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Na Węgierskim Trakcie
Po raz który świętujemy dziś ko-

lejny nowy rok? Jeżeli po raz 
...dziesiąty (pięćdziesiąty, sześć-
dziesiąty...), to tylko pogratulo-
wać sobie i ufać, że dożyjemy ko-
lejnych dekad. Bo jakikolwiek 
jest ten świat, to on najlepszy ze 
wszystkich, na jakim przyszło nam 
żyć. Prawda, często smutny, z tro-
skami codzienności, zagoniony za 
karierą i pieniędzmi, ale o ileż czę-
ściej za troską o przeżycie. O ten dzień powszedni, aby nie był nam cię-
żarem i dał nadzieję na przyszłość. O taki czas prośmy na wszystkie dni 
dwa tysiące dwunastego..
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Jest w gdańskim muzeum 
obraz Memlinga, niemiec-
kiego malarza, przedstawia-
jący Sąd Ostateczny. Te dia-
bły smażące się w smole i po-
pychające widłami, zacięte 
czarne pyski i jeszcze ciemne 
tło obrazu - trzeba się zastano-
wić: warto do piekła? Albo za-
stosować generalnie mądrą za-
sadę: jak nie wiesz jak się masz 
zachować, zachowaj się przy-
zwoicie. Może wtedy oszczę-
dzą nam tych memlingowskich 
ciemności. 

Ale spójrzmy na otaczające 
nas światło. Na bieszczadzkie 
połoniny, Wetlińską i Caryń-
ską. Na Tarnicę o jesieni i głogi 
i wrzosy tamtejsze. Na Cer-
gową i cerkiewkę w Chyrowej. 
Na odbudowaną cerkiew w Ko-
mańczy i łemkowską chyżę. Na 
to wszystko, co zachowały nam 
pokolenia, a czego nie zdołały 
zniszczyć wojenne zawieru-
chy. A te ziemie, które kiedyś 
były polskie, a potem przeorały 
je polityczne traktaty? To były 
Gorgany i Czarnohora, góry i 
przełęcze, gdzie biły się polskie 
Legiony.. . A także rokitniań-
skie pola wspomnijmy i tych z 
szarży ułanów. „Błyskawice ich 
szabel były jutrzenką wolności 
/ Widziały ich śnieżne szczyty 
Karpat / i srebrzyste wody Cisu 
/ i bystre fakle Czeremoszu /  
i lasy bukowińskie ich wi-
działy / i brzegi Prutu i błonia 

naddniestrzańskie / i besarab-
skie stepy i Dzikie Pola / Pa-
dli na polach Rokitny. Ad ma-
ximam Poloniae gloriam”. Ku 
większej chwale Polski. Można 
piękniej i mądrzej?. Boję się 
jednak, czy to wszystko trafia 
do serc i umysłów młodych Po-
laków. Nie jestem pewien, czy 
o tym wszystkim mówi się w 
szkole. Czy mówi się w domu. 
Czy w natłoku zajęć znajdzie 
się czas na wspomnienie ojco-
wych czy dziadkowych przy-
gód polskich. Bo jeżeli szkoła 
tego nie powie, a dom nie uzu-
pełni, wyrośnie nam pokolenie 
bez idei, zapatrzone w teraź-
niejszość i jak się w niej najle-
piej odnaleźć. I urządzić. Czy 
dorastające pokolenie młodych 
Polaków odkryje kiedykolwiek 
piękno starego Krakowa, kró-
lewskiego traktu od Bramy Flo-
riańskiej przez Rynek i Grodzką 
na Wawel? Urok Kazimierza 
nad Wisłą, kopernikowskiego 
Fromborka i Torunia.? Gdańska 
z ulicą Mariacką i Dworem Ar-
tusa. I fontanną Neptuna i karil-
lonem z ratuszowej wieży? Sta-
rych sztolni na Górnym Śląsku 
i ławeczki w Sosnowcu z Kie-
purą? ( A wiecie wy młodzi, kto 
to był Jan Kiepura?) A przecież 
jeszcze trzeba obejrzeć pano-
ramę Gdyni, wielkiego kiedyś 
portu morskiego nad Bałykiem, 
panoramę miasta i portu z Ka-

„Dobroć jest ważniejsza od mądrości a uznanie tej 
prawdy to owej mądrości początek”

Theodor Isaak Rubins

Złota myśl:Z burmistrzem  
Markiem Górakiem
rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

K. Różewicz: Minął rok kolejnej, 
nowej kadencji. Co burmistrzowi 
gminy Dukla udało się zrealizo-
wać w 2011 roku z planowanych 
zadań? 

Marek Górak: W 2011 roku 
zakończyliśmy budowę kana-
lizacji sanitarnej w Równem, 
budowę Zespołu Szkół nr 2 
w Dukli, w którym mieści się 
gimnazjum i liceum, zakupili-
śmy średni samochód ratowni-
czo- gaśniczy na wyposażenie 
Bazy Ratownictwa Ogólnego w 
Dukli. Wybudowaliśmy trybuny 
i budynek szatni przy boisku 
sportowym w Dukli, a także bu-
dowę kanalizacji w Jasionce. 
Te wszystkie wymienione przed-
sięwzięcia zostały zrealizowane 
z udziałem funduszy zewnętrz-
nych unijnych (szczegółowa in-
formacja z podaniem wielkości 
zadań i wysokości dofinanso-
wania znajduje się obok). Po-
nadto wybudowaliśmy kanali-
zację deszczową przy ul. ks. Ty-
prowicza w Dukli, zakończy-
liśmy adaptację starego uję-
cia wody na potrzeby Biesz-
czadzkiej Grupy G O P R, par-
king przy stadionie sportowym 
i MOSiR w Dukli, wyremonto-
waliśmy dolną półkę parkingu 
przy klasztorze OO. Bernardy-
nów. Dla mieszkańców Rów-
nego, Iwli i Dukli wykonali-
śmy oświetlenie uliczne, dla 
MOSiRu monitoring, remonty 
dróg w Zawadce Rymanowskiej 
i Cergowej, wymieniono po-
krycie dachu Domu Ludowego 
w Głojscach i zbudowano plac 
zabaw przy Zespole Szkół Pu-
blicznych w Równem w ramach 
programu „Radosna Szkoła-
”(szczegółowa informacja z po-
daniem wielkości zadań i ewen-
tualnego dofinansowania z in-
nych środków niż budżet gminy 
znajduje się obok).

kbr: Trwają prace przy remon-
cie budynku urzędu gminy już 
od maja br. Mieszkańcy chcieliby 
wiedzieć czy remont przyczyni 
się do powstania nowych miejsc 
pracy w urzędzie i po co montuje 
się windę w budynku dwupię-
trowym?

Marek Górak: Wyremonto-
waliśmy w gminie w miarę na-
szych możliwości szkoły, domy 
ludowe, przyszedł więc czas 
na budynek urzędu, który jest 
jakby wizytówką gminy. Nie-
mniej remont budynku urzędu 
podyktowany jest przede 
wszystkim bardzo złym stanem 
budynku, stropodach przecie-
kał, przy większych opadach 
pracownikom znajdującym się 
na drugim piętrze lało się na 
głowę, a doraźne remonty już 
nie wystarczały. Przy okazji re-
montu dachu dobudowaliśmy 
poddasze użytkowe i platformę 
dla niepełnosprawnych, która 
umieszczona jest po zewnętrz-
nej stronie budynku. To nie jest 
szklana winda dla pracowni-
ków, platforma ma służyć oso-
bom na wózku inwalidzkim i in-
nym niepełnosprawnym oso-
bom. Druga klatka schodowa, 
która została wybudowana jest 
wymagana, bowiem zgodnie  
z przepisami budowlanymi i za-
sadami bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego schody nie 
mogą być obok schodów, to do-
datkowe wyjście ewakuacyjne. 
Nowych miejsc pracy w urzę-
dzie nie będzie, radzimy sobie 
z zadaniami z istniejącą kadrą. 
Dobudowane poddasze przy-
czyni się do uporządkowania 
istniejących stanowisk w urzę-
dzie, na górne piętra przenie-
sieni zostaną pracownicy Wy-
działu Finansowego i ZOPO. 
Ci ostatni zwolnią pomieszcze-
nia w starym budynku urzędu 
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Marek Górak Burmistrz Dukli.

PROJEKTY UNIJNE
Gmina Dukla zrealizowała 3 projekty współfinansowane z EFRR 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego 2007-2013: 

1. Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowa-
nie gospodarki wodno-ściekowej w północnej części Gminy 
Dukla - poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Równe. Projekt o wartości 6 775 437,26 zł, w tym do-
finansowanie 4 007 100,39 zł. Celem projektu było wybudo-
wanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe. (RPO 
WP 2007-2013 oś IV ochrona środowiska i zapobieganie za-
grożeniom, działanie 4.1 infr. Ochr. Środowiska schemat A – 
oczyszczanie ścieków) 

2. Dokończenie budowy Zespołu Szkól w Dukli – wartość projek-
tu 4 438 506,96 zł , wysokość dofinansowania 2 426 314,35 
zł. celem projektu było Dokończenie budowy Zespołu Szkól 
w Dukli, w którym mieści się Gimnazjum i licem. (RPO WP 
2007-2013 oś V infrastruktura publiczna dz. 5.1 infrastruk-
tura edukacyjna schemat B)

3. Projekt „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 
Gmin Chorkówka, Dukla i Wojaszówka w sytuacji poża-
rów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicz-
nych i ekologicznych” w ramach którego dokonano zaku-
pu trzech średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 
ww. gmin. Wartość zadania 2 270 987 zł dofinansowanie 
1 929 319,47(684 909,17 Gmina Dukla) (RPO WP 2007-2013 
oś IV ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, dzia-
łanie 4.4 zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom)

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013 Gmina Dukla zrealizowała:

Projekt „Dukielskie Euroboisko – etap II wykonanie trybuny i za-
plecza” w ramach – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007- 2013. Wartość projektu 1 084 896 zł, wysokość do-
finansowania 450 944,00 zł. Celem projektu było wybudowanie 
trybuny i budynku zaplecza przy boisku sportowym ze sztuczna 
nawierzchnią.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007- 2013. działanie: Podstawowe usługi dla ludności wiej-
skiej Gmina Dukla zrealizowała projekt „ Budowa kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowości Jasionka – etap IV” Wartość projektu 
4 399 839zł, wysokość dofinansowania 2 527 525 zł.
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miennej Góry. Dowiedzą się 
cokolwiek o Kanale Augustow-
skim, co to projektował i budo-
wał go generał Ignacy Prądzyń-
ski? Tak, ten sam z Powstania 
Listopadowego. A to były lata 
trzydzieste wieku dziewiętna-
stego, bez wydumanych tech-
nologii i cudactw wieku dwu-
dziestego i dwudziestego 
pierwszego. Kiedy dziś bez in-
ternetu i komórki, ani rusz... 
Zaś Kanał Augustowski słu-
żący na co dzień do teraz, uzna-
wany jest za cud techniki nie 
tylko tamtych dawnych lat, ale 
doczekał się lauru jako wiel-
kie osiągnięcie techniki świa-
towej. Jeżeli zaporę Hoovera 
na rzecze Kolorado w Ame-
ryce uważa się za największe 
osiągnięcie światowej hydrolo-
gii, to jak zakwalifikować pol-
ski Kanał? A nie zobaczyć i nie 
zakochać się w niedoszłym cu-
dzie światowej przyrody - w je-
ziorach Warmii i Mazur. Nie 
płynąć kajakiem przez wzbu-

Widziane z CergowejOrganizacje pożytku 
publicznegoGmina Dukla trzecia  

na Podkarpaciu
W rankingu „Aktywna Gmina Podkarpacia” opracowanym przez 

Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie na podstawie danych za 
2010 rok gmina Dukla w kategorii gmin wiejskich i miejsko-wiej-
skich znalazła sie na 11. miejscu na 160 gmin, a w kategorii gmin 
miejsko-wiejskich na 3. miejscu w województwie Podkarpackim. 
Kryteria brane pod uwagę w rankingu to: dochody ogółem na 1 
mieszkańca (w zł ), dochody własne na 1 mieszkańca (w zł), wy-
datki ogółem na 1 mieszkańca (w zł ), wydatki inwestycyjne na 
1 mieszkańca ( w zł), udział dochodów własnych w dochodach 
ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, 
udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem, udział 
liczby pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców, udział liczby 
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ogólnej 
liczbie mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych przypada-
jących na 100 mieszkańców. Gratulujemy mieszkańcom.

kbr
-------------------------------------------------------------------------------

Centrum Współpracy  
w Barwinku

15 grudnia br. w Barwinku odbyło sie otwarcie Polsko-
Słowackiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych 
i Celnych. W uroczystościach uczestniczył także burmistrz gminy 
Dukla Marek Górak.

kbr
--------------------------------------------------------------------------------

Drogi po remoncie  
w Cergowej

Od 20 października do 30 listopada br. trwał remont dróg we-
wnętrznych na terenie osiedla mieszkaniowego po byłym Igloopolu 
w Cergowej. Wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe na powierzch-
ni 2177 m2 . Wartość całej inwestycji to 358 474,85 zł. Inwestycja 
została sfinansowana przez Agencję Nieruchomości Rolnych o/ 
Rzeszów i Gminę Dukla. Agencja od lat wspomaga tereny popege-
erowskie w gminie Dukla. 

kbr
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Na terenie naszej gminy dzia-
łają organizacje, które błęd-
nie wielu z nas określa mia-
nem organizacji pożytku pu-
blicznego. Aby uzyskać status 
organizacji pożytku publiczne-
go nie wystarczy podejmować 
się zadań na rzecz osób będą-
cych w trudnej sytuacji życio-
wej. Prowadzenie takiej dzia-
łalności to tylko jeden z warun-
ków, który trzeba spełniać, aby 
móc stać się organizacją pożyt-
ku publicznego zwaną potocz-
nie OPP.

Status OPP oznacza stan praw-
ny organizacji, która spełnia 
wszystkie wymogi ustawy o 
działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie odno-
szące się do OPP oraz uzyska-
ła potwierdzenie tego faktu w 
Krajowym Rejestrze Sądowym.

Status OPP uzyskuje się na 
wniosek. Zatem organizacja 
musi wystąpić do KRS o jego 
nadanie. Sąd weryfikuje, czy 
zostały spełnione wszystkie 
warunki stawiane przez usta-
wę, aby organizacja mogła uzy-
skać status OPP. Dowodem na-
bycia statusu OPP jest należny 
wpis do KRS. 

Jednym z warunków przyzna-
nia organizacji statusu organi-
zacji pożytku publicznego jest 
prowadzenie działalności na 
rzecz osób w trudnej sytuacji 
życiowej lub materialnej nie-
przerwanie przez co najmniej 
2 lata, przy czym działalność ta 
nie może być prowadzona wy-
łącznie na rzecz członków or-
ganizacji. Ponadto organizacja 
w świetle ustawy cały dochód 
przeznacza na działalność po-
żytku publicznego. Organizacja 
musi posiadać statutowy kole-
gialny organ kontroli lub nad-
zoru, całkowicie niezależ-
ny od organu zarządzającego. 
Członkowie organu kontrolnego 
muszą spełniać kilka ustawo-
wych warunków np. nie mogą 
być w stosunku pokrewieństwa 
do członków organu zarządza-
jącego, nie mogą być skaza-
ni prawomocnym wyrokiem są-
dowym.

Z chwilą uzyskania statusu 
OPP, organizacji przysługują 
określone przywileje, ale rów-

nież ciążą na niej obowiązki. 
Organizacja ma prawo do otrzy-
mywania 1% podatku od osób fi-
zycznych, prawo do nieodpłat-
nego informowania przez radio 
i telewizję publiczną o swojej 
działalności, możliwość użyt-
kowania nieruchomości należą-
cych do Skarbu Państwa lub sa-
morządu terytorialnego na pre-
ferencyjnych warunkach, an-
gażowania do zbiórek publicz-
nych małoletnich wolontariu-
szy, możliwość zwolnienia z po-
datku VAT , ma prawo do zwol-
nień od: podatku dochodowego 
od osób prawnych, podatku od 
nieruchomości, opłat skarbo-
wych, opłat sądowych, podat-
ku od czynności cywilnopraw-
nych. Wymienione przywileje 
stosuje się wobec organizacji 
i prowadzonej przez nią dzia-
łalności pożytku publicznego. 
Jeśli OPP prowadzi działalność 
gospodarczą, stosuje się wów-
czas takie same zasady, jak wo-
bec innych organizacji pozarzą-
dowych, nieposiadających sta-
tusu OPP.

O status organizacji pożytku 
publicznego może starać się 
podmiot, który odpowiada defi-
nicji organizacji pozarządowej- 
jako jednostki niezaliczanej do 
sektora finansów publicznych, 
niedziałającej w celu osiągnię-
cia zysku. Działalność pożyt-
ku publicznego może być pro-
wadzona przez stowarzysze-
nia jednostek samorządu te-
rytorialnego, osoby prawne  
i jednostki organizacyjne dzia-
łające na podstawie przepi-
sów ustawy o stosunku Państwa 
do Kościoła Katolickiego  
w Rzeczypospolitej Polskiej,  
o stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyzna-
niowych, jeżeli ich cele statu-
towe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publiczne-
go np. archidiecezje, parafie, 
Caritas diecezji ponadto przez 
spółki akcyjne i spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością oraz 
kluby sportowe będące spółka-
mi, które nie działają dla osią-
gania zysku a całość dochodu 
przeznaczają na realizację ce-
lów zawartych w statucie.

Bpudło
ciąg dalszy na str. 7 u

Wiadomości z Gminy

Uczniowie z Równego 
jadą do Berlina
W dniach 3-5 stycznia 2012 roku – 16 najlepszych uczniów Gimna-

zjum w Równem odwiedzi Berlin i zwiedzi wystawę „Obok. Pol-
ska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce.” Projekt ten wspierany jest 
przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Gefördert aus Mitteln 
der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. 

Celem naszego wyjazdu do Berlina jest uświadomienie 
uczniom, jak bardzo krzywdzące mogą być przyjęte stereotypy 
i pielęgnowane przez lata urazy. Chcemy, by uczniowie poznali 
piękno Berlina, jego historię, historię zwykłych ludzi, a przede 
wszystkim, by zrozumieli, że Polacy i Niemcy to sąsiedzi i należy 
dbać o dobre stosunki pomiędzy naszymi krajami. Trzeba poznać  
i zrozumieć nasze wspólne dzieje, by móc budować przyszłość 
bez nienawiści i uprzedzeń.

Aneta Cyran

rzone Wigry i nie wygrzewać 
się w starej drewnianej bani 
nad Krutynią? A spędzić świt i 
obejrzeć wschód słońca na Ba-
biej Górze. 

Wdrapać się na tatrzańskie 
Rysy. Przejechać rowerem pół 
Polski, albo przewędrować ją 
na własnych nogach. A pójść w 
Krakowie do podziemi pod Su-
kiennicami i podumać nad wiel-
kością naszych przodków znad 
Wisły i Jasiołki, co to we wcze-
snym średniowieczu handlo-
wali zbożem i winem z sąsia-
dami z południa. Bo przez Kra-
ków wiódł szlak handlowy od 
południa po Bałtyk. I prowadził 
także przez Duklę, stąd nazwa 
jednej z dukielskich ulic - Trakt 
Węgierski. Dziś na Trakcie du-
kielskie władze.

Piszę z Krakowa i mam 
prośbę do gospodarzy gminy: 
nie szczędźcie pieniędzy na 
propagowanie waszego re-
gionu. On jest tego wart. Po 
prostu.

Zbigniew Ringer

Życzenia Noworoczne

Szanownej Redakcji miesięcznika „Dukla.pl” na 
czele z Panią Krystyną dużo serdecznych życzeń, 
najważniejsze to długich lat życia w zdrowiu i ra-
dości. Smutek odpędzajcie uśmiechem. Otaczaj-
cie się osobami szczerymi. Niech Was otoczy mi-
łość i szczęście, a pokój jak gwiazda niech Wam 
cały Rok 2012 świeci. Tego Wam życzą szczerzy 

czytelnicy „Dukli.pl”

Laury dla „Jasiołki”
„Jesteście kwiatem polskiego agrobiznesu” – mówił podsekretarz 
stanu Tadeusz Nalewajk, witając 6. grudnia br. w Ministerstwie Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi laureatów tegorocznej edycji Konkursu Agro-
przedsiębiorca RP.

„Pomimo rozmaitych prze-
ciwności jesteście liderami 
branży rolno-spożywczej, która 
od lat przynosi nam dodatnie 
saldo w handlu. Dziś od nas 
uczą się Ci, którzy przed laty 
byli wzorem dla naszego rol-
nictwa. Dziś to polski przemysł 
rolno-spożywczy dysponuje 
jednymi z najnowocześniej-
szych maszyn w Europie” – do-
dał wiceminister. Tadeusz Na-
lewajk wyraził również swoje 
przekonanie o tym, że nie by-
łoby tych sukcesów bez praco-
witości i wytrwałości polskich 
rolników i agrobiznesmenów.

Podsekretarz stanu wrę-
czył laureatom Konkursu listy 
gratulacyjne Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi oraz życzył 
dalszego rozwoju i kolejnych 

spektakularnych sukcesów. 
Wśród uhonorowanych za-
szczytnymi tytułami: Wybitny 
Agroprzedsiębiorca, Wzorowy 
Agroprzedsiębiorca, Zasłużony 
Promotor Agrobiznesu oraz 
Agroprzedsiębiorca Wszech-
czasów znaleźli się rolnicy, 
przedstawiciele zakładów prze-
twórstwa rolno-spożywczego, 
branż obsługujących rolnictwo 
i agrobiznes oraz reprezentanci 
świata nauki

Dziewięciu laureatom kon-
kursu przyznano tytuł „Wzo-
rowego Agroprzedsiębiorcy 
RP 2011”. Są to: Ireneusz Dy-
marski - dyrektor Zakładu Do-
świadczalnego w Pawłowicach 
zajmującego się hodowlą by-
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Zadania zrealizowane w 2011 roku:

1. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Typrowicza w Dukli- 
wartość zadania 549 170zł.

2. Parking przy stadionie w Dukli wartość zadania 724 679 zł.
3. Remont parkingu przy Klasztorze o.o. Brnardynów – dolna 

pólka- 462 767 zł ( w tym 300 tys. dotacji ).
4. Oświetlenie uliczne w Dukli, Równem i Iwli- 221 143 zł 
5. Wykonanie monitoringu przy MOSIR - 121 393 zł.
6. Remont drogi Zawadka Rymanowska – „droga wewnętrzna do 

byłego Igloopolu” nr ew. dz. 314 (km od 1+000 do 2+000), 
w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 
249 704 zł ( w tym dotacja 199 763 zł)

7. Remont infrastruktury drogowej na terenie osiedla mieszka-
niowego po byłym Igloopolu w miejscowości Cergowa – war-
tość 316 464 zł. w tym dofinansowanie z ANRSP.

8. Wymiana pokrycia dachu Domy Ludowego w Głojscach - 
107 667 zł.

9. Budowa placu zabaw przy zespole Szkół Publicznych Szkoła 
Podstawowa i Gimnazjum im. Marii i Michała Krukierków w 
Równem w ramach programu „Radosna Szkoła” -99 994 zł- 
dofinansowanie 50%

gminy dla pracowników Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i Ośrodka Kultury, któ-
rzy maja trudne warunki loka-
lowe. Na parterze znajdą się 
stanowiska, które mają bezpo-
średni kontakt z mieszkańcami, 
czyli ewidencja ludności, do-
wody osobiste czy Urząd Stanu 
Cywilnego. 

kbr: A zatem jakie jeszcze no-
wości nastąpią w nowym roku w 
urzędzie gminy, to ważna sprawa 
dla mieszkańców, ponieważ 
urząd służy właśnie im, to miesz-
kańcy przychodzą załatwiać tu 
swoje sprawy?

Marek Górak: Remont bu-
dynku urzędu potrwa jeszcze 
parę miesięcy, za te wszystkie 
utrudnienia przepraszam bar-
dzo mieszkańców, obiecuje jed-
nak, że po październiku 2012 
roku, a może nawet trochę 
wcześniej będzie lepiej. Zmiany 
związane z budynkiem, o któ-
rych mówiłem wcześniej nastą-
pią dopiero po zakończeniu re-
montu budynku urzędu. Nato-
miast już od nowego roku na-
stępują zmiany: przestanie ist-
nieć kasa jako punkt, w którym 
wpłacało się gotówkę, czyli ob-
sługa gotówkowa w kasie za-
stąpiona zostanie obsługą bez-
gotówkową w formie przele-
wów bankowych. Wszystkie 
operacje finansowe, dotyczące 
spraw załatwianych w urzę-
dzie, mieszkańcy będą zała-
twiać w Podkarpackim Banku 
Spółdzielczym, z którym za-
warliśmy już umowę na kolejny 
rok. Nie robimy w urzędzie 
punktu bankowego ze względu 
na bliskość banku od urzędu. Te 
zmiany musieliśmy wprowadzić 

w związku z nową polityką po-
datkową i wprowadzeniem kont 
wirtualnych. 
Od nowego roku jeden dzień 
w tygodniu pracownicy będą 
pracować dłużej, prawdopo-
dobnie będzie to poniedziałek,  
a urząd będzie czynny do 17, po 
to aby mieszkańcy, którzy pra-
cują mieli możliwość załatwie-
nia swoich spraw w urzędzie. 
Czekają nas też nowe zadania 
np. wprowadzenie ustawy śmie-
ciowej, która zacznie obowią-
zywać już w 2013 roku. Mamy 
jeszcze trochę czasu, przygoto-
wujemy się do tych zadań opar-
ciu o istniejąca kadrę. Nowe 
osoby, które pojawiają się w 
urzędzie to stażyści i osoby za-
trudnione na tzw. roboty pu-
bliczne, których płace refun-
dowane są przez Powiatowy 
Urząd Pracy. Ich płaca nie ob-
ciąża budżetu gminy, a poma-
gają w różnych zadaniach ad-
ministracyjnych w urzędzie. 
Po podziale gminy i utworze-
niu z gminy Dukla gminy Ja-
śliska uchwaliliśmy nowy sta-
tut gminy i wprowadziliśmy 
kilka zmian, które obowiązywać 
będą już od stycznia 2012 roku, 
a mianowicie dotychczasowy 
Urząd Gminy Dukla, zmienia 
nazwę na Urząd Miejski w Du-
kli, taka zmiana ma zastosowa-
nie w ostatnich latach. Dotych-
czasowy burmistrz gminy Du-
kla zmienia nazwę na burmistrz 
Dukli, pełni jednak funkcję bur-
mistrza całej gminy.

kbr: Mija rok od utworzenia Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Dukli. Jak burmistrz oce-
nia funkcjonowanie ośrodka?

Z burmistrzem Markiem Górakiem  
rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz
u dokończenie ze str. 2 

dła; Paweł Krajmas - dyrek-
tor Zakładu Mięsnego Ja-
siołka w Dukli; Arkadiusz No-
wicki - prezes firmy Metal-
bud-Nowicki w Rawie Mazo-
wieckiej produkującej maszyny 
dla przetwórstwa mięsa; Feli-
cjan Pikulik - prezes Stadniny 
Koni w Dobrzyniewie; Elż-
bieta i Wojciech Pysiak - wła-
ściciele gospodarstwa rolnego i 
przydomowej masarni w Zdzie-
chowicach; Elżbieta i Sławo-
mir Wiesiak, właściciele firmy 
cateringowej Janex w Warsza-
wie; Andrzej Wiśniewski - rol-
nik ze Sławkowa, Mieczysław 
Zaremba - prezes Rolniczego 
Kombinatu Spółdzielczego Bą-
decz oraz Stanisław Zymon 
- właściciel Szkółki Krzewów 
Ozdobnych w Tłokini Wielkiej.

Tytuł „Promotor Agrobiz-
nesu RP 2011” przypadł preze-
sowi Banku Spółdzielczego w 
Dusznikach Wojciechowi Ju-
jeczce oraz dyrektorowi Insty-
tutu Ochrony Roślin Markowi 
Mrówczyńskiemu.

„Agroprzedsiębiorcą RP 
Wszechczasów” został prezes 
Okręgowej Spółdzielni Mle-

czarskiej w Jasienicy Rosielnej 
Kazimierz Śnieżek. Tytuł ten 
może dostać osoba działająca 
w branży żywnościowej, która 
otrzymała wcześniej tytuł wybit-
nego agroprzedsiębiorcy i pra-
cuje w zawodzie ponad 50 lat.

Celem konkursu jest na-
gradzanie przedsiębiorców rol-
nych, którzy mają znaczące do-

konania w prowadzonych przez siebie agrofirmach. Organizato-
rem konkursów jest redakcja magazynu „Agro”. Konkursowi pa-
tronował w tym roku wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak 
i minister rolnictwa Marek Sawicki. 

opracował: Kamil. Krowicki
źródło: http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/
Informacje-Prasowe/Agroprzedsiebiorca-2011
audycja TVR  http://www.tvr24.pl/wideo-2-134.html
http://www.youtube.com/watch?v=fXwivuc0NxQ
Więcej informacji na stronie WWW.JASIOLKA.COM

Laury dla „Jasiołki”
u dokończenie ze str. 5 

Plany na 2012 rok:
1. Budowa kortów tenisowych na terenie MOSIR w Dukli: 

-476 072 zł;

2. Remont Sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli” 
w ramach działania odnowa i rozwój wsi- 413 Wdrażanie lo-
kalnych strategii działania, wartość projektu 734 030 zł – do-
finansowanie 477 417 zł. w roku 2011 wykonano remont da-
chu za kwotę 61 809 zł.

3. Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dukli – wartość 1 442 
161 zł

4. Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach: Nadole 
i Dukla wartość projektu 2 541 030 zł , dofinansowanie 
1 778 462 zł. 

5. Budowa sal sportowych w Tylawie i Jasionce szacowany koszt 
jednego zadania-2 100 000 zł. Planuje się wystąpić o dofinan-
sowanie na budowę w ramach RPO WP 2007-2013 

6. Kanalizacja Łęki Dukielskie – opracowanie dokumentacji pro-
jektowej.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczo-
wej i wodociągowej w Zboiskach.

8. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” 
zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi prioryteto-
wej „Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu 
Operacyjnego WP 2007-2013- udział gminy 104 tys. projekt 
o zasięgu wojewódzkim realizowany przez samorząd woje-
wództwa.

Marek Górak: Uważam, że to 
był bardzo dobry pomysł, ośro-
dek zaczyna żyć własnym ży-
ciem, wszystkie obiekty są wy-
korzystywane praktycznie cały 
czas od wczesnych godzin ran-
nych aż do wieczora: duża 
hala, siłownia, sauna, a także 
boiska sportowe. Z tych obiek-
tów korzystają nie tylko dukiel-
skie szkoły i mieszkańcy Dukli, 
ale zaczynają korzystać także 
szkoły z innych miejscowości i 
mieszkańcy całej gminy. Orga-
nizacja zajęć i pomysły na wy-
korzystanie obiektów MOSiR 
są niewątpliwe zasługą dyrek-
tora obiektu p. Michała Szopy. 
Obiekty te służą zachowa-
niu zdrowia i kondycji miesz-
kańców.

kbr: W byłym budynku Nadleśnic-
twa Dukla trwają remonty. Czy 
gmina ma już pomysły na wyko-
rzystanie tego obiektu?

Marek Górak: Tak, będzie 
się tu znajdować siedziba Ze-
społu Karpackich Parków Kra-

jobrazowych i być może jesz-
cze jedna kondygnacja zostanie 
przeznaczona na realizacje za-
dań własnych gminy. Jakich to 
dopiero dowiemy się po zakoń-
czonym przetargu.

kbr: Mieszkańcy są zaintereso-
wani budową drogi na Chyczki. 
Proszę powiedzieć w jakim celu 
jest ona budowana.

Marek Górak: O możliwość 
korzystania ze starej drogi 
na Chyczki wielokrotnie py-
tali właściciele działek w tam-
tym rejonie. Propozycja wspar-
cia ze strony Kamieniołomu Li-
powica pojawiła się kiedy mie-
liśmy do zagospodarowania 
płyty drogowe z Cergowej, i tak 
wspólne działania doprowa-
dziły do tego co jest. W przy-
szłości razem z Nadleśnictwem 
Dukla będziemy się starali do-
prowadzić tę drogę jak najda-
lej w stronę Chyrowej. Będzie 
to dobre miejsce na spacery dla 
mieszkańców Dukli i nie tylko.

kbr: Jakie gmina ma plany in-

westycyjne na 2012 rok oprócz 
dokończenia remontu i przebu-

dowy budynku urzędu gminy?

Marek Górak: Planujemy bu-
dowę kortów tenisowych przy 
MOSiR, remont sali widowi-
skowo-kinowej Ośrodka Kul-
tury w Dukli, budowę i przebu-
dowę wodociągów w Nadolu i 
Dukli, uzyskanie pozwoleń na 
budowę sal gimnastycznych w 
Tylawie i Jasionce, zakończenie 
prac projektowych kanaliza-
cji w Łękach Dukielskich, zło-
żenie wniosku do LGD na bu-
dowę Domu Ludowego w No-
wej Wsi, opracowanie doku-
mentacji projektowej kanali-
zacji deszczowej i wodocią-
gowej w Zboiskach, wprowa-
dzenie Podkarpackiego Sys-
temu e-administracji Publicz-
nej (szczegółowa informacja 
o planowanych przedsięwzię-
ciach z podaniem wielkości za-
dań i ewentualnego dofinanso-

wania z innych środków niż bu-
dżet gminy znajduje się obok). 

kbr: A teraz tak po ludzku, jak 
burmistrz udziela się w pracach 
domowych ?

Marek Górak: Wspieram żonę 
w sytuacjach tego wymagają-
cych. Prace ogrodowe, sadze-
nie i pielęgnacja kwiatów, ko-
szenie trawy, odśnieżane należą 
do moich obowiązków, robię to 
z przyjemnością. 

kbr: Gdzie burmistrz spędza Syl-
westra w tym roku

Marek Górak: Tym razem ze 
znajomymi w domu.

kbr: Dziękuję bardzo za rozmowę

Marek Górak: Wszystkim 
Mieszkańcom Gminy Dukla 
składam najserdeczniejsze 
życzenia noworoczne, dużo 
zdrowia, szczęścia, miłości i 
realizacji planów rodzinnych 
i zawodowych

Czytelnikom Dukli.pl
uśmiechu, radości, zdrowia 

i dużo szczęścia
w Nowym 2012 Roku

życzy Redakcja

Mieszkańcom gminy Dukla w Nowym 2012 Roku
wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia,  

zasobności
realizacji planów i zamierzeń

rodzinnych i zawodowych
życzą 

Andrzej Dziedzic
Przewodniczący Rady  

Miejskiej w Dukli

Marek Górak
Burmistrz Gminy Dukla
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„Napisz mi…  
a powiem ci kim jesteś”
Jestem uczennicą klasy I Gimnazjum w Jaśliskach i w tym roku po raz 

drugi wzięłam udział w Ogólnopolskim Konkursie Ładnego Pisania 
Piórem. Zostałam po raz kolejny laureatką tego niezwykłego przedsię-
wzięcia. W ubiegłym roku po raz pierwszy w życiu zmierzyłam się z od-
ręcznym pisaniem piórem i pod przewodnictwem pani od języka pol-
skiego, Janiny Szczurek zrozumiałam, że moje najskrytsze marzenia 
mogą zostać zrealizowane.

 Wtedy też byłam w piątce 
finalistów i odbyłam wraz z pa-
nem dyrektorem Adamem 
Dańczakiem i panią od j. pol-
skiego niezapomnianą podróż 
do Warszawy. To oni wspie-
rali mnie i towarzyszyli mi na 
Zamku Królewskim. Tam też 
w dogrywce na żywo udało mi 
się zdobyć 3. miejsce i wrę-
czono mi niezwykłe upominki 
m.in. złote pióro marki Parker 
oraz stypendium w wysokości 
2000zł. Od tej chwili minął rok 
i wiele pracowałam nad charak-

terem swojego pisma jak i spo-
sobem wyrażania myśli na pa-
pierze. Niezwykle ucieszyłam 
się na wiadomość, ze znowu 
będę mogła pojechać do stolicy 
i spotkać się z ludźmi ze świata 
sztuki i telewizji. Poczułam się 
wyjątkowo z powodu docenie-
nia moich umiejętności i wy-
boru akurat mojej pracy z po-
nad 3 tys. innych wypracowań. 

14 grudnia w tym samym 
składzie przybyliśmy na Za-
mek Królewski, gdzie przeży-
łam zapierające dech w pier-

siach chwile, pełne zdenerwo-
wania ale również wielkiego 
wzruszenia kiedy to ogłoszono 
oczekiwane wyniki. Moje sta-
rania uhonorowano wysokim, 
zaszczytnym ale i sprawiedli-
wym 2. miejscem. 

Po tych wydarzeniach po-
zostały mi cudowne wspo-
mnienia, które są jednak dla 

mnie cenniejsze niż rzeczy ma-
terialne.

Myślę, że wiele nauczy-
łam się poprzez pisanie pió-
rem. Dzięki niemu przybyły mi 
chyba bardzo ważne w życiu 
cechy takie jak: upartość, cier-
pliwość i staranność, które po-
mogą mi w dążeniu do określo-
nego celu w przyszłości. 

Odkryłam w sobie ukryte ta-
lenty, nauczyłam się głębiej za-
stanawiać nad tym co tworzę  
i zaczęłam walczyć o swoje wła-
sne „ja”, którego coraz bardziej 
brakuje u młodzieży w moim 
wieku z epoki narastającej sieci 
komputerów i telewizji.

Bardzo chciałabym podzię-
kować ludziom dla których 
warto się uspołeczniać – to ci, 
którzy wspierali mnie w cza-
sie gdy przebywałam w War-
szawie oraz tym, którzy na co 
dzień wierzą w moje możliwo-
ści, chcą mi pomagać i wnoszą 
otuchę w moją działalność.

 Uważam przede wszyst-
kim, że pismo świadczy o cha-
rakterze człowieka i jego war-
tości. Teraz wiem, że pióro zo-
bowiązuje nie tylko ciało ale  
i duszę, jest kluczem do pozna-
nia samego siebie.

Elżbieta Mezglewska
uczennica klasy I Gimnazjum  

w Jaśliskach

Piękna i bogata 
Historia Heleny Rubinstein

Helena Rubinstein nie jest 
związana z Duklą bezpośred-

nio. Osobą łączącą najbogatszą 
kobietę świata z ziemią dukiel-
ską jest Naftali Herz Horacy Ru-
binstein urodzony w Dukli w 1845 
roku, syn Arieha Leiba Rubinste-
ina i Gitli Malki Schaff, ojciec 
„cesarzowej piękna”, Heleny Ru-
binstein. 

Naftali Rubinstein opusz-
cza Duklę ok. roku 1869 i udaje 
się do Krakowa, gdzie uro-
dzili się jego rodzice. Zapewne 
przy pomocy swatki poznaje 
przyszłą matkę Heleny, Augu-
stę Gitel Scheindel Silberfeld 
ur. 11.08.1844 r. w Krakowie 
i w roku 1870 stają razem pod 
chuppą, zawierając rytualny 
związek małżeński. Helena 
przychodzi na świat 25 grudnia 
1870 roku, jako pierworodne 
dziecko Naftalego i Augusty na 
Krakowskim Kazimierzu. 

W pierwszy szabat po uro-
dzeniu, ojciec w synagodze 
nadał córce imię Chaja. Matka 
Chaji nie miała łatwego ży-
cia jako żona pobożnego Żyda. 
Po ogoleniu głowy zajmowała 
się rodzeniem dzieci i prowa-
dzeniem koszernego domu. 
Według różnych źródeł Chaja 
miała czternaścioro rodzeń-
stwa. Niestety sześcioro z nich 
zmarło we wczesnym dzieciń-
stwie. Cała rodzina gnieździła 
się w dwóch malutkich poko-
ikach przy ulicy Szerokiej 14. 
W domu brakowało pieniędzy, 
bo trudno było utrzymać liczną 
rodzinę ze sprzedaży nafty i ja-
jek. Chaja, gdy tylko dorosła 
pomagała ojcu w sklepie i pro-
wadzeniu ksiąg handlowych. 
W trakcie powrotu ze sklepu 
do domu robiła zakupy na naj-
tańszym na Kazimierzy placu, 
pod synagogą Izaaka. Praco-
wity dzień kończyła pomagając 
matce w kuchni i przy młod-
szym rodzeństwie. Gdy skoń-
czyła 17 lat ojciec postanowił 
wydać ją za mąż. Przy pomocy 

swatki wyszukał jej pobożnego 
Żyda, co prawda dwukrotnie 
starszego i niezbyt urodziwego 
wdowca, ale za to posiadają-
cego niewielki majątek, który 
mógł im zapewnić stabilizację 
życiową. Niepokorna dziew-
czyna kategorycznie sprzeci-
wiła się decyzji ojca gdyż „po 
uszy” zakochana była w Sta-
siu, pięknym ale bardzo bied-
nym studencie medycyny i to 
w dodatku goju. Konsekwencje 
były surowe. Ojciec polecił jej 
opuścić dom rodzinny. Zrozpa-
czona dziewczyna, zmuszona 
została do emigracji na kraj 
świata. Wyjechała do Australii 
do wuja Luisa. Przed wyjazdem 
matka podarowała jej parę fla-
koników z kremem sporządzo-
nym przez osiadłego w Krako-
wie chemika dr Jacoba Lyku-
sky’ego. Jak się później oka-
zało, tan skromny posag ofiaro-
wany przez matkę, był zacząt-
kiem jej fortuny. Przekraczając 
granicę australijskiej ziemi, po-
dała w trakcie kontroli imię He-
lena. I tak Chaja stała się He-
leną. Niespełna 18-letnia He-
lena pracuje w sklepie i opiekuje 
się dziećmi wujostwa mieszka-
jącego w Corelaine, oddalonym 
o 100 km od Melbourne. Miała 
coś, czego pragnęły wszystkie 
Australijki: piękną, mleczną 
cerę i cudowny krem, który wy-
bielił nawet piegi gwiazdy Nel-
lie Stewart. Kobiety żywo inte-
resowały się specyfikiem z eg-
zotycznej Polski, który na po-
czątku przysyłała matka He-
leny. Po trzech latach na pro-
wincji Rubinstein wyjeżdża do 
Melbourne do kobiety, którą 
poznała na statku, w drodze do 
Australii. Miała uczyć jej dzieci 
niemieckiego. Ale stało się ina-
czej. To od niej pożycza 250 
funtów, kilka krzeseł i otwiera 
salon piękności „Valaze”. Ma 
coraz więcej zamówień, a trans-
porty z Polski docierają z opóź-
nieniem. W końcu prosi matkę 

o przesłanie receptury kremu. 
Wpierw sama, niczym czarow-
nica, sporządza w kuchni spe-
cyfik, ale gdy wzrasta popyt na 
krem Valaze sprowadza do Au-
stralii dr Jacoba Lykusky’ego, 
który zajmuje się organizacją 
profesjonalnej produkcji. Nie 
spoczywa na laurach. Otwiera 
kolejne salony piękności w Au-
stralii. Stale pogłębia swoją 
wiedzę. Kontaktuje się i współ-
pracuje z wybitnymi naukow-
cami i dermatologami w Wied-
niu, Berlinie, Dreźnie i Pa-
ryżu. Odbywa gruntowne stu-
dia z zakresu chirurgii plastycz-
nej, przemiany materii i zasad 
dietetyki u dr Bertholda. Na-
ukowo podbudowana w Euro-
pie wraca do Australii i wycho-
dzi za mąż za amerykańskiego 
dziennikarza Edwarda Wiliama 
Titusa. W 1907 roku rodzina 
Titus przeprowadza się i osiada 
w Londynie. W 1908 rodzi syna 

Helena Rubinstein

Roya, cztery lata później syna 
Horacego. W 1908 otwiera 
drugi instytut w Londynie. He-
lena doznaje metamorfozy staje 
się pięknością łagodną, jed-
nak pewną swojej siły. Po-
mimo bogactwa i sukcesu na-
dal pracuje ciężko, spędzając 
godziny w laboratorium. Two-
rzy linie kosmetyków „Valaze”. 
Linia kosmetyczna składa się 
z kremów na dzień, kremów 
na noc, maseczki przeciwtrą-
dzikowej, płynów ściągają-
cych i tonizujących sprzedawa-
nych pod nazwami l’Eau d’or 
(Złota Woda), l’Eau verte (Zie-
lona Woda) czy l’Eau qui pique 
(Szczypiąca Woda). Helena na-
dal się rozwija dlatego też po-
wierza kierownictwo nad lon-
dyńskim instytutem swojej sio-
strze Mańce. W 1912 roku przy-
jeżdża do Paryża, tam otwiera 
kolejny instytut. Proponuje w 
nim zabiegi kosmetyczne twa-

ciąg dalszy na str. 10 u

Uroczystości  
w klasztorze
8 grudnia w dukielskim sanktuarium odbyły się uroczystości ku 
czci Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Uroczystościom prze-
wodniczył o. prowincjał Jarosław Kania z Krakowa. 

Wygłosił okolicznościowe słowo Boże nawiązujące do 
dzisiejszego święta. Wspomniał, że wielkim czcicielem 
Matki Bożej był święty Jan z Dukli. Matka Boża Niepoka-
lanie Poczęta jest patronką prowincji bernardyńskiej i ca-
łego zakonu. Mszy świętej współprzewodniczyli ks. Alojzy 
z Łęk Dukielskich- wicedziekan dukielski, ks. Jan z Kro-
sna, ks. Marek z dukielskiej ,,fary” oraz współbracia Ber-
nardyni o. Eugeniusz i o. Henryk oraz o. gwardian Micheasz 
Okoński. Po Mszy świętej odbyła się procesja z Najświęt-
szym Sakramentem. Podczas adoracji o. prowincjał zawie-
rzył całą prowincję bernardyńską, wspólnotę i wszystkich 

Z życia sanktuarium

zgromadzonych Matce Najświętszej. 
Dzieci przygotowujące się do Pierw-
szej Komunii Świętej otrzymały me-
daliki, aby Matka Boża miała ich za-
wsze w swojej opiece. Poświęcono 
również nową salkę dla młodzieży, 
szczególnie dla ministrantów i scholi, 
aby mieli się gdzie spotkać i tworzyć 
wspólnotę - podkreśla o. gwardian 
Micheasz Okoński.

Stanisław Kalita
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IX Biesiada 
w Równem

Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnych Potraw

Zespól „Równianie”.

Stół z jadłem regionalnym.

Scena z „Kiszenia kapusty” w wyko-
naniu zespołu „Równianie”.

Zespół Breck Boys i zespół Master’s z Mszany 
z p. sołtys Ewą Kaczmarską-Więckowską.

Zespół śpiewaczy z Odrzykonia.

IX Biesiada w Równem
26 listopada br. odbyła się IX Biesiada Równieńska. Imprezę otwarła, 
przybyłych gości i wszystkich uczestników biesiady przywitała  
Grażyna Kłap – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Równem. 

W biesiadzie uczestniczyli: 
burmistrz Marek Górak, dy-
rektorka Ośrodka Kultury w 
Dukli Małgorzata Walaszczyk 
– Faryj, radni Rady Miejskiej 
w Dukli: Jan Marszał i Walde-
mar Patla, sołtys Mariusz Fol-
cik, prezes Zarządu Regional-
nego Związku Rolników, Kó-
łek i Organizacji Rolniczych 
z/s w Jaśle, sekretarz Związku 
Edward Sowa, przewodnicząca 
Regionalnej Rady Kół Gospo-
dyń Wiejskich z/s w Jaśle Irena 
Soboń. Gościnnie wystąpiły 
zespoły z Odrzykonia, Zespół 
Master’s z Mszany, zadebiuto-
wał Zespół Break Boys także z 
Mszany. Pani przewodnicząca 
Grażyna Kłap wręczyła wystę-
pującym zespołom drobne upo-
minki ufundowane przez Bur-
mistrza Gminy Dukla i Ośro-
dek Kultury w Dukli. Zespół 
Równianie wystąpił z obrzę-
dem – „Kiszenia kapusty”. 
Wzięli w nim udział: Grażyna 

Kłap, Władysław Rąpała, 
Stanisława Rąpała, Bożena 
Szczepanik, Bolesław Szcze-
panik, Kazimierz Szczepanik, 
Janina Szczepanik, Wanda 
Patla, Waldemar Patla, Mo-
nika Mikosz, Barbara Cięsz-
czyk, Bernadetta Łacek, Wik-
tor Książkiewicz, Ada i Iza 
Szczepanik. Po raz pierwszy 
obrzęd kiszenia kapusty pre-
zentowaliśmy na wyjeździe, na 
biesiadzie w Lubatowej – mówi 
Grażyna Kłap – przewodni-
cząca KGW w Równem. Wy-
stępowaliśmy z tym obrzędem 
kilkakrotnie w Równem, a także 
w: Prusieku, Równi, Dukli, Ol-
chowcu, Giedlarowej, Krynicy i 
w Rzeszowie - dodaje przewod-
nicząca. Koło Gospodyń Wiej-
skich w Równem przygotowało 
także stół z przysmakami regio-
nalnymi. Było co degustować. 
Zabawa trwała do późnych go-
dzin nocnych.

Krystyna Boczar-Różewicz

Gospodynie w Równem 
nie mają sobie równych
18 grudnia 2011 Koło Gospodyń Wiejskich w Równem oraz zespół „Sza-
rotka”z Ośrodka Kultury w Dukli, reprezentowali wspólnie gminę Du-
kla na IX MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE TRADYCYJNYCH POTRAW 
STOŁU WIGILIJNEGO I CIASTA ŚWIATECZNEGO „WOKÓŁ WIGILIJNEGO 
STOŁU”. Konkurs odbył się w Dworze Ostoya w Jasionce koło Rzeszowa.

Panie z KGW w Równem 
przygotowały wspaniałe wigi-
lijne potrawy, tradycyjne dla 
naszego regionu: barszcz czer-
wony, uszka (z grzybami, fa-
solą), pierogi (z serem, kapu-
stą, suszonymi śliwkami), go-
łąbki, kapusta z grochem, chleb 
na zakwasie. Były również 
świąteczne ciasta: sernik, pier-
nik i makowiec. Nie zabrakło 
także tradycyjnego kompotu z 

suszonych jabłek. Wszystko to 
nie tylko pięknie wyglądało, 
ale i smakowało. Stół Wigilijny 
ośpiewał zespół „Szarotka” pa-
storałkami i kolędami z okolic 
Dukli. Zespół otrzymał grom-
kie brawa. 

 Wysiłki pań z Równego 
doceniła komisja, przyznając 
w konkursie WYRÓŻNIENIE 
SPECJALNE. Oprócz gminy 
Dukla, prezentowały się mię-

dzy innymi: Trzebownisko, 
Łukawiec, Boguchwała, Ptasz-
kowa, Kielnarowa, Rzeszów. 
Zagraniczne stoły wigilijne 
przygotowały Ukraina i Sło-
wacja. Wszystko przebiegało 
w prawdziwie świątecznej at-
mosferze. Całości dodał urok 
sali balowej Dworu Ostoya i 
konferansjerka wielkiego mi-
łośnika folkloru, Czesława 
Drąga. 

Ośrodek Kultury w Du-
kli, KGW w Równem i Ze-
spół „Szarotka” dziękują orga-
nizatorom za niezwykle ciepłe 
przyjęcie i wspaniałą organiza-
cję imprezy. 

Ponadto Ośrodek Kultury 
w Dukli, szczególnie dziękuje 
paniom z KGW w Równem za 
ogrom pracy i wysiłek włożony 
w przygotowanie potraw wigi-
lijnych, które w konkursie ode-
grały największą rolę. 

Małgorzata Walaszczyk-Faryj 

Zespół „Równianie” przy wigilijnym stole.

Zespół „Szarotka”.

rzy oraz ciała takie jak szkocki 
tusz, elektrolizę i hydroterapię. 
Robi makijaże swym modelom 
i tworzy pierwsze pomadki do 
ust w tubach oraz kolorowe pu-
dry do twarzy. Jej praca przy-
nosi kolejny sukces. W 1914 
roku wybucha pierwsza wojna 
światowa. Helena wyjeżdża z 
rodziną do Stanów Zjednoczo-
nych. W Nowym Yorku otwiera 
salon urody. Jej salony powstają 
też w wielkich miastach amery-
kańskich, takich jak Chicago, 
Boston czy San Francisco. Po-
mimo konkurencji ze strony 
kanadyjki Elisabeth Arden i au-
striaczki Ester Lauder jej wy-
roby robią furorę. Po kilku la-
tach osiada w Paryżu, skąd za-
rządza swoim kosmetycznym 
imperium. Jest piękna, bogata 
i szczęśliwa. Intuicyjnie prze-
czuwając nadejście kryzysu fi-
nansowego w 1928 roku, ku 
ogólnemu zaskoczeniu, sprze-
daje wszystkie akcje swojego 
amerykańskiego przedsięwzię-
cia nowojorskiemu bankie-
rowi Lehmanowi Brosowi za 
okrągłą sumę 8 milionów do-
larów, zaś po krachu na nowo-
jorskiej giełdzie w rok później, 
odkupuje je już tylko za 2 mi-
liony. Pomimo posiadanej for-
tuny i urody nie potrafi zatrzy-
mać przy sobie męża. Pan Ti-
tus upokarza Helenę odchodząc 
do jej największej rywalki Eli-
zabeth Arden. Po rozstaniu z 
mężem poświęca się pracy. Po 
dwóch latach wychodzi za mąż 
za znacznie młodszego gruziń-
skiego księcia Achila Gourielli. 
Mówiło się o niej „mała wielka 
Madame”, ponieważ miała 
tylko 150 cm wzrostu. Była 
bardzo oszczędna. Co tylko 
mogła wpisywała w koszty 
firmy, włączając w to drogie 
suknie, do których miała zami-
łowanie, a które przedstawiała 
w urzędzie podatkowym, jako 
stroje robocze. Jej piękny apar-
tament w Nowym Jorku liczył 
26 sypialni, które wypełniały 
dzieła najwybitniejszych: Pi-
casso, Chagall, Matisse, Miro, 

Modigliani. Puderniczki do jej 
pudrów projektował Salvadore 
Dali. Mimo to wysyłała asy-
stentki po pończochy za 90 cen-
tów, poranne notowania gieł-
dowe sprawdzała w nocnej ko-
szuli za cztery dolary, do pracy 
jeździła metrem, a lunch nosiła 
ze sobą w papierowej torebce. 
Kochała pracę i była pracoho-
liczką. Jej powiedzenie „Lu-
dzie domagają się krótszego 
czasu pracy. Myślą, że mają 
potem coś ważniejszego do ro-
boty. A to praca jest najważ-
niejsza” stało się kultowe. Pod 
koniec życia pisała pamiętniki, 
w których fakty nie miały czę-
sto pokrycia z rzeczywistością. 
Śmierć zastała ją w biurze - nie-
spodziewanie dostała wylewu. 
Zmarła następnego dnia w 
szpitalu, 1 kwietnia 1965 roku 
w wieku 95 lat jako najbogat-
sza kobieta na świecie. Była au-
torką ponadczasowego i jakże 
nadal aktualnego powiedzenia: 
„Nie ma kobiet brzydkich, są 
tylko leniwe”.

Joanna Koszczan
Skarbnik Stowarzyszenia Sztetl 

Dukla

Piękna i bogata
u dokończenie ze str. 8 



Dukla.plstr. 12  nr 1/2012 Dukla.plrok XXI str. 13  

Konkursowe kolędy i pastorałki

Betlejemskie Światło 
od harcerzy z Jaślisk

Jagoda Jakieła - nagroda główna kat. I

Nagrodzeni wykonawcy - kat. I

Nagrodzeni wykonawcy - kat. IV i V

Konkursowe kolędy  
i pastorałki
20 grudnia br. w sali kina „Promień” odbył się V. Gminny Przegląd Ko-
lęd i Pastorałek. 104 wykonawców z całej gminy zaśpiewało na dukiel-
skiej scenie. Rywalizacja przebiegała w pięciu kategoriach wiekowych.

Komisja konkursowa w 
składzie Dorota Świstak, Kry-
styna Stańkowska i Małgorzata 
Walaszczyk – Faryj postano-
wiła wyróżnić i nagrodzić w 

tegorocznym konkursie nastę-
pujących wykonawców w po-
szczególnych kategoriach:

Kategoria I
Nagroda Główna – Jagoda Ja-

Marysiu  
miałaś szczęście 

Najmniejszy sokół w Europie Drzemlik (Falco columba-
rius) na terenie Polski objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. 
Na zdjęciu samiczka Drzemlika w moim ogrodzie nad Jasiołką. 
Wierzch ciała ma brązowy z lekkimi, poprzecznymi prążkami, na 
spodzie zaś jest biała z rzędami brązowych plam, pierś z ciem-
nymi długimi kreskami. Długość ciała ok. 30 cm, waga ok.200 g.

Boże Narodzenie na kartach

Celem konkursu jest:
- pogłębienie wiedzy o trady-

cjach związanych ze Świę-
tami Bożego Narodzenia;

- kształtowanie umiejętności 
plastycznych;

- rozwijanie upodobań arty-
stycznych;

- integracja twórcza uczestni-
ków ŚDS.
Technika prac była do-

wolna, a temat pracy zwią-
zany ze Świętami Bożego Na-
rodzenia.

Konkurs adresowany był do 
wszystkich uczestników Śro-

W Polsce bardzo nielicznie pojawia się jedynie podczas prze-
lotów. Zamieszkuje Szkocję, Skandynawię i północne części Ro-
sji, a także północną część Ameryki Północnej.

O rozpoznanie gatunku zwróciłam się do kolegów z Biesz-
czadzkiego PN, którzy mi odpisali – Marysiu miałaś szczęście, 
że ją widziałaś. Jest to samiczka Drzemlika -odpowiedzieli Pań-
stwo Ćwikowscy. Wrocanka to miejscowość wyjątkowa pod wzglę-
dem różnorodności biologicznej- odpowiedziałam.

Maria Walczak

Praca Teresy Sieńczak z ŚDS w Bliznem otrzymała I nagrodę.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej we 
współpracy z Sanatorium „Górnik” w Iwoniczu-

Zdroju  był już po raz drugi organizatorem konkursu na 
najładniejszą kartkę o tematyce bożonarodzeniowej. 

konała przeglądu i oceny zgło-
szonych do konkursu prac.

Komisji nagrodziła prace 
następujących osób:

1. Teresy Sieńczak – ŚDS 
w Bliznem, 2. Tomasza Chęć 
– ŚDS w Bliznem, 

3. Pawła Rebizak – ŚDS 
w Izdebkach oraz wyróżniła: 
Adama Świdera - ŚDS w Bli-
znem, Jadwigę Bogacz - ŚDS 
w Cergowej, Jana Skoczołek 
- ŚDS w Wolicy.

Nagrody specjalne od 
członków Komisji otrzymali:

1. Anna Muciek – ŚDS w 
Mielcu; 2. Łukasz Chęć – ŚDS 
w Bliznem; 3. Damian Gnap 
– ŚDS w Lesku; 4. Edyta Pi-
goń – ŚDS w Bliznem; 5. Jo-
anna Kasica- ŚDS w Woli Ra-
niżowskiej.

Wszyscy uczestnicy Kon-
kursu otrzymają podziękowa-
nia i pamiątkowe dyplomy. Na-
grodę specjalną kierownika 
ŚDS w Cergowej otrzymała 
praca Danuty Kudły z ŚDS w 
Izdebkach.

Nagrodą główną, za zdoby-
cie 1. miejsca, jest 10- dniowy 
pobyt w Sanatorium „GÓR-
NIK” w Iwoniczu-Zdroju, w 
całości sfinansowany przez Sa-
natorium „Górnik” dla zwy-
cięzcy Konkursu oraz dla jego 
opiekuna.

Wręczenie nagród zwy-
cięzcom konkursu nastąpiło 22 
grudnia ub. roku podczas uro-
czystej Wigilii zorganizowanej 
przez ŚDS w Cergowej.

Bogumiła Dymek- Urynowicz
Kierownik ŚDS w Cergowej

kieła, 1. miejsce – Julia Ty-
burcy, Iga Urban, Dominik 
Matelowski, Daria Rajchel, 
Nikola Stanek, Witold My-
sza, Oliwia Sorys, wyróżnie-
nia: Oliwia Bobula, Aleksan-
dra Jurczyk, Wiktoria Piróg, 
Kornelia Sysak, Julia Sajdak 

Kategoria II 
1. miejsce – Stanisław Stojak, 
2. Wiktoria Chajec, 3. Emilia 
Zając, wyróżnienia: Gracjana 
Ważecha, Wiktoria Jakieła, 
Julia Tyc, Grzegorz Głód

Kategoria III 
1. miejsce - Laura i Julia Woź-

niak, 2. Martyna Gac, 3. Se-
bastian Dubiel, Kinga Wró-
bel, wyróżnienie: Weronika 
Wnęk, Aleksandra Bogaczyk, 
Łukasz Baraniecki, Kamila 
Kula

Kategoria IV 
1. miejsce – Zespół wokalny z 
ZSP w Łękach Dukielskich, 2. 
Zespół ,,ISKRA” z Jasionki, 
3. Karolina Jastrząb, wyróż-
nienia: Damian Glazer, Bar-
bara Głód i Sylwia Kula. 

W kategorii V nagrodzona 
została Gabriela Matyka.

Norbert Uliasz

dowiskowych Domów Samo-
pomocy z województwa pod-
karpackiego. Każdy uczest-
nik mógł zaprezentować tylko 
jedną swoją pracę. Na kon-
kurs wpłynęło 87 prac z 23 
Ośrodków.

9 grudnia 2011 r. komi-
sja konkursowa w składzie: 
Agnieszka Sakowska - Ry-
giel- kierownik ds. marketingu 
w Sanatorium „GÓRNIK”, 
Iwona Jankowska – Kozak – ar-
tysta - malarz oraz Joanna Sa-
dowska – Wrzecionko – arty-
sta- instruktor rękodzieła - do-

Członkowie Komisji wybierają najładniejsza kartkę.
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku życzymy wszystkim naszym partnerom, 
przyjaciołom, klientom i współpracownikom, 
wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze,  

rodzinnej atmosfery, szczęścia osobistego  
i pogody ducha w te święta.

Michał Szopa 
Dyrektor MOSiR

Wykaz imprez sportowych 
MOSiR 

organizatora i współorganizatora w roku 2011

1. 05.03.2011r. Gminny Turniej Piłki Siatkowej o puchar 
Burmistrza Gminy Dukla

2. 19.03.2011r. Gminne Eliminacje Podkarpackiej Olimpiady 
Tenisa Stołowego

3. 09.04.2011r. Finał lig i amatorskiej w piłkę siatkową
4. 16.04.2011r. Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli
5. 10.05.2011r. Szkolna Liga Piłki Nożnej
6. 14.05.2011 r. Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 

Prezesa UKS TKKF Dukla
7. 16.04.2011r. Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli
8. 20.05.2011r. I edycja ligi szachowej
9. 22. 05.2011r. Maraton rowerowy - Iwonicz Zdrój 

(CYKLOKARPATY )
10. 10.06. 2011r. Międzyszkolny Turniej Rekreacyjno - Sportowy 

2011
11. 17.06.2011r. II edycja ligi szachowej
12. 03.07. 2011r. XXIV Masowy Bieg Uliczny z Dukli do 

Iwonicza-Zdroju
13. 7-8.07.2011 r. Tenis  ziemny open mężczyzn
14. 12.07.2011r. Tenis ziemny open kobiet
15. 17.07. 2011 r. Gminny Turniej Piłki Nożnej Klubów Sportowych 

i Stowarzyszeń o Puchar Burmistrza Gminy Dukla
16. 26.07.2011r. Turniej piłki nożnej w kategorii szkół podsta-

wowych
17. 03.08.2011r. Turniej piłki siatkowej dziewcząt w kategorii 

open
18. 10.08.2011r. Turniej piłki nożnej w kategorii szkół średnich i 

starszych
19. 17.08.2011 r. Gminny turniej piłki nożnej w kategorii szkół 

gimnazjalnych
20. 20.08.2011r. Gminny turniej piłki siatkowej chłopców w ka-

tegorii open
21. 27-28.08.2011r. Eliminacje podokręgu krośnieńskiego w teni-

sie stołowym, w kategorii młodzik, kadet, junior
22. 2-3.09.2011 r. Dwa towarzyskie mecze koszykówki mężczyzn 

pomiędzy: Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno a AZS 
AGH ALSTOM Kraków

23. 03.09. 2011 r. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PPMD 
24. 10.09.2011r. I Turniej o Puchar Prezesa SKS Dukla w piłkę siat-

kową 
25. 23.09.2011r. III edycja ligi szachowej
26. 02.10.2011r. XII Bieg Górski na Cergową
27. 21.10.2011r. IV edycja ligi szachowej
28. 05.11.2011 r. Inauguracja Dukielskiej Ligi Halowej
29. 08.11.2011r. II kolejka Dukielskiej Ligi Halowej
30. 13.11.2011r. III kolejka Dukielskiej Ligi Halowej
31. 18.11. 2011 r. V edycja ligi szachowej
32. 19.11.2011r.Turniej piłki siatkowej z okazji Dnia Niepodległości 

o puchar Dyrektora MOSiR
33. 20.11.2011 r. IV Dukielskiej Ligi Halowej

34. 27.11.2011r. II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Seniorów
35. 27.11.2011 r. V Dukielskiej Ligi Halowej
36. 29.11.2011 r. VI Dukielskiej Ligi Halowej 
37. 03.12.201 r. II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny w Kategorii 

Kadet
38. 04.12.2011r. Pokaz szybowców halowych
39. 04.12.2011 r. VII Dukielskiej Ligi Halowej
40. 06.12.2011r. Mikołajkowy turniej szachowy
41. 06.12.2011 r. VIII Dukielskiej Ligi Halowej
42. 11.12.2011 r. IX Dukielskiej Ligi Halowej
43. 13.12.2011 r. X Dukielskiej Ligi Halowej
44. 18. 12.2011 r. XI Dukielskiej Ligi Halowej
45. 20.12.2011 r. XII Dukielskiej Ligi Halowej

Pragniemy podziękować wszystkim sponsorom, działaczom za po-
moc w organizacji imprez sportowych w roku 2011.

Michał Szopa 
 Dyrektor MOSiR 

Pierwsza grupa 
prowadzona przez 
MOSiR Dukla!
W styczniu 2012 roku MOSiR zamierza utworzyć sekcję 

piłki nożnej młodzików młodszych - rocznik 2002 i młodsi. Tre-
ningi przez okres zimowy odbywać będą się na hali MOSiR. 
Później w zależności od pogody zajęcia będą prowadzone przez 
instruktora piłki nożnej na boisku ze sztuczną murawą. 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 5 – 10 lat, 
które  chciały by wejść w świat piłki nożnej i poczuć smak ry-
walizacji sportowej jak i emocji związanymi z udziałem w tre-
ningach.

Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy również na treningi po-
kazowe niezrzeszonej grupy, która trenuje we wtorki i czwartki o 
godz. 15.00, by zapoznać się w jaki sposób będą prowadzone tre-
ningi. Dokładny termin naboru zostanie podany niedługo na stro-
nie MOSiR. Zajęcia będą nieodpłatne. 

Michał Szopa 
Dyrektor MOSiR

Pod ścisłą gatunkową ochroną

Zwierzęta i rośliny występujące na terenie gminy Dukla

Czy wiesz, że:
• Najwytrwalszym tropicielem jest wilk. Potrafi tropić i prze-

mieszczać się za stadem karibu ponad 650 km.

• Najdłuższe skoki w stosunku do wielkości ciała wykonuje 
pchła, skacze na odległość 1m. Człowiek musiałby skoczyć 
na odległość ok. 400 m.

Wiewiórki pod ochroną
Te znane wszystkim zwierzęta, 

bez których nie wyobrażamy 
sobie spacerów w parku, żyją 
przede wszystkim w lasach. 

Wiewiórka pospolita, 
Sciurus vulgaris, gryzoń z 
rodziny wiewiórkowatych. 
Długość ciała 20–25 cm, ogo-
na 15–20 cm, waga 230–450 g. 
Ubarwienie bardzo zmienne, 
od lisiorudego, żółtawo- lub 
ciemnobrunatnego do niemal 
czarnego; ogon bardzo puszy-
sty; uszy zimą z długimi pę-
dzelkami włosów; kończyny 
tylne dłuższe i silniejsze od 
przednich. 
Występują dwie odmiany 
barwne -ruda i tzw. czarna. 
Ta pierwsza charakteryzuje 
się rudym futrem z lekko sza-
rawymi bokami, futro drugiej 
odmiany ma kolor czarnobru-
natny. Zdarzają się osobni-
ki o ubarwieniu pośrednim. 

Brzuch i pierś wiewiórki po-
spolitej są białe. W zimie 
wszystkie wiewiórki zmie-
niają ubarwienie na popiela-
te (szata zimowa). W dziupli 
ma swoje zapasy, zamieszku-
je gniazda ptaków lub budu-
je je sama. Jest aktywna w 
dzień. 
Wiewiórka zamieszkuje lasy 
wszelkich typów, parki miej-
skie i inne większe zadrze-
wienia. Żyje samotnie, łą-
cząc się w pary tylko na czas 
rui. Każdy osobnik posiada 
własne terytorium. Jest to 
gatunek aktywny w dzień. 
Zimą nie zapada w sen, ale 
szczególnie niekorzystną po-
godę przeczekuje w kryjów-
kach, którymi są dziuple lub 
gniazda w kształcie kuli, zbu-
dowane z gałązek i wyście-
lane mchem i porostami. 
Doskonale wspina się po ga-
łęziach i przeskakuje z drze-
wa na drzewo.

Ulubiony pokarm wiewiórki 
stanowią nasiona drzew igla-
stych i orzechy. Potrafi ostry-
mi siekaczami przegryźć sko-
rupkę orzecha w ciągu kilku 
sekund. Oprócz tego żywi się 
grzybami, które niekiedy su-
szy na gałęziach. Zjada tak-
że jagody, młode pędy i pącz-
ki drzew, owady, jaja ptasie 
i pisklęta. Jesienią zbiera za-
pasy na zimę (orzechy i żo-
łędzie), które rozmieszcza 
w licznych spiżarniach -dziu-
plach, gniazdach i wygrzeba-
nych przez siebie dołkach w 
ziemi. Dobra pamięć i ostry 
węch umożliwia jej odnale-
zienie zimą większości z nich. 
W czasie rui samiec ugania 
się za samicą wykonują impo-
nujące skoki między gałęzia-
mi. W ciągu roku mają miej-
sce 2 -3 mioty. Młode rozpo-
czynają samodzielne życie w 
wieku ok. 10 tygodni, a doj-
rzałość płciową uzyskują pod 

koniec pierwszego roku ży-
cia. Na wolności wiewiór-
ka żyje ok. 5 lat. Jej natu-
ralnymi wrogami są jastrząb  
i kuny. 
Słowo wiewiórka wywodzi się 
z języka praindoeuropejskie-
go i oznacza ono zwijanie lub 
skręcanie się, zatem skoja-
rzenia nasze biegną natych-
miast w stronę jakiegoś per-
manentnego ruchu, żywot-
ności i powtarzalności. I oto 
przed oczami staje nam ob-
raz wiewiórki, żwawo poru-
szającej się po lesie, poko-
nującej wszelkie trudności, 
wychodzącej na zewnątrz ze 
swojej dziupli w poszukiwa-
niu pokarmu, w celu groma-
dzenia zapasów. Wiewiórka 
to symbol gospodarności oraz 
indywidualnych przedsię-
wzięć. Mimo że są pospolite 
w całej Polsce, podlegają cał-
kowitej ochronie.

CH

W styczniu świętujemy
----------------------------------------------------------------------
1 stycznia - Światowy Dzień Kaca, Światowy Dzień Pokoju, 

Dzień Domeny Publicznej 

6 stycznia – Dzień Filatelisty 

9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody 

13 stycznia – Dzień Wzajemnej Adoracji 

14 stycznia – Dzień Ukrytej Miłości, Dzień Osób Nieśmiałych 

15 stycznia – Dzień Wikipedii 

16 stycznia – Dzień Pikantnych Potraw 

17 stycznia – Dzień Dialogu z Judaizmem 

18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka 

19 stycznia – Święto Wojskowych Jednostek Organizacyjnych 
Prokuratury Wojskowej 

23 stycznia – Dzień bez Opakowań Foliowych 

24 stycznia – Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 

25 stycznia – Dzień Sekretarki i Asystentki 

26 stycznia – Światowy Dzień Celnictwa, Dzień Transplantologii 

27 stycznia – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu, Dzień Dialogu z Islamem 

28 stycznia – Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko 
Wojnie Nuklearnej 

31 stycznia – Międzynarodowy Dzień Przytulania (obchodzony 
także 24 czerwca) 

Wiewiórka pospolita. Fot. Maria Walczak
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Mój ulubieniec

Publikujemy zdjęcia ulubionych czworonogów Czytelni-
ków Dukli.pl. Zachęcamy do wysyłania zdjęć Państwa 
pupilów.

Redakcja

Efor - ulubieniec Michasia.

„Paulina Leśniak i jej taniec” - fot. Magdalena Konop - 1. miejsce w kat. dorośli. 

Julita Wrzecionko - 1. miejsce w kat. szopka. 

Karolina Szczurek - 1. miejsce w kat. szopka. 

Konkurs „Moja pasja”  
rozstrzygnięty 80 prac wzięło 

udział w konkursiei n f o r m u j e
80 prac wzięło udział  
w konkursie
V Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę 
Bożonarodzeniową oraz Stroik Świąteczny

14 grudnia komisja konkursowa w składzie Alicja Jakieła, Małgorzata 
Walaszczyk – Faryj, Norbert Uliasz oceniała prace stroiki i szopki nade-
słane na konkurs bożonarodzeniowy. Spośród 80 prac, po burzliwych 
naradach wyłonili następujących zwycięzców:

Kat. SZOPKA: 
1. miejsce - Karolina Szczurek i Julita Wrzecionko - ZSP nr1 
Dukla, 2. Kamila Pasterkiewicz i Bartłomiej Jasiński - ZSP nr 1 
Dukla, 3. Klaudia Woźniak - SP Głojsce, wyróżnienie: Wietrzno 
– praca zbiorowa, Aleksandra Staroń - SP Wietrzno, Patrycja 
Marszał - SP Głojsce, Bartosz Wrzecionko świetlica - ZSP nr 1 
w Dukli, Mateusz Budzisz - ZSP nr 1 Dukla

Kat. STROIK Szkoła Podstawowa: 
1. miejsce - Laura Woźniak i Rafał Gołąbek - SP Głojsce, 
2. Julia Woźniak - SP Głojsce, 3. Bartłomiej Lelko - SP Tylawa, 
wyróżnienie - Paulina Woźniak - SP Głojsce, Milena Bień - SP 
Jasionka, Klaudia Pikor - SP Równe

Kat. STROIK Gimnazjum:
1. miejsce - Marlena Łajdanowicz - ZSP nr 2 Dukla, 2. Anna Ja-
kimczuk - ZSP nr2 Dukla, 3. Dominika Zawada - ZSP nr2 Dukla 
i Kamil Tomkiewicz - ZSP Łęki Dukielskie

Kat Dorośli: 
1.miejsce - Praca zbiorowa - ŚDS, 2. Anna Magdziak - ŚDS, 
3. Jadwiga Bogacz - ŚDS

Norbert Uliasz

Konkurs „Moja pasja” 
rozstrzygnięty

13 grudnia 2011r. odbyło się posiedzenie komisji konkursu 
fotograficznego „Moja pasja”. Jury konkursowe w składzie; spe-
cjalista do spraw promocji - Krystyna Boczar - Różewicz, foto-
graf - Juliusz Stola, fotograf - Gabriela Skrzyńska, plastyk - Alicja 
Jakieła, postanowiło przyznać następujące nagrody w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych:

Kat. szkoła podstawowa:
wyróżnienie - Konrad Zima

Kat. dorośli:
1. miejsce - Magdalena Konop, 2. Grzegorz Lega, 3. Marek 
Małecki, wyróżnienie 1. Agnieszka Adamska, wyróżnienie 
2. Jakub Szczurek

NU

Najlepszy spot filmowy 
„Bezpieczne Wakacje 2011”
9 grudnia 2011 roku w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Rzeszowie uczniowie ZSP w Równem – Dorota Penar, Ju-
styna Bek oraz absolwent gimnazjum - Marcin Bogacz odebrali nagrody 
za nakręcenie najlepszego w województwie profilaktycznego spotu fil-
mowego „Bezpieczne Wakacje 2011”.

Najlepsze prace jury wyło-
niło już w połowie listopada, 9 
grudnia natomiast laureaci kon-
kursu wraz ze swoimi opieku-
nami pojawili się w Sali Kolum-
nowej Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie. 
Wspólnie obejrzeli nagrodzone 
prace i najlepsze spoty fil-
mowe. Zwycięzcy odebrali też 
nagrody i okolicznościowe dy-
plomy, które wręczyli im: Ja-
cek Wojtas - Podkarpacki Ku-
rator Oświaty, inspektor An-
drzej Sabik - Zastępca Pod-
karpackiego Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji w Rzeszo-
wie, Jan Krawiec z Państwo-
wego Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Rzeszowie, Piotr Kluz 
- Naczelnik Wydziału Prewen-

cji KWP w Rzeszowie oraz Te-
resa Krzeszowiak - Kierownik 
Wydziału Oświaty i Promocji 
Zdrowia Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno Epidemiologicznej w 
Rzeszowie.

Uczniowie z Równego swój 
spot filmowy kręcili w czasie 
wakacji pod opieką pań Beaty 
Bek oraz Anety Cyran. Zdję-
cia powstawały głównie w Cer-
gowej. Praca włożona w ten 
projekt opłaciła się, gdyż jako 
laureaci konkursu nasi wycho-
wankowie otrzymali aparaty 
cyfrowe, a przede wszystkim 
dowiedzieli się jak bezpiecznie 
zachowywać się podczas let-
niego wypoczynku.

Aneta Cyran

Nagrodzona młodzież w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim.
Od lewej: 2. Dorota Penar,3. Marian Bogacz, 6. Justyna Bek
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Damian Torbik  
i Grzegorz Kostycz najlepsi !
6.12.2011 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli odbył się Szachowy Turniej Mikołajkowy. 

Kościół w Równem

Mikołajkowy  
Turniej Szachowy Łowiectwo i ekologia

Ołtarz główny.

Ambona po renowacji.

Polichromia na suficie
i ścianach po renowacji.

Organizatorami turnieju byli: 
Bank PKO BP Oddział 1 w Dukli
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
Uczniowski Klub Sportowy Rekord w Iwli

Zawody rozgrywane były w dwóch kate-
goriach wiekowych – szkoła podstawowa oraz 
gimnazja i szkoły średnie. Do turnieju przystą-
piło 22 zawodników po 11 w każdej kategorii. 

Na koniec organizatorzy wręczyli wszyst-
kim uczestnikom upominki w postaci nagród 
rzeczowych.

Wyniki szkół podstawowych:
I m Damian Torbik
II m Dawid Zygmunt 
III m Paweł Szczurek
IV m Karol Korzec
V m Damian Krówka
VI m Grzegorz Moskal 

VII m Kacper Głód
VIII m  Michał Niezgoda
IX m  Patryk Bek
X m  Daniel Barnaś
XI m  Nina Kogut

Wyniki szkół gimnazjalnych i średnich: 
I m Grzegorz Kostycz
II m Ireneusz Krówka
III m Kamil Szwast
IV m Konrad Torbik
V m Patryk Kordyś
VI m Maksymilian Szymko
VII m  Marcin Szymański
VIII m  Andrzej Kleczyński
IX m  Jeremi Sawczuk
X m  Hubert Dudzik
XI m  Sebastian Gosztyła

Michał Szopa 

Wszystko finansowali 
parafianie
Z proboszczem parafii rzymsko-katolickiej w Równem 

Wojciechem Kisielem 
rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

parafia nie otrzymała pienię-
dzy od Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków. Wszystko fi-
nansowali parafianie. Ochot-
nicza Straz Pożarna przeka-
zała tysiąc zł, Akcja Katolicka 
sprzedawała na dożynkach ce-
giełki w formie kartek poczto-
wych i w ten sposób pozyskali-
śmy 1200 zł.

kbr: Czy parafia w przyszłości za-
mierza wpisać kościół w rejestr 
zabytków?
ks. W. Kisiel: Wiem, że pa-
rafianie zwracali się jeszcze 
do poprzedniego ks. probosz-

cza o przychylność w tej spra-
wie. Jak na razie nie miałem ta-
kich głosów. Wpis do rejestru 
zabytków ma swoje dobre i złe 
strony, można pozyskać pienią-
dze, ale na każda pracę w ko-
ściele trzeba uzyskać pozwole-
nie konserwatora. Co życzą so-
bie parafianie mam nadzieję 
dowiedzieć się jak będę chodził 
po kolędzie. Będę miał możli-
wość nie tylko poznać parafian, 
ale także ich zdania co do naj-
pilniejszych działań w kościele.

kbr: Czy ksiądz planuje jakieś 
zmiany w kościele?
ks. W. Kisiel: Zmienił się już 
kościelny, poprzedni z Niżnej 
Łąki zrezygnował i teraz mamy 
kościelnego z Równego p. Dłu-
gosza. Parafianie są zadowo-
leni ja także. Najpilniejszą po-
trzebą jest teraz uszczelnie-
nie okien, będę rozmawiał w 
tej sprawie z Radą Parafialną.  
W przyszłości chcielibyśmy 
zmienić ogrzewanie z promien-
ników gazowych na oszczęd-
niejsze, bo gaz jest coraz droż-
szy. Ale to sprawa przyszło-
ści, póki co służyć nam bę-
dzie to ogrzewanie , tym bar-
dziej, że niedawno zostało od-
nowione. Na planowane prace 
szukamy pieniędzy, bardzo nam 
pomaga nasz radny pan Jan 
Marszał, który już rozmawiał w 
tej sprawie z przedstawicielami 
PGNiG.

kbr: Dziękuję za rozmowę i ży-
czę zdrowia i realizacji zamierzeń 
w nadchodzącym Nowym 2012 
Roku.
ks. W. Kisiel: Dziękuje i ży-
czę błogosławieństwa Bożego 
w nowym roku pani, Redakcji i 
wszystkim Czytelnikom gazety.

kbr: Od wiosny do jesieni br. 
trwały prace konserwatorskie w 
kościele parafialnym w Równem. 
Proszę powiedzieć co obejmo-
wały te prace?
ks. W. Kisiel: Prace konserwa-
torskie polegające na odnowie-
niu polichromii kościoła para-
fialnego w Równem trwały już 
od maja br., a więc zanim zo-
stałem proboszczem parafii w 
Równem. Kiedy w czerwcu ob-
jąłem parafię prezbiterium było 
już pomalowane. Przetarg wy-
grała i prace wykonywała firma 
p. Stanisława Zimy z Lubato-
wej, ucznia prof. Jakubczyka 
pochodzącego z Lubatowej, 
który pięćdziesiąt lat temu ma-
lował ten kościół. Początkowo 
miały zakończyć się w połowie 
października, ale ze względu na 
prace dodatkowe termin przesu-
nął się na koniec miesiąca. Do-
datkowe prace to odnowienie 

bocznego wejścia i udostępnie-
nie go do użytkowania. Prace 
polegały na skuciu tynków, od-
grzybieniu, położeniu nowych 
tynków i wykonaniu polichro-
mii bocznego wejścia. Wyczysz-
czono także wszystkie elementy 
drewniane: ołtarze, balustrady i 
organy i zabezpieczono drewno-
chronem. Organy były już odna-
wiane, ale jeszcze za czasów ks. 
proboszcza Rojka.

kbr: Jaki był koszt odnowienia ko-
ścioła i kto to finansował?
ks. W. Kisiel: Początkowo 
koszty miały wynosić 100 tys. 
zł, w tym 70 tys. prace konser-
watorskie i 30 tys. wypożycze-
nie rusztowań. Ze względu jed-
nak na prace dodatkowe koszty 
wzrosły o 12 tys. złotych. Ko-
ściół w Równem, mimo iż ma 
ponad 100 lat nie jest wpisany 
w rejestr zabytków i dlatego 

Uczestnicy Turnieju Szachowego.

Ks. Wojciech Kisiel.

Fot. kbr: Myśliwi z sztandarem podczas mszy św. hubertowskiej 3.XII.2011 na Pustelni 
św. Jana z Dukli.
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Podsumowanie  
I rundy Dukielskiej Ligi 
Halowej
18.grudnia 2011 r. odbyła się ostatnia kolejka I rundy Dukielskiej Ligi 
Halowej. Poniżej przedstawiamy tabelę oraz klasyfikację najlepszych 
strzelców.

Tabela po I rundzie:
Lp. Nazwa drużyny  M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.

1.  Orły z Milczy 10 25 8 1 1 62- 22 +40
2.  Przełęcz II Dukla 10 25 8 1 1 59- 28 +31
3.  Orły Piesika 10 20 6 2 2 43- 27 +16
4.  Dolina Śmierci Iwla 10 17 5 2 3 51- 39 +12
5.  Iwełka Jarząb-ski 10 15 4 3 3 45- 38 +7
6.  B&S Fighters 10 15 4 3 3 45- 42 +3
7.  Huragan Jasionka 10 13 4 1 5 39- 46 -7
8.  Victoria Tylawa 10 12 4 0 6 41- 49 -8
9.  Beskid Równe 10 7 2 1 7 31- 50 -19
10.  HDK Żeglce 10 7 2 1 7 24- 61 -37
11.  Jasionka Juniorzy 10 1 0 1 9 21- 59 -38

SPORT        SPORT        SPORT

Pokaz szybowców 
halowych w Dukli

Jacki Dukla najlepsi !!!
26 listopada 2011 r. w hali sportowej MOSiR w Dukli odbył się Turniej 
Piłki Siatkowej z okazji Dnia Niepodległości o Puchar Dyrektora MO-
SiR. Do turnieju przystąpiło 6 drużyn: Jacki Dukla, Granit Lipowica, 
WOSiR Równe, Poker Team, Champions Volleyball Dukla oraz Szansa 
na sukces.

Zawody rozgrywane były w dwóch grupach po trzy drużyny, w 
grupach grano do dwóch wygranych setów (do 20 pkt. Natomiast 
finał i mecz o trzecie miejsce rozgrywany był do 25 pkt), zwy-
cięzcy grup rozegrali mecz o pierwsze miejsce, natomiast drużyny 
które uplasowały się na drugich i trzecich miejscach w grupie wal-
czyły kolejno o trzecie i piąte miejsce. 

Poniżej przedstawiamy wyniki meczy w grupach oraz mecze 
o miejsca:

Gr. A
WOSiR Równe – Champions Volleyball Dukla 2:0 (20:11, 20:10) 
Poker Team – WOSiR Równe   2:0 (20:17, 20:13)
Poker Team – Champions Volleyball Dukla 2:0 (20:17, 20: 15)

 Mecze  Z  P  Pkt.  Sety
Poker Team 2 2  0  6 4:0
WOSiR Równe 2 1  1  3  2:2
Champions Volleyball Dukla  2 0 2  0  0:4

Gr. B
Szansa na sukces – Granit Lipowica  1:2 ( 12:20, 20:17, 8:15 )
Jacki Dukla – Szansa na sukces  2:1 ( 20:15, 16:20, 15:9 )
Jacki Dukla – Granit Lipowica  2:0 ( 20:15, 20:18 )

Mecze o miejsca:
I m Jacki Dukla – Poker team   2:0 ( 25:23, 25:18 )
III m WOSiR Równe – Granit Lipowica 2:0 ( 25:16, 25:21 )
V m Champion Volleyball – Szansa na sukces 2:1 (25:13, 22:25, 
15:9) 

Dla czołowej trójki ufundowano nagrody rzeczowe w postaci 
pucharów i piłek, a wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe 
dyplomy. 

Bogdan Maciejewski

4 grudnia br. odbył się pokaz szybowców halowych na hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli. Wzięli w nim udział uczniowie oraz 
instruktorzy z koła modelarskiego ze Szkoły Podstawowej w Zręcinie. 
Na początku pokazu odbyło się objaśnienie i prezentacja, które prze-
prowadził opiekun koła modelarskiego Jerzy Bodaszewski. 

Podczas prezentacji zostały 
pokazane małe modele samo-
lotów F1N przeznaczone do lo-
tów w hali. Przedstawiono taj-
niki tworzenia modeli szybow-
ców, które są bardzo proste a 
materiały do tworzenia tych 
modeli są łatwo dostępne, takie 
jak balsa, sklejka, oraz depron 
(pianka izolacyjna od paneli 
podłogowych). Wystarczy dys-

ponować takimi narzędziami 
jak nóż, linijka, klej i odrobina 
plasteliny i sami możemy sobie 
skonstruować model szybowca 
F1N.

Po prezentacji był pokaz 
technik i sposobów puszczania 
samolotów podczas, którego 
zainteresowane dzieci wraz ze 
swoimi rodzicami mogły po-
dziwiać szybujące samoloty po 

SPORT        SPORT        SPORT

Pęk i Nalepa najlepsi 
w II WTK Kadetów!
Zwycięstwem Karoliny Pęk (IKS Tarnobrzeg) i Kamila Nalepy 

(UKS GIM-TIM 5 Stalowa Wola) zakończył się rozgrywany w 
Dukli II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Kadetów. W finałach 
laureaci pokonali odpowiednio: Annę Bińczycką (KKTS MOSiR 
Krosno) oraz Huberta Kopczyka (UKS TKKF Dukla). 

Pomimo przegranego finału był to bardzo dobry występ 
Huberta, który do finału przeszedł bez porażki seta. Kamil 
wziął rewanż za I WTK Kadetów, w którym również w finale 
spotkał się z Hubertem i musiał uznać jego wyższość. 

Pierwsza szesnastka kadetek:
1. Karolina Pęk (IKS Tarnobrzeg)
2. Anna Bińczycka (KKTS MOSiR Krosno)
3. Dominika Kułacz (PUKS Arka Łętownia)
4. Andżelika Maciąg (UKS GIM-TIM 5 Stalowa Wola)
5. Patrycja Jucha (KKTS MOSiR Krosno)
6. Karolina Pietrońska (PUKS Arka Łętownia)
7. Weronika Pelczar (KKTS MOSiR Krosno)
8. Katarzyna Kuliga (KTS GOSiR Krościenko Wyżne)
9. Monika Antosiak (UMKS Dubiecko)
10. Karolina Piasecka (UKS GIM-TIM 5 Stalowa Wola)
11. Jessica Stankiewicz (MLKS Nurt POSiR Przemyśl)
12. Magdalena Wróbel (MLKS Nurt POSiR Przemyśl)
13. Weronika Leska (UKS SP Korzeniów)
14. Agata Jędrzejczyk (LUKS Sokół Siedliska Bogusz)

hali MOSiR a nawet sami spró-
bować puszczania szybowców. 

W przyszłości MOSiR w 
Dukli chciałby stworzyć takie 
koło modelarskie u siebie po-
nieważ modelowanie, konstru-
owanie i puszczanie samolotów 

może być dla dziecka zabawą, 
hobby, sportem nauką i na 
pewno będzie wpływać pozy-
tywnie na wychowanie dziecka 
i kształtowanie pozytywnych 
cech charakteru.

Michał Szopa 

15. Paulina Pietruś (UKS Olimp Łęki Dukielskie)
16. Beata Daszykowska (LKS Strażak Bratkówka)

Pierwsza szesnastka kadetów:
1. Kamil Nalepa (UKS GIM-TIM 5 Stalowa Wola)
2. Hubert Kopczyk (UKS TKKF Dukla)
3. Maciej Gołąbski (KS Łańcut)
4. Paweł Kida (PUKS Arka Łętownia)
5. Konrad Klocek (GMKS Strzelec Frysztak)
6. Adrian Szczurek (KTS GOSiR Krościenko Wyżne)
7. Norbert Wojtuń (KTS GOSiR Krościenko Wyżne)
8. Maksymilian Mroczka (PKS Kolping Jarosław)
9. Adrian Kowal (PKS Kolping Jarosław)
10. Dominik Miśków (MLKS Nurt POSiR Przemyśl)
11. Patryk Baraniak (PUKS Arka Łętownia)
12. Kamil Wiśniowski (GMKS Strzelec Frysztak)
13. Kamil Klocek (PUKS Arka Łętownia)
14. Kamil Paterek (KTS Tarnobrzeg)
15. Sebastian Ligęska (UKS Gryfek Dębica)
16. Filip Kociuba (KTS GOSiR Krościenko Wyżne)

Michał Szopa 

Klasyfikacja 8 najlepszych strzelców: 
34 bramki:

Mateusz Woźniak (Iwełka)
30 bramek:

Igor Soliński (Dolina Śmierci)
19 bramek:

Krystian Frączek (Orły z Milczy)
17 bramek:

Andrzej Bytnar (Orły Piesika)
14 bramek:

Michał Bauer (Victoria)
Mirosław Fornal (Przełęcz II)

13 bramek:
Wojciech Kania (Beskid)
Mateusz Bukowczyk (Victoria Tylawa)

Michał Szopa 
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OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY
 Burmistrz Gminy Dukla działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 
z 2010 r. Nr 102, poz.651 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 stanowiącej własność mienia komu-
nalnego Gminy Dukla:

- działka nr 916/3 o pow. 0,05 ha, położona w Teodorówce ob-
jęta Księgą Wieczystą nr KS1K /00064052/8 urządzoną na 
rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego położona jest w terenie ozna-
czonym symbolem „RM1”- teren zabudowy zagrodowej. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 Cena wywoławcza wynosi 5 070,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 510,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT od towarów i usług. 

Przetarg odbędzie się dnia 8 lutego 2012 r. o godz. 9.00 w 
pok. Nr 16 znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy Dukla. W 
przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli 
wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 

Wadium należy wpłacić do dnia 2 lutego 2012 r. w ka-
sie Urzędu Gminy Dukla w godz. od 730 do 1400 lub na konto 
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 58 8642 1096 
2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę 
wpływu środków na konto.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery 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 :
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właści-

wy 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 zosta-
nie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednoli-
ty Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umo-
wy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedło-
żyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów 
cytowanej wyżej ustawy.

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

Burmistrz Gminy Dukla zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionych przyczyn. Wszelkie koszty związane z na-
byciem nieruchomości ponosi nabywca.

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

Burmistrz Gminy Dukla o g ł a s z a 

przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy 
Dukla.

Przedmiotem dzierżawy jest działka nr 255 o pow. 2,22 ha, po-
łożona w Olchowcu, objęta księga wieczystą nr KS1K/00064058/0, 
stanowiąca własność mienia komunalnego Gminy Dukla.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 199,80 zł 
rocznie.

 Nieruchomość wydzierżawia się z przeznaczeniem 
pod zagospodarowanie rolnicze.

Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu zwolniony 
jest z podatku VAT od towarów i usług.
Czynsz dzierżawny podlega corocznie waloryzacji w oparciu o 
średnioroczny współczynnik wzrostu cen towarów i usług.
Umowa dzierżawna zostanie zawarta na czas określony - 5 lat. 

 Przetarg odbędzie się dnia 8 lutego 2012 r. o godz. 9
00

 
w pok. Nr 16 znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy Dukla.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, je-
żeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy Dukla wadium w ustalonej wy-
sokości.

Wadium w wysokości 50,00 zł należy wpłacić do dnia 2 lutego 
2012 r. w kasie Urzędu Gminy Dukla w godz. od 730 do 1400 lub na 
konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 8642 
1096 2010 9600 1833 0002.

Wpłacone wadium zostanie:
- zwrócone osobie, która nie wygrała przetargu niezwłocznie po 
przetargu, 
- zwrócone osobie, która wygra przetarg po podpisaniu umowy 
dzierżawnej.
 Jednocześnie informuję, że nie podpisanie umowy dzier-
żawnej w ustalonym terminie, pomimo wygrania przetargu powo-
duje utratę wpłaconego wadium.
Burmistrz Gminy Dukla może do chwili rozpoczęcia przetargu od-
stąpić od jego przeprowadzenia z ważnych przyczyn.

OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY
UCHWAŁA NR XV/74/11 

RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i try-
bu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 
Dukli, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 41 „f” i „g” ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. 
Nr 234 poz.1536 z późn.zm.) Rada Miejska w Dukli uchwala, co 
następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn.zm.);
2) Radzie Pożytku – należy przez to rozumieć Gminną Radę 
Działalności Pożytku Publicznego w Dukli;
3) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć orga-
nizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa 
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.
§ 2. Sposób powoływania Rady Pożytku
1. Radę Pożytku powołuje się zarządzeniem Burmistrza, jako or-
gan konsultacyjny i opiniodawczy.
2. Rada Pożytku składa się z:
1) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Dukli,
2) dwóch przedstawicieli Burmistrza Gminy Dukla,
3) czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pod-
miotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących dzia-
łalność na terenie Gminy Dukla.
3. Rada Pożytku powoływana jest na wniosek organizacji poza-
rządowych.
4. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wybierani są przez 
uprawniony organ statutowy.
   5. Powołanie przedstawicieli Rady Miejskiej w Dukli i Burmistrza 
Gminy Dukla oraz wybór przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych powinno nastąpić najpóźniej 30 dni przed upływem kaden-
cji Rady Pożytku.
   6. Burmistrz Gminy Dukla powołuje zarządzeniem Radę Pożytku, 
w terminie 14 dni po otrzymaniu danych osobowych przedstawi-
cieli.
§ 3. 1. Posiedzenia Rady Pożytku odbywają się w miarę potrzeb, 
jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Rada Pożytku na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród 
siebie przewodniczącego i sekretarza.
   3. Z każdego posiedzenia sekretarz Rady Pożytku sporządza 
imienną listę obecności i protokół, który podpisuje sekretarz i 
przewodniczący Rady Pożytku.
4. Rada Pożytku swoje decyzje podejmuje w formie uchwał.
   5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy wszystkich członków.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

--------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR XV/72/11 

RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup od-
biorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( 
Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) - Rada Miejska w 
Dukli uchwala, co następuje:
   § 1. Ustala dopłatę dla wybranych grup odbiorców usług, do sprze-
daży wody z wodociągów komunalnych na terenie Gminy Dukla 
będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Dukli Sp. z o.o. w następującej wysokości:
1) 0,49 złotych brutto do 1m3 dostarczonej wody dla gospodarstw 
domowych z wodociągu komunalnego w Dukli,
2) 3,01 złotych brutto do 1m3 dostarczonej wody dla gospodarstw 
domowych z wodociągu komunalnego w Mszanie,
3) 13,09 złotych brutto do 1m3 dostarczonej wody dla gospodarstw 
domowych z wodociągu komunalnego w Zawadce Rymanowskiej,
§ 2. 1. Dopłata, o której mowa w § 1 obowiązuje od 01 listopada 
2011 r. do 31 października 2012 r.
2. Dopłata, o której mowa w § 1 nie może przekraczać łącznej 
kwoty 43000,00 złotych brutto.
3. Dopłata, o której mowa w § 1 będzie przekazywana Gospodarce 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o., co 2 miesiące w 
terminie 14 dni po przedstawieniu zestawienia ilości zużytej wody 
i ilości odprowadzonych ścieków przez gospodarstwa domowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

--------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR XV/75/11 

RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego

miejscowości: Łęki Dukielskie, Wietrzno
  Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1-3 i art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) - Rada Miejska w Dukli uchwa-
la, co następuje:
   § 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miejscowości: Łęki Dukielskie, 
Wietrzno, przyjętego §1 ust.1 pkt 5 uchwały Nr XXX/195/05 Rady 
Miejskiej w Dukli z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie uchwale-
nia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Dukla (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 56, poz. 
732, Dz.Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 97, poz. 1392, 
Dz.Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 63, poz. 1584, Dz.Urz. 
Województwa Podkarpackiego Nr 6, poz. 114 )
   § 2. Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miejscowości: Łęki Dukielskie, Wietrzno, zwa-
nej dalej zmianą planu; będą obszary położone w miejscowości 
Łęki Dukielskie, obejmujące części działek o numerach ewiden-
cyjnych 5036, 5056, oraz w miejscowości Wietrzno, obejmujące 
części działek o numerach ewidencyjnych 1062, 998, 997, 993, 
988. Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawia załącz-
nik graficzny do niniejszej uchwały
   § 3. Przedmiot ustaleń zmiany planu obejmuje przeznaczenie 
terenu pod lokalizację „Zagospodarowanie odwiertów Draganowa 
1- gazociąg zdawczy”
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

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

Wykaz obejmuje lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Trakt Węgierski 
13, o pow. użytkowej 32,47 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 
4,06 m2 położony w budynku wielorodzinnym wraz z udziałem 
177/10000 cz. w częściach wspólnych budynku i w prawie wła-
sności do działki gruntowej nr 195/14 o pow. 2128 m2 położonej 
w Dukli.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 z póź.zm. / mogą składać wnioski o nabycie zbywanych 
nieruchomości w terminie do dnia 14 lutego 2012 r. w Urzędzie 
Gminy Dukla pok. nr 15. 
Szczegółowe informacje w sprawie w/w nieruchomości zamiesz-
czone są na stronie internetowej www.dukla.pl.

Marek Górak
BURMISTRZ
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Do każdej ceny netto do-
liczony będzie podatek VAT  
w wysokości 23%. Wszystkie krót-
kie ogłoszenia niekomercyjne, z 
ofertami pracy lub osób poszukują-
cych pracy umieszczane są w Du-
kielskim Przeglądzie Samorządo-
wym  nieodpłatnie.

Cennik reklamy obowiązuje 
również w odniesieniu do strony in-
ternetowej.

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

W krainie rondla i patelni
Zwracamy się z prośbą o przysyłanie na adres redakcji przepisów kuli-
narnych. 
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”

Gospodarstwo ogrodnicze „OLA”
oferuje sprzedaż:

wynajem pokoi dla firm (możliwość zakwaterowania 15 osób)

meble kuchenne na wymiar | sprzęt AGD

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

Pszczoła nie zastąpi 
wszystkich zapylaczy

pszczoły są faworyzowanymi 
owadami i dzięki swej uniwer-
salności człowiek może zapeł-
nić nimi braki w faunie owadów 
zapylających. Jednak pszczoły 
nie oblatują wszystkich roślin. 
Mianowicie nie interesują się 
roślinami, które dostosowały 
się do mniejszych zapylaczy, 
gdyż produkują za mało nek-
taru. Także rośliny, które mają 
budowę kwiatu, który uniemoż-
liwia pszczole pobranie nek-
taru np. koniczyna czerwona 
są poza zasięgiem pszczół. Wy-
dawało by się, że ten problem 
można rozwiązać hodowlą 
trzmiela. Jednak jego biolo-
gia i biologia niektórych kwia-
tów o trudno dostępnym nekta-
rze często powoduje, że ich cy-
kle rozwojowe mijają się. Mo-
tyle jeżeli się przyjrzeć ich bu-
dowie mogą być świetnymi za-
pylaczami roślin o długiej i wą-
skiej rurce kwiatowej. Jednak 
ich biologia czyni z nich mało 
znaczących zapylaczy. Jak już 
wspomniałem najlepszym za-
pylaczem jest pszczoła miodna 
i trzmiel. Jednak te owady nie 
obsługują pewnych roślin. Ro-
bią to pszczoły samotnice lub 
inne owady, które są wyspecja-
lizowane w zapylaniu danej ro-
śliny lub danych roślin. 

 Dlatego należy dbać  
o wszystkich zapylaczy bo 
przyroda bardzo ich potrzebuje 
i my też. Dzięki nim mamy za-
pewnioną bioróżnorodność, co 
zwiększa nasze szanse na prze-
trwanie.

Witold Puz 
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Człowiek dokonał zmian w 
przyrodzie, przez co zakłócił 
równowagę, która była wypra-
cowana przez wieki ewolucji. 
Wiele gatunków roślin i zwie-
rząt jest zagrożonych wyginię-
ciem. Niektóre zwierzęta i or-
ganizmy roślinne przeniesione 
przez człowieka w inny kli-
mat powodują ogromne zagro-
żenie dla przyrody. Podobnie 
jest z owadami zapylającymi. 
Wiele osób pyta się o co tyle 
hałasu. Wiemy że w naszym 
klimacie 80% roślin jest zapy-
lanych przez owady zapylające. 
Niektóre rośliny i owady wy-
tworzyły zależność wzajemną, 

która powoduje, że wyginię-
cie jednego gatunku powoduje 
automatycznie wyginięcie dru-
giego. Jak uciążliwe jest ży-
cie bez owadów przekonali się 
Chińczycy. W jednym regionie 
specjalizującym się w sadow-
nictwie wytruto owady zapyla-
jące. Teraz plantatorzy muszą 
ręcznie zapylać drzewa by wy-
dały owoce. 

W XIX wieku Europej-
czycy do Australii i Nowej Ze-
landii przenieśli rodzime dla 
nas rośliny w celu użytkowym. 
Rośliny te nie dawały owo-
ców bo nie było tam owadów, 
które mogły by je zapylać. Do-

piero sprowadzenie pszczół  
i trzmieli spowodowało po-
prawę sytuacji. Tak jedno jak 
i drugie działanie nie było 
zgodne z naturą. Na szczęście 
przyniosło więcej korzyści niż 
problemów. Z punktu użytko-
wego można by powiedzieć, że 

W pasiece

Na imprezę karnawałową można przygotować rożki. Są pyszne i aromatyczne. Najlepiej sma-
kują na ciepło, ale i zimne zasmakują gościom. Rożki idealnie komponują się z dipem czosn-
kowym.

Rożki
Składniki:

Ciasto:
- 400 g maki typ 405
- ok. 3/4 szkl. ciepłej wody
- 2 jajka
- 2 łyżki oliwy z oliwek
- sól

Przygotowanie:
Ciasto: Mąkę przesiać do miski, dodać jajka, oliwę, sól i zacząć ugniatać ciasto stopniowo 

dodawać ciepłą wodę.
Ciasto cienko rozwałkować i pokroić na nieduże kwadraty.
Farsz: Kiełbasę obrać ze skóry i drobno pokroić w kosteczkę. Ser zetrzeć na tarce i dodać do 

kiełbasy. Dodać rozmaryn i wymieszać. Na środek każdego kwadracika kłaść po łyżeczce farszu 
i zlepiać brzegi, brzegi przygnieść widelcem.

Rożki układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i posmarować oliwą. Piec przez 
15-20 minut (aż się zarumienią) w piekarniku rozgrzanym do 180°C.

Rożki przed podaniem posypać słodką papryką.
S m a c z n e g o !

Farsz:
- 15o g kiełbasy podwawelskiej
- 200 g żółtego sera
- rozmaryn
Oraz:
- papryka słodka

KOMUNIKAT
BURMISTRZA GMINY DUKLA

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz. 651 
z póź. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Dukla wy-
wieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do 
dzierżawy.

Wykaz obejmuje działki nr: 3055 i 3424 położone w Głojscach, 
3947, 4109, 3208, 3212, 3923, 4214, 4465 w Łękach Dukielskich, 
części działek nr 6/80, 260 i 154, położonych w Dukli oraz część 
działki nr 314/1 w Trzcianie. 

Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 23 stycznia 2012 r. w pok. nr 6 Urzędu Gminy Dukla.

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

Redakcja Dukli.pl kontynuuje cykl „Dukla – wczoraj i dziś”, w którym pokazujemy jak Dukla 
zmieniała się w ciągu lat. Czytelników, którzy dysponują starymi zdjęciami Dukli i chcą się po-
dzielić tym z innymi, zapraszamy do redakcji. Zdjęcia zeskanujemy i będziemy wykorzystywać w 
kolejnych numerach gazety. Dla zobrazowania zmian pokazujemy zdjęcie danego miejsca w Dukli  
z chwili obecnej. Za każde dostarczone zdjęcie przewidujemy nagrody książkowe.  
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Redakcja

Dukla - ul. Kościuszki z 1960 r. Zdjęcie udostępnił Jan Strycharski.

Dukla - ul. Kościuszki - 2011 r.

„Niektórym kobietom nie wystarcza bukiet róż, 
chcą, żeby mężczyzna tym różom zmieniał jeszcze 
wodę.”

Janusz Gaudyn

Złota myśl :)

Nowy Rok kalendarzowy 2012 rozpoczynamy 

„Polowaniem bez nalewki”
Zanim przejdę do spraw związanych z ży-

ciem naszego Koła pozwolę sobie przedstawić 
zasłyszaną piosenkę z okręgu olkuskiego:

„Emerytura myśliwego” (na melodię „Te-
raz jest wojna, kto handluje ten żyje”)

Gdy inni pracują swe życie marnują
A widmo zasiłku krew mrozi
Ty śmiejesz się w głos
Myśliwym wprost w nos
Nagonka ci już nie grozi.
Refren: Emerytura najlepsza życia pora
Pośpisz sobie dłużej boś na to zasłużył
I łowczy ci nie będzie gderał! (2x)

Przekonam dziś Was, że to piękny czas
Gdy człek sięgnie siedemdziesiątki
Że życie ma smak i powiem to tak:

Myśliwy ma erotyczne wątki.
 Ref:
Nie lękaj się już wyrzuć z siebie strach
I wyzbądź się każdej nagonki
Boś wolny jest już! Niech martwi się ZUS,
Ty forsę dostajesz do ręki
Ref:
Chodź skromnie w portfelu ciesz się przy-

jacielu
Że chodzisz, że patrzysz, polujesz
Ciesz się z każdej chwili, że ktoś Cię przytuli
Nic złego nie wpisuj do „książki”
 Ref:
I takim sposobem- wyobraź to sobie
Dożyjesz z pewnością do setki
Zaliczaj kuracje, wieczorne zasiadki
Korzystaj też z każdej na...ki
 Ref:

lewki”. Bardzo często jest to 
sposóbpostradania pozwolenia 
na broń!

Jeszcze kilka słów o zimie, 
na którą czekają amatorzy bia-
łego szaleństwa. Zimę lubią też 
wędkarze, dla których zmar-
znięte jezioro jest szansą zre-
alizowania życiowej pasji. Nie 
można pominąć dzieci, które 
śnieg zamieniają w pyszna 
zabawę.

Jednak dla większości my-
śliwych zimą i śnieg to czas in-
tensywnej pracy, o której pisa-
łem wcześniej. Każdy myśliwy 
myśli o ponowie, gdzie ma całą 
mapę bytującej w tym miejscu 
zwierzyny, na która ma zapolo-
wać, a która to wyrządza duże 
szkody w uprawach rolnych, za 
które trzeba zapłacić.

Na zakończenie przyto-
czę słowa red. K. Dauksze-
wicza: „Ponieważ poprzedni 
sejm uznał, że jesteśmy nie-
moralni- ot choćby dlatego, 
że trwamy na przekór durnym 
przepisom – to postanowił wy-
chować myśliwych w trzeźwo-
ści i rozbrojeniu. Biorąc pod 
uwagę jak wiele przedmiotów 
może być potraktowanych jako 
broń, uznał, że najlepiej, by po-
lujący wybierali się do lasu bez 
piersiówki, papierosów, sztu-
cera i amunicji, zostawiali w 
domu finkę i kompas- po pro-
stu wszystko, co mogłoby za-
grozić bezpańskim pieskom i 
kotkom. Po prostu na polowa-
nie myśliwy powinien wyru-
szać w samych gaciach. Każde 
słowo durnie wypowiedziane 
przez durnego staje się nie-
bezpieczne, dlatego proponuję, 
żeby posłom jadącym a nawet 
i idącym na obrady też poza-
bierać jakimś dekretem pier-
siówki, bo stanowią dla społe-
czeństwa takie samo zagrożenie 
a może i większe od myśliwego 
bez broni za to z nalewką”.

Na zakończenie przyto-
czę słowa słynnego „Psycho-
loga klinicznego” dr Z. Łąt-
kowskiego:

Panie daj mi pogodę 
ducha, bym nie chciał
zmieniać tego czego
 nie można zmienić.

 Daj mi odwagę
 Zmieniać to co można 
Zmienić.
Daj mi mądrość abym
Potrafił odróżnić jedno
od drugiego.

Fryderyk Krówka
honorowy członek Koła 

Łowieckiego „Rogacz” w Dukli 

P.S. Ważne! Wielu z nas pa-
mięta jak 30 lat temu po wpro-
wadzeniu stanu wojennego roz-
brojono nas na niedzielnym po-
lowaniu w łowisku Trzciana 
przez organa Milicji Obywa-
telkiej

Humor:
Chirurg mówi do myśliwego:
- mam dla Pana dwie wiado-
mości: jedna dobrą drugą złą.  
Od której zacząć? 
- A jaka jest zła wiadomość?
- Amputowaliśmy panu przez 
pomyłkę zdrową nogę.
- A jaka jest dobra?
- Postanowiliśmy wyleczyć 
chorą.

* * *
Ciekawy myśliwy pyta się ko-
legi, kto to jest dyplomata?
To taki kupiec co handluje po-
lityką.

Myśliwy rozmawia z żoną:
- Czy wiesz, ze mój kolega z 
pracy po rozmowie z Tobą po-
wiedział, ze jesteś najmilszą ko-
bietą, jaką zna.
- Naprawdę! Zaproś go na ko-
lację.
-Nie trzeba niech dalej tak 
myśli.

* * *
Jasio pyta ojca wyruszającego 
na polowanie:
-Tato, dlaczego ty się boisz 
zajęcy?
-Wcale się nie boję.
-To czemu zabierasz ze sobą 
strzelbę i psa?

Łowiectwo i ekologia

O sprawie, którą rozpoczy-
nam moje wywody napiszę pod 
koniec. 

Moi drodzy przyjaciele, ko-
ledzy myśliwi i kochana mło-
dzież współpracująca z naszym 
Kołem. Niespełna miesiąc mi-
nął od zakończenia naszych 
uroczystości związanych z ob-
chodami 65 lecia powstania na-
szego Koła. W związku z po-
wyższym pragnę podziękować 
w imieniu braci myśliwskiej 
Zarządowi Koła i organizato-
rom tej wspaniałej imprezy.

Każdy powie, że były i po-
przednie lecia, ale takiego jesz-
cze nie było. Po pierwsze sztan-
dar naszego Koła został od-
znaczony najwyższym odzna-
czeniem łowieckim „Złom”.  
W tym samym czasie zostali 
odznaczeni myśliwi medalem 
za zasługi dla łowiectwa. Pięk-
nie się złożyło, że święto swoje 
obchodziliśmy wspólnie z kol. 
Leśnikami, ich władzami oraz z 
władzami łowieckimi. Została 
wydana książka „W kniejach 
Beskidu” związana tematycz-
nie z 65-leciem naszego Koła. 
Wspaniałe okazjonalne prze-
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Myśliwskiej Braci i wszystkim innym Czytelnikom,  
przyjaciołom polskiego łowiectwa, a zwłaszcza Kącika 

Łowieckiego w Dukli.pl Zarząd Koła Łowieckiego  
„Rogacz” w Dukli 

życzy 
wszelkiej pomyślności, szczęścia i zdrowia w Nowym 

2012 Roku.

dzi są najlepszym nośnikiem 
wiedzy o łowiectwie i ekologii 
wśród społeczności Dukielsz-
czyzny.

Zbliża się powoli koniec 
zbiorowych polowań, który 
przypada na 15 stycznia br.

Jednak jeszcze powracam 
do ostatnich dni grudnia, do 
słynnego polowania wigilij-
nego, które jest raczej spotka-
niem myśliwych w celu złoże-
nia sobie życzeń, przełamania 
się opłatkiem, pośpiewania ko-
lęd i poczęstunku śledzikiem. 
Tak to jest przyjęte w naszym 
Kole.

Niech ten Nowy Rok i No-
wonarodzona Dziecina wszyst-
kim nam błogosławi i aby 
Nowy Rok nie był gorszym od 
mijającego.

Tu postaram się w bardzo 
krótki sposób przypomnieć 
kolegom, że po kieliszku nie 
wolno przenosić broni nawet 
rozładowanej. Nie wolno na-
wet przekazywać jej koledze, 
który nic nie wypił, bowiem 
skutki mogą być tragiczne i tu 
odsyłam do Łowca Polskiego 
do artykułu „Polowanie bez na-

mówienie wygłosił kol. Prezes 
Koła Zdzisław Dudzic. Książkę 
otrzymali wszyscy myśliwi  
i zaproszeni goście. 

To, co piękne szybko mija i 
powracamy do życia codzien-
nego, planowanych polowań, 
wywożenia karmy. Św. Hubert 
i św. Jan z Dukli do tej pory po-
magają zwierzynie przetrwać 
zimę, mieliśmy bowiem tak 
wspaniałą jesień. Jednak będą i 
dni trudne. Musimy zatem za-
bezpieczyć odpowiednie ilości 
karmy w poszczególnych ło-
wiskach, o czym w większości 
decydują łowczowie naszego 
Koła kol. F. Romańczyk i kol. 
Grochowski, naturalnie przy 
pomocy myśliwych, gospoda-
rzy łowisk i młodzieży, która 
pod przewodem swojej opie-
kunki M. Walczak i kol. myśli-
wych F. Krówki i St. Lisa wy-
kłada karmę w stałych dla nas 
rejonach. To wszystko, co opi-
suję wymaga ogromnej pracy 
tak ze strony Zarządu, łow-
czych, gospodarzy łowisk  
i młodzieży, z którą staramy się 
ściśle współpracować, bowiem 
zdajemy sobie sprawę, że mło-
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