozumieniu Prawa pocz-
towego), pracownicy organu administra-

cji publicznej albo inne upoważnione 
osoby lub organy. Zasadą jest doręczanie 
pism przez operatora pocztowego, którym 
zgodnie z prawem pocztowym jest przed-
siębiorca uprawniony do wykonywania 
działalności pocztowej na podstawie wpisu 
do rejestru operatorów pocztowych. Do-
ręczanie pism przez pracowników organu 
albo inne upoważnione osoby lub organy 
powinno być ograniczone do przypadków 
szczególnie uzasadnionych. Z przepisu art. 
39 wynika, że doręczanie pism przez pra-
cowników organu nie wymaga odręb-
nego upoważnienia. Pracownicy organu 
administracji publicznej mogą doręczać 

pisma przez wręczenie adresatowi pisma 
w siedzibie organu. Odrębne upoważnie-
nie jest wymagane w odniesieniu do dorę-
czeń dokonywanych przez inne osoby lub 
organy. 

Doręczanie pism odbywa się za pokwi-
towaniem. Przez pokwitowanie należy ro-
zumieć potwierdzenie doręczenia pisma 
przez odbierającego pismo swym pod-
pisem ze wskazaniem daty doręczenia. 
Wskazanie przez odbierającego daty do-
ręczenia jest najlepszą rękojmią, że data ta 
jest zgodna z rzeczywistością. W razie gdy 
odbierający pismo uchyla się od potwier-
dzenia doręczenia lub nie może potwier-
dzić doręczenia, doręczający sam stwier-
dza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, 
która odebrała pismo oraz przyczynę braku 
jej podpisu. 

Doręczenie pism następuje za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, jeżeli 
strona lub inny uczestnik postępowania 
spełni jeden z następujących warunków: 
złoży podanie w formie dokumentu elek-
tronicznego przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą organu administracji publicznej, 
wystąpi do organu administracji publicznej 
o takie doręczenie i wskaże organowi ad-
ministracji publicznej adres elektroniczny 
lub wyrazi zgodę na doręczanie pism  
w postępowaniu za pomocą tych środków  
i wskaże organowi administracji publicznej 
adres elektroniczny.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z 5 grudnia 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 
1836/06, doręczenie pisma za pośrednic-
twem faksu nie jest doręczeniem za po-
mocą środków komunikacji elektronicz-
nej w rozumieniu przepisów o świadcze-
niu usług drogą elektroniczną. Faks nie 
jest urządzeniem informatycznym, gdyż 
przez tego rodzaju urządzenia należy ro-
zumieć komputery wyposażone w pamięć 
umożliwiającą zapisywanie i odtwarzanie 
danych. Z tego względu wysyłanie infor-
macji pomiędzy urządzeniami faksowymi 
nie może być uznane za komunikowanie 
się za pomocą urządzeń tworzących zespół 
teleinformatyczny. 

W przypadku gdy stroną lub innym 
uczestnikiem postępowania jest podmiot 
publiczny obowiązany do udostępniania 
i obsługi elektronicznej skrzynki podaw-
czej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy 
z 17.02.2005 r. o informatyzacji działal-
ności podmiotów realizujących zadania 
publiczne doręczenia dokonuje się na 
elektroniczną skrzynkę podawczą tego 
podmiotu. 

Adresatem doręczeń jest strona. Nie 
ma przy tym znaczenia, czy stroną jest 
osoba fizyczna, osoba prawna czy jed-
nostka organizacyjna nieposiadająca oso-

bowości prawnej, a także czy postępowa-
nie zostało wszczęte na żądanie strony, 
czy z urzędu. W razie wielości stron po-
stępowania administracyjnego pisma 
doręcza się wszystkim stronom. Jedy-
nie w razie gdy postępowanie zostało wsz-
częte na skutek podania złożonego przez 
dwie strony lub więcej stron, które w po-
daniu wskazały jedną z nich jako upoważ-
nioną do odbioru pism, pisma doręcza się 
tylko tej stronie. Pisma należy doręczać 
także uczestnikom na prawach strony.  
W razie gdy strona działa przez przed-

stawiciela, pisma doręcza się temu przed-
stawicielowi. Organ administracji publicz-
nej jest obowiązany doręczać pisma pełno-
mocnikowi strony, o którego ustanowieniu 
został powiadomiony. Jeżeli ustanowiono 
kilku pełnomocników, pisma doręcza się 
tylko jednemu z nich. Przepisy nie zaka-
zują doręczeń pod adresem strony, która 
ustanowiła pełnomocnika, lecz jedynie na-
kazują doręczanie pism temu pełnomocni-
kowi. Oznacza to, że w sytuacji, gdy pismo 
zostało jednocześnie doręczone stronie i jej 

Styczeń – czas na literaturę i przeglądanie ofert

Styczeń w roku pszczelarskim to czas 
intensywnej pracy przy sprzedaży miodu, 
ale również i w pracowni. Prace nie wyko-
nane w styczniu powodują dodatkowe ob-
ciążenie w pełni sezonu. Można tego unik-
nąć. W tym miesiącu przygotowujemy 
ramki w ilości co najmniej tylu na ilu zi-
mujemy pszczoły. To naprawdę jest mi-
nimum. Dawniej w podręcznikach zale-
cano wymienić jedną trzecią ramek gniaz-
dowych. Natomiast obecnie zaleca się wy-
mienić jak najwięcej ramek. Zmianę za-
leceń spowodował rozwój wiedzy na te-
mat chorób pszczelich. Nauka odkryła,  
i to nie dawno, że bakterie odpowiedzialne 
za zgnilec amerykański są zawsze obecne  
w ulu. Wybuch choroby następuje między 
innymi poprzez zbyt liczną obecność ich 
w środowisku rodziny pszczelej. Dlatego 
wymieniamy ramki w ilości możliwie naj-
większej. Tym zabiegiem przeciwdziałamy 
również nosemie i grzybicy. Dawniej zale-
cano odkażenie ula raz na dwa lata. Teraz 
zaleca się odkażanie ula raz na rok. W ulach 
starszego typu nie da się tego wykonać bez 
przesiedlenia rodziny, a w ulach rozbie-
ralnych jest to niemalże naturalna konse-
kwencja operowania poszczególnymi ele-
mentami ula. Ważną kwestią jest odkażanie 
sprzętu pszczelarskiego. Po każdej wizycie 
w pasiece dłuto i szczotka powinny być 
co najmniej umyte. Rodziny chore lub po-

dejrzane o chorobę przeglądamy na końcu 
i do nich mamy odrębne dłuto i szczotkę. 
Po przeglądzie odkażane są odpowiednimi 
środkami. Po co? By przez przypadek nie 
zawlec choroby do zdrowych uli. 

Początek roku to czas na naprawy 
sprzętu i jego odkażania. Zajmuje to trochę 
czasu, ale praca jest konieczna we współ-
czesnej gospodarce pasiecznej. Dobrze jest 
w okresie zimowym zaopatrzyć się w cia-
sto cukrowe do wiosennego podkarmiania 
pszczół. Przetopić wosk i dać go do prze-
robienia na węzę. Roztropnie jest do zapla-
nowanej ilości węzy doliczyć pewną ilość 
na sytuacje nieprzewidziane, które są chle-
bem powszednim w pszczelarstwie. Już 
zamawiamy matki u hodowcy by mieć je  
w jak najwcześniejszym czasie. W styczniu 
musimy liczyć się z terminami czerwco-
wymi. Warto podczas długich wieczorów 
poświęcić nieco czasu na poprawę bazy 
pożytkowej. Mam tu na myśli zaplanowa-
nie odpowiednich roślin i zamówienie na-
sion lub sadzonek w szkółce. Na wiosnę 
możemy nie mieć czasu na czytanie litera-
tury fachowej i przeglądanie ofert. Wtedy 
kupimy materiał siewny u pierwszego 
lepszego oferenta bez porównania ceny. 
Mimo, że nasze pszczelarstwo ma prze-
ważnie charakter hobbystyczny to nie zna-
czy, że nie mamy stosować zasad rentow-
ności. To raczej uwaga do nowych adep-

tów sztuki pszczelarskiej. Jeżeli mamy 
prowadzić solidnie pasiekę to wiadomo, 
że trzeba liczyć się z pewnymi kosztami, 
jednak nie usprawiedliwia to, niepotrzeb-
nej rozrzutności. Bo wtedy może nam za-
braknąć środków na podstawowe funkcjo-
nowanie pasieki pod koniec sezonu, gdyby 
okazał się ubogi w miód. Po tak urodzaj-
nym sezonie, jak był w zeszłym roku, na-
leży zakładać, że ten rok będzie uboższy w 
miód. Jednak nie musi to być zasadą. Bo 
miodność bazy pożytkowej jest nadal dla 
nas wielką niewiadomą. Nowi pszczelarze 
muszą mieć na uwadze, że nowy ul powi-
nien być używany około pięciu lat. Po tym 
czasie nadaje się na eksponat. Wiem, że 
jego stan techniczny może być dobry, jed-
nak zmęczenie biologiczne, zwłaszcza na 
Podkarpaciu, jest znaczne pomimo corocz-
nego odkażania. Czasy gospodarowania  
w ulach naszych ojców czy dziadków to 
już przeszłość. 

W nowym roku życzymy sobie przede 
wszystkim dobrego przezimowania 
pszczół. Zdrowia dla naszych podopiecz-
nych i oczywiście miodu, aby i nam pszcze-
larzom starczyło.

Urokliwe świątki
Wędrując po górach spotykamy krzyże, kapliczki, groby wkomponowane w środo-

wisko naturalne. Zdobywając Łopiennik po drodze odwiedziliśmy piękne sanktuarium 
bieszczadzkie cerkiew w Łopience, gdzie przykuwa wzrok turystów prosta, ale serdeczna 
rzeźba Chrystusa bieszczadzkiego z torbą przewieszoną przez ramie. Od cerkwi idzie 
szlak na Korbanie, a przy nim znajduje się kapliczka z kamienia , w niej ołtarzyk z dwoma 
malutkimi figurkami, a w kącie na starym drewnianym krześle siedzi sobie Chrystus. Nie 
ma złota, srebra ani tłumu ludzi, jest prostota, ubogość, cisza i piękna przyroda, tu czu-
jemy bliskość Boga. Przytuliłam się do tej urokliwej rzeźby i pomyślałam, że można by 
było podobne rzeźby umieścić przy ścieżce Do Złotej Studzienki, wkomponowane w na-
turalne środowisko, były by prawdziwą ozdobą.

Czasem ciężko pokonać górę ale nagrodą jest cały bezkresny świat należący do nas  
a nie do żadnej opcji politycznej.

„Świat tak piękny i Boży, a człowiek w tak krętą norę swej doli zaryty” /Vincenz/
Maria Walczak 

Fot. str. 27
Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich kochających przyrodę.

P o  p r o s t u  z  n a t u r y

Gimnazjum w Dukli 
zwycięzcą konkursu

Ogólnopolski konkurs ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” od 16 lat organi-
zowany jest przez Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski. Przebiega on w dwóch 
częściach: wojewódzkiej (etap 1-szkolny, 2-gminny, 3-parkowy, 4-wojewódzki) i ogólno-
polskiej (etap 5-ogólnopolski).

14 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli został przeprowa-
dzony etap gminny. Wzięło w nim udział pięć czteroosobowych zespołów reprezentują-
cych: Szkołę Podstawową w Dukli, Gimnazjum w Dukli, Szkołę Podstawową w Jasionce, 
Szkołę Podstawową w Równem i Szkołę Podstawową w Tylawie. Zwycięzcami, po za-
ciętej rywalizacji, okazali się przedstawiciele Gimnazjum w Dukli w składzie: Aleksan-
dra Belczyk, Wiktora Jakieła, Aleksandra Smaś i Bartosz Zych, których opiekunką 
jest pani Małgorzata Kusiak. Będą oni reprezentować Gminę Dukla na etapie parkowym 
konkursu, który odbędzie się w dniu 11 stycznia 2019 roku.   

Bartosz Szczepanik 
koordynator gminny konkursu

https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(39)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(39)&cm=DOCUMENT
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Prawo przy porannej kawie W krainie rondla i patelni
Szanowni Czytelnicy!
W roku 2019 w kąciku kulinarnym „W krainie rondla i patelni” 

drukować będziemy sprawdzone przepisy kulinarne z kasz. 
O właściwościach kasz pisaliśmy już w naszym kąciku, ale 

warto je przypomnieć. W naszej codziennej diecie powinny znaleźć się kasze, gdyż 
są zdrowe i smaczne. Zachęcamy Czytelników do współtworzenia tej rubryki. Każdy 
dostarczony przepis nagrodzony będzie wydawnictwem z serii Biblioteka Dukielska. 
Adres Redakcji: 

Redakcja Dukli.pl/DPS
38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11 pokój 309
e-mail: dps@dukla.pl

Smacznego!

„Jesteś wolnym człowiekiem - szybcy już dawno zrobili karierę”

„Bezpieczny senior” 
w Nowej Wsi

Mikołajki w Zawadce 
Rymanowskiej

Przedszkolaki  
w Urzędzie Miejskim

Nowa tablica  
na wzgórzu 534

Gimnazjum w Dukli 
zwycięzcą

Uczestnicy akcji Bezpieczny Senior w Nowej Wsi w tracie warsztatów prak-
tycznych. Fot. N. Belcik

Miejsce pamięci na wzgórzu 534 z nową tablicą. Fot. S. Fornal

Dzieci w Zawadce Rymanowskiej czekające na prezenty od Mikołaja

Autorka z Mikołajkami pogranicza w Hucie Polańskiej. Fot. uczestnik wycieczkiPrzedszkolaki z panią wiceburmistrz Elżbietą Wróbel i wychowawczynią  
Fot. B Pudło

Po prostu z natury

Kasza jaglana - ma oryginalny smak (choć bywa gorzka, jeśli przyrządzi się ją 
w nieodpowiedni sposób) i świetnie komponuje się zarówno z daniami słonymi, jak  
i słodkimi. Przede wszystkim zaś warto ją jeść ze względu na wartości odżywcze, 
a nawet lecznicze. Otrzymuje się ją z nasion prosa, uprawianego już w epoce neolitu. 
Pod względem wartości odżywczej dorównuje kaszy gryczanej. Ma mało skrobi, za 
to dużo łatwo przyswajalnego białka. Wyróżnia się najwyższą zawartością witamin z 
grupy B: B1, (tiaminy), B2 (ryboflawiny) i B6 (pirydoksyny) oraz żelaza i miedzi. Jest 
lekkostrawna i nie uczula, bo nie zawiera glutenu. Dlatego warto ją polecić osobom 
chorującym na celiakię stosującym dietę bezglutenową, a także cierpiącym na nie-
dokrwistość. Ma właściwości antywirusowe, zmniejsza stan zapalny błon śluzowych 
(wysusza nadmiar wydzieliny), jest zatem dobrym domowym lekarstwem na katar.

Ma  działanie zasadotwórcze, odgrywa więc dużą rolę w przywróceniu równo-
wagi kwasowo-zasadowej w organizmie. Jagły to ważny składnik diety zasadowej. 
Zawiera krzemionkę, mającą zbawienny wpływ na włosy, skórę i paznokcie. Krzem 
pełni też ważną rolę w mineralizacji kości (zapobiega ich odwapnianiu). Jagły dostar-
czają również dużych ilości witaminy E i lecytyny, która korzystnie wpływa na pa-
mięć i koncentrację oraz reguluje poziom cholesterolu we krwi - o obecność tej ka-
szy w diecie powinny zatem zadbać osoby pracujące intensywnie umysłowo, np. ma-
turzyści czy studenci przygotowujący się do sesji.

Zupa porowa z kaszą jaglaną
Pyszna, aromatyczna i rozgrzewająca zupa z dodatkiem imbiru i czosnku.  
W sam raz na zimowe dni.

Składniki:
150 g pora (biała część)
1 marchewka
1 ząbek czosnku
ok 1 cm świeżego imbiru
1,5 litra bulionu drobiowego 
      lub warzywnego
sól, pieprz jeżeli bulion jest niesolony
30 g kaszy jaglanej (ok. 1/4 szklanki)
natka pietruszki
Wykonanie:
Do garnka z grubym dnem wlewamy olej. Dodajemy pokrojonego w cienkie pla-

sterki pora. Przesmażamy razem z czosnkiem i imbirem ok 5 minut. Czosnek siekamy 
w plasterki a imbir podsmażam w jednym kawałku. Marchewkę kroimy w kostkę.

Do podsmażonego pora, czosnku i imbiru dajemy marchewkę, kaszę jaglaną, mie-
szamy i zalewamy bulionem. Gotujemy ok 15 minut do miękkości kaszy. Przypra-
wiamy do smaku. Posypujemy natką pietruszki.

pełnomocnikowi, doręczenie pisma peł-
nomocnikowi jest prawnie skuteczne, na-
tomiast strona została w ten sposób jedy-
nie poinformowana o treści pisma. Dorę-
czenie pisma osobie, która nie jest peł-
nomocnikiem strony, nie wywołuje skut-
ków prawnych. 

W toku postępowania strony oraz ich 
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obo-
wiązek zawiadomić organ administracji 
publicznej o każdej zmianie swojego ad-
resu, w tym adresu elektronicznego. W ra-
zie zaniedbania tego obowiązku, dorę-
czenie pisma pod dotychczasowym ad-
resem ma skutek prawny.

Pisma doręcza się osobom fizycznym 
w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. Pi-
sma mogą być doręczane również w lo-
kalu organu administracji publicznej, je-
żeli przepisy szczególne nie stanowią ina-
czej. W razie niemożności doręczenia pi-
sma w powyższy sposób, a także w razie 
koniecznej potrzeby, pisma doręcza się w 
każdym miejscu, gdzie się adresata zasta-
nie. Mieszkaniem w rozumieniu art. 42 §1 
jest miejsce, w którym adresat przebywa 
z zamiarem dłuższego (a nie krótkotrwa-
łego) pobytu, umożliwiającego doręcze-
nie mu pisma. W przypadku nieobecno-
ści adresata pismo doręcza się, za pokwi-
towaniem, dorosłemu domownikowi, są-
siadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby 
te podjęły się oddania pisma adresatowi. 
O doręczeniu pisma sąsiadowi lub do-
zorcy zawiadamia się adresata, umieszcza-
jąc zawiadomienie w oddawczej skrzynce 
pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe,  
w drzwiach mieszkania.

W razie niemożności doręczenia pi-
sma w sposób wskazany powyżej operator 
pocztowy przechowuje pismo przez okres 
14 dni w swojej placówce pocztowej - w 
przypadku doręczania pisma przez opera-
tora pocztowego lub pismo składa się na 
okres czternastu dni w urzędzie właści-
wej gminy - w przypadku doręczania pi-
sma przez pracownika urzędu gminy lub 
upoważnioną osobę lub organ. Doręcze-
nie uważa się za dokonane w tym wypadku  
z upływem ostatniego dnia okresu, a pismo 
pozostawia się w aktach sprawy.

Natalia Belcik

Zwycięska drużyna Gimnazjum w Dukli z opiekunką Małgorzatą Kusiak  
(z prawej) i organizatorami konkursu: Haliną Cycak - sekretarz Gminy Dukla  
i Bartoszem Szczepanikiem. Fot. B. Pudło
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Budynek nowopowstałego 
żłobka w Dukli

Wyposażenie żłobka i łazienki dla maluchów
Fot. kbr i E. Wróbel

Gminny żłobek w Dukli
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