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Dziesięć w skali 
Beauforta

„Dukla, gmina atrakcyjna turystycznie”. Mam ten album 
przed sobą. Przeglądam, czytam podpisy pod zdjęciami, 
przypatruję się poszczególnym fotografiom. Szukam zna-
jomych fragmentów, przypominam sobie chwile zadumy w 
kościele ojców bernardynów; piękną cerkiewkę w Chyro-
wej, jakieś rozmowy i krajobrazy. I właśnie tak dobrane fo-
tografie stanowią wartość albumu dukielskiego. Sądzę, że 
zamierzeniem autorki i wydawcy było ukazanie Dukli i jej 
okolic jako ziemi, którą trzeba koniecznie odwiedzić. 

 Prawda, mało który turysta przyjeżdża do samej Dukli, 
aby tu pozostać, tydzień, dwa, miesiąc. Przez Duklę jedzie 
się w Bieszczady i cała Dukielszczyzna, to przede wszyst-
kim karpackie wrota. Szeroko rozwarte i zapraszające tury-
stów w odwiedziny. Do kogoś bliskiego, ale jeszcze nie do 
końca poznanego. Album jest swoistym zaproszeniem, bi-
letem wstępu do czegoś, co jest nieodgadnione, a jednocze-
śnie bliskie i znajome.

Tak odebrałem dzieło Krystyny Boczar-Różewicz, jed-
nocześnie redaktorki naczelnej miesięcznika lokalnego „Du-
kla”, z którym jestem bardzo nieformalnie związany i pisar-
sko, i przyjaźnie, i dziennikarsko. Polubiłem tę gazetę i stąd 
moje pisanie comiesięczne i stąd Cergowa, z której piszę 
do redaktorki naczelnej. Ale przede wszystkim do wszyst-
kich Państwa, którzy comiesięcznie sięgacie po ten popu-
larny miesięcznik. Znam trochę lokalnych miesięczników  
i tego rodzaju periodyków, i na pewno „Dukla” jest jednym 
z ciekawszych pośród. Primus inter pares, jak mawiali tak 
zwani, starożytni „Rosjanie”.

Wracam do albumu. Teren o którym mówimy, to zie-
mia cerkiewna. To coś najpiękniejszego, co nasi przodkowie 
tam pozostawili. Niewyobrażalnie unikatowa architektura, 
piękno zaklęte w detalach. Te wszystkie złocenia, co to mie-
nią się kolorami, kiedy słońce zaglądnie przez kolorowe wi-
trażyki. Cudowne ikonostasy, figurki, obrazy świętych, i ten 
swoisty klimat cerkwi. I jest sporo albumowych zdjęć cer-
kiewnych, bo to przecież już ostatnie na tej ziemi świątynie 
pańskie z tej serii. Wiele spłonęło, wiele pogrążyła wojna, 
piękną cerkiew w Komańczy strawił ogień przed laty i jak-
kolwiek by ją zrekonstruowano, zawsze to będzie tylko po-
wtórka. Trzeba nam więc chronić te architektoniczne cu-
downości, bo one mają świadczyć nie tylko o historii i prze-
szłości, o dawnych latach i naszej pamięci o nich, ale także 
o naszej współczesnej historii i dniach, w których te dzieła 
chronimy. Dla mnie osobiście, ta właśnie część cerkiewna 
stanowi jeden z ważniejszych walorów albumu. 

Dukla i cały region, to nie tylko cerkwie i historia, ale 
także krajobraz. I czas, w którym żyjemy. Codzienność tutej-

Widziane z CergowejMedale dla rodziców

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Rzeszowie.

W spotkaniu udział wzięli przewod-
niczący Rady Powiatu Andrzej Kręża-
łek, wicestarosta Andrzej Guzik, Elż-
bietę Łukacijewską reprezentowała 
Małgorzata Szybiak, komendanci poli-
cji i straży oraz wójtowie i burmistrzo-
wie z gmin powiatu krośnieńskiego.

Starosta Jan Juszczak zwracając się 
do rodziców podziękował im za trud  
i poświęcenie jaki włożyli w wychowa-
nie swoich synów na wzorowych żoł-
nierzy i Polaków. – Dzisiejszy dzień 
jest szczególny dla osób, które chcemy 
uhonorować – mówił. Ofiarowali oni 
swój najcenniejszy dar w osobach swo-
ich dzieci ojczyźnie. W imieniu władz 
powiatu składam Państwu serdeczne 
podziękowania i słowa uznania. Jeste-
ście wzorem i przykładem dla innych.

Medale, kwiaty i listy gratulacyjne 
wręczali starosta Jan Juszczak, płk Wi-
told Przybyła, mjr Andrzej Nykiel oraz 
wójtowie i burmistrzowie gmin, z któ-
rych żołnierze pochodzą.

Decyzją Szefa WSzW w Rzeszowie 
Tytułem Honorowym „Wiarus Podkar-
packiego Wojska” wyróżniono Janusza 
Koniecznego – wiceprzewodniczącego 
Sejmiku Województwa Podkarpac-
kiego, Andrzeja Krężałka – przewod-
niczącego Rady Powiatu, Marka Gó-
raka – burmistrza gminy Dukla, Kazi-
mierza Gładysza – byłego Komendanta 
PSP w Krośnie.

Złote i srebrne medale „Za zasługi 
dla obronności kraju” otrzymali ro-
dzice, których trzech lub więcej synów 
pełniło, bądź pełni wzorowo służbę 
wojskową.

Z tej okazji Starostwo Powiatowe 
w Krośnie wspólnie z Wojskową Ko-
mendą Uzupełnień w Jaśle zorganizo-
wały 2 lutego uroczystość, na którą za-
proszono honorowych gości miano-
wanych do wręczenia medali przyzna-
nych przez Ministra Obrony Narodo-
wej. Gospodarzami uroczystości byli 
starosta krośnieński Jan Juszczak i płk 
dyplomowany Witold Przybyła, Szef 

Pracownikom  
Urzędu Gminy Dukla,  

Muzeum Historycznego  
– Pałac w Dukli, 

leśnikom oraz myśliwym  
Koła łowieckiego „Rogacz”
moc życzeń ekologicznych
w koszyczkach ślicznych  

z wielkanocnym
barankiem i szarym króliczkiem

życzą 
uczniowie LOP przy LO Dukla wraz z opie-

kunką Marią Walczak

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, 
prawdziwej wiosny w sercach i za oknem, oczywiście 

też wszystkim Czytelniczkom i Czytelnikom
życzy

Redakcja Dukli.pl

* * *
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Dukla radosnych, 

spokojnych, prawdziwie wiosennych Świąt Wielkanocnych 
życzą

            Marek Górak                                         Andrzej Dziedzic
Burmistrz Gminy Dukla            Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli

ciąg dalszy na str. 4
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dokończenie ze str. 2
Medale dla rodziców

dokończenie ze str. 3

szych ludzi. Współdziedzictwo łemkowskie i ukraińskie, bo to rubież graniczna i 
kiedyś surowo osądzona przez wojny i kataklizmy. I trzeba nam żyć wspólnie w 
jednym domu. Zaglądać na łemkowskie kermesze, odwiedzać wojenne cmenta-
rze, pochylić się nad grobami, a w święto zapalić na nich znicz. Jest to wszystko 
w dukielskim albumie. To wszystko, co ma zaświadczyć o historii tego regionu, 
o jego bogactwie i poprzez fotografie pokazać także dni, jakie tutaj przeżywamy.

Podtytuł albumu, to „Gmina atrakcyjna turystycznie”. Jest atrakcyjna, to 
prawda, ale sama inskrypcja już mniej. Gmina, to tylko administracyjna część 
kraju. A Dukielszczyzna to coś więcej. Ona sama w sobie jest krainą i taki podty-
tuł byłby bardziej przejrzysty i inspirujący, np. „Kraina, którą warto odwiedzić”. 
I jeszcze jedno. Brakuje mi tu kilkudziesięciu zdań opowiadających o Dukli i jej 
okolicach. O turystycznych ciekawostkach, o ludowych porzekadłach, o zwycza-
jach i zainteresowaniach mieszkańców. Tak, są rzeczowe podpisy pod zdjęciami, 
ale one nie zastąpią najkrótszego choćby opisu. Rozumiem wpis burmistrza, ale 
osobiście bym się bez niego obszedł. 

Moja Cergowa jest na okładce albumu obok dwóch innych nie większych fo-
togramów. Jestem zwolennikiem okładek jednorodnych. Wyrazistych, mocnych, 
wbijających się w pamięć.

W huraganowej skali wystawiam jednak „Dukli” moją indywidualną wysoką 
notę. Jak w piosence: dziesięć w skali Beauforta. Dwanaście to byłby już ideał. 

A jeżeli kto zawita latem do Dukli, „Duklę” niech latem albo o każdej innej 
porze roku, wywiezie stąd w Polskę i w świat na pamiątkę. Mam i ja swoje du-
kielskie racje i relacje, i ten współczesny albumowy wgląd sprawił mi trochę sa-
tysfakcji.

A poza tym wkraczamy w jeden z najładniejszych miesięcy roku, piękniejszy 
może być tylko maj. Przybyszów zachęcam do spacerów na Cergową i do wy-
cieczek w Beskid Dukielski i Beskid Niski. I skonfrontować album z rzeczywi-
stością. Mówię o przybyszach, sądzę bowiem, że miejscowi znają to wszystko na 
wylot. No właśnie...

Zbigniew Ringer

Widziane z Cergowej
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Patroni dukielskich ulic

Od Żwirki i Wigury do ... Armii Krajowej.

W kwietniowym numerze piszemy o ulicach Łąki i Kopernika.

Ulica Łąki – dzisiaj ta 
ulica nic nie ma z łąki, ale 
jeszcze 100 lat temu w tym 
miejscu zaczynały się łąki 
dukielskie rozciągające sie 
od Jasiołki do Hyczek.

Ulica Kopernika – nazwę swą wzięła od Mikołaja Kopernika, najwybitniej-
szego przedstawiciela polskiego renesansu: astronoma, matematyka, prawnika, 
ekonomisty, stratega wojskowego, astrologa, a także lekarza i tłumacza. Był on 
prezbiterem Kościoła Rzymskokatolickiego, od 1497 roku sprawującego funkcję 
kanonika warmińskiego, od 1503 scholastyka wrocławskiego, a od 1511 kanc-
lerza kapituły warmińskiej. Autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium 
(pol. O obrotach sfer niebieskich), które zawiera wykład heliocentrycznej bu-
dowy świata. Na owe czasy stanowiło przewrót w nauce i ówczesnym światopo-
glądzie. Ukazało się drukiem w Norymberdze w 1543.

kbr

Budżet uchwalony
Rada Miejska w Dukli Uchwałą Nr V/27/11 z dnia 17 lutego 2011 
r. uchwaliła budżet dla Gminy Dukla na 2011 rok. Dochody bu-
dżetu zostały zaplanowane w kwocie 41.533.446,45 zł, z czego 
3.960.290,60 zł. to dochody majątkowe. 

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 48.024.445,94 zł, 
w tym 11.319.280,00 zł to wydatki majątkowe.

Planowany deficyt budżetowy wyniesie 6.490.999,49 zł. 
Zaplanowano przychody w postaci kredytów i pożyczek w kwocie 
11.640.580,51 zł. Rozchody w 2011 r. zaplanowane zostały w kwocie 
5.149.581,02 zł. W ramach uchwały budżetowej wyodrębnione zosta-
ły wydatki na zadania z funduszu sołeckiego w kwocie 337.851,45zł. 
Określono plan wydatków na dotacje w kwocie 1.311.200,00 zł  
z czego 675.200,00 zł. to dotacje dla jednostek spoza sektora finan-
sów publicznych.

Elżbieta Wróbel
Skarbnik Gminy Dukla

OGŁOSZENIE
W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2011 i trudnościami w odnalezieniu właściwych adresów 
przez rachmistrzy spisowych, przypomina się o obowiązku oznacza-
nia nieruchomości właściwym, nadanym numerem porządkowym. 

Obowiązek umieszczenia we właściwym miejscu numeru nadane-
go danej nieruchomości wynika z przepisów § 10 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie nu-
meracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz. 2432)

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowego ozna-
czenia nieruchomości, proszę o kontakt z Urzędem Gminy Dukla- po-
kój Nr 6 (parter) lub telefoniczny kontakt na numer: 13/ 4329113

Irena Szumlas
inspektor

Płk W. Przybyła uhonorował również starostę 
Jana Juszczaka za szczególne działania i wspie-
ranie Narodowych Sił Zbrojnych. Uroczystość 
uświetnił występ zespołu „Kadencja” z gimna-
zjum w Świerzowej Polskiej.

Ewa Bukowiecka 
rzecznik prasowy 

Starostwa Powiatowego w Krośnie

Wykaz osób, które otrzymały medal:
Złoty medal „Za zasługi dla obronności kraju”

Gmina Chorkówka
Jan Kluk

Srebrny medal „Za zasługi dla obronności 
kraju”

Gmina Chorkówka
Ewa Guzik
Leokadia Kludacz

Gmina Dukla
Halina i Marek Bałon
Lucyna i Marian Cysarz
Barbara Głód

Gmina Wojaszówka
Helena Duda
Aleksandra i Janusz Świszcz

Gmina Jedlicze
Jan Krychta
Stanisława i Zygmunt Wojnar

Płatności 
bezpośrednie 2011
W 2011 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich rolnicy 
mogą składać od 15 marca do 16 maja.
Wnioski można składać także w terminie 25 dni kalendarzowych po 
terminie składania wniosków tj. do 10 czerwca 2011 r., jednak za 
każdy dzień opóźnienia odliczany jest 1% płatności. 
Od tego roku wprowadzono możliwość wypełniania wniosków 
przez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Dostęp do formularza uzyskuje się po nadaniu loginu i 
kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji przez kierow-
nika biura powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub 
siedzibę rolnika.
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, jak co roku, świadczyć 
będzie usługi w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie płat-
ności. Przez cały okres przyjmowania wniosków rolnicy będą mo-
gli korzystać z usług w Powiatowym Zespole Doradców w Krośnie jak 
również w punkcie gminnym w Dukli. Więcej informacji pod nr tel.  
13 43 24 539

kbr

Gmina Korczyna
Stanisława i Adam Grochmal
Wanda Półchłopek
Zofia Wajda
Maria i Antoni Winiarscy

Gmina Rymanów
Teresa i Czesław Buczek
Krystyna i Józef Niemczyk
Paweł Ziemiański

Gmina Miejsce Piastowe
Stefania Gadzała
Zofia Wilk

Pieczęć  
z Tylawy

W bieżącym numerze prezentujemy kolejna pieczęć 
gminną: Gminy Tylawa, która udostępnił nam także 
dukielski kolekcjoner Wiesław Kopczyk.

kbr
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My z Podkarpacia
W tej rubryce prezentujemy krótko sylwetki, zwierzenia, 
wynurzenia, opowieści, wspomnienia naszych Czytelników.  
Zapraszamy do ochotniczego zgłaszania się, winni to być 
ludzie z Podkarpacia, z tą ziemią związani urodzeniem, 
działalnością, zawodem bądź pasją. Otwieramy nasze łamy 
dla ciekawych życiorysów. Wystarczy zadzwonić i umówić się.

ciąg dalszy na str. 8
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                                                                                                  
 
Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” jest stowarzyszeniem działającym w ramach  

Osi 4 Leader PROW 2007-2013. Obszar LGD tworzą gminy: Chorkówka, Dukla, Iwonicz - Zdrój, 
Jaśliska, Jedlicze i Miejsce Piastowe. 

 
Lokalna Grupa Działania wykorzystując swoje zdolności i zasoby obszaru działa na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich, poprawy jakości życia, aktywizuje społeczność lokalną i promuje 
obszar oraz wspiera i upowszechnia realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 
PROW 2007 - 2013 to unijny program oferujący wsparcie na inwestycje w rolnictwie  

i przetwórstwie, poprawiające konkurencyjność sektora rolno-spożywczego. W Programie tym są 
również środki finansowe na udzielenie pomocy przedsiębiorcom, którzy tworzą nowe miejsca pracy 
na obszarach wiejskich oraz na poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Z PROW 
2007 - 2013 można uzyskać dofinansowanie także na działania poprawiające jakość życia 
mieszkańców oraz pobudzające aktywność lokalnych społeczności.  

Wdrażanie LSR jest to działanie, które ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru 
objętego lokalną strategią rozwoju realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja LSR powinna 
przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywność 
lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.  

 
Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” realizuje nabory wniosków w ramach działania:  

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju  
w zakresie następujących działań: 

 
 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – program skierowany dla rolników,  

w tym prowadzących działalność agroturystyczną, którzy chcą rozpocząć działalność 
gospodarczą w celu uzyskania dodatkowych źródeł dochodu. 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - program skierowany dla osób prowadzących 
lub chcących otworzyć działalność gospodarczą. 

 Odnowa i rozwój wsi – program skierowany do gmin, instytucji kultury, organizacji  
o charakterze OPP oraz kościołów i związków wyznaniowych (w ograniczonym zakresie). 

 Małe Projekty – program skierowany do podmiotów, które prowadzą działalność społeczno – 
kulturalną lub działają na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. 
 
 

W celu uzyskania szczegółowych informacji  
zapraszamy do Biura LGD. 
 
 
Kontakt: 
Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” 
38-430 Miejsce Piastowe,  
ul. Dworska 14 
tel. 13 44 07 043,  
biuro@kraina-nafty.pl 
www.kraina-nafty.pl 
  

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu pełnych pokoju  
i nadziei Świąt, dobrego wypoczynku oraz serdecznych spotkań w miłym gronie. 

 Zarząd i Pracownicy Biura LGD „Kraina Nafty” 

Wiał wiatr i włosy mi się zjeżyły 
Rozmowa z „kobietą pracującą” 

... a mnie się wydaje, że te nieufryzowane włosy, to pewnego ro-
dzaju bunt przeciwko sztampie i codzienności. Dobrze myślę?

kbr: Nie do końca. To natura mnie ufryzowała, ja bym tak nie po-
trafiła. Wiał wiatr i włosy mi się zjeżyły. Zresztą w górach jest luz 
i fryzury nie obowiązują, dlatego tam czuje się najlepiej. 
- Osobiście bardzo cenię taką postawę, bo ona świadczy z jednej 
strony o osobowości, z drugiej o wyrazistości charakteru. Prawda, 
że to nie zawsze i nie każdemu musi się podobać...

kbr: Gdybym chciała robić to co podoba się innym, nie byłabym 
sobą. Ale nie zawsze mamy taki wybór.
- Znam trochę gazet lokalnych w Polsce, kiedyś nawet byłem głów-
nym jurorem konkursu na najlepszą tego rodzaju gazetę. Sądzę, 
że gdybyś dzisiaj startowała w tym swoistym konkursie piękności, 
„Dukla” miała by spore szanse.

kbr:, Jak tylko pojawi się tego rodzaju konkurs, to Dukla.pl bę-
dzie startowała aby się sprawdzić.
- No właśnie, dwudziestolecie „Dukli”. Łatwo jest kierować gazetą, 
kiedy zewsząd można zebrać cięgi? A to, bo naraziłaś się sołtysowi, 
a to wydawca nie bardzo zgadza się ze stanowiskiem redakcji, nie każda stała pozy-
cja zyskała sobie stałych czytelników. W ogóle redagowanie gazety, to jakby trochę 
pole minerskie, zgodzisz sie ze mną?

kbr: O tak, z tym się zgadzam. To zadanie niezwykle trudne, ale praca w redakcji 
nauczyła mnie, że nie zawsze wszystkich można zadowolić, gazeta ma określoną 
objętość, określony termin wydania i to wszystko trzeba z sobą zgrać. Zawsze ktoś 
będzie niezadowolony. 
Chcielibyśmy pisać więcej o tym, co dzieje się w terenie i to czego oczekują Czy-
telnicy i dlatego w następnym numerze zamieścimy krótką ankietę do wypełnie-
nia. Bardzo proszę podejść do niej z sercem, wypełnić ją i przesłać do redakcji. 
W redakcji ją opracujemy i będziemy wypełniać zalecenia czytelników. A póki co, 
pracujemy nad gazetą - początkowo DPS, a teraz „Duklą pl” - nieprzerwanie. 
Nasz miesięcznik ukazuje się już dwadzieścia lat i jesteśmy jedną z najstarszych 
tego typu gazet w kraju.
- I wreszcie, kobieta na stanowisku redaktorki naczelnej. Z jednej strony dobrze,  
bo mało kto pozwoli sobie na dworowanie z kobiety i zarzucanie jej nieprawidłowo-
ści, z drugiej jednak mimo wszystko „słaba płeć”. I już dodam: znając zamiłowania 
do turystyki, do nart, do koni, do wszystkiego co nietypowe dla redaktorki w spód-
nicy, nie masz tu chyba większych obaw...

kbr: To wcale nie jest proste zadanie, za każdy błąd odpowiada redaktor naczelny, 
ale nauczyłam się z tym żyć. Poza tym to praca, którą nie da się ująć w ramy cza-
sowe. To nie tylko siedzenie za biurkiem, ale ciągła praca w terenie. A na swoim 
stanowisku pracy - jestem głównym specjalistą ds. promocji Gminy Dukla - mam 
jeszcze sporo innych obowiązków służbowych. Zamiłowanie do turystyki gór  
i tych innych rzeczy tylko i wyłącznie pomaga mi w tej pracy. W góry chodzę dla 
widoków, a poza tym aby pokonać własne słabości. Zresztą jak wyjdziesz nawet 

na najniższą górę już czujesz się zdo-
bywcą i oto chodzi. A góry nawet te 
najniższe potrafią być groźne i uczą po-
kory. Staram się być jak mówią Japoń-
czycy gambatte, czyli mistrzem dla sie-
bie i ciągle chcę się pokonać.
- Wiem, że to „Dukla” ma dwadzieścia 
lat, ty na tym stanowisku jesteś od dzie-
więciu. Jak w Twoim odczucia zmieniła 
sie gazeta, i co byś zmieniła, by „D” stała 
się jeszcze bardziej poczytna. I jeszcze: 
konkretne plany na przyszłość.

kbr: Już dziewiąty rok redaguję du-
kielski miesięcznik i samej nie chce mi 
się wierzyć, że to już tak długo. Sporo 
zmieniło się w gazecie przez te lata, 
nawet tytuł się zmienił z Dukielskiego 
Przeglądu Samorządowego na „Du-
kla.pl.”. Czytelnicy jednak bardzo czę-
sto używają starej nazwy skróconej 
DPS. Zmienił się także wydawca, już 
drugi rok jest nim Ośrodek Kultury w 
Dukli. A to tylko ze względów formal-
nych. Są stałe rubryki i bardzo dobrze 
współpracuje mi się z autorem stałych 
felietonów „Widziane z Cergowej” pa-
nem Zbigniewem Ringerem, jest ką-
cik łowiecki, redaguje go pan Fryde-
ryk Krówka; dobrze układa się współ-
praca, z Witoldem Puzem autorem ką-
cika pszczelarskiego. Różnie natomiast 
bywa tu z wędkarzami. Systematycz-
nie pisze o pracy z młodzieżą licealną 
pani Maria Walczak, o ochronie przy-
rody pani Halina Cycak. Relacje z wy-
staw muzealnych pani Aleksandra Żół-
koś. Od kilku lat pisze do nas pani Sta-
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dokończenie ze str. 6
My z Podkarpacia

Jedyne w swoim 
rodzaju
Muzeum Kultury Łemkowskiej

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej to je-
dyna w Polsce, Europie i świecie placówka, która groma-
dzi eksponaty związane z życiem Łemków z przełomu XIX 
i XX wieku. Początkowo była prywatna, obecnie organem 
prowadzącym jest Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Kultury 
Łemkowskiej. Muzeum rozbudowuje się cały czas, w ubie-
głym roku rozpoczęto budowę pawilonu wystawowego w 
celu wyeksponowania eksponatów, a także stworzenia bez-
piecznych warunków dla tych najbardziej cennych.

Początkowo Muzeum Kultury Łemkowskiej, którego or-
ganem prowadzącym obecnie jest Towarzystwo na Rzecz 
Rozwoju Kultury Łemkowskiej było prywatne. To nawet 
początkowo nie było muzeum – mówi Bohdan Gocz prezes 
Towarzystwa. Latem 1968 roku odbyła się narada działa-
czy łemkowskich w Bielance i wtedy została powołana Izba 
Muzealna. Ponieważ Teodor Gocz gromadził już wcześniej 
eksponaty związane z życiem Łemków z przełomu XIX  
i XX wieku postanowiono, że będzie to u niego. Na pomiesz-
czenia dla Izby Teodor Gocz oddał stare zabudowania bę-
dące własnością swojego pradziadka Teodora Kukieła, po-
chodzące z 1860 roku. Uroczyste otwarcie Izby odbyło się 
18 sierpnia 1968 roku, a zwiedzającym udostępniono ją we 
wrześniu. Pomimo, że placówka nazywana była „izbą” od 
początku miała charakter mikroskansenu – wyjaśnia Boh-

dan Gocz. Począt-
kowo składała się z 
budynku mieszkal-
no-gospodarczego 
oraz tzw. koniuszki. 
W chyży ekspono-
wano sień, izbę i 
przyległą do niej iz-
debkę. W sieni pre-
zentowano przed-
mioty powszech-
nie używane przez 
Łemków: żarna, 
drewniane miski, 
wagi, a także kom-
plet narzędzi stolar-
skich – opowiada 
pan Prezes. Bar-
dzo bogato wyposa-
żona była izba sta-
nowiąca główne po-
mieszczenie mieszkalne. Znajdują się tu stare meble, warsz-
tat tkacki, jaki można było spotkać w każdym gospodar-
stwie, a także narzędzia służące do obróbki lnu. Prezento-
wano tu także stroje ludowe, na dwóch stojących maneki-
nach oraz zawieszone na żerdzi nad łóżkiem. W przyległym 
do izby mieszkalnej pomieszczeniu służącym dawniej za 
kancelarię dla pisarza wiejskiego oglądać można było eg-
zemplarze dawnych ustaw i przepisów wydawanych przez 
władze austriackie, stare banknoty i monety. Od początku 
swego istnienia, Izba Pamiątek, mimo, że była placówką 
prywatną działała zgodnie z ustawą o ochronie dóbr kultury. 
Posiadała statut, Radę Muzealną i plan działalności. Była to 
pierwsza placówka społeczna tego typu na Podkarpaciu. 

W 1969 roku w koniuszni

z okazji 25 rocznicy walk o Przełęcz Du-
kielską zaprezentowano eksponaty dotyczące 
operacji karpacko-dukielskiej, głównie broń 
radziecką i niemiecką, taśmy z nabojami, 
miny, pociski do moździerzy. Wystawa obej-
muje również umundurowanie piechoty pol-
skiej, radzieckiej i korpusu czechosłowac-
kiego, a także odznaczenia bojowe i plansze 
przedstawiające plany bitew z II wojny świa-
towej, plan bitwy o Przełęcz Dukielską. W la-
tach siedemdziesiątych muzeum bardzo chęt-
nie odwiedzane było przez turystów, o czym 
świadczy duża ilość wpisów do księgi pamiąt-
kowej. Muzeum cały czas rozwijało się w la-
tach osiemdziesiątych zostało wzbogacone  
o obrazy Teodora Kuziaka, artysty pochodzą-
cego z Bartnego. W 1990 roku muzeum zo-
stało włączone do Muzeum Historycznego  
w Dukli i działały na zasadzie umowy użycze-
nia. Opiekunem muzeum został Teodor Gocz. 
Rozpoczęto wtedy remonty obiektów zabyt-
kowych. Taki stan trwał do 1994 roku tj. do 
przejścia Teodora Gocza na emeryturę. Mimo 
trudności muzeum powiększyło się o dwa 
nowe obiekty. Pierwszy to drewniany wiatrak 
z Wapiennego, drugi to żydowska chata, w któ-
rej przygotowano wystawę pamiątek. W uro-
czystościach otwarcia wystawy wziął udział 
jedyny ocalały z pogromu w 1943 roku Żyd  
z Zyndranowej Samuel Oliner. W czasie uro-
czystości były prof. Uniwersytetu Stanowego 
Humboldt’a nie krył wzruszenia. Był to jeden 
z najpiękniejszych momentów w historii Mu-
zeum. Mimo trudności przeżywanych w la-
tach dziewięćdziesiątych muzeum przetrwało 
i dzisiaj rozwija się, a wszystko to dzięki de-
terminacji Teodora Gocza i jego rodziny. 

W 2002 roku stowarzyszenie

 przejęło prowadzenie Muzeum. W tej chwili jesteśmy w trakcie in-
wentaryzacji eksponatów – mówi Bohdan Gocz. W ubiegłym roku pod-
pisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpac-
kiego o dofinansowanie projektu: Rozbudowa i podniesienie wartości tu-
rystyczno-kulturowej Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Pro-
jekt jest finansowany z EFRR z osi VI Turystyka i Kultura RPO WP na 
lata 2007-2013 – ciągnie swą opowieść Prezes. Cała wartość zadania to 
597 800,00 zł, a dofinansowanie wynosi 508 130,00 zł – dodaje. 

W ramach projektu zaplanowano 3 zadania. Prace konserwatorskie 
przy zabytkowej chyży z 1860 roku i to zadanie zostało już wykonane 
we wrześniu ubiegłego roku. Budowa pawilonu wystawowego, pozwala-
jącego na właściwe wyeksponowanie i bezpieczeństwo najcenniejszych 
eksponatów, pomieszczenia dla biblioteki, archiwum. Będzie tam rów-
nież węzeł sanitarny dla zwiedzających. To zadanie jest w realizacji, bu-
dynek jest w stanie surowym i prowadzone są prace wewnątrz budynku. 
Trzecim zadaniem jest wykonanie utwardzonych ścieżek na terenie za-
grody muzealnej. To zadanie ma być zrealizowane w kwietniu, a cały pro-
jekt do lipca tego roku.

Najważniejsze obiekty w Muzeum to zagroda łemkowska jako przykład 
typowego budownictwa łemkowskiego, w skład jej wchodzi chyża, chle-
wik z kurnikiem i koniusznia. Jeśli chodzi o eksponaty ruchome to jest ich 
około 2-3 tys., sami tego nie wiemy. Dużym wyzwaniem będzie skatalogo-
wanie tych eksponatów, jak również zbiorów bibliotecznych- mówi Boh-
dan Gocz. Ze zbiorów bibliotecznych można będzie korzystać na miej-
scu, jak również wypożyczać – dodaje. Największym problemem muzeum 
jest brak środków na działalność bieżącą i koszty utrzymania Muzeum. 
MSWiA da środki na zorganizowanie biblioteki, na meble i katalogowa-
nie zbiorów, jak równie z na zorganizowanie święta Od Rusal do Jana.  
W ubiegłym roku ze względu na trwające w Muzeum prace święto nie od-
było się. W tym roku odbędzie się w nietypowym terminie 21 sierpnia, jak 
zakończymy prace nad projektem. Będzie to też okazja do otwarcia no-
wych obiektów w Muzeum – kontynuuje Prezes. 

Muzeum Kultury łemkowskiej jest godnym obejrzenia obiektem mu-
zealnym na Dukielszczyźnie i aż trudno uwierzyć, że gdyby nie deter-
minacja Teodora Gocza i ogromne zaangażowanie jego rodziny w prace 
w Muzeum, dzisiaj nie moglibyśmy oglądać części dziedzictwa kulturo-
wego mieszkańców tej ziemi, zginęłaby bowiem bezpowrotnie gdzieś na 
„śmietniku historii”. 

Krystyna Boczar-Różewicz

nisława Zaniewiczowa. Jestem zawsze 
pełna podziwu dla jej tekstów i chciała-
bym bardzo - mając jej lata - zachować 
tak sprawny umysł i chęć do współ-
pracy. Przez te wszystkie lata dobrze,  
a nawet lepiej niż dobrze, układała mi 
się współpraca z redaktorem technicz-
nym Wiktorem Szyndakiem. Publiku-
jemy tu także prawo lokalne: uchwały 
Rady Miejskiej w Dukli, zarządzenia 
Burmistrza Gminy Dukla. 
Gazeta patronuje również konkur-
som np. konkursowi poezji im św. Jana  
z Dukli i Jana Pawła II. Konkurs jest 
dziś ogólnopolski, a ilość poezji jaka 
przychodzi do redakcji przechodzi 
wszelkie oczekiwania. A to za sprawą 
poetki Olgi Lalic-Krowickiej, która 
mocno angażuje się w jego organiza-
cję. Chętnie widzielibyśmy więcej li-

stów od Czytelników, bo to świadczy  
o tym, że gazeta żyje. Że jest potrzebna 
i uważnie czytana. Wprowadzimy  
w niedługim czasie rubrykę: aktywny 
wypoczynek i zdrowie.
- Kobieta - Matka Polka. W dawnym poję-
ciu, kojarzyła się przede wszystkim z ro-
dziną, domem, także z kuchnią. Oczywi-
ście dziś zupełnie inne poglądy, niemniej 
jednak ...A tu jeszcze dochodzi praca za-
wodowa, dziś wiele zajęć społecznych, 
w tym także redagowanie miesięcznika. 
Można to wszystko z sobą pogodzić?

kbr: Przede wszystkim jestem matką 
i żoną i mam bardzo wyrozumiałą ro-
dzinę. Nigdy bowiem nie usłysza-
łam np. „a dzisiaj to dlaczego nie ma 
obiadu?”. Staram się, aby był zawsze, 
ale zdarzy się, że go nie ma i kiedy się 
tłumaczę to słyszę: dobra, dobra zjemy 
sobie kanapki. Teraz dwóch synów jest 
już poza domem, studiują. Najmłod-
szy za chwile też wyfrunie. Mam z nimi 

świetny kontakt, a przez to że byli bar-
dzo samodzielni jako chłopcy, jest im 
teraz łatwiej w życiu. Mam nie tylko 
dom, ale i duży ogród, w którym bardzo 
lubię pracować, przy tej pracy wypo-
czywam. Pracuję też w organizacjach 
pozarządowych, ale potrafię wygospo-
darować również trochę czasu dla sie-
bie i spotkać się z innymi paniami w Ja-
siołka Team, gdzie od prawie roku re-
gularnie uprawiamy nordic walking. 
Czyli między innymi chodzenie z ki-
jami. Naszym guru jest Izabela Zator-
ska. Jest jeszcze wiele tematów do opo-
wiadania, ale teraz ściśle się trzymam 
pytań, jakie mi zadałeś. Spotkamy się 
w tym samym miejscu na trzydziesto-
lecie?
- Wiem, kochasz góry, podróże, osobli-
wości świata. W jakich górach byś chciała 
być, dokąd najchętniej pojechać, jakie 
cudo świata zobaczyć...

kbr: Chciałbym zdobyć Koronę Gór Pol-
skich, czyli 28 najwyższych szczytów wszyst-
kich pasm górskich Polski, na które prowadzi 
znakowany szlak turystyczny. Ale jeszcze tro-
chę szczytów mi pozostało do wyjścia. Aby do-
stać certyfikat KGP, trzeba wszystkie wejścia 
udokumentować, nie jest to proste, ale wyko-
nalne. W Polsce w 2010 roku certyfikat KGP 
posiadło 364 osoby. Taki certyfikat nadaje 
Loża Zdobywców KGP. Marzę o wyjściu na 
Kilimandżaro i wyjeździe do Meksyku. Ale ma-
rzenia trzeba mieć, bo one trzymają nas przy 
życiu. A w życiu wcale nie mam lekko...

Rozmawiał: Stanisław Z. Kołacz

Pawilon wystawowy - stan surowy.
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Dzień Babci i Dziadka
w karnawałowym nastroju

W tym roku Dzień Babci  
i Dziadka przypadł w czasie kiedy 
dzieci i młodzież szkolna była na 
feriach zimowych. Kultywowanie 
tego święta w Zespole Szkół Pu-
blicznych w Wietrznie stało się 
już wieloletnią tradycją, dlatego 
postanowiliśmy zaprosić przemi-
łych gości nieco później. 26 lu-
tego 2011r. o godzinie 15.00 na 
szkolnym korytarzu rozpoczęła 
się uroczystość, na którą licznie 
przybyli zaproszeni goście – bab-
cie i dziadkowie naszych wy-
chowanków. Dzieci i młodzież 

z ogromnym zaangażowaniem przygotowywali się do tego święta. Wystąpili 
przedstawiciele wszystkich grup wiekowych. Najmłodsi tańczyli skocznego 
krakowiaka, lekko wirowały na scenie przepiękne śnieżynki. Nie zabrakło też 
inscenizacji oraz wielu piosenek i wierszy, w których dzieci wyrażały swój sza-
cunek i miłość do babć i dziadków. Kiedy maluchy wyczerpały już swój bogaty 

repertuar, na scenie pojawili się ucznio-
wie starszych klas szkoły podstawowej 
oraz gimnazjaliści. Ich przedstawie-
nie i występy były w iście karnawało-
wym nastroju. ,,Pan Karnawał” co raz 
wzywał na scenę tancerzy, którzy w 
gorących rytmach samby oraz zabaw-
nym ,,Hoki-poki” krok po kroku wpro-
wadzali na sali nastrój sprzyjający za-
bawie. Na koniec występów ucznio-
wie odśpiewali tradycyjne ,,Sto lat”  
i pożegnali się z gośćmi. Ci natomiast 
skromnie ugoszczeni ,,nabrali sił”  
i kto tylko miał ochotę, mógł zatańczyć 
przy nastrojowej muzyce serwowanej 
przez znany i lubiany zespół ,,Simoni-
des”. Chętnych nie brakowało. Orga-
nizatorzy imprezy serdecznie dziękują 
wszystkim przybyłym gościom za to, 
ze zaszczycili nasze skromne szkolne 
progi swoją obecnością, Radzie Rodzi-
ców ZSP w Wietrznie oraz stowarzy-
szeniu ,,WIATR” za pomoc w zorgani-
zowaniu poczęstunku. 

Katarzyna Dziadowicz

GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY
dla SZKOŁY PODSTAWOWEJ i GIMNAZJUM

Regulamin  
Gminnych Konkursów Ekologicznych 2011

Święto Miłosza  
w ZSP w Równem

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Równem od marca do maja 2011 
roku będą uczestniczyli w edukacyjnym projekcie pod hasłem ,,Miłosz od 
Nowa” realizowanym pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej 
oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Projekt ten zainicjowany został z 
okazji 100. rocznicy urodzin naszego 
noblisty oraz ogłoszeniem Roku 2011 
– Rokiem Miłosza. Celem projektu jest 
zainteresowanie uczniów osobą i do-
robkiem twórczym Czesława Miło-
sza. Uczniowie będą uczestniczyli w 
spotkaniach z twórczością poety pod-
czas lekcji: języka polskiego, plastyki 
i muzyki.

Efektem działań w ramach projektu 
będą: portfolio Miłosza wykonane me-
todą projektu, wystawa prac plastycz-
nych inspirowanych poezją Miłosza, 
wykonanie ulotek i plakatów informu-
jących o Roku Miłosza, artykuły w pra-
sie i na stronach internetowych, ankieta 
przeprowadzona wśród mieszkańców 
Równego, wieczorek poetycki, Ściana 
Miłosza, gazetki ścienne poświęcone 

poecie, konkurs wiedzy o Czesławie 
Miłoszu, konkurs recytatorski i Święto 
Miłosza, które odbędzie się 10 maja 
2011 r. Podczas święta zaprezentowana 
zostanie część artystyczna poświę-
cona życiu i twórczości Miłosza. Od-
będzie się także rywalizacja klas, za-
bawy z poezją i recytacje jego wierszy. 
Podsumowaniem działań będzie wyda-
nie specjalnego numeru gazetki szkol-
nej oraz nakręcenie fotoreportażu po-
świeconego naszym przedsięwzięciom 
wokół postaci Miłosza. Inicjatorkami 
udziału w tym projekcie są polonistki 
Aneta Cyran, Edyta Szczurek, Kata-
rzyna Szuba. 

Celem naszych działań jest przeła-
manie barier i uprzedzeń wobec poezji 
Miłosza. Wbrew opiniom wielu - nie 
jest ona niezrozumiała. Wymaga po 

prostu głębszej koncentracji, zastano-
wienia się nad swoim życiem i tym, 
co nas otacza. Poezja ta jest ciągle ak-
tualna, ,,młoda” i wciąż odczytywana 
,,od Nowa”. 

Realizując projekt, będziemy starali 
się ,,oswoić” i zapoznać z poezją no-
blisty tych, którzy twierdzą, że jest nie-
zrozumiała, niestrawna i niemodna.

Dlatego przy jego realizacji często 
będą towarzyszyły nam następujące 
pytania:
O czym pisał Czesław Miłosz?
Jakie problemy poruszał w swoich 
utworach?
W jaki sposób to robił?
Co pragnął przekazać potomnym?
Do czego zobowiązuje nas poeta ,,su-
mienia narodu” i ,,moralnych dyle-
matów”?
Dlaczego musimy ocalić od zapomnie-
nia słowa poety?

Mamy nadzieję, że udział młodych 
ludzi w tym przedsięwzięciu, ich zaan-
gażowanie i zapoznanie się z twórczo-
ścią Czesława Miłosza sprawi, że cho-
ciaż w części będą umieli i chcieli od-
powiadać na stawiane przez nas pytania.

Aneta Cyran
Edyta Szczurek

Katarzyna Szuba

Z okazji Światowego Dnia Ziemi oraz Święta Polskiej Niezapomi-
najki    15 kwietnia 2011 roku o godzinie 11.00 zorganizowany zosta-
nie VI Gminny Konkurs o tematyce ekologicznej dla szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych.

Konkursy będą przeprowadzone w nowo wybudowanym obiekcie Zespołu 
Szkół Nr 2 w Dukli. 

3. Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym  
i gminnym.
4.Etap szkolny przebiega na zasadach określonych przez 
Komisje Szkolne. Każda szkoła organizuje go we własnym 
zakresie. 
5.Do etapu gminnego zakwalifikowani są uczniowie, wy-
typowani przez Komisje Szkolne (nie więcej niż 3 uczest-
ników). 
6Skład komisji konkursu gminnego powołuje Organizator.
7.Uczestnicy konkursu piszą test, który zawiera zadania za-
mknięte i otwarte. Czas trwania konkursu – 60 minut.
8.Uczniowie będą oceniani indywidualnie i grupowo.
9.Zakres problematyki konkursu:
• Informacje ogólne o Gminie Dukla
• zasoby przyrody i ich ochrona
• formy ochrony przyrody,
• ochrona powietrza, wód i gleb,
• ochrona środowiska a zdrowie człowieka
• podstawowe wiadomości z zakresu ekologii,
• gospodarka odpadami,
• obszary i obiekty prawnie chronione na terenie Gminy 

Dukla.

9. Przewidziane są dyplomy i nagrody dla laureatów i po-
dziękowania dla opiekunów, które zostaną wręczone po 
podsumowaniu i ogłoszeniu wyników konkursu.

10.Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać do 
12 kwietnia 2011 roku w Urzędzie Gminy Dukla, pok. Nr 
12 osobiście, przesyłając pocztą elektroniczną na adres:  
eko@dukla.pl z dopiskiem „Konkurs Ekologiczny” lub tele-
fonicznie, telefonicznie – tel. 13 43 29 130 .
11. Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę regulaminu.

UWAGA!
Udział Szkół z terenu Gminy Dukla w niniejszym konkur-
sie będzie punktowany w ogólnej punktacji o „Nagrodę 
Burmistrza we współzawodnictwie w dziedzinie kultury 
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Gminy Dukla” we-
dług zasad regulaminowych określonych w tym współza-
wodnictwie.

I. Organizator: Gmina Dukla 
II. Patronat: Burmistrz Gminy Dukla – Marek Górak.
III. Osoby odpowiedzialne: 

Halina Cycak – inspektor ds. ochrony środowiska
Bartosz Szczepanik – specjalista ds. lasów komunalnych

IV. Cele konkursu:
• podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży,
• pobudzenie zainteresowania problemami ekologicz-

nymi,
• kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska 

naturalnego,
• kształtowanie pojęć ekologicznych,
• uwrażliwienie młodzieży na piękno przyrody,
• wdrażanie młodzieży do twórczego myślenia.

V. REGULAMIN

1.Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI
Uczniowie szkół gimnazjalnych klasy I-III 

2. Termin konkursu: 
15 kwietnia (piątek) 2011 r. o godzinie 11.00 w Zespole 
Szkół Nr 2 w Dukli, 



12   DPS  4/2011 DPS  4/2011   13

Złote Gody Par Małżeńskich

Burmistrz Marek Górak składa gratulacje  
Jubilatce Marii Drozd z Cergowej, a przewod-
niczacy Rady Miejskiej w Dukli Jubilatowi 
Adamowi Drozdowi.

Jubilaci pod muzeum w Dukli.

Szarotki uświetniły jubileusz Złotych Godów.

OTWARCIE PRZEDSZKOLA

Dyrektor Jerzy Pęcak otwiera uroczystość.

Krasnale, Biedronki, Smerfy, Motylki  i Słoneczka.

Wejście do chyży.

„Złote Gody”  
par małżeńskich z gminy Dukla

We wtorek 1 marca br. burmistrz gminy Dukla Marek Górak i przewodni-
czący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic wręczyli medale za długoletnie 
pozycie małżeńskie 38. parom z gminy Dukla.

Uroczystość „Złotych Godów” rozpoczęto mszą świętą w kościele farnym w 
Dukli, którą odprawiali ks. Stanisław Siara i ks. Stanisław Kogut. Ceremonia 
wręczenia Jubilatom medali przez burmistrza gminy Dukla Marka Góraka i prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Dukli, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, odbyła sie w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli. Każda para mał-
żeńska otrzymała życzenia i medal. Po uroczystości medalowej ceremonii wznie-
siono toast za zdrowie, pomyślność i szczęście par małżeńskich, które przeżyły z 
sobą pięćdziesiąt i więcej lat. Jubilatom odśpiewano „Sto lat”. Zespół „Szarotka” 
działający przy Ośrodku Kultury w Dukli swoim występem uświetnił uroczysto-
ści jubileuszowe. A wspólny obiad zakończył uroczystości .

Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie małżeńskie: Janina i Władysław Bara-
nowie z Lipowicy, Helena i Marian Bekowie z Wietrzna, Janina i Alfred Belczykowie 
z Teodorówki, Elżbieta i Stanisław Belczykowie z Cergowej, Władysława i Henryk 
Bocheńscy z Dukli, Helena i Wilhelm Bogaczowie z Równego, Rozalia i Baldwin Bo-
żętkowie z Głojsc, Czesława i Józef Chłapowie z Jasionki, Krystyna i Stanisław Chła-
powie z Jasionki, Stanisława i Józef Czajowie z Łęk Dukielskich, Maria i Adam Droz-
dowie z Cergowej, Danuta i Feliks Dróbkowie z Równego, Genowefa i Julian Durało-
wie z Głojsc, Maria i Stanisław Farbańcowie z Jasionki, Anastazja i Teodor Feszowie 
z Barwinka, Anna i Jan Gabłowie z Tylawy, Janina i Albin Głodowie z Cergowej, Ha-
lina i Stanisław Gromkowie z Teodorówki, Maria i Jan Kalitowie z Iwli, Irena i Sta-
nisław Karolakowie z Dukli, Henryka i Edward Kędrowie z Łęk Dukielskich, Helena 
i Franciszek Kogutowie z Cergowej, Helena i Stanisław Kopcowie z Mszany, Janina i 
Fryderyk Korzeniowie z Teodorówki, Zofia i Jan Muchowie z Łęk Dukielskich, Cze-
sława i Tadeusz Muchowie z Iwli, Jadwiga i Stanisław Nawroccy z Wietrzna, Wanda 
i Zygmunt Patlowie z Równego, Anna i Ferdynand Sabatowie z Nadola, Bronisława 

i Leopold Sobotowie z Tylawy, Paulina 
i Błażej Szczurkowie z lwli, Janina i Wła-
dysław Szczurkowie z Jasionki, Amalia 
i Bronisław Szpakowie z Równego, He-
lena i Marian Szydłowie z Wietrzna, 
Michalina i Edward Twardzikowie 
z Trzciany, Stanisława i Tadeusz Wierda-
kowie z Łęk Dukielskich, Czesława i Teo-
dor Woźniakowie z Głojsc, Janina i Sta-
nisław Wróblowie z Jasionki, Krystyna 
i Alojzy Żurowscy z Nadola. 

Z okazji Złotych Godów życzymy 
wszystkim Jubilatom, aby nadal szli 
przez życie z dobrocią w sercu. Bądź-
cie szczęśliwi i miejcie wokół siebie 
ludzi, których kochacie. Życzymy po-
ciechy z dzieci, wnuków, prawnuków 
oraz wszystkiego co daje szczęście.

Krystyna Boczar-Różewicz

W nowych murach 
Od 31 stycznia br. 120 przedszkolaków rozpoczęło edukację w no-

wym, będącym po kapitalnym remoncie budynku starej szkoły i z nowym 
wyposażeniem dostosowanym do wieku dzieci. 

W środę 16 marca br. odbyło sie oficjalne 
otwarcie przedszkola w nowym budynku. 
Uroczystość otworzył i przywitał przybyłych 
gości dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Jerzy Pę-
cak. Głos zabrała także wicedyrektor ZS nr 1  
Lucyna Gumienny i zastępująca ją obecnie 
Krystyna Michna. Burmistrz gminy Marek 
Górak pogratulował dzieciom nowego przed-
szkola i życzył aby się w nim dobrze czuły. 
Wręczył wicedyrektor Lucynie Gumienny list 
gratulacyjny. Dzieci otrzymały od burmistrza 
kosz pełen łakoci. Nauczycielki przygotowały 
wraz z dziećmi część artystyczną, która była 
najważniejszym punktem programu, potem na-
stąpiło poświecenie pomieszczeń przedszkola 
przez ks. proboszcza Stanisława Siarę i uroczy-
ste przecięcie wstęgi.

Nowe przedszkole to miejsce przyjazne  
i bezpieczne dla dzieci. Mamy nadzieję, że będą 
tu chętnie codziennie przychodziły, tu spotkają 
przyjaciół, tu zaczną realizować swoje dzie-
cięce marzenia.

kbr

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

Fot. Juliusz Stola

Muzeum latem fot. Grzegorz Lega, pozostałe kbr Wejście do muzeum.

Fot. Janusz Krowicki
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Siedemdziesięciu uczestników w eliminacjach

Uczestnicy eliminacji. Sylwia Głód - 1. miejsce 
(kat. 1995-97)

Rozgrywki eliminacyjne.

O Puchar Burmistrza

Zwycięzcy Turnieju o Puchar Burmistrza SKS Dukla I

Mecz o 3. miejsce.

Kapitan drużyny Równe.

Marcin Milan 
- najlepszy zawodnik turnieju.

Kremy  
z Iwonicza Zdroju

SPORT        SPORT        SPORT
77. uczestników w eliminacjach

19 marca 2011 r. w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Dukli odbyły się eliminacje Gminnej Olimpiady Tenisa Stołowego. 
Największym zainteresowaniem wykazały się grupy dziecięce i młodzieżowe, 
łącznie w zawodach startowało 77 uczestników. Do dalszego powiatowego etapu 
kwalifikacje uzyskały dwa pierwsze miejsca w każdej kategorii. Turniej przebie-
gał bardzo sprawnie, rozgrywki odbywały się na 8 stołach.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

Kategoria 1998 i młodsi (27 uczestników): 
1miejsce Szymon Piróg, 2.Szymon Stasiak

Kategoria 1998 i młodsi (9 uczestniczek): 
1miejsce Maja Pernal, 2. Patrycja Winiarska

Kategoria 1995-97 (23 uczestników):
1miejsce Tomasz Krężalek, 2. Karol Moszczyński

Kategoria 1995-97 (6 uczestniczek) :
1miejsce Sylwia Głód, 2. Katarzyna Inglot

Kategoria 1992-94 (2 uczestników):
miejsce Marek Zięba, 2. Piotr Lorenc

Kategoria 1967-1991 (5 uczestników):
miejsce Jacek Penar, 2. Jacek Burczyk

Kategoria 1966 i starsi (2 uczestników):
1miejsce Waldemar Konieczko, 2. Stanisław. Kubit

Puchar Burmistrza  
dla SKS Dukla I

5 marca br. w hali MOSiR w Dukli odbył się turniej piłki siatkowej o Puchar 
Burmistrza Gminy Dukla. Organizatorem zawodów był Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Dukli. Sędziowali: Artur Paczkowski i Jan Dembiczak.

Do turnieju przystąpiło 7 drużyn: Równe, WOSiR Równe, Teodorówka 
Jacki, Dukla Jacki, Dresovia Dukla, SKS Dukla, SKS Dukla II. Turniej był 
rozgrywany systemem „drabinkowym” do dwóch przegranych. Atutem tego sys-
temu była możliwość zagrania w finale pomimo jednej porażki zespołu, dopiero 
druga porażka eliminowała z dalszej gry o czołowe miejsca. Warto zaznaczyć, że 
ten system prowadzenia rozgrywek był praktykowany po raz pierwszy w histo-
rii tego turnieju.

Faworytami imprezy były drużyny SKS Dukla, które regularnie trenują na 
obiektach MOSiR; pomimo tego drużyna z Równego była bliska pokonania SKS 
Dukla II. W walce o trzecie miejsce spotkały się drużyny SKS Dukla II i Równe. 
Pierwszy set SKS Dukla II wygrał 25:22, w drugim zdecydowanie wygrała dru-
żyna z Równego 25:17. W trzecim secie drużyna z Równego wygrywała 5:1 i wy-
dawało się, że nic już nie przeszkodzi jej w zwycięstwie. Wtedy trener SKS Du-
kla II Robert Rąpała wziął czas dla swojej drużyny i od tego momentu gra po-
toczyła się inaczej. Ostatecznie trzeci set z wynikiem 15: 10 i cały mecz wygrał 
SKS Dukla II. 
Finał był bardzo interesujący i stał na wysokim poziomie; zmierzyły się w nim dwie 
drużyny z Dukli SKS Dukla I i SKS Dukla II. Wynikiem 2:1 wygrał SKS Dukla I. 

Maja Pernal - 1. miejsce (kat. 
1998 i młodsi) odbiera statuetkę 
i dyplom z rąk dyrektora MOSiR 

Michała Szopy.

Klasyfikacja końcowa:
1. SKS Dukla I, 2. SKS Dukla 

II, 3. Równe, 4. Dresovia” Dukla,  
5. OSiR Równe, 6. „Jacki” Dukla,  
7. „Jacki” Teodorówka.

W składzie zwycięskiej drużyny 
SKS Dukla I byli: Konrad Piróg, Do-
minik Piróg, Paweł Michalak, Szcze-
pan Jakieła, Marcin Milan, Michał 
Okarma, Robert Rąpała.

Wszystkie drużyny otrzymały dy-
plomy, a te które zajęły miejsca 1-3 
dodatkowo otrzymały statuetki, piłki i 
medale, które wręczali wiceburmistrz 
gminy Dukla Andrzej Bytnar i dyrektor 
MOSiR w Dukli Michał Szopa. Naj-
lepszym zawodnikiem Turnieju o Pu-
char Burmistrza Gminy Dukla okazał 
się Marcin Milan, który otrzymał pu-
char ufundowany przez dyrektora MO-
SiR Dukla. Sponsorem pozostałych na-
gród byli MOSiR Dukla i burmistrz 
Gminy Dukla.

kbr

Kategoria Niepełnosprawni (2 uczestników): 
1miejsce Dariusz Mańka, 2. Wiesław Książkiewicz

Kategoria Niepełnosprawni (1 uczestniczka):
1miejsce Halina Turek

Sędzią głównym rozgrywek był Jan Dembiczak, a statu-
etki i dyplomy zwycięzcom wręczał Michał Szopa dyrektor 
MOSiR w Dukli.

kbr

intensywnie nawilżający
KREM WZMACNIAJĄCY

z leczniczą wodą termalną z Iwonicza Zdroju
dla każdego rodzaju skóry odwodnionej

• polecany na dzień i noc
• wzmacnia i regeneruje
• nawilża i chroni przez 24 godziny

regenerujący
KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY

z leczniczą wodą termalną z Iwonicza Zdroju
dla skóry dojrzałej i zmęczonej

• polecany na dzień i noc
• zapobiega wietrzeniu skory
• wygładza zmarszczki i bruzdy

Fot kbr

Fot kbr

cdn. kbr
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i n f o r m u j e
KONKURS FILMOWY 
MINIATURA FILMOWA 
„Dukla i okolice okiem kamery”

1. Celem konkursu jest propagowanie walorów gminy 
Dukla. Integracja środowiska lokalnego. Promowanie ak-
tywnej postawy mieszkańców. Rozwijanie w teorii i prak-
tyce różnorodnych zainteresowań związanych z filmem: li-
terackich, aktorskich czy operatorskich. Tworzenie różnych 
form filmowych.

2. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury  
w Dukli. 

3. Zgłoszenie filmu w dowolnej formie i technologii (film 
fabularny, teledysk, animacja, dokument itp), w którym mo-
tywem przewodnim będą walory przyrodnicze, architekto-
niczne lub inne Gminy Dukla. 

4. Aby zgłosić film do konkursu należy dostarczyć go 
najpóźniej do 20 maja 2011roku: 

a) kopię filmu na kasecie VHS (PAL) lub w formie cyfro-
wej na płycie CD (w jednym z formatów: divx, mpeg, swf, 
real video, quick time, videoCD lub DVD, - w przypadku 
uczniów podać szkołę, adres zamieszkania i numer telefonu 
kontaktowego autora. Autor filmu musi być mieszkańcem 
Gminy Dukla. 

Szkoła w Głojscach 
ma swego Patrona

Światu (...) potrzeba Bożych szaleńców, którzy będą szli przez ziemię,
 jak Chrystus, jak Wojciech, Stanisław czy Maksymilian Maria Kolbe (...),
 którzy będą mieli odwagę miłować i nie cofną się przed żadną ofiarą.

        Jan Paweł II

Wielu ludzi, z którymi spotykamy się na co dzień, uważa, że co raz trud-
niej wychować młode pokolenie. Następuje bowiem kryzys wartości, mło-
dzi gubią się w gąszczu tylko na pozór prostych, gotowych recept na ży-
cie lansowanych przez media. Miejsce autorytetów zajmują zaś postacie ze 
szklanego ekranu.

Dlatego tak ważna jest dzisiaj rola szkoły, która na pokazywać młodym 
drogi, po których warto iść, nawet jeśli na pierwszy rzut oka nie są one ko-
lorowe i atrakcyjne, to przecież prowadzą do wspaniałych celów, którym 
na imię MĄDROŚĆ, MIŁOŚĆ, HONOR czy PATRIOTYZM. 

b) Czas trwania filmu nie mniej niż 10  
i nie więcej niż 60 minut. 

c) Filmy należy nadesłać lub dostar-
czyć osobiście pod adres: Ośrodek Kul-
tury w Dukli, ul. Kościuszki 4 , 38-450 
Dukla 

d) Do konkursu można zgłosić dwa 
filmy. 

e) Zgłaszający zgadza sie na pokaz swo-
jego obrazu podczas różnych imprez organi-
zowanych przez Ośrodek Kultury 

f) Filmów zgłoszonych do konkursu 
organizator nie zwraca. 

5. Kategorie wiekowe:
a) Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
b) Szkoły średnie i dorośli 
W kategorii wiekowej a) szkoły podstawowe i gimnazja 

nagrody rzeczowe natomiast w kategorii b) szkoły średnie i 
dorośli nagrody finansowe. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 27 
maja 2011r. 

7. Przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce. 
8.  Wszystkie zgłoszone filmy konkursowe pozostają w 

archiwum organizatora konkursu.
9. Organizator może odmówić przyjęcia filmu konkur-

sowego lub wycofać go z konkursu, jeżeli zostanie zidenty-
fikowane jakiekolwiek uchybienia wobec w/w regulaminu. 

10. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków 
konkursu.

Ośrodek Kultury w Dukli
38-450 Dukla
ul. Kościuszki 4
tel.13 4330025
e-mail: osrodekkultury@dukla.pl

Na tych drogach potrzebni są też wielcy 
przewodnicy, postacie, które swoim życiem 
udowodniły, że warto jest pięknie żyć… 

8 marca 2011roku społeczność Zespołu 
Szkół Publicznych w Głojscach oficjal-
nie podzieliła się ze wszystkimi radosną 
wiadomością, że ich przewodnikiem i mi-
strzem będzie Jan Paweł II.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele 
parafialnym Mszą św. pod przewodnictwem 
ks. biskupa Kazimierza Górnego. Już w cza-
sie homilii zgromadzeni otrzymali pierwszy 
ważny drogowskaz na dalszą pracę - słowa 
św. Maksymiliana, który całym swoim ży-
ciem przekonywał, że „Tylko miłość jest 
twórcza”. Potem przyszły chwile wzrusze-
nia, kiedy Jego Ekscelencja poświęcił, a na-
stępnie ucałował, przyniesiony przez przed-
stawicieli Rady Rodziców sztandar, na któ-
rym wyszyto kolejne drogowskazy postępo-
wania: BÓG, HONOR, NAUKA, OJCZY-
ZNA, słowa jakże bliskie całemu nauczaniu 
Jana Pawła II.

Po Mszy św., w promieniach wiosennego słońca 
(nikt nie miał wątpliwości, że to prezent wyproszony od Pa-
trona) wszyscy udali się do szkoły, która tego dnia wyglą-
dała szczególnie pięknie. Na korytarzach przygotowano wy-
stawy prac uczniowskich tematycznie związanych z osobą 
Jana Pawła II, wśród nich albumy, portrety i listy, świad-
czące o tym, że osoba Patrona jest żywa w sercach dzieci 
i młodzieży. A i sami uczniowie jakby inni, w odświętnych 
strojach, bardziej zamyśleni i zaciekawieni tym, co się wo-
kół nich dzieje. Czy zapamiętają podniosłą chwilę, w któ-
rej Pani dyrektor przekazywała sztandar w ręce ich przed-
stawicieli? Czy dotrzymają przysięgi, którą na ten sztandar 
złożyli? Na pewno te ważne chwile przypominać im będzie 
umieszczona na ścianie frontowej szkoły tablica pamiąt-
kową i wspomnienie poruszającego dźwięku zwiastujących 
południe dzwonów, kiedy ją odsłaniano i poświęcano. 

Po uroczystościach na terenie szkoły przyszła kolej na 
radosne świętowanie w sali Domu Ludowego, gdzie mło-
dzież, przedstawiła niezwykle poruszający program arty-
styczny, w którym głębokie myśli i rozważania Jana Pawła 

II przeplatały się z radosnymi pieśniami, rozpoczynanymi na 
scenie, ale kończonymi już przy sporej pomocy publiczno-
ści - bo skoro śpiewa biskup, burmistrz, dyrekcja, to czemu 
nie wszyscy pozostali? 

Kiedy śpiewy umilkły wszyscy zasiedli do stołów. Po na-
syceniu ducha, przyszła kolej, aby pokrzepić ciało. Przyczy-
nili się do tego wspaniali rodzice, którzy przygotowali uro-
czysty obiad uwieńczony oczywiście kremówką. 

Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II była dużym 
wydarzeniem w życiu Zespołu Szkół w Głojscach. Podnio-
sła atmosfera, licznie zabrani goście, bogaty program - to 
wszystko złożyło się na wyjątkowość tego dnia. Ale 8 marca 
już przeszedł do historii. Teraz przed społecznością szkoły: 
uczniami, ich rodzicami i nauczycielami, ciężka praca. Bo 
przecież wielki patron to nie tylko duma, ale przede wszyst-
kim wyzwanie, by sprostać wymogom i być, jak gorąco pra-
gnął Jan Paweł II, szaleńcami, „którzy będą szli przez zie-
mię, (...), którzy będą mieli odwagę miłować i nie cofną się 
przed żadną ofiarą”.

red

Jak wybrać dobre konto osobiste

Czworaczki z Równego
Koza Zofii i Augusta Leniów z Równego powiła czworaczki.

Jesteśmy jednymi z najbardziej lojalnych narodów Europy. 
Konto bankowe tylko w jednej instytucji finansowej posiada aż 
47 proc. Polaków. Z badań przeprowadzonych przez TNS Pentor 
dla Banku Millennium wynika, że 94% posiadaczy rachunków 
osobistych nie zmieniło banku przez ostatni rok. Taki ruch roz-
waża jednak 9% respondentów. Podobną tendencję zauważył na 
podstawie swoich ostatnich badań Ernst & Young. Zmiana banku 
to całkiem dobry pomysł, bo w ofertach kont osobistych może-
my ostatnio przebierać. 

Oferta kont osobistych dostępnych na naszym rynku jest 
bardzo szeroka. Nastał dobry czas dla tego produktu i widać to 
dobrze po coraz ciekawszych usługach dodatkowych i promo-
cjach powiązanych z rachunkiem osobistym. Ostatnio do wyści-
gu o klienta dołączył Bank Millennium, oferując posiadaczom 
Dobrego Konta zwrot 3 procent wartości wydatków na zaku-
py dokonanych kartą debetową w sklepach spożywczych, su-
permarketach i stacjach benzynowych w całej Polsce. Wybrane 
banki oferują także korzystanie z bezpłatnego pakietu assistan-
ce lub premie pieniężne za założenie rachunku. Przed podpi-
saniem umowy i przeniesieniem ROR-u do innego banku war-
to zapoznać się dokładnie z pełną ofertą kilku instytucji, bo nie 
wszystkie informacje znajdziemy w reklamach.

Opłaty to zazwyczaj pierwsze, na co zwracamy uwagę przy 
wyborze konta osobistego. Warto przyjrzeć się im bliżej i prze-
analizować dokładnie całą tabelę opłat, może się w niej kryć 
wiele „haczyków” i ukrytych kosztów. Banki udostępniają ta-
kie dokumenty w swoich oddziałach i na stronach interneto-
wych. Oprócz opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku war-
to sprawdzić, jaką opłatę bank pobierze za przelewy interne-
towe, wydanie karty debetowej oraz jej obsługę, a także wy-
płaty z bankomatów. Korzystanie z bankomatów własnych ban-
ku zazwyczaj jest bezpłatne, ale warto zapoznać się z cenni-
kiem opłat za wypłaty z bankomatów innych banków, a także 
z bankomatów za granicą. Dobrze jest zweryfikować również, 
jak rozbudowana jest sieć placówek banku i bankomatów oraz 
czy ich lokalizacja odpowiada naszym potrzebom. W przypadku 
kart debetowych warto sprawdzić, jakie możliwości daje karta 
– czy oferuje zniżki na zakupy w określonych sklepach czy usłu-
gi partnerów. 

Dostępność limitu w koncie to kolejna kwestia warta spraw-
dzenia. Wiele osób bez takiego limitu nie może się obejść, do-
brze więc przed założeniem rachunku sprawdzić, czy ta opcja 
jest dostępna, jak wysoki limit będziemy mogli otrzymać, jakiej 
wysokości oprocentowanie będzie nam naliczone za wykorzy-

stanie limitu, a także w jakim cyklu naliczane nam będą odsetki. Niektóre 
banki, np. Bank Millennium, umożliwiają korzystanie z nieoprocentowane-
go limitu w rachunku przez 7 dowolnych dni w miesiącu rozliczeniowym.

Na koniec jeden z najważniejszych elementów bankowej oferty kon-
ta osobistego, czyli warunki korzystania z samego konta oraz z dodatko-
wych usług. Najczęściej jest to konieczność zapewnienia określonej kwoty 
miesięcznych wpływów, czasem całych zarobków. Niektóre banki wymaga-
ją również dokonania miesięcznie określonej liczby transakcji kartą do kon-
ta. Warto zwrócić uwagę, jakie będą sankcje za niedotrzymanie wyznaczo-
nych przez bank warunków. 

Po dokładnym prześwietleniu bankowych ofert nie pozostaje nic, jak 
tylko dopełnić formalności. Korzystanie z dobrze dopasowanego do naszych 
potrzeb konta osobistego może przynieść wymierne korzyści finansowe.

Więcej informacji:
Agata Dorożuk
Ciszewski Financial Communications sp. z o.o.
tel. (48 22) 488 41 62
kom. +48 668 698 653
E-mail: adorozuk@publicrelations.pl
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Mój ulubieniec

Publikujemy zdjęcia ulubionych czworonogów 
Czytelników Dukli.pl
Zachęcamy do wysyłania zdjęć Państwa pupilów.

Redakcja

Maili - suczka labradorka, ulubienica Martynki.

Ignacy Łukasiewicz  
- życie i dzieło

Najlepsze zdjęcia z konkursu „Las”.

Życie i dzieło Ignacego 
Łukasiewicza
- uczniowie z Równego wiedzą najwięcej o Wielkim Polaku 

16 marca br. uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Równem: Justyna Bek, 
Dorota Penar, Marcin Bogacz wzięli udział w kolejnej edycji powiatowego kon-
kursu pod hasłem „Ignacy Łukasiewicz – życie i dzieło”. I tak jak w roku ubie-
głym okazali się oni liderami i zajęli 1. miejsce. Organizatorem spotkania był 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukaszewicza, a patrono-
wał mu prezydent Krosna. W konkursie wzięło udział 9 szkół z naszego powiatu.

Konkurs jak zwykle składał się z dwóch części – pierwsza polegała na przy-
gotowaniu prezentacji poświęconej życiu i działalności polskiego Prometeusza 
– Ignacego Łukasiewicza. Uczniowie podeszli do tego zadania z niebywałym za-
angażowaniem i pod opieką pp. Anety Cyran i Beaty Bek nakręcili ciekawy film 

Konkurs fotograficzny 
rozstrzygnięty

17 marca 2011 komisja oceniła fotografie, które wpłynęły na konkurs 
„Las” organizowany przez Szkolne Koło LOP działające przy Zespole Szkół 
nr 2 w Dukli. Konkurs zorganizowany został z okazji Międzynarodowego Roku 
Lasu, wpłynęło na niego 44 prace. Komisja w składzie: przewodniczący: Jan 
Drajewicz, członkowie: Halina Cycak inspektor UG Dukla, Beata Szubrycht na-
uczyciel biologii, Juliusz Stola fotograf wybrała i nagrodziła następujące prace:

1. miejsce: Anna Kolanko - II LO i Krystian Zajączkowski - III LO,  
2. Monika Jakieła - III LO i Adrianna Szyszlak - I LO, 3. Monika Jakieła - 
III LO i Krystian Zajączkowski - III LO. 

Ze względu na duża ilość bardzo dobrych prac komisja wyróżniła dodatkowo 
fotografie: Izy Aszlar - III LO, Iwony Puchalik - III LO, Konrada Sikory - III LO, 
Martyny Albrycht - II LO, Renaty Szczepanik - III LO, Adriana Sochy - III b 
gimnazjum, Andrzeja Krajewskiego - III LO i Ilony Patlewicz - III d gimnazjum.

BSz

pt. „Ignacy Łukasiewicz – opowieść o 
prawdziwym człowieku”. Zdjęcia do 
filmu powstały dzięki uprzejmości rad-
nego Gminy Dukla pana Bohdana Go-
cza, na terenie Muzeum Przemysłu 
Naftowego w Bóbrce oraz w Muzeum 
Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. 
Ponadto ujęcia kręcone były w ZSP 
w Równem i na cmentarzu w Zręci-
nie. Scenariusz filmu napisała pani Be-
ata Bek, za zdjęcia i montaż odpowie-
dzialny był Marcin Bogacz. W filmie 
udział wzięli uczniowie naszej szkoły: 
Ignacy Łukasiewicz – Maksymilian 
Długosz; narrator 1 – Justyna Bek; 
narrator 2 – Dorota Penat; narrator 
3 – Marcin Bogacz; Honorata – Ju-
styna Bek; Przyjaciółka Honoraty – 
Klaudia Wiśniewska; Jan Zeh – Mar-
cin Bogacz; Tytus Trzecieski – Szymon 
Kochan; Miłkowski, właściciel Gor-
lic – Krystian Bukowczyk; Piotr Mi-
kolasch – Krystian Bukowczyk; matka 
Ignacego – Klaudia Wiśniewska; ojciec 
Ignacego – Marcin Bogacz; Rodzeń-
stwo Ignacego – Arkadiusz Chowaniec, 
Dominik Bałon, Aleksandra Bogaczyk, 
Karolina Borek.

W filmie wykorzystano materiały 
z książki Józefa Zbigniewa Sozań-
skiego „Ignacy Łukasiewicz – życie, 
dzieło i pamięć”. Oczywiście nie tylko 
film decydował o zwycięstwie w kon-
kursie, bowiem druga jego część do-
tyczyła znajomości życia i działalno-
ści naszego Wielkiego Polaka. Zespół 
z Równego nie dał jednak szans prze-
ciwnikom i zdobywając największą 
ilość punktów z części teoretycznej za-
jął pierwsze miejsce.

Aneta Cyran

Wyniki konkursu „LAS”

aPasj  2011

Terminy spektakli:

12,  marca13

19,  marca20

26,  marca27

2,  kwietnia3

9,  kwietnia10

16,  kwietnia17

Crux Mea... Lux Mea... 

    W godzinach:
    
     

Sobota  15:00
Niedziela  15:00

Sala teatralna
          pod koœcio³em 
                     klasztornym
               w Miejscu Piastowym

Wiêcej informacji, rezerwacja miejsc pod numerem tel. 693 210 463 : 13 43 530 94

Zapraszaj¹:
Alumni Ni¿szego 
Seminarium Duchownego Ks. Michalitów
Ks. Krzysztof Konopka CSMA

W re¿yse  Krzysztofa Kon pki 
rii ks. o

Zwycięzcy VI Powiatowego konkursu.

DYPLOMY dla LO w Dukli
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Współpracują od 
dwudziestu lat

Współpraca Koła Ligi Ochrony Przyrody działającego 
przy Liceum Ogólnokształcącym w Dukli z Kołem Łowieckim  
„Rogacz” ma ponad dwudziestoletnią tradycję.

Od 35 lat jestem opiekunką LOP przy LO Dukla. Tak się zło-
żyło, że moich dwóch dyrektorów Jan Stojak i Stanisław Lis było 
członkami tegoż Koła, a wielkim działaczem był i jest nieprzerwa-
nie profesor LO F. Krówka. Również pan prezes Koła Zdzisław 
Dudzic i leśnik Władysław Rączka to nasi bliscy myśliwi. Pamię-
tam, że wielką nagrodą w latach 80-tych dla LOP był telewizor ko-
lorowy, który do dzisiaj służy uczniom.

Profesorowie S. Lis i F. Krówka sprawują funkcję opiekunów 
konkursowych nad LOP, prowadzili i prowadzą nadal prelekcje 
dla uczniów LO. Tematyka spotkań była urozmaicona np.: Dzia-
łalność Koła, Historia łowiectwa w Polsce i na dukielszczyźnie, 
Tradycje, zwyczaje i obyczaje łowieckie, Hubertus, Gospodarka 
dobrami natury, Dokarmianie zwierząt. 

Zapoznają młodzież z wytycznymi konkursów które organizują 
np. Ożywić pola, Ożywić las. Licealiści są najstarszą młodzieżą 
szkolną w Dukli, dlatego uczestniczą w mszach świętych huber-
towskich na Puszy Św. Jana z Dukli od wielu lat. Tam też ucznio-
wie poznają myśliwych koła łowieckiego Rogacz jak i ich trady-
cje. Warto zwrócić uwagę, że w czasie mszy św. wszyscy modlą 
się za myśliwych, którzy są już na wiecznych łowach. Oprócz po-
mocy księdzu przy mszy św. uczniowie wystawiają zwykle sztukę 
teatralną specjalnie przygotowaną na tę okoliczność.

Zwyczaje i obyczaje myśliwskie zawsze budzą zaciekawie-
nie, tak też pewnego razu podchodzi do nas pan przed polowaniem  
i pyta czy może dziewczyny złapać za kolanko bo w tradycji my-
śliwskiej jest to oznaka udanego polowania.

Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w akcji pomocy zwierzę-
tom w zimie, zbierają karmę, budują karmniki i paśniki. Biorą 
udział w konkursach lokalnych i ogólnopolskich o tematyce leśnej.

Lasy dukielszczyzny są piękne i obfite w dobra natury również 
są miejscami kultu św. Jana z Dukli, dlatego należy dbać o nie aby 
trwały WIECZNIE.

Otrzymaliśmy wiele nagród od Koła Łowieckiego Rogacz w 
Dukli, które przeznaczyliśmy na edukację leśną. Były to wycieczki 
do parków narodowych: Magurskiego, Bieszczadzkiego, Pienin-
skigo, Babiogórskiego i Gorczańskiego. Również do miast tj. San-
domierz, Bardejov, Svidnik. W Ladomirovej zwiedzaliśmy wy-
stawę łowiecką.

Na 60- lecie Koła uczniowie przygotowali część artystyczną pt. 
Nowoczesny czerwony kapturek. Braliśmy udział we wszystkich 
edycjach Konkursu Ogólnopolskiego Czysty Las w kategorii Edu-
kacja leśna, gdzie dołączamy sprawozdania z współpracy z Kołem 
Rogacz. Ten rok jest szczególny bo Koło Łowieckie Rogacz świę-
tuje 65-lecie istnienia dlatego z tej okazji 

ŻYCZYMY WAM PANOWIE ŁOWÓW, W TEJ PUSZCZY 
JANOWEJ, JAK NA LITWIE MICKIEWICZOWSKIEJ.

DARZ BÓR

Maria Walczak i uczniowie LOP  
przy LO Dukla

A Cergowa patrzy nadal i myśli  
co się tutaj dzieje ...
Maria Walczak

Druga noc kwietniowa
To rocznica odejścia 
Ojca Świętego Jana Pawła II
      W tym dniu wierni
      Idą na Cergową
      By odczuwać łączność z Jego Świętą Osobą
Noc cicha spokojna 
W dole śpi Dukla i Lipowica
Lecz światełka pątnikom rozjaśniają lica
      Po drodze Złota Studzienka
      Święty Jan, cudowna woda
      Zawsze wszystkim wiernym mocy doda
Kwitnący żywiec i miodunka
Migocące przy świetle latarki 
To wiosenne urocze Cergowej mieszkanki
      Dotarcie do szczytu 
      Było fantastyczne
      Mroczne lecz spokojne w zadumie liryczne
Przy krzyżu wierni
Zebrani wokół ołtarza polowego
Na mszy rocznicowej Pasterza Świętego
      Ukochana Cergowa, Barka i ognisko
To Tobie w wielkim hołdzie 
Ojcze Święty wszystko

Dobre wyniki krośnieńskiej 
submisji drewna cennego

Osiemnaście firm z Austrii, Estonii, Niemiec, Polski i Sło-
wacji wzięło udział w XII Submisji Drewna Cennego orga-
nizowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych 
w Krośnie. Jej finał miał miejsce w ostatni piątek lutego w 
siedzibie Nadleśnictwa Brzozów. Sprzedano 96% z puli 1380 
metrów sześciennych najbardziej poszukiwanego surowca 
drzewnego, uzyskując bardzo dobrą średnią cenę 1199 zło-
tych za jeden metr sześcienny. 

Po otwarciu kopert z ofertami komisja przetargowa przy-
stąpiła do pracy, zaś goście i gospodarze przetargu udali się 
na objazd terenowy; zwiedzili historyczną kaplicę „U św. Mi-
chała” w Bliznem, gdzie wysłuchali opowieści historycznych 
dr. Mariusza Kaznowskiego, dyrektora Muzeum Regional-
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dokończenie ze str. 19

Dobre wyniki krośnieńskiej 
submisji drewna cennego

Pod ścisłą gatunkową ochroną
Zwierzęta i rośliny występujące na terenie gminy Dukla

Bocian i ...  
wszystko o tym ptaku

co roku dokonując napraw i uzupełnień 
budulca. Znane są gniazda użytkowane 
400 lat, a największe z nich mają 225 
cm średnicy, 280 cm wysokości i ważą 
ponad tonę! Dana para przywiązuje się 
zatem do danego gniazda i gdy partner 
długo nie wraca z zimowiska jest zmie-
niany, zwłaszcza gdy do samca, wraca-
jącego wcześniej, przyleci obca samica 
przed zeszłoroczną. 

Bocian jest ptakiem mięsożernym. 
Żywi się owadami, głównie pasikoni-
kami i chrząszczami, ale również jasz-
czurkami, wężami, pisklętami i wyjąt-
kowo małymi zającami. Bocian biały 
jest chroniony Konwencją o ochro-
nie wędrownych gatunków dzikich 
zwierząt.

W Polsce z uwagi na spadającą li-
czebność gatunek został objęty pro-
gramem ochronnym koordynowa-
nym przez Polskie Towarzystwo Przy-
jaciół Przyrody „pro Natura” (Pro-
gram Ochrony Bociana Białego i Jego 
Siedlisk). 

Bocian czarny zwany również 
„hajstrą” to rzadki ptak lęgowy ży-
jący w lasach liściastych i mieszanych, 
gdzie są małe prześwietlenia, na pod-
mokłych łąkach, stawach i trzęsawi-
skach. Tu zakłada gniazdo w koronach 
drzew liściastych lub iglastych. W Pol-
sce spotkać go można na całym ob-
szarze kraju, również w górach. Jego 
obecności sprzyjają bobry, które swo-
imi budowlami powodują powstawanie 
płytkich rozlewisk na terenach leśnych. 

Zimuje w południowej i wschodniej 
Afryce i południowej Azji lecąc tam usta-
lonymi szlakami, południowo-zachod-
nim i południowo-wschodnim. Odlatuje 
na zimowiska w sierpniu i wrześniu. 

Upierzenie czarne z metalicznym, 
zielonkawym i purpurowym poły-
skiem. Brzuch, pokrywy podogonowe 
i pierś białe. Dorosłe ptaki mają dziób, 
skórę wokół oczu i nogi czerwone, na-
tomiast u ptaków młodocianych te 

części ciała są zielonoszare i blado-
różowe. Spód skrzydeł tylko biały na 
barkówkach. Samica i samiec podob-
nie upierzone. 

Wielkość porównywalna z bocia-
nem białym, a jego upierzenie jest ne-
gatywem bociana białego. W przeci-
wieństwie do bociana białego unika są-
siedztwa siedzib ludzkich, jest ptakiem 
bardzo płochliwym i rzadziej klekoce. 

Gniazdo ma zawsze na wysokim 
drzewie, przeważnie liściastym, w po-
bliżu rozlewiska wodnego lub bagna, 
czasem na niedostępnym siedlisku, 
w głębi drzewostanu budowane przez 
oboje partnerów. Żywią się głów-
nie żabami i drobnymi rybami jak 
pstrągi potokowe, piskorze, ślizy i ka-
rasie. Rzadziej łapią mniejsze ssaki 
(głównie gryzonie), płazy, gady oraz 
większe bezkręgowce, wyjątkowo pi-
sklęta innych ptaków. 

Żerują na niegłębokich wodach rzek 
i strumieni, które mogą znajdować się 
do 20 km od gniazda. Zazwyczaj brodzą 
w strumieniu lub rzece przesuwając ko-
niec na wpół otwartego dzioba zanurzo-
nego w wodzie. Gdy woda jest oświe-
tlona przez słońce i utrudnia to zauwa-
żenie zdobyczy rozpościera skrzydła 
ponad głowę rzucając cień (takich za-
chowań nie wykazuje bocian biały). 

Z uwagi na nieliczne występowanie 
objęty ścisłą ochroną gatunkową. W ra-
mach działań OTOP objęty projektem 
„Aktywna ochrona bociana czarnego 
w Południowej Wielkopolsce”. Bocian 
czarny jest chroniony przez prawo mię-
dzynarodowe.

W Polsce bocian czarny jest ob-
jęty ochroną ścisłą (Rozporządze-
nie Ministra Środowiska z dnia 28 
września 2004 w sprawie gatunków 
dziko występujących zwierząt obję-
tych ochroną). Dodatkowo nie obej-
mują go odstępstwa od zakazów doty-
czących zwierząt chronionych oraz ma 
status gatunku wymagającego ochrony 
czynnej. Wokół jego gniazd tworzy się 
strefy ochronne: w promieniu około 
100 m – strefę ścisłej ochrony cało-
rocznej oraz w promieniu około 500 m 
strefę, w której nie można przebywać 
w okresie od 15 marca do 31 sierpnia. 
W strefie ochrony ścisłej nie pro-

wadzi się jakiejkolwiek działalno-
ści (np. pozyskania drewna). Wokół 
obszarów (w promieniu ok. 500 me-
trów), gdzie znajdują się jego gniazda 
tworzy się specjalne strefy całorocz-
nej ochrony ścisłej. Człowiek nie może 
się do nich zbliżać, a leśnicy prowadzić 
prac porządkowych - w strefie ok. 200 
metrów od gniazda. Choć z natury są 
odludkami, to podczas jesiennych wę-
drówek na południe spotykano stada li-
czące 25-100 czarnych bocianów. Od-
latują nagle, nie przygotowując się tak 
jak czynią to ich biali krewniacy. Na 
przełomie marca i kwietnia powracają 
do gniazd.

Ze względu na strefy ochronne wo-
kół gniazd bocian czarny jest dosko-
nałym gatunkiem tarczowym dla le-
śnych terenów podmokłych.). Środo-
wiska gniazdowania bociana czarnego 
są często miejscem występowania in-
nych zagrożonych gatunków ptaków 
(np. wymienionych w Dyrektywie Pta-
siej: dzięcioł średni, dzięcioł czarny, 
dzięcioł białogrzbiety, żuraw, mucho-
łówka mała oraz rzadkich, takich jak, 
samotnik, siniak), jak również gadów, 
płazów i bezkręgowców. Spośród rzad-
kich roślin spotykane są: kosaciec sy-
beryjski, wawrzynek wilczełyko, mie-
czyk dachówkowaty, lilia złotogłów, 
storczyk Fuscha, stoplamek plamisty, 
gnieźnik leśny, gnieźnik plamisty, li-
stera jajowata.

Bocian biały uważany był za ptaka 
przynoszącego szczęście – w folklorze 
przyjęło się sądzić, iż zabicie tego ptaka 
potrafi ściągnąć nieszczęście na osobę, 
która tego dokonała. Był zwiastunem 
wiosny, a jego gniazdo na budynku 

symbolem szczęścia i 
obfitości plonów dla 
gospodarstwa. Sprzy-
jało temu powiedze-
nie “Gdzie bocian na 
gnieździe siedzi, tam 
piorun nie uderzy”. 
Jego mądrość koja-
rzono z postawą sta-
nia na jednej nodze, co 
przypominało medyta-
cję. Jest też bohaterem 
przesądów: gniazdo 
bocianie na słomianym 
dachu, na rusztowaniu, 
na kole od wozu, we-
dług opinii ludu przy-

nosi szczęście domowi.
Pozycja bociana, w której go wi-

dzimy też ma znaczenie: lecący – 
szczęście, siedzący – porażka życiowa. 
A najważniejsze, że bocian symbo-
lizuje płodność, i już bez względu na 
pozę i pozycję, w której go spotkamy.

Według folklorystycznej legendy 
bociany wrzucają dobrym ludziom 
przez kominy klejnoty i złote monety. 
Podobno od samego spojrzenia bociana 
można zajść w ciążę.

Według poglądów antycznych bo-
ciany karmią swych starych, zniedołęż-
niałych rodziców i dbają o czystość ich 
gniazd. Dzięki temu powstało prawo 
rzymskie zwane prawem bocianim łac. 
lex ciconaria zobowiązujące dzieci do 
utrzymywania starych rodziców. 

Szeroko rozpowszechnione w całej 
Europie Środkowej twierdzy. W staro-
żytnej Tesalii za zabicie bociana gro-
ziła taka sama kara jak za zabicie czło-
wieka. Na dalekim wschodzi przypi-
suje się bocianom nieśmiertelność. W 
Europie środkowej jest przekonanie, że 
bociany przynoszą dzieci Według bajki 
uświadamiającej dzieci o ich przyjściu 
na świat, bocian przylatuje z niemow-
lęciem nad dom i wrzuca je przez ko-
min do mieszkania.

Bocian jest symbolem wiosny i pol-
skiej wsi, ale również w sztuce: wę-
drówki, szczęścia, dobrej wróżby; płod-
ności, urodzaju, macierzyństwa, wier-
ności małżeńskiej, uczuć synowskich, 
szczęścia domowego, narodzin dziecka, 
obrony przed pożarem, spokoju, uprzej-
mości, łaski, czystości, mądrości, czuj-
ności, sprytu, długowieczności. 

ch

Bocian biały (Ciconia ciconia) 
–Pierwotnie był gatunkiem bardziej 
związanym z terenami leśnymi. Obec-
nie zamieszkuje tereny trawiaste, stepy, 
sawanny, tereny uprawne (często bli-
sko zbiorników wodnych), tereny ba-
gienne, wilgotne lub okresowo zale-
wane łąki i pastwiska, okolice jezior i 
laguny. Lubi rozproszone drzewa, na 
których może gniazdować lub noco-
wać. Występuje głównie na nizinach. 
Unika terenów zimnych, o częstych 
opadach atmosferycznych, obszarów 
wysoko położonych i o gęstej roślin-
ności. W przeciwieństwie do bociana 
czarnego nie unika siedzib ludzkich. 

Upierzenie białe z wyjątkiem czar-
nych lotek. Nogi i dziób czerwone. 
Szyja długa, w locie wyciągnięta do 
przodu. Skóra wokół oczu czarna, tę-
czówka ciemnobrązowa lub szara. Od-
latuje stadami w sierpniu i wrześniu, 
a wraca w marcu i kwietniu. Głów-
nie można usłyszeć jego klekot gdy 
wróci na gniazdo lub w czasie godów, 
kiedy wygina szyję tak, że głowę kła-
dzie na plecach. Umie też pogwizdy-
wać. Samce są przeważnie nieco więk-
sze od samic.

Gniazda duże, koliste z warstwowo 
ułożonych gałęzi, poprzetykanych sko-
śnie witkami.

Umiejscowione zwykle na drzewie 
w bezpośredniej bliskości siedzib ludz-
kich lub na różnych budowlach ludz-
kich (dach budynku mieszkalnego lub 
gospodarczego, w ruinach wysokich 
budynków, na nieczynnych kominach 
fabrycznych, pylonach, słupach tele-
graficznych, stogach). Od lat 70. XX 
wieku coraz częściej na specjalnych 
platformach umieszczanych przez 
człowieka na słupach linii telefonicz-
nych lub energetycznych.

Gniazduje pojedynczo lub w luź-
nych koloniach, gdzie wiele gniazd 
jest często blisko siebie. Tego samego 
gniazda ptaki używają przez wiele lat, 

nego w Brzozowie. Zwiedzili też zakład 
przetwórstwa drewna DREWGER w Jasie-
nicy Rosielnej, funkcjonujący jako firma 
rodzinna i specjalizujący się w produkcji 
podłóg i parkietów. Była to świetna okazja 
do prześledzenia drogi, jaką drewno okrą-
głe pokonuje, nim spełni swą ważną funk-
cję jako podłoga. 

Po kilku godzinach pracy komisja mo-
gła ogłosić werdykt, który, sądząc po wy-
powiedziach uczestników, wszystkich sa-
tysfakcjonował. 

Tradycyjnie największym zaintereso-
waniem cieszyło się drewno jaworowe, 
którego sprzedano 213 metrów sześcien-
nych za średnią cenę 2393 złote. Nie padły 
w tym roku rekordy cenowe, ale kwota po-
nad 24 tys. złotych zaoferowana przez nie-
miecką firmę za jedną z kłód jaworowych 
o cechach drewna rezonansowego uznana 
została za wielki sukces. Ta cenna sztuka 
pochodziła z Nadleśnictwa Baligród. 

Z kolei największą pulę surowca wy-
grała firma Balti Spoon z Estonii. Jej przed-
stawiciel, Edmund Smolarek, nie krył za-
dowolenia.

- Uczestniczę w przetargach na drewno 
w całej Europie, ale do Brzozowa mam 
szczególny sentyment; przyjeżdżam tu co 
roku i zawsze mogę liczyć na to, że znajdę 
sporo interesującego mnie surowca – mó-
wił przedsiębiorca z Estonii. 

Każdy z 10 gatunków drewna wysta-
wionych do sprzedaży okazał się atrak-
cyjny dla kupców; wysokie ceny ofero-
wano za dęba i czereśnię, nabywcę znala-
zło też osiem kubików lipy i dwanaście ku-
bików wiązu. 

- Wyniki submisji uznać można za 
bardzo dobre; jesteśmy usatysfakcjono-
wani uzyskaną ceną średnią – powiedział 
Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w 
Krośnie. – mam nadzieję, że również na-
bywcy drewna będą zadowoleni, gdyż za-
kupili najcenniejszy surowiec, jaki w tym 
roku możemy zaoferować do sprzedaży. 
Jego zgromadzenie na czterech składach 
to ogromny wysiłek organizacyjny, który w 
efekcie wszystkim się opłaca. 

Krośnieńska submisja jeszcze kilka lat 
temu była jednym z dwóch tego typu prze-
targów w Polsce, obecnie zaś ten sposób 
sprzedaży surowca cennego przejęły rów-
nież regionalne dyrekcje w Katowicach, 
Krakowie, Lublinie i Wrocławiu. Jest to 
bardzo rynkowa forma sprzedaży, pozwa-
lająca jednocześnie na dokładne oglądanie 
surowca przez nabywców. Mają oni aż ty-
dzień czasu na to, by mogli dokładnie oce-
nić każdą sztukę pod kątem przydatności 
do przerobu oraz zaoferować własną cenę 
jej zakupu. 

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Bocian biały - fot. Zbigniew Panek.
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UCHWAŁA NR V/23/11 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 17 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia obwodu Gimnazjum w Iwli prowadzonego 
przez Stowarzyszenie Rozwoju Szkoły w Iwli „Perfectus” w Iwli.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), po uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem Rozwoju Szkoły w Iwli 
„Perfectus” w Iwli,
Rada Miejska w Dukli uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się obwód dla Gimnazjum w Iwli, który obejmuje ob-
szar miejscowości Iwla i Chyrowa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. po ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR V/25/11 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 17 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej zarządzenia po-
boru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomo-
ści i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze in-

kasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
na terenie Gminy Dukla.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. 
zm.) oraz art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rol-
nym (Dz.U.z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.), art.6 ust.8 
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U Nr 
200, poz.1682 z późn. zm.), art.6 ust.12 i art.19 pkt 2 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z
2006 r. Nr 121, poz.884 z późn. zm.) – Rada Miejska w Dukli uchwa-
la, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLV/270/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 
stycznia 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiada-
nia psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasen-
tów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla 
(Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 11, poz. 244) §2 otrzy-
muje brzmienie: „Inkasentami podatków i opłat wymienionych w 
§ 1 niniejszej uchwały ustala się sołtysów poszczególnych sołectw, 
a w mieście Dukla - Przewodniczącego Zarządu Osiedla Dukla.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

--------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT BURMISTRZA GMINY DUKLA

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z 
póź. zm.) informuję, 

że w siedzibie Urzędu Gminy Dukla wywieszony został wykaz nie-
ruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz obejmuje działki nr: 1740 w Łękach Dukielskich, 574 
w Wietrznie, 933 , 2172 w Równem oraz część działki 421 w 
Dukli. 
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 22 kwietnia 2011 r. w pok. nr 6 Urzędu Gminy Dukla.

Produkty Ekologiczne 
z Dukielszczyzny w Norymberdze

W minionym tygodniu zakończyły się Targi Żywności  
i Produktów Ekologicznych BioFach i Vivaness  
w Norymberdze. 

wiązali wiele cennych kontaktów. Wy-
soka jakość polskich produktów oraz ich 
atrakcyjna cena to duża szansa na zwięk-
szenie importu oraz zaistnienia polskich 
przetwórców i dystrybutorów na świato-
wym rynku. Zagraniczne firmy postrze-
gają nasz kraj jako coraz lepiej rozwija-
jący się rynek produktów ekologicznych.

Tegoroczne targi BioFach można z 
całą pewnością podsumować jako wielki 
sukces organizatorów oraz wszyst-
kich wystawców. Wydarzenia tego typu 
potwierdzają bardzo dobrą kondycję 
branży ekologicznej i rosnącego nią za-
interesowania. Spotkania na międzyna-
rodowej imprezie mają znaczący wpływ 
na zacieśnianie się więzi i rozwój dłu-
gofalowej współpracy pomiędzy rolni-
kami, przetwórcami oraz dystrybutorami 
z całego świata.

Zarząd Stowarzyszenia Polska Eko-
logia składa podziękowanie Burmi-
strzowi Gminy Dukla p. Markowi Gó-
rakowi za wsparcie promocji produk-
tów z Dukielszczyzny, marki z regionu 
czystego ekologicznie na największych, 
europejskich Międzynarodowych Tar-
gach Ekologicznych BioFach Norym-
berga 2011. 

Ogromne podziękowania należą się 
także p. Marii Walczak, która prze-
kazała ponad 200 zdjęć z regionu, pro-
mujących Podkarpacie w prezentacjach 
multimedialnych na konferencjach i sto-
iskach targowych. 

Kolejne podziękowania składamy 
również p. Dorocie Kazimierczuk-
Walaszek oraz Oldze Lalić-Krowickiej 
za przekazanie ikon i książek, które sta-
nowiły upominki dla delegacji handlo-
wych odwiedzających stoisko.

Opracował: Kamil Krowicki
spec. ds. promocji

Stowarzyszenia Polska Ekologia.
WWW.POLSKAEKOLOGIA.ORG

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

Wykaz obejmuje działkę nr 397/3 o pow. 0,05 ha położoną  
w Równem. 

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 9 maja 2011 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

Było to największe i zarazem najważ-
niejsze wydarzenie branży ekologicznej 
roku 2011 w Europie. W 10 halach po-
nad 2500 wystawców z całego świata 
miało okazję zaprezentować swoje pro-
dukty oraz możliwości współpracy. Mię-
dzynarodowe targi to również najlepsza 
okazja by zaprezentować nowe techno-
logie i innowacyjne rozwiązania. Na te-
gorocznej imprezie odbyły się premie-
rowe pokazy ponad 800 nowości.

Polskę reprezentowało między in-
nymi kilka dynamicznie rozwijających 
się firm działających w Stowarzysze-
niu Polska Ekologia - Biofuturo Trade, 
Eko Mega Młyny Wodne, Ekopro-
dukt, Hyperica Natura oraz Jasiołka. 
Oryginalne i atrakcyjne stoisko Stowa-
rzyszenia, które cieszyło się dużym za-
interesowaniem odwiedzili m. in. Kon-
sul Generalna w Monachium Elżbieta 
Sobótka, Podsekretarz Stanu Tadeusz 
Nalewajk oraz Członek Zarządu Woje-
wództwa Podkarpackiego Lucjan Kuź-
niar - wszyscy zwiedzający mieli oka-

zję spróbowania pol-
skich produktów eko-
logicznych.

Wędliny, nabiał, 
przetwory z warzyw, 
produkty ze zbóż, 
ciastka pieczywo oraz herbaty cieszyły 
się uznaniem wszystkich gości, którzy 
podkreślali ich wyjątkowy smak i aro-
mat, niespotykany w innych regionach 
świata. Ogromnym zainteresowaniem 
wśród odwiedzających polskie stoiska 
cieszyły się produkty mleczne i nabiał. Z 
dumą zaprezentowano ekologiczne wy-
roby kilku polskich mleczarni oraz pro-
ducentów (Magda Szaflary, OSM Ja-
sienica Rosielna, OSM Nowy Targ 
oraz OSM Nowy Sącz, Gospodarstwo 
Ekologiczne Figa ). 

Dodatkową atrakcją stoiska były 
liczne degustacje tradycyjnych pol-
skich wyrobów m.in. świeżo pieczo-
nego chleba, pierogów oraz bigosu. Pod-
czas targów polscy producenci przepro-
wadzili szereg owocnych rozmów i na-

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

przetarg ustny nieograniczony
na wynajem nieruchomości stanowiącej własność mienia komu-

nalnego Gminy Dukla

barak blaszany przeznaczony pod magazyn, położony 
w Cergowej przy Domu Ludowym na działce nr 982.

- wyposażenie: instalacja elektryczna.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu lokalu wy-
nosi 211,38 zł + podatek VAT 

Czynsz dzierżawny podlega corocznie waloryzacji w oparciu  
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się dnia 5 maja 2011r o godz.9.00 w sali nr 
22 znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy Dukla. W przetargu 
mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą na 
konto Urzędu Gminy Dukla wadium w ustalonej wysokości.

Wadium w wysokości 40,00 zł należy wpłacić do dnia 2 maja 2011r. 
w kasie Urzędu Gminy Dukla w godz. od 800do 1400 lub na konto 
Urzędu Gminy Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 
58 8642 1096 2010 9600 1833 0002.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone:

- zwrócone osobie, która nie wygrała przetargu niezwłocznie po 
przetargu,

- zwrócone osobie, która wygra przetarg po podpisaniu umowy 
najmu.
Jednocześnie informuję, że nie podpisanie umowy dzierżawnej w 
ustalonym terminie, pomimo wygrania przetargu powoduje utra-
tę wpłaconego wadium.

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

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

W Barwinku ciężarówka potrąciła pieszego
Ze złamaną nogą trafił do szpitala mężczyzna potrącony przez ciężarówkę, kie-
rowaną przez obywatela Słowacji. Pieszy był pijany, a policjantom powiedział,  
że spadł z balkonu. 
Do wypadku doszło 29 marca, kilka minut przed godz. 20, w Barwinku na drodze kra-
jowej nr 9. Według wstępnych ustaleń policjantów, kierujący ciężarowym mercedesem 
30-letni Słowak, najprawdopodobniej podczas wymijania się z innym autem, uderzył w 
idącego po jezdni pieszego. Bezpośrednio po wypadku, po rannego mężczyznę przyje-
chali samochodem jego znajomi i odjechali z nim w kierunku Dukli. Funkcjonariusze za-
bezpieczyli ślady wypadku i ustalili, że kierowca mercedesa był trzeźwy.

Niecałe dwie godziny później, do krośnieńskiego szpitala przywieziony został pijany pa-
cjent z obrażeniami, które według lekarza powstały w następstwie wypadku komunika-
cyjnego. Badania wykazały u mężczyzny złamanie nogi i ogólne potłuczenia. Policjanci 
ustalili, że rannym jest 30-letni mieszkaniec gminy Dukla.

Chociaż w czasie rozmowy 30-latek zaprzeczył, aby uczestniczył w wypadku i powie-
dział mundurowym, że obrażeń doznał spadając z balkonu, jego realacja była niespój-
na i budziła spore wątpliwości. Ponieważ mężczyzna był wyraźnie nietrzeźwy, pobrano 
mu krew do badań na zawartość alkoholu.

Szczegóły zdarzenia wyjaśniają policjanci z komisariatu w Dukli.
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Mój przyjaciel 
Miesięcznik Dukla/DPS

Lubię bardzo wspominać, bo mam na to dużo czasu. Chciałabym coś po-
żytecznego robić, np. obrać ziemniaki- nie mogę, bo za grubo obieram. Umyć 
naczyń też nie mogę, bo mogłabym jakieś zbić i skaleczyć sobie ręce. Co ro-
bię wobec tego? Czytam, rozwiązuję krzyżówki, a przede wszystkim modlę 
się, bo trzeba nadrobić to, co może w młodości mało się robiło. No i wspomi-
nam, a jest o czym w tak długim życiu. Od czasu do czasu biorę do ręki dłu-
gopis i to co pamiętam piszę do mej ukochanej „Dukli”, to cała dla mnie przy-
jemność i jestem wdzięczna redakcji, na czele z panią Krystyną, że mi pozwa-
lają. A ten miesięcznik jest poczytny i miło mi się w nim pisze, ma on przecież 
już 20 lat. Ja czytam go „od deski do deski” i nieraz niejedna łezka mi poleci. 
Czytając „Duklę” wiele można się dowiedzieć, tematyka jest dość rozległa z 
ilustracjami. Pan redaktor z Krakowa pisze nawet co widać z Cergowej, a pan 
Fryderyk o swoim łowiectwie i ekologii, jako starszy łowca zawsze coś cieka-
wego napisze. Pan Witold też o swoich pszczółkach nie zapomina pisać. Nie 
wspominam już o sporcie czy o imprezach, bo wiem, że Czytelnicy wszystko  
w tym miłym miesięczniku wyczytają. Wspomnę jeszcze, iż nasza „Dukla” 
jest chętnie czytana nie tylko w Dukli, ale i poza nią. 

Opiszę czytelnikom jak uczciłam „Dzień Kobiet” w ubiegłym miesiącu. 
Byłam w tym dniu sama, obiad miałam jak zawsze przygotowany i jak zwykle 
smaczny. Ale pomyślałam sobie, że obiad obiadem, ale ja w tym dniu zrobię 
coś innego. A więc nasmażyłam ziemniaczanych placków, bo bardzo je lubię. 
Polałam pikantnym keczupem, ponieważ łagodnego nie lubię i zabrałam się 
do jedzenia. Żeby było weselej, postawiłam koło siebie kwiatek, który w tym 
dniu dostałam od syna. O godzinie 11.30 odezwał się dzwonek telefoniczny. 
Poszłam szybko, po drodze wypadł mi widelec z kawałkiem placka i pobru-

Czytelnicy piszą
SKS „Dukla”  
na  drugim miejscu 

Zakończyła się faza zasadnicza rozgrywek Powiatowej Amator-
skiej Ligi Siatkówki w sezonie 2010/2011. Siatkarze z Dukli repre-
zentowani w tym sezonie przez Siatkarski Klub Sportowy „DU-
KLA” uplasowali się w tabeli na bardzo dobrym 2. miejscu. Za-
wodnicy SKS „Dukla”  w całym sezonie 2010/2011 wygrali  13 
spotkań oraz doznali 3 porażek.  

W ostatnim spotkaniu drugiej rundy rozgrywek  siatkarze SKS 
„Dukla” podejmowali u siebie lidera ALS zespół Mechanika z Kro-
sna. W hali sportowej MOSIR Dukla  wypełnionej przez około 100 
sympatyków piłki siatkowej drużyna z Krosna pokonała nasz ze-
spół w stosunku 3:0. 

Do rozegrania pozostało jeszcze dwa turnieje finałowe zaplano-
wane na pierwszą połowę kwietnia 2011r. Zespoły zajmujące miej-
sca od 1- 4 zagrają w jednym turnieju a zespoły od 5-8 w II turnieju. 
Siatkarski Klub Sportowy „DUKLA” w sezonie 2010/2011 re-
prezentowali: 

Robert Rapała, Jerzy Górka, Maciej Chłap, Dominik Pi-
róg, Konrad Piróg, Marcin Milan, Szczepan Jakieła, Damian 
Wiernusz, Michał Okarma, Krzysztof Sikora, Paweł Michalak,  
Rafał Sikora, Paweł Kowalski.

Amatorska Liga Siatkowki

Tabela fazy zasadniczej Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki  
w sezonie 2010/2011

 Miejsce Nazwa drużyny Mecze Wygrane Porażki Stosunek setów Punkty
 I „Mechanik” Krosno 16 15 1 47-8 46
 II SKS  „DUKLA” 16 13 3 41-18 38
 III „Wisłok” Krościenko Wyżne 16 11 5 37-23 32
 IV „Sokół” Chorkówka 16 10 6 37-28 30
 V LZS Przybówka 16 9 7 26-30 22
 VI „BESKID” GOSIR Iwonicz 16 6 10 30-33 21
 VII LZS Świerzowa 16 3 13 19-41 12
 VIII LZS Targowiska 16 3 13 21-42 11
 VII „LZS” Wrocanka 16 2 14 12-46 4

Wyniki II rundy rozgrywek:
SKS Dukla – Przybówka  3 - 0
GOSIR Iwonicz – SKS Dukla  1 – 3
Chorkówka – SKS Dukla  1 – 3
SKS Dukla – Targowiska  3 - 2
Wrocanka – SKS Dukla  0 – 3
SKS Dukla – Świerzowa  3 – 1
Krościenko Wyżne – SKS Dukla 1 – 3
SKS Dukla – Krosno   0 - 3 

/ZeL/

Modlitwy dziękczynne  
w dukielskim sanktuarium

2 kwietnia w 5 rocznicę śmierci Jana Pawła II odbędzie się msza święta o 
godzinie 18.30. Będzie to msza święta dziękczynna za beatyfikację papieża 
Polaka. W sanktuarium każdego 16 dnia miesiąca były odprawiane msze  
św. w tej intencji. Pierwszą taką wspólną modlitwę w 2008 roku poprowa-
dził nowo konsekrowany biskup Marian Rojek. W drugi dzień Wielkanocy 
o 10.30 odprawiona zostanie msza święta za wszystkich czcicieli świętego 
Jana z Dukli. Będzie ją sprawował ksiądz biskup Marian Rojek. W nocy z 
30 kwietnia na 1 maja będzie czuwanie przed beatyfikacją. Zgodnie z roz-
porządzeniem arcybiskupa Michalika odbędzie się  w 3 miastach papieskich 
Przemyślu, Krośnie i Dukli. 1 maja o godz. 15.00 odprawiona zostanie msza 
święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. biskupa Gerarda Bernac-

Z życia sanktuarium

dził razem z keczupem dywan. Ale to 
nic nie szkodzi. Wzięłam słuchawkę 
do ręki i od razu usłyszałam piękne 
życzenia, długie, głos piękny. Po za-
kończeniu tego życzenia zapytałam 
owego pana, z kim rozmawiam, bo 
nie wiedziałam komu dziękować. Ci-
sza. Za chwilę padło pytanie: Jaki jest 
mój numer telefonu? Odpowiedzia-
łam, że końcówka 122 i znowu cisza. 
Za moment usłyszałam, że to nie do 
pani życzenia, odwołuję je, bo pomy-
liłem numer, jasna cholera. 

Ja cichutko odłożyłam słuchawkę, 
przyszłam do swego pokoju, skoń-
czyłam spokojnie jeść placki, popi-
łam mocną kawą, wyczyściłam dy-
wan, umyłam naczynie i niczego nie 
zbiłam. Usiadłam na tapczanie i do-
piero wtedy dużo, dużo rozmyślałam. 
Jak zdążę to wszystko opiszę. 

Jak to dobrze, że mamy taki mie-
sięcznik, przed którym mogłam 
się użalić. Za to jestem Ci bardzo 
wdzięczna DPSie. A całej Redakcji, 
na czele z panią Krystyną, życzę z 
okazji 20 lecia tak wspaniałego mie-
sięcznika dużo zdrowia, długiego ży-
cia i zadowolenia w pracy i w domu. 
Po prostu brak mi słów, by Wam Dro-
dzy wiele życzyć i dziękować.

Szczęść Wam Boże!

Stanisława Zaniewiczowa

kiego z Katowic. 5 maja odbędzie się 
msza święta uroczysta z faktu wizy-
tacji parafii świętego Jana z Dukli 
przez biskupa Mariana Rojka. Będzie 
to również drugi dzień modlitwy za 
archidiecezję przemyską.

Stanisław Kalita

Sukcesy 
w tenisie 
stołowym

26 marca 2011r.uczystnicy ŚDS w Cergowej 
reprezentowali gminę Dukla w składzie: Ha-
lina Turek, Dariusz Mańka i Wiesław Książ-
kiewicz w Powiatowej Olimpiadzie Tenisa Sto-
łowego. Odbyła się ona w miejscowości Rogi. 
Podopieczni ŚDS w Cergowej, reprezentujący 
gminę Dukla w kat. Osoby Niepełnosprawne, za-
jęli następujące miejsca: 

Halina Turek - 1. miejsce, 
Dariusz Mańka – 1. miejsce, 
Wiesław Książkiewicz - 3. miejsce. 
Zawodnicy, którzy zajęli 1. i 2. miejsca za-

kwalifikowali się do rozgrywek na szczeblu wo-
jewódzkim.

Jacek Orliński
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W  p a s i e c e

Do każdej ceny netto do-
liczony będzie podatek VAT  
w wysokości 23%. 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

Nowa rubryka naszego 
miesięcznika

Szanowni Czytelnicy umożliwiamy Państwu składanie życzeń z różnych 
okazji swoim bliskim, znajomym za naszym pośrednictwem. 

Cena życzeń uzależniona będzie od ilości słów. 

Odpłatność za życzenia: 1/8 formatu A4 – 5 zł netto +22%VAT (życzenia 
mogą być też wielokrotnością  podanego modułu)

Centrum Szkoleń i Tłumaczeń ”ELG”
ul. Trakt Węgierski 13/38, Dukla

T ł u m a c z  p r z y s i ę g ł y  
j ę z y k a  n i e m i e c k i e g o

tel. 609 610 065
- tłumaczenia, szkolenia

Miejsce  
na Twoją reklamę

Nie traktować jej 
ogniem

Cieszymy się bo wreszcie nadeszła wiosna. Wybieramy się na spacery. 
Modne stają się tak zwane wyprawy na łono natury, by przywitać budzącą się 
wiosnę. Robimy porządki w ogródkach i na naszych polach. Obecnie, gdy wiele 
pól stoi odłogiem najtańszym, subiektywnie, sposobem uprzątnięcia łąki jest jej 
wypalenie. 

Wypalanie, traw było zabiegiem agronomicznym w pierwotnym, nie rozwi-
niętym rolnictwie. W klimacie stepowym co prawda prowadzi się kontrolowane 
pożary stepów w celu zmniejszenia ryzyka pożaru. Zastępuje to naturalne nie-
kontrolowane pożary. Prowadzą to wyspecjalizowane firmy z pełnym zabez-
pieczeniem mającym uchronić przed wymknięciem się płomieni spod kontroli.  
I na pewno nie można nazwać wtedy takiego zabiegu tanim. 

W naszym klimacie z wypalania 
traw jest więcej kłopotu niż pożytku. 
Tak zwane zasilenie ziemi popiołem 
jest pozorne bo deszcze często wy-
płukują pożyteczne związki z popiołu.  
A ponadto pożar często przyczynia się 
do zniszczenia miejsc lęgowych pta-
ków. W niektórych gniazdach są już 
jajka i niestety one nie uciekną. Nisz-
czone są ponadto miejsca gniazdowa-
nia dzikich pszczół, które wykorzy-
stują suche części roślin jako miej-
sca wychowu potomstwa. Tak samo 
jest z ziemią. Podczas wypalania na-
grzewa się, a jest ona często miejscem 
lęgowym dzikich zapylaczy. Ich sytu-
acja jest o tyle trudna, że jak ich czło-
wiek nie potraktuje ogniem na wiosnę, 
to później bardzo często wpadają w pu-
łapkę oprysków. Należy dodać, że w 
Polsce wymarł już jeden gatunek dzi-
kich pszczół samotnic. Wiele z nich 
jest zagrożonych. Po takim niekorzyst-
nym roku jak był 2010 należy pomóc 
dzikim zapylaczom w odbudowie swej 
populacji, a nie przeszkadzać. Trzeba 
pamiętać, że pszczoły samotnice, 
trzmiele i osy hibernują. Czyli zapłod-
niona samica ukryta w ziemi w łodydze 
kwiatu, pod kamieniem zapada w stan 
zimowego jakby „snu” i na wiosnę, we 
właściwym dla swego gatunku czasie, 
przebudza się aby poszukać miejsca na 
gniazdo. Tam składa jajka zaopatruje je 
w pokarm i często ginie. Więc znisz-
czonych jajeczek lub larw nie ma kto 
ponownie złożyć bo już matki nie ma. 
Pamiętajmy, że nasza bioróżnorodność 
jest człowiekowi potrzebna. A pszczoły 
tzw. „dzikie” odgrywają w procesie za-
chowania jej niemałą rolę.

W naszym klimacie naprawdę nie 
trzeba wypalać traw. Natura radziła 
sobie z nimi wcześniej niż człowiek 
wpadł na pomysł „by może tak ogniem 
je potraktować”.

Witold Puz
WZP w Rzeszowie 

Koło Pszczelarzy w Dukli

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”

Sprzedaż kwiatów:
balkonowych i ogrodowych,

borówki amerykańskiej,
świerka srebrnego.

 
Wykonujemy nasadzenia  

surfinii, pelargonii
do skrzynek balkonowych.

 
Meble kuchenne na wymiar

Sprzęt AGD

Kontakt: 
tel. 606 782 467, 13 433 03 05

Potrawy jarskie i wegańskie są traktowane w polskiej kuchni nieco po ma-
coszemu. Ale odpowiednio dobrane i przyrządzone, mogą stać się pełnowarto-
ściową potrawą. Groch, fasola czy soja nie ustępują zawartością białka najlep-
szym gatunkom mięsa i są cennym urozmaiceniem naszego tłustego, mięsnego 
menu. Powinniśmy częściej zwracać się ku kuchniom egzotycznym, gdzie po-
trawy jarskie są często podstawą wyżywienia. 

Potrawy wegańskie różnią się od jarskich tym, że nie zawierają żadnych 
składników pochodzenia zwierzęcego (jaj, mleka, masła śmietany, smalcu i ryb). 

W numerze kwietniowym Dukli.pl podajemy przepis na:

Omlet wegetariański
5 jaj 
20 dag pieczarek 
1 puszka kukurydzy konserwowej 
1 cebula
przyprawy: sól, pieprz
3 łyżki mąki
3 łyżki mleka 
olej do smażenia

Pieczarki kroimy na pól i podsmażamy na patelni. W tym czasie jajka ubi-
jamy trzepaczką, mąkę dodajemy do mleka i dokładnie mieszamy, aby nie 
było grudek po czym dodajemy powoli do jajek, cały czas mieszając. Dodać 
podsmażone pieczarki, kukurydzę i pokrojoną w małą kostkę cebulę. Przy-
prawić i wylać na patelnię. Smażyć z obu stron na złoto.

Smacznego!
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Łowiectwo i ekologia

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

Wiadomość dla ekologów, a szcze-
gólnie dla myśliwych: niech wszyscy 
wiedzą!

Wykaz zwierząt, na które zakazano 
polowań w kwietniu: jeleń byk, daniel 
byk, jeleń łania, daniel łanie i cielęta, 
jeleń cielęta, jeleń sika (byki, łanie, 
cielęta), muflon; tryki i jagnięta, sarna; 
kozły, kozy i koźlęta, dziki; odyńce, 
wycinki, przelatki, warchlaki, tj. dziki 
od urodzenia - chronione do 31 marca 
następnego roku oraz lochy. Borsuki w 
obwodach łowieckich, w których wy-
stępuje głuszec lub cietrzew. Tchórze, 
kuny leśne i domowe, a w obwodach 
łowieckich, w których występuje głu-
szec lub cietrzew- cały rok. Lis, je-
not, norka amerykańska, szop pracz. 
Piżmak - do 15 kwietnia, zając sza-
rak, dziki królik (zając zostanie ob-
jęty ochroną całoroczną). Jarząbek, ba-
żant, kuropatwa, gęś zbożowa i biało-
czelna, gęsi gęgawy, kaczki krzyżówki, 
cyraneczki, głowienki, czernice, gołąb 
grzywacz, łyska i słonka.

Kalendarzyk wymienionych tu 
zwierząt niech będzie przestrogą dla 
wszystkich, którzy interesują się ży-
ciem i obserwacją przyrody.

Są to tym razem przykazania, które 
zastrzeżone są prawem i niech to bę-
dzie „mottem” obecnego artykułu.

Skoro już wszystkich zapoznałem 
z naszym kalendarzem to zaznaczę, że 
odpowiedzialność za lekkomyślność 
prowadzącą do ryzyka ponoszą nieod-
powiedzialni myśliwi, w następnej ko-
lejności przymykający na tego rodzaju 
uchybienia, obojętni współtowarzysze 
łowów i na końcu... również niefraso-
bliwi goście. Każdemu, kto ma zezwo-
lenie na odstrzał poszczególnych ga-
tunków zwierzyny, radzę postępować 
zgodnie z w/w kalendarzem. 

W związku z pytaniami wielu 
chętnych, którzy pragną zostać my-
śliwymi odpowiadam bardzo prosto:

Myślistwo to nie zawód, „chociaż 
są kraje, gdzie taki zawód istnieje”. 
W Polsce jest to hobby - zamiłowanie, 

chodzenie w pięknym mundurze, po-
siadanie broni - strzelby lub sztucera  
i uczestniczenie w organizowanych po-
lowaniach. Jest w tym trochę prawdy, 
ale po pierwsze trzeba mieć do tego 
zamiłowanie, a przede wszystkim po-
znać wszelkie tajniki łowiectwa. Naj-
pierw trzeba zostać przyjętym na kan-
dydata w danym kole łowieckim, na-
stępnie jest długi okres kandydowania. 
Podam tu prosty przykład; aby zostać 
czeladnikiem, prawie w każdym za-
wodzie trzeba przejść okres nauki za-
wodu, który często u mistrza rozpo-
czyna się karmieniem dzieci, sprzą-
taniem, a dopiero potem przygląda-
nie się pracy mistrza. Podobnie jest 
w łowiectwie. Po przyjęciu na kandy-
data otrzymuje się dozór doświadczo-
nego myśliwego, który odpowiada za 
całokształt przygotowania kandydata 
na myśliwego. Kandydat musi uczest-
niczyć w oznaczonej ilości polowań 
zbiorowych, wykonywać zlecone prace 
związane z ochroną zwierzyny, jej do-
karmianiem. Musi pracować w na-
gonce, a w tym wszystkim jest obser-
wowany przez swojego opiekuna oraz 
zarząd. Po dobrze wypełnionych obo-
wiązkach, które trwają dwa lata (se-
zony), może starać się o przyjęcie na 
członka koła. Otrzymuje członkostwo, 
o ile został przyjęty na kurs przygoto-
wujący do egzaminu. Po zdanym eg-
zaminie stara się o odpowiednie bada-
nia lekarskie i psychiatryczne. Po uzy-
skaniu tych dokumentów, składa po-
danie na policji z prośbą o pozwolenie 
nabycia broni myśliwskiej. Przypomi-
nam, że nie można być karanym są-
downie, ani mieć wyroku. Po uzyska-
niu pozwolenia i zaświadczenia o przy-
jęciu do Koła, adept ma możliwość za-
kupu upragnionej broni. 

To co tu powiedziałem, to tylko 
część czynności, które spoczywają 
na nowo przyjętym członku; pozo-
stałe sprawy załatwia się w zarządzie 
Koła. Tu pragnę zaznaczyć, że wielkim 
plusem jest współpraca ze szkołami, 

Szkolnymi Kołami Ekologicznymi w 
ramach edukacji przyrodniczej. Jednak 
sama edukacja przyrodnicza i wszelkie 
działania rodzące okazję do promocji 
łowiectwa, muszą poprawić wizerunek 
myśliwego. bez równoczesnej zmiany 
mentalności i zachowania współcze-
snych łowców. Musimy zweryfikować 
nasze podejście do wielu zagadnień go-
spodarki łowieckiej.

Zatem wszyscy pragnący zostać 
myśliwymi, powinni to wpierw prze-
myśleć (jak zostać myśliwym). Tym, 
którzy pokonają wszystkie trudności, 
życzę przyjemnych łowów w kompanii 
myśliwych. I naszego życzenia „Darz 
Bór”. 

 To, co tu napisałem, było życze-
niem wielu młodych adeptów łowiec-
twa- zwłaszcza na spotkaniach z mło-
dzieżą w szkołach. 

Opracował honorowy członek KŁ 
„Rogacz” w Dukli 
Fryderyk Krówka.

Komitet organizacyjny obchodów 
65- lecia powstania naszego Koła 
prosi wszystkich myśliwych o wywią-
zanie się ze swoich obowiązków, ich 
wykaz wszyscy otrzymali na piśmie.

Uśmiechnij się!
Żona mówi do męża myśliwego:
-Kupiłam ci płyn przeciw wypadaniu 
włosów.
-Przecież mi włosy nie wypadają...
-Ale wypadają twojej sekretarce.

* * * 
Jeden myśliwy pyta kolegę, czy wierzy, 
że kominiarz przynosi szczęście?
-Tak, odpowiada kolega. Odkąd ode-
szła z nim moja żona.

* * * 
-Dlaczego bez mojego pozwolenia po-
malowałaś sobie włosy na rudo?
-Mój drogi, ja prosiłam o lisa srebr-
nego, a ty przyniosłeś z lasu rudego.

* * * 
Syn pyta ojca myśliwego:
-Dlaczego ten koziołek nie ma rogów?
Tato odpowiada: Bo nie jest jeszcze 
żonaty.

* * *
Jeden myśliwy mówi do drugiego:
Słyszałeś, że w Japonii kobiety żyją 
dłużej od mężczyzn...?

-Tak, to prawda, zwłaszcza wdowy.
* * *

Myśliwy wraca z polowania, puka do 
drzwi.
-Otwórz kochana
-Nie, nie mogę, jestem nieubrana.
-Nie szkodzi, jestem sam.
-Ale ja nie.

* * *
Polak,Niemiec i Rusek jadą na safari.
Po powrocie pytają się:
- Niemiec, co upolowałeś?
- 10 surykatek i 1 bawoła afrykań-
skiego, a ty?
- Ja zabiłem 2 lwy, 20 surykatek, 5 ba-
wołów afrykańskich i 1 żyrafę. A Ty Po-
laku co upolowałeś?
- 50 surykatek, 5 lwów i 9 nokilli.
- Co to?
- Takie czarne, wymachuje rękami i 
wrzeszczy:”no kill,no kill.”

* * *
Żona wraca do domu i woła:
- Kochanie , gdzie jesteś?
- Na polowaniu.
- A kto tam tak głośno dyszy?

Rywalizowali  
w narciarstwie alpejskim 

5 marca br. odbyła się na stacji narciarskiej Chyrowa–Ski 2. edycja między-
narodowych zawodów w narciarstwie alpejskim pomiędzy Oldboy Opalyi (Wę-
gry) i Oldboy Dukla (Polska). Zawody rozegrano w III kategoriach i wzięło w 

nich udział 15 zawodników, w tym 8 z 
Węgier. Organizatorami zawodów byli 
Oldboy Dukla, pod przewodnictwem 
Leszka Bąka. Sędziowali Waldemar 
Olszewski i Łukasz Tłuściak.

Wyniki w poszczególnych  
kategoriach:

KATEGORIA OPEN
I. miejsce - Wacław Głód (Polska) 
łączny czas 2 przejazdów - 64,14 s
II. miejsce - Andrzej Zieliński (Pol-
ska) łączny czas 2 przejazdów - 64,67 s 
III. miejsce - Balint Szucs (Węgry) 
łączny czas 2 przejazdów - 65,54 s

KATEGORIA OLDBOY WĘGRY
I. miejsce - Balint Szucs łączny czas 2 
przejazdów - 65,54 s
II. miejsce - Geza Bazula łączny czas 
2 przejazdów  - 77,14 s 
III. miejsce - Ferenc Erdelyi łączny 
czas 2 przejazdów - 84,64 s

KATEGORIA OLDBOY POLSKA
I. miejsce - Wacław Głód łączny czas 
2 przejazdów - 64,14 s
II. miejsce - Andrzej Zieliński łączny 
czas 2 przejazdów - 64,67 s
III. miejsce - Jerzy Pietruszka łączny 
czas 2 przejazdów - 66,76 s

Niech w sercach Wam, 
śpiew nasz zostanie
Nowa płyta Zespołu Folklorystycznego „Łęczanie”

Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne „Jedność” z Łęk Dukielskich przy 
wsparciu finansowym Gminy Dukla nagrało płytę Zespołu Folklorystycznego 
„Łęczanie” pt. „Niech w sercach Wam, śpiew nasz zostanie”. Płyta zawiera 
28 utworów w pięciu językach: polskim, ukraińskim, węgierskim, słowackim i 
łemkowskim. Nagrania dokonano w studiu Polskiego Radia w Rzeszowie 

Dane kontaktowe zespołu: 38-456 Łęki Dukielskie, 
www.stowlekidukielskie.dukla.org.pl , tel. 783633064

Uczestnicy zawodów.

- Niedźwiedź.
- A czemu dyszy?
- Bo jest ranny, postrzeliłem go.
- A dlaczego dyszy damskim głosem?
- Nie wiem... jestem myśliwym, nie we-
terynarzem

* * *
Rozmawiają dwa króliczki i jeden 
kuleje:
- Króliczku co ci się stało?
- Myśliwy.

- Postrzelił?
- Nie nadepnął.

* * *
Mama do Jasia:
- Dlaczego chowasz strzelbę taty?
- Żal mi dziewczynek.
- Nie rozumiem...
- Słyszałem, jak tata rozmawiał przez 
telefon z kolegą i mówił, że pójdą za-
polować na dziewczynki...
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MEDICUS

D U K L A

Gabinet  Lekarski w Tylawie

Przychodnia Dukla, ul. Trakt Wêgierski 16
tel. 13 43 35 528, 13 43 30 328, kom. 728 994 407

00 00czynna: od poniedzia³ku do pi¹tku 8 - 18

WWW.MEDICUS-DUKLA.PL
e-mail: medicus-dukla@wp.pl

  ZAKRES US£UG MEDYCZNYCH- KONTRAKT Z NFZ
Podstawowa opieka zdrowotna:
- lekarz POZ,
- pediatra,
- pielêgniarka œrodowiskowo-rodzinna,
- po³o¿na œrodowiskowo-rodzinna, 
- pielêgniarka higieny szkolnej,
- opieka pielêgniarska wyjazdowa: noce i œwiêta,
- opieka pielêgniarska d³ugoterminowa,

Medycyna Pracy-
- badania profilaktyczne, wstêpne i okresowe-pe³ny zakres,
- aktualizacja ksi¹¿eczek zdrowia,
- pe³ny zakres badañ kierowców.

Tylawa  76
 

Poradnie specjalistyczne-odp³atne:

- chirurgiczna-  
- dermatologia- 
- kardiologiczna-
- ortopedyczna- 

00 00  poniedzia³ek od 16  do 18
00 00            pi¹tek od 15  do 18
00 00           czwartek 14  do 18
00 00               wtorek 16  do 18

-ginekologiczna- 30 00               wtorek od 15  do 18
30 00                          czwartek od 15  do 18
00 00                          sobota od   9  do 12

                                              

 
- spirometria
- próby wysi³kowe
- EKG
- USG - nowoczesny aparat

Przychodnia Dukla 

-laryngologiczna-
00 00

                œroda od 15  do 12
                                                                00 00

pi¹tek od   9  do 13
00 00sobota od   9  do 12

PORADNIE SPECJALISTYCZNE-KONTRAKT Z NFZ

-reumatologiczna- 00 00    poniedzia³ek od 16  do 18
 30 ooœroda od 15  do 18

00 00
sobota od   9  do 12

BADANIA S£UCHU, APARATY S£UCHOWE

MARMED, 00 00Œroda od 10  do 18

Apteka przy przychodni

tel. 13 422 25 28
30 00

czynny:  pi¹tek- 11 - 13
30 00

œroda-  11 - 13

pe³nen zakres zdjêæ+zdjêcia stomatologiczne,
00 00 00 00czynne od pn. do pt. od 8 -13 , œr. od 16 -18

DIAGNOSTYKA-

Pracownia RTG

L a b o r a t a o r i u m  a n a l i t y c z n e -  
w³asny, nowoczesny sprzêt analityczny,

00 00czynne codziennie od 8  do 13 , 
00 00materia³ do badañ od 8  do 11 ,

apteka przy przychodni

-urologiczna- 30 00                      œroda od 15  do 18
                                                    30 00pi¹tek od 15  do 18

00 00sobota od 12  do 15

Gabinet  Lekarski w G³ojscach
Dom Ludowy
tel. 781 660 274

00 00czynny:  poniedzia³ek- 15 - 17
00 30œroda- 10 - 11
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