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Od ojca Leona  
po hejnał mariacki

Widziane z Cergowej, oglądane z Małopolski, pisane  
z Krakowa. Z Cergowej ogląd jest jasny. Góra kultowa dla 
Podkarpacia, święta dla Dukli, wydeptana tysiącem ścieżek 
i szlaków. Dostępna o każdej porze roku. Spojrzę ja jednak 
teraz nie z Cergowej, bo stamtąd już było dziesiątki razy. 
Spojrzę z Krakowa. Na Kraków. I na Polskę.

Na Błonia, na Wawel, na Sukiennice i na Rynek. Na 
Bramę Floriańską i na Barbakan. Na kopce Piłsudskiego  
i Kościuszki. Na Wisłę w Tyńcu, gdzie klasztor benedykty-
nów i w nim ojciec Leon Knabit. Benedyktyni tynieccy, to 
współbracia tych z Monte Cassino; w zeszłym miesiącu ob-
chodziliśmy kolejną rocznicę zdobycia wzgórza przez żoł-
nierzy generała Andersa. Spojrzę na klasztor kamedułów 
na Srebrnej Górze w Lesie Wolskim, gdzie kręcono sceny 
do przygodowego filmu historycznego i gdzie małe domki 
klauzurowe dla zakonników, aby w nich zapomnieć o ota-
czającym nas świecie. Bodajże dwa, a może i trzy razy w 
ciągu roku mogą do kamedulskiego kościoła wejść kobiety, 
aby one nie rozpraszały zbyt często kamedulskich modłów. 
Spojrzymy w Krakowie przede wszystkim na Wawel. Gdzie 
królowie, generałowie, prezydent i marszałek Józef Piłsud-
ski, który na Błoniach odebrał wielką paradę dwunastu puł-
ków kawalerii w dwustu pięćdziesiątą rocznicę zwycięstwa 
Jana Trzeciego pod Wiedniem. A niejako na przeciwko, ale 
na drugim krańcu Błoń, budynek na Oleandrach, skąd Pił-
sudski w roku czternastym zeszłego stulecia wysłał swoich 
żołnierzy, legionistów, którzy wyruszyli z Krakowa by wy-
walczyć Polskę. Bo gdyby nie ten wymarsz, nie byłoby roku 
dwudziestego i zwycięskiej bitwy pod Warszawą. Nie by-
łoby dziś polskiej Cergowej i polskiej Dukli. Polskiego Kra-
kowa i polskiego Gdańska, a Warszawa nie byłaby stolicą 
Polski. Oczywiście, to nie był jednorazowy wysiłek, jedna 
potyczka i rozmowy w gabinetach. Musiała być wcześniej 
podkarpacka ropa i Ignacy Łukasiewicz, który umiał z niej 
zrobić pożytek. Musiała być Gdynia z polskim dostępem 
do morza, o czym piękne strofy spisał Gałczyński : „...Po-
chwalone: grzesznik i święty, / serce ludzkie jak morze od-
kryte, / A nade wszystko okręty / Rzeczypospolitej”. Mu-
siał być Centralny Okręg Przemysłowy na Podkarpaciu i za-
pory wodne na polskich rzekach. I całe wielkie międzywo-
jenne dwudziestolecie, które wychowało pokolenie „Zośki”, 
„Alka” i „Parasola”. Potem ci chłopcy ginęli na barykadach 
walczącej Warszawy w przekonaniu, że ich śmierć nie bę-
dzie daremna. I rotmistrz Pilecki, i major Szyndzialarz, i ge-
nerał Okulicki. I polska bitwa o Anglię i polska bitwa o Na-
rwik. Kampania tobrucka i krwawa operacja dukielska. To 
wszystko musiało się stać i stać za tym musieli tacy ludzie 
jak ci przed chwilą wymienieni. Abyśmy mogli chodzić na 
liturgie na Cergowej, na Połoninę Wetlińską i do drewnianej 

Widziane z CergowejNiezapominajkowa 
niedziela w Dukli 
Podsumowanie działań z okazji święta Polskiej Niezapo-
minajki i promocja książki o dukielskiej poczcie

Niezapominajka, 
maleńka roślina 
co polskiego nieba 
błękit przypomina…

(Bogusława Barczak-Iranek 
Niezapominajka)

Zaplanowane na placu przed dukiel-
skim muzeum niedzielne uroczystości 
związane z obchodami Polskiej Nieza-
pominajki przeniosły się ze względu 
na niesprzyjającą aurę do budynku. 
Deszcz nie pozwolił świętować na ze-
wnątrz, ale wszystkie zaplanowane 
działania się odbyły. Wysłuchaniem ży-
czeń redaktora Andrzeja Zalewskiego z 
EkoRadia, inicjatora tego święta w Pol-
sce i deklamacją wiersza „Niezapomi-
najka” autorstwa Marii Walczak przez 
licealistów: Andrzeja Krajewskiego w 
języku polskim, Krzysztofa Gabło w 
języku łemkowskim i Mikołaja Gocza 
w języku ukraińskim - rozpoczęły się 
obchody w Dukli.

Nagrodzeni zostali zwycięzcy kon-
kursów: wiedzy ekologicznej i pio-
senki ekologicznej. A nagrody: dy-
plomy i książki wręczali wiceburmistrz 
Andrzej Bytnar i inspektor w Urzę-
dzie Gminy Halina Cycak - organiza-
tor konkursów. 

O nich piszemy w oddzielnym ar-
tykule „Niezapominajkowe nagrody  
i wyróżnienia”. 

Laureaci konkursu piosenki ekolo-
gicznej wystąpili dla przybyłej na uro-
czystość publiczności. O historii ob-
chodów Polskiej Niezapominajki w du-
kielskim Liceum Ogólnokształcącym 
przypomniała Maria Walczak – ini-
cjatorka tych obchodów w Dukli. Ser-
decznie dziękuję Jadzi Morawskiej za 

współpracę w tych pierwszych Nieza-
pominajkowych latach – dodała Ma-
ria Walczak. Natomiast o tegorocznych 
podjętych przez gminę Dukla dzia-
łaniach promujących święto Polskiej 
Niezapominajki opowiedziała Halina 
Cycak. Dzieci uczestniczyły w kon-
kursie plastycznym „Niezapominajka 
– oczami dziecka” Laureaci to: Ernest 
Bytnar – 1. miejsce, Justyna Madej 
– 2., Karolina Madej – 3. Laureatom 
gratulujemy zapału i wspaniałych po-
mysłów. Podsumowaniem pierwszej 
części było wystawienie sztuki autor-
stwa Konrada Sikory „Nie zapomnij  
o mnie”. Aktorami byli uczniowie z du-
kielskiego liceum. 

Jednym z działań promujących  
to święto obchodzone 15 maja w dzień 

św. Zofii, nazywane 
także Dniem Zako-
chanych, było otwar-
cie wystawy kartek o 

tematyce niezapominajkowej „Nieza-
pominajki z polskiej bajki” z kolekcji 
Edwarda Marszałka. Właściciel kolek-
cji uczestniczył w otwarciu wystawy. 
Te 70 kartek, które państwo możecie 
oglądać w dukielskim muzeum, to po-
łowa mojej kolekcji, druga część jest na 
wystawie w Tarnobrzegu. Zbieram je 

od kilku miesięcy – powiedział Edward 
Marszałek. Wystawę kartek można 
oglądać w dukielskim muzeum do wa-
kacji. Serdecznie zapraszamy.

W niezapominajkową niedzielę 
w dukielskim muzeum odbyła się także 
promocja książki Janusza Kubita „Za-
rys dziejów dukielskiej poczty”. 
Można powiedzieć, że wydanie książki 
przez gminę Dukla w 237 rocznicę 
powstania poczty w Dukli jest swo-
istego rodzaju niezapominajką du-
kielską. Na uroczystość przybyli bur-
mistrz gminy Dukla Marek Górak, za-
stępca przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Dukli Artur Paczkowski, sekre-
tarz gminy Dukla Mirosław Matyka, 
radni Rady Miejskiej w Dukli, czło-
nek Zarządu Rady Powiatu Krośnień-
skiego Krzysztof Zawada, dyrektor Li-
ceum Ogólnokształcącego Jan Dra-
jewicz. Przybyli także goście szcze-

Młodzież dukielskiego liceum
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cerkiewki w Komańczy. Modlić się u 
świętego Jana z Dukli i jeździć kolejką 
wąskotorową w Bieszczadach.

A w Krakowie? W Krakowie przej-
dzie w czerwcu Lajkonik trasą zwie-
rzyniecką, ze Zwierzyńca na Rynek 
Główny i będzie potężną buławą roz-
dawał razy, tak jak przed wiekami ta-
tarski woj, co zdobywał miasto. I stąd 
urywa się hejnał mariacki, kiedy tatar-
ski łucznik poraził trębacza, który wie-
ścił miastu najazd hord ze wschodu. A 
gdy pod Wiedniem gromiliśmy Turka, 
zwycięskie stamtąd arrasy przywiózł 
Jan Trzeci i podarował je Wawelowi. 
Jest jeszcze jeden bohater spod Wied-
nia, Kuczyński. Ten nieznany do tamtej 
pory handlarz kawą wykorzystał pol-
skie zwycięstwo i sprowadził z Wied-
nia do Polski pierwsze worki z ziarni-
stą kawą. 

Widziane z Cergowej

My z Podkarpacia
To jest nasza nowa propozycja gazetowa. Chcemy tu krótko 
prezentować sylwetki, zwierzenia, wynurzenia, opowieści, 
wspomnienia naszych Czytelników. Zapraszamy do ochot-
niczego zgłaszania się, winni to być ludzie z Podkarpacia,  
z tą ziemią związani urodzeniem, działalnością, zawodem bądź pasją. Otwie-
ramy nasze łamy dla ciekawych życiorysów. Wystarczy zadzwonić i umówić się.

ciąg dalszy na str. 6

gólni - pocztowcy, z dyrektorem Od-
działu Rejonowego Centrum Poczty 
w Krośnie Wojciechem Stelmachem  
i naczelnikiem Urzędu Pocztowego w 
Dukli Krystyną Sznajder. Był także  
i autor książki Janusz Kubit z rodziną. 

Autor przybliżył uczestnikom spo-
tkania historię powstania książki, nie 
zdradził jednak wszystkiego. Dość na 
tym, że praca nad książką trwała ponad 
10 lat. Niezwykle pomocną literaturą 
była „Kronika Urzędu Pocztowo-Te-
lekomunikacyjnego w Dukli (1944-
1977)”, spisana przez Kamila Trzciń-
skiego, byłego i wieloletniego naczel-
nika Urzędu Pocztowo-Telekomunika-
cyjnego w Dukli. Ważne jest, że praca 
nad książką zakończyła się sukcesem  
i wszyscy autorowi gratulowali. 

Na uroczystości głos zabrał dyrek-
tor Wojciech Stelmach, mówił o zmie-
niającej się funkcji Poczty Polskiej. 
Obiecał również, że niebawem Urząd 
Pocztowy w Dukli będzie czynny nie 
do godz. 16.00, ale do 20.00. A urzędy 
pocztowe będą miały obowiązek pro-
wadzić kronikę. To słuszna decyzja dy-
rektora, bowiem verba volant, scripta 
manet (słowa ulatują, pisma zostają). 
Prowadzenie takiej kroniki będzie dziś 
wiele prostsze, aniżeli w czasie kiedy 
swoje uwagi spisywał naczelnik Kamil 
Trzciński. Dziś są do naszej dyspozycji 
komputery, aparaty cyfrowe i wiele in-
nych udogodnień.

dokończenie ze str. 2

Niezapominajkowa niedziela  
w Dukli

Także w czerwcu przejdzie z Wa-
welu na Rynek Główny tradycyjna pro-
cesja do kościoła Mariackiego. Idą w 
niej kardynałowie, biskupi, jest na tra-
sie królewskiej czerwono od liturgicz-
nych szat biskupich. I tysiące wier-
nych. A na Rynku na zakończenie msza 
polowa. Jest jeszcze jedna w Polsce 
procesja Bożego Ciała równie podnio-
sła i znana, w Łowiczu.

Są w polskich górach msze polowe 
lub w górskich kaplicach odprawiane 
nie tylko w noc grudniową. Między in-
nymi na Jaworzynie Krynickiej, w Ta-
trach na Wiktorówce, w Gorcach pod 
Turbaczem, gdzie papieskie ołtarze. Na 
Babiej Górze w Beskidzie Wysokim. 
W Beskidzie Niskim, w Bieszczadach.

W Krakowie na Błoniach, tam 
skąd Jan Paweł w czasie swoich piel-
grzymek do Polski spoglądał na swój 
Kraków, stanie wkrótce krzyż. Obok 
kamienia tatrzańskiego, na którym na-
pis:Ty jesteś skała.

I wracam do Krakowa, gdzie kopce. 
Ostatni Józefa Piłsudskiego, usypany 
krótko po śmierci Marszałka. W Le-
sie Wolskim, skąd widok na wszyst-
kie niemal polskie góry, kiedy tylko 
powietrze przejrzyste. Jest kopiec Na-
czelnika Tadeusza Kościuszki, kopiec 
– symbol Krakowa. Z jego cudowną 
perspektywą, kiedy spojrzeć nań spod 
Collegium Novum czyli od Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. I dwa najstar-
sze kopce, Wandy i Krakusa, o których 
zresztą nie wszyscy rodowici krakusy 
wiedzą. 

I na tym koniec tej krótkiej, trochę 
symbolicznej, trochę historycznej wy-
cieczki po Krakowie. Tu kiedyś ktoś 
mnie zagadnął, jak rozumieć określe-
nie: tożsamość narodowa. Właśnie tak.

Zbigniew RingerNa zakończenie głos zabrał bur-
mistrz Marek Górak, który przypo-
mniał, że Dukla obchodzi w 2010 roku 
630 lat nadania praw miejskich. Na ten 
jubileusz został wydany medal oko-
licznościowy.

Po krótkiej dyskusji zaproszeni go-
ście nabyli promowaną książkę (pod-
pisywaną osobiście przez autora) oraz 
okolicznościową kartkę przygotowaną 
przez Pocztę w Krośnie. Poczta przy-
gotowała specjalnie na to święto stem-
pel, który można było otrzymać w mu-
zeum w dniu promocji.

Wszystkim, którzy przyczynili 
się do zrealizowania działań z okazji 
święta Polskiej Niezapominajki ser-
decznie dziękuję jako organizator ca-

łego wydarzenia. Dzię-
kuję p. Marii Walczak na-
uczycielce biologii z Li-
ceum Ogólnokształcącego 
w Dukli i p. Halinie Cy-
cak inspektorowi w Urzę-
dzie Gminy Dukla, Barto-
szowi Szczepanikowi, spe-
cjaliście w UG Dukla, za 
wspólną realizację przedsię-
wzięć niezapominajkowych  
i pomoc w organizacji uro-
czystości. Dyrektorowi Mu-
zeum Historycznego - Pałac 
w Dukli Waldemarowi Pół-
chłopkowi za współpracę 
w organizacji całego przed-
sięwzięcia, Oli Żółkłoś za 
cenne uwagi przy montażu 

wystawy. Dyrektorowi Wojciechowi 
Stelmachowi i pocztowcom za pomoc 
w promocji książki „Zarys dziejów du-
kielskiej poczty”. Środowiskowemu 
Domu Samopomocy w Cergowej za 
przygotowanie pamiątek niezapomi-
najkowych i znakomitych ciasteczek w 
formie niezapominajki. Pawłowi Kraj-
masowi z Zakładu Mięsnego Jasiołka 
w Dukli za prezentację swoich wyro-
bów, p. Kordyś za sponsoring, a lice-
alistom za uświetnienie niezapominaj-
kowej imprezy.

tekst: Krystyna Boczar-Różewicz 
Fot. Juliusz Stola

Edward Marszałek

Maria Walczak

Pomimo wszystko,  
    ja stoję tutaj

Ryfka Gindin z domu Beer córka dukielskiego kupca Dawida Beera 
odwiedziła 20 maja 2010 roku miejsce swojego urodzenia – Duklę. Udało się 
jej przeżyć II wojnę światową. W 1948 roku na stałe wyjechała do Izraela, tam 
poznała swojego męża Mosze i szczęśliwie dożyła 80 roku życia. Spełniła swoje 
marzenie, przywiozła całą rodzinę do Dukli.

Ryfka Gindin

Ryfka Gindin z domu Beer uro-
dziła się w Dukli 6 maja 1930 roku. 
Była najmłodszym dzieckiem Diany z 
domu Zuckerman i Dawida Beer. Oj-
ciec David miał sklep i skład wina w 
Dukli na ul. Kościuszki. Zaraz na po-
czątku wojny wraz z siostrą Henyą 
-Goldą i babcią Sarą Nechumą (która 
już wtedy mieszkała w Palestynie, ale 
akurat w sierpniu 1939 roku przyje-

chała w odwiedziny do Dukli), jeszcze 
przed przybyciem Niemców do Dukli 
wyjeżdżają do Przemyśla. W dwa mie-
siące później pod koniec października 
w wigilię żydowskiego święta Suk-
kot rodzice wraz z bratem Menachem-
Mendlem dołączyli do nich. Zostali oni 
przemyceni do Przemyśla, kiedy SS 
deportowało wszystkich Żydów z mia-
sta. Stamtąd rodzina została przewie-

ziona jako uchodźcy do Rosji na Sybe-
rię, później do Uzbekistanu. Tam do-
czekali końca wojny (6 lat). Kiedy wró-
cili po wojnie do Polski okazało się, że 
całej ich rodziny już nie ma. Wyjechali 
wtedy do obozu uchodźców do Austrii, 
stamtąd do Włoch. Z Włoch dostali się 
do Aliya Make. Tu Ryfka poznaje swo-
jego męża Mosze Gindin. Po powsta-
niu w 1948 roku państwa Izrael osie-
dlają się w Rishon Lezion. Ryfka i Mo-
sze dochowali się dwóch córek i syna, 
siedmioro wnucząt i troje prawnucząt. 
Mąż Mosze pochodzi z Wileńszczyzny.
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My z Podkarpacia Przeszli bitewnym 

szlakiem
Niezapominajkowe akcje w Polsce przypominają o wiel-

kich Polakach, o ważnych wydarzeniach historycznych; przy-
pominają o zabytkach, pięknej przyrodzie ojczystej. Od paru 
lat bardzo aktywnie w promowaniu święta Polskiej Niezapo-
minajki uczestniczy dukielskie liceum. W tym roku gmina Du-
kla włączyła się aktywnie w promowanie tego święta. 

10 maja młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Dukli  
i z Zespołu Szkół w Jedliczu wraz z nauczycielkami - biologii 
Marią Walczak i geografii Małgorzatą Kusiak, uczestniczyła w 
Transgranicznym Rajdzie Niezapominajkowym śladami walk 
o Przełącz Dukielską na trasie od Kapiszowej na 
Słowacji do Olchowca w Polsce. Uczestnicy rajdu 
przeszli od Wyżnej Pisanej na Słowacji trasę na 
Baranie, stąd szlakiem żółtym do Olchowca. Mło-
dzież uczciła pamięć tych, którzy zginęli w operacji 
karpacko-dukielskiej składając niezapominajkowe 
wiązanki pod pomnikiem w Pisanej Wyżnej, w Do-
linie Śmierci na czołgu, na szczycie góry Baranie  
i pod cerkwią grecko-katolicką w Olchowcu. W 
rajdzie wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy w 
Dukli: inspektorzy Halina Cycak i Bartosz Szcze-
panik oraz główny specjalista do spraw promocji, 
Krystyna Boczar-Różewicz. 

Wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek 
zakończył się rajd w Olchowcu. Mimo, iż począt-
kowo pogoda nie sprzyjała rajdowcom i na szczycie Baraniego 
była taka mgła, że nie można było podziwiać pięknych wido-
ków z wieży widokowej, to jednak wszyscy byli z rajdu za-
dowoleni. Przeszli bitewnym szlakiem, podziwiali piękną be-

Przedstaw kandydaturę do wyróżnienia 
„Zasłużony dla Dukielszczyzny”
Wyróżnienie „Zasłużony dla Dukielszczyzny” nadawane jest za wybitne 
zasługi osobom, które za swoją działalność szczególnie zasłużyły się mia-
stu i gminie Dukla, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobro-
bytu lub popularyzowania osiągnięć. 

Wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę w skład, której wchodzą 
wszystkie osoby wyróżnione medalem „Zasłużony dla Dukielszczyzny”. 

Kandydatów do otrzymania wyróżnienia mogą zgłaszać osoby fizyczne, 
prawne, organizacje pozarządowe. Wnioski należy składać wyłącznie 
Burmistrzowi Gminy Dukla. 

Regulamin wyróżnienia „Zasłużony dla Dukielszczyzny” stanowi załącz-
nik numer 1 do Zarządzenia Nr 43/08 Burmistrza Gminy Dukla z dnia 16 
czerwca 2008 r. Znajduje się on na stronie www.dukla.pl

Przywieźć rodzinę do Dukli,
pokazać miejsce swojego urodzenia 
było jej marzeniem, które się spełniło. 
Właśnie 20 maja cała rodzina (oprócz 
wnuczki i prawnuka, mieszkających w 
USA) spotkała się w Urzędzie Gminy 
z burmistrzem Gminy Dukla Markiem 
Górakiem. Odwiedzili cmentarze ży-
dowskie i ruiny synagogi. W Dukli było 
trzy synagogi - powiedziała Ryfka. 
Wszystkie były obok siebie, synagoga 
po której zostały ruiny była ogólnodo-
stępna dla wszystkich Żydów. Powyżej 
była synagoga, w której modlili się or-
todoksyjni, a obok synagoga dla Ży-
dów wykształconych. Mój ojciec modlił 

się w tej ostatniej, był światłym człowiekiem – wspomi-
nała Ryfka. Byłam z mężem w Dukli przeszło 25 lat temu, 
wtedy Dukla wyglądała ubogo, teraz to piękne miasto, je-
stem dumna z tego, że tu się urodziłam. Dzieci i wnuki 
przygotowały niespodziankę dla mamy i babci: koszulki 
dla całej rodziny z napisem Dukla po hebrajsku i imie-
niem osoby, dla której przeznaczona jest koszulka i pla-
kat z napisem: Pomimo wszystko, ja stoję tutaj na tym 
miejscu, gdzie się urodziłam 80 lat temu, z mężem, 
dziećmi, wnukami i prawnukami (na zdjęciu obok). 

Jestem szczęśliwa, że mogłam pokazać Duklę mo-
jej rodzinie, bo tak naprawdę noszę ją całe życie w sercu 
– powiedziała.

Krystyna Boczar-Różewicz

Honory dla zasłużonych
Obchody Dnia Działacza Kultury 

to tradycyjnie już okazja do przyzna-
nia nagród, odznaczeń, dyplomów  
i ciepłych słów najbardziej zasłużo-
nym działaczom kultury. Spotkanie 
odbyło się 20 maja w Muzeum Histo-
rycznym – Pałac w Dukli. 

Po przywitaniu wszystkich gości  
i występach zaproszonych artystów na-
stąpiło uhonorowanie osób i zespołów, 
które szczególnie zasłużyły się dla kul-
tury. Z tej okazji zespół „SZAROTKA” 
otrzymał Nagrodę Starosty Powiatu Kro-
śnieńskiego za wybitne osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i odnowy kultury. Nagrodę 
przyznaną dla zespołu z rąk Starosty 
Krośnieńskiego Jana Juszczaka odebrała 
Małgorzata Walaszczyk - Faryj (opiekun 
zespołu).

Zespół „SZAROTKA” pragnie serdecznie podziękować za uznanie pracy  
artystycznej. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów 
w działaniach na rzecz kultury. 

red

skidzką przyrodę i dziedzictwo kulturowe terenów po-
granicza. A poza wszystkim nabrali ochoty na kolejne 
wycieczki piesze, co będzie dobre dla zdrowia i edukacji 
przyrodniczo-historycznej.

Foto i tekst: kbr

Rodzina Ryfki Gindin z wizytą u burmistrza gminy Dukla Marka Góraka.

Rodzina Ryfki Gindin pod kamienicą na dukielskim rynku.

W Wyżnej Pisanej na Słowacji.

Odpoczynek w Olchowcu.

Na szczycie Baraniego.
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Unijne 
szkolenia
Gmina Dukla, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dukli informują o rozpoczęciu, drugi rok z rzędu, re-
alizacji projektu ”Czas na aktywność w gminie Dukla”. 
Zadanie w 85% jest finansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013, Priorytet VII - Promocja integracji spo-
łecznej. Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji. Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecz-
nej oraz w 15 % przez Gminę Dukla. 

Celem projektu jest uaktywnienie zawodowe i społeczne 
17 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń po-
mocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodo-
wej tj. 18-64 lat, zamieszkałych na terenie naszej Gminy. 

INFORMACJA
Informuje się właścicieli lasów, iż na terenie całego 
kraju w lasach wszystkich kategorii, własności w latach 
2010 – 2015 będą przeprowadzane prace obserwacyj-
no – pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów. 
Prace terenowe będą prowadzone przez pracowników 
Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upo-
ważnione przez Instytut w każdym roku w okresie od  
1 czerwca do 30 września. 

Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego 
lasów Polski wszystkich form własności w relacji do 
zmieniających się warunków środowiska. 

Bartosz Szczepanik

W ramach działań projektowych uczestnicy zdobędą nowe 
uprawnienia . zawodowe - Catering - organizacja przy-
jęć okolicznościowych dla 11 kobiet oraz Spawacz elek-
tryczny metodą MAG – 135 dla 6 mężczyzn. Dodatkowo 
dla wszystkich uczestników projektu zorganizowany zo-
stanie trening kompetencji społecznych, mający na celu 
przygotowanie uczestniczących osób do radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach życiowych oraz warsztaty i konsulta-
cje indywidualne z doradcą zawodowym. Uczestnicy pro-
jektu nie ponoszą żadnych kosztów, zostaną objęci wspar-
ciem finansowym oraz pracą socjalną. 

W dniach 19 i 21 kwietnia br. odbyło się pierwsze z za-
planowanych szkoleń w ramach realizowanego projek-
tu „Czas na aktywność w gminie Dukla” przez Gminę 
Dukla i Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
projektu współfinansowanego ze środków EFS PO KL 
2007-2013 Priorytet VII.

Szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego trwało łącz-
nie 21 godzin przypadających na jednego uczestnika,  
z czego 20 godzin trwały warsztaty grupowe, a jedną go-

dzinę przeznaczono na indywidualne konsulta-
cje ze specjalistą. Tematyka spotkań obejmo-
wała: cele i wartości pracy, analizę predyspo-
zycji i zainteresowań zawodowych, metody po-
szukiwania pracy, przygotowanie i opracowanie 
dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezenta-
cje i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyj-
nej. W szkoleniu wzięło udział 11 kobiet i 6 męż-
czyzn zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnic-
twa. Szkolenie przeprowadziła Dagmara Szajna – 
doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy 
w Krośnie. W najbliższym czasie przeprowadzo-
ny zostanie dla wszystkich uczestników trening 
kompetencji społecznych, który poprowadzi do-
świadczony psycholog.

Małgorzata Bielec 
Kierownik MGOPS w Dukli

Niezapominajkowe nagrody 
i wyróżnienia 

Dzień Polskiej Niezapominajki, to święto przyrody ob-
chodzone 15 maja, mające na celu promowanie jej wa-
lorów, przypominanie o ochronie środowiska i zachowa-
niu różnorodności biologicznej Polski. Chodzi tu także o 
zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, 
miejsc i sytuacji. Polska Niezapominajka, to także budowa 
silnych i głębokich więzów z najbliższymi i szczere ludzkie 
przyjaźnie. Niezapominajka przypomina o szacunku, jaki 
powinniśmy żywić dla przyrody „małej” i „wielkiej Ojczy-
zny”. Przypomina o wartościach, jakie niosą z sobą lokalne 
tradycje, wytwory ludzkiej myśli, to mogą być np. „perełki 
architektury” zachowane w miasteczkach i wioskach.

Akcję zapoczątkował w 2002 roku Andrzej Zalewski, 
redaktor radiowej Jedynki prowadzący Eko Radio, tro-
chę na przekór Walentynkom. Hasłem tegorocznego święta 
jest „Popieramy ojczyźnianą ekologię”. Gmina Dukla 
wspólnie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego, działają-
cymi przy Kole Ekologicznym, podjęła propagowanie tego 
święta. Wśród wielu działań, prowadzonych przez gminę 
Dukla z okazji tego święta, była organizacja konkursów pio-
senki ekologicznej i wiedzy ekologicznej.

Komisja konkursu piosenki ekologicznej w składzie: 
Halina Cycak, Małgorzata Walaszczyk Faryj, Anna Master-
nak przyznała w poszczególnych kategoriach konkurso-
wych następujące miejsca:

W kategorii szkoły podstawowe - soliści grupa I-III:
1. m. Sabina Borek – SP Dukla - 2. Aleksandra Kro-

wicka - SP Dukla, 3. Aleksandra Bogaczyk - SP Równe

W kategorii szkoły podstawowe - zespół grupa I-III
1. Julia i LauraWoźniak– SP Głojsce, 2. Izabela Pa-

szek, Sabina Borek i Aleksandra Krowicka- SP Dukla
Wyróżnienie: Julia Pasterczyk, Julia Sztrumpf, Ka-

rina Buczek, Kornelia Magos– SP Dukla.

W kategorii szkoły podstawowe - soliści grupa IV-VII
1. Jadwiga Zima - SP Równe, 2. Sylwia Landa - SP 

Głojsce

W kategorii gimnazja:
Wyróżnienie – Palcar Dominika – Gimnazjum Tylawa.

Komisja konkursu wiedzy ekologicznej w składzie: 
Halina Cycak, Maria Walczak, Bartosz Szczepanik, Artur 
Paczkowski dokonała oceny prac konkursowych i wyłoniła 

laureatów:

W kategorii szkoły podstawowe:
1. Aleksandra Rachwał – Szkoła Podsta-

wowa Jasionka, 2. Paulina Mrówka – Szkoła 
Podstawowa w Tylawie, 3. Justyna Madej – 
Szkoła Podstawowa w Tylawie

W kategorii gimnazja:
1. Klaudia Bukowczyk – Gimnazjum w 

Równem, 2. Michał Fiejdasz – Gimnazjum 
w Łękach Dukielskich, 3. Małgorzata Bosse-
kota – Gimnazjum w Wietrznie i Julia Pernal 
– Gimnazjum Dukla

Nagrody zwycięzcom wręczali Halina Cy-
cak inspektor w Urzędzie Gminy Dukla i za-
stępca burmistrza gminy Dukla Andrzej Byt-
nar na uroczystej gali Niezapominajki Polskiej, 
która odbyła się 16 maja br. w Muzeum Histo-
rycznym – Pałac w Dukli.

Laureatom i uczestnikom konkursów gra-
tulujemy!

Halina Cycak

Uczestnicy szkolenia.

Od lewej: wiceburmistrz A. Bytnar, Sabina Borek, Izabela Paszek, Aleksandra Krowica,  
z tyłu Halina Cycak.

Julia i Laura Woźniak
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Były same 
nagrody główne

13 maja 2010 r. w sali kina „Promień” odbył się XIX 
Gminny Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej. 

Przegląd miał charakter konkursowy, ale wszy-
scy wyróżnieni otrzymali równorzędne nagrody 
główne. Komisja artystyczna, w składzie Anna Ma-
sternak, Małgorzata Walaszczyk - Faryj i przewod-
nicząca jury Krystyna Stańkowska, postanowiła 
przyznać w/w nagrody następującym wykonaw-
com: Wiktoria Chajec, Jakub Głód, Karol Wajs, 
Laura Woźniak, Nina Kogut, Patrycja Zbiegień, 
Katarzyna Murdzek, Dominika Welcer, Barbara 
Szczurek, Elisabet Nasri, Natalia Fydryk, Anna 
Kogut, Wioletta Fydryk, Klaudia Wiśniewska, 
Gabryiela Matyka, Justyna Stanosz, Wioletta 
Madej, Aleksandra Matyka, Anna Witek, Mo-
nika Jakieła, Diana Dereniowska, Kinga Bru-
lińska.

Małgorzata Walaszczyk-Faryj

Prezentacje  
 na wysokim poziomie

28 kwietnia odbyły się w sali kina 
„Promień” dwa konkursy: XII Gminny 
konkurs Tańca i III Gminny Mini 
Playback Show. Pomimo zmian ter-
minu przeprowadzenia konkursu (ze 
względu na żałobę narodową) impreza 
przyciągnęła pełną salę widzów. Zo-
stało przedstawionych 19 prezentacji o 
wysokim poziomie artystycznym. Po-
wołana przez organizatorów komisja 
wyłoniła najlepszych. 

Wyniki konkursów: 

„MINI PLAYBACK SHOW”:
ZSP w Iwli – 1. miejsce, Nina Mi-
lena Kogut – ZSP Dukla – 2., Patryk 
Gniady – ZSP Równe – 3. 

Wyróżnienie: Natalia Zbiegień- 
ZSP Równe Przemysław Dołęgowski 
–ZSP Równe

XII GMINNY KONKURS TAŃCA:
ZSP Równe – 1. miejsce, „5,10,15” – 
ZSP Wietrzno – 2., „B-BOYS” - ZSP 
Dukla – 3. 

Wyróżnienie: ZSP Dukla, ZSP Iwla.
Norbert Uliasz
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„Kasztany zdążyły ...”

F i z y k a  
na co dzień

Czy podczas burzy jesteśmy bezpieczni w samo-
chodzie? Jak w prosty sposób uatrakcyjnić szkolną 
dyskotekę za pomocą płyty CD? Jak w magiczny 
sposób spowodować unoszenie się nad nami piłki?...

Na te pytania oraz wiele innych potrafi odpo-
wiedzieć 44. uczniów z gimnazjum w Wietrznie, 
Tylawie, Łękach Dukielskich i Równego. 14 maja 
br. uczestniczyli oni w Pokazach z Fizyki na Poli-
technice Rzeszowskiej. Opiekę nad uczniami spra-
wowały A. Lajdanowicz, E. Piróg, K. Szczurek  
i M. Wołtosz. Program obejmował trzy działy fi-
zyki: optyka, ciecze i gazy oraz elektrostatyka, 
które uczniowie poznają w gimnazjum. W de-
monstrowaniu doświadczeń brali również udział 
uczniowie (w jednym z nich uczestniczył uczeń  
z Gimnazjum w Równem). 

Dwie godziny pokazów na pewno pozostaną na długo w pa-
mięci uczniów i być może zachęcą do samodzielnego odrywania 
otaczającego ich świata. 

Ewa Piróg 
 nauczycielka fizyki

Stawiamy na ekologię
W tym roku w Polsce po raz 20 obchodziliśmy Dzień Ziemi  

pod hasłem ,,Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas ”. 

W Zespole Szkół Publicznych w 
Równem szkolne obchody Dnia Ziemi 
odbyły się 26 kwietnia. Turniej przy-
rodniczo – ekologiczny dla klas IV – 
VI pt. ,,Ekoigrzyska dla zdrowia mo-
jego i środowiska” przygotowany zo-
stał przez p. Dorotę Dołęgowską – na-
uczycielkę przyrody. Celem imprezy 
było rozwijanie wrażliwości uczniów 
na problemy ochrony środowiska przy-
rodniczego, wzbudzanie odpowiedzial-
ności za jego los i własne zdrowie.

 Najpierw uczniowie klasy V zapre-
zentowali przedstawienie ekologiczne, 
w którym główni bohaterowie: Atmos-
fera, Woda, Ziemia, Flora, Król Zwie-
rząt apelowali o rozsądne postępowa-
nie wobec środowiska naturalnego. 
Po przedstawieniu wręczono dyplomy 
i nagrody dla najlepszych znawców za-
gadnień przyrodniczo – ekologicznych 
w klasach I – III, IV-VI oraz wyróżnie-
nia w konkursie plastyczno – ekolo-
gicznym. Następnie odbył się między-
klasowy turniej ekologiczno – przyrod-
niczy. Uczniowie pod kierunkiem wy-
chowawców ambitnie przygotowywali 
się do tej imprezy. Dowodem tego były 

ciekawe i oryginalne stroje. Zebrani 
podziwiali pomysłowe prezentacje ha-
sła: ,,Różnorodność w nas, bioróżno-
rodność wokół nas” w formie plaka-
tów, piosenek, reklamy, scenek. Wiele 
emocji wywołały konkurencje spor-
towe, puzzle, czy kalambury. Z uwagą 
słuchano pytań dotyczących środo-
wiska, ekologicznych postaw w co-

dziennym życiu, na które odpowiadali 
przedstawiciele poszczególnych klas. 
Wszystkie drużyny z zacięciem wal-
czyły do końca o jak najlepsze wyniki 
i nagrody, które ufundowała Rada Ro-
dziców i sklepik szkolny. Uczniowie 
ciekawie i pożytecznie spędzili czas.

Kształcenie właściwych zachowań 
wobec środowiska naturalnego należy 
upowszechniać nie tylko wśród dzieci 
i młodzieży, ale także wśród doro-
słych, którzy często zachowują się 
nieodpowiedzialnie np. wypalając na 
wiosnę łąki … 

Edyta Szczurek 
nauczycielka ZSP w Równem

Nagrody dla 
zwycięzców

7 maja 2010 zostały rozdane nagrody 
w konkursie pod hasłem „Wiatr, wypadek, 
ogień, woda - strażak zawsze rękę poda” or-
ganizowanym przez Komendanta Głównego 
Straży Pożarnej we współpracy z Wydziałami 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Urzędów Wojewódzkich. 

Konkurs adresowany był do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów w wieku od 6 do 
16 lat. Konkurs został przeprowadzony na eta-
pie gminnym, powiatowym, wojewódzkim. Eli-
minacje centralne, czyli posiedzenie Central-
nej Komisji Konkursowej odbędzie się w po-
łowie czerwca. Konkurs ma na zadanie promo-
wać i poszerzać wiedzę na temat bezpieczeń-
stwa i związanej z tym działalności służb ratow-
niczych, główne straży pożarnej, uczestniczącej 
w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, nie-
szczęśliwych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. 
Nagrody etapu gminnego ufundował i wręczył 
burmistrz Gminy Dukla Marek Górak.

Wyniki konkursu etapu gminnego w po-
szczególnych kategoriach:

Komisja oceniająca prace konkursowe: 
1. Maria Fornal- nauczyciel wychowania pla-

stycznego w ZSP Dukla 
2. Krystyna Boczar – Różewicz - gł. specjalista 

ds. promocji gminyDukla 
3. Barbara Pudło- referent UG Dukla 

Gmina Dukla
Do etapu powiatowego komisja konkur-
sowa dokonała wyboru następujących 
prac:

Grupa I (6-8 lat):
Tomasz Frączek - ZSP Iwla – 1., miej-
sce, Maciej Szwast- ZSP Iwla 2., Na-
talia Woźniak- ZSP Iwla – 3., Norbert 
Urbański- ZSP Iwla – 4.

Grupa II (9-12 lat):
Izabela Staroń- ZSP DUKLA – 1., miej-
sce, Sylwia Smolak- ZSP Dukla – 2., Fi-
lip Jackowski- ZSP Iwla – 3., Dominika 
Zawada- ZSP Dukla – 4., Bartosz Jasiń-
ski- ZSP Dukla – 5. 

Grupa III (13-16 lat) 
Magdalena Wołkowicz - ZSP Dukla - 1. 
miejsce, Julia Pernal -ZSP Dukla – 2. 
Klaudia Szczurek- ZSP Dukla – 3., Mar-
lena Lajdanowicz- ZSP Dukla – 4., Ga-
briela Matyka- ZSP Dukla – 5.

Gmina Jaśliska
Do etapu powiatowego komisja konkur-
sowa dokonała wyboru następujących prac:

Grupa I (6-8 lat) 
Adrian Szelast - 1. miejsce, Patryk Łątka 
– 2., Julia Majdasz – 3., Damian Farba-
niec – 4., Aleksandra Lorens – 5.

Zdjęcia: Julek Stola 
tekst: Barbara Pudło

Nieco później, niż zwykle zakwitły 
tego roku kasztany – widomy znak rozpo-
czynających się egzaminów maturalnych.  
W bieżącym roku do egzaminu matural-
nego przystąpili wszyscy abiturienci – 33 
osoby. Egzaminy rozpoczęły się (jak w ca-
łej Polsce) egzaminem pisemnym z języka 
polskiego 4 maja o godz. 9.00, a zakończyły 
17 maja egzaminem pisemnym z chemii o 
godz. 14.00. Wszyscy abiturienci podeszli 
do egzaminów, wszyscy zdali również obo-
wiązkowe egzaminy ustne z języka pol-
skiego i języka obcego. Teraz z niecierpli-
wością, czekamy wspólnie na wyniki z eg-
zaminów pisemnych. Te przekaże do szkół 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Kra-
kowie 30 czerwca.

Jan Drajewicz 
dyrektor LO w Dukli

Zwycięzcy z burmistrzem gminy Dukla Markiem Górakiem.
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Samorządowy jubileusz
Samorząd jest najbardziej demokratyczną cechą państwa jedynie wtedy,  

gdy stanowi podstawową formułę demokratycznego sprawowania władzy.

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze po zmianie ustro-
jowej wybory do samorządu terytorialnego. Dlatego właśnie 
ten majowy dzień stał się świętem współczesnego polskiego 
samorządu. Idea i funkcjonowanie samorządu oraz wszystko 
to, co z pojęciem tym dzisiaj jest związane bierze swój po-
czątek w wynikach pierwszych wolnych wyborów parla-
mentarnych, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Kolejna 
ważna decyzja było uchwalenie 8 marca 1990 roku ustawy 
o samorządzie terytorialnym, to w oparciu o jej przepisy zo-
stały przeprowadzone pierwsze wybory samorządowe. Stąd 
w 2010 roku obchodzimy jubileusz 20. lecia samorządu. 

Tradycje samorządu w Polsce sięgają jeszcze czasów 
Konstytucji 3 Maja. Jednak faktycznie zaistniał on dopiero 
w wolnej Polsce na mocy Konstytucji z marca 1921 roku. W 
1933 roku , także w marcu, funkcjonowanie samorządu zo-
stało usankcjonowane odrębną ustawą, a ostatnie wybory do 
organów samorządu odbyły się przed wojną na przełomie 
1938 i 1939 roku. 

Po wyzwoleniu, w okresie od 1944 do 1950 roku for-
malnie funkcjonowały struktury samorządu według regula-
cji przedwojennych, jednak w 1950 roku samorząd został 
upaństwowiony, co potwierdziła Konstytucja z 1952 roku. 
Przez następne 40 lat idea samorządności została całkowi-
cie wyparta przez ideologię partii komunistycznej i cen-
tralne sterowanie i zarządzanie państwem na wszystkich 
jego szczeblach.

Nowy samorząd, w odrodzonej i niepodległej Polsce nie 
zjawił się nagle, znikąd. Jego przywrócenia i usankcjono-
wania domagała się demokratyczna opozycja już znacznie 
wcześniej, a zwycięstwo „Solidarności” stworzyło możli-
wości zrealizowania tego, jak później się okazało istotnego 
dla przyszłości kraju postulatu.

Zwykle początek jest trudny, tak też było i tym razem. 
Tworzeniu samorządów sprzyjał optymizm i zapał, jaki 
ogarnął większość społeczeństwa po czerwcu 1989 roku. 
Pierwsza kadencja miała bardzo dużo do zrobienia w tym 
zakresie. Potrzeba było się uczyć od nowa samorządnego 
gospodarowania, administracji, ale także pokonywać uprze-
dzenia i bariery, jakie wśród członków nowych samorzą-
dów wielokrotnie się uwidaczniały. Jednak trudne początki 
dało się przebrnąć. Nasza gmina podobnie jak wiele innych 
otrzymała pomoc od programu LGPP – Partnerstwo dla Sa-
morządu Terytorialnego, ze strony Fundacji Idealna Gmina, 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i wielu innych. 
Było wiele szkoleń, wiele wyjazdów, nawiązywania kontak-
tów z samorządami zagranicznymi i to wszystko służyło bu-
dowaniu coraz lepszego organizmu samorządowego, jedno-
czeniu lokalnych społeczeństw w „małe Ojczyzny”. Przez 
minione 20 lat w strukturach samorządu gminnego przewi-
nęło się setki mieszkańców zaangażowanych w różny spo-
sób i w różnym stopniu w sprawy gminy – od gajowego, 
członka rady sołeckiej, sołtysa, pracownika, czy radnego – 

po burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli 
włącznie. Kilku z nich odeszło już na zawsze, wielu odeszło 
z samorządowych struktur, znaczna część kontynuuje roz-
poczęte przed 20 laty dzieło tworzenia jak najdoskonalszej 
samorządności lokalnej. Jak pokazuje historia, kiedy mija 
pewien etap tworzenia- ubywa wielu świetnych działaczy, 
organizatorów, społeczników, ale przychodzą nowi, młodzi, 
wnoszący nowe pomysły i nowe spojrzenie na rzeczywi-
stość – dlatego samorząd może skutecznie się rozwijać i do-
skonalić. Nauczyliśmy się tez w dużym stopniu tego, co wy-
dawało się tak trudne od początku – nauczyliśmy się różnić. 
Od 1 stycznia br. z gminy Dukla została wydzielona nowa 
gmina Jaśliska – taka była potrzeba mieszkańców tamtej 
części gminy i tak się stało. Taka jest demokracja.

Wszystkim mieszkańcom wspólnoty samorządowej, 
wszystkim byłym i obecnym działaczom i pracownikom 
samorządowym, wszystkim którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się idei samorządności należą się słowa uzna-
nia i podziękowania. Dzięki nim wszystkim Dukla i cała 
gmina wydobyła się ze stanu stagnacji i zacofania, zniknęły 
straszące przez całe dziesięciolecia pozostałości wojny. To 
właśnie w tym 20. leciu Dukla i cała gmina doświadczyła 
tego, co nie mieściło się nawet w sferze marzeń – mam na 
myśli kanonizację naszego Rodaka Jana z Dukli, wizytę 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Mamy nowe szkoły w Dukli 
i Jaśliskach, stadion sportowy, kanalizację, zorganizowaną 
zbiórkę odpadów, Środowiskowy Dom Samopomocy, Bazę 
Ratownictwa. Odwiedzili naszą gminę znakomici Polacy: 
politycy, artyści, działacze związkowi – to wszystko działo 
się tak niedawno, a jest już historią, cenną, bo tworzoną sa-
modzielnie, tu w naszym środowisku.

Marek Górak 
Burmistrz Gminy Dukla

Składy osobowe Rady Miejskiej  
w Dukli w latach 1990 - 2010

Kadencja 1990 - 1994
Burmistrz: Zygmunt Nowak
Zarząd Miasta i Gminy Dukla:
1. Zygmunt Nowak – przewodniczący
2. Jan Gosztyła
3. + Stanisław Kowalski
4. Maciej Kaluba
5. Andrzej Krężałek
6. JanRzepiela

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli: Władysław Turek
Rada Miejska w Dukli (radni w kolejności alfabetycznej):
1. Leopold Białogłowicz
2. Ryszard Chrobaczyński – z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Dukli
3. Mieczysław Delimata
4. Jan Farbaniec

5. Michał Farbaniec
6. Józef Fornal
7. Stanisław Jakieła
8. Stanisław Józefczyk
9. Maciej Kaluba
10. † Edward Klein do 14.08.1992 r.
11. Józef Kokoszka
12. † Adolf Korzec – z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli
13. Wacław Kozubal
14. Andrzej Krężałek
15. Jan Kurzawa
16. Mieczysław Madej
17. Kazimierz Markuszka
18. Jan Marszał
19. Stanisław Możdżan
20. Zygmunt Nowak
21. Antoni Piróg
22. Jan Rzepiela
23. Andrzej Rzeszutek
24. † Adam Sieniawski
25. † Zenon Staroń
26. Adam Szydło
27. Jan Tabaka
28. Władysław Turek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
W I-szej kadencji zrezygnowali radni: Adam Sieniawski (do 
20.12.1990 r.) i Andrzej Reszutek ( do 25.09.1990 r.). W wybo-
rach uzupełniających na ich miejsce wybrano: Leopolda Sobotę i 
Jana Hryneńko.

Kadencja 1994 - 1998
Burmistrz: Zygmunt Nowak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli: Andrzej Krężałek
Zarząd Miasta i Gminy Dukla:
1. Zygmunt Nowak – przewodniczący
2. Jan Gosztyła
3. Jan Farbaniec
4. Stanisław Jakieła
5. Jerzy Możdżan
6. Mieczysław Delimata

Rada Miejska w Dukli: ( w kolejności alfabetycznej):
1. Andrzej Cyran
2. Mieczysław Delimata
3. Feliks Dróbek
4. Zenon Dudzik
5. Jan Farbaniec
6. Józef Fornal
7. Józef Głowa
8. Zbigniew Głód
9. Jan Hryneńko – z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli
10. Stanisław Jakieła
11. Stanisław Kołacz
12. Andrzej Krężałek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
13. Stanisława Kuc
14. Jan Kurzawa

15. Mieczysław Madej
16. Kazimierz Markuszka
17. Andrzej Marosz
18. Józef Misiak
19. Jerzy Możdżan
20. Zygmunt Nowak
21. Zbigniew Rąpała
22. Jan Rzepiela
23. Leopold Sobota – z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Dukli
24. †Zenon Staroń

W II kadencji zrezygnował radny Andrzej Marosz ( pełnił funkcję 
do 24.04.1997 r.), na jego miejsce w wyborach uzupełniających 
wybrano Eugeniusza Szczurka

Kadencja 1998 - 2002 

Burmistrz: Piotr Witkowski
Zarząd Miasta i Gminy Dukla:
1. Piotr Witkowski – przewodniczący
2. Ignacy Lorenc
3. Stanisław Lis 
4. Leopold Sobota
5. Adam Faustus 
6. Andrzej Dziedzic

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli: Stanisław Kalita
Rada Miejska w Dukli (radni w kolejności alfabetycznej):
1. Wacław Bałon
2. Władysław Boczar
3. Mieczysław Delimata
4. Zdzisław Dudzic - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli
5. Andrzej Dziedzic
6. Jan Farbaniec
7. Adam Faustus
8. Antoni Fornal
9. Stanisław Fornal
10. Zbigniew Głód
11. Tadeusz Gulba – z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli
12. Bogusław Gwiżdż
13. Wiesław Jakieła
14. Stanisław Jurczyk
15. Bogdan Kaczor
16. Stanisław Kalita – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
17. Andrzej Krężałek
18. Stanisław Lis
19. Zygmunt Nowak
20. Stefan Pilip
21. Leopold Sobota
22. Agata Staroń
23. Andrzej Szczurek (okręg wyborczy nr 5)
24. Andrzej Szczurek (okręg wyborczy nr 6)

Zygmunt Nowak Władysław Turek Andrzej Krężałek Piotr Witkowski



16   DPS  6/2010 DPS  6/2010   17

Kadencja 2002 - 2006

Burmistrz: Marek Górak
Przewodniczący Rady Miejskiej: Stanisław Lis
Rada Miejska w Dukli (radni w kolejności alfabetycznej):
1. Bogdan Chłap
2. Andrzej Dziedzic
3. Jan Farbaniec
4. Zdzisław Fiałkiewicz
5. Bogusław Gwiżdż - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Dukli
6. † Michał Jodłowski 
7. Fryderyk Krówka
8. Stanisław Lis – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
9. Jan Mikos
10. Zygmunt Nowak
11. Kazimierz Patla - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Dukli
12. Zbigniew Uliasz
13. Zofia Wajda
14. Stanisław Węgrzyn
15. Maria Wróbel

Stanisław Kalita Marek Górak Stanisław Lis Zbigniew Uliasz

Kadencja 2006 - 2010

Burmistrz: Marek Górak
Przewodniczący Rady Miejskiej: Zbigniew Uliasz
Rada Miejska w Dukli (radni w kolejności alfabetycznej):
1. Teresa Belcik
2. Władysław Boczar
3. Jan Dembiczak
4. Jan Farbaniec – z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli
5. Tadeusz George
6. Bogusław Gwiżdż
7. Adam Koś
8. Jan Marszał
9. Zygmunt Nowak
10.  Artur Paczkowski - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Dukli
11. Halina Pietruś
12. Łukasz Piróg
13. Zbigniew Uliasz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
14. Stanisław Węgrzyn
15. Krzysztof Woźniak

Od 7. 5 2010 r. radni: Jan Farbaniec i Bogusław Gwiżdż stracili 
mandaty radnych RM w Dukli uchwałą nr LIV/262/10 z 6. 5 2010 r. 
Halina Pietruś została wybrana zastępcą Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Dukli.

Modlitwa 

Po raz siódmy  
w Trzcianie

12 maja 2010 r. w Trzcianie gm. 
Świlcza odbyło się po raz siódmy spo-
tkanie dziennikarzy i wydawców lokal-
nej prasy samorządowej z wojewódz-
twa podkarpackiego. Tematyka obrad 
nawiązywała do dwudziestolecia od-
rodzenia się samorządu terytorialnego 
w Polsce i województwie oraz dzie-
sięciolecia powołania Podkarpackiego 
Stowarzyszenia Samorządu Teryto-
rialnego. 

Organizatorami Forum, które od-
bywało się pod patronatem Marszałka 
Województwa Podkarpackiego były: 
Podkarpackie Stowarzyszenie Samo-
rządów Terytorialnych, Wojewódzki 
Dom Kultury w Rzeszowie, Centrum 
Kultury gm. Świlcza w Trzcianie.  
W forum uczestniczyło około 80 osób 
redagujących je i piszących w nich.

Referaty prezentowali dr Mieczy-
sław Janowski - „ Odrodzenie samo-
rządu terytorialnego w Polsce”, dr Te-
resa Pasterz – „Regionalna strategia 
innowacji województwa podkarpac-
kiego” i dr Wojciech Furman – „Rola 
mediów lokalnych w kształtowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego”. 

W dyskusji uczestnicy Forum mó-
wili o problemach związanych z funk-
cjonowaniem samorządów lokalnych, 
potrzebie pełniejszej informacji, o po-
trzebie ciągłego doskonalenia Warszta-
towego.

6. „Kurier Błażowski”– Czasopi-
smo Samorządu Gminy Błażowa, wy-
dawane od grudnia 1991r

7. „Wiadomości Brzozowskie” 
– Brzozowski Miesięcznik Społecz-
no-Kulturalny, wydawany od grudnia 
1991r.

Redakcjom tych czasopism wrę-
czone zostaną honorowe wyróżnienia 
w trakcie uroczystości 10. lecia Pod-
karpackiego Stowarzyszenia Samorzą-
dów Terytorialnych we wrześniu 2010 
roku. 

Ogłoszono także konkurs dla dzien-
nikarzy lokalnej prasy samorządowej i 
współpracujących z nią osób - na arty-
kuł o odradzaniu się i funkcjonowaniu 
samorządów lokalnych w wojewódz-
twie podkarpackim.

kbr

Organizatorzy na podstawie danych 
przekazanych przez redakcje poszcze-
gólnych czasopism, stwierdzili, że naj-
dłużej ukazującymi się na rynku wy-
dawniczym tytułami w województwie 
podkarpackim są:

1. „Głos Tyczyna” – Pismo Samo-
rządu Terytorialnego, ukazujące się od 
października 1989r.

2. „Gazeta Łańcucka” – Miesięcz-
nik Regionalny, wydawany od wrze-
śnia 1990r.

3. „Gazeta Bieszczadzka” – Czaso-
pismo Regionalne, wydawane od lu-
tego 1991r.

4. „Waga i Miecz”– Miesięcznik 
Samorządu i Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Strzyżowskiej wydawany 
od marca 1991r.

5. „Dukla.pl” – Dukielski Prze-
gląd Samorządowy, wydawany od 
kwietnia 1991r.

za śp. Stanisława Zająca
Żałobną mszę św. w jasielskim kościele farnym pod wezwaniem 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny prowadzili biskup Adam Szal 
z Przemyśla oraz biskup diecezji rzeszowskiej Edward Białogłowski. Na 
pogrzeb przybyli m.in. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wicepre-
zes PiS Marek Kuchciński. Byli także przedstawiciele klubów parlamen-
tarnych, władze samorządowe woj. podkarpackiego. 

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli również przedsta-
wiciele naszej gminy z burmistrzem Markiem Górakiem, zastępcą An-

drzejem Bytnarem, prezesem Towarzystwa im. 
świętego Jana z Dukli Władysławem Turkiem. 
W koncelebrze brał udział gwardian dukielski 
Krystian Olszewski oraz ok. 150 kapłanów.

Stanisław Zając, który zginął w prezydenc-
kim samolocie 10 kwietnia br. był przewodni-
czącym klubu senackiego PiS, pełnił też funk-
cję przewodniczącego senackiej komisji obrony 
narodowej. W latach 1997 - 2001 był wicemar-
szałkiem Sejmu. Miał 60 lat.

Dla Dukli okazał sporą pomoc w ratowaniu 
pustelni św. Jana z Dukli przed osuwiskiem.

Stanisław Kalita

Olchowiecki kermesz 
już po raz dwudziesty

necznie. Dopisali także artyści i rękodzielnicy. Można było kupić 
wydawnictwa regionalne o Beskidzie Niskim, Olchowcu i Łem-
kowszczyźnie. 

Nagłośnienie i oświetlenie sceny wykonał Ośrodek Kultury w 
Dukli. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się 
do uświetnienia Kermeszowego Jubileuszu.

Fot. i tekst: kbr

Z. Marchewka w Olchowcu.

W tym roku 22 i 23 maja w Olchowcu odbył się XX Ju-
bileuszowy Kermesz Łemkowski. To impreza o charakterze 
religijno-kulturalnym. W ciągu dwóch dni mogliśmy oglą-
dać liczne koncerty i występy zespołów z Polski i Słowacji 
i Ukrainy.

Kermesz rozpoczęła sobotnia weczirnią. Od lat jestem uczest-
nikiem kermeszu, ale nigdy nie uczestniczyłam w weczirni, w tym 
roku miała ona charakter szczególny, bowiem kermesz wypadł w 
dzień Zesłania Ducha Świętego. Weczirnia to nabożeństwo nie-
szporne śpiewane przez prowadzącego je księdza. To było dla mnie 
wspaniałe przeżycie. Jeszcze przed weczirnią wystąpił zespół z 
„Łęczowianie” z łęk Dukielskich i „Terka” z Olchowca, otwarte 
zostały wystawy: „20 lat olchowieckich Kermeszy” i „Piękno 
Łemkowszczyzny –piękno Beskidu Niskiego”. Niedzielne świę-
towanie rozpoczęło się liturgią Praznyk św. Mikołaja z procesją. 
Po południu wystąpiły zespoły: Kyczera z Legnicy, „Perstenyk” 
z Gładyszowa, „Żukowiany” z Ustrzyk Dolnych, „Makovica” ze 
Svidnika, „Światkowiany” ze Światkowej, „Rymanowianie” z Ry-
manowa i „Wilsznia” z Polan. A pogoda w tym roku wyjątkowo 
dopisała, cały maj leje, a w kermeszowe święto było pięknie i sło-
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Wydarzyło się 
w naszej gminie

Żródło:  
strona internetowa KMP w Krośnie
Wybrał: WS

W majowy weekend na drogach było bezpiecznie

Tylko 1 wypadek, w którym jedna osoba została ranna oraz 6 koli-
zji, odnotowano na drogach powiatu krośnieńskiego podczas ma-
jowego weekendu. Policjanci zatrzymali trzech pijanych kierow-
ców i dwóch rowerzystów.

Wśród zatrzymanych przez policjantów pijanych kierowców był 
56-letni mieszkaniec Dukli, który w piątek wieczorem w Łękach 
Dukielskich kierował traktorem, mając w organizmie ponad 0,8 
promila alkoholu.

Tragiczny wypadek w Zboiskach

Do wypadku doszło 25 majaj kilkanaście minut po godzinie 5 w 
Zboiskach na drodze krajowej nr 9. Według wstępnych ustaleń 
policjantów wynika, że kierujący samochodem ciężarowym DAF 
jechał w kierunku Barwinka. Z niewyjaśnionych przyczyn zjechał 
na lewy pas ruchu, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. 
Kierowca ciężarówki 26-letni mieszkaniec powiatu dynowskiego 
zginął na miejscu.

Trwają czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okolicz-
ności wypadku.

Zajęli drugie miejsce  
w województwie

Mikołaj Gocz, Sebastian Kosior i Krzysztof Gabło uczniowie I klasy Liceum 
Ogólnokształcącego w Dukli zajęli II miejsce w Ogólnopolskim konkursie „Po-
znajemy Ojcowiznę” etapu wojewódzkiego. Wybrali temat: Moja ojcowizna - jej 
miejsce w Polsce i Europie. Ich praca to film: Historia mojej Ojcowizny – Histo-
ria Łemków z Tylawy, Zyndranowej i Smerecznego. Opiekunką pracy była Mał-
gorzata Kusiak – nauczycielka geografii w dukielskim liceum.

i ten temat był mi znany, chciałem go 
zgłębić jeszcze bardziej.
Krzysztof: Chcieliśmy pokazać historię 
ludzi, którzy mieszkali kiedyś tam gdzie 
my teraz.
Red.: Opowiedzcie o filmie i pracy nad nim?
Mikołaj: Film jest o Łemkach żyjących 
w miejscowości Tylawa, Zyndranowa, 
Smereczne do 1947 roku, a nawet poru-
sza problemy ich powrotów z wysiedle-
nia. Zostali tu tylko ci, którym księża 
wystawili metryki chrztu w kościele ka-
tolickim lub ci, których ojcowie byli w 
armii polskiej. 
Krzysztof: Wywiady robiliśmy z Marią 
Gocz, Teodorem Goczem z Zyndrano-
wej i Teodorem Holutą z Tylawy. Mieli 
dużo do powiedzenia, dlatego film trwa 
ponad godzinę, chociaż zamierzaliśmy 
zrobić znacznie krótszy.
Sebastian: Pracę zaczęliśmy w paź-
dzierniku, skończyliśmy w lutym
Red.: Co dało Wam nakręcenie filmu? 
Krzysztof: Przez pracę nad tym filmem 
poznaliśmy dogłębniej historie miej-
scowości w których mieszkamy, pozna-
liśmy tez trud pracy filmowca.
Red.: Gratuluję sukcesu, a przede 
wszystkim nakręconego filmu.
Sebastian: korzystając z okazji chciał-
bym w imieniu naszej trójki pracują-
cej nad filmem podziękować wszystkim, 
którzy udzielali nam wywiadu, pomo-
gli przy pracy nad filmem, a szczegól-
nie naszej opiekunce pani prof. Mał-
gorzacie Kusiak. Gdybyśmy pracy nie 
zrobili, dostalibyśmy po 1 z geografii. 
Ale dostaliśmy 6.
Mikołaj: Chciałbym jeszcze podzię-
kować moim dziadkom Marii i Teodo-
rowi Goczom i panu Holucie za udo-
stępnione materiały, za zaangażowanie 
i poświęcony czas. Siostrze za pomoc w 
tłumaczeniu i pyszne kanapki.

Rozmawiała: Krystyna Boczar-Różewicz

Redaktor: Kto był organizatorem, jakie 
były zasady uczestnictwa w konkursie ?
Mikołaj: Zarząd Główny Polskiego To-
warzystwa Krajoznawczo-Turystycz-
nego, Redakcja miesięcznika tury-
styczno-krajoznawczego „Poznaj swój 
kraj”, Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej oraz Ministerstwo Kultury i Sztuki. 
Wybraliśmy jeden z proponowanych 
przez organizatorów tematów: Moja 
Ojcowizna – jej miejsce w Polsce i Eu-
ropie. Na konkurs trzeba było przygo-
tować pracę zawierającą własną ocenę  
pokazywanej historii
Sebastian:. Konkurs miał kilka eta-
pów: szkolny, oddziałowy, wojewódzki 
i ogólnopolski. My doszliśmy do woje-
wódzkiego. Do etapu ogólnopolskiego 
kwalifikowali się tylko zwycięzcy eta-
pów wojewódzkich. Przegraliśmy tylko 
z laureatami etapu ogólnopolskiego.
Red.: Co przygotowaliście na konkurs?
Krzysztof: Nakręciliśmy film pt. Histo-
ria mojej Ojcowizny – Historia Łem-
ków z Tylawy, Zyndranowej i Smerecz-
nego. Każdy z nas miał prace do wy-
konania. Mikołaj przygotowywał py-
tania i przeprowadzał wywiady. Seba-
stian też przygotowywał pytania i mon-
tował materiał, ja przygotowałem hi-
storię Smerecznego i nagrywałem.
Red.: Dlaczego taki właśnie temat?
Mikołaj: Ze względu na moje pocho-
dzenie i miejsce zamieszkania. Mój tata 
to Łemko, dziadek i babcia to Łemko-
wie. Znam język łemkowski, poza tym 
mieszkam w Tylawie, wsi którą za-
mieszkiwali kiedyś prawie wyłącznie 
Łemkowie.
Red.: Kto zadbał o to abyś poznał język 
łemkowski tato, czy dziadkowie?
Mikołaj: Wszyscy po trochu. Wywiady 
robiliśmy w języku łemkowskim i ja tłu-
maczyłem pytania.
Sebastian: Nie mam pochodzenia łem-
kowskiego, ale mieszkam w Tylawie 

Mikołaj Gocz

Sebastian Kosior

Krzysztof Gabło

Powódź czy potop? Maj ogarnęło deszczowe szaleństwo. Padało właści-
wie przez całą pierwszą dekadę, z wyjątkiem przerw, 
które miały co najwyżej 12-15 godzin. Może dzięki 

temu uniknęliśmy przymrozków, które w ubiegłych latach 
atakowały nas w okolicach 12, 13, 14 oraz 15 maja (Zo-
fii). Przymrozków nie było, ale z nieba lały się strumienie 
wody. Koło 15 maja zaczyna spadać temperatura. Na Wę-
grzech, w Czechach i na Słowacji rzeki osiągają stany alar-
mowe, które szybko zostają przekroczone. Na Islandii wciąż 
dymi wulkan Eylafjoell. To prawdopodobnie jego pyły wy-
rzucone na wysokość 6 – 12 km powodują te opady… Fa-
talna pogoda na południu Polski pada non stop. Stany alar-
mowe rzek szybko zostają przekroczone Ogłoszono po-
gotowie przeciwpowodziowe na Podkarpaciu, Małopol-
sce itd. Zalany Mielec, Dębica, Rzeszów, Tarnobrzeg, San-
domierz, podtopione Krosno, Jasło, zagrożony Kraków, w 
którym spiętrzone wody Wisły przerywają wał przeciwpo-
wodziowy i została zalana Nowohucka. Co dzieje się dalej 
wiemy, wszyscy walczą z powodzią, walczy Warszawa, To-
ruń, Włocławek, Tczew, Wrocław, Opolszczyzna. To wielka 
klęska dla naszego kraju. Tysiące zatopionych domów, ty-
siące hektarów zalanych upraw, zginęli ludzie.

U nas też były podtopienia, zerwane kładki, mostki w: 
Jasionce, Równem, Zawadce Rymanowskiej, ale w obliczu 
tego co dzieje się w innych częściach Polski można powie-
dzieć, że mamy wiele szczęścia i dziękujemy za to.

kbr 
fot. archiwum gminy Dukla

Zniszczony mostek w Zawadce Rymanowskiej.

Zniszczony jaz w Tylawie

Zerwany mostek w Jasionce.
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Czytelnicy piszą
Dzwoń Zygmuncie, dzwoń! 

Jeszcze do dzisiaj słyszymy głosy 
dzwonów, które 10 kwietnia we wszyst-
kich kościołach w całej Polsce rozdzwo-
niły się donosząc smutną wieść, że o go-
dzinie 8:56 pod Smoleńskiem rozbił się 
tego dnia samolot polski. Zginęło w nim 
96 osób. Zginęli wszyscy pasażerowie 
wraz z prezydentem Polski i jego mał-
żonką. Polegli Lech Kaczyński i Maria 
z Mackiewiczów Kaczyńska. Nie uda-
wali się na żadną imprezę, na żaden ban-
kiet. Jechali do Katynia, by złożyć hołd i 
uczcić 70-lecie śmierci Polaków zamor-
dowanych przez nieludzkie ręce. Dla-
tego tylko, że byli Polakami. Jechali by 
uczcić tych, których do dzisiaj opłakuje 
nie tylko rodzina, najbliżsi, przyjaciele, 
ale i cała Polska. Zbrodni dokonali so-
wieci w roku 1940. I choć zdania i po-
glądy ludzi, którzy zginęli w prezydenc-
kim samolocie były różne, ale oni wszy-
scy byli Polakami. Byli wśród nich i ci, 
którzy wraz z innymi przyczynili się do 
przemian, jakie dzięki nim nastąpiły w 
Polsce i w Europie. Teraz ich wszystkich 
opłakujemy. Katyń patrzy na to z przera-
żeniem i także płacze. 

W 1980 r. pracownicy Stoczni Gdań-
skiej, a potem innych zakładów pracy w 
Polsce dali początek ruchowi związko-
wemu, który przybrał nazwę „Solidar-
ność”. Powstanie tego Związku Zawodo-
wego miało wielkie znaczenie w dziejach 
Polski i całej Europy. W pokojowy spo-
sób dokonał przemianę polityczną w Pol-
sce, wprowadzając naród na drogę wol-
ności i demokracji. Wskazał też innym 
narodom bloku wschodniego drogę do 
naprawy historycznej niesprawiedliwo-
ści. Najlepszym tego dowodem był upa-
dek Muru Berlińskiego.

Solidarność tworzyli nie tylko jej 
przywódcy, ale i miliony Polaków. Soli-
darność upomniała się o historię i tra-
dycję. Aby można było swobodnie czcić 
uchwalanie Konstytucji 3 maja 1791 r. 
, by Orzeł Polski odzyskał koronę. Niby 
nie wiele, ale to moralnie podniosło Po-
laków. Podnieśli wysoko głowy.

Opiekunem i kapelanem „Solidar-
ności” był ks. Jerzy Popiełuszko. Uro-
dził się we wsi Okopy koło Suchowoli 14 

września 1947 r. Seminarium Duchowne 
ukończył w Warszawie. W trakcie stu-
diów został powołany na 2 lata do woj-
ska. Święcenia kapłańskie otrzymał w 
1972 r. z rąk Prymasa Tysiąclecia, kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. Był wikariu-
szem pod Warszawą, a później w kościele 
akademickim, św. Anny w Warszawie.  
W 1980 r. był kapłanem w parafii św. Sta-
nisława Kostki na Żoliborzu w Warsza-
wie, gdzie odprawiał uroczyste nabo-
żeństwa dla środowisk robotniczych. Od 
kwietnia w 1982 r. w każdą ostatnią nie-
dzielę miesiąca odprawiał mszę św. za 
Ojczyznę Te liturgie księdza Jerzego gro-
madziły wielotysięczne tłumy nie tylko 
mieszkańców stolicy. Głosił kazania pa-
triotyczne, a ich mottem było: „Zło do-
brem zwyciężaj”. To wszystko nie podo-
bało się władzom. Zaczęło się prześla-
dowanie, inwigilacje, podsłuchy, pomó-

Przemyślenia…
10 kwiecień 2010 – dzień, który tragiczną kartą wpisał się w historię naszego kraju. 

Kącik muzyczny
jeden z dziennikarzy ogólnopolskiej gazety stwierdził, że „nie 

ważne co się pisze, byle by się sprzedawało”, nic dodać nic ująć. 
Zwykłe fakty nie są atrakcyjne, komercja powoduje, że trzeba je 
ubarwić „ podrasować” i w informacji dodać trochę dwuznaczno-
ści. Najlepiej sprzedają się sensacje, a zwłaszcza dotyczące ludzi 
znanych np. polityków. Może potrzebna była aż taka ofiara, byśmy 
przestali ciągle mówić oni. Oni są winni, oni kradną, oni oszukują 
itd. A ja się pytam kto to są oni? To nie są oni, to są ludzie z krwi 
i kości, mieszkający wśród nas, mający rodziny, domy, problemy. 
Ojcowie, matki, dziadkowie. Posiadają nazwiska, adresy, nie są 
anonimowi. Może zrozumiemy wreszcie, że oni ty my. To my ich 
wybieramy, prezydenta, posła, burmistrza, radnego, czy nawet soł-
tysa, a co najważniejsze wybieramy spośród nas. Zacznijmy wresz-
cie utożsamiać się z tymi, na których głosujemy, zacznijmy utożsa-
miać się z władzą, którą wybieramy. Nie ważne jest czy był to mój 
prezydent. Nie ważne, że czy na niego głosowałem czy nie, ważne, 
że to nasz prezydent, wybrany w demokratycznych i wolnych wy-
borach. Tak postanowiła większość i taki wybór należy uszanować 
nawet jeśli z nim się nie solidaryzujemy. Jestem Polakiem a to był 
prezydent mojego kraju. Zacznijmy się wreszcie utożsamiać z Oj-
czyzną, w której się urodziliśmy. Polska to miejsce gdzie żyjemy, to 
nasze domy, to my sami i ludzie, których znamy. Jesteśmy to winni 
naszym przodkom, którzy wiele stuleci walczyli o Polskę wolną, 
niezależną i wielką. Walczyli nie dla siebie, ale dla nas. W ich cza-
sach patriotyzm to było cierpienie, krew i łzy. Zadajmy sobie py-
tanie, co my zrobilibyśmy na ich miejscu? Czy byłoby nas stać na 
takie akty poświęcenia jak ich? Czy może byłoby nam obojętne, że 
nasze dzieci będą mówić po niemiecku bądź rosyjsku. Dzisiaj pa-
triotyzm ma całkiem inny wymiar. Dziś patriotyzm to wywieszenie 
flagi w święto lub w dzień żałoby. Tak mało, a dlaczego tak nie-
wielu na to stać. Za ten biało-czerwony kawałek materiału tysiące 
naszych rodaków przelewało krew, a my wstydzimy się wywiesić ją 
za okno. Niektórym kojarzy się to z „obciachem”. Dziś patriotyzm, 
to niezaśmiecanie miejsc, w których żyjemy. A jak trudno wrzucić 
papier do kosza, nie mówiąc o tym, gdy nie ma kosza, schować do 
kieszeni i przynieść do domu. Dziś patriotyzm, to zrobienie czegoś 
bezinteresownie ot tak, dla dobra wszystkich. A jak ciężko poświę-
cić jedną godzinę z naszego bezcennego czasu. A gdyby kogoś po-
prosić, to zapyta „a co ja z tego będę miał?” Nasi dziadkowie nic 
nie mieli z tego. Gdy chcieli mieć drogę, to oddawali część swoich 
pól by mogła powstać, a potem budowali ją własnymi rękami. Dziś 
patriotyzm, to życie w zgodzie z naturą. Jeśli zadbamy o tzw. „wła-
sne podwórko” świat będzie lepszy. Im większą część świata uczy-
nimy lepszą, tym lepiej będzie naszym dzieciom. Największą wresz-
cie miarą patriotyzmu jest to jak wychowamy nasze dzieci. Znikają 
granice, znikają podziały, świat robi się co raz mniejszy. Modny 
jest ostatnio model „obywatel świata” i bardzo dobrze. Niech ko-
lejne pokolenie będzie nowoczesne, otwarte na świat i niech idzie 
do przodu, ale niech ten młody „obywatel świata” nie zapomni 
skąd przyszedł i gdzie są jego korzenie. Jak pisał Adam Asnyk: 

„Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg ...
... Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach ...
... Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!”

Tomasz Węgrzyn

Bad Boys Blue - Bad Boys Essential 
W skład tej le-

gendarnej grupy 
wchodzili: John 
McInerney, An-
drew Thomas i 
Trevor Taylor. 
Nagrali wspólnie 
wiele znanych hi-
tów, jak: „You’re 
A Woman”, 
„Pretty Young 
Girl”, „I Wanna 
Hear Your Heart-
beat”, „Kisses And 
Tears”, „Come 
Back And Stay” Wszystkie te i inne nagrania znalazły się na 
3 płytowej kompilacji „Bad Boys Essential”, która obejmuje 
praktycznie cała bogatą twórczość grupy. W albumie tym znaj-
dziemy wszystkie maxi single, wersje instrumentalne, a także 
unikatowe remiksy, które zostały nagrane i wydane na szeregu 
singlach winylowych i kompaktowych w latach 80. Niektóre 
utwory znajdą się po raz pierwszy na płycie CD, całość pod-
dana została obróbce cyfrowej co znacznie wpłynęło na jakość 
całego materiału. Kompilacja Bad Boys Essential to płyta, 
którą każdy fan muzyki lat 80. powinien posiadać w swojej ko-
lekcji. Więcej informacji i zapowiedzi znajdziecie na stronie 
www.4evermusic.pl

„KIDS & the City” najlepszy prezent 
dla dziecka

Z okazji zbli-
żającego się Dnia 
Dziecka coś spe-
cjalnie dla tych 
najmłodszych od 
My Music Re-
cords „KIDS 
& the City”, bo 
taki tytuł nosi 3 
płytowy album, 
na którym znaj-
dziemy 48 utwo-
rów samych 
gwiazd takich 
jak: Natalia Ku-
kulska, Kulfon i Monika, Majka Jeżowska, Akademia Pana 
Kleksa, Arka Noego i dużo dużo więcej. Piosenki te na pewno 
przypadną do gustu nie tylko tym najmłodszym słuchaczom, 
ale również ich rodzicom i starszemu rodzeństwu, bo kto z nas 
nie chodził do przedszkola i tego nie śpiewał… Więc rodzice, 
jeśli jeszcze nie macie pomysłu co kupić pociechom na Dzień 
Dziecka ta propozycja jest właśnie dla was! Na pewno płyta 
sprawi całej rodzinie wiele radości. Gorąco polecam!

Błażej i Stanisław Szczurek

wienia. Bez przerwy śledziła go służba 
bezpieczeństwa, wiedział o tym i mężnie 
znosił wszelkie przeciwności. Przeczuwał 
jednak co go czeka i gdy ostatni raz od-
wiedził rodzinę w Okopach pożegnał się 
słowami: „Jakbym zginął, to tylko nie 
płaczcie za mną”. 

W 1984 r. został porwany i bestialsko 
zamęczony. Ciało księdza Jerzego znale-
ziono w Wiśle koło Włocławka. Pogrzeb 
był wielką manifestacją patriotyczną. . 
Grób przy kościele św. Stanisława Kostki 
w Warszawie stał się miejscem kultu re-
ligijnego. Jest odwiedzany przez tysiące 
rodaków, ale także przez zagranicznych 
mężów stanu.

Księdzu Jerzemu Polska wystawiła 
kilka pomników i tablic pamiątkowych, 
wiele ulic w Polsce otrzymało Jego imię, 
podobnie szkoły i zakłady pracy. W Ame-
ryce wystawiono mu trzy pomniki. Metro-
polita warszawski arcybiskup Kazimierz 
Nycz ogłosił datę beatyfikacji Jerzego 
na dzień 6 czerwca tego roku. 6 czerwca 
w całej Polsce obchodzony jest „Dzień 
Dziękczynienia”. Miejmy w pamięci i w 
sercach słowa wielkiego polskiego Mę-
czennika, że zło dobrem zwyciężymy.

Stanisława Zaniewicz

Ta tragedia skłania do refleksji. Pa-
trząc na rozmiar nieszczęścia zadajemy 
sobie pytanie, które jest porażające w 
swojej prostocie, a jednocześnie odpo-
wiedź na nie zawiera sens życia każdego 
z nas. co jest ważne? Takie proste, ta-
kie krótkie, a tyle w nim treści. Ile ludzi 
tyle odpowiedzi. Rodzice, dzieci, zdro-
wie, szkoła, praca, dom, pieniądze. Za-
głębiając się w odpowiedź, analizując 
swoją postawę, łatwo dojść do wnio-
sku, że większość swojego wolnego czasu 
i energii przeznaczamy na rzeczy, które 
nie są dla nas ważne. Tak naprawdę waż-
nych jest tylko kilka rzeczy. Reszta, to tak 
zwane bzdety. Źle zaparkowany samo-
chód, rów wykopany 50 cm za daleko niż 
byśmy chcieli, ogrodzenia, szczekający 
pies lub za głośna muzyka u sąsiada, za 
wąska lub za szeroka droga, fakt, że ktoś 
ma lepszy samochód, że ktoś przejechał 
przez naszą posesję, że za często lub za 
rzadko chodzi do kościoła. Tak drobne i 

nie ważne dla nas rzeczy potrafią nas do-
prowadzić do irytacji, a czasem powo-
dują konflikty przerażająco wielkie i dłu-
gotrwałe w stosunku do problemu. Do-
piero, gdy dotknie nas prawdziwe nie-
szczęście wszystko inne traci znacze-
nie. Kiedy zapytać 20-to, 40-to, 60-cio 
czy 80-cio latka o przeżyte lata każdy z 
nich powie, że przeleciały ot tak jak jeden 
dzień. Ciekawe, obojętnie ile lat minęło 
każdy powie to samo. Po co więc tracić 
czas? Wspomniana katastrofa była im-
pulsem do niezwykłej przemiany. Wyda-
rzenie bez precedensu w historii świata 
spowodowało, że z dnia na dzień dowie-
dzieliśmy się że politycy, którzy byli za-
kłamani, chciwi, egoistyczni byli jednak 
wspaniałymi ludźmi, kochającymi zwie-
rzęta, życzliwymi, a rodzina i Polska 
były dla nich najwyższymi wartościami. 
Pokazuje to, że potrzeba mądrości i dy-
stansu, aby w natłoku informacji wybrać 
te, które są naprawdę rzetelne. Kiedyś 
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Cudze chwalicie, swego nie znacie 

Ziółka - Skarby przyrody
Żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare) szeroko owłosiona roślina 

dwuletnia, dorastająca do 30 – 100 cm wysokości; łodyga prosto wzniesiona i 
sztywna; liście lancetowate, zaostrzone, dolne ogonkowe, skupione w przy-
ziemna rozetę, łodygowe, siedzące; kwiaty grzbieniaste, niebieskofioletowe, ze-
brane w szczytowe kwiatostany. Występuje na suchych łąkach, pastwiskach, nie-
użytkach, ugorach i przydrożach. Wydajność miodowa 400 kg/ ha, natomiast pył-
kowa ok. 70 kg/ ha. 

Zastosowanie: 
W dawnych czasach używano tej rośliny jako antidotum na ukąszenia żmij, 

stąd też wzięła się nazwa ziela. Z nasion dawniej wytłaczano olej. Odwar z ziela 
ma działanie rozkurczowe. Lecznicze właściwości wykazuje także korzeń ziela. 
Bardzo często pojawia się w ogrodach jako roślina ozdobna.

Konrad Sikora, fot na wkladce

Zarys dziejów dukielskiej 
poczty już w sprzedaży

„Zarys dziejów dukielskiej poczty” autorstwa Pana Janusza Kubita 
to nowa pozycja książkowa, wydana przez Gminę Dukla jako czwarty tom Bi-
blioteki Dukielskiej – serii wydawnictw historycznych poświeconych Dukli. 

Z okazji 630-lecia nada-
nia praw miejskich Dukli 

Gmina Dukla przygotowała 
okolicznościowy medal. 

Medal jest do nabycia  
w Informacji Turystycznej  

w Dukli, ul. Trakt Węgierski 26a,  
tel. 13 43 356 16.

Występem 
uczcili święto 

21 maja 2010 roku uczniowie z klasy 2b 
swoim występem artystycznym ,,W króle-
stwie surowca wtórnego” uświetnili Święto 
Pracowników Gospodarki Komunalnej w Du-
kli sp. z o.o. Na uroczystość przybyli prezes 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Dukli sp. z o.o. pan Artur Wszołek, oraz kie-
rownicy działów i pracownicy.

Dzieci swym przedstawieniem w ciekawy 
i wesoły sposób przypomniały jak dbać o śro-
dowisko naturalne. Bardzo ważną rolę w pod-

Z książki możemy dowiedzieć się o 
historii poczty, historii poczty polskiej 
i szczegółowo o historii dukielskiej 
poczty. Poczta w Dukli została otwarta 
1 kwietnia 1773 roku przez władze au-
striackie. Była to początkowo poczta 
zmilitaryzowana. Wcześniej na Pod-
karpaciu oficjalna, rządowa poczta nie 
istniała. Korespondencja była przeka-

zywana przez kupców prowadzących 
liczne interesy głównie na Węgrzech. 
Dukielska poczta mimo wielu zakrę-
tów historii przetrwała. Książka za-
wiera wzory pieczęci historycznych 
używanych w dukielskim Urzędzie 
Pocztowym i unikatowe fotografie.  
Z pewnością pomoże wielu Czytelni-
kom zrozumieć jak ważną była i jest 

instytucja poczty. Książka jest już  
w sprzedaży. Zachęcam do lektury.

Krystyna Boczar-Różewicz

noszeniu świadomości ekologicznej 
odgrywa integracja i współpraca z pra-
cownikami GKiM. Jednak z tą działal-
nością należy również ,,wyjść” do ro-
dziców i całej społeczności.

Józefa Winnicka-Sawczuk 
nauczycielka ZSP w Dukli
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SPORT        SPORT        SPORTWydarzyło się w czerwcu…
W Polsce:

1 VI – Międzynarodowy Dzień Dziecka.
1434 – zmarł Władysław Jagiełło, król Polski.
1908 – oficjalnie wprowadzono sygnał SOS, Save our Souls (ra-

tujcie nasze dusze) lub Save our Ship (... nasz okręt).
2 VI 1953 - Elżbieta II, koronacja królowej Anglii po raz pierwszy 

pokazana w TV.
3 VI 1963 – zmarł Jan XXII, papież (ur. 1881)
4 VI 1989 – pierwsze po drugiej wojnie w 35 proc. wolne wybo-

ry do sejmu kontraktowego i całkowicie wolne do se-
natu.

1992 – upadł rząd Jana Olszewskiego.
5 VI 2004 – zmarł prezydent USA Ronald Reagan, jego polity-

ka doprowadziła do osłabienia rządu sowieckiego i w 
konsekwencji upadek komunizmu.

6 VI 1944 – D-Day, inwazja aliantów na kontynent europejski, w 
Normandii. Największa operacja desantowa w dzie-
jach ludzkości. Komentarz: w 2010 roku na lotnisku w 
Paryżu odprawa paszportowa, celnik prosi amerykań-
skiego turystę o paszport. Ten długo szuka po kiesze-
niach i w pewnym momencie zdenerwowany mówi: 
Byłem we Francji i wtedy nikt ode mnie nie żądał 
paszportu. Na to celnik: Niemożliwe, a kiedy to było ? 
W 1944 roku, odpowiada Amerykanin.

7 VI 1492 – zmarł Kazimierz Jagiellończyk, król Polski.
8 VI 632 – zmarł Mahomet, twórca islamu.
10 VI 1920 – wojna polsko – bolszewicka, oddziały polskie wyco-

fały się z Kijowa.
13 VI 1930 – urodził się Ryszard Kukliński, pułkownik ludowego 

Wojska Polskiego, który zdecydował się na współpracę 
z CIA, przekazując Amerykanom najważniejsze tajem-
nice i dokumenty Układu Warszawskiego.

1944 – pierwszy pocisk niemieckiej broni V1 spadł na Londyn.
2004 – pierwsze w Polsce wybory do Parlamentu 

Europejskiego.
14 VI 1940 – II wojna światowa, wojska niemieckie wkroczyły do 

Paryża.
16 VI 1906 - Henry Ford założył Ford Motor Company.

1963 – Rosjanka Tierieszkowa jako pierwsza kobieta polecia-
ła w kosmos.

17 VI 1025 – zmarł Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
1696 – zmarł Jan III Sobieski herbu Janina, król Polski.
18 VI 1815 – bitwa pod Waterloo, ostateczna klęska wojsk cesa-

rza Francuzów, Napoleona Bonaparte.
1949 – urodzili się bracia Kaczyńscy, Lech i Jarosław.

19 VI 1669 – Michał Korybut Wiśniowiecki królem Polski po abdy-
kacji Jana Kazimierza.

20 VI 1940 – Palmiry k. Warszawy, Niemcy rozstrzelali wielu pol-
skich intelektualistów.

21 VI 1941 - Niemcy rozstrzelali Janusza Kusocińskiego, lekko-
atletę, złotego medalistę olimpijskiego w biegu na 10 
km. (1932).

1945 – w Moskwie zakończył się pokazowy proces 16. przy-
wódców Polskiego Państwa Podziemnego. Zostali oni 
przez sowietów zdradziecko „zaproszeni na rozmowy” 
pod Warszawą, gdzie ich aresztowano i przewieziono 
do Moskwy. Tam odbył się proces, w którym sądownie 
zamordowano trzech wielkich Polaków: ostatniego ko-
mendanta AK, generała Leopolda Okulickiego, wice-
premiera rządu na emigracji Stanisława Jankowskiego 
oraz delegata rządu RP na Kraj, Stanisława 
Jasiukiewicza.

1963 – kardynał Montini wybrany papieżem, Paweł VI.
22 VI 1792 - król Stanisław August Poniatowski ustanowił order 

Virtuti Militari, za męstwo w wojnie.
1941 – Operacja Barbarossa, hitlerowskie Niemcy najechały 

na Związek Sowiecki.
23 VI 1949 – rozpoczęcie budowy Nowej Huty.
24 VI 1838 – urodził się Jan Matejko, najwybitniejszy polski 

malarz.
1976 – premier PRL Jaroszewicz wprowadził podwyżkę cen 

żywności, wywołało to fale protestów, tzw. protest 
czerwcowy.

25 VI 1976 – masowe protesty robotników w Radomiu, Płocku, 
Ursusie, pacyfikują je milicja i ZOMO.

1998 – skrytobójczo zastrzelono komendanta policji, Marka 
Papałę, do dziś nie wykryto sprawców.

26 VI 1945 – podpisano Kartę Narodów Zjednoczonych.
2000 – Jan Paweł II ujawnił trzecią tajemnicę fatimską. 

28 VI 1956 - masowa demonstracja ludności w Poznaniu (poznań-
ski czerwiec) krwawo stłumiona przez wojsko i bez-
piekę.

29 VI 2000 – zmarł ksiądz Józef Tischner
29 VI 1941 – zmarł Ignacy Paderewski, kompozytor, muzyk, po-

lityk.
30 VI 1946 – w Polsce odbywa się tzw. referendum ludowe (3 x 

tak) sfałszowane przez. komunistów.

W Dukli:
2 VI 1910 – Rada Szkolna Krajowa zatwierdziła rozdział 5 kl. 

szkoły mieszanej w Dukli na 5 kl. szkoły męskiej i 5 kl. 
szkoły żeńskiej. 

4 VI 1921 – ustawa sejmowa o ustroju władz szkolnych zmieniła 
dotychczasowy stan organizacyjny. Dukla należała do 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego. Pierwszym 
kuratorem został Stanisław Sobiński.

5 VI 1938 – społeczeństwo dukielskie i krośnieńskie przeka-
zało szwadronowi 2 ręczne karabiny maszynowe. 
Uroczystość odbyła się na rynku w Dukli. W imie-
niu społeczności dukielskiej gości witał burmistrz Jan 
Strycharski.

5 VI 1949 – w Dukli odbyły się uroczyste obchody „Święta ludo-
wego” pod hasłem sojuszu robotniczo-chłopskiego i 
światowego pokoju.

8 VI 1944 – został zlikwidowany komendant policji w Dukli Paul 
Diebal (Majster). Egzekucji dokonał patrol AK- Bekasa. 
PS. „Bekas” nosił por. Władysław Baran.

9 VI 1997 – wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Dukli i nocleg u 
OO. Bernardynów. 

10 VI 1924 – burmistrz Dukli ks. A. Typrowicz zatwierdził na sta-
nowisko Naczelnika Straży Ogniowej Hermana Bluma. 

13 VI 1925 – odbyła się uroczystość poświęcenia sikawki strażac-
kiej przez ks. proboszcza Szpenara. Sikawka otrzyma-
ła imię „Antoni”.

14 VI 1938 – szwadron wojskowy opuścił Duklę, rotmistrz na po-
żegnanie ofiarował młodzieży szkolnej piłkę nożną.

15 VI 2000 – przybył do Dukli z krótką wizytą twórca 
„Solidarności” i były prezydent Lech Wałęsa.

16 VI 1936 – Zarząd Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej ofiarował 
szkole męskiej radio 4 lampowe marki „Ekravex”. Było 
to ważne wydarzenie w życiu szkoły, na uroczystości 
obecny był przedstawiciel zarządu koła inż. Bronisław 
Dąbrowski.

17 VI 1937 – klasy szkolne V-VI-VII brały udział w kursie informa-
cyjnym obrony przeciwlotniczo-gazowej.

19 VI 1849 – car rosyjski Mikołaj I urządził w Dukli przegląd swo-
ich wojsk w drodze na Węgry. Tutaj odbyła się uro-
czystość religijna błogosławieństwa wojska na dro-
gę. Na Węgrzech trwało powstanie narodowe w celu 
uzyskania wolności. Państwa w ramach „Świętego 
Przymierza” stłumiły powstanie. 

22 VI 1948 – poczta w Dukli otrzymała kasę ogniotrwałą na drew-
nianej podstawie – II wielkości. Kasa została prze-
transportowana do Dukli z Krakowa autem ciężaro-
wym Firmy Hartwig i S-ka.

24 VI 1967 – odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjne-
go i kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły. 
Uroczystość zaszczyciły władze powiatowe i gminne. 
Budowa szkoły już była rozpoczęta.

28 VI 1914 – rozeszła się wiadomość o zamachu w Sarajewie. 
Reakcja mieszkańców Dukli była natychmiastowa. 
Kronika zanotowała takie oto słowa: „Wszyscy potępi-
li ten wstrętny o pomstę wołający akt barbarzyńskiej 
zapalczywości”.

Przygotowała Jadwiga Morawska

Szkolna Liga 
Piłki Nożnej

13 maja 2010 r. na stadionie ze sztuczna murawą przy 
ul. ks. Typrowicza miały odbyć się Eliminacje Szkolnej Li-
gii Piłki Nożnej. Ze względu na małe zainteresowanie roz-
grywkami organizatorzy postanowili pominąć etap elimina-
cji i rozegrać mecze główne. 

Do rozgrywek zgłosiły się następujące drużyny; Dukla, 
Łęki Dukielskie, Jasionka, Tylawa i Iwla. Mecze zostały ro-
zegrane w systemie grupowym natomiast w grupach zagrali 
„każdy z każdym”. Wyniki przedstawiają sie następująco: 

Puchar Dyrektora 
zdobyła Dukla

19 maja 2010 roku w hali sportowej w Łękach Du-
kielskich odbył się I Międzyszkolny Turniej Rekreacyjno 
- Sportowy Szkół Podstawowych i Gimnazjów o Puchar 
Dyrektora Ośrodka Kultury w Dukli. 

Wyniki turnieju:
ZSP Dukla – 1. miejsce, ZSP Wietrzno – 2., ZSP Równe 

– 3., ZSP Tylawa – 4., ZSP Łęki Dukielskie – 5., ZSP Głoj-
sce – 6.

Norbert Uliasz

Dukla – 1. miejsce, Łęki Dukielskie – 2., Jasionka – 3., 
Tylawa – 4., Iwla – 5.

Norbert Uliasz
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Przedsiębiorstwo Rolnicze „OLA”
oferuje:

Kwiaty ogrodowe i balkonowe:
Surfinia, pelargonia
ceny od 2,50 zł/szt.

Świerk srebrny od 1 m wysokości:
ceny od 20,00 zł/szt.

Borówka amerykańska
cena 10,00 zł/szt.

Danuta i Zbigniew Magdziak
Cergowa 222a

Kontakt: tel. 13  433 03 05

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 110/2 o pow. 1,5350 
ha, położona w Mszanie, stanowiąca własność mienia komunal-
nego Gminy Dukla.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 88,40zł 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 lipca 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 20,00 zł należy wpłacić do dnia 1 lip-
ca 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.

-------------------------------------------------------------------------------
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 nie-
ruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje działki nr: 3543, 3462, 3916, 3921 w Łękach 
Dukielskich oraz część działki nr 314/1 w Trzcianie. 

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

-------------------------------------------------------------------------------
Burmistrz Gminy Dukla informuje, 
że w siedzibie Urzędu Gminy Dukla wywieszony został wykaz nie-
ruchomości, stanowiących własność mienia komunalnego Gminy 
Dukla, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz obejmuje działki nr: 2530 o pow. 0,05 ha i 2204 o pow. 
0,03 ha, położone w Jasionce. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 z póź.zm. / mogą składać wnioski o nabycie zbywanych 
nieruchomości w terminie do dnia 5 lipca 2010 r. w Urzędzie 
Gminy Dukla pok.nr 6. 

Szczegółowe informacje w sprawie w/w nieruchomości zamiesz-
czone są na stronie internetowej www.dukla.pl.

Marek Górak
BURMISTRZ

-------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR XLIX/287/10
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Dukla za 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 roku o finansach publlicznych (Dz.. U. z 2005 roku Nr 249, 
poz. 2104), art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. prze-
pisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 
157, poz. 1241) po zapoznaniu się z uchwałą nr VII/41/2010 skła-
du orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 
dnia 16 kwietnia 2010 roku, po rozpatrzeniu przedłożonego przez 
Burmistrza Gminy Dukla rocznego sprawozdania z wykonania bu-
dżetu Gminy Dukla za rok 2009 - Rada Miejska w Dukli uchwala 
co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie Burmistrza Gminy Dukla z wykonania 
budżetu Gminy Dukla za 2009 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Uliasz

-------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR XLIX/288/10
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Dukla  
z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 
1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.. U. z 2005 
roku Nr 249, poz. 2104), art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicz-
nych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241), po zapoznaniu się z uchwałą nr 
VII/33/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie z dnia 15 kwietnia 2009 roku w związku z uchwa-
łą własną Nr XLIX/287/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku - Rada 
Miejska w Dukli uchwala co następuje:

§ 1. Udziela Burmistrzowi Gminy Dukla absolutorium z wykonania 
budżetu Gminy Dukla za 2009 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Uliasz

OGŁOSZENIE
W związku z pismem Zarządu Koła 
Łowieckiego „PONOWA” w Krośnie informu-
je się mieszkańców, że w sezonie łowieckim 
2010/2011 szacowaniem szkód wyrządzo-
nych przez zwierzynę łowną na terenie ob-
wodów łowieckich dzierżawionych przez w/w 
koło zajmować się będą następujące osoby:

1. Mariusz Widziszewski – Łęki Dukielskie 
/strona południowa/, Wietrzno /od skrzyżo-
wania na Łęki Dukielskie w kierunku Zboisk/, 
Zboiska, Głojsce, tel. 502-627-402.

2. Piotr Liwosz – Iwla, Teodorówka, 
Chyrowa, tel. 606-413-894.

3. Wojciech Czarnota – Łęki Dukielskie 
/strona północna/, Myszkowskie, Wietrzno  
/od skrzyżowania na Łęki Dukielskie w kie-
runku Bóbrki/, tel. 606-825-936.

Bartosz Szczepanik

UCHWAŁA NR XLIX/289/10  RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie podziału Gminy Dukla na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) 
oraz art.89, 90 i 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 
2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Gminy Dukla, Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje.

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Dukli dzieli Gminę Dukla na 11 okręgów wyborczych:

 Nr okręgu wyborczego  Granice okręgu  Liczba wybieranych radnych w okręgu

 1  miasto Dukla, sołectwa:Lipowica, Nadole, Zboiska  3

 2  sołectwo Równe  2

 3  sołectwa:Łęki Dukielskie, Myszkowskie  2

 4  sołectwo Teodorówka  1

 5  sołectwo Cergowa  1

 6  sołectwo Jasionka  1

 7  sołectwa: Barwinek, Mszana, Olchowiec, Tylawa, Zyndranowa  1

 8  sołectwa:Chyrowa, Iwla  1

 9  sołectwo Głojsce  1

 10  sołectwo Wietrzno  1

 11  sołectwa: Nowa Wieś, Trzciana, Zawadka Rymanowska  1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr L/329/06 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Dukla na okręgi wy-
borcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz.Urz. Nr 82, poz.1233).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
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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 praktyczne 
samochodem Renault Clio II 

(jak na egzaminie państwowym)

Kontakt: tel. 508 125 835

Posadzki, wylewki zacierane maszynowo 
- mixokret.

Tynki cementowo-wapienne 
- agregat tynkarski

Kontakt: 502 734 277

Składając rozlicznie roczne PIT do Urzędu 
Skarbowego możesz wesprzeć działalność 

Parafialnego Zespołu Charytatywnego przy  
parafii p.w. św. Marii Magdaleny  

w Dukli 

poprzez przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz 
Stowarzyszenie Organizacji Pożytku Publicznego tj.

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

CARITAS Dukla

KRS: 0000246791

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 5a wraz z boksem 
gospodarczym

tel. 665 526 489

W krainie rondla i patelni
Zwracamy się z prośbą o przysyłanie na adres redakcji prze-
pisów kulinarnych. 
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”

W  p a s i e c e

Pierogi pieczone z kaszą gryczaną

ciasto:
35 dag mąki, 1/2 szklanki mleka
2,5 dag drożdży 
1 jajo
1 żółtko
1 łyżeczka cukru
1 łyżeczka masła
sól
tłuszcz do formy

Sporządzanie nadzienia: 
Zagotować 1,5 szklanki wody z dodatkiem soli i masła, wsypać opłukaną 

kaszę, gotować. Gdy kasza wchłonie wodę, wstawić garnek z kaszą do ką-
pieli wodnej lub zawinąć w koc na 30 minut. Boczek pokroić w kostkę, wy-
topić i zrumienić na tym tłuszczu cebulę. Kaszę przestudzić, rozetrzeć, dodać 
boczek z cebulą, pokruszony ser, przyprawić do smaku.

Sporządzanie ciasta:
Mleko lekko ogrzać, dodać drożdże, cukier, sól, połowę mąki, zarobić 

ciasto gęstości śmietany, oprószyć powierzchnię mąką i pozostawić do wy-
rośnięcia. Rozpuścić masło, wbić jaja. Do wyrośniętego ciasta dodać resztę 
mąki, wyrabiać dopóki ciasto nie będzie odchodzić od ręki, dodać rozto-
pione masło, nadal wyrabiać. Gdy ciasto nie będzie się błyszczeć, oprószyć 
je mąką, postawić w ciepłym miejscu, aby wyrosło. Wyłożyć ciasto na stol-
nicę, przerobić, rozwałkować placek grubości jednego centymetra, wykra-
wać z niego krążki o średnicy około 6-7 centymetrów. Na krążki ciasta ukła-
dać kulki nadzienia, zlepiać zgrabne pierożki, układać je na wysmarowanej 
tłuszczem blasze częścią zlepioną do góry. Wyrośnięte pierożki smarować 
białkiem i piec w średnio nagrzanym piekarniku. Podawać z kwaśną śmie-
taną, kwaśnym mlekiem lub maślanką.

Smacznego!

nadzienie:
1 szklanka kaszy gryczanej
1 łyżeczka masła
8 dag boczku wędzonego
1 cebula
20 dag białego sera
1 białko, sól, pieprz

Zawiodła pogoda
Od niemalże początku maja pada deszcz. Jednak kwiecień da-

wał nadzieje, że po przekwitnięciu mniszka i sadów będzie można 
odebrać sporo miodu majowego. Niestety pogoda popsuła pszcze-
larzom plany. Nie można powiedzieć, że rośliny i pszczoły zawio-
dły wręcz przeciwnie, zrobiły wszystko co w ich mocy. Kwiaty 
nektarowały niemalże na potęgę, a pszczoły pracowały z całych 
sił. W ciągu dwóch dni potrafiły nanieść tyle pokarmu, że star-
czyło im na kolejne kilka dni opadów. Aż 
tu wreszcie lunęło tak, że loty, przez pra-
wie dwa tygodnie były niemożliwe. Więc 
dzięki temu, że pszczoły mają zdolność 
gromadzenia pokarmu, przeżyły ten trudny 
okres. Jednak opady przedłużyły się i po-
karmu zaczęło brakować. Czujni pszczela-
rze zaczęli karmić pszczoły by czasem nie 
padły z głodu. W ulach widać, skutki długo-
trwałych opadów. Matki ograniczyły czer-
wienie. Rodziny roją się. Tylko w nielicz-
nych ulach jest trochę pokarmu. A tak to w 
miodniach pustki. Mimo chęci nie można 
pozyskać miodu. Tak to jest z pszczelar-
stwem. Można mieć super warunki, ogrom 
wiedzy i doświadczenia, doskonałą bazę 
pożytkową i cóż. Wystarczyło, że tylko je-
den element zawiódł - pogoda. Owoców 
pracy nie będzie. Czyżby kolejny rok był 
rokiem gdzie poniesiemy straty finansowe 
? Przecież leki i pokarm na zimę będzie 
trzeba kupić . Węzę już kupiliśmy. Matki 
zamówione, będzie trzeba zapłacić. Skąd 
brać pieniądze? Miejmy nadzieję, że reszta 
sezonu nadrobi starty.

Pasja do pszczół nie pozwala nam trwać 
bezczynnie w czasie niepogody. W maju 
przedstawiciel Koła udał się na zaprosze-
nie do naszego Dukielskiego Przedszkola. 
Po co? Otóż by porozmawiać z przedszko-
lakami o miodzie. Dzieci dowiedziały się 
jak pszczółki robią miód. Dlaczego miód 
jest zdrowy. Jak nie wchodzić pszczołom w 
drogę. Skosztowały pszczelego miodu. Mi-
łym zaskoczeniem był fakt, że dzieci bar-
dzo wiele już wiedziały na temat miodu i 
pszczół oraz fakt, że chciały wiedzieć jesz-
cze więcej. Tutaj my pszczelarze chcemy 
wyrazić uznanie dla grona pedagogicz-
nego Naszego Przedszkola, że przekazują 
dzieciom właściwą wiedzę i uczą ich sze-
rokiego spojrzenia na otaczający nas świat. 

Szacunek dla przyrody musi przynieść 
pozytywne owoce w przyszłości.

Witold Puz  
Koło Pszczelarzy w Dukli

Pszczoły, oczmi przedszkolaków.
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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 S. Lis: Skład nowego Zarządu.

Motto:
Kapituła Polskiej Niezapominajki – 15 maja.

Niezapominajka
Wiosenne słońce wstaje wczesnym rankiem,
Wysusza rosę, zachwyca się rumiankiem,

Cicho przemierza lasy, łąki, pola
Wiła go zieleń i brązowa rola.

Aż nagle staje nad brzegiem strumienia,
Patrzy na złotych łanów zbóż lśnienia

I znowu widzi błękitny płatek
Jeszcze chowany w zieleni łatek.

Słońce go pieści, delikatnie muska
Zimną kropelkę na płatki pluska

W końcu kwiatuszek otwiera oczy –
Błękitny wian uszek, szyję mu otoczył

Patrzy oczami złotymi mądrą główkę wznosi
Słońce wschodzące o ciepło prosi

A słońce go tuli, kołysze wietrzykiem
I na wodzie pisze brzozowym patykiem

Złociste wyzwanie błękitnemu kwiatu
Co oczami mądrymi przygląda się światu.

Anna Gacek

 Praca konkursowa uczniów LO w Dukli z Koła 
Ekologicznego i LOP – 2004 rok

Wreszcie mamy wspaniałą wiosnę, któ-
rej oczekiwała cała przyroda i my naturalnie 
mieszkańcy naszych wspaniałych pagórków, 
gór, potoków i rzek. Wiosnę rozpoczęło nam 
Zmartwychwstanie Pańskie, które jest pod-
stawą naszej wiary, a św. Hubert niech przynosi 

nam obite plony w postaci młodej 
zwierzyny na chwałę Bogu i my-
śliwych. Dla nas braci myśliwskiej 
to dalszy okres wytężonej pracy 
w łowisku to jest uprawa poletek 
przez zasiewy zbóż, sadzenia róż-
nego rodzaju roślin np. topinam-
buru itp. Poletka przez nas upra-
wiana są tzw. zaporą przed szko-
dami wyrządzanymi rolnikom w 
ich uprawach. 

Zarząd Koła Łowieckiego 
„Rogacz” w Dukli, kładzie duży 
nacisk na młodzież zrzeszoną w 
LOP, a uczestniczącą w różnego 
rodzaju konkursach organizowa-
nych przez nasze Koło. Równo-
cześnie bardzo dziękuję młodzieży 
jak i jej opiekunom za włożony 
wysiłek w pracach jesienno zimo-
wych przy dokarmianiu zwierzyny 
poprzez uczestnictwo w długofa-
lowym konkursie – „Pomóżmy 
zwierzętom przetrwać zimę”.

Od 11 maja rozpoczyna się 
nowy sezon łowiecki, bowiem 
jest już możliwość odstrzału sa-
ren, „rogaczy”, które często lu-
dzie nazywają jelonkami. W maju 
i czerwcu wolno dokonywać od-
strzału dzików: odyńców, wycin-
ków, przelatków i warchlaków. Są 
to terminy ściśle określone w ka-
lendarzu polowań jak i planami 

odstrzału po-
szczególnych 
gatunków.

„Czym sko-
rupka za młodu 
nasiąknie, tym 
na starość trąci” 
to stare polskie 
przysłowie pa-
suje do prowa-
dzonych przez 
nas konkursów, 
które wcześniej 
o p i s y w a ł e m 
„Ożywić pola”. 

Często z au-
dycji TVP wy-

nika, że tylko leśnicy dbają o zwierzynę 
(tak kiedyś bywało), bowiem jak wiemy 
zwierzyna w stanie wolnym jest własno-
ścią państwa. Obecnie cała sprawa do-
karmiania, gromadzenia paszy, uprawa w 
wspomnianych poletek spada na koła ło-
wieckie, tak samo jak i wypłata odszko-
dowań rolnikom za szkody wyrządzone 
przez zwierzynę w uprawach rolnych. W 
tym przypadku następuje powoli pewna 
zmiana, bowiem szkody mogą być ina-
czej wyceniane w powodu dopłat unij-
nych dla rolników i osiąganych plonach. 
Ale to jeszcze daleka droga.

Przez współpracę z młodzieżą 
szkolną mamy duży wpływ na właściwe 
pojmowanie łowiectwa i często nieprzy-
jaznych stosunków i opinii o myśliwych. 
Już nie jesteśmy pojmowani jako „pano-
wie ze strzelbami”, lecz jako przyjaciele 
przyrody. 

W kąciku łowieckim często piszę na 
temat tradycji i historii polskiego łowiec-
twa i wyjaśniam nową rolę w utrzymaniu 
każdego gatunku zwierzyny – „nie tylko 
w chwili obecnej”, ale i dla przyszłych 
pokoleń.

Bardzo ważnym wydarzeniem w 
naszym Kole było Walne Zebranie 
wszystkich członków, które odbyło się 
15 maja 2010. Dokonano podsumowa-
nia 5-letniej działalności Zarządu oraz 
dokonano nowych wyborów na następne 
5-cio lecie.

Nie będę opisywał spraw związanych 
z porządkiem obrad, ale przedstawiam 
skład nowych władz i tak:
Prezes: kol. Zdzisław Dudzic
Łowczy: Franciszek Romańczyk
Vice łowczy: Jan Grochowski
Sekretarz: kol. Ludwik Krakowiecki
Skarbnik: kol. Piotr Zygarowicz
Przew. Kom. Rew.: kol. Józef Magnu-

szewski
Członek: kol. Fryderyk Krówka
Członek: kol. Tadeusz Jakieła
Członek: kol. Władysław Rączka
Członek: kol. Jerzy Niemiec

Delegatami na Zjazd Okręgowy PZŁ 
wybrano kol. Zdzisława Dudzica i Janu-
sza Kowalewskiego. Podsumowaniem 
Wolnego Zebrania były odznaczenia dla 
zasłużonych myśliwych i tak: srebrny 
medal Zasługi Łowieckiej otrzymał kol. 
Władysław Rączka, natomiast Medale 
Zasłużonych dla Łowieckiego Okręgu 
krośnieńskiego otrzymali kol. Tadeusz 
Jakieła i kol. Dariusz Sobieraj. Po raz 
pierwszy w historii Koła Wolne Zebranie 

U Kalwaryjskiej Pani
W dniach od 9 do 11 maja br. przed 
Zespołem Szkół Publicznych w Du-
kli zebrali się pielgrzymi wyruszający 
do Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa  
i Wadowic. 

Było nas 51 osób – gimnazjaliści, 
członkowie Szkolnego Koła Caritas, 
wychowawcy i opiekunowie. Po krót-
kiej modlitwie wyruszyliśmy w drogę do 
Kalwarii Zebrzydowskiej. Trasa, mimo 
że niezbyt krótka, przy śpiewie, zabaw-
nych opowieściach i krótkich postojach, 
szybko minęła.

Kalwaria Zebrzydowska, to malow-
niczo położona miejscowość niedaleko 
Krakowa. Dziś zaprasza wszystkich piel-
grzymów poszukujących wyciszenia i 
modlitwy. My byliśmy jedną z wielu 
grup w gościnie u Kalwaryjskiej Pani. Po 
przywitaniu z Matką w Kościele i odpra-
wionej niedzielnej mszy św. w intencji 
grupy, zwiedzeniu sanktuarium, smacz-
nym posiłku, udaliśmy się na wieczorny 
spoczynek.

Następnego dnia Kraków powitał 
nas piękną pogodą. Udaliśmy się do ko-

ścioła Mariackiego, 
Sukiennic. Na Wa-
welu zwiedziliśmy 
Katedrę, Skarbiec, 
Dzwon Zygmunta 
i Krypty. Oczywi-
ście naszym celem 
było oddanie hołdu 
śp. Prezydentowi 
Lechowi Kaczyń-
skiemu i jego żo-
nie Marii, ich piękny 
sarkofag znajduje 
się w Krypcie pod 
Kaplicą Srebrnych 
Dzwonów.

Dużo niezapomnianej radości uczest-
nikom wycieczki przyniosło zwiedza-
nie krakowskiego ZOO, a po powrocie 
do Kalwarii był czas na ognisko. Kolej-
nym etapem naszej podróży były Wado-
wice. Tam swoje kroki skierowaliśmy do 
Bazyliki Papieskiej, gdzie modliliśmy 
się przy Chrzcielnicy Sługi Bożego Jana 
Pawła II i poświęciliśmy pamiątki i de-
wocjonalia. Byliśmy również w domu 
przy ul. Kościelnej 7, gdzie poczuliśmy 

atmosferę rodzinnego domu Papieża. 
Oczywiście nie obeszło się bez słynnych 
kremówek papieskich; smakowały wy-
śmienicie.

Koniec wycieczki zbliżał się nie-
uchronnie, ale na deser organizatorzy za-
fundowali nam jeszcze jedną atrakcję w 
Inwałdzie – Park Miniatur „Świat Ma-
rzeń”. To jedyne miejsce, gdzie możliwa 
jest podróż dookoła świata w ciągu jed-
nego dnia. Potrzebne jest tylko kilka mi-
nut, by przekroczyć granice, gdyż cały 
świat mieści się na powierzchni 45 000 
m2. 

Najcenniejszym i najwspanialszym 
zabytkiem sakralnym wzbudzającym za-
chwyt znawców sztuki i turystów jest ba-
zylika św. Marka. Wyjątkową jest rzym-
ska bazylika św. Piotra, która, jako je-
dyna w całej Europie została wykonana 
w skali 1:15. Lunapark zagwarantował 
doskonałą zabawę zarówno dorosłym 
uczestnikom wycieczki jak i dzieciom.

Z Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie 
Matka Boska Anielska gościła nas przez 
dwa dni, wyjechaliśmy z pięknymi pa-
miątkami, dobrymi humorami, ale rów-
nież wzmocnieni wiarą i ubogaceni mo-
dlitwą. Uważam, że pielgrzymka bardzo 
się udała, czego dowodem były uśmiech-
nięte twarze uczestników wycieczki, któ-
rzy z żalem w sercu opuszczali autokar 
po przybyciu do Dukli (szkoda, że tak 
krótko…). 

Chcę serdecznie podziękować na-
uczycielom – wychowawcom, szczegól-
nie pani Józefie Winnickiej – Sawczuk – 
organizatorowi wycieczko-pielgrzymki 
za wspaniałą organizację oraz miłą i ra-
dosną atmosferę, a młodzieży za bardzo 
dobre zachowanie.

ks. Włodzimierz Nowak 
opiekun Szkolnego Koła Caritas

Koła Łowieckiego „Rogacz” w Dukli uchwałą z dnia 15 maja 2010 postanowiło 
nadać tytuł: „Honorowego Członka Koła Łowieckiego „Rogacz” w Dukli kol. Fryde-
rykowi Krówka. Równocześnie wielu zasłużonych myśliwych wyróżniono „ Dyplo-
mami uznania”. Kilku członków wytypowano do odznaczeń przygotowanych przez 
Naczelną Radę Łowiecką.

Fryderyk Krówka 
Członek Koła Łowieckiego „Rogacz” Dukli.
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