
DPS  5/2011   1

Nr 5 (241) Maj 2011 rok XXI www.dukla.pl/dps  dps@dukla.pl

Cena 2,80 zł (5% VAT)

Błogosławiony Jan Paweł II



2   DPS  5/2011 DPS  5/2011   3

DUKIELSKI  PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY  
Miesięcznik (www.dukla.pl/dps)

Wydawca: Ośrodek Kultury w Dukli (woj. podkarpackie), ISSN 2080-0835
Adres redakcji: 38-450 Dukla, Trakt Węgierski 11
tel. (+48*13) 43 29 133, fax 433-10-11, e-mail: dps@dukla.pl    
Redaguje zespół: Krystyna Boczar-Różewicz - red. 
naczelna, Wiesław Jakimczuk, Mirosław Matyka, Barbara 
Pudło, Halina Cycak, Maria Walczak, Aleksandra Żółkoś,  
Zenon Dudzik, Daniel Biały, Fryderyk Krówka, Witold Puz  
skład i łamanie - Wiktor Szyndak.
Numer zamknięto dnia 28 kwietnia 2011 r. 
Nakład 500 egz. Udostępniono do sprzedaży 4.05 2011 r. 
Druk: Drukarnia „HEDOM”, ul. Kletówki 54a, Krosno, 
tel./fax 13 432 02 02, www.hedom.pl
Za treść reklam redakcja nie odpowiada.  Zastrzegamy sobie prawo 
do skracania artykułów i adiustacji tekstów. Dostarczone materiały 
można odebrać w siedzibie redakcji.

W majowym numerze:

Złota myśl:
„Nikt nie jest wolny
kto jest w niewoli własnego ciała”
      (Seneka)

Okładka: Pomnik Jana Pawła II w Dukli, fot. kbr

Maj - czas amnestii ................................................... 2

Polskie maje ........................................................... 3

W trosce o zdrowie kobiet ........................................... 4

Patroni dukielskich ulic .............................................. 4

Będą reprezentować rolników ...................................... 4

Odnawialne źródła energii ........................................... 4

Rok 2011 rokiem Marii Skłodowskiej – Curie ...................... 5

My z Podkarpacia ...................................................... 6

Las całkiem blisko nas  ............................................... 7

Krzyż trwa, choć zmienia się świat ................................ 7

Promocja żywności ................................................... 8

Stanisław Roman prezesem na następną kadencję .............. 9

Między Ochrydą a Bugiem ..........................................10

Czytelnicy piszą ......................................................11

Ojciec Dobromił odznaczony .......................................11

Motocykliści u świętego Jana z Dukli .............................13

Konkurs świąteczny rozstrzygnięty ................................13

Regulamin konkursu .................................................13

„Droga Jana Pawła II do beatyfikacji”  ...........................14

Wieczór Czesława Miłosza w Równem ............................14

Zmiany w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Nafty” ...........15

Dobry Bóg tak chciał ... .............................................16

Geofity-kwietniowe zwiastuny wiosny ............................16

O Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu ......................18

O Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli ...........18

SKS „DUKLA” w Amatorskiej PlusLidze ...........................19

JEŻ – nocny włóczęga ...............................................20

UKS TKKF Dukla do III Ligi ..........................................21

OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY ...........................22

Dzika zwierzyna ma się dobrze ....................................23

Nowa rubryka naszego miesięcznika ..............................24

Trzy lata, a nawet i dłużej .........................................25

W krainie rondla i patelni ..........................................25

Łowiectwo i ekologia ................................................26

Promocja Podkarpacia w Chorwacji ...............................27

ciąg dalszy na str. 5

Polskie maje
To był maj czterdziestego piątego. Jeszcze nie ucichły na 

dobre strzały wojny, jeszcze po lasach w zachodniej Polsce 
plątały się niedobitki armii hitlerowskiej, jako na wpół zor-
ganizowane oddziały wehrwolfów, wilkołaków, kiedy wyru-
szyliśmy z Krakowa na harcerski podbój nowo pozyskanych 
ziem zachodnich. Towarowymi wagonami całe to kilkuna-
stoletnie bractwo jechało przez dwie doby gdzieś pod Jele-
nią Górę, wówczas jeszcze Hirschberg, Tak, chłopcy mieli 
mniej więcej po piętnaście, szesnaście lat, harcerska ko-
menda dwadzieścia jeden i dziewiętnaście. To było zgrupo-
wanie harcerskie Komendy Chorągwi, mieliśmy repoloni-
zować ziemie, które po drugiej światowej przypadły Polsce.
To stara historia, skąd ona akurat dziś w tym miejscu?

Pamiętam pierwszy apel wieczorny na placu obozowym. 
Na maszcie biało – czerwona i raport składany komendan-
towi obozu. „Druhu Komendancie, przyboczny Zbigniew 
Ringer melduje ...” Ale najważniejsza była biało – czer-
wona. Jakby ta sama od setek lat, ale od września trzydzie-
stego dziewiątego zabroniona surowo. I ogromne wzrusze-
nie, które łamało głos, ale które ani nie hańbiło, ani nie przy-
nosiło ujmy młodemu harcerzowi. Powiewała więc biało 
– czerwona przez cały miesiąc na obozowym maszcie. Rano 
wciągana do góry, wieczorem ściągana na kończącym dniu 
apelu.

A dziś? Dziś my się często wstydzimy wyjść w pań-
stwowe święto na ulice z polską flagą. Dziś nie pomyślimy, 
aby wywiesić ją w oknie, na balkonie; przypiąć biało – czer-
woną kokardę do marynarki, do żakietu, do koszuli. Wstyd, 
niezrozumienie, brak szacunku?

Melchior Wańkowicz w swojej książce – reportażu o bi-
twie o Monte Cassino pisze, że kiedy w ataku poległ do-
wódca, komendę przejmował najwyższy rangą oficer lub 
żołnierz, przejmował pułkowy proporzec lub biało – czer-
woną flagę i dawał głos. Aby było wiadomo, że jest kto do-
wodzi, że atak trwa. Takie było poszanowanie, niemalże na-
bożny szacunek dla polskiej flagi narodowej, bo ona utożsa-
miała sobą powagę i majestat Rzeczypospolitej. 

„...Spraw, by wstała o własny wielki trud oparta, / biała 
z naszego żaru, z naszej krwi czerwona, / By drogo koszto-
wała, drogo zapłacona, / Żebyśmy wiedzieli, jak wiele jest 
warta (…) By już zawsze była w każdej naszej trosce / I już 
w każdej czułości, w lęku i rozpaczy, / By wnuk zrodzon w 
wolności wiedział, co to znaczy / Być wolnym, być u sie-
bie – Być Polakiem w Polsce”. To Marian Hemar w wier-
szu „Modlitwa”.

Pierwszy dzień tegorocznego maja, to wielka dla Polski 
data: wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła Dru-
giego. To pierwszy w dziejach papiestwa przypadek, kiedy 
aktualny papież ogłasza beatyfikacje swojego wielkiego po-
przednika. Santo subito ... 

Widziane z Cergowej

ciąg dalszy na str. 8

Maj – czas amnestii
Z Joanną Szczurek dyrektorką Biblioteki Publicznej w Dukli 
rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

nie księgozbioru, przy którym czytel-
nicy mają swobodny dostęp do więk-
szości regałów. To z kolei owocuje wy-
pożyczeniami wielu książek, które od 
kilku lat nie były w obiegu.
Księgozbiór naszej biblioteki liczy po-
nad 27 000 woluminów i ułożenie go na 
powierzchni 140 m2 nie było prostym 
zadaniem. Niestety zabrakło nam miej-
sca na stworzenie czytelni z prawdzi-
wego zdarzenia – osobnego pomiesz-
czenia, gdzie czytelnik mógłby w ciszy i 
spokoju poczytać prasę, czy skorzystać 
z księgozbioru podręcznego. Miejmy 
jednak nadzieję, że w przyszłości uda 
się stworzyć takie miejsce, tym bar-
dziej, że czytelnia mogłaby służyć rów-
nież do organizowania lekcji biblio-
tecznych, spotkań z autorami, wieczo-
rów literackich i tym podobnych imprez 
kulturalnych. Obecnie dysponujemy je-
dynie kącikiem czytelniczym, który, 
mimo swojej przydatności, jest rozwią-
zaniem niepełnym.
Zaletą nowego lokalu jest jego usy-
tuowanie na parterze. Dzięki temu, 

szczególnie osoby 
starsze, mają łatwiej-
szy dostęp do biblio-
teki. Z drugiej strony 

W tym roku pod hasłem: 
Biblioteka zawsze po dro-
dze, nie mijam – wchodzę, 
obchodzony jest Tydzień 
Bibliotek w dniach 8-15 
maja. Hasło zachęca do 
odwiedzin biblioteki, nie 
tylko w celu wypożyczenia 
książki, ale bez sprecyzo-
wanego celu. Z biblioteką 
jest nam po drodze, bo ko-
rzystamy z jej usług przez 
całe życie. Wszyscy mogą 
znaleźć coś dla siebie. 
Może to być dzieło histo-
ryczne, praca naukowa, po-
wieści, czy bajki dla dzieci. 
Hasło nawiązuje także do 
oczywistego faktu, że bi-
blioteki to niezastąpiony element na-
szego rozwoju intelektualnego, kariery 
zawodowej, spędzania wolnego czasu. 
Każda cywilizacja chlubiła się posia-
daniem bibliotek, choć dostępność ich 
była różna. 8 maja to także Dzień Bi-
bliotekarza i Bibliotek, zatem to znako-
mita okazja aby porozmawiać co dzieje 
się w naszej dukielskiej bibliotece.
kbr: Jak ocenia Pani dyrektor funkcjono-
wanie biblioteki w nowej siedzibie?

Joanna Szczurek: Od października bi-
blioteka działa w nowej siedzibie w Ze-
spole Szkół nr 2. Nowy lokal jest bar-
dziej nowoczesny i funkcjonalny. Jest 
lepiej oświetlony i wyposażony. Za-
kupione zostały nowe regały, stoliki i 
krzesła. Pomieszczenia są jasne i prze-
stronne. W porównaniu do poprzed-
niej siedziby biblioteka zyskała ok. 40 
m2 powierzchni. Nie jest to co prawda 
zmiana w pełni zaspokajająca potrzeby 
lokalowe biblioteki, niemniej jednak 
jest to zmiana znacząca. Dodatkowe 
miejsce i bardziej funkcjonalny rozkład 
pomieszczeń pozwoliły na takie ułoże-

wielu naszych czytelników skarży się,  
że ich droga do biblioteki wydłużyła się  
i rzadziej nas odwiedzają. Ten problem 
dotyka przede wszystkim mieszkańców 
Nadola i Zboisk, którzy wcześniej wstę-
powali do biblioteki „po drodze”.
Umieszczenie biblioteki oraz szkoły 

w jednym budynku ma za-
równo swoje zalety jak i 
wady. Wadą jest wspólne 
wejście oraz hałas podczas 
przerw. Niemniej jednak, 
dzięki umiejscowieniu szkoły 
i biblioteki pod jednym da-
chem, młodzi czytelnicy za-
glądają do nas dużo częściej 
niż w poprzedniej siedzibie 
i to jest wielkim „plusem”, 
który razem z dobrym do-
jazdem, wygodnym parkin-
giem i niewielką odległością 
od niego do pomieszczeń bi-
blioteki rekompensują wspo-
mniane niedogodności.
kbr: Powszechna dostępność 
do Internetu jest z pewno-

ścią konkurencją dla bibliotek Jak oce-
nia Pani zainteresowanie książką w gmi-
nie Dukla, proszę o trochę statystyk?

JSz: W roku 2010 bibliotekę odwie-
dziło 11 230 osoby, które w sumie wy-
pożyczyły 22 741 książek. Wśród tych 
wypożyczeń 14 008 stanowi literatura 
dla dorosłych, 6 463 książki dla dzieci 
i młodzieży oraz 2 270 literatura nie-
beletrystyczna obejmująca różne dzie-
dziny wiedzy. W stosunku do poprzed-
niego roku nastąpił niestety spadek czy-
telnictwa i wypożyczeń o 2 144 książki. 
Taki stan rzeczy można po części wytłu-
maczyć tym, że przez cały miesiąc bi-
blioteka była nieczynna z powodu prze-
prowadzki. Nie jest to niestety jedyna 
przyczyna spadku czytelnictwa. Tra-
dycyjną książkę wypiera internet oraz 
treści multimedialne. To sprawia, że 
oferta tradycyjnej biblioteki nie jest już 
tak wystarczająca jak dawniej. Prze-
kłada się to bezpośrednio na tenden-
cję spadkową czytelnictwa, którą ob-
serwujemy we wszystkich bibliotekach, 
nie tylko w naszej.
Dopełniając obraz statystyczny, dodam 
jeszcze, że według naszych szacun-
ków wśród każdych 100 mieszkańców 
gminy Dukla około 10 to nasi czytel-
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dokończenie ze str. 3

Drugiego maja przypada w polskim kalenda-
rzu Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski. Trzeciego 
maja przypada rocznica uchwalenia Konstytucji Pol-
ski, święto narodowe. Pierwsza konstytucja w ówcze-
snej Europie, druga w świecie, po amerykańskiej, rap-
tem młodsza od niej o cztery lata. Obraz mistrza Jana 
o uchwaleniu Konstytucji wisi w Zamku Królewskim 
w Warszawie.

18 maja 1920 roku urodził się w Wadowicach Karol 
Wojtyła, w październiku 1978 roku ogłoszony Janem 
Pawłem Drugim. Pamiętamy? „Habemus Papam... 
Sancte Romane Ecclesiae Carolem Cardinalem Woj-
tyła, Joannem Paulum Secundum”. Burza oklasków  
i wiwaty na placu Świętego Piotra: Polacco, Polacco.

I tego samego dnia i tego samego roku Wanda Rut-
kiewicz zdobyła najwyższą górę świata, Mount Eve-
rest. I kiedy przyjął ją papież Jan Paweł Drugi na au-
diencji, powiedział do niej: „Pani Wando, Bóg tak 
chciał, abyśmy jednego dnia oboje tak wysoko zaszli”. 
Wanda Rutkiewicz była pierwszą Polką i pierwszą 
Europejką i trzecią kobieta na świecie, która zdobyła 
ten szczyt. I wreszcie 20 maja 1944 roku – zdobycie 
przez wojska Drugiego Korpusu generała Władysława  
Andersa wzgórza Monte Cassino. Silnie ufortyfiko-
wanego klasztoru benedyktynów na Monte Cassino 
i bronionego przez doborowe jednostki niemieckich 
spadochroniarzy, nie zdobyły ani ataki Amerykanów,  
Hindusów czy Nowozelandczyków. Wzgórze zdobyli 
Polacy. Bitwa o Monte Cassino była jedną z najcięż-
szych i najważniejszych operacji wojskowych w dru-
giej wojnie, porównywana z desantem alianckim w 
Normandii. Otworzyła aliantom drogę na Rzym i przy-
śpieszyła marsz sprzymierzonych do Europy.

I co z tego wynika? Zanika w Europie, także we 
Włoszech sława polskich żołnierzy, zanika pamięć o 
ich czynie i wkładzie w alianckie zwycięstwo w dru-
giej światowej. A cmentarz wojenny Polaków u stóp 
Monte Cassino dziś zaniedbany i nie przypomina w 
niczym mogiły bohaterów. Ale taki jest świat i taka 
jest ludzka pamięć. Ale tacy i my sami jesteśmy. Jest 
sprawą polską, aby upominać się o należne Polakom 
honory i pamięć naszych czynów. Skoro sami o to nie 
dbamy, to i do siebie miejmy także pretensje.

A kto dziś w Anglii pamięta o polskich pilotach, 
którzy w roku czterdziestym uratowali brytyjskie 
niebo w Bitwie o Anglię, Battle of England i uratowali 
wyspę przed niemal pewną inwazją niemiecką? A pol-
scy generałowie, tak jak Stanisław Sosabowski, boha-
ter z operacji Market Garden w Holandii, w tym sa-
mym Londynie niemalże posługiwał po wojnie Brytyj-
czykom, niepomnym polskich dokonań wojennych.

Ale miało być o polskim maju, a ta ostatnia historia, 
to już tylko jako swoiste memento...

Zbigniew Ringer
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Patroni dukielskich ulic

Od Żwirki i Wigury do ... 
Armii Krajowej.
W majowym numerze piszemy o ulicach  
Kościuszki, Krasickiego i Jana Pawła II.

Ulica Kościuszki – jedna z głównych ulic w Dukli 
biegnąca od Rynku do krajowej 9. Nazwę swą wzięła 
od bohatera narodowego jakim był generał Tadeusz 
Kościuszko, żyjący w latach 1746- 1817. Jest boha-
terem narodowym zarówno polskim, jak i amerykań-
skim. Brał udział w wojnie o niepodległość Stanów 

Odnawialne 
źródła energii

29 marca w Urzędzie Gminy w Dukli odbyło się 
szkolenie na temat odnawialnych źródeł energii. Można 
było się dowiedzieć o rodzajach upraw energetycznych, 
najważniejszych zagadnieniach związanych z uprawą 
wierzby energetycznej, urządzeniach do przetwarza-
nia masy energetycznej i rynku biomasy w wojewódz-
twie podkarpackim. Organizatorem szkolenia byli: Po-
wiatowy Zespół Doradców w Krośnie i Gmina Dukla, 
a szkolenie prowadził pracownik PODR w Boguchwale 
Hubert Ćwik. 

kbr

Rok 2011 rokiem Marii 
Skłodowskiej – Curie

Kto z nas potrafiłby podać nazwisko Polki wszechczasów, tej 
która zmieniła dzieje nauki? Sądzę, że uczniowie gimnazjów w 
Łękach Dukielskich, Wietrznie i Tylawie mogli by nie tylko po-
dać imię i nazwisko – Maria Skłodowska - Curie, ale także opo-
wiedzieć o niej dużo więcej. W związku z ogłoszeniem roku 2011 
Rokiem Marii Skłodowskiej - Curie, w wyżej wymienionych 
gimnazjach pod opieką pani Ewy Piróg, K. Szczurek i A. Szyn-
dak uczniowie obejrzeli biograficzny film animowany, przygoto-
wali gazetki oraz brali udział w konkursie ,,O życiu i dokonaniach 
Marii Skłodowskiej – Curie”. Spośród 26 uczestników do II etapu 
przechodziły trzy najlepsze osoby z każdej szkoły. Pierwsze miej-
sce zajęła Małgorzata Bossekota (ZSP w Wietrznie), drugie Anna 
Bogacz (ZSP w Wietrznie), trzecie Joanna Buryła (ZSP w Łę-
kach Dukielskich). A wszystkich tych, którzy chcieli by pogłębić 
swoją wiedzę , zachęcam do lektury książki pt: ,,Maria Skłodow-
ska - Curie” autorstwa Ewy Curie, córki naszej dwukrotnej no-
blistki z dziedziny fizyki i chemii.

Ewa Piróg

W trosce o 
zdrowie kobiet
Badania mammograficzne i cytologiczne w 
Gminie Dukla.

Po raz kolejny w gminie Dukla w dniach 14-16 
kwietnia 2011 r. przeprowadzone zostały badania mam-
mograficzne i cytologiczne kobiet. Mammografią ob-
jęte były kobiety w wieku 50-69 lat, a cytologią - od 
25-59 lat. Badania wykonywane były w cytomam-
mobusie zlokalizowanym obok Urzędu Gminy w Du-
kli przez NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób No-
wotworowych Fundacji „SOS Życie w Mielcu”. Jak 
ważne są badania profilaktyczne nie trzeba nikogo 
przekonywać, jednakże tym razem skorzystało z nich 
niewiele pacjentek. Na doręczone przez pracowników 
Urzędu Gminy Dukla ponad 1100 imiennych zaproszeń 
przygotowanych przez w/w Fundację 180 kobiet zgło-
siło się na badania mammograficzne i tylko 20 na bada-
nia cytologiczne.

Jak co roku w organizacji badań Fundacji „SOS ŻY-
CIE” Gmina Dukla udzieliła daleko idącej pomocy po-
przez rozpowszechnienie informacji o badaniach, dorę-
czenie zaproszeń, zapewnienie pomocy stażystki przy 
rejestracji kobiet, zapewnienie transportu cytomammo-
busu z sąsiedniej gminy oraz jego zainstalowaniu i od-
instalowaniu.

Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak składa po-
dziękowania właścicielom Firmy Transportowo-Prze-
wozowej Trans - Bieszczady za transport cytomammo-
busu z Chorkówki do Dukli, a właścicielowi Firmy In-
stalatorstwo Elektryczne i Usługi Ogólno-Budowlane 
Andrzejowi Głodowi za zainstalowanie i odinstalowa-
nie mammobusu.

Zdzisława Skiba

Będą 
reprezentować 
rolników

3 kwietnia 2011 r. odbyły się wybory do izb rolni-
czych. Na terenie gminy Dukla głosowanie przeprowa-
dziła Okręgowa Komisja Wyborcza nr 42 w Dukli. W 
okręgu wyborczym obejmującym gminę Dukla wybie-
rano dwóch członków Rady Powiatowej Podkarpackiej 
Izby Rolniczej. Spośród 4 254 uprawnionych do głoso-
wania udział wzięło 114 osób. Najwięcej głosów uzy-
skali: Roman Markuszka i Zbigniew Dłużniewski i to 
oni będą reprezentować rolników .

Zdzisława Skiba

Zjednoczonych oraz w wojnie polsko- rosyjskiej. Dowo-
dził w powstaniu zwanym kościuszkowskim, za co trafił 
do niewoli rosyjskiej. Został odznaczony orderem „Vir-
tuti militari”. Zmarł w Szwajcarii, zaś jego zwłoki spo-
czywają na Wawelu.

Ulica Krasickiego – to ulica na osiedlu domów jednorodzin-
nych w Dukli. Patron jej Ignacy Krasicki to polski poeta, pro-
zaik, dramatopisarz i publicysta. Żył w latach 1735- 1801. Jest 
uważany za najwybitniejszego pisarza polskiego oświecenia. Zo-
stał biskupem warmińskim, a następnie arcybiskupem gnieźnień-
skim, uczestniczył w słynnych „obiadach czwartkowych”, na któ-
rych spotykała się elita kulturalna. Po mistrzowsku tworzył sa-
tyry oraz bajki. Jest autorem takich dzieł jak: „Monachomachia”, 
„Hymn do miłości ojczyzny” czy „Mikołaja Doświadczyńskiego 
przypadki”.

Ulica Jana Pawła II – to główna ulica na osiedlu domów jed-
norodzinnych w Dukli. Jan Paweł II, a właściwie Karol Wojtyła 
urodził się w 1920 r. w Wadowicach. Jest jak dotąd jedynym pa-
pieżem - Polakiem. Pontyfikat sprawował od 16 października 
1978 do śmierci- 2 kwietnia 2005 roku. Był człowiekiem wielkiej 
wiary i wielkiego umysłu. Porozumiewał się m.in. po angielsku, 
włosku, francusku, niemiecku, hiszpańsku i w klasycznej grece.  
1 maja 2011 r. odbyła się jego beatyfikacja. Dukla ma to szczę-
ście, że gościła papieża Polaka.
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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.

kbr: Pamięta pani jakie były przed wojną 
stosunki między Polkami i Żydówkami?

Julia Welcer: Bardzo dobre, miałam 
wiele przyjaciółek Żydówek: Hanię, 
Esterę, Pelcię z Dukli. Rózię i drugą 
Esterę z Lubatowej, pracowałyśmy ra-
zem w Rymanowie Zdroju. Opiekowa-
łyśmy się osieroconymi dziećmi, któ-
rych rodziców zabili banderowcy. Nie-
które z dzieci były świadkami mordu 
własnych rodziców, część okaleczona 
fizycznie, nawet niewidome, ale wszyst-
kie na pewno okaleczone psychicznie. 
To jednak temat na całkiem osobna 
rozmowę.
kbr: Czy zdażyło się aby Niemcy przyszli 
na rewizję?

Julia Welcer: Tak, pamietam dosko-
nale. Moja siostra była w AK, Niemcy 
oskarżyli ją o posiadanie broni i przy-
szli szukać karabinów. A u nas w domu 
Bronia na strychu. Dwóch Niemców z 
tłumaczem weszło do sieni, kiedy mama 
zeszła z pusymi miskami. Wszystko jej 
z rąk wypadło. Dlaczego tak sie prze-
straszyłaś – zapytał jeden z Niemców. 
Bo się was boję – odpowiedziała ma-
musia. Zdemolowali strych, a kiedy 
niczego nie znaleźli, odeszli. To była 
chwila grozy, pamiętam do dzisiaj, by-
liśmy przygotowani na pewną śmierć. 
Nie znaleźli ani p. Szopowej, ani broni, 
ani naczyń liturgicznych, które 

Pani Julia Welcer z domu Ja-
kieła mieszka w Jasionce nieopo-
dal kościoła parafialnego. Jej rodzice 
Agnieszka i Franciszek przechowywali 
w czasie okupacji niemieckiej Broni-
sławę Szopową, żonę prof. gimnazjal-
nego Kazimierza Szopy, biologa, na-
uczyciela krośnieńskiego Liceum im. 
Mikołaja Kopernika, od 1950 roku dy-
rektora i wieloletniego wychowawcę 
młodzieży dukielskiego liceum. Pro-
fesor studiował w Łodzi, tam poznał 
swoją przyszłą żonę Bronisławę. W 
czasie okupacji niemieckiej przeżywali 
dzień w dzień grozę. Przetrwali, wy-
kształcili cały szereg ludzi, którzy zo-

stali nauczycielami, doktorami, profe-
sorami. Pani Bronisłwa Szopa ceniła i 
pamietała dobre serce mieszkańców 
Jasionki. Pragnęła by jej prochy 
po śmierci spoczęły u stóp góry 
Cergowej. Jej życzenie zostało 
spełnione.
kbr: Jak to sie stało Pani Julio, że pani 
Bronisława Szopowa trafiła do waszego 
domu?

Julia Welcer: Pan Kazimierz Szopa 
pochodził z Jasionki, moi rodzice znali 
Szopów, a moja starsza przyrodnia sio-
stra Basia Kotłowska uczyła się na taj-
nych kompletach u profesora, po woj-
nie w gimnazjum w Krośnie. Kiedy 
na poczatku 1942 roku Niemcy za-

częli mordować Żydów w Du-
kli, musiała uciekać, ukry-
wała się w lesie na górze Cer-
gowej, ale trudno tam prze-
żyć kiedy mróz, śnieg i chłód. 
Któregoś dnia Basia, która 
była w AK przyprowadziła 
Bronię (p. Szopowa) do na-
szego domu i powiedziała ro-
dzicom, że musimy jej pomóc. 
Tak też sie stało. Tatuś, który 
był stolarzem, zrobił na stry-
chu domu podwójny zatyłek i 
tam Bronia spędziła prawie  
3 lata.
kbr: Czy mieszkańcy Jasionki 
wiedzieli, że przechowujecie 
p. Szopową? Groziła przecież 
za to śmierć całej rodziny i spa-
lenie domu? 

Julia Welcer: Na pewno wie-
dzieli, ukrycie tego tak do 

końca nie było możliwe, ale nikt nigdy 

Kto ratuje jedno życie,  
jakby cały świat ratował...
Z Panią Julią Welcer rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

na nas nie doniósł Niemcom. Ludzie w 
Jasionce byli solidarni. Teraz już tak 
nie jest. Rodzina miała nam za złe to 
przechowywanie, bo restrykcje w razie 
wpadki objęłyby ich pewnie także. Ma-
musia powiedziała kiedyś ciotkom: Nie 
trzymam dla pieniędzy, chcę uratować 
matkę dziecku i żonę Kaziowi. I tak sie 
stało. 

Agnieszka i Franciszek Jakiełowie z Jasionki - 
rodzice Juli Welcer.

Julia Welcer

przechowywane były w plewach  
w stodole, ani dzwonów kościelnych. 
Widać tak miało być, a to na pewno za 
przyczyną Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy z naszego kościoła.
kbr: Czy po wojnie utrzymywaliście kon-
takt z rodziną Szopów?

Julia Welcer: Po wyzwoleniu p. Szo-
powa ochrzciła się i była bardzo re-
ligijna. Utrzymywałyśmy kontakt za-
wsze, a kiedy zmarła z jej dziećmi, 
szczególnie z córką Kazimierą. 
kbr: Dziękuję pani za rozmowę i życzę 
wielu lat w zdrowiu.

Julia Welcer: Dziękuję.
kbr: Mimo, że Pani Julia nie oczekuje 
tego, uważam, że medal Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata należy sie jej od 
Yad Vashem.

„STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS” 

Krzyż trwa, choć 
zmienia się świat 
Pielgrzymka do Krzyża Wdzięczności w Iwli

Już po raz piaty 21 maja br. odbędzie się Pielgrzymka do Krzyża Wdzięcz-
ności w Iwli, ustawionego przed laty przez parafian wdzięcznych za ocalenie w 
drugiej wojnie światowej. W ubiegłym roku pielgrzymka połączona była z po-
święceniem odbudowanej kapliczki pw. Ducha Świętego, w której od strony za-
chodniej ustawiona jest ceramika z Janem Pawłem II, dziś już Błogosławionym.

Pielgrzymka rozpocznie się o godzinie 14.30 spod „starej szkoły”.
Msza świętą celebrowana zostanie odprawiona o godzinie 15.30 pod przewod-

nictwem ks. Stanisława Małkowskiego. Udział w pielgrzymce zapowiedzieli se-
natorowie i posłowie RP oraz prof. Romuald Szeremietiew, wiceminister obrony 
w rządzie Jerzego Buzka. O godzinie 20.00 w kościele w Iwli wiceminister Sze-
remietiew wygłosi referat okolicznościowy, który zostanie powtórzony w nie-
dzielę 22 maja po mszy świętej o godzinie 11.00.

Wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymce.
Organizatorzy

Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej

Las całkiem blisko nas 
Obchody Światowego Dnia Ziemi, 

które co roku odbywają się 22 kwiet-
nia, w 2011 roku obchodzone są pod-
czas Międzynarodowego Roku Lasów, 
ogłoszonego przez Organizację Naro-
dów Zjednoczonych. Tematem wiodą-
cym są lasy. Hasło Dnia Ziemi 2011 
brzmi „Las całkiem blisko nas”.

Na terenie lasów występują wszyst-
kie formy ochrony przyrody, w tym po-
mniki przyrody, rezerwaty, użytki eko-
logiczne, parki krajobrazowe i najwyż-
sza forma ochrony przyrody w Pol-
sce – parki narodowe. Na terenie lasów 
znajduje się również znaczna część 
obszarów objętych europejską siecią 
ochrony Natura 2000. Lasy, to częste 
miejsce naszego wypoczynku, rekre-
acji, a także edukacji. Należy wziąć 
pod uwagę, że 65% gatunków dzikiej 
flory i fauny stanowią gatunki leśne.

Z okazji Międzynarodowego Roku 
Lasów należy przypomnieć o histo-
rycznej roli lasów. Las to miejsce, które 
przez tysiąclecia żywiło, odziewało , 
dostarczało opału i budulca. W lesie 
odciśnięta została także tragiczna hi-
storia Polski. Lasy polskie pełne są pa-
miątek po powstaniach listopadowym, 
styczniowym, I i II wojny światowej. 
Dzisiaj już wiemy, jakie skutki nie-
sie za sobą postępujące przez setki lat 
wylesianie i nieprzemyślana ingeren-

cja człowieka w środowisko przyrodni-
cze. Coraz większa wiedza o koniecz-
ności ochrony środowiska przyrodni-
czego, stopniowo przynosi widoczne 
korzyści.

Zorganizowany przez gminę Du-
kla VI Gminny Konkurs Wiedzy Eko-
logicznej dla Szkół Podstawowych i 
Gimnazjalnych był również wyrazem 
włączenia się w obchody Dnia Ziemi 
oraz Międzynarodowego Roku Lasu. 
W konkursie wzięło udział 20 uczniów 
szkół podstawowych, wyłonionych 
w drodze konkursu wewnętrznego w 
szkołach oraz 13 uczniów szkół gim-
nazjalnych z terenu gminy Dukla. Do 
konkursu zgłosiło się również czterech 
uczniów Zespołu Szkół Publicznych z 
gminy Jaśliska.

Komisja w składzie: Halina Cycak, 
Maria Walczak, Bartosz Szczepanik i 
Artur Paczkowski dokonała weryfika-
cji konkursowych i przyznała:

- w kategorii konkurs dla Szkół 
Podstawowych zdecydowanie w czo-
łówce uplasowali się uczniowie z Ze-
społu Szkół Publicznych w Jasionce; 
Weronika Mazur, Aleksandra Uliasz, 
Tomasz Lorenc. Nie ustępowali im 

wiedzą również uczniowie Zespołu 
Szkół Publicznych w Wietrznie: Wero-
nika Dziadowicz, Paulina Bossekota 
i Sylwia Mazur. Ewelina Borek z Ze-
spółu Szkół nr 1 w Dukli również upla-
sowała się w czołówce laureatów.

- w kategorii dla Szkół Gimna-
zjalnych:

1. miejsce - Izabela Kopcza z Ze-
społu Szkół Publicznych w Równem, 
2. - Klaudia Mazur z Zespołu Szkół 
Publicznych w Wietrznie, 3. - równo-
rzędne zajęły trzy uczennice: Anna 
Bogacz, Małgorzata Bossekota z Ze-
społu Szkół Publicznych w Wietrznie 
oraz Anna Kordyś z Zespołu Szkół 
Publicznych w Tylawie.

Nagrody dla laureatów ufundowała 
Gmina Dukla oraz Agencja Rynku Rol-
nego. Wszystkim laureatom i uczestni-
kom konkursu serdecznie gratulujemy 
wiedzy. 

CH
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dokończenie ze str. 2
Maj - czas amnestii

nicy. Jeżeli natomiast pod uwagę weźmiemy liczbę wypoży-
czonych książek na 100 mieszkańców, to wynosi ona 155,9.
Czytelnicy często pytają o nowe książki, zatem widać, że śle-
dzą rynek wydawniczy i chcą być na bieżąco z nowościami. 
A nie każdy może sobie pozwolić na prywatny zakup książek! 
Największym powodzeniem cieszy się literatura sensacyjna, 
obyczajowa oraz, jak nietrudno zgadnąć zważywszy na bli-
skość szkoły, dziecięca i młodzieżowa. Właśnie młodych czy-
telników mamy najwięcej, co bardzo nas cieszy.
kbr: Ważnym zagadnieniem jeśli chodzi o funkcjonowanie bi-
bliotek jest problem nieterminowych zwrotów. Jak to wygląda 
w Bibliotece Publicznej w Dukli?

JSz: Niestety problem przetrzymywanych przez czytelników 
książek jest bardzo duży. Każdego roku odnotowujemy kil-
kanaście książek, które nie wróciły do nas nawet pomimo 
pisemnych upomnień wysyłanych do czytelników. Warto tu-
taj zaznaczyć, że upomnienie jest przede wszystkim przy-
pomnieniem o fakcie zalegania ze zwrotem książek, a nie 
czymś co ma na celu „wytknięcie palcem” czytelnika. Je-

dyną niedogodnością w przypadku upomnienia jest koniecz-
ność wniesienia kilkuzłotowej opłaty mającej pokryć koszty 
jego wysłania. Dlatego serdecznie prosimy o poważne i spo-
kojne traktowanie otrzymanych upomnień i zwrot książek, 
które służą przecież wszystkim.
W naszej bibliotece książki można wypożyczać na okres 1 
miesiąca. Po tym okresie, o ile nie ma zapotrzebowania na 
daną pozycję ze strony innych czytelników, można jeszcze 
dokonać prolongaty wypożyczenia na kolejny miesiąc. Uwa-
żam, że taki okres czasu powinien wystarczyć każdemu na 
skorzystanie z wypożyczonych książek. Mimo tego nietermi-
nowe oddawanie książek to prawdziwa zmora.
Pamiętajmy o tym, że książki udostępniane przez bibliotekę 
ta nasza wspólna własność i jesteśmy zobowiązani nie tylko 
do zwrócenia ich w terminie, ale również do ich poszanowa-
nia, aby inny czytelnik też mógł z nich skorzystać.
Zwracam się tutaj z apelem za pośrednictwem miesięcznika 
„Dukla.pl” do wszystkich, którzy zalegają ze zwrotem ksią-
żek o przyniesienie ich do biblioteki. Miesiąc maj (w któ-
rym świętujemy będziemy tydzień bibliotek) będzie czasem 
amnestii, dla wszystkich, którzy nie zwrócili książek w regu-

laminowym czasie. W miesiącu maju będzie można od-
dać książki bez żadnych konsekwencji finansowych. W końcu 
najważniejsze jest, aby wróciły one do biblioteki i służyły 
dalej innym.
kbr: Aby nie stracić czytelników trzeba iść z duchem czasu. 
Co w tym kierunku planuje się w kierowanej przez Panią 
placówce?

JSz: Przede wszystkim zakończenie komputeryzacji kata-
logu. Cały czas trwają prace nad stworzeniem komputero-
wej bazy księgozbioru przy wykorzystaniu programu Sowa2. 
Jest to żmudna i czasochłonna praca, niemniej jednak ko-
nieczna, aby usprawnić proces udostępniania i przeszuki-
wania księgozbioru. Zależy nam również, aby czytelnik miał 
wgląd do naszej bazy i mógł dokonać rezerwacji interesują-
cych go książek. Uruchomienie komputerowej wypożyczalni 
będzie możliwe po wprowadzeniu 50% księgozbioru do bazy 
danych, a więc jeszcze dość długa droga przed nami.

kbr: A jakie książki lubi czytać Pani dyrektor, bo nie wyobra-
żam sobie, aby pracując z książkami nie czytać ich?

JSz: Obcując z książkami nie sposób ich nie czytać, trzeba 
też być zorientowanym, co czasem polecać czytelnikom. 

Osobiście najbardziej lubię czytać książki oparte na faktach 
lub takie, których fabuła „mocno stąpa po ziemi”. W ich 
przypadku nie mam problemów ze wskazaniem czytelnikowi 
ciekawych tytułów. W kwestii innego rodzaju literatury po-
siłkuję się często opiniami czytelników. Dzięki tym opiniom 
wiemy jakiego rodzaju książki najbardziej odpowiadają gu-
stom lokalnej społeczności czytelniczej. Ta wiedza z kolei 
służy nam przy poszukiwaniu nowych nabytków. Staramy się 
jednak nie być monotematyczni w sugerowaniu ciekawych 
książek, bo, kto wie, może uda się nam zainteresować czytel-
nika zupełnie nowymi tematami?
Korzystając z okazji chciałam złożyć podziękowania moim 
współpracowniczkom za dobrze i solidnie wykonywaną 
pracę, dzięki której nasza biblioteka działa dla dobra wszyst-
kich mieszkańców gminy, a także odwiedzających nas nieraz 
przyjezdnych gości.
kbr: Dziękuję za rozmowę.

JSz: Dziękuję także i zapraszam wszystkich do jak najczęst-
szego odwiedzania naszej biblioteki, która jest czynna co-
dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 
17.00 oraz w sobotę od 8.00 do 13.00.

Promocja żywności
Agencja Rynku Rolnego w Rzeszowie

Fundusze Promocji Produktów rolno-spożywczych istniejące od lipca 
2009 roku, przynoszą już swoje pierwsze owoce. Przez półtora roku wy-
dano ponad 18 milionów złotych na promocję żywości. Środki te pozwoliły 
branży spożywczej na atrakcyjną prezentację swojej oferty. Jest więc na-
dzieja, że promocja żywności spowoduje wzrost popytu i cen skupu, dzięki 
czemu produkcja rolna w Polsce stanie się bardziej opłacalna.

ponad dwadzieścia projektów, prze-
znaczając posiadane środki między in-
nymi na szkolenia dla producentów 
zbóż, a także na kampanię „Makaron 
rządzi zdrowo”, na fundusz w ubie-
głym roku zebrano 3 mln zł.

- 2,5 mln zł, które zgromadzono 
na koncie Funduszu Promocji Owo-
ców i Warzyw, zostało spożytko-
wane na wiele projektów, wśród nich 
był program „5 x dziennie warzywa i 
owoce”, który miał za zadanie zwięk-
szyć popyt na świeże i przetworzone 
owoce, warzywa oraz soki, jak rów-
nież zbudować świadomość potrzeby 
spożywania pięciu porcji tych pro-
duktów dziennie. W ramach Fundu-
szu Promocji Owoców i Warzyw zreali-
zowano także szkolenia dla sadowni-
ków związane z eksportem jabłek na 
rynek rosyjski. Ponadto sfinansowano 
uczestnictwo w tegorocznych Mię-
dzynarodowych Targach Owoców i 
Warzyw Fruit Logistica w Berlinie, 

Po kilkunastu miesiącach działania 
Funduszy Promocji Żywności można 
powiedzieć, że cały instrument zaczął 
dobrze funkcjonować. Co kwartał na 
rachunki funduszy wpływa około 8 mln 
zł. Środki z poszczególnych funduszy 
zostały przeznaczone na bardzo wiele 
przedsięwzięć. Warto wspomnieć o 
kilku z nich:

- dzięki środkom z Funduszu Pro-
mocji Mleka na dużą skalę wspierane 
są targi zagraniczne na rynkach stra-
tegicznych dla sektora mleczarskiego,

 - w październiku 2010 roku zakoń-
czyła się kampania promocyjno-infor-
macyjna „Stawiam na mleko i pro-
dukty mleczne”, której celem było 
zwiększenie spożycia mleka i pro-
duktów mlecznych oraz poinformo-
wanie o konsekwencjach wynikają-
cych z niedoboru wapnia w organizmie 
człowieka.

- Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i 
Przetworów Zbożowych zrealizował 

a niedawno ruszyła kampania „Czas 
na pieczarkę”.

- wsparcie z Funduszu Promocji 
Mięsa Wieprzowego otrzymała kampa-
nia informacyjna na temat mięsa wie-
przowego produkowanego zgodnie 
z krajowym systemem jakości Pork 
Quality System. Kampania ta współfi-
nansowana jest ze środków unijnych i 
z budżetu państwa.

 
Środki z funduszy nie służą tylko sa-
moistnemu finansowaniu działań, ale 
również temu, by znaleźć środki na 
wkład własny w kampaniach unijnych. 
Przez to efekt pieniędzy gromadzo-
nych w sektorach producentów będzie 
wielokrotnie większy .

Ustawa, która weszła w życie w 
lipcu 2009 r. o funduszach promocji 
produktów rolno-spożywczych stwo-
rzyła 9 odrębnych funduszy pro-

mocji: mleka (dawniej Fundusz 
Promocji Mleczarstwa), mięsa wie-
przowego, mięsa wołowego, mięsa 
końskiego, mięsa owczego, mięsa 
drobiowego, ziarna zbóż i przetwo-
rów zbożowych, owoców i warzyw 
oraz ryb. Składki na Fundusze odpro-
wadzają przedsiębiorcy samodziel-
nie w wysokości 0,1 % wartości netto 
wszystkich zakupionych w danym 
kwartale towarów objętych obowiąz-
kiem wpłat na fundusz. Za wyjątkiem 
Funduszu Promocji Mleka przedsię-
biorcy zobowiązani są do dokonywania 
wpłat w cyklach kwartalnych nie póź-
niej niż do 25 dnia miesiąca następu-
jącego po zakończeniu kwartału.

O przeznaczeniu zgromadzonych 
środków na każdym z funduszy, decy-
dują Komisje Zarządzające, w skład 
których wchodzą reprezentanci pro-
ducentów rolnych i przetwórców.
Od początku powstania Funduszy na 
kontach zgromadzono łącznie około 50 
mln zł. Co kwartał na rachunki fundu-
szy wpływa około 8 mln zł.

Do Oddziału Terenowego 
Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie 
od wejścia w życie ustawy wpłynę-
ło łącznie około 1000 deklaracji na 
kwotę ponad 576,5 tys. zł. 

Sekcja Informacji i Promocji
OT ARR Rzeszów

Stanisław Roman 
prezesem na następną kadencję

12 kwietnia br. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Lokal-
nej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski”. Prezes Stanisław Roman otwo-
rzył zebranie, a obrady poprowadziła Agnieszka Niemczyk. Prezes Stanisław Ro-
man przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji za lata 
2008-2011, skarbnik Jan Turek sprawozdanie finansowe za kończącą się kaden-
cję. Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Przeprowadzono wybory, w skład Zarządu weszli:
Stanisław Roman – prezes
Agnieszka Niemczyk
Józef Habrat
Jan Turek
Waldemar Półchłopek
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Jan Barut – przewodniczący
Członkowie: Krystyna Boczar-Różewicz i Krzysztof Guzik
Gratulujemy trafnych wyborów, a nowo wybranym dużo zapału do pracy.

kbr
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Czytelnicy piszą
„Mieszkańcy Wawelu”
Pamiętamy, że stolicą dawnej Pol-

ski był Kraków. Kraków, to swoiste mu-
zeum, posiada wiele zabytków, które pod-
czas zaborów przypominały nam Pol-
skę. Wiele jest kościołów, a najstarsza 
i największa to słynna Katedra Wawel-
ska. Tutaj odbywały się koronacje na-
szych królów i tu jest miejsce wiecznego 
spoczynku królów wraz z rodzinami. Po 
utracie przez Polskę niepodległości, Ka-
tedra przestała być kościołem korona-
cyjnym, a z braku monarchów stała się 
wielkim cmentarzem historycznym, gdzie 
obok królów chowano także polskich bo-
haterów i wieszczów narodowych. Udo-
stępniono do zwiedzania groby królew-
skie, które wcześniej były zamknięte dla 
turystów i gości. 

Katedra Wawelska była symbo-
lem wielkości naszego narodu. Stani-
sław Wyspiański w dramacie „Wyzwole-
nie” (1902 r.) tak powiedział o Katedrze: 
„Tu wszystko jest Polską, każdy kamień i 
okruch każdy, a człowiek, który tu wstąpi, 
staje się częścią Polski. Otacza nas Pol-
ska wieczyście nieśmiertelna”. Królów 
leżących w podziemiach Katedry Wawel-
skiej wymieniać nie będę, bo to materiał 
bardzo obszerny i o tym należy osobno 
napisać. Polskich bohaterów narodo-
wych: księcia Józefa Poniatowskiego, 

Tadeusza Kościuszkę i generała Włady-
sława Sikorskiego pochowano obok gro-
bów królów w Krypcie św. Leonarda, 
która jest najstarszą częścią tej Kate-
dry Wawelskiej. W roku 1936 w krypcie 
obok wieży Srebrnych Dzwonów urzą-
dzono mauzoleum i spoczął tam Mar-
szałek Odrodzonej Rzeczypospolitej, Na-
czelnik Państwa Polskiego- Józef Piłsud-
ski, zmarły 12 maja 1935 roku. Zgodnie  
z jego życzeniem serce Marszałka zło-
żono na grobie matki na cmentarzu na 
Rossie w Wilnie. Kryptę zamyka ażu-
rowa krata z herbami Polski i Litwy 
oraz herbem rodów Piłsudskich- Koście-
sza. W niszy znajdującej się przed jego 
kryptą umieszczono urnę z ziemią, którą 
przywieziono z miejsca kaźni dokonanej 
przez NKWD w 1940 roku na polskich 
oficerach w Katyniu. 

W krypcie pod Wieżą Srebrnych 
Dzwonów został w zeszłym roku pocho-
wany prezydent Polski Lech Kaczyński z 
żoną Marią, którzy zginęli w katastrofie 
lotniczej w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 
roku. 10 września 2010 roku w przed-
sionku krypty odsłonięto tablicę pamiąt-
kową z nazwiskami ofiar katastrofy z na-
pisem: „Ciała śpią, dusze czuwają”.

W 1890 roku z okazji sprowadze-
nia zwłok z Paryża Adama Mickiewicza 

zmarłego w 1855 roku w Konstantyno-
polu , urządzono w Katedrze na Wawelu 
Kryptę Wieszczów Narodowych. Adam 
Mickiewicz był uważany za jednego  
z najwybitniejszych poetów i działaczy 
oraz publicystów politycznych. W 1927 
roku obok Mickiewicza pochowano przy-
wiezione z Paryża szczątki zmarłego w 
1849 roku Juliusza Słowackiego - poety, 
dramatopisarza i filozofa, którego twór-
czość wywarła ogromny wpływ na rozwój 
literatury polskiej. Za jego sarkofagiem 
umieszczono urnę zawierającą ziemię z 
grobu pochowanej w Krzemieńcu matki 
Słowackiego, Salomei Becu. 

W roku 1993 obok wejścia do Krypty 
ustawiono pomnik zmarłego w Paryżu w 
1883 roku Cypriana Kamila Norwida, 
polskiego poety, dramatopisarza, proza-
ika oraz artysty plastyka, a w 2001 roku 
umieszczono w niej urnę z ziemią z jego 
paryskiej mogiły. Symboliczny pogrzeb 
Norwida odbył się 24 września 2001 
roku w Krypcie Wieszczów na Wawelu. 
Początek uroczystości oznajmił Dzwon 
Zygmunta, który bije w najważniejszych 
momentach dla polskiego narodu. Była 
to 180. rocznica urodzin poety. Obecny 
był premier RP Jerzy Buzek i przedsta-
wiciele rządu. Mszę świętą odprawił me-
tropolita krakowski , kardynał Franci-
szek Macharski. Cyprian Kamil Norwid 
zmarł w 1883 roku całkowicie w zapo-
mnieniu w Paryżu. Jego żywot zakończył 
się w przytułku dla polskich weteranów. 
Pochowano go w zbiorowej mogile Po-
laków, później jego szczątki przeniesiono 
do innej mogiły na cmentarzu w Mont-
morency. Ponieważ wydobycie szczątków 
poety ze zbiorowej mogiły nie było moż-
liwe, postanowiono umieścić w urnie zie-
mię z jego grobu. 

28 lutego 2010 roku w 200. rocznicę 
urodzin Fryderyka Chopina został odsło-
nięty w krypcie medalion z wizerunkiem 
kompozytora, wykonany z białego grec-
kiego marmuru i będący kopią medalionu 
znajdującego się na grobie Chopina. Na 
płycie umieszczono napis: „Wielkiemu 
Artyście- Naród”. 

Na zakończenie chcę przypomnieć,  
że w Krypcie św. Leonarda w Katedrze 
Wawelskiej w roku 1946 mszę świętą pry-
micyjną odprawił ksiądz Karol Wojtyła, 
a w roku 1997 już jako Jan Paweł II od-
prawił tu mszę świętą w 50. rocznicę 
święceń kapłańskich. 

Bohaterowie - Polacy
Cześć Waszej Pamięci

Stanisawa Zaniewicz

Ojciec Dobromił odznaczony
W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków przy-

padającego 18 kwietnia wręczone zostały odznaki „Za opiekę nad zabytkami” 
przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Pod-
karpackiego Konserwatora Zabytków. 

Uroczystość odbyła 
się w 12 kwietnia 2011r. 
w Kolegium Ojców Je-
zuitów w Starej Wsi  
k/Brzozowa. Z terenu 
Gminy Dukla złotą od-
znakę otrzymał o. Dobro-
mił Godzik - Proboszcz 
Parafii Rzymskokatolic-
kiej Trzciana - Zawadka 
Rymanowska.

Zdzisława Skiba

Między Ochrydą a Bugiem 
– Antologia współczesnych sztuk słowiańskich  
  Olgi Lalić-Krowickiej 

W ostatnich dniach 2010 roku została wydana w Krośnieńskiej Oficynie Wydawniczej, 
pod redakcją Olgi Lalić-Krowickiej, Antologia Współczesnych Sztuk Słowiańskich pod 
pięknym tytułem „Między Ochrydą a Bugiem”.

Redakcja - Olga - Lalić-Krowicka,
Opracowanie graficzne - Olga Lalić-Krowicka, Kamil Krowicki, 
Korekta - Vesna Denčić, Ljiljana Milosavljević, Kamil Krowicki,
Projekt okładki - Kamil Krowicki

Projekt został zrealizowany przy 
pomocy finansowej: Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Gminy Dukla, Apteki „Urtica” w Du-
kli, NZOZ Medicus w Dukli i ZM „Ja-
siołka” w Dukli, firmy przewozowej 
„Miś – Krosno”, zajazdu „Domenico” 
w Tylawie i Przedsiębiorstwa Produk-
cji Kruszywa „Żwirgeo s. c.” w Trzcia-
nie oraz autorów publikujących na ła-
mach antologii. Wszystkie przekłady 
(z języków serbskiego, chorwackiego, 
polskiego, macedońskiego, słoweń-
skiego, bułgarskiego, bośniackiego) są 
autorstwa Olgi Lalić-Krowickiej. 

Antologię wydano na dobrym pa-
pierze i w dobranym kolorze, co jest 
szczególnie ważne ponieważ są w niej 
nie tylko utwory literackie (różne ro-
dzaje poezji, haiku, krótkie opowia-
dania, dramat, satyra, aforyzmy), ale 

również fotografia artystyczna, grafika, 
malarstwo, rysunek, ikony, projekty 
związane z modą, szkło artystyczne… 
Nie jest to bowiem tylko współczesna 
antologia literacka, ale jak sam tytuł 
wskazuje – Antologia współczesnych 
sztuk słowiańskich. 

Poniżej przytaczam fragment 
wstępu redaktorki i tłumaczki Olgi La-
lić-Krowickiej –

„Od wielu lat moim marzeniem było 
zrobić „coś pięknego” dla naszej Sło-
wiańszczyzny. Nawiązanie polega też 
na tym, że pierwsza szkoła piśmien-
nictwa m.in. staro-cerkiewnosłowiań-
skiego (założona w IX w. przez ucznia 
św. Cyryla i Metodego, Klemensa) po-
wstała nad Ochrydzkim jeziorem, a na-
sza praojczyzna słowiańska znajdo-
wała się gdzieś tutaj, tuż nad Bugiem 
jak wskazują hipotezy naukowe. (…)”.

Antologia zawiera w sumie prace li-
terackie i artystyczne około dwustu au-
torów – poetów, pisarzy, malarzy, foto-
grafików, i innych artystów z różnych 
państw słowiańskich (m.in. z Polski, 
Serbii, Chorwacji, Macedonii, Bułga-
rii, Słowenii, Czarnogóry, Bośni i Her-
cegowiny oraz Rosji, a także z Anglii, 
Niemiec, Litwy, Izraela, Stanów Zjed-
noczonych, Gwatemali etc. (…) Warto 
by było przytoczyć chociaż fragmenty 
tekstów niektórych poetów i pisarzy. 
Jednak nie jest to możliwe chociażby 
z powodu długości tekstów , i z dru-
giej strony szczupłość miejsca jaki by 
powstał. Dlatego postanowiłam wsta-
wić tylko Fragmenty moich najbardziej 
ulubionych wierszy.

Helena Romaszewska – „niczyja”
„przyjaciołom znad Buga …
z tej i tamtej strony

z rodzinnego domu
o brzasku wyrwana
z korzeniami
dzieciństwa pozbawiona
przez most na Bugu
przerzucona jak worek ze zbożem (…)

Katarzyna Sawczuk  
– „psalm 1938 i 1947 …”
„A Bug był niespokojny tego roku...
Nad rzekami Bugu -
tam myśmy siedzieli i płakali,
gdy nasze cerkwie rozbierali.
Kiedy oni mówili: Burzcie, burzcie
Aż do fundamentów!
śpiewaliśmy pieśń syjońską
i wyciągaliśmy ikony spod gruzów.
A ci co nas uprowadzili
chcieli by pieśń umilkła.”

Trudno było mi się zdecydować, 
które wiersze przytoczyć, ponieważ 
do moich ulubionych zaliczam o wiele 
więcej utworów i autorów, ale przecież 
wszystkie pozostałe teksty czytelnicy 
znajdą w Antologii Współczesnych 
Sztuk Słowiańskich Olgi Lalić-Kro-
wickiej - „Miedzy Ochrydą a Bugiem”.

Zawsze odczuwałam przynależność 
do naszej słowiańskiej praojczyzny 
i że cieszę się iż znalazłam się wśród 
dwustu autorów, których prace weszły  
w skład Antologii.

Informację o wydaniu książki za-
mieszczamy w majowym wydaniu 
„Dukla.pl,” gdyż na ten miesiąc są pla-
nowane trzy promocje –w Łodzi, Sie-
radzu i Krośnie. Szczegóły będą poda-
wane na stronach www.

Jurata Bogna Serafińska
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Motocykliści  
u świętego Jana z Dukli

3 kwietnia br., na Pustelni św. Jana z Dukli odprawiona została msza św. w in-
tencji rozpoczynającego sie sezonu motocyklowego przez o. Tadeusza z klasztoru 
OO. Bernardynów w Dukli. Na uroczystość przybyło około 700 motocyklistów 
wraz z rodzinami i znajomymi. Uroczystość otwarcia zakończyła się skromnym 
poczęstunkiem. Przygotowaniem którego zajęli się pracownicy Urzędu Gminy 
Dukla i Ośrodka Kultury w Dukli. Na zakończenie większość z przybyłych na 
rozpoczęcie udała się na dukielski rynek, gdzie przybył również burmistrz gminy 
Dukla Marek Górak. Inicjatorem spotkania był, podobnie jak w latach poprzed-
nich, Tomasz Czajkowski.

Taka ilość motocyklistów, przeszła nasze najśmielsze oczekiwania - powie-
dział Tomasz Czajkowski.

kbr

Motocykliści
u św. Jana z Dukli

O. Tadeusz poświęcił „maszyny”. W kościółku na Pustelni.

Na dukielskim rynku.

Pisanka, kraszanka, Malowanka

Danuta Patlewicz (Lipowica) - 1. m. kat. pisanka Bartłomiej Lelko (SP Tylawa)  
- 1. m.  kat. koszyk wielkanocny

Ozdoby wielkanocne

Gminny Konkurs Ekologiczny

Fot. kbr

Gimnazjaliści

Uczniowie szkół podstawowych

Uroczyste 
otwarcie

i n f o r m u j e
Konkurs świąteczny rozstrzygnięty

Już od wielu lat Ośrodek Kultury w Dukli jest organizato-
rem konkursu świątecznego pn. „Pisanka, kraszanka, ma-
lowanka”. W tym roku na konkurs wpłynęło 145 prac. Ko-
misja w składzie: Krystyna Boczar-Różewicz, Małgorzata 
Walaszczyk-Faryj i Norbert Uliasz po obejrzeniu wszyst-
kich prac, przyznała nagrody i wyróżnienia w poszczegól-
nych kategoriach konkursowych.
Kat. Pisanka: 

1. miejsce - Danuta Patlewicz - Lipowica, 2. - Dorota 
Baran – Gimnazjum w Dukli
Kat. Palma Wielkanocna: 

1. miejsce – Weronika Bałon – Gimnazjum w Równem 
i Aleksandra Staroń – Szkoła Podstawowa łęki Dukiel-
skie, 2. – Anna Żurawska i Izabela Szczepanik – Szkoła 
Podstawowa w Równem, 3. – Patrycja Marszał – Szkoła 
Podstawowa w Głojscach, wyróżnienie – Anna Jakimczuk 
– Gimnazjum w Dukli
Kat. Koszyk Wielkanocny:

1. miejsce – Bartłomiej Lelko – Szkoła Podstawowa w 
Tylawie, 2. - Mateusz Borek - Szkoła Podstawowa w Rów-
nem, 3. - Ilona Salwa – Szkoła Podstawowa w Tylawie, wy-
różnienie – Patrycja Buczek – Gimnazjum w Dukli
Kat. Stroik Wielkanocny: 

1. miejsce – Dorota Penar –Gimnazjum w Równem, 
2. – Angelika Dudzińska – Szkoła Podstawowa w Równem 
i Kaja Wrzecionko – Gimnazjum w Dukli, 3. – Patrycja 
Bałon - Szkoła Podstawowa w Równem, wyróżnienie- Ka-
tarzyna Kluk - Szkoła Podstawowa w Równem i Brygida 

Wierdak – Szkoła Podstawowa Łęki Dukielskie
Kat. Inne:

1 miejsce – Marlena Łajdanowicz – Gimnazjum w Du-
kli, 2. – Koło Plastyczne – Szkoła Podstawowa w Wietrz-
nie, 3. – Gimnazjum w Jasionce – praca zbiorowa i Tomasz 
Uliaszyk – Gimnazjum w Równem, wyróżnienie: Martyna 

Twardzik – Szkoła Podstawowa w Dukli, ŚDS Cergowa, 
Ilona Salwa – Szkoła Podstawowa w Tylawie, Norbert Ba-
zan - Gimnazjum w Dukli, II klasa ze Szkoły Podstawowej 
w Wietrznie, Szczurek Wojciech – Szkoła Podstawowa w 
Dukli, Weronika Jakieła - Podstawowa w Dukli.

Zwycięzcom i uczestnikom konkursu gratulujemy.

Małgorzata Walaszczyk - Faryj

Regulamin 
konkursu
Piąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu  
Poetyckiego z udziałem poetów polonijnych  
im. „św. Jana z Dukli” w Dukli

Gmina Dukla ogłasza Konkurs Poetycki im. „św. Jana  
z Dukli”. Konkurs jest adresowany do poetów i twórców re-
gionalnych, polskich oraz do poetów polonijnych. Warun-
kiem udziału w konkursie jest nadesłanie do trzech wierszy 
dotychczas niepublikowanych i nienagradzanych w czte-
rech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku. Tematyką 
konkursu jest życie i działalność św. Jana z Dukli oraz Ojca 
Świętego Jana Pawła II.

Fot. kbr

Tomasz Czajkowski (z prawej) rozmawia  
z burmistrzem Markiem Górakiem(z lewej).
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Zmiany w Lokalnej 
Grupie Działania 
„Kraina Nafty”

6 kwietnia br. w Domu Ludowym w Bóbrce odbyło się zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” za lata 2008-
2011. Walne Zebranie bardzo sprawnie poprowadził członek LGD, wójt 
gminy Chorkówka Andrzej Koniecki. Przyjęto min. sprawozdanie meryto-
ryczne i finansowe ustępującego Zarządu, uchwałę o zmniejszeniu składu 
Zarządu z pięcioosobowego na trzyosobowy, uchwały o zwiększeniu składu 
Rady z dziesięcioosobowej na jedenastoosobową. Walne Zebranie udzieliło 
absolutorium ustępującemu Zarzadowi.

W skład nowego Zarządu LGD „Kraina Nafty” weszli:
Janina Gołąbek – prezes Zarządu
Stanisław Chochołek - z-ca prezesa Zarządu
Edward Jakieła – skarbnik

W skład Komisji Rewizyjnej LGD „Kraina Nafty”weszli:
Ewa Kaczmarska–Więckowska – przewodniczaca
Maria Kurek - członek
Józek Kuśnierz – członek

W skład Rady LGD „Kraina Nafty weszli, którzy po posiedzeniu Rady  
8 kwietnia br. wybrali spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekre-
tarza:

Krystyna Boczar-Różewicz – przewodnicząca
Wioletta Klimek – zastępca przewodniczącego
Małgorzata Urban – sekretarz

Członkowie: Małgorzata Stapińska Chrobak, Bożena Baran, Urszula 
Bajger, Elżbieta Klimkowska, Piotr Świder, Wojciech Bularski, Ireneusz 
Matusik, Piotr Urban

Nie pozostaje nic innego jak życzyć nowemu Zarządowi i Radzie dobrej 
współpracy dla dobra całej społeczności zamieszkującej obszar Lokalnej 
Grupy działania „Kraina Nafty”.

Tekst i foto. kbr

Wiersze powinny być nadesłane w ko-
percie bez adresu nadawcy zawierającej 
drugą, mniejszą, zaklejoną kopertę opa-
trzoną godłem oraz zawierającą dane au-
tora: imię i nazwisko, adres pocztowy i e-
mailowy (jeśli dany autor go posiada), nu-
mer telefonu, oraz datę urodzin i miej-
scowość.

Przewidziane są po trzy nagrody w 
dwóch kategoriach: ogólnopolskiej z udzia-
łem poetów polonijnych i regionalnej:

Kategoria ogólnopolska z udziałem 
poetów polonijnych:
1. nagroda dla dzieci - do 12 roku życia
2. nagroda młodzieżowa - od 12-18 roku 
życia
3. nagroda-dorośli, dla osób powyżej 18 lat

Kategoria regionalna:
1. nagroda dla dzieci - do 12 roku życia
2. nagroda młodzieżowa - od 12-18 roku 
życia
3. nagroda-dorośli, dla osób powyżej 18 lat

Termin nadesłania prac mija 
30.09.2011 r. Uroczyste rozdanie nagród 
nastąpi 16 października 2011 r. w rocznicę 
pontyfikatu Jana Pawła II w klasztorze OO. 
Bernardynów w Dukli. Wyniki i okładną 
godzinę uroczystego rozdania podamy na 
stronach:

www.dukla.pl i www.poezja.dukla.pl.

Wiersze prosimy nadsyłać na adres:
Urząd Gminy Dukla, ul. Trakt Węgier-

ski 11, 38-450 Dukla z dopiskiem: „Kon-
kurs Poezji” oraz daną kategorią, lub do-
starczyć osobiście do pokoju nr 19 w Urzę-
dzie Gminy Dukla. 

Wiersze ocenią jurorzy. Laureaci kon-
kursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dy-
plomy, a także ich wiersze zostaną opubli-
kowane na łamach miesięcznika „Dukla.pl”.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych 
prac, wiersze laureatów zostaną opubliko-
wane nieodpłatnie.

Celem konkursu jest propagowanie 
wielkiego wkładu w historię i pamięci św. 
Jana z Dukli oraz Papieża Jana Pawła II.

Organizatorzy

Wieczór Czesława Miłosza 
w Równem

14 kwietnia br. w ramach realizowanego w Zespole Szkół Publicznych 
w Równem ogólnopolskiego projektu pod hasłem „Miłosz od Nowa” w celu 
uczczenia 100. rocznicy urodzin noblisty oraz ogłoszeniem Roku 2011 – Rokiem 
Miłosza zorganizowano wieczór poetycki poświęcony Jego pamięci. W organi-
zację zaangażowane były szczególnie klasy gimnazjalne i nauczycielki: Aneta 
Cyran – koordynator projektu i Beata Bek.

dokończenie ze str. 13
Regulamin konkursu„Droga Jana Pawła II 

do beatyfikacji” 
Na konkurs plastyczny, którego celem było przypomnienie 

życia naszego Papieża Jana Pawła II wpłynęły 83 prace konkur-
sowe. Komisja w składzie Krystyna Boczar- Różewicz, Nina Szczu-
rek, Małgorzata Walaszczyk-Faryj, Norbert Uliasz po obejrzeniu 
prac nagrodziła następujące prace w poszczególnych kategoriach:

Kat I – kl.I-III
1. miejsce - Arkadiusz Węgrzyn – SP Łęki Du-
kielskie i Koło plastyczne – SP Wietrzno, 2. Mar-
tyna Gac – SP Łęki Dukielskie, 3. Bartosz Ry-
czak – SP Łęki Dukielskie
Wyróżnienia: Marcel Bytnar i Ernest Bytnar - 
SP Dukla, Martyna Twardzik- SP Dukla, We-
ronika Gałka - SP Dukla, Angelika Smuga - SP 
Dukla, Aleksandra Leśniak - SP Dukla

Kat II – kl IV-VI
1. miejsce - Izabela Staroń – SP Dukla, Wiktoria 
Krzepkowska – SP Łęki Dukielskie i Weronika 
Dudzik – SP Równe, 2. Kacper Bogaczyk – SP 
Równe, 3. Magdalena Kłap – SP Równe i Karo-
lina Madej – SP Tylawa
Wyróżnienia: Sylwia Solińska - SP Łęki Dukiel-
skie, Sylwia Smolak - SP Dukla, Karolina Pora-
dyło - SP Łęki Dukielskie, Justyna Madej – SP 
Tylawa

Kat III – Gimnazjum
1. miejsce - Łukasz Kluk – Równe, 2. Paulina 
Kula – Dukla i Gabriela Matyka – Dukla, 3. Ka-
rolina Belczyk – Łęki Dukielskie

Kat. Dorośli
1. miejsce - Roman Krok i Tadeusz Zając – 
ŚDS, 2. otrzymali: Halina Turek, Jadwiga Bo-
gacz, Krystyna Zając, Tadeusz Zając, Roman 
Krok z ŚDS w Cergowej.

Norbert Uliasz

Wieczór poetycki rozpoczęła uczen-
nica Gimnazjum w Łękach Dukiel-
skich Joasia Buryła piosenką Tango na 
głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos. Dy-
rektor szkoły Katarzyna Reczkowska 
– Buryła przywitała wszystkich przy-
byłych na uroczystość gości:: sekreta-
rza gminy Dukla Mirosława Matykę, 
wicestarostę krośnieńskiego Andrzeja 
Guzika, Komendanta Komisariatu Po-
licji w Dukli Leszka Buryłę. nauczy-
cieli, rodziców i uczniów. Narratorami 
wieczoru byli gimnazjaliści, uczniowie 
III klasy Justyna Lajdanowicz i Mar-

cin Bogacz. Justyna Lajdanowicz po-
wiedziała: Czesław Miłosz wniósł nie-
przemijający wkład do polskiej kul-
tury, ale i do polskiego życia. Niekwe-
stionowany autorytet moralny, niezwy-
kłe zaangażowanie na rzecz wolno-
ści i prawdy, tolerancji między ludźmi 
oraz między narodami. Wyrażał na-
sze niepokoje, tęsknoty i nadzieje. Jego 
głos otwierał nam drogę do Zjedno-
czonej Europy. Odznaczony Orderem 
Orła Białego. Literacką Nagrodę No-
bla otrzymał 9 października 1980 roku 
za całokształt twórczości.

Wieczór rozpoczął walc angielski 
i wiedeński w wykonaniu tancerzy ze 
szkoły podstawowej: Karoliny Buryła 
i Maćka Beka. Nauczycielki dobrały 
znakomicie twórczość Czesława Miło-
sza, bo choć to poezja trudna i wyma-
gająca przygotowania słuchało się jej z 
przyjemnością. Właściwym doborem 
utworów pokazano piękno jego poezji, 
a także złożono podziękowanie za bo-
gatą twórczość literacką i zasługi dla 
ojczyzny. Wybrane wiersze z ogrom-
nym zaangażowaniem recytowali: 
Diana Uliaszyk, Szymon Kochan, 
Klaudia Pikor, Dawid Kluk, Bar-
tłomiej Bałon, Dorota Penar, Pau-
lina Dudzik, Dawid Folcik, Kinga 
Bukowczyk, Justyna Bek, Iza Kop-
cza, Klaudia Wiśniewska, Jadwiga 
Zima, Aleksandra Knapik, Damian 
Albrycht, Aleksandra Buczek. Przy-
toczę jeden wiersz:

Zaklęcia Ojca
„O słodki mędrcze, jakimże spokojem
Pogodna mądrość twoja serce darzy!
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Mój ulubieniec

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

Redakcja

Ukochana Kicia p. Zofii.

Geofity-kwietniowe 
zwiastuny wiosny

Zajęcia terenowe z ekologii dla kl. II LO w lasach Cergowej 6 kwiet-
nia ukazały piękno i obfitość roślin kwitnących w szczególności geofitów. 
Wczesna wiosna jest przełomem pomiędzy zimą, a ciepłą porą roku. Na 
stoku północnym góry Cergowej zalegał jeszcze śnieg, a pozostałe obsy-
pane były barwnymi roślinami runa, które wykorzystują w tym czasie naj-
większy dostęp światła.

Las wyglądał bajecznie, kwitło według nas 22 gatunki roślin runa le-
śnego w tym wiele geofitów które zakwitają na przedwiośniu śpiesząc się 
przed rozwojem liści drzew i brakiem dla nich światła. W procesie fotosyn-
tezy wytwarzają materiały zapasowe, które gromadzą w cebulach lub kłą-
czach do następnej wiosny.

Geofity dominujące na Cergowej to: Łanowo występujący fioletowy ży-
wiec gruczołowaty, kokorycz pełna i pusta o barwie białej, fioletowej i pur-
purowej, białe śnieżyczki, zawilec gajowy biały i żółty oraz czosnek niedź-
wiedzi.

Tak jak mnie uczył pan profesor D. Fijałkowski UMCS Lublin, aby  
z każdych zajęć terenowych zapamiętać chociaż 2 nowe gatunki roślin,  
tak też nasi uczniowie starają się zapamiętać ich nawet więcej. 

Prowadząca zajęcia Maria Walczak- biolog 
Małgorzata Kusiak -geograf

Kokorycz pusta i pełna, zawilec gajowy, w tle żywiec gruczołowaty. Przebiśniegi

Dobry Bóg tak chciał ...
A Cergowa patrzy i myśli co się tutaj dzieje ...

     (Jan Paweł II)

2 kwietnia br. w szóstą rocznicę śmierci Papieża Po-
laka Jana Pawła II Oddział Krośnieński PTTK zorganizo-
wał jak w latach poprzednich spotkanie na szczycie góry 
Cergowej, którą ks. Karol Wojtyła przemierzał kilkakrot-
nie w swoich wędrówkach po Beskidzie Niskim, tu bie-
gnie także szlak papieski, jak we wszystkich innych gó-
rach, które tak bardzo ukochał i przeszedł. O godzinie 
21.00 odprawiona została msza św. przez o. Tadeusza Po-
biedzińskiego z klasztoru OO. Franciszkanów w Krośnie 
i brata Marka z klasztoru OO. Kapucynów. Poprzedziło ją 
odśpiewanie „Barki”, ukochanej pieśni naszego Papieża. 
Podczas kazania o. Pobiedziński przypomniał związki 
Ojca Świętego z ludźmi gór. 16 października 1978 roku, 
kiedy został wybrany przez konklawe papieżem nasza 
rodaczka, himalaistka Wanda Rutkiewicz zdobyła Mo-
unt Everest. Na spotkaniu z Wandą Rutkiewicz Jan Pa-
weł II wypowiedział słynne słowa: Dobry Bóg tak chciał, 
że tego samego dnia weszliśmy tak wysoko. 

Po mszy św., dokładnie w godzinę śmierci Ojca Świę-
tego o 21.37 zapłonęło ognisko. W uroczystości uczestni-
czyło około 180 osób.

Krystyna Boczar-Różewicz

Wieczór Miłosza 
w Równem

Dobry Bóg tak chciał ...
2. kwietnia na Górze Cergowej

Młodzi artyści z Gimnazjum w Równem.

Karolina Butyła i Maciek Bek

Od lewej: Katarzyna Buryła - dyrektor ZSP w Równem, 
Marcin Bogacz i Justyna Łajdanowicz.

Fot. Maria Walczak

Fot. kbr

Fot. kbr
Geofity na Górze CerGowej

Fot. M. Walczak

Kocham Cię, jestem we władaniu twojem,
Choć nigdy twojej nie zobaczę twarzy.

Popioły twoje dawno się rozwiały
Grzechów i szaleństw nikt już nie pamięta
I już na wieki jesteś doskonały
Jak księga, myślą z nicości wyjęta.

Ty znałeś gorycz i znałeś zwątpienie,
Ale win Twoich pamięć zaginęła.
I wiem, dlaczego dzisiaj ciebie cenię:
Mali są ludzie, wielkie są ich dzieła.

Recytacje były wzmacniane śpiewem i muzyką w wykona-
niu uczniów: Justyny Jastrzębskiej, Justyny Bek, Joanny Bu-
ryła i Karola Staronia. Na zakończenie obejrzeć można było 
tańce latynoamerykańskie w wykonaniu Karoliny i Maćka. Ta-

kich wieczorów chcia-
łoby się więcej. Na-
leżą się wielkie po-
dziękowania paniom, 
które przygotowały 
wieczór Anecie Cyran, 
Beacie Bek.

kbr

dokończenie ze str. 14
Wieczór Czesława Miłosza w Równem

Justyna Bek
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SPORT        SPORT        SPORT
SKS „DUKLA”  
w Amatorskiej PlusLidze

„Podejmij wezwanie” – pod takim hasłem ruszyła II edycja 
Amatorskiej PlusLigi.

Amatorska PlusLigi to projekt realizowany przez Profesjo-
nalną Ligę Piłki Siatkowej, w którym uczestniczyć mogą wyłącz-
nie klienci sieci Plus. Do rozgrywek w tej lidze w całej Polsce 
zgłosiło się 390 drużyn w tym Siatkarski Klub Sportowy „Dukla”.

Na przełomie marca i kwietnia drużyny startujące w katego-
rii Open spotykają się w halach sportowych ośmiu miast Polski, 
aby z etapu eliminacji wyłonić po osiem drużyn z każdego mia-
sta, które utworzą ligę. Po zmaganiach na szczeblu regionalnym 
w czerwcu rozegrane zostaną dwa półfinały: w Poznaniu i War-
szawie. Zwycięska drużyna II edycji Amatorskiej PlusLigi zosta-
nie wyłoniona w wielkim finale, który rozegrany będzie 9 lipca 
br. w hali Ergo Arena w Gdańsku jako przedmecz finału Ligi 
Światowej.

W meczach podkarpackich eliminacyjni, które odbywają od 
26 marca do 3 kwietnia br. w hali sportowej przy Gimnazjum im 
Jana Pawła II w Tyczynie bierze udział 30 amatorskich drużyn. 

Faza eliminacyjna grana jest systemem grupowym, do dwóch 
wygranych setów (do 25 punktów) i do 15 punktów w tie break.

Grupa „E”, w której znalazły się zespoły: SKS „Dukla”, Ra-
niżów, Bobofruty, Izol-Mont swoje mecze eliminacyjne rozegrała 
27 marca br.

Zawodnicy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Dukla” po bar-
dzo emocjonujących spotkaniach stojących na dobrym poziomie 
pokonali wszystkich swoich rywali grupowych i zajęli I miejsce 
w swojej grupie przechodząc do następnej fazy – rozgrywek li-
gowych. 

Kolejny etap rozgrywek odbędzie się w maju.
Wyniki spotkań eliminacyjnych
SKS Dukla – Izol-Mont 2 : 1 (19/25, 25/23, 15/9)
SKS Dukla – Bobofruty 2 : 0 (25/16, 25/16)
SKS Dukla – Raniżów 2 : 1 (27/25, 25/12, 15/1)

Na zdjęciu zwycięscy eliminacyjnej grupy „E”  
zespół „SKS Dukla”:
Maciej Chłap, Damian Wiernusz, Paweł Michalak, Artur Śliwiń-
ski, Krzysztof Sikora, Konrad Piróg, Marcin Milan, Dominik  
Piróg, Michał Okarma.

Jako bonus siatkarze SKS Dukla otrzymali od 
sponsora rozgrywek tj. operatora sieci Plus koszulki 
sportowe z nazwa zespołu. Patronatami medialnymi 
rozgrywek zostali: Sport.pl, „Gazeta Wyborcza” i Ra-
dio Złote Przeboje.

Gratulujemy naszym zawodnikom i życzymy uda-
nych występów w dalszej fazie rozgrywek.

Zel

O Puchar Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Dukli
Gminny Turniej Tenisa Stołowego

16 kwietnia 2011 r. w Hali Sportowej MOSiR w Dukli odbył się Gminny Tur-
niej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli. Naj-
większym zainteresowaniem wykazały się grupy dziecięce i młodzieżowe, łącz-
nie w zawodach wystartowało 64 zawodników. 

Klasyfikacja końcowa turnieju (miejsca na podium) przedstawia się następująco:
Kategoria żak (12 uczestników):  

1. miejsce - Dawid Jakieła, 2. Michał Węgrzyn, 3. Krystian Szyszlak

O Puchar Przewodniczącego 
Rady Powiatu
9 kwietnia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli 
odbył się turniej finałowy Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki 
o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego. 

Zakończył on trwające od 22 paź-
dziernika zmagania 9 amatorskich dru-
żyn z terenu naszego powiatu. Po roze-
graniu sezonu zasadniczego systemem 
każdy z każdym (mecz i rewanż), najlep-
sze drużyny spotkały się na turnieju fi-
nałowym. Do klasyfikacji końcowej za-
liczane były wyniki spotkań z rundy za-
sadniczej pomiędzy zainteresowanymi 
drużynami. Zdecydowanym faworytem 
rozgrywek był Mechanik, naszpikowany 
byłymi zawodnikami krośnieńskich Kar-
pat, jednak już w pierwszym meczu miał 
niełatwą przeprawę z Sokołem Chor-
kówka. Losy wszystkich setów rozstrzy-
gały się w samych końcówkach. Ambitni 
zawodnicy Sokoła zdołali jeszcze wy-
grać pierwszego seta z SKS Dukla, jed-
nak później górą już byli gospodarze. 
Ostatni mecz, pomimo tego, że nie miał 
już wpływu na końcową klasyfikację, 
dostarczył ogromnych emocji zgroma-
dzonej publiczności. Spotkały się w nim 
dwie najlepsze drużyny ligi Mechanik 
Krosno i SKS Dukla. W lidze Mechanik 
nie stracił w pojedynkach z Duklą nawet 
seta, a tu dwa pierwsze sety dość łatwo 
rozstrzygnęli na swoją korzyść gospo-
darze. W trzecim secie rozgorzała walka 
„na całego”. W Mechaniku ciężar zdoby-
wania punktów wziął na siebie Sebastian 
Galas, jednak największe brawa zbierał 
znakomicie grający dukielski libero Mar-
cin Milan. Dukla miała przy stanie 24:23 
piłkę meczową, jednak ostatecznie par-
tię na swoją korzyść zapisał Mechanik, 
który w czwartym secie poszedł za cio-
sem i wygrał do 17. W tie-breaku naj-
pierw przy stanie 14:13 piłkę meczową 
miała Dukla, kolejne dwa punkty zdobył 
Mechanik, jednak ostatecznie do 15 wy-
grali gospodarze. 

Wyniki turnieju: Mechanik-Chor-
kówka 3:0 (23,23,22) Dukla-Chor-
kówka 3:1 (-22,9,21,18) Mechanik-Du-
kla 2:3 (-20,-14,25,17,-15) 

Składy: Mechanik Krosno: Alek-
sander Paulo, Sebastian Galas, Tomasz 
Płaski, Paweł Kazanecki, Marcin Błaż, 
Grzegorz Wilusz, Dominik Stanisław-
czyk, Artur Gonet; SKS Dukla: Kon-
rad Piróg, Jerzy Górka, Robert Rąpała, 
Dominik Piróg, Damian Wiernusz, Ar-
tur Śliwiński, Rafał Sikora, Krzysztof Si-
kora, Marcin Milan; Sokół Chorkówka: 
Grzegorz Węgrzynowski, Sławomir Zu-
zak, Piotr Kozubal, Michał Kozubal, To-
masz Tomasik, Tomasz Munia. 

SPORT        SPORT        SPORT
Organizatorem Ligi było po raz dzie-

siąty Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kro-
śnie. Współorganizatorem finału był 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Dukli, a sponsorami Restauracja ZIKO 
Dukla oraz Piekarnia Józef i Dominik 
Pernal Lubatowa. Okazałe puchary ufun-
dowane przez Starostwo Powiatowe w 
Krośnie wręczali: członek Rady PZLZS 
w Krośnie odpowiedzialny za sprawy or-
ganizacyjne ligi - Łukasz Aszklar, oraz 
Michał Szopa - dyrektor MOSiR Dukla. 

Końcowa klasyfikacja 10. Powiato-
wej Amatorskiej Ligi Siatkówki Zrze-
szenia LZS w Krośnie: 

1. Mechanik Krosno 2. SKS Dukla 
3. Sokół Chorkówka 4. LKS Krościenko 
Wyżne 5. LZS Przybówka 6. Beskid-
GOSiR Iwonicz-Zdrój 7. LKS Świe-
rzowa 8. LKS Targowiska 9. LUKS Tor-
nado Wrocanka 

kbr

Kategoria żaczka (8 uczestniczek): 
1. miejsce -Ewelina Solińska, 2. Maja Pernal, 3. Patrycja Wi-
niarska

Kategoria młodzik (16 uczestników):
1. miejsce - Hubert Kopczyk, 2. Karol Śliwiński, 3. Bernard 
Chrunik

Kategoria młodziczka (2 uczestniczki):
1. miejsce - Klaudia Łajdanowicz, 2. Karolina Poradyło

Kategoria kadet (8 uczestników):
1. miejsce - Karol Pachana, 2. Gracjan Żarnowski, 3. Tomasz 
Krężałek

Kategoria kadetka (4 uczestniczki):
1. miejsce - Aleksandra Magierowska, 2. Paulina Pietruś,  
3. Karolina Burczyk

Kategoria junior (3 uczestników):
1. miejsce - Krystian Frączek, 2. Piotr Krowicki, 3. Daniel 
Fornal

Kategoria juniorka (5 uczestniczek): 
1. miejsce - Magdalena Jurczyk, 2. Magdalena Węgrzyn,  
3. Aleksandra Fruga

Kategoria senior (3 uczestników):
1. miejsce - Marcin Stępień, 2. Maciej Paszek, 3. Dawid 
Konieczko

Kategoria seniorka (3uczestniczki):
1. miejsce - Wioletta Madej, 2. Anna Chłap, 3. Agnieszka Ma-
tusik

Po zakończeniu rozgrywek puchary i dyplomy wręczali An-
drzej Dziedzic Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli. 

Bogdan Maciejewski

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

JEŻ – nocny włóczęga
Naukowcy uważają, że pierwsze jeże pojawiły się około 30 milionów lat 

temu, podczas ery oligoceńskiej. W porównaniu z dzisiejszymi jeżami, przy-
pominały one raczej współczesne gołyszki. Dopiero pod koniec następnej ery, 
Miocenu, około pięć milionów lat temu, jeże rozprzestrzeniły się po całym 
świecie, z wyjątkiem Australii, Ameryki Południowej, Madagaskaru i rejo-
nów arktycznych. Jedna ze skamielin pochodzących z tamtego okresu jest po-
zostałością po olbrzymim jeżu, znanym jako Deinogaleruc. To okazałe zwie-
rzę, wielkości średnio dużego psa, żyło na terenach południowych Włoch i 
przypuszcza się, że w skład jego diety wchodziły także inne ssaki. W ciągu 
tych minionych pięciu milionów lat jeże całkowicie wyginęły na obszarze 
Ameryki Północnej. Natomiast dziś można je spotkać niemal w całej Europie.

Od zmroku do świtu w różnych miej-
scach - na ulicach miejskich, śródpolnych 
drogach, obrzeżach leśnych i autostra-
dach - spotykamy niezmiernie charaktery-
stycznego dla naszego rejonu ssaka; jeża, 
który poszukując pokarmu, co noc po-
konuje odległość 2-3 km. Jeż europejski 
(Erinaceus europaeus) jest w Polsce po-
pularnym zwierzęciem. W dzień śpią jeże 
ukryte pod liśćmi, w rozpadlinach ziem-
nych i jamkach. O zmierzchu wychodzą z 
ukrycia i pracowicie drepcząc, poszukują 
jedzenia.

Jeż europejski jest największym ssa-
kiem owadożernym w naszym kraju: dłu-
gość głowy i tułowia 20-30 cm, ogona 2-5 
cm, ciężar 0,6 - 1,2 kg, dł. kolców 2-3 cm 
ubarwienie ma szarobrunatne, a po stro-
nie brzusznej biało-szare lub brunatne. 
Każdy jeż ma ok. 5000 kolców. Ma do-
bry słuch i węch. Jego niezbyt duże uszy 
są szerokie i dobrze wykształcone. Nos 
jest spiczasty, zawsze wilgotny, bardzo 
ruchliwy i stanowi doskonały narząd czu-
ciowy. Jeż najpierw zawsze wszystko ob-
wąchuje, sprawdza i ocenia, a potem do-
piero decyduje się na jakąś akcję. Gło-
śno przy tym sapie i parska oraz unosząc 
co jakiś czas swój ryjek, wciąga powie-
trze, aby poznać najbliższe otoczenie ba-
danego przedmiotu. . Przerażony natych-
miast zwija się w kolczastą kulkę i długo 
pozostaje w tej pozycji. Układ mięśniowy 
jeża umożliwia mu nie tylko zwinięcie 
się w kulę, ale i równoczesne nastrosze-
nie kolców. Oczy jeża są małe, wypukłe 
i błyszczące, wzrok niezbyt dobry. Zmysł 
smaku ma dobrze rozwinięty, ponieważ 
jest wybredny w jedzeniu..

Jeże, jak większość zwierząt owado-
żernych, potrzebują bardzo dużo poży-

wienia. Zjadają przede wszystkim owady, 
robaki, ślimaki, płazy, jaja ptasie, drobne 
ssaki (gryzonie), czasem aromatyczne 
grzyby i przejrzałe owoce, które leżą na 
ziemi. Nigdy jednak nie transportują - jak 
to niektórzy sądzą - jabłek nabitych na 
kolce. Nie robią też żadnych zapasów na 
zimę. Odżywiają się w tym czasie tłusz-
czem nagromadzonym w organizmie je-
sienią. Wydłużony pysk jest zaopatrzony 
w ostre zęby, za pomocą których jeż radzi 
sobie nie tylko z dżdżownicami, ale rów-
nież zagryza węże.

Późną jesienią, kiedy temperatura 
spada do 13-17OC, jeże stają się ociężałe i 
zapadają w około pięciomiesięczne odrę-
twienie. Zasypiają już w październiku pod 
konarami drzew, w jamkach ziemnych lub 
pod zeschłymi liśćmi. Wcześniej wyście-
lają gniazda trawą, mchem i liśćmi. Sen 
zimowy umożliwia im przetrwanie trud-
nej pory roku naszego klimatu, podczas 
której zwierzęta owadożerne nie mają po-
karmu. Niska temperatura otoczenia jest 
tylko jednym z czynników, które powo-
dują zimowe odrętwienie jeża; równocze-
śnie działają inne, stopniowo przygoto-
wując organizm zwierzęcia do zimowego 
snu. Następuje więc zwolnienie proce-
sów przemiany materii, działalności serca 
i oddechów, znaczny spadek temperatury 
ciała, nawet do 1OC powyżej zera, a w 
okresie aktywności - latem - wynosi ona 
33,5 - 36,5OC. 

W czasie odrętwienia zimowego 
działa precyzyjna termoregulacja. Je-
żeli temperatura otoczenia jest zbyt ni-
ska, śpiący jeż nie zamarza, ponieważ do 
systemu nerwowego natychmiast zostaje 
przekazany sygnał alarmowy. Uruchamia 
się wówczas przemiana materii, dzięki 

czemu temperatura ciała zwierzęcia pod-
nosi się do 5OC powyżej zera.   Sen zi-
mowy jeża jest tak głęboki, że serce jego 
zamiast 181 uderzeń na minutę bije tylko 
20 razy. Zamiast wdychać powietrze 50 
razy, jeż czyni to tylko raz. W zimie jeż 
śpi najczęściej zupełnie nieruchomo, zwi-
nięty tak mocno, że nie można go rozpro-
stować. Leży zazwyczaj na boku, tak zwi-
nięty, że nie widać głowy ani nóg. Po-
mimo, że w dotyku jest zimny, to jednak 
oddycha, ale oddechy są ledwo zauwa-
żalne, a nie mając pewności, czy jeż żyje, 
należy go na wszelki wypadek wynieść do 
lasu i dobrze przykryć liśćmi. 

 Naturalnymi wrogami jeży są ich pa-
sożyty zewnętrzne i wewnętrzne. Wszyst-
kie jeże przeważnie mają pchły. Zazwy-
czaj przebywają one w takich miejscach 
między kolcami, gdzie nawet podrapanie 
ukąszonego i swędzącego ciała jest utrud-
nione. Większość ludzi boi się, że pchły 
rozejdą się po mieszkaniu. Tymczasem 
insekty te należą do gatunku, dla którego 
krew ludzka nie jest odpowiednim pokar-
mem. Strona brzuszna zwierzęcia o bo-
gatym, puszystym futrze atakowana jest 
także przez roztocze. Bardzo uciążliwe dla 
jeży są również kleszcze, które umiesz-
czają się na całym ciele. Są one różnej 
wielkości, a wyglądają jak perłowo-sine 
koraliki. Mimo, że jeże w naturalnym 
środowisku nie mają zbyt wielu wrogów 
wśród zwierząt drapieżnych, nie zwięk-
szają swojej liczebności z powodu chorób 
i innych istotnych przyczyn. Wiele jeży gi-
nie na szosach. Wieczorem i nocą szukają 
tam pokarmu, którym są zwłoki przeje-
chanych zwierząt - żab, gryzoni, psów lub 
kotów. Niestety szosa jest bardzo często 
miejscem śmiertelnej kontuzji jeża. Jeź-
dzijmy więc, zwłaszcza nocą - ostrożnie. 

U nas na szczęście jeż jest jeszcze 
zwierzęciem często spotykanym. Nie 
obawia się bliskości człowieka, a nawet 
zamieszkuje parki i ogrody dużych 

miast. Oswaja się łatwo i doskonale 
wyczuwa życzliwy stosunek ludzi. Chęt-
nie przychodzi do postawionej w ogro-
dzie miseczki z jedzeniem, a nawet nie-
kiedy przyprowadza do niej swoje dzieci. 
Gniazda buduje pod liśćmi w ogrodzie,  
a czasem w ogrodowej szopie. Jeż na-
zwany przyjacielem ogrodnika.

Jeża powinno się traktować w swym 
ogrodzie jak honorowego, mile widzia-
nego, wolnego gościa, przede wszystkim 
bardzo pożytecznego. Jeżeli chcemy za-
prosić do swego ogrodu takiego cennego 
gościa, musimy pozostawić chociaż część 
ogrodu nie uporządkowaną i dziką. Jeże 
bardzo lubią gniazdować pod czymś - pod 
gałęziami, pod deskami, wśród drewna 
opałowego, zaś do budowy gniazda, 
zwłaszcza zimowego, potrzebują bardzo 
dużo liści. Wypalanie traw czy palenie li-
ści, tak niestety u nas często stosowane 
pomimo zakazów, pozbawia jeże nie tylko 
naturalnych schowków, ale także często i 
życia! W naturalnych warunkach jeż żyje 
około 5 lat.

Jest gatunkiem chronionym. 

CH

Fot. internet

UKS TKKF Dukla  
do III Ligi

Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS TKKF „Dukla” po 
trzech sezonach wracają do III Ligi. Przez całe rozgrywki ligowe nie mieli 
godnego przeciwnika, który mógłby sprostać dukielskiej drużynie. Dużym 
wsparciem było pozyskanie dobrze znanego w Dukli Bogdana Maciejewskiego, 
który stał się liderem drużyny i wygrał 35 pojedynków. Drużyna składa się jed-
nak z czterech zawodników. Jak zawsze pewnym punktem był Jan Dembiczak, 
który swoim doświadczeniem pomógł drużynie i zwyciężył w 25 spotkaniach. 
Marcin Stępień również nie odstawał od dwóch starszych zawodników i zdo-
był 22 punkty. Uczniowski Klub Sportowy od kilku lat może pochwalić się bar-
dzo dobrymi juniorami. Hubert Kopczyk i Maciej Gołąbski na zmianę wycho-
dzili w pierwszym składzie. Hubert Kopczyk zdobył 15 punktów w swoim de-
biutanckim sezonie w IV lidze, jest to bardzo dobry wynik oraz Maciej Gołab-
ski 4 punkty. Obaj młodzi zawodnicy są czołowymi młodzikami w wojewódz-
twie. Świadczyć o tym mogą pozycje, które zajmowali w wojewódzkich tur-
niejach kwalifikacyjnych. Oczywiście nie można zapomnieć o dwóch rezer-
wowych, Maciej Rąpała uzyskał 15 zwycięstw oraz Tomasz Kozubal – 12 zwy-
cięstw w lidze.

UKS TKKF Dukla I odniósł komplet zwycięstw i wyprzedził o pięć punktów 
klub sportowy Nagórzany I. Pierwsza drużyna w 100% wypełniła cele posta-
wione przez Zarząd UKS TKKF Dukla, czyli powrót do III Ligi. 

Druga drużyna Uczniowskiego klubu również występowała w IV lidze. Do 
ostatniej kolejki zawodnicy II drużyny walczyli o utrzymanie w szeregach IV 
Ligi. Pierwsza runda nie była udana dla zawodników. Przebudzenie nastąpiło 
dopiero w drugiej części sezonu. Drużyna zdobyła sześć punktów co pozwo-
liło w utrzymaniu. Ostatnie spotkanie przyniosło upragniony sukces. Drama-
tyczna wygrana z UKS Spin Jasło 10-7 zagwarantowała bezpieczne miejsce w 
tabeli. Głównymi motorami napędowymi drużyny byli Piotr Krowicki 25 wygra-
nych pojedynków oraz Krystian Frączek 27 zwycięstw. Oprócz tego w zespole 

UKS TKKF DUKLA I: stoją od lewej 
 – Maciej Rąpała, Hubert Kopczyk, Marcin Stępień,  

Tomasz Kozubal, Bogdan Maciejewski, Maciej Gołąbski, 
Jan Dembiczak. 

występowali: Marcin Kozubal, Piotr Paszek, 
Mateusz Włoch, Kamil Karnasiewicz, Julia 
Stępień i Piotr Cycak. Celem postawionym 
młodej drużynie było utrzymanie w IV Li-
dze. Drużyna nie zawiodła Zarządu UKS 
TKKF i zostaje w gronie IV-ligowców. 

Trzecia drużyna UKS TKKF występowała 
w V Lidze. Reprezentowali ją najmłodsi 
wychowankowie klubu. Na końcu rozgry-
wek zajęli szóste miejsce w tabeli. W skła-
dzie występowali : Karol Pachana, Magda-
lena Jurczyk, Gracjan Żarnowski, Patryk 
Szczurek, Maciej Paszek. Zawodnicy ku za-
skoczeniu wypełnili cele przedstawione 
przed sezonem. Znaleźli się w grupie wal-
czącej o awans do IV Ligi. Młodzi zawod-
nicy szybko rozwijają swoje umiejętno-
ści i w przyszłości mogą stanowić siłę ca-
łego klubu. Wszystko dzięki dużemu zaan-
gażowaniu instruktora Bogdana Maciejew-
skiego, który czuwa nad rozwojem zawod-
ników klubu.

 Po zakończeniu rozgrywek ligowych 
rozpoczęła się rywalizacja w Mistrzo-
stwach Województwa Podkarpackiego. Ju-
niorzy, kadeci i młodzicy będą reprezento-
wać Uczniowski Klub Sportowy na arenie 
wojewódzkiej. Zawodnicy będą walczyć 
o czołowe lokaty w województwie oraz o 
promocję uprawniającą do gry w Półfina-
łach Mistrzostw Polski.

UKS TKKF DUKLA II – stoją od lewej: Mateusz Włoch, 
Kamil Karnasiewicz, Piotr Krowicki, Piotr Cycak,  

Krystian Frączek.

Sezon ligowy dla drużyn dukielskich był 
bardzo udany. Dzięki ciężkiej pracy, am-
bicji zawodników oraz pracy jaką wyko-
nał instruktor Bogdan Maciejewski z re-
prezentantami klubu zaowocowała sukces. 
Cele postawione przez Prezesa Stanisława 
Paszka na sezon 2010/2011 zostały wypeł-
nione. Po rozegraniu ostatniego meczu li-
gowego zawodnicy wszystkich drużyn spo-
tkali się na obiedzie w restauracji ZIKO, 
która z przyjemnością ich ugościła. 

Mamy nadzieję, że kibice będą mo-
gli oglądać zmagania w nowym sezonie na 
obiekcie MOSiR-u i wspierać sportowym 
dopingiem swoją drużynę. 

Po zakończeniu sezonu ligowego za-
wodnicy UKS-u przygotowują się do tur-
niejów na arenie województwa oraz kraju 
w rozgrywkach indywidualnych i druży-
nowych. 

Ogłoszenie!
14 maja 2011 roku w Dukli w hali 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
na ul. Armii Krajowej 1A odbędzie się 
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Pre-
zesa UKS TKKF we wszystkich katego-
riach wiekowych. Początek rozgrywek 
godz. 9.00

Stanisław Paszek
Prezes UKS TKKF Dukla

SPORT        SPORT        SPORT
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OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY

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: 3660 w Łękach Dukielskich, 
1639 w Jasionce oraz części działek nr: 1013 w Równem, 
89/2 w Dukli, 590/1 w Wietrznie, 314 w Zboiskach. 

Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 23 maja 2011 r. w pok. nr 6 Urzędu Gminy Dukla.

BURMISTRZ GMINY DUKLA

ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dy-
rektorów Szkoły Podstawowej w Głojscach, Szkoły 
Podstawowej w Iwli oraz Szkoły Podstawowej w 
Wietrznie, prowadzonych przez Gminę Dukla.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następują-
ce wymagania:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:
a) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowa-
nie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska na-
uczyciela w szkołach podstawowych,
b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu za-
rządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświa-
tą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek dosko-
nalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na 
stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na 
stanowisku nauczyciela akademickiego;
uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pię-
ciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okre-
sie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickie-
go – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pra-
cy w szkole wyższej;
spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym;
nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a w przy-
padku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której 
mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z póżń. zm.) oraz 
nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestęp-
stwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwła-
snowolnienie;
nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych zwią-
zanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa 
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpo-
wiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub 
w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych;

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funk-
cjonowania i rozwoju szkoły;
poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię 
dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego toż-
samość oraz poświadczającą obywatelstwo kandydata,
życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający 
w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przy-
padku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku 
nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy 
na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej na-
uczycielem;
oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z orygi-
nałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaga-
nego stażu pracy;
oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z orygi-
nałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub 
dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z ory-
ginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wyma-
ganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyż-

szych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z za-
kresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifika-
cyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z orygi-
nałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – 
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postę-
powanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o 
ubezwłasnowolnienie;
10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wy-
rokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skar-
bowe;
11) oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia 
funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami pu-
blicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 
grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 
listopada 1998 r. o finansach publicznych; 
12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 
7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnia-
niu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 
63, poz. 425 z późn. zm.);
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinar-
ną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r. – Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 
1365, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela aka-
demickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności 
prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku oso-
by niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym 
adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs” w terminie do 
dnia 9 maja 2011 r. (włącznie) w Zespole Obsługi Placówek 
Oświatowych w Dukli ul. Kościuszki 4.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez 
Burmistrza Gminy Dukla.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkurso-
wego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie listownie.

Burmistrz Gminy Dukla działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), § 3 ust.1 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mie-
nia komunalnego Gminy Dukla:

- wyodrębniony lokal użytkowy o pow. użytkowej 83,09m2 

z przynależnym boksem gospodarczym o pow. 11,42 m2 wraz 
z udziałem 502/100 cz. w częściach wspólnych budynku i 
w prawie własności do działek gruntowych nr 62/4 i 62/5 
o łącznej powierzchni 20 arów położonych w Tylawie nr 72 
(„Agronomówka”), księga wieczysta KS1K 001000921/6, 
KS1K 001000922/3,

Cena wywoławcza wynosi 63 9000,00 złotych(netto) 
wadium na w/w nieruchomość wynosi –6 390,00zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący 
podatek VAT od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 2 czerwca 2011 r. o godz. 8.00 
w sali nr 22 znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy Dukla.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, je-
żeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości .
Wadium należy wpłacić do dnia 30 maja 2011 r. w kasie Urzędu 
Gminy Dukla w godz. od 8.00 do 14.30 lub na konto Podkarpacki 
Bank Spółdzielczy w Sanoku O/Dukla 58 8642 1096 2010 9600 1833 
0002 . Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środ-
ków na konto.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie nieru-
chomości.

Wpłacone wadium zostanie: 
zaliczone na poczet ceny nabycia , jeżeli osoba wpłacająca wa-
dium wygra przetarg ,
zwrócone , jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu 
w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji prze-
targowej:

- oryginału dowodu wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru właściwy 
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób 
reprezentujących dany podmiot.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. 
z 2004 r.Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy no-
tarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć ze-
zwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cyto-
wanej wyżej ustawy. 

 Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umo-
wy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpła-
conego wadium.

Burmistrz Gminy Dukla zastrzega sobie prawo odwołania przetar-
gu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzy-
skać w pok. Nr 15 Urzędu Gminy Dukla lub pod nr telefonu (0-13) 
432 91 31.

Dzika zwierzyna 
ma się dobrze
Z danych uzyskanych w trakcie marcowej inwentaryzacji zwierzy-
ny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie 
wynika, że znów wzrosła liczebność większości gatunków łow-
nych. Na obszarze 418 tysięcy hektarów lasu żyje obecnie 9600 
jeleni, 37 600 saren i 7800 dzików. Lasy Podkarpacia są też naj-
większą krajową ostoją dużych drapieżników: niedźwiedzia (130 
szt.), wilka (460 szt.), rysia (220 szt.) i żbika (140 szt.) – wszystkie 
podlegają ochronie gatunkowej. Po latach gwałtownego wzrostu 
ustabilizowała się liczebność lisa, którego naliczono 10 800 osob-
ników. Dość licznie występują u nas inne mniejsze drapieżniki, 
jak: kuna (5300), borsuk (2300), wydra (2700), tchórz (3200) i je-
not (1900) - będący w ciągłej ekspansji przybysz ze wschodu. Ich 
liczebność dość mocno ogranicza występowanie ptaków, zwłasz-
cza tych gniazdujących na ziemi. Dlatego między innymi wciąż w 
regresie są kuropatwy (11 300 – spadek o ponad trzy tysiące) i ba-
żanty (18 300 – spadek o półtora tysiąca). Niewielki regres zano-
towała również populacja zajęcy, których żyje u nas 13 300 osob-
ników (w roku ubiegłym było o pół tysiąca więcej). 

Dość stabilna jest bieszczadzka populacja żubra (ponad 300 szt.), 
zaś wciąż szybko przybywa nam bobrów, których jeszcze przed ro-
kiem naliczono 5300, zaś obecnie jest ich 7000. Tak wysokie stany 
wymagają jednak wielu zabiegów w zakresie dokarmiania zimo-
wego oraz zagospodarowania licznych poletek łowieckich w ciągu 
okresu wegetacyjnego. 

- Wzrost liczebności dzikiej zwierzyny cieszy nas, gdyż świadczy o 
doskonałym stanie naszych lasów – to one bowiem, jako siedlisko, 
decydują o możliwości wyżywienia tej liczby mieszkańców – mówi 
Marek Marecki, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej w RDLP 
w Krośnie. - Trzeba jednak mieć świadomość skutków, jakie rodzi 
ten stan; wzrasta liczba wypadków drogowych z udziałem dzikiej 
zwierzyny, trzeba też ponosić określone koszty z tytułu szkód w 
uprawach rolnych i leśnych. 

Na samo zabezpieczenie sadzonek przed zgryzaniem przez jele-
niowate nadleśnictwa wydadzą w tym roku prawie 3,5 mln zło-
tych. W latach ubiegłych było to odpowiednio 2,7 mln (2009) i 3,0 
mln (2010). 

Coroczne liczenie dzikich mieszkańców naszych lasów ma na celu 
również ocenę ich kondycji zdrowotnej. Dla łowiectwa stanowi 
też ważny wskaźnik planowania działań na cały następny sezon 
hodowlany.

Edward Marszałek 
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie
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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 +23%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

O G Ł O S Z E N I E
Znalazcę legitymacji studenckiej  

na nazwisko Joanna Głód  
wydanej przez Wyższą Szkołę Inżynieryj-

no-Ekonomiczną w Rzeszowie  
prosi się o kontakt z Redakcją Dukli.pl

tel. 13 43 29 133

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

Trzy lata,  
a nawet i dłużej

odżywczych, ale może spowodować, 
że będzie niezdatny do spożycia przez 
przyjęcie obcego zapachu. Trzymanie 
miodu obok pojemnika z benzyną jest 
karygodne. Tym, którym wydaje się to 
skrajnie rzadkim przypadkiem, chciał-
bym powiedzieć, że takie wypadki 
mają miejsce. Trzymanie miodu w piw-
nicy lub innym pomieszczeniu o wy-
raźnym zapachu, może spowodować, 
że miód w nim przechowywany może 
przejąć ten zapach. Miód jest wrażliwy 
także na promieniowanie słoneczne.  
A dokładniej, niszczy ono enzym - 
oksydazę glukozy. Temperatura prze-
chowywania, tak często bagatelizo-
wana, odgrywa ważną rolę. Bo niższa 
tj. 3-7 0C sprzyja krystalizacji, a wyż-
sza tj. 20 0C fermentacji. Optymalna 
temperatura to około 14 0C. 

Z doświadczenia wiem, że miody 
z Dukielszczyzny rzadko kiedy mają 
czas na pogorszenie swych warunków, 
nawet gdy są źle przechowywane. Ich 
walory smakowe powodują, że są bar-
dzo szybko ze smakiem konsumowane, 
a ten artykuł powstał ot tak, na wszelki 
wypadek.

Witold Puz 
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

A po świątecznych pysznościach może trochę pomyśleć o naszej wątro-
bie. Na pewno dobrze nam zrobi 

Surówka z białej rzodkwi
Składniki:
- 250 g białej rzodkwi
- 250 g jabłek
- 100 g rodzynek
- 100 g orzechów 
- 100 g śmietany (a jeszcze lepiej jogurtu naturalnego)
- pieprz i odrobinę cukru

Wykonanie:
Umytą rzodkiew i jabłka zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Dodać roz-

drobnione lub zmielone orzechy, sparzone rodzynki, śmietanę lub jogurt. Do-
kładnie wymieszać i doprawić do smaku pieprzem i cukrem

Smacznego!

Jako konsumenci miodu musimy 
wiedzieć jak przechowywać ten cenny 
produkt spożywczy. Uchroni nas to 
przed utratą jego właściwości. Na 
szczęście miód jest takim produktem, 
który ma długi okres przechowywania, 
bo trzy lata bez obróbki cieplnej czy in-
nych zabiegów konserwujących. Pro-
szę nie sugerować się tym, że niektó-
rzy pszczelarze podają okres dwóch lat. 
Wcale to nie jest spowodowane ofero-
waniem miodu o gorszych warunkach. 
Świadczy to tylko o ich większej ase-
kuracji przed błędami konsumentów. 
Miód może być spożyty bez ryzyka za-
trucia nawet po okresie znacznie dłuż-
szym, ale straci niektóre ze swych wła-
ściwości. Przede wszystkim smakowe. 
Dokonano konsumpcji miodu, który 

datowano jako 1000 letni i nie zaszko-
dziło to ochotnikowi. Jednak prze-
chowywanie miodu w złych warun-
kach może spowodować pogorsze-
nie jego walorów, a nawet zdyskwa-
lifikować go jako produkt spożyw-
czy. I tak należy pamiętać że miód za-
wiera nie więcej niż 20 % wody i dla-
tego „słynie” z pobierania wody z oto-
czenia. Tą właściwość wykorzystują 
pszczoły podczas zimowli, aby pora-
dzić sobie z nadmiarem wilgotności 
w ulu. Skutkiem tego może być fer-
mentacja miodu. Dlatego miód należy 
przechowywać w szczelnych opako-
waniach i w środowisku o wilgotno-
ści nie większej niż 65-75%. Miód 
posiada jeszcze jedną cechę, która co 
prawda nie zepsuje jego właściwości 
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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.

Motto:
Jak ja się czuję jako najstarszy członek Koła Łowiec-

kiego „Rogacz” w Dukli:

Kiedy ktoś zapyta, jak ja się dziś czuję,
grzecznie mu odpowiem, że „dobrze, dziękuję”.
To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko,
astma, serce mi dokucza i mówię z zadyszką,
puls słaby, krew moja w cholesterol bogata...,
lecz dobrze się czuję, jak na swoje lata.

  Bez laseczki teraz chodzić już nie mogę,
  choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę.
  W nocy przez bezsenność bardzo się morduję,
  ale przyjdzie ranek...znów się dobrze czuję.
  Mam zawroty głowy, pamięć „figle” płata,
  lecz dobrze się czuję, jak na swoje lata.

Z wierszyka mojego ten sens się wywodzi,
że kiedy starość i niemoc przychodzi,
to lepiej zgodzić się ze strzykaniem kości
i nie opowiadać o swojej starości.
Zaciskając zęby z tym losem się pogodzić.

  Powiadają: ”Starość okresem jest złotym”,
  kiedy spać się kładę, zawsze myślę o tym...
  „Uszy” mam w pudełku, „zęby” w wodzie studzę,
  „oczy” na stoliku, zanim się obudzę...
  Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie nurtuje:
  „Czy to wszystkie części, które się wyjmuje?”

Za czasów młodości (mówię bez przesady)
łatwe były biegi, skłony i przysiady.
W średnim wieku jeszcze tyle sił zostało,
żeby bez zmęczenia przetańczyć noc całą...
A teraz na starość czasy się zmieniły,
spacerkiem do lasu, z powrotem bez siły.

  Dobra rada dla tych, którzy się starzeją:
  Niech zacisną zęby i z życia się śmieją.
  Kiedy wstaną rano, „części” pozbierają,
  niech rubrykę zgonów w Łowcu przeczytają,
  Jeśli ich nazwiska tam nie figurują,
  znaczy to, że zdrowi i dobrze się czują.

Paszek A. - Dąbrowa Górnicza, Krówka F. - Dukla K.Ł.

Tym wspaniałym wstępem rozpoczynam nowy swój arty-
kuł, niech będzie zachętą dla braci myśliwskiej, ekologów i 
normalnych turystów zwiedzających nasze piękne lasy, poło-
niny i potoki, niech pamiętają o czystości, ładzie i porządku.

W tym wydaniu pragnę przedstawić rozmaitości doty-
czące nas wszystkich, a szczególnie myśliwych.

- Jak podaje Łowiec Polski, jednym z ważnych czynni-
ków dla uzyskania zwierzyny jest ubiór myśliwego, ma to 
być tzw. kamuflaż odpowiednio maskujący myśliwego, ale 
wyłącznie w określonym typie terenu czy klimatu- nie każ-
dego na to stać!

- IWA- są to targi w Norymberdze związane z bronią i ło-
wiectwem z 50 krajów świata. Polacy przyjeżdżają na tę im-

dele broni krótkiej. 
- Dane statystyczne za 2010 rok obligują nas do kontynuowa-

nia nacisku na bezpieczeństwo i przestrzeganie prawa. W 2010 roku 
miały miejsce 3 śmiertelne postrzelenia i tak w okręgu gorzowskim, 
wrocławskim i radomskim.

- Poletka zaporowe, to topinambur, zwany także słonecznikiem 
bulwiastym. Przed wiekami topinambur ratował przed śmiercią gło-
dową kolonistów europejskich w Ameryce. Obecnie ratuje zwie-
rzynę przed zimowym głodem. Dzięki wysokiej zawartości inuliny 
znosi mróz i może zimować w glebie, wytrzymując temperaturę na-
wet do -50 stopni C. Jest prosty w uprawie i bardzo chętnie zjadany 
zarówno przez zwierzynę drobną, jak i grubą.

- Kłopoty po strzale, nawet prawidłowy, zgodny z obowiązują-
cym regulaminem odstrzał wałęsających się psów i kotów może za-
prowadzić myśliwego przed sąd. Tu właśnie najważniejsze są prze-
pisy prawne.

- Kwiecień i maj, są to miesiące bardzo ważne w łowisku. To 
miesiące, gdzie rozpoczyna się czas niezwykły, czas narodzin no-
wych pokoleń. Wszystkie gatunki otaczającej nas fauny szykują 
gniazda, barłogi czy też szukają ustronnych miejsc na wydanie po-
tomstwa. Warto jednak pamiętać i wybrać się w łowisko, aby wziąć 
udział w tym misterium przyrody, jakim jest godowy lot słonki. 

- Współpraca ze szkołami, zwłaszcza z młodzieżą zrzeszoną 
w Szkolnych Kołach Ochrony Przyrody, którzy to uczniowie pod 
opieką swoich opiekunów wnoszą duży wkład nie tylko zimą dokar-
miając zwierzynę, ale i w pozostałych okresach roku, przyczyniają 
się do zachowania zwierzyny i ptactwa. Celem, jaki zakłada sobie 
młodzież, jest otrzymywanie cennych wskazówek na spotkaniach z 
myśliwymi oraz duża wiedza biologiczna opiekunów SKLOP. Jed-
nym z najbardziej zaangażowanych opiekunów jest nauczycielka 
biologii i ekologii przy LO w Dukli, nasza koleżanka mgr Maria 
Walczak, której bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę i 
prosimy o dalszą, za co z góry dziękuję.

- 65. rocznica powstania Koła Łowieckiego „Rogacz” w Dukli, 
o której to już pisałem, przygotowuje się do tych uroczystości, które 
zaplanowane zostały przez Zarząd Koła, a program zostanie usta-
lony na Walnym Zebraniu, o czym poinformuję w m-cu czerwcu.

Uśmiechnij się!

- Uwaga dla kierowców- zwracam się 
z gorącym apelem o przestrzeganie prze-
pisów, zwłaszcza znaków drogowych 
„uwaga zwierzęta”, ale ogólnie rzecz bio-
rąc, będzie mniej zwierząt pod kołami, 
mniej wypadków i rozbitych aut, a czę-
sto i życia kierowców. Rozwój motoryza-
cji i rozbudowa sieci dróg powodują in-
gerencję w środowisko przyrodnicze m. 
in. przez przecinanie korytarzy migracyj-
nych zwierząt. Jednym z efektów tego zja-
wiska jest zwiększona śmiertelność zwie-
rząt na drogach. Statystyki notują rocznie 
ponad 100 tys. zdarzeń z udziałem zwie-
rzyny. Większość kierowców nie zgłasza 
kolizji zwłaszcza, gdy dotyczą one małych 
zwierząt, które przy zderzeniu nie uszko-
dziły pojazdu. 

Kierowco, pozwól im przeżyć! Udo-
wodnijmy, że myśliwy to także eko-
log i przekazujmy 1% podatku w ze-
znaniach podatkowych wpisując nr 
KRS- 0000303057.

- Jak drodzy czytelnicy zauważyli, ło-
wiectwo i ekologia to temat jak rzeka i nie 
sposób opisać go w jednym artykule.

Opracował honorowy członek K.Ł. 
„Rogacz” w Dukli 
Fryderyk Krówka

Ogłoszenie!
20.04.2011 odbyło się spotkanie 
członków Koła; kol. Lis St. i Krówka 
F. z klasą mundurową w szkole nr 2 
w Dukli.

prezę głównie jako goście, wykupują bi-
lety wstępu i wędrują od stoiska do sto-
iska, aby pocieszyć oko.

- Nowa ustawa o broni i amunicji 
otwiera myśliwym zupełnie nowe moż-
liwości posiadania i korzystania z broni, 
można ją dziedziczyć i przekazywać w 
formie darowizny. Do katalogu broni ło-
wieckiej dołącza się również niektóre mo-

Promocja Podkarpacia 
w Chorwacji
W dniach 14 – 15 kwietnia br. w ramach obchodów Dni Zadarskich z oficjalną wi-
zytą w Chorwacji przebywała delegacja samorządu województwa z marszałkiem 
Mirosławem Karapytą na czele. Delegacja wzięła udział w uroczystościach, a następnie 
w sesji Zgromadzenia Regionalnego Żupanii Zadarskiej. Sesja odbyła się z udziałem licz-
nych delegacji zagranicznych. Władze Żupanii zaprezentowały gościom walory swojego 
regionu, jego potencjał gospodarczy i unikalne atrakcje turystyczne będące zachętą do 
współpracy gospodarczej i kulturalnej.

W wystąpieniu na sesji Zgromadzenia 
Regionalnego Żupanii Zadarskiej marsza-
łek Karapyta zwrócił uwagę na liczne po-
dobieństwa województwa podkarpackie-
go i żupanii zadarskiej wynikające z hi-
storii i doświadczeń współegzystencji w 
obu regionach wielokulturowej społecz-
ności. Ciepło przyjęte przez chorwac-
kich gospodarzy zostało zapewnienie mar-
szałka Karapyty o możliwości współpracy 
Podkarpacia z żupanią zadarską oraz po-
pieraniu przez Polskę dążeń Chorwacji do 
członkowstwa z UE. Podczas spotkania z 
żupanem zadarskim Stipe Zriliciem omó-
wiono wiele konkretnych wspólnych za-
mierzeń planowanej współpracy m.in. wy-
miany turystycznej z wykorzystaniem roz-
wijających się lotnisk w Rzeszowie oraz w 
Zadarze. 
Równolegle w zadarskiej sali widowisko-
wej Arsenal odbywały się coroczne targi 
ekologiczne Eco-Fair. W ramach przedsię-
wzięcia na stoisku województwa podkar-
packiego zostały zaprezentowane, przygo-
towane przez Podkarpacką Izbę Rolnictwa 
Ekologicznego, tradycyjne i ekologicz-
ne produkty. Musimy się pochwalić, iż 
nasz Zakład Mięsny promował podkarpac-
ką żywności ekologiczną, na własnym wy-
różniającym się stoisku. Degustację prze-
prowadzały p. Teresa Derwich i Anna 
Samulak. Po raz kolejny delegacja z 

Urzędu Marszałkowskiego zaufała nasze-
mu doświadczeniu w organizowaniu pro-
mocji wyjazdowych. Goście targów mo-
gli więc posmakować wspaniałych trady-
cyjnych wędlin, miodu, chipsów jabłko-
wych, wiejskiego chleba ze smalczykiem 
oraz 100% soku jabłkowego. Uznanie ze 
strony zwiedzających tym bardziej cieszy 
iż Chorwacja słynie ze swojego przywią-
zana do dobrej jakości win oraz wyrobów 
wędliniarskich zwłaszcza szynek długo wę-
dzonych. 
Natomiast Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego zaprezen-
tował atrakcje turystyczne regionu, za-
chęcał do jego odwiedzenia. Targi sta-
ły się także doskonałą okazją do zapro-
szenia producentów żywności ekologicz-
nej z Chorwacji oraz uczestniczących w 
imprezie wystawienniczej przedstawicie-
li z Republiki Czeskiej i Ukrainy, na odby-
wające się w Rzeszowie V Międzynarodowe 
Targi Żywności, Produktów i Technik 
Ekologicznych „EKOGALA 2011”.
Organizatorzy wyjazdu składają serdecz-
ne podziękowania p. Oldze i Kamilowi 
Krowickim za tłumaczenie i opracowanie 
materiałów promocyjnych oraz p. Marii 
Walczak za zdjęcia wykorzystane w ulot-
kach i plakatach.

Z.M. Jasiołka
Fot. UM Rzeszów

-Kochanie, czy słyszałeś, że właściciel 
biura matrymonialnego, który nas zapo-
znał został wczoraj zastrzelony?- mówi 
żona do męża.
-Na szczęście mam na wczoraj alibi, bo by-
łem z kolegami na polowaniu, a powód do 
zabójstwa miało na pewno znacznie więcej 
osób.

* * *
Myśliwy zagraniczny pyta kolegę z Polski:
Jaką najwyższą karę przewiduje wasz ko-
deks karny za bigamię? 
-Dwie teściowe.

* * *
Myśliwy mówi do żony: Kochanie, dla Cie-
bie oddałbym chętnie swoje życie!
-Tak? A na ile jesteś ubezpieczony?

* * *
Kolega myśliwego pyta: Kiedy twoja żona 
najmniej mówi?
W lutym, bo jest to miesiąc najkrótszy.
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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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