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Kwiecień -  
„Pamięć nie dała się zgładzić”

...tej nocy sprawiedliwość
zgładzono w katyńskim lesie
bo, któraż to już wiosna
bo, która zima i jesień ?

To Marian Hemar w swoim przejmującym wierszu o katyń-
skiej zbrodni.

...był kwiecień, tak piękny czas dla świata
Wiosna, słońce, życie
Wtedy brat zabił brata.

W połowie kwietnia 1943 roku, wojska niemieckie od-
kryły w zachodniej Ukrainie, wówczas na terenie dawnego 
Związku Sowieckiego, masowe groby polskich jeńców wo-
jennych. Ukazały zbrodnie, jakiej jeszcze nigdy nie do-
puszczono się w cywilizowanym świecie. Stał za nią Sta-
lin i krwawy, nieludzki system komunistyczny. Sowieci usi-
łowali zrzucić winę na hitlerowskie Niemcy, ale choć one 
były równie bandyckie i okrutne jak Rosjanie, tym razem 
jednak sowiecka zbrodnia była niepodważalna. Wiedzieli o 
tym zachodni alianci, Anglicy i Amerykanie, ale potrzebny 
był im sojusz z Sowietami, aby zwycięsko zakończyć wojnę 
z III Rzeszą. Churchillowi i Rooseveltowi ani do głowy nie 
przyszło, aby o zbrodnie w katyńskim lesie oskarżyć sojusz-
ników ze wschodu. Ale ten sam Churchill uśmiechał się do 
polskich żołnierzy w czterdziestym roku, kiedy Anglia była 
zagrożona przez niemiecką Luftwaffe i kiedy polscy piloci 
z Dywizjonu 303 wygrali dla Anglii – i świata - Battle of 
England. A także wtedy, kiedy Polacy walczyli o Narwik, 
walczyli w Dunkierce, krwawili w bitwie pod El Alamain z 
wojskami Rommla w Afryce. I kiedy w maju czterdziestego 
czwartego w zwycięskiej bitwie zatknęli biało – czerwoną 
na gruzach opactwa benedyktynów na Monte Cassino we 
Włoszech. Wtedy świat potrzebował Polaków. Nie widział 
ich w katyńskim lesie.

A kiedy przetoczyła się już wojna i wojska alianckie de-
filowały na kontynencie paradnym krokiem, świętując w ten 
sposób zakończenie drugiej światowej, nie zaproszono Po-
laków na tę uroczystość. Oni swoje zrobili wcześniej, po co 
więc z nimi czcić wspólne zwycięstwo...

Taka jest historia. Bywa i taka, kiedy polscy generało-
wie, Sosabowski czy Sosnkowski, nie znajdując tuż po woj-
nie uznania za swoje bitewne dokonania, pracowali w lon-
dyńskich knajpach i hotelach. Tak alianci odpłacali się Pola-
kom za ich ogromny wkład w zwycięstwo w roku czterdzie-
stym piątym. Piszę o tym dlatego, bo kwiecień jest Miesią-
cem Pamięci Narodowej. Aby nie zginęła pamięć o tych wy-
darzeniach, które tworzą wielką historię Polski. 

Widziane z Cergowej
Czas zweryfikuje decyzje Rady

Nie ma zgody radnych Rady 
Miejskiej w Dukli na likwidację gim-
nazjów w Iwli, Głojscach, Tylawie i 
Wietrznie. Radni dali szansę szko-
łom społecznym, a czas pokaże czy 
podjęte decyzje były właściwe.

W styczniu radni Rady Miejskiej w 
Dukli poparli zamiar likwidacji czte-
rech spośród ośmiu gimnazjów w gmi-
nie Dukla. W każdym gimnazjum pro-
ponowanym do likwidacji tj. w Iwli, 
Głojscach, Tylawie i Wietrznie uczy 
się średnio 30 uczniów. Gmina do-
płaciła w 2009 r. prawie 3 mln zł, a w 
2010 będzie musiała dopłacić 4 mln zł 
do subwencji oświatowej na funkcjono-
wanie bieżące szkół gminy Dukla – po-
wiedział burmistrz gminy Dukla Marek 
Górak na sesji Rady Miejskiej w Dukli 
26 marca 2010 r. Zaoszczędzone pie-
niądze można wydać na drogi, domy lu-
dowe i wiele innych potrzeb, które są w 
naszej gminie – dodał. Alternatywą li-
kwidacji ma być nauka w nowej, pięk-
nej szkole w Dukli, która zacznie funk-
cjonować od 1 września br. 

Będzie II tura
28 marca wybory wójta w Jaśli-

skach nie zostały rozstrzygnięte. Spo-
śród czterech kandydatów najwięcej 
głosów uzyskali: Maria Kaczor (350 
głosów) i Ignacy Lorenc (279 gło-
sów). 11 kwietnia wyborcy z gminy Ja-
śliska zadecydują, kto zostanie wójtem.

kbr

Czytelniczkom i Czytelnikom
DUKLI.pl

radosnych, pogodnych i słonecznych Świat Wielkanocnych
smacznego jajka

życzy 
Redakcja

Pogodnych, zdrowych, dostatnich
Świąt Wielkanocnych

Mieszkańcom Gminy Dukla
życzą

Burmistrz Gminy Dukla - Marek Górak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli - Zbigniew Uliasz

Radni zagłosowali za przejęciem szkół przez stowarzyszenia, które już zostały 
utworzone w Iwli i Wietrznie, a w pozostałych dwóch szkołach są na etapie reje-
stracji. Zatem klamka zapadła, radni mimo tego, ze w styczniu poparli zamiar li-
kwidacji gimnazjów w Iwli, Głojscach, Tylawie i Wietrznie 26 marca zagłosowali 
inaczej. Tym samym dali szansę szkołom społecznym. Życie zweryfikuje decyzje 
Rady, a rodzice zadecydują gdzie będą się uczyć ich dzieci. 

Zdj. i tekst: kbr
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dokończenie ze str. 3

Brytyjscy autorzy Wynne Olson i Stanley Cloud 
poświęcili najnowszej historii Polski swoją ciekawą 
książkę „Sprawa honoru”, „A Question of Honour”. 
O Polsce, kiedy decydowały się jej losy w czasie dru-
giej wojny. Poprzez Bitwę o Anglię i broniący jej pol-
ski dywizjon kościuszkowski, poprzez meandry po-
lityki alianckiej lat trzydzieści dziewięć – czterdzie-
ści pięć. Poprzez polski wrzesień, Katyń, Powstanie 
Warszawskie, walki Polaków na wszystkich frontach 
zachodniej i wschodniej Europy. I życie powojenne 
bohaterów tych wydarzeń. 

Trzeba nam wiele więcej wiedzieć o Polsce, o jej 
losach i historii. I dniach, które są pokłosiem tamtych 
zdarzeń. To wszystko, co się dzieje dziś w Polsce nie 
było by możliwe, gdyby nie generał Anders, mło-
dzi bohaterowie płonącej Warszawy sierpnia czter-
dziestego czwartego. Dwudziestoletni chłopcy, opi-
sani przez Aleksandra Kamińskiego w „Kamieniach 
na szaniec”. Nie byłoby możliwe, gdyby nie major 
Szendzielarz - „Łupaszka” i rotmistrz Pilecki. Major 
Hubal i generał Kopański. A tymczasem były, a może 
są i nadal plany, aby historię współczesnej Polski za-
kończyć w szkole średniej na roku tysiąc dziewięćset 
dwudziestym. To i tak dobrze, że nie na siedemna-
stym, na rewolucji bolszewickiej...

Spisywałem przed laty wspomnienia wojenne ge-
nerała Mieczysława Boruty – Spiechowicza, ostat-
niego przedwojennego dowódcy strzelców podhalań-
skich w Przemyślu. Także jego działania na froncie 
wschodnim w pierwszej światowej i w wojnie z bol-
szewikami. Jak w Krzemieńcu Podolskim, na rubie-
żach ówczesnej Rzeczypospolitej, otrzymał od lud-
ności buławę za wyzwolenie i ocalenie przed najaz-
dem ze wschodu. To był jeden z ostatnich takich żoł-
nierzy, którzy dla Polski zrobili by wszystko. Po woj-
nie osiadł w Zakopanem i tam został pochowany na 
cmentarzu dla zasłużonych, na Pęksowym Brzyzku.

Teraz kwiecień nastał
I kwiaty patrzą na słońce
A oni tam w ziemi leżą 
Śmierci posłuszni na łące.

No to jeszcze o kwiatach i łące, choć na niej wciąż 
dziś śniegi. Taka jest tegoroczna wiosna.

Gdzie kwiaty na łące, gdzie sady kwitnące
Samotna ławeczka w ogrodzie.
To wszystko jest moja ojczyzna.
Tu każdy kwiat do niej się przyzna.

Zbigniew Ringer

Widziane z Cergowej
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To jest nasza nowa propozycja gazetowa. Chcemy 
tu krótko prezentować sylwetki, zwierzenia, wy-
nurzenia, opowieści, wspomnienia naszych Czy-
telników. Zapraszamy do ochotniczego zgłasza-
nia się, winni to być ludzie z Podkarpacia, z tą 
ziemią związani urodzeniem, działalnością, za-
wodem bądź pasją. Otwieramy nasze łamy dla 
ciekawych życiorysów. Wystarczy zadzwonić i umówić się.

Andrzej Welcer, ostatni wójt Cergowej. Życie za-
gnało go za chlebem do Ameryki, po ośmiu latach powrócił do Pol-
ski. Założył rodzinę i znów wyjechał. Jego nauczycielem było ży-
cie. Nie chodząc do szkoły nauczył się czytać, pisać, rachować, a 
w Ameryce mówić i pisać po angielsku na tyle, że mógł pracować 
w sklepie. Po powrocie zza oceanu mieszkańcy Cergowej wybrali 
go na wójta. Była to bardzo odpowiedzialna funkcja. Historię An-
drzeja Welcera opowiada córka- Władysława Radaczyńska.

ciąg dalszy na str. 6

Petronela i Andrzej Welcerowie

Zając z domu i do domu
Rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

- Pani ojciec Andrzej był ostatnim wójtem gminy jednostkowej Cer-
gowa, proszę opowiedzieć jak do tego doszło.
Władysława Radaczyńska: Dziadek Hieronim miał parę koni i woził wino 
z Węgier, i kiedy mój ojciec podrósł na tyle że mógł mu być pomocny, jeź-
dzili razem. Wszystko po to, aby utrzymać rodzinę. Nie było lekko, ich 
hotelem był wóz konny, w czasie deszczu chowali się pod wóz. Kiedy ta-
tuś dowiedział się, że przyjechał agent z Ameryki poszukujący ludzi do 
pracy w fabrykach i firmach amerykańskich, pojechał do Gdańska na roz-

Inwestycje w Gminie Dukla

Euroboisko w Dukli
Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania: Dukielskie 
Euroboisko – etap II wykonanie trybun i zaplecza, re-
alizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007 – 2013, działanie „Odnowa i Rozwój 
wsi”. Wysokość dofinansowania 500 tys. zł. Termin za-
kończenia realizacji zadania – luty 2011 rok.

Gimnazjaliści i licealiści w nowych murach 
szkolnych od 1 września 2010

Pieniądze do wzięcia
Fundacja Wspomagania Wsi, ul. Bellottiego 1, 01-022 

Warszawa, tel. (22) 636 25 71 75, fax. (22) 636 62 70,  
www.fww.org.pl ogłasza 

VII edycję konkursu „Pożyteczne wakacje 2010”

W ramach konkursu „Pożyteczne wakacje 2010” finansowane 
będą najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty pod hasłem 
„Rozejrzyj się wokół siebie” realizowane w czasie wakacji let-
nich 2010, których beneficjentami będą dzieci/młodzież ze wsi i 
miasteczek do 6.000 mieszkańców.
Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom/młodzieży, które 
zostają na czas wakacji w swoich miejscowościach, spędzenie 
czasu w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny dla sie-
bie i innych.
Najlepsze ze zgłoszonych projektów zostaną nagrodzone dotacja-
mi na ich realizację w wysokości do 3.000 zł. Łączna pula nagród 
wyniesie maksymalnie 300.000,- zł 
Harmonogram konkursu
1. do 15 kwietnia 2010 r. - (decyduje data stempla pocztowego) 

składanie wniosków,
2. do 1 czerwca 2010 r. – rozstrzygnięcie konkursu. Lista granto-

biorców zostaje umieszczona na stronie internetowej Fundacji,
3. do 15 czerwca 20101 r. wysłanie umów o dotację z prośbą o ich 

podpisanie,
4. przekazywanie dotacji w ciągu 2 dni od dnia otrzymania jedne-

go egzemplarza podpisanej umowy o dotację,
5. od 1 lipca 2010 r. do 31 VIII 2010 r. – realizacja projektów
6. do 30 września 2010 r. - złożenie do Fundacji sprawozdań z wy-

korzystania dotacji.
Wnioski na konkurs „Pożyteczne wakacje 2010” należy przesy-
łać na adres:
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego1, 01-022 Warszawa
z dopiskiem „Pożyteczne wakacje”(decyduje data stempla 
pocztowego) 
Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają Jolanta 
Plater i Jan Leopold pod numerem tel.: (22) 636 25 71 - 75. 
Pytania można wysyłać również na adresy e-mailowe: jplater@
fww.org.pl, jleopold@fww.org.pl

Trwają prace wykończeniowe przy nowobudowanym 
Zespole Szkół w Dukli (gimnazjum i liceum). Zadanie 
to jest współfinansowane z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Województwa Podkarpackiego 
2007 – 2013. Wysokość dofinansowania wynosi 2 600 tys. 
zł. Termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia 2010. 

Drogi gminne i chodniki
Wydatki na drogi gminne i chodniki w 2009 roku wynio-
sły 846 355 zł (w tym chodniki: 141 313 zł, drogi gmin-
ne: 565 tys. zł, drogi wewnętrzne 140 tys. zł). Te inwe-
stycje zostały zrealizowane ze środków własnych gmi-
ny. Na poprawę dróg w związku ze szkodami wyrządzo-
nymi przez powodziowymi wydano 740 tys. zł z tego 
500 tys. pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Zrealizowano także w 2009 roku budowę oświetlenia 
ulicznego w miejscowościach: Dukla (ul. Jana Pawła II, 
ul. Krasickiego, ul. Słowacka), w Nowej Wsi, Szklarach, 
Głojscach, Barwinku, Tylawie i Cergowej – Zakluczynie. 

Kanalizacja w Równem, Jasionce i Łękach Dukielskich
Drugi rok prowadzona jest kanalizacja miejscowości 
Równe. Po jej zakończeniu do sieci kanalizacji sanitar-

nej zostanie przyłączonych po-
nad 400 gospodarstw domo-
wych. Łączny koszt przygotowa-
nia i wykonania tej inwestycji 
to ponad 8 mln złotych, z czego 
dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013 wyniesie nie 
więcej niż 4,4 mln zł.
Został także ogłoszony prze-
targ na wykonanie kanalizacji w 
miejscowości Jasionka, na którą 
to inwestycję mamy już 75% do-

finansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Ogłoszono także przetarg na wykonanie dokumentacji kanalizacji 
w Łękach Dukielskich. 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dukli
Ważną inwestycją jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dukli, 
inwestycja ta będzie realizowana z budżetu gminy Dukla, jej 
koszt to 800 tys. zł.

kbr

Nowobudowany Zespół Szkół w Dukli

Pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią w Dukli.
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mowę. Niestety nie miał jeszcze 18 lat i nie 
został zakwalifikowany do wyjazdu. Sama 
podróż do Gdańska i z powrotem trochę 
trwała. Pod jego nieobecność zmarła moja 
chora babcia, mama taty. Tatuś nie zdążył 
przyjechać na jej pogrzeb. Kiedy skończył 
18 lat pojechał jeszcze raz do Gdańska i 
wtedy został wybrany do pracy przez wła-
ściciela rzeźni i masarni. Gdy nauczył się 
angielskiego, pracował w sklepie. Było to 
jeszcze przed pierwsza wojną światową. W 
Ameryce pracował 8 lat, wrócił do Cergo-
wej, ożenił się z Petronelą z domu Szczurek 
i zawrócił do Ameryki powtórnie. Praco-
wał w Filadelfii, Chicago. Kiedy ojciec był 
w Ameryce, urodził się mój najstarszy brat, 
ojciec zobaczył go dopiero po powrocie 
zza oceanu w 1921 roku. Przywiózł wtedy 
w kufrze z podwójnym dnem dolary i ... 
strzelbę. Kupił gospodarstwo, wybudował 
dom w Cergowej. Wtedy ja się urodziłam, a 
było to pod koniec roku 1921. Wystarał się 
o pozwolenie na broń i zapisał się do koła 
łowieckiego, polował razem z „panami”. 
Niezbyt im się to jednak podobało, dlatego 
po dwóch latach nie dostał już pozwolenia 
na broń. Sprzedał więc strzelbę hrabiemu z 
Dukli. Za jakiś czas został wybrany przez 
mieszkańców wsi Cergowa na wójta. Cer-
gowa wtedy obejmowała także przysiółki: 

dokończenie ze str. 5
My z Podkarpacia Popardy, Kolonię, Zarszyn, Zakluczynę i 

Nową Wieś, która odłączyła się od Cergo-
wej dopiero po II wojnie światowej.
- Komu podlegał wójt, jakie miał zadania?
W. Radaczyńska: Tatuś został wybrany 
wójtem około 1925 roku, to była bar-
dzo ważna posada. Podlegał staroście 
krośnieńskiemu, tam też jeździł na na-
rady, latem furmanką, zimą saniami. 
Wójt miał bardzo wiele zadań, miedzy in-
nymi w jego kompetencji było dostarcze-
nie poczty mieszkańcom. Pamiętam, że ta-
tuś miał teczkę zamykaną na kłódkę, jeden 
klucz miał on, drugi był na poczcie w Du-
kli. Dostarczał mieszkańcom Cergowej li-
sty i inne przesyłki, początkowo sam, jed-
nak na wakacjach ja mu w tym pomaga-
łam. Dostarczał także przesyłki pieniężne, 
po nie mieszkańcy zgłaszali się sami. Te 
przesyłki to były renty dla wdów, których 
mężowie zginęli w czasie I wojny świato-
wej. Pieniądze też otrzymywał Kuba Szy-
dło z „górki”, kombatant I wojny. Kuba w 
czasie wojny stracił nogę, wojsko załatwiło 
mu protezę, dostawał też rentę wojenną, po 
którą raz w miesiącu przychodził do tatu-
sia. Potem wójt wynajął posłańca, był nim 
Jan Głód, a po jego śmierci jego żona, Ma-
ria. Posłaniec za wykonywana pracę otrzy-
mywał zapłatę. 
- Pamięta pani ile zarabiał posłaniec i ile 
wynosiła renta wojenna?

W. Radaczyńska: Niestety, nie pamiętam. 
Pamiętam natomiast, ile można było za-
robić pracując od wschodu do zachodu 
słońca, pracując w polu – 1 zł. Tyle koszto-
wał jeden kilogram cukru, 5 gr kosztowała 
bułka. Pamiętam pejsatych Żydów w dłu-
gich czarnych płaszczach z koszami na ple-
cach. To był Jankiel i Cudyk, oni sprzeda-
wali bułki. Nie każdy mógł sobie na bułkę 
pozwolić. Jeśli je kupowano, to jedynie dla 
dziecka lub osoby chorej albo starszej. Za-
daniem wójta było także czuwanie nad bez-
pieczeństwem mieszkańców. Każdy miał 
obowiązek wartowania, czyli pilnowa-
nia porządku na wsi w nocy. Było to zor-
ganizowane tak, że mieszkańcy przekazy-
wali sobie buławę wójta z domu do domu. 
Wartował ten dom, w którym była buława. 
Obowiązkiem wartującego było chodzenie 
po wsi w nocy i dbanie o bezpieczeństwo 
mieszkańców: przed pożarem i złodzie-
jami. Jeśli ktoś nie mógł w danym dniu peł-
nić warty, mógł sobie kogoś za siebie wy-
nająć. Chętnych na taki zarobek było za-
wsze wielu. Do wójta zgłaszali się również 
policjanci, którzy pełnili służbę, w specjal-
nym zeszycie potwierdzał im tam obecność 
na obchodzie wsi. Obowiązkiem wójta było 
także informowanie mieszkańców o róż-
nych zarządzeniach, przekazywanie waż-
nych wiadomości dotyczących wsi i miesz-
kańców. 

- Dzisiaj to nie jest problem, można prze-
kazać informacje w gazecie, radiu, tele-
fonicznie czy mailem, a i tak informa-
cja czasami przychodzi zbyt późno. Jak 
wtedy docierała informacja do miesz-
kańców?
W. Radaczyńska: Informacja była przeka-
zywana tak zwanym „motylem”. Spisana 
na kartce była założona w przecięty pa-
tyk, rodzaj chorągiewki. Ten „motyl” był 
przekazywany z domu do domu. Mówiło się 
„motyl leci”. Wójt miał także książkę mel-
dunkową i do jego obowiązków należało 
zapisywanie każdej osoby, która przyjeż-
dżała czy przychodziła do wsi, a także za-
pewnienie jej noclegu. Obowiązek udzie-
lenia noclegu miał każdy mieszkaniec wsi. 
Oczywiście nocujący za to nie płacili. Ale 
nocleg też nie był w komfortowych warun-
kach. Podróżny dostawał pęk słomy, miej-
sce w izbie i to wszystko. Bogatsi gospo-
darze czasami częstowali posiłkiem. Wójt 
miał też wiele innych bardzo odpowiedzial-
nych funkcji. Rozstrzygał kłótnie „o skibę”; 
wypisywał paszporty dla zwierząt, które 
miały być sprzedawane na targu w Dukli, 
w czwartek; wydawał także świadectwa 
ubóstwa dla najbiedniejszych, bez którego 
osoby biedne nieubezpieczone nie byłyby 
przyjęte do szpitala. Przyjmował obowiąz-
kowe asekuracje budynków (ubezpiecze-
nie) od mieszkańców Cergowej, pobierał 
także podatki. Pisał podania, prośby miesz-

kańcom Cergowej. Był człowiekiem cenio-
nym i szanowanym przez mieszkańców. 
Wyznaczał ludzi do odrabiania szarwarku( 
świadczenie ludności wiejskiej w postaci 
robocizny na cele publiczne). Głównie były 
to prace przy naprawie dróg, kopanie ro-
wów, odśnieżanie w zimie. Kiedy powstała 
gmina zbiorcza w Nadolu, jej wójtem został 
Franciszek Bogacz obywatel Równego, a 
sekretarzem Wojciech Szubrycht z Nadola. 
Tam też mieściło się biuro gminy.
- Czy gmina Cergowa miała swój dom lu-
dowy i czy wójt miał pensję?
W. Radaczyńska: Tak, miała też swój 
sztandar. Był to sztandar Stronnictwa Lu-
dowego. Sztandarowym był Franciszek Ko-
lanko (ojciec p. Pietruszkowej), a w asyście 
sztandarowej była Zosia Drozd i ja. Pamię-
tam poświęcenie sztandaru w klasztorze, 
wbijanie gwoździ z nazwiskiem. W czasie 
II wojny światowej spalił się dom ludowy i 
sztandar. Wójt nie miał stałej pensji, tylko 
procent od asekuracji i podatków.
- Pamięta pani jakąś ciekawą historię z 
tamtego okresu, proszę opowiedzieć 
Czytelnikom DUKLI...
W. Radaczyńska: Jak mój tatuś przestał 
polować, leśniczy Typrowicz obiecał mu 
zająca na święta. Święta się zbliżały, a tu 
nikt o zającu nie wspomina. Ojcu nie wypa-
dało samemu upominać się o tego obieca-
nego zająca, więc podwiózł mnie saniami 
pod jego dom, a było to kilka dni przed 

świętami Bożego Narodzenia. Kiedy po-
wiedziałam jak się nazywam, pan Typro-
wicz wyniósł obiecanego zająca. Ale ……
Wiele lat później, kiedy mój mąż Antoni 
Radaczyński był leśniczym w Zyndranowej 
sytuacja się powtórzyła. Pewnego dnia, a 
było to w latach 50. pojechał do Rejonu La-
sów Państwowych do Rymanowa. Dyrekto-
rem był wtedy inż. Sułek. To on poprosił 
męża o dostarczenie zająca do pp. Kleinów, 
rodziny leśniczego Typrowicza. Mąż zabrał 
zająca i poprosił, abym go do Kleinów za-
niosła. Tak to kiedyś z tego domu odebra-
łam zająca, a później odniosłam. Czy to nie 
dziwna historia?
- Dziękuję za rozmowę i życzę Pani dużo 
zdrowia i radosnych, zdrowych i rodzin-
nych świąt Wielkanocnych
- Władysława Radaczyńska: Dziękuję

Dukla
na pierwszy ogień

23 marca br. Radio Rzeszów rozpoczęło cykl audycji 
Miasta Miasteczka Podkarpacia. Pierwszym miasteczkiem 
była Dukla. 

Audycja rozpoczęła się rozmową z burmistrzem gminy 
Dukla Markiem Górakiem. Składała się z 2 części: bloku 
przedpołudniowego, obejmującego historię Dukli, współ-
czesność: inwestycje Dukli, gminy Dukla, plany na przy-
szłość, ważne wydarzenia 2010 roku, obchody 630 lecie 
nadania praw miejskich Dukli, produkty regionalne. Blok 
popołudniowy obejmował szeroko pojętą kulturę i sport. W 
czasie audycji do wyjazdowego studia, które mieściło się 
w starym magistracie (obecnie Ośrodek Kultury w Dukli) 
mieszkańcy Dukli przynosili zdjęcia starej Dukli i opowia-
dali co na nich się znajduje. Imponującą kolekcje zaprezen-
tował p. Stanisław Lis, były dyrektor dukielskiego liceum. 
Zdjęcia przyniosły również: p. Krystyna Głód i p. Jadwiga 
Stola z Dukli, a także p. Grażyna Kłap z Równego. Nie obe-
szło się bez poczęstunku: p. Wawrzyniec Maziejuk często-
wał serami kozimi, p. Grażyna Kłap proziakami. A wszystko 
to odbywało się przy śpiewie Zespołu „Łęczanie”. Redak-

Wóz transmisyjny pod magistratem w Dukli

Wawrzyniec Maziejuk w rozmowie  
z red. Renatą Machnik.

Dukielska młodzież udziela wywiadu.

torem odpowiedzialnym za audycję była p. Renata Mach-
nik, wspólnie z red. Przemkiem Pawlakiem prowadzili roz-
mowy z gośćmi Radia Rzeszów w Dukli. W audycji wzięło 
udział 30 osób.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w audycji serdecznie 
dziękujemy. Dziękujemy także Ośrodkowi Kultury za udo-
stępnienie pomieszczenia i logistyczne wsparcie.

Krystyna Boczar-Różewicz

Produkty z Dukielszczyzny 
w TVP2

22 lutego 2010 r. w programie TVP2 cała Polska miała okazję oglądać na-
szego rodzimego producenta serów ekologicznych i w-ce prezesa Stowarzy-
szenia Polska Ekologia w programie „Pytanie na śniadanie – Produkty eko-
logiczne”. 

Wawrzyniec Maziejuk przedstawił relacje z największych europejskich tar-
gów ekologicznych „Bio-Fach”, Norymberga 2010. Zaprezentował produkty, 
które zrobiły furorę na rynku produktów ekologicznych w Polsce i Europie. Dla 
naszych lokalnych producentów możliwość emisji na kanale ogólnopolskim w 
programie o dużej oglądalności jest niewątpliwie szansą przebicia się i zaistnie-
nia na rynku. To już drugi występ p. Maziejuka w TVP2. Pierwszy oglądaliśmy 
w zeszłym roku w czasie programu „Kuchnia z Okrasą – dobre bo kozie”. Au-
dycja wpisała się w cykl związany z promocją smaków regionów np. ‚Kuchnia z 
Okrasą - niezwykły smak serwatczanki”. W audycji tej wystąpił prezes naszego 
zakładu p. Paweł Krajmas.

Audycję można zobaczyć na naszych stronach:  
WWW.JASIOLKA.COM, WWW.SERYKOZIE.PL

Z. M. Jasiołka

Andrzej Welcer



8   DPS  4/2010 DPS  4/2010   9

W 70. rocznicę wielkiej deportacji leśników z Kresów Wschodnich 

Lata śmierci, głodu 
i poniewierki na 
nieludzkiej ziemi

10 lutego minęła siedemdziesiąta 
rocznica przeprowadzenia przez oku-
pacyjne władze sowieckie zakrojo-
nej na wielką skalę pierwszej deporta-
cji Polaków zamieszkałych na terenach 
wschodnich Polski. Przygotowana 
przez NKWD i inne służby sowiec-
kie operacja w szczególności dotknęła 
pracowników administracji leśnej. Po 
kampanii wrześniowej 1939 r. i zajęciu 
polskich Kresów, sowieci w wyniku 
spreparowanych wyborów, umożliwili 
objęcie władzy cywilnej miejscowym 
aktywistom komunistycznym, z natury 
nienawidzących Polaków. Z pomocą 
lokalnej władzy szczebla podstawo-
wego, NKWD sporządzała listy „wro-
gów ludu pracującego” i „źle nastawio-
nych” do Związku Sowieckiego pa-
triotów polskich. Ich wszystkich, we-
dług założeń sowieckich, należało usu-
nąć z Polski. Polski, która miała być 
sowiecka. Na listach figurowali wszy-
scy Polacy, których status życiowy 
był ponadprzeciętny. Oprócz właści-
cieli ziemskich, osadników-piłsudczy-
ków, policjantów, wojskowych, kom-
batantów wojny 1920 r., nauczycieli, 
urzędników państwowych i służb mun-
durowych, znaleźli się na nich prawie 
wszyscy leśnicy i to od szczebla gajo-
wego poczynając. Właśnie administra-
cja leśna zdawała się być elementem 
najbardziej podejrzanym, jako poten-
cjalni niedawni szpiedzy i agenci pol-
skiego wywiadu. Już od jesieni 1939 r. 
miały miejsce częste aresztowania kre-
sowych leśników, kończące się prze-
ważnie wyrokami śmierci. 

Globalna gehenna rodzin leśników, 
którzy według przygotowanych list 
poszli na pierwszy ogień rozpoczęła 
się niespodziewanie w noc 9/10 lu-
tego 1940 r. w wyznaczonym terminie 
pierwszej deportacji. Dotknęła 75% le-
śników na Kresach. Przebieg akcji wy-
wózki był wszędzie podobny. Nad ra-

nem, pod dom leśnika przybywało 
kilku enkawudzistów z przedstawicie-
lem miejscowej władzy, którego zada-
niem była identyfikacja członków ro-
dziny. Łomot do drzwi, brutalne wkro-
czenie, wrzaski i rewizja za kosztow-
nościami i koniecznym dowodem, mo-
gącym posłużyć przeciwko domowni-
kom. To wszystko paraliżowało wy-
rwaną ze snu, zaskoczoną i zastraszoną 
rodzinę. Konsekwencją odnalezienia 
czegoś podejrzanego, było areszto-
wanie z poleceniem szybkiego spako-
wania się i załadunku niezbędnego do 
podróży bagażu na podstawioną pod-
wodę. W końcu rozpacz, lament i wy-
marsz pod eskortą do najbliższej stacji 
kolejowej. 

Po sowieckiej stronie Bieszcza-
dów, dobitnym tego przykładem była 
choćby załoga państwowego Nadle-
śnictwa Brzegi Dolne, gdzie wywózką 
objęto całość obsady tego nadleśnictwa 
z rodziną nadleśniczego Józefa Stracha 
włącznie. 

Nie wszystkim zesłańcom, stło-
czonym w bydlęcych wagonach-

„tiepłuszkach”, udało się dotrzeć na 
miejsce „spiecposielienija” w dalekiej 
Syberii i Kazachstanie. Wielu zmarło 
w drodze podczas kilkutygodniowej 
podróży w głodzie i chłodzie. Na ironię 
losu, większość leśników, „zgodnie z 
kwalifikacjami”, zatrudniono w swoim 
zawodzie w Liespromie do katorżni-
czej pracy przy wyrębie lasu. Wyśru-
bowane normy pracy i surowe warunki 
życia były powodem dużej śmiertel-
ności. Niewielu leśnikom-zesłańcom 
udało się wyrwać z nieludzkiej ziemi. 
Pierwszym szczęśliwcom powiodło się 
po pogłosce o formowaniu się korpusu 
gen. Andersa. Walczyli później w Pol-
skich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. 
Ci, którym udało się przeżyć w tajdze 
do końca wojny, zwalniani pojedynczo 
wracali do kraju w latach 1946-52. Jed-
nak tysiące leśników i ich rodzin, któ-
rych nawet personalia nie są ustalone, 
zmarło. Bez godnego pochówku spo-
częli w bezkresach Syberii. Ich kości 
skrywają mchy.

Brak jest wyczerpujących opra-
cowań dotyczących strat poniesio-
nych przez leśników zesłanych w głąb 
ZSRR. Przyjmuje się, że deportacje ze 
wschodnich terenów Polski objęły 45,5 
tys. leśników i robotników leśnych 
oraz 67,8 tys. członków ich rodzin, co 
stanowi 75 % zatrudnionych. 

My, leśnicy nowego pokolenia 
winniśmy pamiętać o losach leśni-
ków tamtego okresu.

Edward Orłowski  
Nadleśnictwo Komańcza 

Cudze chwalicie, swego nie znacie 

Podbiał pospolity
(Tussilago farfara ) bylina dorastająca do 20 cm. Bezlistne pędy kwiatonośne 

rozwijają się przed liśćmi. Kwiaty złocistożółte, rurkowate i języczkowate. Li-
ście okrągławosercowate, ząbkowane. Występuje na otwartych łąkach, nieużyt-
kach, ugorach, nad brzegami wód i na przydrożach. Owocem jest niełupka z pu-
chem kielichowym. Nektaruje tylko w bardzo sprzyjających warunkach atmos-
ferycznych i jego wydajność nektarowa to ok. 58 kg/ha, natomiast pyłkowa ok. 
20 kg/ha. 

Zastosowanie: jako środek wykrztuśny i łagodzący wszelkie dolegliwości 
układu oddechowego. Ma właściwości przeciwzapalne i chroni śluzówkę gar-
dła oraz krtani. Odwar z kwiatów łagodzi także świąd skóry, likwiduje wypry-
ski i czyraki. 

fot. na wkladce Konrad Sikora: podbiał pospolity

Zagrają w 
Podkarpackiej 
Olimpiadzie Tenisa 
Stołowego

i n f o r m u j e

20 marca (sobota) br. w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Łękach 
Dukielskich odbyły się Eliminacje Gminne do Podkarpackiej Olimpiady Tenisa 
Stołowego. Uczestniczyć w imprezie mogli wszyscy chętni nie zrzeszeni w sek-
cjach tenisa stołowego oraz osoby niepełnosprawne. Do Podkarpackiej Olim-
piady zakwalifikowali się zdobywcy pierwszych i drugich miejsc. 

Ośrodek Kultury składa serdeczne podziękowania ZSP w Łękach Dukielskich 
a szczególnie Pani Beacie Węgrzyn za przychylność i niezastąpioną pomoc w 
przygotowaniu imprezy. Zawodnikom życzymy dalszych sukcesów!!!

Wyniki eliminacji
PODKARPACJIEJ OLIMPIADY TENISA STOŁOWEGO

Łęki Dukielskie 20 marzec 2010r.

KATEGORIA - DO 13 LAT - dziewczyny
Karolina Paradyło- 1. miejsce, Mirabela Lucarz- 2., Maja Pernal- 3. 

KATEGORIA - DO 13 LAT – chłopcy
Tobiasz Gniady- 1. miejsce, Gracjan Żarnawski- 2., Daniel 
Szczurek- 3.

KATEGORIA - 14-16 LAT - dziewczyny
Klaudia Palcar- 1. miejsce, Sylwia Głód – 2., Katarzyna Inglot- 3.

KATEGORIA - 14-16 lat - chłopcy
Maksymilian Folcik – 1. miejsce, Maksymilian Szczepanik – 2., Mi-
chał Knap – 3. 

KATEGORIA - 17-19 LAT - dziewczyny
Klaudia Bogaczyk – 1. miejsce

KATEGORIA - 17 - 19 LAT -chłopcy
Adrian Tarutin – 1. miejsce, Tomasz Gac – 2., Piotr Lorenc- 3.

KATEGORIA - 20 - 40 LAT - kobiety
Beata Węgrzyn – 1. miejsce, Alicja Pernal- 2.

KATEGORIA - 20 - 40 LAT - mężczyźni
Bogusław Gac- 1. miejsce, Wacław Pernal- 2.

KATEGORIA - POWYŻEJ 40 LAT
Marian Jakubik – 1. miejsce

Norbert Uliasz

Wypoczywali 
aktywnie  
na feriach

W czasie ferii zimowych w Zespole szkół Publicznych 
w Wietrznie odbył się Turniej Tenisa Stołowego. Organi-
zatorem turnieju była Rada Sołecka i Rada Rodziców dzia-
łająca przy szkole. Wyniki w poszczególnych kategoriach 
przedstawiają się następująco:

Dziewczyny:
Anna Mercik – 1. miejsce, Kinga Mazur – 2., Klaudia Ma-
zur – 3.

Chłopcy do lat 16:
Michał Erdelli – 1. miejsce, Grzegorz Pietruszka – 2., Ka-
rol baniak – 3. 

Starsi i młodzież ponad 16 lat:
Sławomir Pietruszka – 1. miejsce, Damian Albrycht – 2. 
Grzegorz Włodyka – 3. 

Organizatorom i zwycięzcom gratulujemy!
kbr
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Konkurs 
fotograficzny 

„W zespole siła” 
1 marca 2010 roku firma Nokia Poland oraz Pol-

ska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłaszają rozpo-
częcie konkursu fotograficznego „W zespole siła”. 

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 16 
– 22 lat z terenu całej Polski. Celem konkursu jest 
promocja przykładów pozytywnego wpływu młodych 
ludzi na ich najbliższe otoczenie. Chcemy zachęcić 
młodzież, do zaprezentowania działań, które w pozy-
tywny sposób wpływają na świat wokół nich. 

Warunkiem udziału w konkursie „W zespole siła” 
jest nadesłanie do dnia 30 kwietnia 2010 roku zdję-
cia na adres e-mail: konkurs@pcyf.org.pl. Prace po-
winny być nadesłane wraz z tytułem zdjęcia, imie-
niem i nazwiskiem autora oraz numerem telefonu. 
Jedna osoba może nadesłać jedno zdjęcie. Fotogra-
fia powinna być przesłana w formie pliku graficznego 
JPG, nie przekraczającego 5 MB. 

W pierwszym etapie konkursu trwającym od 1 do 
10 maja Komisja Konkursowa wybierze 20 najlep-
szych zdjęć. W drugim etapie konkursu trwającym 
od 10 do 30 maja 2010 roku na stronie www.make-
aconnection.pl zostanie zamieszczona galeria 20 naj-
lepszych zdjęć wybranych przez Komisję. Internauci 
będą mogli poprzez głosowanie i komentarze wy-
brać trzy najpopularniejsze zdjęcia, których autorzy 
otrzymają nagrody. Jednocześnie przyznane zostaną 
nagrody Komisji Konkursowej dla najlepszego zdję-
cia oraz nagrody dla internautów biorących udział w 
głosowaniu. 

W konkursie przewidziano następujące nagrody: 
Nagroda Komisji Konkursowej za najlepsze zdję-

cie – udział w warsztacie prowadzonym przez pro-
fesjonalnego fotografa. 

Nagrody internautów – autorzy 3 zdjęć, które uzy-
skają najwięcej głosów otrzymają telefony Nokia 
X3. 

Nagrody Komisji Konkursowej dla internautów 
za najlepszy komentarz uzasadniający oddanie 
głosu na zdjęcie – autorzy 3 najciekawszych ko-
mentarzy do zdjęć, otrzymają telefony Nokia X3. 

Rozstrzygnięcie konkursu „W zespole siła” zosta-
nie ogłoszone do dnia 15 czerwca 2010 na stronie in-
ternetowej programu: www.makeaconnection.pl . 

Dodatkowe informacje oraz regulamin konkursu 
znajdują się stronie internetowej programu „Make a 
Connection – Przyłącz się”: www.makeaconnection.pl.

IV Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki 

Gmina Dukla ogłasza IV Ogól-
nopolski Konkurs Poetycki im.  
„św. Jana z Dukli” z udziałem poetów 
polonijnych. 

Konkurs jest adresowany do poetów 
i twórców regionalnych, z terenu całej 
Polski oraz do poetów polonijnych. Wa-
runkiem udziału w konkursie jest na-
desłanie do trzech wierszy dotychczas 
niepublikowanych i nienagradzanych w 
czterech egzemplarzach maszynopisu 
lub wydruku.

Tematyką konkursu jest życie i działalność św. Jana z Dukli 
oraz Ojca Świętego Jana Pawła II.

Wiersze powinny być nadesłane w kopercie bez adresu nadawcy 
zawierającej drugą, mniejszą, zaklejoną kopertę opatrzoną godłem 
oraz zawierającą dane autora: imię i nazwisko, adres pocztowy i e-
mailowy (jeśli dany autor go posiada), numer telefonu, oraz datę 
urodzin i miejscowość.

Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach:
Kategoria ogólnopolska z udziałem poetów polonijnych:
1. dzieci-do 12 roku życia
2. młodzieżowa-od 12-18 roku życia
3. dorośli, dla osób powyżej 18 lat
Kategoria regionalna:
1. dzieci-do 12 roku życia
2. młodzieżowa-od 12-18 roku życia
3. dorośli, dla osób powyżej 18 lat

Termin nadesłania prac mija 31.05.2010 r. Termin uro-
czystego rozdania nagród nastąpi w lipcu 2010 podczas od-
pustu w Parafii św. Jana z Dukli. Pozostałe informacje (tak jak 
dokładny czas i miejsce ogłoszenia wyników, wręczenia nagród) 
będą umieszczane na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminny Du-
kla oraz na stronach internetowych www.dukla.pl i www.poezja.
dukla.pl.

Wiersze prosimy nadsyłać na adres:
Urząd Gminy Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla  

z dopiskiem: „Konkurs Poezji” oraz daną kategorią, lub dostar-
czyć osobiście do pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy Dukla. Wiersze 
ocenią jurorzy. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe 
oraz dyplomy, a także ich wiersze zostaną opublikowane na ła-
mach miesięcznika „Dukla.pl”.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, wiersze laure-
atów zostaną opublikowane nieodpłatnie.

Celem konkursu jest propagowanie wielkiego wkładu w hi-
storię Papieża Jana Pawła II i pamięć o św. Janie z Dukli.

Organizatorzy

Spotkania rodaków w Borysławiu i Samborze

„Łęczanie” na Ukrainie 
Wyjątkowo ciężka zima w lutym tego roku nie przeszkodziła zespołowi „Łę-

czanie” w podróży do Borysławia i Sambora. Okazją była 15. rocznica powsta-
nia organizacji polonijnej w Borysławiu. 

Występy rozpoczęli śpiewaniem 
na uroczystej mszy św. w nowobudo-
wanym kościele parafialnym. Sprawo-
wał ją o. Jakub Zieliński CSR w inten-
cji Polonii. Po nabożeństwie odbyła się 
uroczysta akademia z udziałem konsula 
polskiego ze Lwowa, na której działa-

cze polonijni otrzymali dyplomy i po-
dziękowania. Część artystyczną roz-
poczęły dzieci z miejscowej, polskiej 
szkoły, następnie wystąpili „Łęczanie”, 
przyjęci przez Polonię z wielkim aplau-
zem. Na zakończenie wspólnie odśpie-
wano „Dumkę” po ukraińsku, „Polskie 

kwiaty” i „Rotę”. Były łzy, wzrusze-
nia i niezapomniana atmosfera. Dalsza 
część uroczystości odbyła sie w miej-
scowej restauracji, gdzie „Łęczanie” 
zostali sowicie ugoszczeni, a wspól-
nym śpiewom nie było końca. Zostały 
także nawiązane nowe znajomości, do-
szło do spotkań z ludźmi, którzy swoje 
korzenie mają na Podkarpaciu.

Z Borysławia „Łęczanie” udali się 
do Sambora na spotkanie ostatkowe do 
tamtejszej Polonii. Tutaj podjęto ich 
równie serdecznie. Polacy w Sambo-
rze na czele z p. Czesławem Prętkiewi-
czem i Krysią Husarz z mężem stwo-
rzyli atmosferę pełną serdeczności i ro-
dzinnego ciepła. Nie zabrakło wspania-
łej zabawy, znakomitego jadła i napit-
ków. Tylko to, że na horyzoncie są ko-
lejne spotkania tak w Polsce, jak i na 
Ukrainie, osłodziło nieco rozstanie ro-
daków.

Mimo, iż był to już czwarty pobyt 
„Łęczan” wśród Polonii na Ukrainie, 
to jak zawsze panowała radość ze spo-
tkania z rodakami, przeżywanie naszej 
kultury i pełnia duchowych przeżyć. 
„Łęczanie” chcą tam wracać, bo do-
tychczas występowali tylko w sześciu 
miejscowościach…

Henryk Kyc

Matematykę 
można pokochać

Adrian Baran, skromny, zawsze skupiony, otwarty na 
wiedzę. Żądny wiedzy. Umysł bardzo ścisły, ale też nie gar-
dzi historią czy gramatyką języka polskiego. Chciałby zwie-
dzić świat, zobaczyć morze i najwyższe góry. Ten wstęp po-
trafi zainteresować każdego czytelnika…

Mowa jest o uczniu z klasy szóstej „a” Szkoły Podsta-
wowej w Równem. Chłopiec jest bardzo dobrym uczniem 
ze średnią ocen powyżej pięć. Jego zdolności zauważyłam 
już w klasie czwartej. Pół roku wcześniej przyszedł do na-
szej szkoły z Żeglec. W klasie trzeciej w drugim półroczu 
otrzymał nagrodę z Międzynarodowego Konkursu Matema-
tycznego „ Kangur”. Potem były już inne nagrody : MAT, 
Alfik czy „ Kangur”, zawsze zdobywał wysokie miejsca. W 
obecnym roku szkolnym, zachęciłam, by startował w kon-
kursie matematyczno-przyrodniczym kuratora podkarpac-
kiego, konkurs składał się z trzech etapów. Pomoc okazała 
nam pani Dorota Dołęgowska - nauczycielka przyrody. Na 
sukcesy nie czekaliśmy długo. Najpierw etap szkolny, po-
tem Krosno, a następnie Rzeszów. Został czwartym laure-

atem tego konkursu, a 
19 marca br. byliśmy na 
spotkaniu w Krośnie z 
wicekuratorem oświaty 
województwa podkar-
packiego. Pani dyrek-
tor ZSP w Równem Ka-
tarzyna Reczkowska 
- Buryła otrzymała list 
gratulacyjny, podob-
nie jego rodzice, Adrian 
dyplom laureata, a w 
nagrodę zwolniony zo-
stał ze sprawdzianu klas szóstych po szkole podstawowej. 

ZSP w Iwli ogłosił I Międzyszkolny Konkurs Szkół Pod-
stawowych ”BankoMat” pod patronatem banku PKO BP 
Oddział w Dukli Iwla 2010. Znowu sukces. .Adrian zdo-
bywa 1. miejsce w tym konkursie. Nic dodać, nic ująć… 
Zdolności matematyczne (ponadprzeciętne) ucznia pobu-
dzają mnie do dalszej pracy na polu matematyki, którą też 
polubił chłopiec. Warto pracować z uczniem, który podziela 
moją sympatię do przedmiotu. Szkoda, że na takiego ucznia 
tak długo musiałam czekać…

Dorota Szczurek  
nauczycielka matematyki ZSP w Równem
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Życzenia dla Gminy Dukla:

Z okazji najpiękniejszych Świąt w Roku Zająca i Różnorod-
ności Biologicznej przyjmijcie Państwo wraz z życzeniami 
ten KOSZYK Ekologiczny wkomponowany w naszą 
przyrodę.

uczniowie LOP przy LO Dukla  
wraz z opiekunką Marią Walczak

Dynamizm przyrody nie jedno ma imię

2010 Międzynarodowy Rok 
Różnorodności Biologicznej 

Bioróżnorodność jest pojęciem wy-
rażającym pełny dynamizm przyrody 
czyli zróżnicowanie wszystkich ży-
wych organizmów występujących na 
Ziemi i ich ekosystemów. W 1992 roku 
podczas Konferencji Narodów Zjedno-
czonych na Szczycie Ziemi w Rio de 
Janeiro uchwalono międzynarodowe 
porozumienie - Konwencję o różnorod-
ności biologicznej. 

W celu ochrony bioróżnorodno-
ści konieczne jest przewidywane, za-
pobieganie, oraz zwalczanie przy-
czyn zmniejszania się lub jej zaniku. 
Ogromne znaczenie dla zachowania 
bioróżnorodności mają np.: zadrzewie-
nia i miedze śródpolne, oczka wodne i 
torfowiska, łąki i pastwiska ekstensyw-
nie użytkowane, spróchniałe drzewa, 
powalone pnie, starodrzew i polany 
śródleśne. Ale również stare odmiany 

gatunków drzew 
owocowych, które 
jeszcze na naszych 
terenach występują 
dość licznie. W miej-
scowościach wylud-
nionych po akcji Wi-
sła możemy spotkać 
drzewa owocowe, 
które wchłonął las. 
Również przy starych 
dworkach wiejskich 
znajdują się piękne 
sady, niemal 100-let-

nie. Stare odmiany jabłoni np.: reneta 
szara, antonówka posiadają owoce, 
które bez dodatku galaretki czy żela-
tyny nadają się na szarlotkę.

Będąc na zajęciach terenowych w 
Wołosatym obserwowałam uprawy 
drzew owocowych starych odmian wy-
stępujących dawno w Bieszczadach. 
Beskid Dukielski był i jest terenem 
biednym, ale może dzięki temu zacho-
wał piękną przyrodę.

Jestem nauczycielką i uwagę moją 
zwrócił międzynarodowy projekt edu-
kacyjny Beagle, trwający 5 lat doty-
czący monitoringu faz fenologicznych 
sześciu gatunków drzew powszechnie 
występujących w Europie tj.: brzoza, 
buk, dąb, jarząb pospolity, lipa  
i kasztanowiec zwyczajny. Zaintere-
sowanych odsyłam do strony interneto-
wej projektu-www.beagleprojekt.pl 

Ochrona bioróżnorodności powinna 
być wspólną troską nas wszystkich i in-
tegralną częścią rozwoju świata.

Maria Walczak

Komunikat
Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Stronnictwa Lu-

dowego informuje mieszkańców gminy Jaśliska, ze w 
dniu 11 marca 2010 r. odbyło się Zebranie założyciel-
skie Koła PSL Jaśliska. W spotkaniu wziął udział Pre-
zes Zarządu Powiatowego PSL w Krośnie kol. Józef 
Szajna – radny Sejmiku Podkarpackiego.

W zebraniu brało udział 18 członków i sympatyków 
PSL z terenu gminy Jaśliska. Po zapoznaniu się ze statu-
tem PSL dokonano wyboru Zarządu PSL Jaśliska.

Leszek Gęborys – prezes koła – Jaśliska
Zdzisław Dudzic – sekretarz – Jaśliska
Dariusz Wilczek – skarbnik – Daliowa

Chętnych do wstąpienia w szeregi Stronnictwa prosimy 
o kontakt z członkami Zarządu.

Stanisław Kołacz

Jan Liwacz człowiek, który wykuł słynny napis 
„Arbeit macht frei” nad bramą prowadzącą do obozu 
zagłady Auschwitz – urodził się w Nadolu koło Du-
kli w 1898 roku. Do Auschwitz trafił 20 czerwca 1940 
roku. Przyjechał tam jednym z pierwszych transportów,  
o czym świadczy nadany mu numer 1010. Dwa razy był 
w celi śmierci. Przeżył. Niemcy szybko odkryli, że Liwacz 
to znakomity ślusarz, że to artysta kowal. W Auschwitz 
wykonywał dla Rudolfa Hoessa wiele prac kowalskich. 
Na tyle cenili jego pracę, że zaproponowali mu wolność i 
możliwość sprowadzenia rodziny w zamian za pracę dla 
nich. Nie skorzystał z tej propozycji. Obóz przeżył i póź-
niejsze swoje życie związał z Bystrzycą Kłodzką. 

Numer 1010 
– „złota rączka”
Czyli historia Jana Liwacza 

Jan Liwacz urodził się w Nadolu koło Dukli. Jako czter-
nastolatek wyprowadził się z rodzinnego domu. Trafił do ko-
wala, u którego nauczył się fachu i w ten sposób zarabiał na 
życie. Jak okazało się później ślusarstwo i kowalstwo było 
jego wielkim powołaniem, a nawet uratowało mu życie.

 We wrześniu 1939 roku razem kolegami na dukielskim 
rynku podpalił kukłę Hitlera. Gestapo aresztowało go w paź-
dzierniku. Przebywał w więzieniach w Sanoku, Krośnie, Kra-
kowie i Nowym Wiśniczu. Do Auschwitz trafił 20 czerwca 
1940 roku, zostawił w domu żonę i trójkę dzieci. Przyjechał 
jednym z pierwszych transportów, o czym świadczy nadany 
mu numer 1010. Przydzielono go do komanda, w którym 
wspólnie z innymi więźniami wykonywali rzeczy potrzebne 
do wyposażenia obozu. Ale i wówczas, w tak trudnych wa-
runkach, nie dał się podporządkować Niemcom. Co jakiś 
czas sprzeciwiał się i pomagał innym więźniom, za co trafił 
do celi śmierci. Blok nr 11, tzw. Blok Śmierci, był miejscem, 
w którym esesmani umieszczali więźniów podejrzanych o 
konspirację, próbę ucieczki czy wobec których gestapo pro-
wadziło śledztwo. Umierali najczęściej z powodu wygło-
dzenia albo wyczerpania w czasie pobytu w ciemnicy lub 
tzw. celi do stania. Do Bloku Śmierci Jan Liwacz trafił dwa 
razy: w czerwcu 1942 i w marcu 1943 roku. Łącznie spę-
dził tam pięć tygodni. Uniknął śmierci, bo był dobrym ślu-
sarzem - mówi Roman Dobrowolski z Bystrzycy Kłodzkiej, 
mąż pani Zdzisławy, wnuczki Jana Liwacza – w wywiadzie 
Natalii Wellmann dla Gazety Wrocławskiej. Opowiadał, że 
komendant obozu Rudolf Hoess któregoś dnia zgubił klucze 
od sejfu i nawet najlepsi niemieccy fachowcy nie potrafili 
sobie poradzić z otwarciem zamka. Obiecali dziadkowi, że 
uniknie śmierci, jeśli uda mu się sejf otworzyć. I udało się. 
Niemcy szybko przekonali się, że Liwacz to „złota rączka”. 
Dlatego zlecali mu różne zadania. Oprócz takich podsta-
wowych rzeczy jak kraty, balustrady, poręcze wykonał też 
dwanaście znaków zodiaku, a w rzeczach należących do ko-

Ten nasz 
zawojowany świat 

Choć trapiły ludzkość wojny trzydziestoletnie, podboje 
świata, krwawe wyprawy konkwistadorskie, inwazje kon-
tynentów i tysięczne plagi, to nam wciąż mało wojen i za-
bijania. Tymczasem wystarczy jedno tsunami, aby w ciągu 
kilkunastu minut zginęło ponad dwieście tysięcy osób, wy-
starczy kilka haitańskich sekund, by trzęsienie ziemi po-
chłonęło podobną liczbę ofiar. Człowiekowi wciąż jednak 
mało.

Popatrzmy na pierwszą dekadę roku dwutysięcznego. 
Zamieszki, konflikty, wojny lokalne, mordy plemienne, re-
gularne bitwy. W największym skrócie to tak wygląda:
rok 2001 – 11 września (w amerykańskiej transkrypcji 

określa się tę datę jako 9/11) zamach terrorystyczny 
na World Trade Centrum w Nowym Jorku. Ucier-
piał także waszyngtoński Pentagon, łącznie zginęło 
ponad trzy tysiące osób. Al Kaida, to największy 
współczesny terrorysta.  
Rozpoczęła się interwencja NATO w Afganista-
nie – trwa do dziś.

2002 – wojny domowe w Wenezueli i na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej.

2003 – druga wojna w Zatoce Perskiej i konflikt w Darfu-
rze, który z różnym natężeniem trwa do dziś.

2004 – krwawy zamach stanu w Czadzie i rozpoczęła się 
wojna w Pakistanie. Trwa z różnym natężeniem do 
dziś.

2005 – konflikt czadyjsko – sudański, walki nie ustały do 
dziś. Tulipanowa rewolucja w Kirgistanie. Poma-
rańczowa rewolucja na Ukrainie.

2006 – wojna domowa w Sudanie, trwa do dziś. Wojna 
w Somali, podobnie. Zamachy stanu w Czadzie, w 
Tajlandii, na Madagaskarze.

2008 - konflikt izraelsko – palestyński. Konflikt w Li-
banie. Zamachy stanu w Mauretanii i w Gwinei. 
Wojna w Osetii południowej (dziś tam także nie-
spokojnie). Zamieszki w Grecji. 

2009 – zamieszki we francuskich departamentach zamor-
skich. Zamieszki na Madagaskarze. Konflikty ple-
mienne w Sudanie. Starcia w Peru. Zamach stanu w 
Hondurasie.

Druga dekada jeszcze się na dobre nie zaczęła, a tam 
już ktoś chciał samolot w powietrze wysadzić, trwają za-
mieszki w Afryce, nie ustają walki w Afganistanie. Groźny 
jest Iran. Jak ludziom nie wiele trzeba, aby chwycić się 
za łby, wystarczy przypomnieć wojnę futbolową w Ame-
ryce południowej między Hondurasem a Salwadorem, 
kiedy impulsem stała się porażka jednej drużyny narodo-
wej nad drugą. W ubogich krajach afrykańskich biją się o 
łyżkę ryżu, o szklankę wody, ale przede wszystkim o wła-
dze. Doczekamy końca dekady ? (r)
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Numer 1010 - „złota rączka” Pod koniec ubiegłego roku cały świat 

zbulwersowała zuchwała kradzież 
metalowego hasła. W sprawę zamie-
szanych jest pięciu Polaków. Zostali 
schwytani i osadzeni w więzieniu. Po-
licja odzyskała napis, który złodzieje 
pocięli na trzy części. Sprawcy przy-
znali się do winy i dobrowolnie poddali 
się karze, która wynosi od 1,5 do 2,5 
roku. Oprócz tego musza wpłacić po 10 
tys. zł na rzecz muzeum. Wyrok nie jest 
jeszcze prawomocny. Kradzieży doko-
nali na zlecenie Szweda Andersa Hoeg-
stroema, za którym krakowski sąd wy-
dał Europejski Nakaz Zatrzymania. 11 
lutego został aresztowany w Szwecji, 
a 11 marca szwedzki sąd podjął decy-
zje o ekstradycji Hoegstroema do Pol-
ski. Napis „Arbeit macht frei” poddany 
został renowacji, a na bramie wisi ko-
pia, którą muzeum wykonało kilka lat 
temu.

Na podstawie literatury: Krystyna Bo-
czar-Różewicz

Panu Janowi Liwacz z Lubina, wnu-
kowi słynnego kowala z Dukli, dzięku-
jemy bardzo za kontakt z naszym mie-
sięcznikiem, a także za przesłane mate-
riały i zdjęcia.

mendanta Hoessa znaleziono m.in. że-
lazno-szklaną kasetkę, którą wykonał 
Liwacz, obecnie dostępną w zbiorach 
oświęcimskiego muzeum. Zresztą dla 
Hoessa wykonał wiele innych prac ko-
walskich, które trafiły m.in. do ogrodu 
przy willi komendanta. Był im po-
trzebny do tego stopnia, że złożyli mu 
propozycję. Mógł wyjść z obozu, ścią-
gnąć do siebie rodzinę i pracować dla 
Niemców. Nigdy się na to nie zgodził. 

Najbardziej znanym dziełem Jana 
Liwacza 

jest metalowy napis „Arbeit macht 
frei” („Praca czyni wolnym”) umiesz-
czony na głównej bramie obozu Au-
schwitz. Liwacz wykonał go na polece-
nie szefa obozowej ślusarni Kurta Mül-
lera, który wykonał konstrukcję bramy. 
Celowo wspólnie z więźniami w cza-
sie montażu napisu odwrócili literkę B 
w słowie „arbeit”, by zaznaczyć swój 
protest wobec głoszonego hasła. Jak 
mówił - co podkreśliła wnuczka Zdzi-
sława w wywiadzie Natali Wellman - 
mieli z tego niemałą satysfakcję. We-
dług relacji więźniów, symboliczny na-
pis po wyzwoleniu obozu trafił w ręce 
radzieckich żołnierzy, którzy chcieli 
go wywieźć pociągiem na wschód. Za-

uważył to były więzień Eugeniusz No-
sal. Wspólnie z przypadkowym furma-
nem przekupili strażnika pociągu bu-
telką samogonu i ukryli napis w miej-
skim magistracie. Wrócił na swoje 
miejsce, kiedy w obozie utworzono 
państwowe muzeum. 

Po wojnie Jan Liwacz zamiesz-
kał w Bystrzycy Kłodzkiej. Sprowa-
dził rodzinę z Dukli Pracował w kuźni 
należącej do rodziny Paula Wolfa. 
Kiedy Niemcy opuścili ziemie zachod-
nie, przejął ją. Budynek w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy ul. Okrzei 45, w któ-
rym mieszkał i pracował stoi do dziś. 
W czasach Polski Ludowej angażował 
się w Związku Bojowników o Wolność 
i Demokrację. Po przejściu na emery-
turę uczył młodzież kowalstwa arty-
stycznego w miejscowej szkole zawo-
dowej. Zmarł 22 kwietnia 1980 roku. 
W 2008 roku Koło Związku Sybiraków 
zorganizowało wystawę w miejskiej 
bibliotece. Część wystawy poświęcona 
była 110. rocznicy urodzin Jana Liwa-
cza. Dopiero teraz po kradzieży histo-
rycznego napisu wystawa ta została do-
ceniona przez mieszkańców Bystrzycy 
Kłodzkiej. I w Dukli przypomniano so-
bie o Janie Liwaczu, jak okazało się 
tu jest też wiele prac które wykonał 
słynny kowal.

Jan Liwacz z żoną w Bystrzycy Kłodzkiej. 
Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych Jana Liwacza 

z Lubina, wnuka Jana Liwacza

Sienkiewicz i Prus  
uczyli ją języka polskiego

25 lutego w Saloniku Artystycz-
nym Krośnieńskiej Biblioteki Pu-
blicznej odbył się wieczór poetycki 
dukielskiej poetki Olgi Lalič–Kro-
wickiej. Swoje wiersze prezentowała 
w kilku językach.

Pani Olga jest pochodzenia polsko 
– serbskiego, urodzona w Chorwacji. 
Dorobek artystyczny, jaki zgromadziła 
piszcząc od 6 roku życia, jest naprawdę 
imponujący. Utwory prezentowane w 
czasie spotkania, stanowiły tylko nie-
wielką część jej twórczości. 

Podczas spotkania między prezenta-
cją wierszy poetka opowiadała o swo-
ich przeżyciach związanych z wojną 
na Bałkanach w latach 90-tych. Tych 
wspomnień nie da się z siebie wyrzu-
cić, mimo upływu czasu – powiedziała 
poetka.

 Pani Olga 
opowiadała o 
swoich proble-
mach z języ-
kiem polskim, 
ale nie podda-
wała się i po-
wieści naszych 
pozytywistów 
Sienkiewicza 
i Prusa czytała 
ze słownikiem. 
Dzięki temu 
wspaniale po-
sługuje się ję-

zykiem polskim, co pokazała w kilku 
swoich utworach, bawiąc się słowo-
twórstwem.

Zdecydowana większość prezen-
towanych wierszy pochodzi z naj-
nowszego tomiku „Gdy wybuchnie 
mina…” (Krosno 2009). Pozwolę so-
bie zacytować jeden z nich:

„Bałkańskie tango”
Piekło zalane winem.
Moździerze w południe się wpatrują.
Damy pachną żalem.
Ciężko oddycha się.
Podpisy na rozżarzonym żelazie.
Źródła do ziemi wpadają.
Biegną dzieci…
Zakłopotanie wbija oczy.
Szkielety straszą twój cień.
Nie obchodzą cię gwiazdy.
Człowieczeństwo odchodzi i z papieru.
Jesteś wart mniej niż pół grosza.
Wino w piekle piją…

Ciekawostką była prezentacja przez 
poetkę wierszy w językach: macedoń-
skim, słoweńskim i serbskim. Jest także 
tłumaczką, zadeklamowała więc kilka 
utworów poetów z Serbii: Aleksandara 
Cotrić, Vesny Dencić, Vesny Miculi-
nić-Presnjak, które przełożyła na ję-
zyk polski. W deklamacji wierszy brali 
także udział uczniowie dukielskiego li-
ceum: Natalia George, Andrzej Kra-
jewski i Konrad Sikora. W interpre-
tacji ich niezastąpioną pomocą oka-
zała się profesorka Maria Walczak. 

Pani Maria uczyła 
w liceum męża pani 
Olgi – Kamila. Jego 
zdjęcia obrazujące 
zniszczenia powo-
jenne na Bałkanach 
dodały niesamowi-
tego uroku całemu 
spotkaniu. 

Dodatkowo, na 
prośbę poetki, swoje 
utwory liryczne za-
prezentował Konrad 

Sikora, za co pragnie jej złożyć najser-
deczniejsze podziękowania. 

Sama poetka pragnie serdecznie po-
dziękować Burmistrzowi Gminy Du-
kla Markowi Górakowi i pani Krysty-
nie Boczar – Różewicz za pomoc przy 
wydaniu wspomnianego wcześniej to-
miku poezji oraz uczniom LO za dekla-
mację i pani Marii Walczak za pomoc i 
współpracę.

Kto jeszcze nie zna poezji Olgi La-
lič – Krowickiej, ten powinien nie-
zwłocznie nadrobić straty. Gorąco po-
lecam!

Konrad Sikora

ciąg dalszy na str. 21

Olga Lalic - Krowicka

Od lewej:  Andrzej Krajewski, Natalia George  
i Konrad Sikora.

Sprawdź, komu 
pożyczasz pieniądze

Dobry zwyczaj – nie pożyczaj
Niestety to stare przysłowie ma się często nijak do rzeczywistości: pożyczamy 

przyjaciołom, znajomym, współpracownikom, sąsiadom. Na rachunki, na długi, 
na nowy samochód. Pożyczyć jest łatwo, nieco gorzej bywa jednak często z od-
zyskaniem naszych pieniędzy. Zapewne większość z nas zna lub słyszała historie 
osób, które tygodniami nie oddają pożyczonych pieniędzy czy proszą o odrocze-
nie spłaty „o jeszcze jeden miesiąc”. Czasem jednak mamy do czynienia z gor-
szymi sytuacjami, gdy firmy znikają z rynku po wpłaceniu na ich konto pieniędzy 
za usługi, które jeszcze nie zostały wykonane lub pożyczymy pieniądze osobom, 
które po tym zrywają wszelkie kontakty. Takie zdarzenia mogą być naprawdę nie-
bezpieczne dla naszych finansów, warto więc zastanowić się, komu i w jaki spo-
sób pożyczać, aby nic takiego nas nie spotkało.

Koniec języka za przewodnika
Jeśli w grę wchodzą pieniądze, nadzwyczajna ostrożność może być jedynym 

sposobem, aby uchronić się przed oszustwem czy nierzetelnością. Zanim poży-
czymy komuś pieniądze, powinniśmy się najpierw dwa razy zastanowić. Kłopoty 
finansowe mogą się przecież przydarzyć każdemu – naszym znajomym, współ-

pracownikom, firmom, z którymi 
zawieramy umowy. I nie ma nic złego 
w upewnieniu się, czy nasze pieniądze 
będą bezpieczne.

Od czego zacząć takie sprawdza-
nie wiarygodności? Najlepiej od infor-
macji ogólnodostępnych. Doświadcze-
nia naszych znajomych z daną instytu-
cją, osobą czy firmą mogą dostarczyć 
nam wielu cennych informacji na te-
mat tego, jak wywiązuje się ona z fi-
nansowych zobowiązań. Równie cen-
nym źródłem informacji są strony in-
ternetowe, zwłaszcza fora, opinie inter-
nautów czy portale społecznościowe. 

Jeśli dana firma czy osoba próbowała 
kogoś oszukać lub po prostu wpadła w 
finansowe tarapaty i miała problemy 
ze spłatą długów, z dużym prawdopo-
dobieństwem odnajdziemy w sieci ślad 
takich sytuacji. Niezadowoleni klienci 
na różne sposoby będą próbowali od-
zyskać swoje pieniądze i przestrzec 
kolejne osoby przed powieleniem ich 
błędu.

Coraz bardziej powszechnym wśród 
osób indywidualnych i nieocenionym 
źródłem informacji na temat osób czy 
firm, z którymi chcemy związać się fi-
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Amatorska   Liga   Siatkowki

Siatkarze z Dukli 
wicemistrzami 

Dobiegły końca rozgrywki Powiatowej Amatorskiej Ligi 
Siatkówki w sezonie 2009/2010. Siatkarze amatorzy z Du-
kli zrzeszeni w strukturach Stowarzyszenia na Rzecz Roz-
woju Dukielszczyzny zakończyli rozgrywki na bardzo do-
brym II miejscu z dziesięcioma zwycięstwami i trzema po-
rażkami, zdobywając tym samym wicemistrzostwo Ama-
torskiej Ligi Siatkówki Powiatu Krośnieńskiego.

Do ostatniej kolejki spotkań nie można było wyłonić fa-
woryta rozgrywek. Tylko zespoły z Dukli i Przybówki teore-
tycznie miały szansę wygrania ligi. O tym, kto zostanie mi-
strzem ligi, miało zadecydować spotkanie pomiędzy siatka-
rzami z Przybówki i Dukli (sytuacja podobna do poprzed-
niego sezonu). Zawodnikom z Przybówki do zdobycia mi-
strzostwa wystarczyła nawet przegrana w stosunku 2-3, na-
tomiast nasi siatkarze, aby zostać mistrzem ligi, musieli wy-
grać to spotkanie w najgorszym przypadku 3-1.

Pojedynek pomiędzy obydwoma drużynami odbył się w 
Przybówce w obecności wiernych kibiców z Dukli. Po za-
ciętej i emocjonującej walce, stojącej na wysokim poziomie, 
siatkarze z Dukli pokonali zespół z Przybówki 3-2. Pierwszy 
dwa sety nasi zawodnicy przy dużej ilości błędów własnych 
przegrywają, by w trzecim secie pokazać na co ich stać i 
bez większego problemu wygrywają seta do 23. Czwarty set 
to już popis siatkarzy z Dukli i wygrana do 13. O wyniku 
całego spotkania zdecydował piąty set, który na swoją ko-
rzyść rozstrzygnęli dukielscy zawodnicy a całe spotkanie 
3-2. Dzięki tej wygranej siatkarze z Dukli zdobyli tytułu wi-
cemistrza Amatorskiej Ligi Siatkówki. 

W zwycięskim pojedynku zespół z Dukli wystąpił w 
składzie: Jerzy Górka, Maciej Chłap, Dominik Piróg, 
Konrad Piróg, Marcin Milan, Szczepan Jakieła, Kamil 
Wierusz, Michał Okarma, Paweł Kowalski.

Wyniki II rundy rozgrywek:
Wrocanka – Dukla   0 – 3
Dukla – Krosno   3 – 0
Przybówka – Dukla  2 - 3
Dukla - Krościenko Wyżne  3 - 0
Dukla – Chorkówka   3 – 1
Łężany – Dukla   3 – 0

Po tych rozgrywkach widać, iż społeczna praca Roberta 
Rąpały i Jerzego Górki, oraz determinacja zawodników i 
działaczy, przyniosła określone efekty. Dowodem na to są 
coraz lepsze wyniki, m.in. w II rundzie sezonu 2009/2010 
siatkarze wygrali wszystkie spotkania, tracąc tylko 3 sety.

Kierownictwo drużyny składa wszystkim zawodnikom, 
opiekunom oraz sędziom serdeczne podziękowania za ich 
wkład pracy i zaangażowanie w rozgrywkach. Bez spon-
tanicznego i bezinteresownego zaangażowania tych osób 
trudno byłoby uczestniczyć w rozgrywkach i propagować 
siatkówkę na terenie naszej gminy i poza jej granicami.

Tekst i foto /ZeL/

Końcowa Tabela Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki w sezonie 2009/2010

Miejsce Nazwa drużyny Mecze Wygrane Porażki Stosunek setów Punkty
I „LZS” Przybówka 13 10 3 36:17 32
II „Stowarzyszenie” DUKLA 13 10 3 35:12 31
III „Wisłok” Krościenko Wyżne 13 10 3 31:15 27
IV „Sokół” Chorkówka 13 7 6 28:22 23
V „Mechanik” Krosno 13 8 5 24:20 22
VI „Grom” Łężany 13 2 11 10:33 7
VII „LZS” Wrocanka 13 2 11 9:35 5

Na zdjęciu wicemistrzowie Powiatowej 
Amatorskiej Ligi Siatkówki

Od lewej: Maciej Chłap, Paweł Ko-
walski, Marcin Milan, Jerzy Górka, 
Tomasz Kowalski, Kamil Wierusz, Do-
minik Piróg, Konrad Piróg, Michał 
Okarma, Robert Rąpała oraz sędzia 
zawodów- Artur Paczkowski i sędzia 
punktowy Krzysztof Zawada.

Czekamy na 
„Rejony”…

Niestety nasze zawodniczki rozpoczęły rozgrywki od 
porażki z Gim. w Hyżnem, ale mimo to zajęły 3 miejsce 
w swojej grupie i w walce o finał trafiły na niekwestiono-
wane faworytki tj. Gim. w Dubiecku. Gospodynie zawo-
dów dysponowały bardzo silną (większość dziewczyn na co 
dzień trenuje i gra w klubie siatkarskim z Dubiecka, który 
bierze udział w regularnych rozgrywkach ligowych PZPS) 
drużyną, co pozwoliło im wygrać cały turniej. Reprezenta-
cja naszej szkoły była o krok od sprawienia niespodzianki 
w meczu półfinałowym lecz ostatecznie uległa Gim. w Du-
biecku 1:2. W meczu o 3 m. Gim. w Dukli dość pewnie po-
konało (2:0) Gim w Końskiem. Zawodniczki otrzymały pa-
miątkowe medale, puchar, oraz dyplom. Klasyfikacja koń-
cowa turnieju: 1. Gim. w Dubiecku, 2. Gim. w Hyżnem, 3. 
Gim. w Dukli, 4. Gim. w Końskiem, 5. Gim. w Długiem, 6. 
Gim. w Lesku, 7. Gim. w Pruchniku, 8. Gim. w Miejscu Pia-
stowym, 9. Gim. w Muninie. 

Nasze młode siatkarki trenują już kilka sezonów i czynią 
stałe postępy, np. rok temu na poziomie gminy zajęły 3 m. nie 
awansując jednak do Powiatowej Gimnazjady; na turnieju w 
Dubiecku były ósme. Treningi odbywają się dwa razy w ty-
godniu, raz w ramach zajęć Szkolnej Sekcji Siatkówki (pro-
wadzący Krzysztof Belczyk), a także w ramach zajęć orga-
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Jedlicze - stoją: (od lewej): Robert Rąpała, Emilia Moszczyńska, Paulina Walaszek, Martyna Dra-
gan, Justyna Gonet, Dominika Dudzik, Magda Jurczyk, Dominika Śnieżek, Karbowniczyn Ga-

bryśka, Krzysztof Belczyk. Siedzą (od lewej): Paula Rąpała, Magda Belczyk, Sylwia Belczyk, Do-
minika Głód.

Czytelnicy DUKLI przyzwyczaili 
się już do tego, iż na tych łamach, w 
miarę regularnie pojawiają się informa-
cje związane z męską siatkówką ama-
torską (słusznie kojarzoną głównie ze 
Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju 
Dukielszczyzny). Znacznie rzadziej 
mogą przeczytać o siatkówce żeń-
skiej, choć ostanie miesiące przyniosły 
dziewczętom wiele sukcesów, szcze-
gólnie na poziomie gimnazjalnym. 

Uczennice reprezentujące Gimna-
zjum w Dukli pewnie wygrały Powia-
towy Finał Gimnazjady: Gimnazjum 
w Dukli – 1. miejsce, Gim. w Kończy-
nie – 2., Gim. w Przymówce – 3., Gim. 
w Klimkówce – 4., Gim. w Iwoniczu i 
Gim. w Świerzowej Polskiej – 5., Gim. 
w Jedliczu i Gim. w Miejscu Piasto-
wym – 6.

Aby uzyskać prawo gry w Gimna-
zjadzie Powiatowej, dziewczyny mu-
siały wygrać Finał Gminnej Gimna-
zjady, który odbył się w hali sportowej 

ZSP w Łękach Dukielskich. Obowiązywał systemem rozgrywek „każdy z każ-
dym”. Reprezentacja Gimnazjum w Dukli wygrała turniej nie tracąc ani jednego 
seta. Gim. w Iwli – 2., Gim. w Wietrznie – 3., gospodarze, tj. Gim. w Łękach Du-
kielskich – 4.

Cieszy także wysoka 3. lokata w VI Archidiecezjalnym Turnieju w Piłce 
Siatkowej Dziewcząt, który rozegrano w Dubiecku. W zawodach tych mogą 
brać udział szkoły z terenu Archidiecezji Przemyskiej. Jest to trzydniowy, bardzo 
profesjonalnie zorganizowany i stojący na wysokim poziomie turniej, przeprowa-
dzany w trzech szkolnych halach sportowych w Dubiecku, Bachórcu i Nienado-
wej. W tym roku w imprezie tej wzięło udział 9 szkół. 
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dokończenie ze str. 19

Czekamy na „Rejony”

nizowanych pod egidą Stowarzysze-
nia Na Rzecz Rozwoju Dukielszczy-
zny (prowadzący Robert Rąpała). Za-
jęcia te prowadzone są społecznie. Sala 
ZSP w Dukli (celowo nie pada tu sfor-
mułowanie „hala sportowa”…), na któ-
rej odbywają się treningi jest mała. Nie 
mieści się w niej nawet wymiarowe bo-
isko do siatkówki. Wszyscy czekamy 
z niecierpliwością na prawdziwą halę 
sportową i mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku szkolnym będzie można już 
tam trenować.

Większość z nas zgadza się z obie-
gową opinią, że „sport to zdrowie”, a 
osiągnięcia w tej dziedzinie mogą być 
jedną z form (dość skuteczną) promo-
cji szkoły czy miejscowości na arenie 
lokalnej, a nawet szerzej. Za przykład 
(oczywiście z zachowaniem odpowied-
nich proporcji) niech posłuży tu Ka-
sina Wielka. O jej istnieniu, jeszcze do 
niedawna statystyczny Polak nie miał 
zielonego pojęcia, jednak dzięki na-
szej olimpijce Justynie Kowalczyk, na-
zwę tej miejscowości kojarzą już chyba 
prawie wszyscy w naszym kraju. Tak 
więc, aby dziewczyny (szerzej ucznio-
wie, młodzież) mogły osiągać jakie-
kolwiek wyniki sportowe na szczeblu 
co najmniej powiatowym, muszą brać 
udział w jak największej ilości zawo-
dów i rozgrywek. Niestety wiąże się 
to z kosztami, jak również pewnymi 
utrudnieniami w pracy szkoły. Na 
szczęście w naszej szkole panuje przy-
jazny klimat jeśli chodzi o szeroko po-
jęty sport młodzieżowy. Dyrekcja rozu-
mie potrzebę takich wyjazdów oraz ak-
tywności młodzieży. Dlatego też środki 
niezbędne do transportu uczniów na 
zawody (szczególnie te wynikające z 
kalendarza imprez sportowych Pod-
karpackiego Szkolnego Związku Spor-
towego) w znakomitej większości po-
krywa budżet szkoły. Niestety, nie jest 
to regułą we wszystkich szkołach na-
szej gminy. To już jednak temat na cał-
kiem inną i bardzo, trudną dyskusję....

Bardzo ważnym elementem przy-
gotowań do zawodów sportowych np. 

Jedlicze. Kapitan reprezentacji Gimnazjum w 
Dukli (Justyna Gonet) odbiera puchar i dyplom 

za zajęcie I miejsca w Powiatowej Gimnazja-
dzie w Siatkówce Dziewcząt.
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typu Gimnazjada są mecze sparingowe 
i turnieje towarzyskie (np. w naszym 
przypadku wyjazdy do Iwli, Zręcina, 
Krościenka Wyżnego, Przybówki czy 
Dubiecka). I tu wielki ukłon i podzię-
kowania dla rodziców za to, że pono-
szą koszty z tym związane. Podam tu, 
że koszt pobytu jednej uczennicy na 
trzydniowym turnieju w Dubiecku to 
około 100 zł, a więc wcale nie mało. 
Dziękujemy rodzicom również za to, 
że wspierają w swoich dzieciach chęć 
do rozwijania zainteresowań sporto-
wych, co w przyszłości zaprocentuje 
zapewne na różnych, niekoniecznie 
czysto sportowych, płaszczyznach.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Na 
Rzecz Rozwoju Dukielszczyzny, 
dzięki któremu nasze zawodniczki 
mogą na turniejach i meczach sparin-
gowych grać w profesjonalnych stro-
jach do siatkówki, jak również fir-
mie CHAT-BUD i panu JANUSZOWI 
BELCZYKOWI, którzy wypożyczyli 
nam busa i zapewnili środki na prze-
jazd na turniej w Dubiecku. Dzięku-
jemy także wszystkim tym, którzy po-
mogli nam w innych kwestiach.

Otwórzmy trochę szerzej oczy i 
spójrzmy na sport z innej perspek-

tywy. Może uda nam się dostrzec, że 
udział młodej osoby w zawodach spor-
towych, to już tylko tzw. „ostatnia pro-
sta”, finalny efekt działań, które zo-
stały podjęte wcześniej. Począwszy od 
samej młodzieży, trenerów, nauczycieli 
(czy szerzej szkoły), inicjatyw lokal-
nych, osób prywatnych oraz rodziców 
i samych uczniów.

Krzysztof Belczyk

Rozgrywki w tenisie stołowym osiągnęły półmetek, drużyny ligowe rozpo-
częły rundy rewanżowe. Zakończyły się turnieje kwalifikacyjne, a zawodnicy 
przygotowują się do mistrzostw województwa. 

Pierwsza drużyna UKS TKKF Dukla po meczach pierwszej rundy zajmuje 
3. miejsce w IV Lidze, z realną szansą awans do III Ligi. Drużyna zanotowała 
jedną porażkę z liderem KTS GOSiR Krościenko Wyżne i remis z wiceliderem 
Burzą Rogi. Pozostałe spotkania rozstrzygnęli na swoją korzyść. Punkty dla dru-
żyny zdobyli: Tomasz Kozubal - 26, Marcin Stępień - 31, Maciej Rąpała - 
24,5, Piotr Krowicki - 11,5. 

Druga drużyna UKS TKKF Dukla, wygrywając wszystkie spotkania pierw-
szej rundy, prowadzi w rozgrywkach V Ligi. Awans do IV ligi jest bardzo bli-
sko. Punkty dla drużyny zdobywali: Piotr Paszek- 20,5, Jan Dembiczak -19, 
Julia Stępień- 16,5, Krystian Frączek- 12, Sylwester Szczepanik- 12,5, Piotr 
Cycak- 5,5. 

Najmłodsi zawodnicy występujący w lidze amatorskiej zajmują w rankingu 
piąte miejsce. W drużynie występują: Kamil Karnasiewicz, Hubert Kopczyk, 
Mateusz Włoch, Karol Moszczyński, Karol Pachana. 

Pingpongiści Dukli 
w czołówce

W skład ligi juniorek wchodzą: Magdalena Jurczyk, Ju-
lia Stępień i Kamila Makoś. Zajmują pierwsze miejsce, 
które premiowane jest awansem do drugiej Ligi Kobiet. 

Kolejny sukces zanotowała Julia Stępień. Podczas IX 
plebiscytu na najpopularniejszego sportowca powiatu kro-
śnieńskiego, ogłoszonego przez tygodnik „Podkarpacie”, 
zajęła 17 miejsce, a 3 miejsce jako najlepszy sportowiec po-
wiatu krośnieńskiego w 2009 roku, przyznanego przez kapi-
tułę plebiscytu.

Dzięki prowadzonej popularyzacji tenisa stołowego, 
przychylności dla działań UKS TKKF „Dukla” dyrektora 
ZSP Jerzego Pęcaka oraz przeprowadzonych spotkań z 
dziećmi z klas I-III szkoły podstawowej, wzrosło zaintere-
sowanie tą dyscypliną sportu. Procentuje to dużą frekwen-
cją na zajęciach.

Stanisław Paszek
Aktualna tabela IV LIGI

Aktualna tabela V LIGI

dokończenie ze str. 15
Sprawdź, komu pożyczasz pieniądze

nansowo są również Biura Informacji Gospodarczej. Czę-
sto banki i instytucje finansowe nie podejmą decyzji kre-
dytowej, jeśli wcześniej nie sprawdzą naszej historii w jed-
nym z takich rejestrów. Idąc za ich przykładem możemy ła-

two uchronić się przed błędnymi decyzjami finansowymi i 
stratą pieniędzy. 

Biura Informacji Gospodarczej, jak na przykład Europej-
ski Rejestr Informacji Finansowej BIG S.A. to ogólnopol-
skie listy dłużników, na które trafiają firmy i konsumenci 
nie regulujący swojego zadłużenia. Telefonie komórkowe 
wpisują tam abonentów, którzy nie opłacają rachunków te-
lefonicznych. Zakłady gazownicze wciągają na nie osoby i 
firmy, zalegające z rachunkami za gaz. Opóźnienia w spłacie 
kredytu hipotecznego, zaległe raty za telewizor, nieopłacone 
kontrahentowi faktury – wszystko to zostaje odnotowane na 
„czarnej liście” i ostrzega kolejne osoby i firmy przed nie-
rzetelnym płatnikiem. 

Warto wiedzieć, czy ktoś, komu zamierzamy powierzyć 
nasze pieniądze, ma aktualnie kłopoty ze spłatą innych zo-
bowiązań. Zwłaszcza, że wszystkie te dane uzyskać można 
bez trudu przez Internet. Wystarczy skorzystać z serwisu 
www.infoKonsument.pl. 

Urszula Okarma 
Prezes Zarządu ERIF BIG S.A.

Europejski Rejestr Informacji Finansowej Biuro Informacji 
Gospodarczej S.A. to jedno z trzech działający w Polsce biur in-
formacji gospodarczej. Jego zadaniem jest przyjmowanie, prze-
chowywanie oraz ujawnianie informacji gospodarczych o dłużni-
kach posiadających zaległe zobowiązania, a także o osobach, któ-
re terminowo regulują zobowiązania. Dzięki zamieszczeniu in-
formacji w ERIF rzetelni płatnicy mają możliwość potwierdzenia 
swojej wiarygodności finansowej. Nierzetelnym dłużnikom nato-
miast może to utrudniać lub uniemożliwiać on korzystanie z pro-
duktów bankowych, uzyskiwanie pożyczek, zakupów ratalnych 
czy zawieranie umów z dostawcami usług np. telekomunikacyj-
nych. Informacje o płatnościach kontrahentów może zamieszczać 
każdy przedsiębiorca, a o zobowiązaniach konsumentów firmy z 
branż wymienionych w ustawie (m.in. banki, firmy leasingowe, 
pośrednicy kredytowi, ubezpieczyciele, operatorzy telekomuni-
kacyjni, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe). Wśród partne-
rów ERIF BIG S.A. znajdują się przedsiębiorstwa telekomunikacyj-
ne i instytucje finansowe oraz firmy z sektora MŚP.

Więcej informacji:
Danuta Cabaj
Ciszewski Financial Communications sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 1A
00-728 Warszawa
kom. 666 813 052
tel. (48 22) 488 41 50, 488 41 80
fax: (48 22) 488 41 75
E-mail: dcabaj@publicrelations.pl
www.ciszewskifc.pl
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OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY
UCHWAŁA NR XLVI/275/10 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI

z dnia 18 lutego 2010 r.
w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowe-
go rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dukla

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591) 
oraz art.2 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o sporcie kwalifikowa-
nym( Dz.U. Nr 155, poz.1298, z późn. zm) Rada Miejska w Dukli 
uchwala, co następuje

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb wspierania przez 
Gminę Dukla przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego organizo-
wanych przez kluby sportowe z terenu Gminy Dukla, uczestniczące we 
współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w 
określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub pod-
mioty działające z jego upoważnienia.

2. Przepisów niniejszech uchwały nie stosuje się do dotacji udzie-
lanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz, 873, 
z późn. zm.), na podstawie art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o 
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz dotacji udziela-
nych na podstawie innych odrębnych przepisów.

§ 2. Wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego nastę-
puje w formie dotacji celowej, zwanej dotacją przyznawanej klubowi 
sportowemu na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale

§ 3. Warunki otrzymania wsparcia
1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sporto-

wego w zakresie projektu obejmującego dofinansowanie wydatków 
bieżących z tytułu:
1) przygotowania klubu do udziału we współzawodnictwie w określo-

nej dyscyplinie sportu kwalifikowanego( w tym m.in. wypłaty wy-
nagrodzeń dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia do 
przygotowania zawodnika lub zawodników danego klubu do udzia-
łu we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifi-
kowanego)

2) udziału klubu w konkretnych zawodach w określonej dyscyplinie 
sportu kwalifikowanego,
3) wydatków bieżących z tytułu utrzymania lub remontu obiektów i 

urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu kwalifikowa-
nego,

4) zakupu sprzętu sportowego lub ulepszania posiadanego sprzętu 
sportowego,
5) organizowania i przeprowadzania zawodów i meczy,

2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydat-
ki z tytułu

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sporto-
wego,
2) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom,
3) zobowiązań klubu sportowego wynikających z zaciągniętej pożycz-

ki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów 
obsługi zadłużenia

4) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na 
klub sportowy lub zawodnika tego klubu
5) transferu zawodnika z innego klubu sportowego.
6) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia 
przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wspieranie 
rozwoju sportu kwalifikowanego określa Rada Miejska w Dukli w bu-
dżecie na dany rok

4. Kwota dofinansowania, o której mowa w ust.1 nie może prze-
kroczyć 95% wydatków bieżących
5. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu będzie przekaza-

nie klubom sportowym środków finansowych na poczet kosztów przed-
sięwzięcia, jednorazowo lub w transzach, zgodnie z zawartą umową.

§ 4. 1. Dotacja na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu 
kwalifikowanego może być przyznana przez Burmistrza Gminy 
Dukla na wniosek klubu sportowego

2. Wnioski, o których mowa w ust.1 winny być składane w termi-
nie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli przed-
sięwzięcie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym. Wnioski 
należy składać na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniej-
szej uchwały

3. Burmistrz Gminy Dukla w razie potrzeby może uzależnić rozpa-
trzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych in-
formacji lub dokumentów

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno -prawnych lub in-
nych wad wniosku, Burmistrz Gminy Dukla wyznacza wnioskodawcy 
termin do usunięcia uchybień lub uzupełnienia wniosku

5. Wniosek, którego wad nie usunięto lub, który nie został uzupeł-
niony, pozostawia się bez rozpatrzenia
6. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę:

1) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu kwalifiko-
wanego na terenie gminy,
2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na rozwój spor-
tu kwalifikowanego,
3) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia,
4) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą,
5) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy,
6) kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu 
przedsięwzięcia,

7. Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia 
jest zaplanowanie wydatku w budżecie gminy.
§ 5. 1. Oceny złożonych wniosków dokona komisja powołana 
przez Burmistrza Gminy Dukla.
2. Po zapoznaniu się z oceną komisji, decyzje w sprawie przyzna-

nia dotacji celowej i jej wysokości podejmuje Burmistrz Gminy Dukla. 
Decyzja Burmistrza Gminy Dukla jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie.

3. Decyzja Burmistrza Gminy Dukla w sprawie przyznania lub od-
mowy przyznania dotacji celowej zapada w terminie 60 dni od 
daty przedłożenia propozycji wysokości dofinansowania przez 
komisję, o której mowa w ust.1.
4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowa-
nej przez klub sportowy. W takim wypadku dokonywana jest ko-
rekta kosztorysu przedsięwzięcia.
5. Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotacje zostanie 
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Dukla.
§ 6. 1. Z beneficjentem dotacji Burmistrz Gminy Dukla zawiera 

umowę o realizację przedsięwzięcia, której podstawową treść określa 
art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 
Nr 157, poz.1240.)

2. Integralnym elementem umowy jest załączony ostateczny 
projekt przedsięwzięcia zaakceptowany przez Burmistrza Gminy 
Dukla.
3. W treści umowy o dofinansowanie dotacją części kosztów pro-
jektu, zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonal-
ne pomniejszenie kwoty dotacji należnej w przypadku zrealizo-
wania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu środków za-
kładanych na jego finansowanie.
4. W treści umowy zamieszcza się postanowienie dopuszczające 

jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, 
że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej 
dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu z ust. 2.

5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć po-
stanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta prze-
sunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu projektu do 10% pozycji 
kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu wyma-
ga pisemnego powiadomienia Burmistrza Gminy Dukla w nieprze-
kraczalnym terminie 14 dni od jej dokonania przez beneficjenta.
§ 7. 1. Przyznana dotacja celowa podlega rozliczeniu finansowe-

mu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały.

W dukielskim sanktuarium przebywał o. Henryk Brze-
ziński z Jelnej koło Leżajska z parafii św. Franciszka z 
Asyżu, wcześniej pracował w Warszawie na Czerniakowie, 
a później w Częstochowie. Kościół w Warszawie, do któ-
rego powstania o. Brzeziński się przyczynił, powstał jako 
wotum za dar kanonizacji św. Jana. W obydwu tych miej-
scach znajdują się kościoły pod wezwaniem św. Jana. Wy-
głosił kazanie o jedności chrześcijan. Św. Jan przebywając 
we Lwowie jednoczył patrycjat niemiecki, Ormian i prawo-
sławnych. Ojciec Święty wskazał św. Jana jako szczegól-
nego patrona ekumenii.

Abp Stanisław Dziwisz przysłał do dukielskiego sank-
tuarium kawałek materiału z pasa od sutanny Sługi Bożego 
Jana Pawła II.

Biskup i święty Józef Sebastian Pelczar był czcicie-
lem św. Jana z Dukli. O Krystian Olszewski-kustosz du-
kielskiego sanktuarium uczestniczył w koncelebrze mszy 
świętej odpustu ku czci św. Sebastiana Pelczara w Korczy-
nie. Homilię wygłosił arcybiskup Józef Michalik. Mówił o 
świętym jako dobrym i oddanym pasterzu. Gdy był bisku-
pem dokonano gruntownej odnowy katedry w Przemyślu. 
On umieścił w prezbiterium wizerunek bł. Jana z Dukli. Ob-
raz malował Tadeusz Popiel, autor także wizerunków świę-
tego w klasztorze i dukielskiej ,,farze”. Część środków na 
ten cel przeznaczył dukielski gwardian o. Czesław Bogdal-
ski (autor książki Żywot błogosławionego Jana z Dukli). Bi-
skup Pelczar finansowo wspomógł wykonanie malowideł w 
klasztorze. Zlecił także obsługę złotej studzienki dukielskim 
Bernardynom, ofiarował też kielich i ornat, są tutaj w du-
kielskim sanktuarium również jego relikwie. Poświęcił ka-
mień węgielny pod budowę kościółka ,,na puszczy”. W jego 
letniej rezydencji w Daliowej pisał rozważania teologiczne 
i historyczne. Na zachodnich stokach Piotrusia znajduje się 
źródełko zwane „Świętą Wodą”, przy którym miał podobno 
kiedyś odpoczywać i modlić się św. Jan z Dukli. W to miej-
sce często wędrował przyszły święty. 

Schola z ministrantami z Zawadki Rymanowskiej  
i Trzciany wystawiła sztukę o św. Franciszku w miejscowo-
ści Słabnice niedaleko Limanowej. Dzięki rodzinie świętej 
pamięci o. Cecyliana mieliśmy przygotowaną salę a po za-
kończeniu przedstawienia poczęstunek – powiedział o Do-
bromił. Sala podczas występu była wypełniona.

Nabożeństwo 40 godzinne w sanktuarium odprawił Kor-
neliusz Wierzba z Tarnowa, bernardyński kaznodzieja.

Ojcowie Bernardyni z dukielskiego sanktuarium w ra-
mach rekolekcji wielkopostnych wygłoszą słowo Boże w 
następujących miejscowościach: w Gumniskach k. Dębicy, 
w Jaśle, w Gdowie, w Trzemeśni, w Samoklęskach, w Łęży-
nach, w Chlewiskach k. Skarżyska Kamiennego i w Leżaj-
sku. W Gumniskach znajduje się obraz św. Jana z Dukli na-
malowany na murze obok organów na pamiątkę kanoniza-
cji świętego.

Stanisław Kalita

Z życia sanktuarium W tym numerze drukujemy wiersz Magdaleny 
Lorenc, z Jaślisk, który zajął 1. miejsce w kategorii 
regionalnej – dorośli.

Jedwab
Co to jest miłość?
Ktoś spytał lękliwie
Słowa jak ptaki frunęły pod lazur
Wtem ktoś je uchwycił
Lękliwe spłoszone
I oswoił jedwabnym głosem

Kto to jest człowiek?
Padło niespodzianie
Oczy błądziły po meandrach znaczeń
Gdy nagle ktoś celnie
Bez map i kompasu
Drogę wytyczył jasną do celu

Co to jest wiara?
Źrenice błysnęły
Żywa bystrością rwącą wodę z brzegów
Gdy ktoś łagodnie ukołysał fale
I w łodzi dobroci
Łowił młode serca

…kochasz bo jesteś podobieństwem Boga..
…Jesteś człowiekiem bo czujesz, bo pragniesz..
..wierzysz bo żyjesz siłą Najwyższego..

I uniosła się pieśń
Wplątana w ogień ogniska
Przepojona zielenią łąk i lasów
Wyrwana z młodych piersi
A jej początkiem jedwab głosu
Wujka Karola

Obchody  
5. rocznicy śmierci 

Jana Pawła II
2 kwietnia br. przypada piąta rocznica śmierci Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Ponieważ w tym roku 2 kwietnia wypada w Wielki 
Piątek, dlatego też liturgiczne obchody tej rocznicy zostały decy-
zją Episkopatu Polski przełożone na 10 kwietnia. 
W kościele farnym o godz. 18.00 odbędzie się msza św. o godz. 
18.00 o rychłą beatyfikację Ojca Św. Jana Pawła II, a o godz. 20.00 
spotkanie modlitewne prowadzone przez Akcję Katolicką z Dukli. 
Około 21.15 przejście pod Pomnik Pojednania i wspólne wyczeki-
wanie na godz. 21.37.
W kościele OO. Bernardynów odbędzie się msza św. o godz. 
18.30 o rychłą beatyfikacje Papieża Polaka. Po mszy św. procesja 
pod Pomnik Pojednania. Wspólne wyczekiwanie na godz. 21.37

ks. proboszcz Stanisław Siara 
o. gwardian Krystian Olszewski
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2. Klub sportowy otrzymujący dotację celową zobowiązany jest 
do przedłożenia sprawozdania w terminach określonych w umowie, nie 
później jednak niż 30 dni po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i nie 
później ni ż do 15grudnia

3. W przypadku wykorzystania na realizację przedsięwzięcia tyl-
ko części przekazanej kwoty dotacji celowej, niewykorzystana część 
dotacji celowej podlega zwrotowi w ciągu 15 dni od określonego w umo-
wie dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia, jednak nie później ni ż 
do końca roku budżetowego.

4. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia umowy z § 6 oraz 
przepisy art.251, art. 252 ustawy określonej w §6 ust.1.

§ 8. 1. Umowa o której mowa w § 6 ust.1 może być rozwiązana 
na mocy porozumienia stron umowy w przypadku wystąpienia okolicz-
ności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemoż-
liwiają wykonanie umowy.

2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia 
stron, w przypadku określonym w ust.1 skutki finansowe oraz 
ewentualny zwrot środków finansowych strony określaj ą w spo-
rządzonym protokole.
3. Umowa może być rozwiązana przez Gminę Dukla ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku:

1) wykorzystania dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem,
2) nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy, w tym w 
szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego za-
dania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny 
realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,

3) przekazania przez klub sportowy części lub całości dotacji celo-
wej osobie trzeciej, pomimo, że nie przewiduje tego umowa określo-
na w § 6 ust.1
4) odmowy poddania się przez klub sportowy kontroli lub w terminie 
ustalonym przez Gminę Dukla nie doprowadzenia do usunięcia stwier-
dzonych nieprawidłowości,
5) nieprzedłożenia sprawozdania , o którym mowa w § 7,

4. Rozwiązując umowę, w przypadku stwierdzenia okoliczności , 
o których mowa w ust. 3, Gmina Dukla określa kwotę dotacji pod-
legającą zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 
dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania do-
tacji z budżetu gminy, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer ra-
chunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.
§ 9. 1. Burmistrz Gminy Dukla lub osoba działająca z jego upo-
ważnienia może w trakcie realizacji zadania lub po jego zakoń-
czeniu przeprowadzić kontrolę i ocenę realizacji zleconego za-
dania oraz wydatkowania przyznanej dotacji, a w szczególności:

1) rzeczywistego przebiegu realizacji zadania oraz realizacji zakłada-
nych celów w zakresie dotowanego zadania,
2) prawidłowego wykorzystania środków publicznych na realizację 
zadania,

2. Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wy-
korzystania środków finansowych osoba przeprowadzająca kon-
trolę kieruje do podmiotu realizującego przedsięwzięcie z zakresu 
sportu kwalifikowanego stosowne wnioski i zalecenia, wyznacza-
jąc termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
4. W przypadku gdy podmiot nie usunie stwierdzonych nieprawi-

dłowości i nie doprowadzi do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, 
umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środ-
ki finansowe na realizację przedsięwzięcia wykorzystane niezgodnie z 
przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu gminy, w terminie usta-
lonym przez Burmistrza Gminy Dukla.

§ 10. Wnioski dotyczące dofinansowania przedsięwzięć z zakre-
su sporu kwalifikowanego realizowane w 2010 r. składa się do 30 
kwietnia 2010.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1 i 2 na stronie internetowej
www.bip.dukla.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Uliasz

OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY

Burmistrz Gminy Dukla działając na podstawie art.38 
ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. 
zm./, § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. 
U. Nr 207, poz.2108/ o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia 
komunalnego Gminy Dukla:

- działka nr 1621/1 o pow. 0,13 ha, położona w Równem 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K /00064048/7 urzą-
dzoną na rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego położona 
jest w terenie oznaczonym symbolem „RM1”-teren za-
budowy zagrodowej. Do działki ustalona zostanie słu-
żebność drogowa przez działkę 1621/2 w Równem.

 Cena wywoławcza wynosi 11 800,00 zł (wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1200,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obo-
wiązujący podatek VAT od towarów i usług. 

Przetarg odbędzie się dnia 6 maja 2010 r. o godz. 
10

00
 w sali nr 22 znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy 

Dukla. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i oso-
by prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wyżej wy-
sokości. 

Wadium należy wpłacić do dnia 30 kwietnia 2010 r. 
w kasie Urzędu Gminy Dukla w godz. od 730 do 1430 lub 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 konto.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie 
nieruchomości.
Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacają-
ca wadium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra 
przetargu w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komi-
sji przetargowej:
- 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, je-

żeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co naj-
mniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zo-
stanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 mar-
ca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z 
póź. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nie-
ruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeże-
li uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy-
żej ustawy.

Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do za-
warcia umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje 
przepadek wpłaconego wadium.

Burmistrz Gminy Dukla zastrzega sobie prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna- sprze-
daży winien liczyć się ze skutkami art. 3 /prawo pierwo-
kupu/ ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego /Dz. U. Nr 64, poz. 592/.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości pono-
si nabywca.

Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości 
można uzyskać w pok. nr 6 Urzędu Gminy Dukla lub pod nr 
telefonu (13) 432 91 13

Burmistrz Gminy Dukla o g ł a s z a 

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z 
mienia komunalnego Gminy Dukla.

Przedmiotem dzierżawy jest działka nr 158/1 o pow. 0,30 ha, 
położona w Mszanie, stanowiąca własność mienia komunalne-
go Gminy Dukla.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 17,30 zł rocznie.
Nieruchomość wydzierżawia się z przeznaczeniem pod zagospo-
darowanie rolnicze.
Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu zwolniony jest z 
podatku VAT od towarów i usług.
Czynsz dzierżawny podlega corocznie waloryzacji w oparciu o 
średnioroczny współczynnik wzrostu cen towarów i usług.
Umowa dzierżawna zostanie zawarta na czas nieokreślony. 
Przetarg odbędzie się dnia 6 maja 2010 r. o godz. 10.00 w sali 
nr 22 znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy Dukla. W przetar-
gu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpła-
cą do kasy Urzędu Gminy Dukla wadium w ustalonej wysokości .
Wadium w wysokości 10,00 zł należy wpłacić do dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. w kasie Urzędu Gminy Dukla w godz. od 730 do 1430 
lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 
8642 1096 2010 9600 1833 0002.
Wpłacone wadium zostanie:
- zwrócone osobie , która nie wygrała przetargu niezwłocznie po 
przetargu, 
- zwrócone osobie, która wygra przetarg po podpisaniu umowy 
dzierżawnej.
Jednocześnie informuję, że nie podpisanie umowy dzierżawnej w 
ustalonym terminie, pomimo wygrania przetargu powoduje utra-
tę wpłaconego wadium.
Burmistrz Gminy Dukla może do chwili rozpoczęcia przetargu od-
stąpić od jego przeprowadzenia z ważnych przyczyn.

Pełniący funkcję Wójta Gminy Jaśliska informuje, że w siedzibie 
Urzędu Gminy Jaśliska, ul. Trakt Węgierski 11, Dukla wywieszony 
został wykaz nieruchomości, stanowiących własność mienia ko-
munalnego Gminy Jaśliska, przeznaczonej do wynajmu w drodze 
przetargu nieograniczonego.

Wykaz obejmuje lokal w budynku położonym na działce nr 183 w 
Woli Niżnej o łącznej powierzchni użytkowej 47,5m2 – przezna-
czony pod handel i usługi – dotychczasowy sklep „Kamieniak”.

Wykaz wywieszony jest w terminie do dnia 1 kwietnia 2010 roku 
do dnia 22 kwietnia 2010r.

Burmistrz Gminy Dukla działając na podstawie Uchwały Nr 
XXX/190/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 marca 2005 r. w 
sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nie-
ruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na 
okres dłuższy niż 3 lata na terenie Gminy Dukla ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na wynajem nieruchomości stanowiącej własność mienia ko-
munalnego Gminy Dukla
- lokal w budynku „starej poczty” w Równem o pow. 47 m2, 
działka 397/1 , KW 64048 w, przeznaczony pod handel, usługi,
- wyposażenie : instalacja elektryczna, gazowa.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu lokalu wynosi 200 
zł + podatek VAT 22% 

Czynsz dzierżawny podlega corocznie waloryzacji w oparciu o 
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się dnia 7 maja 2010r o godz.10,00 w sali 
nr 22 znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy Dukla. W przetar-
gu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpła-
cą na konto Urzędu Gminy Dukla wadium w ustalonej wysokości.
Wadium w wysokości: wysokości 40,00 zł należy wpłacić do dnia 
4 maja 2010 r. w kasie Urzędu Gminy Dukla w godz. od 800do 
1400 lub na konto Urzędu Gminy Podkarpacki Bank Spółdzielczy w 
Sanoku o/Dukla 58 8642 1096 2010 9600 1833 0002.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone:
- zwrócone osobie, która nie wygrała przetargu niezwłocznie po 
przetargu,
- zwrócone osobie, która wygra przetarg po podpisaniu umowy 
najmu.

Jednocześnie informuję, że nie podpisanie umowy dzierżawnej w 
ustalonym terminie, pomimo wygrania przetargu powoduje utra-
tę wpłaconego wadium.

Najemca zobowiązany jest do zawarcia umów z dostawcami: 
gazu, energii elektrycznej, oraz śmieci, jak również terminowego 
opłacania rachunków dostawcom - odbiorcom. 

Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzy-
skać w pok.15 Urzędu Gminy Dukla lub pod nr telefonu (0-13 ) 432 
91 31. Burmistrz Gminy Dukla może do chwili rozpoczęcia prze-
targu odstąpić od jego przeprowadzenia z ważnych przyczyn.
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KOMUNIKAT
BURMISTRZA GMINY DUKLA

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z 
póź. zm./ informuję,

że w siedzibie Urzędu Gminy Dukla wywieszony został wykaz 
nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje działki nr: 3208, 3212 w Łękach Dukielskich 
; 1677 w Jasionce, części działek 321/1 i 89/2 w Dukli oraz 
część działki 314 w Zboiskach.

Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 22 kwietnia 2010 r. w pok. nr 6 Urzędu Gminy Dukla.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2010

Lokalnej Grupy Działania Kraina Nafty (http://www.kraina-na-
fty.pl/) z dnia 29.03.2010 roku

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 
pracownikach samorządowych (Dz.U. 223 poz. 1458 z dnia 18 

grudnia 2008 r.). 
Zarząd Lokalnej Grupy Działania Kraina Nafty 

OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTY DS. WNIOSKÓW I PROMOCJI
w wymiarze czasu pracy 1 etat 

I. Wymagania niezbędne: 
1. w zakresie wykształcenia spełnienie jednego z poniż-

szych warunków: 
−	 ukończone wyższe jednolite studia magisterskie z za-

kresu marketingu, organizacji i zarządzania, zarzą-
dzania funduszami europejskimi, europeistyki,

−	 wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magi-
sterskie lub studia podyplomowe z wyżej wymienio-
nego zakresu, 

−	 ukończone studia wyższe z innego kierunku i do-
świadczenie zawodowe w pracy biurowej i promocyj-
nej udokumentowane osiągnięciami, 

2. obywatelstwo UE, 
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z 

pełni praw publicznych, 
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym sta-

nowisku, 
5. osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: 

przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz sa-
morządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności doku-
mentów lub za przestępstwo karno-skarbowe. 

II. Wymagania dodatkowe: 
1. umiejętność obsługi programów komputerowych: edy-

tora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programu pocz-
towego, programu do tworzenia prezentacji multime-
dialnych, 

2. łatwość nawiązywania kontaktów,
3. skrupulatność i rzetelność, 
4. doświadczenie zawodowe, 
5. certyfikaty potwierdzające inne umiejętności,
6. znajomość co najmniej 1 języka obcego.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1. organizacja i prowadzenie biura jednostki, 
2. przyjmowanie i obsługa wniosków,
3. udzielanie porad wnioskodawcom,
4. prowadzenie niezbędnych szkoleń w zakresie programu 

LEADER

IV. Wymagane dokumenty: 
a) list motywacyjny,
b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopie świadectw pracy, 
d) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i 

kwalifikacje zawodowe,
e) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skaza-

nia za przestępstwo umyślne,
f) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego 

oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć toż-
samych, pozostających w sprzeczności lub związanych z 
zajęciami, które będzie wykonywał w ramach zajęć obo-
wiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podej-
rzenie o stronniczość lub interesowność,

g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejęt-
nościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być 
opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych za-
wartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 
926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata 
własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listow-
nie w terminie do dnia 28.04.2010 r. do godz. 15:00, pod ad-
resem: Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” 38-430 Miejsce 
Piastowe, ul. Dworska 14, 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w biurze LGD Kraina 
Nafty
- nazwa stanowiska: specjalista ds. wniosków i promocji”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje 
data wpływu do Biura LGD), nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w biurze LGD w dniu 29.04.2010 r. o godz. 
16:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 - 
13 44 07 043. 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczo-
nych do drugiego etapu Konkursu wraz z terminem testu i roz-
mowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie internetowej 
LGD „Kraina Nafty”.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w na stronie in-
ternetowej LGD „Kraina Nafty” oraz na tablicach informacyjnych 
biura LGD w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kan-
dydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w 
jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Wydarzyło się w kwietniu…

Ważne daty z historii Polski 
Wybraliśmy te najważniejsze, które decydowały o jej losach, cho-
ciaż z pewnością podobnych dat było więcej. Proponujemy nato-
miast naszym czytelnikom, aby wstawiali w odpowiednie miej-
sca daty, związane z losami rodzinnymi. Ślub, urodziny dziecka, 
śmierć kogoś ważnego w rodzinie, wybudowanie własnego domu 
itp. Powiążmy historie naszych rodzin z historią naszego kraju.

Rok 966 – chrzest państwa, Mieszko I. 

1025 – Koronacja Bolesława Chrobrego, pierwsza w historii Polski korona-
cja królewska. 

1138 – Podział Polski na dzielnice. 

1226 – 1231 – Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada 
Mazowieckiego. 

1320 – Koronacja Władysława Łokietka, koniec rozbicia dzielnicowego. 

1340 – 1366 - Wojny Kazimierza Wielkiego o Ruś Halicką z Litwinami i 
Tatarami.

 1364 – utworzenia uniwersytetu w Krakowie, jednego z pierwszych w 
Europie. 

1410 – Zwycięska bitwa pod Grunwaldem z Krzyżakami, wojskami dowo-
dził król Władysław Jagiełło. 

1454 – 1466 – Wojna 13-letnia. Na wiele lat zadecydowała o polityce za-
granicznej Polski i związała z Polską wielkie obszary. 

1493 – zwołanie w Polsce pierwszego sejmu wolnego. 

1526 – Hołd pruski złożony przez cesarza niemieckiego polskiemu królowi 
Zygmuntowi Staremu w Krakowie. 

1569 – Polsko – litewska unia w Lublinie; trwałe połączenie Korony 
Polskiej z Wielkim Księstwem Litewskim.

 1596 – Unia Brzeska, połączenie kościoła prawosławnego z katolickim. 

1597 – Przeniesienie stolicy Polski z Krakowa do Warszawy.

1648 – wybuch powstania kozackiego (Chmielnicki, początek podziału 
Ukrainy pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosję). 

1655 - Potop szwedzki, Szwedzi zajmują ogromne terytoria Polski. 

1683 – Odsiecz Wiednia, Jan III Sobieski gromi pod Wiedniem Turków, za-
trzymując pochód nawały tureckiej na Europę. 

1773 – Powołanie Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w dziejach 
Polski ministerstwa oświaty. 

1791, 3 maja - Konstytucja Trzeciego Mają, pierwsza w Europie, druga w 
świecie (po Ameryce).

1772 – Pierwszy rozbiór Polski pomiędzy Prusy, Austrię i Rosję. 

1793 – Drugi rozbiór Polski pomiędzy Prusy i Rosję. 

W Dukli:
1 kwietnia 1846- notatka dziedzica spod Dukli o wydarzeniach 

rabacji chłopskiej: „pięć tygodni żyjemy w trwodze 
zewsząd smutne wieści o gwałtach i anarchii. Rządy 
zostały, prawo straciło powagę, chłopu odmawiają po-
winności”.

1-5 kwietnia 1915 pod Duklą rozegrała się tzw. „bitwa wielka-
nocna”, która zadecydowała o załamaniu się ofensywy 
rosyjskiej w Karpatach

1 kwietnia 1773- oficjalnie w Dukli został otwarty przez 
Austriaków urząd pocztowy

13 kwietnia 1938- po południu przybył do Dukli szwadron ułanów 
KOP-u. Powitania dokonał burmistrz Jan Strycharski

15 kwietnia 1920- zakończył się w Dukli kurs dla analfabetów, 
który prowadził nauczyciel Józef Szajna.

22 kwietnia 1922- święto sadzenia drzewek w mieście, młodzież 
szkolna zasadziła 16 klonów przy ul. Mickiewicza

27 kwietnia 1924- w Sali Urzędu Gminy w Dukli wszyscy straża-
cy złożyli uroczyste ślubowanie. Spośród tekstu przy-
sięgi na uwagę zasługuje fragment „ Hasłu strażackie-
mu- jeden za wszystkich , wszyscy za jednego, pozo-
stanę wierny. Godności członka OSP w Dukli nie spla-
mię nigdy niecnym czynem”.

30 kwietnia 1772 - zmarła w Dukli Maria Amalia z Bruhlów 
Mniszchowa. Była córką pierwszego ministra Augusta 
III Sasa Bruhla i Anny hrabianki de Kollowrath.

Przygotowała Jadwiga Morawska

1794 – Powstanie Kościuszkowskie. 

1795 – Trzeci rozbiór Polski pomiędzy Prusy, Rosję i Austrię. 

1807 – Powstanie Księstwa Warszawskiego. 

1831 – Wybuch Powstania Listopadowego. 

1846 – Rabacja galicyjska, bunt chłopów przeciwko panom w Galicji. 

1863 – Wybuch Powstania Styczniowego.

1914 – Wybuch pierwszej wojny światowej, trwała do roku 1918. 

1914 – Wymarsz I Kadrowej Legionów Piłsudskiego z Krakowa. 

1918 - Powstanie niepodległej Polski, Józef Piłsudski zostaje naczelni-
kiem państwa. 

1920 – Bitwa warszawska, wojsko polskie pod wodzą Józefa Piłsudskiego 
zwycięża wojska bolszewickie w bitwie pod Warszawą. 

1921 – Uchwalenie konstytucji marcowej. 

1926 – Zamach majowy Józefa Piłsudskiego. 

1933 – W Niemczech dochodzi do władzy jako kanclerz III Rzeszy Adolf 
Hitler. Ma to ogromny wpływ na najnowsze dzieje Polski. 

1935 – Uchwalenie konstytucji kwietniowej. 

1939, 1 września – wybuch drugiej wojny światowej, Niemcy wkracza-
ją do Polski. 

1939, 17 września – armia czerwona wkracza do Polski, zajmując polskie 
Kresy. 

1940 – Sowieci mordują polskich jeńców wojennych w Katyniu. 

1942 – Powstaje Armia Krajowa. 

1944, 18 maja – II Korpus Polski pod wodzą generała Władysława Andersa 
zdobywa Monte Cassino. 

1945 – Konferencja trzech mocarstw – Ameryki, Anglii i Związku 
Sowieckiego w Jałcie, Polska została oddana pod wpływy so-
wieckie. 

1947 – 1956 – Polska w okresie komunizmu. 

1968, marzec, tzw. wypadki marcowe, antysemicki spisek polityczny 
władz PRL. 

1978 - Krakowski kardynał Karol Wojtyła zostaje wybrany papieżem, 
przyjmuje imię Jan Paweł II. 

1980 - Powstanie „Solidarności”. 

1981, 13 grudnia generał Jaruzelski wprowadza w Polsce stan wojenny. 

1988 – Obrady okrągłego stołu, ostateczny koniec komunizmu w Polsce. 

1993 – ostateczne wycofanie wojsk sowieckich z Polski. 

1999 – Polska w NATO. 

2004 – Polska w Unii Europejskiej.
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Do każdej ceny netto do-
liczony będzie podatek VAT  
w wysokości 22%. Wszystkie 
krótkie ogłoszenia niekomer-
cyjne, z ofertami pracy lub osób 
poszukujących pracy umiesz-
czane są w Dukielskim Prze-
glądzie Samorządowym  nieod-
płatnie.

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

È

È

È

È

È

È

FHU „Tech - Mal”
Dukla, Trakt Węgierski 9, 
tel. 0609130387, 0134330387

Handel:
- farby, lakiery, kleje,  
  tynki elewacyjne, narzędzia, płytki posadzkowe i ścienne
- artykuły pirotechniczne, amunicja akustyczna, 
- komputerowe materiały eksploatacyjne, nośniki: 
 płyty CD, DVD 
- dzienniki budowy, tablice budowlane,  
  markery do tablic.
USŁUGI:
- kosztorysowanie, projekty zagospodarowania, 
- szkice i rysunki do zgłoszenia robót budowlanych 
– tel. 0601885063

SZKOŁA NAUKI JAZDY Tip Top
organizuje kursy na prawo jazdy kat. „A”, „B”

Wykłady i zapisy  
w każdy czwartek o godz. 17.00 

w Szkole Podstawowej w Dukli, ul. Kościuszki 13

Duże rabaty dla młodzieży. Szkolenie praktycz-
ne samochodem Renault Clio II 
(jak na egzaminie państwowym)

Kontakt: tel. 508 125 835

Kompleksowe remonty  
i prace wykończeniowe. 

Kontakt: 669 417 661
W krainie rondla i patelni

Zwracamy się z prośbą o przysyłanie na adres redakcji  
takich przepisów. 
Z góry serdecznie dziękujemy. Dla osoby, która w ciągu roku 

     przyśle do redakcji największą ilość przepisów przewidziana jest nagroda. 
Przepisy można przesyłać na adres:
Urząd Gminy Dukla -DPS, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11
lub na adres internetowy dps@dukla.pl z dopiskiem „Kącik kulinarny”

Babka drożdżowa
Przepis p. Marii Wojnar mieszkanki Dukli

W  p a s i e c e

Składając rozlicznie roczne PIT do Urzędu 
Skarbowego możesz wesprzeć działalność 

Parafialnego Zespołu Charytatywnego przy pa-
rafii p.w. św. Marii Magdaleny  

w Dukli 
poprzez przekazanie 1 % podatku należne-

go na rzecz Stowarzyszenie Organizacji Pożytku 
Publicznego tj.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom  
i Młodzieży „CARITAS” w Przemyślu z dopiskiem 

CARITAS Dukla

KRS: 0000246791

Nareszcie wiosna…
liczące 20 sztuk to strata jednego ko-
nia jest wielką stratą. Co by było jakby 
strata wyniosła połowę stada? A my 
często jesteśmy w takiej sy-
tuacji, że bez naszej winy 
tracimy część pasieki lub 
całą bo i takie są przypadki.

No to tyle biadolenia, jest 
wiosna przed nami nowy se-
zon. Zaczynamy go z na-
dzieją, że będzie rekordo-
wym sezonem, a pewnie bę-
dzie jak zwykle. My pszcze-
larze po prostu tacy jesteśmy. 
Zamiłowanie do pszczół, 
każe nam zapomnieć o niespełnionych 
nadziejach i z nowym optymizmem pa-
trzeć na następny rok. 

Prawda jest taka, że wielu z nas ho-
dowałoby pszczoły nawet jakby miodu 

nie było. Podobnie jak hodowcy gołębi 
pocztowych. W dobie Internetu tra-
dycyjna poczta ma kłopoty, a gołębie 
pocztowe…? Bo i dla nas pszczelarzy  
i „gołębiarzy” w tym wszystkim naj-
ważniejsza jest pasja. 

Witold Puz 
Kolo Pszczelarzy w Dukli

Nareszcie nadeszła wiosna. Przez 
nas pszczelarzy oczekiwana ze szcze-
gólnym utęsknieniem i niepokojem. 
Bo wiosną, podczas pierwszego oblotu, 
okazuje się czy nasze pszczółki prze-
żyły tak trudny okres jakim jest zima. 
Kamień z serca spadł niejednemu ko-
ledze jak okazało się, że jego pasieka 
przezimowała. Ale niektórych żal 
chwycił za gardo, bo niestety straty w 
pasiece są znaczne. Obecnie zimowla 
to trochę loteria, z reguły zima wery-
fikuje nie skuteczne leki, złej jakości 
pokarm, demaskuje nową jednostkę 
chorobową itp. W tym wszystkim naj-
większą cenę płacą pszczoły, a potem 
pszczelarze. Nikt tam nas nie żałuje bo 
„przecież masz jeszcze tyle uli”, ale dla 
nas każdy ul jest ważny. To jest podob-
nie jak z hodowcą koni. Jeżeli ma stado 

Sprzedam mieszkanie w Mszanie /Dukli
o powierzchni 71,83 m kw.(4 pokoje, kuchnia, 

łazienka, WC), duży balkon typu logia, piwnica o 
powierzchni 33,5 m kw.

oraz działkę o powierzchni 50a wraz z boksem 
gospodarczym

tel. 665 526 489

Składniki:
50 dag mąki pszennej
10 dag maki kukurydzianej
6 dag drożdży
1 całe jajo
4-5 żółtek

4 łyżki cukru
1 szklanka mleka
1/2 kostki masła
Cukier waniliowy
Szczypta soli
Rodzynki

Wykonanie:
Ciepłe mleko połączyć z drożdżami, solą, jedną łyżka cukru i niewielką 

ilością mąki. Odstawić w ciepłe miejsce, gdy wyrośnie połączyć z pozosta-
łymi składnikami, wyrabiać. W ostatniej fazie wyrabiania dodać roztopione 
masło. Dokładnie wysmarować tłuszczem formę na babkę, wyłożyć do niej 
wyrośnięte i przerobione ciasto. Gdy babka urośnie posmarować ja jajkiem i 
nakłuć. Piec około 50 min w temperaturze 180 st. C.

Smacznego!

Inicjatywa 
społeczna 

w Zboiskach
6 marca br. członkowie Stowa-

rzyszenia na rzecz Integracji i Roz-
woju Zboisk „Pomost” działającego 
w Zboiskach oficjalnie otwarli swoją 
siedzibą. Na uroczystość przybył wi-
ceburmistrz gminy Dukla Andrzej Byt-
nar. Członkowie Stowarzyszenia przy-
gotowali skromny poczęstunek dla 
uczestników uroczystości. 

Lokal w Domu Ludowym, w któ-
rym mieści się siedziba Stowarzysze-
nia został gruntownie odremontowany. 
Członkowie Stowarzyszenia wykonali 
remont we własnym zakresie. Materiały 
zostały zakupione przez gminę Dukla. 
Remont trwał półtora miesiąca, prawie 
każdy dzień pracowaliśmy po 3-4 godz. 
– powiedział Marek Kaliński. Potwier-
dził to także Witold Paszek. Obaj pano-
wie najwięcej pracowali przy remon-
cie pomieszczenia. Stowarzyszenie ma 
wiele pomysłów, które chciałoby reali-
zować. A wszystko po to aby uaktyw-
nić wieś. Życzę powodzenia.

Tekst i zdj.: kbr

Najaktywniejsi członkowie Stowarzyszenia  
z wiceburmistrzem Andrzejem Bytnarem.
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Uśmiechnij się!

Siedzi zając pod miedzą

W kąciku łowieckim drukujemy humor, satyrę, przysłowia
i prawdziwe zdarzenia, z którymi winni zapoznać się myśliwi, 
kandydaci na myśliwych oraz nasi przyjaciele.

Foto: St. Lis: Kot polownik

Motto:
Śród opok i jarów
I plonów i głogów,
Przy dźwięku ogarów
I rusznic i rogów,
 Na koniu co w cwale,
 Sokoli ma lot
 I z bronią co w strzale
 Huczniejsza nad grzmot,
 Dalejże, dalejże z tropu w trop 
 Dalejże, dalejże z tropu w trop
 Hop, hop!
Wesoły jak dziecko
Jak zbójca krwi chciwy,
Odważnie zdradziecko 
Bój zaczął myśliwy.
 Czy palnie na smugi,
 Czy w górę do chmur,
 Tam krwi płyną strugi
 Stąd leci grad piór.
Kto żubra wywiedzie
Z ostępu za rogi,
Kto kudły niedźwiedzia 
Podesłał pod nogi? 

A. Mickiewicz
cdn w następnym numerze

Numer kwietniowy rozpoczynam 
słowami młodego Mickiewicza, który 
słyszał pierwszy raz w życiu operę Wa-
gnera w 1822 roku. Po powrocie do 
domu napisał słowa do „Chóru strzel-
ców” z trzeciego aktu tej opery i zaty-
tułował ją „Pieśń myśliwska”.

Moi drodzy przyjaciele, czytelnicy 
miesięcznika „Dukla pl” artykuł ten 
rozpoczynam mottem naszego wiesz-

cza narodowego A. Mickiewicza, który 
również interesował się łowiectwem. 
Dlatego zachęcam nadal do czytania 
naszej wspaniałej literatury.

Mamy w pełni wiosnę, na którą 
tak długo czekaliśmy. Rozpoczyna się 
nowe życie, ożywia się nasza przyroda, 
mamy Święta Zmartwychwstania Pań-
skiego. Na ten czas czeka z niecierpli-
wością zwierzyna. Następują lęgi pta-
ków, wykoty i wycielenia zwierzyny 
płowej. Zwierzęta mają lepszy dostęp 
do karmy. Nie oznacza to jednak, że w 
tym ciężkim okresie zimowym zwie-
rzyna była pozbawiona opieki. My-
śliwi zadbali o dostarczenie jej właści-
wej karmy w dużych ilościach np. ku-
kurydzy, marchewki, buraków, ziem-
niaków i siana. Ta karma jest podstawą 
rozwoju młodego pokolenia. Wszyst-
kim, którzy przyczynili się do dokar-
miania zwierzyny w imieniu całego 
Zarządu Koła serdecznie dziękuję w 
tym m.in. młodzieży szkolnej.

Rok 2010 jest Rokiem Zająca, któ-
rego siedzibą były wszystkie miedze 
i zarośla. Obecnie stan ten został zre-
dukowany poprzez likwidację drobnej 
gospodarki oraz masowe stosowanie 
środków chemicznych i maszyn rolni-
czych. Stosowanie tych środków ujem-
nie wpływa nie tylko na zwierzynę ale 
też na ludzi. Teraz staramy się prowa-
dzić gospodarkę ekologiczną. Jest to 
temat często poruszany w prasie, tele-
wizji dlatego nie będę zajmował się tą 
sprawą.

Teraz pragnę za-
jąć się inną plagą 
niszczącą naszą 
zwierzynę nie tylko 
leśną ale i w na-
szych obejściach 
domowych. Mam 
na myśli głównie 
wałęsające się psy 
i koty. Są to zwie-
rzęta uważane za 
wspaniałych przy-
jaciół człowieka. 

Pojedynczy kot może złowić w ciągu 
roku ponad 1000 dziko żyjących zwie-
rząt dlatego w europejskim raporcie 
jedna z klauzuli brzmi „ Z ekologicz-
nego punktu widzenia jest w dzisiej-
szych czasach przestępstwem wypusz-
czanie kota, ażeby zabijał ptaki i inne 
wolno żyjące zwierzęta”. 

Kot domowy (Felis domestiens) 
to udomowiony przez człowieka gatu-
nek ssaka drapieżnego z rodziny koto-
watych. Koty domowe pochodzą praw-
dopodobnie od kota nubijskiego , a w 
Europie ze skrzyżowania nubijskiego 
ze żbikiem. Kota udomowiono około 
4000 lat p.n.e. Hodowany w warun-
kach domowych kot żyje 15-20 lat, w 
miastach tzw. piwniczne przeciętnie 2 
lata.

Zadaniem kota była przede wszyst-
kim likwidacja gryzoni: myszy i szczu-
rów, które niszczyły zapasy pożywie-
nia. Poza tym hodowano koty dla futer, 
do eksperymentów i na mięso( Chiny, 
Boliwia). 

W średniowiecznej Europie koty 
były tępione ponieważ kojarzono je z 
czarownicami, ślad ten pozostał do dzi-
siaj, mówimy przecież o kocie przyno-
szącym pecha.

Wg brytyjskich naukowców śmier-
telność niektórych gatunków ptaków 
spowodowana przez koty jest dużo 
wyższa niż ta spowodowana przez inne 
drapieżniki łącznie.

Koty domowe nie są żadnymi na-
turalnymi zwierzętami. Są tak samo 
udomowione jak wiele innych zwie-
rząt. Równocześnie są łowcami i dla-
tego przed tysiącami lat zostały udo-
mowione. I dlatego niewskazane jest 
im swobodnie biegać tak jak niebez-
piecznym jest pozwolić swobodnie bie-
gać psu.

Myśliwy opowiada swojej żonie:
- Śniło mi się, że byliśmy w dużym mie-
ście i tam się zgubiłaś
- I co znalazłam się?
- Nie wiem, ja nie szukałem.

Spotykają się dwaj myśliwi:
- Powiedz mi, dlaczego ty nieustannie 
kłócisz się ze swoją żoną, a teściową 
stale chwalisz.
-Bo wiesz ona zawsze była przeciwna 
naszemu związkowi.

Myśliwy odwiedza kolegę, który sam 
szoruje podłogę.
Pyta: czy twoja gosposia odeszła?
- Nie, ale się ożeniłem.

Myśliwy Józek pyta kolegę czy umie 
dochować tajemnicy.
-Oj tak jest, jestem bardzo dyskretny.
-Dostałem w zeszłym roku podwyżkę 
żona nadal o tym nie wie.

Dane o kotach zaczerpnąłem z litera-
tury łowieckiej.

Fryderyk Krówka 

Członek Koła Łowieckiego „Rogacz”

„Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta sercu.”
Napoleon Bonaparte

Dzień kobiet  
w Równem

ków pracy. 8 marca 1910 roku na zjeź-
dzie w Kopenhadze ustanowiono ten 
dzień świętem wszystkich kobiet. 

Przedstawienie pt. „Ach te dro-
gie kobiety” pod opieką nauczycie-
lek Beaty Bek i Anety Cyran przygo-
towali uczniowie klasy III gimnazjum 
uświetniło akademię. Motywem prze-
wodnim był świat podwodny. Ucznio-
wie przebrani za rybki akwariowe, pi-
ratów, rekina, delfina oraz ośmiornicę 
zrobili ogromne wrażenie na swoich 
kolegach i nauczycielach. Scenariusz 
inscenizacji napisała pani Beata Bek, 
która akcję swej sztuki umieściła na 
wyspie Fernando de Noronha oraz w 
głębinach Oceanu Atlantyckiego. Hi-
storia ta ukazuje trudne jak zwykle re-
lacje damsko – męskie. Opowiedziana 
jednak została z przymrużeniem oka, 
dlatego jest ciepła i miła w 
odbiorze. Wszystko kończy 
się dobrze, a miłość nadal 
triumfuje.

Piękną scenografię samo-
dzielnie wykonali ucznio-
wie klasy III, a niezwy-
kłe stroje uszyła pani Beata 
Bek oraz pani Krystyna Pa-
tla. W trakcie przedstawie-
nie młodzi artyści popisali 
się nie tylko talentem ak-
torskim, ale także muzycz-
nym i tanecznym. Insceniza-
cja, wzbogacona została bo-
wiem kilkoma piosenkami 
oraz elementami samby, 
której uczniowie uczyli się 
na lekcjach wychowania fi-
zycznego, pod czujnym 
okiem pana Grzegorza Li-

jana. Największy aplauz publiczności 
wzbudzili natomiast piraci, w których 
role wcielili się: Adrian Borek, Pau-
lina Skomorowska oraz Natalia Micha-
lak. Ogromne brawa otrzymali rów-
nież rekin – Michał Knap, ośmiornica 
– Maksymilian Folcik, oraz delfin - Jo-
anna Koźma. Na koniec chłopcy zło-
żyli obecnym paniom i dziewczynkom 
serdeczne życzenia i wręczyli kwiaty.

Serdeczne podziękowania skła-
damy wszystkim tym, którzy przyczy-
nili się do powstania tego przedsta-
wienia poświęcając swój wolny czas 
w trakcie ferii zimowych. Szczególne 
podziękowania kierujemy do uczniów 
klasy III gimnazjum.

Beata Bek 
Aneta Cyran

W poniedziałek 8 marca 2010 r. w Zespole Szkół Publicz-
nych w Równem odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia 
Kobiet. 

Jeden myśliwy mówi do drugiego: 
- Moja żona jest doskonałością. Gdy 
wieczorem wracam z polowania już 
w progu podaje pantofle i rękawice 
gumowe.
- Po co tobie w domu rękawice?
-Jak to po co? W gumowych rękawi-
cach lepiej się zmywa naczynia.

Dyrektor Katarzyna Reczkow-
ska - Buryła rozpoczęła część oficjalną 
od powitania wszystkich obecnych, a 
szczególnie płci pięknej. Przypomniała 
historię Dnia Kobiet. Święto obcho-
dzone jest jako wyraz szacunku dla 
ofiar walk o równouprawnienie kobiet. 
Zostało ono ustanowione dla upamięt-
nienia strajku 15 tys. kobiet, pracownic 
fabryki tekstylnej, które 8 marca 1908 
roku w Nowym Yorku domagały się 
praw wyborczych i polepszenia warun-
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