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„Czas i zdrowie to dwa cenne skarby, których nie roz-
poznajemy i nie doceniamy dopóki się nie wyczerpią” 

     [Denis Waitley]

Złota myśl:

Taki maj, bardzo polski

pione zwycięstwo. Szturmo-
wały górę oddziały amerykań-
skie, brytyjskie, hinduskie, ni-
komu się nie udało. Gene-
rał Władysław Anders popro-
wadził swoich żołnierzy inną 
drogą, zginęło ich wielu i było 
to drogo okupione zwycięstwo. 
Ponad tysiąc polskich żołnie-
rzy złożono u stóp góry, żołnie-
rzy, którzy „.,,,Bogu oddali du-
cha, ciało ziemi włoskiej, serce 
Polsce”. Dziś świat zapomniał 
o nich całkowicie, a przede 
wszystkim Włosi, gospoda-
rze tej ziemi. Polski Cmentarz 
Wojenny jest mało zadbany, 
rozsypują się groby, a prze-
cież „Czerwone maki na Monte 
Cassino / zamiast rosy piły pol-
ską krew./. Bitwa o Monte Cas-
sino i otwarcie aliantom drogi 
na Rzym, co przyśpieszyło za-
kończenie wojny, była jedną 
z najkrwawszych bitew w hi-
storii drugiej wojny, porówny-
walna między innymi z lądo-
waniem aliantów w Normandii. 
Taka jest jednak funkcja świata. 
On zadba o swój byt, zatroska 
się przede wszystkim o siebie, 
możni tego świata urządzą się 
na swoją miarę najlepiej, ale 
aby odpłacić się tym, co go ra-
tują, co to, to już nie ...O Monte 
Cassino pisał przede wszyst-
kim Melchior Wańkowicz, w 
jednym ze swoich włoskich 
szkiców tak mówił o bitwie „...
kiedy padł żołnierz, który niósł 
proporzec, przejmował go naj-
bliższy funkcją i dawał głos. 

A i historycznie to wielki 
polski miesiąc. Konstytucja 
majowa z 1791 roku, pierw-
szy akt tego rodzaju w Euro-
pie i drugi w świecie. Po kon-
stytucji amerykańskiej. Polski 
Trzeci Maja. Kiedy biało i czer-
wono jest w nas wszystkich. 
Na ulicach polskich miast, 
polskie flagi („Nigdy nie bę-
dziesz biała, nigdy czerwona/ 
... ale biało - czerwona...czer-
wona jak puchar wina, biała 
jak śnieżna lawina..., wiadomo 
Gałczyński). Kiedyś defilady 
wojskowe, dziś uroczyste cap-
strzyki i odprawa wart przed 
Grobem Nieznanego Żołnie-
rza. Pierwszego maja 2011 
roku Jan Paweł wstąpił na oł-
tarze, został beatyfikowany. To 
co prawda jeszcze nie Santo 
subito, jak wołali wierni z ca-
łego świata na uroczystościach 
żałobnych w Watykanie, ale 
pierwszy krok został zrobiony. 
Jest niemal pewne, że wkrótce 
doczekamy się polskiej kanoni-
zacji. Piszę te słowa spod Wa-
welu, to tu ksiądz, biskup, kar-
dynał i w przyszłości papież 
dochodził do swojej święto-
ści. Tu formowała się jego du-
chowość, którą następnie prze-
kazywał całemu światu. I taki 
sam dzień, szesnasty maja 
1944 roku. Polski ułan z Dwu-
nastego Pułku Ułanów Podol-
skich zatknie najpierw propo-
rzec pułkowy, a w moment póź-
niej sztandar biało - czerwony 
na gruzach opactwa na Monte 
Cassino. I hejnał mariacki po-
płynął w świat. To drogo oku-

Pieśń o fladze 
Konstanty Ildefons Gałczyński /fragment/

Jedna była - gdzie? Pod Tobrukiem.
Druga była - hej! Pod Narvikiem.
Trzecia była pod Monte Cassino,

A każda jak zorza szalona,
biało-czerwona, biało-czerwona!

czerwona jak puchar wina,
biała jak gwiezdna lawina,
biało-czerwona.

Zebrały się nocą flagi.
Flaga fladze dodaje odwagi:
- No, no, nie bądź taka zmartwiona.

Nie pomogą i moce piekła:
jam ciebie, tyś mnie urzekła,

nie zmogą cię bombą ni złotem
i na zawsze zachowasz swą cnotę.

I nigdy nie będziesz biała,
i nigdy nie będziesz czerwona,

zostaniesz biało-czerwona
jak wielka zorza szalona,

Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Obchodzony jest w 
Polsce 2 maja od 2004 
roku, między świętami: 
1 maja – Świętem Pracy i 3 maja - 
Świętem Konstytucji 3 Maja. Święto 
ma popularyzować wiedzę o polskiej 
tożsamości i symbolach narodowych. Senat RP w uchwale 
z 12.02.2004 ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Białego.  
W wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Święto Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej. 2 maja obchodzony jest również jako Dzień 
Polonii i Polaków za Granicą. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej 
są kolory biały oraz czerwony. Na flagach układa się je w dwóch 
poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Górny pas 
jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Flaga z godłem 
zarezerwowana jest dla placówek dyplomatycznych.

Świętujmy zatem Dzień Flagi, wywieszając ją na nasz dom 
czy balkon. Weźmy przykład z Amerykanów, Norwegów, którym 
barwy narodowe towarzyszą nie tylko od święta. Może warto się 
nad tym zastanowić.

kbr, źródło Internet

czerwona jak puchar wina,
biała jak śnieżna lawina,
najukochańsza, najmilsza,
biało-czerwona....

Z okazji Dnia Matki 
Wszystkim Mamom 

życzymy zwykłego szczęścia na co dzień 
i dedykujemy fragment wiersza  

„Spotkanie z matką”

Redakcja Dukli.pl

Spotkanie z matką
Konstanty Ildefons Gałczyński /fragment/

Ona mi pierwsza pokazała księżyc 
i pierwszy śnieg na świerkach, 
i pierwszy deszcz. 

Byłem wtedy mały jak muszelka, 
a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne. 

Noc. 

Dopala się nafta w lampce. 
Lamentuje nad uchem komar. 
Może to ty, matko, na niebie 
jesteś tymi gwiazdami kilkoma? 

Albo na jeziorze żaglem białym? 
Albo falą w brzegi pochyłe? 
Może twoje dłonie posypały 
mój manuskrypt gwiaździstym pyłem? 

A możeś jest południową godziną, 
mazur pszczół w złotych sierpnia pokojach? 
Wczoraj szpilkę znalazłem w trzcinach -
od włosów. Czy to nie twoja?

To bardzo polski mie-
siąc. Maj. I według 
wszelkich wierzeń, 
maj ma być z reguły 
najpiękniejszym mie-
siącem roku. Bo to i 
słońce wysoko, i czysta 
zieleń dookoła, i kwiaty 
pachną nieprzytomnie. 
I serca jakoś inaczej w 
nas wszystkich biją. Po 
prostu polski maj.
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Wiadomości z Gminy

Aby wiadomo, że jest kto do-
wodzi, że atak trwa...”

26 maja jest Dzień Matki. 
Tak o tej dacie pisał Melchior. 
„Mama to miękkie serce. Mama 
to melodyjny głos, to chuchanie 
na uderzone miejsce. Mama, to 
samo dobro i sama przyjem-
ność. Coś, co dobrze jest mieć 
w każdej chwili życia koło sie-
bie, dookoła siebie, gdzieś na 
horyzoncie.” I aby nieco lżej o 
mistrzu polskiego i światowego 
reportażu, przypisuje się mu 
i taką sentencję: „Nie można 
przekochać wszystkich kobiet, 

Informacja dla mieszkańców gminy Dukla!
Burmistrz Dukli informuje, że kasa w 

Urzędzie Miejskim w Dukli 
(pokój nr 2 na parterze) jest czynna

w godz. od 7.15 do 14.00

30 marca br. odbyło się 
spotkanie przedstawicie-
li organizacji pozarzą-
dowych z terenu gminy 
Dukla z reprezentantem 
Fudacji Karpacka- Polska 
panią Jolantą Szwarc- 
Burnatowską, w ra-
mach projektu „Aktywne 
Karpackie NGO”. 
Projekt adresowany jest 
do osób poszukujących 
porad prawnych, pragnących założyć organizację pozarządową 
bądź już działających w organizacji. 
W ramach projektu organizacje pozarządowe będą mogły skorzy-
stać z bezpłatnych szkoleń m.in. z pisania projektów o dotacje, 
z księgowości. Szkolenia będą uzależnione od potrzeb wykazywa-
nych przez organizacje. 
W Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli będzie pełniony 
dyżur, raz w miesiącu przez panią Jolantę Szwarc- Burnatowska, 
która będzie udzielać bezpłatnego doradztwa z zakresu zagad-
nień dotyczących zakładania i funkcjonowania organizacji poza-
rządowych. 

Najbliższy termin dyżuru: 15 maja 2012
godz. 15.00-16.00
O następnych terminach dyżurów będziemy informować na bieżą-
co w aktualnościach www.dukla.pl 
Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 26a, 38-450 Dukla

Doradca Mobilny 723 539 465
Doradca Stacjonarny 725 487 681

Barbara Pudło

Film o gminie Dukla
Zapraszamy do obejrzenia impresji filmu promującego atrakcje 
turystyczne gminy Dukla pt. „Dukla – wrota Karpat”. Promocja fil-
mu 22 minutowego odbędzie się w maju w Dukli, w TVP Rzeszów 
i TVP Info. Terminy emisji będziemy podawać w aktualnościach.

Krystyna Boczar-Różewicz

Ewa Kaczmarska-Więckowska 
prezesem Krośnieńskiego Koła Sołtysów 
31 marca br. w auli Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Krośnie – Suchodole,  
odbyło się spotkanie sołtysów powiatu 
krośnieńskiego, które oficjalnie rozpoczął 
starosta krośnieński Jan Juszczak. 

Mleko prosto od krowy
3 kwietnia br. w Dukli 
został otwarty pierw-
szy mlekomat, czy-
li automat do sprze-
daży mleka „prosto 
od krowy”. Mlekomat 
znajduje się na ulicy 
Kościuszki w sklepie 
firmowym Zakładu 
Mięsnego „Jasiołka” i 
jest czynny w godzi-
nach otwarcia sklepu 
tzn. od poniedział-
ku do piątku w godz. 
od. 6.00 do 19.30, a 
w soboty od godz. 6.00 do 18.00. 
Mleko do mlekomatu dowożone jest z gospodarstwa Daniela Bruka 
z Puław Górnych koło Rymanowa, który specjalizuje się w produk-
cji mleka (krowy rasy simental). Mleko, które jest w mlekomacie 
pochodzi prosto od krowy, podlega tylko schłodzeniu do tempera-
tury 4 stopni, ponieważ takie są wymogi sanitarne, jest przeba-
dane weterynaryjnie. Zawartość tłuszczu w mleku wynosi ponad 
4%, a białka 3,5. Jest niepasteryzowane – mówi Daniel Bruk – wła-
ściciel gospodarstwa z Puław Górnych. Można go przechowywać 
w lodówce 5-6 dni, zbierać z niego śmietanę. Do Dukli trafiać bę-
dzie mleko z wieczornego udoju – dodaje właściciel mlekomatu.
Cena mleka to 2,5 zł za 1litr. A kupić go można tyle ile pieniążków 
wrzucimy do mlekomatu. Po mleko należy przyjść z własnym po-
jemnikiem. Jest bardzo dobre. Życzymy smacznego!

Krystyna Boczar-Różewicz

ale trzeba się przynajmniej sta-
rać...” P.S. A w Bieszczadach, 
w Bieszczadach jakiś zbłąkany, 
albo wręcz niemądry turysta 
wlazł w drogę niedźwiedziowi, 
który jest panem na swoich 
włościach. To są jego góry i 
jego lasy, jego jest tu wszystko. 
To my, ludzie, jesteśmy tu in-
truzami i niech nas ręka boska 
broni, aby miało być inaczej. 
Prawda, on się wepchnie i do 
obory i do wiejskiej chaty, po-
buszuje w plecaku i postraszy 
na szlaku, ale taka to już niedź-
wiedzia natura. I nie chciejmy 
jej zmieniać.

Zbigniew Ringer

Ponad 82 tony 
żywności otrzymali 
potrzebujący 

Gmina Dukla od kilku lat uczestniczy w programie unijnym 
PEAD. Program polega na dostarczeniu żywności najuboższej 
ludności Unii Europejskiej. Pomoc jest przeznaczona dla osób, 
których dotknęło ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, długa 
lub ciężka choroba czy też przemoc w rodzinie.

W 2011 roku z pomocy skorzystało około 2500 osób w gminie 
Dukla, rozprowadzono 82 193,60 kg żywności, czyli średnio na 
osobę obdarowaną około 33 kg. W roku 2011 rozdawane były: ka-
sza jęczmienna z warzywami, musli, kasza manna, chleb chrupki 
żytni, mleko UTH, makaron świderki, płatki kukurydziane, ryż 
biały, mąka pszenna, makaron z gulaszem, masło ekstra, herbat-
niki, kasza jęczmienna z gulaszem, ser podpuszczkowy, kawa 
zbożowa, zupa pomidorowa, krupnik. Koordynatorem Programu 
PEAD w powiecie krośnieńskim jest Okręgowy Zarząd Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie, w gminie Dukla Zarząd 
Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Osobą 
odpowiedzialną za prawidłową realizacje Programu PEAD na te-
renie naszej gminy jest pracownik etatowy OZPKPS Krosno Pani 
Krystyna Jasińska

W imieniu Pani Krystyny dziękujemy wolontariuszom, którzy 
pracowali przy dystrybucji żywności w 2011 roku i często spoty-
kali sie z niewdzięcznością obdarowywanych.

W 2012 roku w gminie Dukla realizacja programu PEAD roz-
pocznie się od końca maja. 

Zapraszamy do współpracy młodych ludzi, którzy dyspo-
nują wolnym czasem i chcieliby zostać wolontariuszami przy 
dystrybucji  żywności w  tym roku. Chętnych prosimy o kon-
takt  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dukli  tel.  
13 432 91 42 lub 13 432 91 43.

kbr

Jako pierwszy głos zabrał 
prof. nadz. dr hab. Władysław 
Witalisz, przedstawił zebranym 
prezentacje dotyczącą działal-
ności PWSZ. Następnie Wie-
sław Baranowski, dyrektor De-
partamentu ds. Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich  
z Urzędu Marszałkowskiego 
mówił o możliwości pozyski-
wania środków pomocowych 
przez mieszkańców wsi w ra-
mach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. O działal-
ności  w zakresie ochrony śro-
dowiska na wsi mówiła dr inż. 
Ewa Lipińska, pracownik na-
ukowy PWSZ. Informację od-
nośnie składania wniosków o 
przyznanie dopłat bezpośred-
nich dla rolników przekazał 
zebranym Stanisław Majda, 
przedstawiciel Biura Powiato-
wego ARiMR. Uczestnicy kon-
wentu mieli również okazję za-
poznać się z ofertą promocyjną 
Banku Gospodarki Żywnościo-
wej, którą przedstawił dyrektor 
regionalny Tadeusz Wójcik.

Stanisław Lawera, prezes 
Stowarzyszenia Sołtysów Wo-
jewództwa Podkarpackiego, 
poprowadził drugą część kon-
wentu. Głównym punktem był 
wybór prezesa i Zarządu Kro-

śnieńskiego Koła . Na funkcję 
prezesa zgłoszono dwie kandy-
datki, Teresę Sirko i Ewę Kacz-
marską – Więckowską. Nowym 
prezesem Krośnieńskiego Koła 
Sołtysów została Ewa Kacz-
marska – Więckowska, sołtys 
Mszany. Wiceprezesem Teresa 
Sirko, sekretarzem Józef Ma-
gnuszewski, skarbnikiem Ta-
deusz Stefanik. Władysław Bo-
czar sołtys Teodorówki został 
wybrany ponownie przewod-
niczącym Komisji Rewizyjnej.

Do nowego Zarządu weszli 
przedstawiciele z wszystkich 
gmin powiatu krośnieńskiego.

Starosta Jan Juszczak po-
gratulował nowo wybranym 
władzom krośnieńskiego koła. 
Podziękował również prelegen-
tom i wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania 
konwentu, a także gościom, 
którzy zaproszenie przyjęli.

Krystyna Boczar-Różewicz,  
źródło: www.powiat.krosno.pl

Drugoklasiści o dukielskich zabytkach

Turniej Wiedzy o Dukli
27 marca 2012 roku w klasach drugich Szkoły Podstawowej 

w Dukli odbył się ustny etap Turnieju Wiedzy o Dukli. Wzięło w 
nim udział 15 uczniów. Etap ustny poprzedzony był eliminacjami 
pisemnymi, a wzięło w nich udział 67 uczniów. Przygotowując się 
do turnieju wykonywali plakaty o Dukli, a także odbyli z wycho-
wawczyniami wycieczkę trasą budynków użyteczności publicznej 
i zabytków

Organizatorkami turnieju były: Bogumiła Ganczarska, Kry-
styna Jaracz, Elżbieta Lega. Jury w skład, którego weszli: Kry-
styna Boczar-Różewicz – przewodnicząca, Stanisław Fornal - za-
stępca dyrektora ZS nr 1 w Dukli i organizatorki turnieju, miało 
trudne zadanie. Uczniowie byli bowiem świetnie przygotowani i 
wykazywali sie wiedzą o dukielskich zabytkach. Ostatecznie jury 
przyznało następujące miejsca i nagrody w poszczególnych kla-
sach drugich:

Klasa IIa:
Bartosz Zych – 1. miejsce, Aleksandra Belczyk – 2., Aleksandra 
Smaś – 3., wyróżnienie: Aleksandra Opałka, Gabriela Frączek

Klasa IIb:
Wiktoria Jakieła – 1. miejsce, Julia Helon – 2., Kinga Długosz – 3., 
wyróżnienie: Kacper Urbański, Grzegorz Wielgos

Klasa IIc:
Małgorzata Szczurek 
– 1. miejsce, Zuzanna 
Karbowniczyn – 2., 
Gabriela Patlewicz – 
3., wyróżnienie: Mag-
dalena Majer, Magda-
lena Kopacz.

Uczestnikom, lau-
reatom i wychowaw-
czyniom serdecznie 
gratuluję!

Krystyna Boczar- 
Różewicz

Ewa Kaczmarska-Więckowska.
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Żyj zdrowo!
To nowa rubryka, w której pisać będziemy o roli ruchu, aktyw-

nego wypoczynku i prawidłowego odżywiana w naszym życiu. Bę-
dziemy rozmawiać ze znanymi sportowcami, trenerami, instruk-
torami, lekarzami, którzy na łamach naszego miesięcznika będą 
chcieli podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą. 

W majowym numerze o roli  ruchu w życiu, 

szczególnie tańca pisze Joanna Sarnecka.

Wytańczyć siebie
Nie od dziś wiadomo jak ważny dla naszego zdrowia jest ruch. Nie wy-
starczy odpowiednia dieta, a żadne zabiegi w spa, ani rehabilitacja nie 
zastąpią regularnej aktywności fizycznej. Apelują o nią lekarze różnych 
specjalności: kardiolodzy, diabetolodzy, wspominają pediatrzy obser-
wując wzrastającą liczbę zachorowań na choroby cywilizacyjne m.in. 
cukrzycę, wśród dzieci. Także geriatria, zajmująca się zmianami zwią-
zanymi z wiekiem podeszłym, podnosi znaczenie ruchu dla zachowania 
dobrego zdrowia w starszym wieku. 

płe wieczory tzw. „dechy”, na 
których grała kapela, a wszy-
scy świetnie bawili się tańcząc.  
I znów nastąpiła pewna nie-
dobra zmiana kulturowa. Dziś 
chętnie delektujemy się tań-
cem patrząc w telewizor na 
„gwiazdy” wykonujące przed 
kamerą karkołomny popis. 
Rzadko natomiast bierzemy 
się do tańca spontanicznie, tak 
dla zabawy. Coraz więcej osób, 
kiedy jest okazja, wycofuje się, 
odmawia tańca, unika go, bo 
patrzenie na gwiazdy z TV je-
dynie wpędza w kompleksy i 
od tańca odstręcza, zamiast go 
faktycznie promować. A prze-
cież taniec nie jest do oglądania 
- jest do tańczenia. Podobnie 
źle zrobiły tańcom ludowym 
zespoły pieśni i tańca, które za-
częły przerabiać znane od wie-
ków taneczne formy tak, by le-
piej się na nie patrzyło, kiedy 
będą tańczone na estradzie. 

Taniec  -  w  poszukiwaniu 
harmonii

Taniec to wyjątkowy spo-
sób na aktywność fizyczną. 
Nie dość, że angażuje wszyst-
kie mięśnie, poprawia krąże-
nie, oddychanie, stymuluje do 
aktywności cały organizm, to 
przynosi bardzo szybko dużą 
dawkę radości. Z jednej strony 
ta satysfakcja związana jest 
z pokonywaniem trudności.  
Z drugiej natomiast, także z po-
czuciem harmonii i kontaktu 
ze sobą. Radość z tańca ma też 
całkiem biologiczne podstawy. 
Kiedy tańczymy, w ciele wy-
twarzają się endorfiny zwane 
hormonami szczęścia. Dają one 
uczucie lekkiego oszołomienia, 

Problem narasta odkąd 
uległ zmianie nasz sposób ży-
cia. Niegdyś ludzie wydatko-
wali mnóstwo energii na zdo-
bywanie pożywienia. Polowa-
nie, praca w polu oparta na pro-
stych narzędziach, wszystko 
to absorbowało czas i siły. Po-
nadto bardzo wyraźnie odczu-
wało się rytm pór roku. Przeży-
cie było zadaniem, w dodatku 
zadaniem trudnym. Obecnie 
wysiłek fizyczny związany z 
pracą zmniejszył się, większość 
prac wykonują maszyny, a my 
coraz chętniej spędzamy czas 
przed telewizorem lub ekranem 
komputera. Do tego doszły nie-
korzystne zmiany naszej diety: 
zbyt duże ilości mięsa, tłuste 
przekąski, fabryczne słodycze 
dostarczające pustych kalorii. 
Komfort życia, za którym tę-
skniły pokolenia ciężko pracu-
jących ludzi, okazał się dla nas 
zgubny. 

Powrót do zdrowego stylu 
życia to zmiana całościowa, 
ale warto od czegoś zacząć. 
Początkiem zmiany może być 
właśnie ruch, tym bardziej, że 
ma on wiele dodatkowych za-
let: sprawia dużo radości, daje 
poczucie satysfakcji, łączy lu-
dzi, mobilizuje do odstawienia 
używek i skłania do większej 
świadomości siebie. 

Pomysłów na ruch może 
być wiele. Każdy powinien 
znaleźć coś dla siebie. Aktyw-
ność dobrze jest dostosować do 
wieku, możliwości fizycznych i 
czasowych. Nigdy jednak, do-
póki mamy nad swoim ciałem 
choćby częściową władzę, nie 
powinniśmy pozwolić sobie na 
bezruch, lenistwo i bierność. 
Ruch to życie, ruch nasze życie 
przedłuża i czyni pełniejszym. 
A więc do dzieła.

Taniec w kulturze

Wyjątkową formą ruchu 
jest taniec. Przede wszystkim 
towarzyszy on ludziom od za-
wsze. Odkąd ukształtowała się 
kultura, wszelkim obrzędom 
towarzyszył właśnie taki ro-
dzaj ruchu, rytmiczny, oparty 
na muzyce, zwykle zbiorowy, 
wspólnotowy. Jedną z form ta-
kiego wspólnego działania są 
tańce korowodowe nieobce 
także karpackim tradycjom ta-
necznym. Znano tańce w kręgu, 
tańco-zabawy, oraz, bardzo po-
pularne na terenie Polski, tańce 
wirowe, o bogatej symbolice, 
tańczone w parach, ale także 
przez całą grupę tancerzy. Kie-
dyś taniec był częścią życia. 
Starsi ludzie wspominają jesz-
cze organizowane w letnie, cie-

znieczulają i rozluźniają. Po za-
jęciach tanecznych można być 
zmęczonym, ale jest się też od-
prężonym, pozostaje dobry na-
strój i lepsze ogólne samopo-
czucie. Dlatego też choreotera-
pia – terapia tańcem – staje się 
coraz bardziej popularna.

Taniec w każdym wieku

Taniec zaczyna się od 
rytmu. A rytm jest częścią na-
szego życia. Oddychanie, bi-
cie serca – to najbardziej pier-
wotne i bliskie nam rytmy, któ-
rych słuchamy, według których 
żyjemy i poruszamy się. Chód, 
krok za krokiem, to także ro-
dzaj tańca – zrytmizowanego 
ruchu. Warto spojrzeć w ten 
sposób na to jak działamy w 
przestrzeni, jak się poruszamy. 
Bo zasadniczą sprawą w tańcu 
jest świadomość. Dzięki niej 
używamy w zupełnie inny spo-
sób naszych mięśni. To ważne 
szczególnie dla osób chorych 
lub starszych. W takich sytu-
acjach narażeni jesteśmy na 
zaniki mięśni, które znacz-
nie ograniczają możliwości ru-
chowe. To świadome porusza-
nie się, z jakim mamy do czy-
nienia m.in. w tańcu, skutecz-
nie zapobiega temu procesowi. 
Nie jest więc przesadą stwier-
dzenie, że taniec przedłuża ży-
cie. Miałam przyjemność uczyć 
się tańca m.in. od starszych lu-
dzi na wsiach, którzy wciąż 
mieli ochotę na praktykowanie 
swoich tanecznych zwyczajów. 
Niesamowite było dla mnie wi-
dzieć, odczuwać energię z jaką 
mocno wiekowi ludzie potrafili 
zakręcić się w tańcu, jak mocno 
i stabilnie trzymali się ziemi, 

podczas gdy ja, ucząc się do-
piero, bezradnie traciłam rów-
nowagę. Po kilku latach z przy-
jemnością poprowadziłam za-
jęcia dla Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Byłam pewna, że 
i ci ludzie odnajdą te swoje za-
soby sił, energii, radości życia 
i będą je czerpać także z tańca. 

Ale cofnijmy się w czasie 
do pierwszych lat naszego ży-
cia. Do trzeciego roku dziecko 
nie ma świadomości poszcze-
gólnych części swojego ciała, 
nie ma w nim dobrej orienta-
cji. Widać to po tym, jak się po-
rusza. Eksperymentując z ru-
chem, mały człowiek powoli 
nabywa wiedzę o sobie, która 
potrzebna jest m.in. do orienta-
cji w przestrzeni (prawo, lewo, 
góra, dół), odpowiedniej koor-
dynacji ruchowej i w przyszło-
ści zaowocuje w szkole. Ta-
niec, nie koniecznie związany 
z jakąś konkretną formą, ale ra-
czej traktowany jako dość swo-
bodny ruch przy muzyce, róż-
norodnej: delikatnej i moc-

nej, szybkiej i wolnej, klasycz-
nej i ludowej, przy rocku i jaz-
zie, stanowi doskonałą stymu-
lację w rozwoju dzieci. Balan-
sowanie pobudza zmysł równo-
wagi. Wszystko, co dzieje się 
w tańcu, ma odzwierciedlenie 
w mózgu dziecka, umiejętności 
motoryczne, przekładają się na 
całościowy rozwój. 

Taniec jako sztuka

Czym innym jest nato-
miast użycie tańca jako narzę-
dzia, specyficznego języka, za 
pomocą którego można opo-
wiadać historie, czy tworzyć 
piękne obrazy. W tym sensie ta-
niec stał się częścią sztuk per-
formatywnych, m.in. baletu, te-
atru. Ten potencjał tańca może 
być istotny nie tylko do kre-
acji artystycznych, ale też jako 
sposób na opowiadanie o so-
bie, twórczą ekspresję. Osoby 
mające problem z wyrażaniem 
emocji, z mówieniem o so-

bie, otwieraniem się przed in-
nymi, mogą w ten sposób, ła-
godnie, bez słów, otwierać się 
na świat i na innych, mówić o 
sobie, swoich tęsknotach i po-
trzebach. Niektóre współcze-
sne formy tańca, jak np. ta-
niec butoh, tworzą przestrzeń 
dla ruchu, czy tańca, który nie 
jest piękny w klasycznym sen-
sie tego słowa, daje za to moż-
liwość eksplorowania podświa-
domości i wszystkiego tego, co 
w nas mroczne i niechciane. 
Dzięki temu ma ogromną siłę 
przekazu. 

Jak widać taniec ma wiele 
zalet. Przynosi skutki zdro-
wotne, poprawia kondycję, 
krążenie, oddychanie, ale też 
działa na nasze samopoczucie i 
to na różne sposoby. Od zawsze 
budował między ludźmi wspól-
notę. I tak może być także dzi-
siaj, pod warunkiem, że za-
miast patrzeć na telewizyjny 
program o tańcu, zdecydujemy 
się na praktykę. 

* * *
Autorka jest antropologiem 

kultury, od wielu lat współpra-
cuje ze Stowarzyszeniem „Dom 
tańca”, prowadziła warsz-
taty tańców tradycyjnych min 
w Muzeum Etnograficznym w 
Warszawie. Współpracuje z 
teatrami jako aktorka i tan-
cerka m.in. w spektaklu mu-
zycznym „Czarna Mańka kró-
lowa przedmieścia”, czy spek-
taklu „Uziemione”; tańczy 
tańce tradycyjne ze wsi, polskie 
i francuskie, oraz wywodzący 
się z Japonii taniec butoh. Od 
kilku lat wraz z kilkoma muzy-
kami, działa jako opowiadacz 
historii w grupie „Opowieści 
z walizki”. Skończyła warsz-
tat choreoterapii. Współpra-
cuje z Ogniskiem Muzycznym 
w Jaśliskach, w ramach któ-
rego prowadzi zajęcia teatralne 
i taneczne m.in. w Dukli w hali 
sportowej. Kontakt: joanna-
zmilanowka@gmail.com, tel. 
512103504

„Podkarpacki wrzesień 
1939” 
Wystawa IPN w dukielskim Zespole Szkół Nr 2

 
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Ze-

spół Szkół nr 2 w Dukli (ul. Armii Krajowej 1) zapraszają na wy-
stawę „Podkarpacki wrzesień 1939”, która będzie eksponowana 
w budynku szkoły od 19 kwietnia do 21 maja 2012 r.

Wy s t a w ę 
udało się spro-
wadzić dzięki 
w s p ó ł p r a c y 
szkoły z od-
działem IPN 
Rzeszów. Bar-
dzo dzięku-
jemy za jej 
udostępnienie. 
U c z n i o w i e 
pod kierun-
kiem nauczy-
ciela histo-
rii Stanisława 
Kality wyszu-
kali również 
trochę fak-
tów z prze-
biegu walk w 
1939 roku w 
okolicach Du-
kli. Ekspozy-
cja powinna 
być znako-
mitą lekcją hi-
storii. Zostaną 
rozdane materiały dotyczące 
walk w 1939 roku w okoli-
cach Dukli. Wystawę będzie 
mogła obejrzeć młodzież z 
gminy Dukla uczestnicząca w 
dniach otwartych liceum oraz 

uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 
w Dukli.

Jest ona dostępna także dla 
mieszkańców Dukli i okolic. 

Stanisław Kalita

Wystawa została przygo-
towana w 70.rocznicę wy-
buchu II wojny światowej i 
jest poświęcona jej początko-
wemu etapowi w południowo-
wschodniej części obecnej Pol-
ski. Pokazano polskie jednostki 
wojskowe stacjonujące na tere-
nie Dowództwa Okręgu Kor-
pusu nr X w Przemyślu przed 
wrześniem 1939 r. Zamiesz-
czone fotografie pochodzą za-
równo z lat dwudziestych, 
jak również z końca lat trzy-
dziestych, kiedy następowały 
zmiany w wyposażeniu woj-
ska i powstały pierwsze od-

działy zmotoryzowane. Krótko 
scharakteryzowano też powsta-
nie Armii „Karpaty”, jej do-
wódców i jednostki. Zasadni-
cza część wystawy przedstawia 
przebieg działań wojennych na 
Podkarpaciu, które ukazano w 
trzech etapach. Ekspozycję za-
mykają opisy poświęcone wy-
darzeniom, które rozgrywały 
się na wschód od obecnego te-
rytorium państwa polskiego 
– działaniom zgrupowania gen. 
broni Kazimierza Sosnkow-
skiego w Małopolsce Wschod-
niej i obronie Lwowa – oraz 
próba oceny strat ludzkich na 
Podkarpaciu.
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i n f o r m u j e

Konkurs filmowy 
rozstrzygnięty

Spośród zgłoszonych dwóch filmów do konkursu: „Śladami 
architektury sakralnej” komisja konkursowa 26 marca 2012 w 
składzie Juliusz Stola-przewodniczący, Norbert Uliasz i Piotr Ja-
kieła postanowiła przyznać: 
1. miejsce za film „Piękno zaklęte w świątyni” dla Gimnazjum 
z  ZSP  z  Równem, autorstwa: Justyny Bek, Doroty Penar, 
Maksymiliana Długosza, przygotowanego pod kierunkiem 
Anety Cyran i Beaty Bek, pomoc w realizacji Marcin Bogacz, 

wyróżnienie za film „Trzy Kościoły” dla Szkoły Podstawowej 
z ZS nr 1 w Dukli, autorstwa: Marceliny Kozickiej, Emanueli 
Rędowicz, Dawida Bałona, Wiktora Rajchla, przygotowanego 
pod opieką Stanisława Fornala.

Norbert Uliasz

165 prac napłynęło  
na konkurs
Na konkurs na najpiękniejszą Pisankę, Palmę Wielkanocną, Stroik 
Świąteczny, organizowany już tradycyjnie przez Ośrodek Kultury w Du-
kli rokrocznie przed Świętami Wielkanocnymi, napłynęło 165 prac kon-
kursowych. 27 marca 2012 komisja w składzie Krystyna Boczar-Róże-
wicz przewodnicząca, Nina Szczurek, Małgorzata Walaszczyk-Faryj  
i Alicja Jakieła po ocenie wszystkich prac postanowiła przyznać nastę-
pujące miejsca i wyróżnienia.

Deklamowali Słonimskiego, 
Baczyńskiego, Herberta...
Eliminacje gminne VI. Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
Polskiej Poezji Patriotycznej

12 kwietnia br. w sali kina „Promień” odbyły się gminne eli-
minacje VI. Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Polskiej 
Poezji Patriotycznej. Do gminnego etapu zgłosiło się 22 młodych 
artystów z: Głojsc, Jasionki, Wietrzna, Łęk Dukielskich i Dukli. 
Każdy z uczestników przygotował 2 utwory poetyckie polskich 
autorów wg. własnego wyboru. 

Wielkanocne malowanie jaj

W majowym numerze drukujemy wiersze Joanny 
Futymy z Jaślisk, która zajęła 1.miejsce w kat. regio-
nalnej dzieci.

Przyjaciel ludzi

Jan Paweł II, nasz papież kochany
przez wszystkie dzieci był bardzo lubiany.
Przez dorosłych szanowany
i przez Boga umiłowany.

W Wadowicach urodził się Karol Wojtyła
choć droga Jego bardzo trudna była
 to od początku miłował Boga.
Nie straszna mu była żadna trwoga
bo mocno wierzył i słuchał Boga.
Pocieszał smutnych, osłabłych w cierpieniu
I chorych wspierał na swoim ramieniu.
Zawsze każdemu podawał swą dłoń
Pierwszy Papież Polak
To właśnie ON.

Pielgrzym przez życie

Bóg zabrał mu ojca, matkę, brata
Ale nie zostawił Go samego -
Dał Wiarę, podziw dla świata
I wielką miłość do bliźniego

Jan Paweł II Kochał Ojczyznę swoją
a każda polska kapliczka
stawała się dla niego w drodze ostoją.
Gorąco się modlił do Ojca Niebieskiego
i poprosił o łaskę Bożą z Tronu Najwyższego
Nawet wtedy, 2 kwietnia, modlił się żarliwie do 
Ojca
bo wiedział, że żywot Jego na tej ziemi już dobiegł 
końca.
Czuł, że odchodzi, lecz nie cierpiał z powodu tego
był pewien, że idzie do nieba – domu każdego 
świętego.

Święty pustelnik

Święty Jan z Dukli to pustelnik stary
lecz zawsze pełen wiary.
Nie zamieszkał w mieszkaniu, domu albo na 
podwórku,
tylko się osiedlił w lesie, w małym domku.

Nikt koło niego nie mieszkał.
Żył samotny jak palec
Ale stale był z Bogiem
więc nie martwił się wcale.

29 września odszedł z tego świata
Lecz zawsze był gotowy
by się z Bogiem zbratać.

Komisja konkursowa w 
składzie Alicja Jakieła, Urszula 
Szczurek i Norbert Uliasz po-
stanowiła przyznać następujące 
nominacje do etapu powiato-
wego i wyróżnienia:

NOMINACJE:
Szkoła Podstawowa:
Laura Woźniak - Głojsce - 

Antoni Słonimski „Polska”, Fe-
liks Konarski „Czerwone maki 
na Monte Casino”, 

Wiktor Rajchel - Dukla 
- Stanisław Baliński „Polska 
podziemna”, Zbigniew Kabata 
„A jeżeli padnę” ,

Bartosz Ryczak - Łęki Du-
kielskie - Juliusz Słowacki „W 
pamiętniku Zofii Bobrówny”, 
Władysław Bełza „Hymn 
Polski”.

Gimnazjum: 
Sylwia Miśkowicz - Łęki 

Dukielskie - Maria Konopnicka 
„O Wrześni”, Wincent Pol 
„Pieśń ziemi naszej...”, 

Kamil Robótka - Łęki Du-
kielskie - K.K. Baczyński „Ele-
gia o chłopcu polskim” Wła-
dysław Broniewski „Mój 
pogrzeb”, 

Emilia Kusz - Łęki Dukiel-
skie - Marian Hemar „Kolęda”, 
Zbigniew Herbert 
„Raport z oblężonego 
miasta” – fragment.

WYRÓŻNIENIA:
Milena Bień, Ka-

rolina Misiak - SP 
Jasionka

Martyna Gac - SP 
Łęki Dukielskie

A l e k s a n d r a 
Szpiech - Gimnazjum 
Wietrzno

24 kwietnia br. 

odbył się etap powiatowy Kon-
kursu. Laura Woźniak repre-
zentująca Szkołę Podstawową 
w Głojscach zdobyła wyróż-
nienie.

Krystyna Boczar-Różewicz,  
źródło: www.okdukla.pl 

Kat. dorośli 
Pisanka
Krystyna Szymczyk – 

Mszana i Krystyna Zająć – ŚDŚ 
– 1. miejsce, Mirella Kleczyń-
ska- Mszana – 2., Marta Szym-
czyk - Mszana – 3, wyróżnie-
nie: Ewa Kaczmarska – Więc-
kowska – Mszana i Alicja Ciu-
ła-Cergowa 

Palma 
Koło Gospodyń Łęki Dukiel-
skie – 1.miejsce

Koszyk
Stanisława Rąpała - Dukla - 
wyróżnienie

Stroik 
Janina Szczepanik - Równe – 1. 
miejsce

Inne
Tadeusz Zając - Zawadka Ry-
manowska, ŚDŚ, Halina Go-
resz Chyrowa ŚDS – 1.miejsce

Kat. Szkoły 
Pisanka

Klaudia Zima - Szkoła Podsta-

wowa w Tylawie – 1. miejsce, 
Kinga Jakieła - Szkoła Podsta-
wowa w Dukli – 2., Justyna 
Madej - Gimnazjum w Tyla-
wie – 3. 

Wyróżnienia: Wiktoria Mi-
kosz Szkoła Podstawowa Łęki 
Dukielskie Szymon Gac Szkoła 
Podstawowa Głojsce, Bartło-
miej Lelko Szkoła podstawowa 
Tylawa 

Palma
Dominik Stanowski - Szkoła 
Podstawowa w Głojscach i 
praca zbiorowa- Gimnazjum w 
Równem - 1.miejsce, Tomasz 
Delimata - Szkoła Podstawowa 
w Tylawie - 2. Emilia Karamus 
Szkoła Podstawowa w Rów-
nem – 3., wyróżnienia: Róża 
Puchała - Szkoła Podstawowa 
w Równem, Klaudia Zima - 
Szkoła Podstawowa w Tylawie 

Stroik
Katarzyna Nowak - Szkoła Pod-
stawowa w Dukli, Justyna Bek 
- Gimnazjum w Równem- 2., 
Aleksandra Nowak - Szkoła 
Podstawowa w Głojscach – 3., 
wyróżnienia: Natalia Bednas 
-Szkoła Podstawowa w Dukli, 
Magdalena Olbrycht- Szkoła 

Podstawowa w Dukli 
Inne:

Klaudia Woźniak - Szkoła 
Podstawowa w Głojscach 
– 1. miejsce, Gabriela Dro-
bek - Gimnazjum w Du-
kli-m 2., Paulina Niwińska, 
Magdalena Kłap - Szkoła 
Podstawowa w Rów-
nem, wyróżnienia: Wikto-
ria Puchała -Szkoła Pod-
stawowa wRównem, Koło 
Plastyczne -Szkoła Podsta-
wowa w Wietrznie.

Piotr Jakieła 
Zdjęcia na wkładce

30 marca w siedzibie Ośrodka 
Kultury miał miejsce wieczór pi-
sania, skrobania i malowania jaj. 
Zaproszeni twórcy ludowi z sąsied-
nich miejscowości pokazywali i 
uczyli trudnej sztuki zdobienia jaj 
wielkanocnych, zdradzali tajniki 
skrobania i malowania roztopio-
nym woskiem. Uczyli, jakich na-
rzędzi używać, jak farbować, jak 
nakładać następne warstwy wo-
sku. Okazało się, że „tajne” rady i 
sprawdzone pomysły profesjona-
listów, ułatwiają pisanie i farbo-
wanie jaj. Trzeba powiedzieć, że 
sprawne ręce potrafią napisać kra-
szankę w kilka minut – dłużej jed-

nak schodzi z barwieniem, aby pi-
sanka składała się z kilku kolorów. 
Wieczór trudnej sztuki malowania 
jaj poprowadziły ludowe artystki z 
gminy Dukla: Maria Kołacz, Anna 
i Barbara Leń, Mara Kwaśniowska, 
Mara Jodłowska, Ewa Kaczmar-
ska – Więckowska, Mirella Kle-
czyńska, Krystyna i Marta Szym-
czyk, Justyna Bal, Katarzyna Rą-
pała, Dorota Puchała i Teresa Ja-
kieła. Wykonane prace można było 
zobaczyć na wystawie 1 kwietnia w 
Muzeum Historycznym „Pałac” w 
Dukli. Wszystkim Paniom serdecz-
nie dziękujemy!

Kamil Robótka.
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„Zielona Szkoła” służy 
„rozbudzaniu ducha”
Od 19 do 23 marca 2012 roku wszyscy uczniowie klasy V ZSP w Rów-
nem pod opieką wychowawczyni – Anety Cyran uczestniczyli w „Zielonej 
Szkole” w Kołkówce koło Tuchowa. W programie znalazły się m.in. roz-
grywki sportowe, zajęcia muzyczne i plastyczne, konkursy - piłkarzyki 
ręczne i bilard, konkurs karaoke, wycieczki piesze i rowerowe, ognisko 
oraz zajęcia dydaktyczne.

Uczestnicy zapoznali się 
również z florą i fauną Pogórza 
Ciężkowickiego, poznali nowe 
obiekty kulturalne oraz miej-
scowe legendy. Praca oparta 
była na słowie, obserwacji  
i działaniu, wykorzystano rów-
nież metody aktywizujące ta-
kie jak: wycieczki, dyskusje  
i projekty. Oprócz wiedzy zdo-
bytej w trakcie lekcji ucznio-
wie kształtowali swoją osobo-
wość poprzez dwie wycieczki 

rowerowe - na szczyt wzgó-
rza Brzanka (538 m. n.p.m.) 
oraz nad rzekę Białą, gdzie po-
żegnali zimę – topiąc wyko-
naną przez siebie wcześniej 
marzannę.

Realizacji programu dzia-
łań dydaktycznych towarzy-
szyły również inne zadania 
– odejście od stereotypowych, 
banalnych tematów i pokaza-
nie młodzieży, że nauka może 
być nie tylko ciekawa, ale rów-

nież bliska typowym proble-
mom dnia codziennego, zja-
wiskom ważnym dla każdego. 
Zajęcia z psychologiem ukie-
runkowane były tak, by zdo-
bywaną wiedzę uczniowie wy-
prowadzali z indywidualnych 
obserwacji zjawisk współcze-
snego świata. Program edu-
kacyjny korelował z progra-
mem działań wychowaw-

czych, który 
celowo skon-
c e n t r o w a n y 
został wokół 
pojęć warto-
ści. Aranża-
cja różnych 
sytuacji wy-
chowawczych 
miała służyć 
przede wszyst-
kim rozwo-
jowi osobo-
wościowemu 
młodych lu-
dzi, ukierun-
kowaniu ich 

postaw, wyznaczaniu prio-
rytetów. Podczas zajęć wy-
chowawczych prowadzonych 
przez psychologa uczestnicy 
„Zielonej Szkoły” mogli po-
dzielić się swoimi emocjami, 
sądami i refleksjami.

Zajęcia dydaktyczno – wy-
chowawcze oraz wspólne spę-
dzanie wolnego czasu były do-
skonałą okazją do integracji 
całego zespołu, sprzyjały wy-
tworzeniu korzystnych relacji 
nauczyciel – uczeń, a wycho-
wawcy dały możliwość głęb-
szego, bardziej wszechstron-
nego poznania swoich wycho-
wanków, ich zainteresowań, 
problemów, predyspozycji. 
Przede wszystkim oderwanie 
od systemu klasowego umoż-
liwiło poznanie uczniów w sy-
tuacji pozaszkolnych, sprzy-
jało ich otwartości i budowa-
niu wzajemnego zaufania.

Program „Zielona Szkoła” 
stwarza możliwości realizacji 
tych celów, które trudne by-
łyby do podjęcia w normal-
nych, szkolnych warunkach. 
Jest prowokacją do odejścia 
od schematyzmu i sztampy, 
a przede wszystkim sprzyja 
temu, co najważniejsze w 
pracy edukacyjnej – „rozbu-
dzaniu ducha”.

Ponadto uczniowie klasy 
V zasługują na szczególną po-
chwałę, gdyż ich postawa, spo-
sób bycia oraz zachowanie 
było wzorowe i budziło za-
chwyt wszystkich, którzy mieli 
z nimi zajęcia i styczność.

Aneta Cyran

Pielgrzymka do Krzyża Wdzięczności 
Po raz siódmy 19 maja br. odbędzie się Pielgrzymka do Krzyża Wdzięczności w Iwli, postawio-

nego przed laty przez parafian wdzięcznych za ocalenie w drugiej wojnie światowej. W tym roku 
pielgrzymka połączona zostanie z poświęceniem źródełka zlokalizowanego nieopodal krzyża. Piel-
grzymka rozpocznie się spod „starej szkoły” o godzinie 14.00.

Msza świętą koncelebrowana przez okoliczne duchowieństwo zostanie odprawiona o godzinie 
15.30 pod przewodnictwem ks. Jana Sporniaka misjonarza werbistę z Równego. Pielgrzymka bę-
dzie okazją do spotkania się z ministrem Szeremietiewem, senatorami i posłami oraz z lokalnymi 
władzami, a także okazją spotkania przyjaciół poznanych na poprzednich pielgrzymkach. Udział w 
pielgrzymce zapowiedzieli również przyjaciele ze Słowacji oraz z Węgier. W nadziei na wspólne 
spotkanie, skorzystania z owoców duchowych i patriotycznych 

zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w pielgrzymce.
ks. Ryszard Szwast, Ochotnicza Straż Pożarna i mieszkańcy Iwli

15 maja Święto 
Niezapominajki 

To święto Polskiej Przyrody, ale również 
pamięci o tych co ją szczególnie kochali. Nie-
zapominajkowe serce ofiarowane Błogosła-
wionemu Janowi Pawłowi II wykonane wła-
snoręcznie przez uczennice LOP LO Dukla jest 
symbolem pamięci. Twórcą Niezapominajki 
był redaktor EKORADIA Andrzej Zalewski, 
którego pamięci ten wiersz poświęcam.

Myślimy że….
Myślimy Panie Andrzeju
Że jest w raju zakątek niezapominajkowy 
Który przez Pana został założony
Gdzie panuje miłość, zgoda
I wiecznie piękna niebiańska przyroda.

Tekst i fot. Maria Walczak

Śpiewali hity z lat 
osiemdziesiątych
13 kwietnia br. w Równem odbył się II Powiatowy Prze-
gląd Piosenki pod hasłem „Ocalmy od zapomnienia”. 

Organizatorem  i  pomysłodawcą  konkursu 
tak jak w roku ubiegłym była pani Marzena Ry-
giel.  Starostwo powiatowe objęło  imprezę mu-
zyczną patronatem i ufundowało wraz z panią 
dyrektor ZSP w Równem Katarzyną Reczkow-
ską – Buryła nagrody. 

Uczestnicy mieli za zadanie 
przygotować i wykonać utwory 
pochodzące z lat 80. Celem 
konkursu jest popularyzacja 
polskich piosenek, które po-
woli odchodzą w zapomnienie. 
Do rywalizacji przystąpiło 33 
wykonawców. Rywalizowali 
oni w następujących katego-
riach: zespoły, klasy I - III SP, 
klasy IV - VI SP, klasy I – III 
Gimnazjum oraz szkoły ponad-
gimnazjalne. 

Jury w składzie: Grażyna 
Ostrowska, Małgorzata Wa-
laszczyk – Faryj oraz Norbert 
Uliasz, po wysłuchaniu wszyst-
kich wokalistów, postanowiło 
nagrodzić następujące osoby:

Kategoria I – zespoły
Zespół muzyczny „SONG” – 
Gimnazjum Krościenko Wy-
żne – 1. miejsce,
Kategoria II- klasy I - III SP
Emilia Zając – ZSP Równe – 1. 
miejsce, 

Kategoria III 
- klasy IV - VI SP

Laura Filar - 1. miejsce, Mar-
lena Wójcik – 2., Sabina Mer-
cik – 3. Patryk Mejer – wyróż-
nienie, 
Kategoria III - klasy I – III 

Gimnazjum
Paulina Liwosz – 1. miejsce, 

Klaudia Biedka i 
Klaudia Wiśniew-
ska – 2., Aleksandra 
Janocha i Ewelina 
Witalec - 3., Karo-
lina Kozioł – wyróż-
nienie, 
Kategoria IV – 

klasy I – III Szkół 
Ponadgimna-
zjalnych

Monika Godos – 
ZSP nr 4 Krosno – 1. 
miejsce, Bernadetta 
Niemczyk – ZS 
Iwonicz Zdrój - wy-

róznienie
Grand Prix - Natalia Zbie-

gień – ZSP w Równe

Organizatorzy Konkursu 
serdeczne podziękowania kie-
rują do wszystkich, którzy 
przyczynili się do organizacji 
konkursu: sołtysa wsi Równe 
– Mariusza Folcika, który udo-
stępnił salę domu ludowego 
oraz do pani dyrektor Kata-
rzyny Reczkowskiej – Buryły 
za pomoc i życzliwość przy 
przygotowaniu konkursu. 
Ogromne podziękowania skła-
damy także uczestnikom i opie-
kunom ze szkoły w Wietrznie, 
która jako jedyna z gminy Du-
kla zechciała wziąć udział w 
naszym konkursie.

Marzena Rygiel

Uczestnicy przeglądu.

Natalia Zbiegień
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Szkoła w Równem
LIDEREM KONKURSU  
o Ignacym Łukasiewiczu

SREBRO
Magdaleny Jurczyk

Wielkanocne refleksje...

Puchar burmistrza dla 
„Twierdzy” Teodorówka

Laureatki konkursu (od lewej): Dorota Penar, Aneta Cyran - opiekunka, Justyna Bek 
i Aleksandra Knapik.

Młodzi artyści grający w sztuce: „Mój Chrystus połamany”.

Wicemistrzyni Podkarpacia juniorów Magdalena Jurczyk z prezesem 
UKS TKKF Dukla Stanisławem Paszkiem.

Zdobywcy Pucharu Burmistrza zawodnicy Twierdzy Teodorówka z burmistrzem Dukli 
Markiem Górakiem (1. z lewej) i instruktorem Janem Dembiczakiem (1. z prawej).

Srebro Magdaleny 
Jurczyk

15  kwietnia  2012r. w  hali  sportowej Miejskiego Ośrodka 
Sportu  i Rekreacji w Dukli obyły się  Indywidualne Mistrzo-
stwa Województwa Juniorów w Tenisie Stołowym. Do turnieju 
przystąpiło dwóch zawodników UKS TKKF Dukla Krystian Frą-
czek i Magdalena Jurczyk, która w grze deblowej w parze z Aliną 
Sztaba (PUKS Arka Łętownia) zdobyli srebrny medal. Do Anety 
Kręcidło (PUKS Arka Łętownia) i Piotra Cyrnka (KSTS MOSiR 
Krosno) powędrowały tytuły Indywidualnych Mistrzów Woje-
wództwa Juniorów na Podkarpaciu. W finałach gier pojedynczych 
turnieju oboje pokonywali odpowiednio: Paulinę Fic (MKS Skar-
bek Gogołów) oraz Huberta Żołyniaka (PKS Kolping Jarosław).

Bogdan Maciejewski 

Puchar burmistrza dla 
„Twierdzy” Teodorówka

24 marca br. w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Dukli odbył się turniej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza 
Gminy Dukla. Do rywalizacja przystąpiło 6 zespołów: Jacki Du-
kla, Oczy Kobry, Twierdza Teodorówka, Muminki, Równe i WO-
SiR Równe. Zwyciężyła drużyna Twierdzy Teodorówka, która za-
grała w następującym składzie: Piróg Konrad, Piróg Dominik, Ja-
kieła Szczepan, Okarma Michał, Śliwiński Artur, Rąpała Robert, 
Marczyński Andrzej i Świątek Krzysztof. Drugie miejsce zajęła 
drużyna z Równego, trzecie Jacki Dukli.
 Wyniki meczów:

  Równe – Twierdza Teodorówka 2:1
  Twierdza Teodorówka – WOSiR Równe 2:0
  Równe – WOSiR Równe 2:0
  Jacki Dukla – Oczy Kobry 2:0
  Oczy Kobry – Muminki 2:1
  Jacki Dukla – Muminki 2:0

	 Półfinały:
  Twierdza Teodorówka – Jacki Dukla 2:0
  Równe – Oczy Kobry 2:0

 O 3 miejsce:  Jacki Dukla – Oczy Kobry 2:0

	 Finał:  Twierdza Teodorówka – Równe 2:1

	Końcowa	kolejność	turnieju:
  1. Twierdza Teodorówka
  2. Równe
  3. Jacki Dukla
  4. Oczy Kobry
  5-6. WOSiR Równe
  5-6. Muminki

Damian Leśniak 

Uczniowie z Równego 
liderami w konkursie  
o Ignacym Łukasiewiczu

Wielkanocne refleksje… 

Już po raz trzeci uczniowie 
ZSP w Równem okazali się li-
derami w konkursie powiato-
wym „Ignacy Łukasiewicz – ży-
cie i dzieło” zorganizowanym 
przez Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 4 im. Ignacego 
Łukasiewicza, pod patronatem 
Prezydenta Miasta Krosna. W 
zmaganiach o miejsca na po-
dium wzięło udział 6 szkół z po-
wiatu. W tym roku naszą szkołę 
reprezentowały dziewczęta: Ju-
styna Bek, Dorota Penar oraz 
Aleksandra Knapik – przygo-
towane przez p. Beatę Bek i 
Anetę Cyran. Konkurs odbył się 
12 kwietnia 2012 r. i miał nieco 
inną formę niż w latach ubie-
głych. Składał się z trzech eta-
pów – pierwszy (szkolny) pole-
gał na napisaniu pracy poświę-
conej życiu i działalności Igna-

cego Łukasiewicza, drugi (po-
wiatowy) poświęcony był zna-
jomości faktów z życia i dzia-
łalności polskiego Promete-
usza. Uczniowie mieli za za-
danie rozwiązanie testu „krót-
kich odpowiedzi” składającego 
się z 40 zadań. Drużyna z Rów-
nego uzyskała 37 pkt. i uplaso-
wała się na I miejscu. Ostatni 
etap polegał na zaprezentowa-
niu przygotowanej wcześniej 
pracy plastycznej związanej te-
matycznie z postacią Łukasie-
wicza. Przedstawicielki ZSP w 
Równem wykonały i zaprezen-
towały ogromną postać wyna-
lazcy lampy naftowej i wywo-
łały niemałe zainteresowanie 
efektami swojej pracy.

Aneta Cyran
Fot. archiwum ZSP Równe

4  kwietnia  2012r.  ucznio-
wie ZSP im. M. i M. Krukier-
ków  w  Równem  pod  opieką 
diakona  A.  Drozda  odegrali 
sztukę  „Mój  Chrystus  po-
łamany”.  W  realizację  tego 
przedsięwzięcia  zaangażo-
wane były:  p. B. Bek  i  p. K. 
Patla. Spektakl odbył się dwu-
krotnie w Sali Domu Ludo-
wego w Równem. Najpierw 
misterium wielkanocne obej-
rzeli uczniowie wraz z Radą Pe-
dagogiczną, a następnie miesz-
kańcy Równego, którzy licznie 
przybyli, by zobaczyć sztukę. 
Było to przedstawienie przy-
gotowujące wszystkich do głę-
bokiego przeżycia Świąt Wiel-
kanocnych. Młodzi aktorzy za-
prezentowali historie zwykłych 
ludzi, których życie zmieniło 
się za sprawą połamanej figurki 
Chrystusa. Zagubieni bohate-
rowie odnajdywali właściwą 
drogę prowadzącą do zbawie-
nia. Sztuka ,,Mój Chrystus po-
łamany” skłoniła zebranych do 
wielu refleksji nad sobą, swoim 
postępowaniem i życiem. Ak-
torzy odgrywający swoje role z 
przejęciem i zaangażowaniem 
uzmysłowili wszystkim, że nie-
jednokrotnie wydaje się nam, że 
znamy Chrystusa, jego naukę, a 
tymczasem są to tylko pozory. 
Spektakl pozwolił oglądającym 
w zasłuchaniu i skupieniu za-
trzymać się na chwilę, by zgłę-
bić sens i tajemnicę krzyża. Hi-
storia oszpeconej i skradzio-
nej figurki okazała się wspa-

niałą lekcją i nauką, pomogła 
zrozumieć to, czego Chrystus 
oczekuje od człowieka. Dialogi 
między Chrystusem a bohate-
rami, wypowiedzi odnoszące 
się do krzyży dnia codzien-
nego, których doświadczamy, 
wywoływały głębokie przeży-
cia i wzruszenie wśród ogląda-
jących, o czym świadczyła pa-
nująca na sali powaga i skupie-
nie. Sztuka skłaniała do reflek-
sji, by zastanowić się nad ży-
ciem, nad tym, co tak naprawdę 
jest dla nas istotne. Spektakl 
uświadomił zebranym, że w 
każdym z nas jest ,,Chrystus po-
łamany”, bo zranienia nie omi-
jają żadnego człowieka, dla-
tego każdy potrzebuje wspar-
cia i pomocy. Ważnym przesła-
niem była myśl, że krzyż jest 
wpisany w istotę człowieczeń-
stwa, ale współczesnemu czło-
wiekowi trudno jest zrozumieć 
cierpienia, których doświad-
cza. Na zakończenie wykonano 
utwór muzyczny skłaniający do 
refleksji nad sensem krzyża i 
cierpienia. Po spektaklu p. dy-
rektor K. Reczkowska – Bu-
ryła złożyła zebranym życzenia 
świąteczne podziękowała dia-
konowi i młodym aktorom, któ-
rzy dostarczyli głębokich prze-
żyć. Trud i zaangażowanie mło-
dzieży włożone w wykonanie 
sztuki pozwoliło odczytać sens 
słów: ,,Miłość to krzyż, a krzyż 
to cierpienie…”

Edyta Szczurek 
Fot. archiwum ZSP Równe
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Witaj Wiosno, piękna 
Pani!

Już śpiewasz skowroneczku
Już też i ja orzę
Obydwa nas przy pracy ranne widzą zorze…

Każda pora roku ma swój 
urok. Trudno jest określić, 
która jest najbrzydsza, takiej 
chyba nie ma. Zima, niedawno 
przeżyta, na którą z utęsknie-
niem czekały dzieci. Narcia-
rze na świeżo wysmarowanych 
nartach szusowali na śniego-
wych trasach.

Lato, na które wypatrują 
urlopowicze, na których cze-
kają góry, las, morza, rzeki. 
Wybieramy się z koleżanką 
nad rzekę, widzi to moja bab-
cia i ostrym tonem woła: „przed 
świętym Janem kąpać się nie 
wolno, póki wody nie po-
święci”. Trzeba było czekać, 
babci należy słuchać. Przykro, 
że nie widać teraz przepięknych 
kop z siana ani sianokosów. 

Jesień, w sadach moc owo-

ców. Zboża pełne kłosów zżęte 
i czekają w stodołach na omłoty 
cepami. Tego nie ma pozostały 
wspomnienia. A dożynki z pięk-
nymi wieńcami: „ plon niesiemy 
plon w gospodarza dom”. 

A teraz mamy panią Wiosnę. 
Trochę zimno, ale wszystko bu-
dzi się z zimowego snu. Moje 
pierwszaczki (ach ileż to lat 
temu) nie mogły się doczekać 
przylotu bocianów, które do 
dziś gniazdują na pałacowym 
dachu. Gdy nareszcie ich zo-
baczyły to ich powitały: „kle, 
kle boćku kle witamy cię ra-
dzi, gdy do Dukli wracasz wio-
snę nam prowadzisz”. Wiosna 
w całe pełni, nad głową śpie-
wają ptaszki. Ptaków tyle, nie 
znamy nawet ich nazwisk. Po-
eci piszą o nich piękne wiersze, 

z kwiatów się wróży. 
O takiej wróżbie z 
kwiatów napisał Ju-
liusz Słowacki „Sto-
krotka”. Pamię-

tam, gdy byłam w klasie siód-
mej (1927) na przerwie space-
rowałyśmy i wróżyłyśmy so-
bie z kwiatów wyrywając po 
jednym płatku mówiąc: kocha, 
lubi szanuje, nie chce, nie dba, 
żartuje”. Tak się przy wróżeniu 
mówiło. Za plecami słyszymy: 
„ kochania wam się zachciewa 
smarkule jedne, do książki się 
zabrać a nie do kochania”. Od-
wracamy się, patrzymy a to na-
sza wychowawczyni, siostra 
zakonna. Miała dyżur. Strach 
nas obleciał. Sądziłyśmy, że po 
przerwie będzie kazanie. Ale 
nie. Siostra na pewno przypo-
mniała sobie młode lata jak 
sama sobie wróżyła .

Nosiłyśmy z koleżankami 
zielony listek, jak spotkałyśmy 
się pytałyśmy „zielone” jak nie 
miała któraś listka przegrywała. 

Jest ciepło, dość siadywania 
w domu trzeba wyjść na świeże 
powietrze. Ze wszystkich stron 
słychać pieśni, a to „Ojciec 
Wirgilusz” „Uciekaj myszko” 
„Mam chusteczkę”. Dzieci, bo-
wiem na szkolnym podwórku 
mają okazję głośniej pośpie-
wać. Teraz nie ma tyle zabaw, 
co dawniej. Dzieci wybierają 

Z Zyndranowej do Kalifornii
Historia dra Samuela P. Olinera (cz. 1.)
Dr Samuel P. Oliner jest emerytowanym wykładowcą Uniwersytetu 
Humboldt State w Kalifornii. Był założycielem i dyrektorem Instytutu 
Osobowości Altruistycznych i Prospołecznych Zachowań w Katedrze 
Socjologii. 

Urodził się w 1930 roku w 
Zyndranowej, w rodzinie ży-
dowskich rolników. Gdy miał 
6 lat, na gruźlicę zmarła jego 
matka, którą w ostatnim sta-
dium choroby do Dukli przy-
wiózł ojciec Aaron. Stosunki 
między teściami, a zięciem 
były zawsze napięte, ponieważ 
zarzucali mu, że był złym mę-
żem i ojcem. Miał talent do in-
teresów, był pobożny, znał Tal-
mud ale nie potrafił dbać o ro-
dzinę. Po śmierci żony wypro-
wadził się do Mszanki, gdzie 
małe gospodarstwo miał jego 
ojciec. Samuel, potocznie 
zwany Szmulkiem, pozostał u 
dziadków w Zyndranowej wraz 
z dwójką rodzeństwa. 

W 1937 dziadkowie wy-
słali go do szkoły w Dukli. Za-
mieszkał u pana Hershela. Oj-
ciec raz na jakiś czas przyjeż-
dżał do miasteczka, aby zapła-
cić za zakwaterowanie syna. 
Szmulek miał do niego żal, że 
wyjechał z Zyndranowej. Co-
dziennie stołował się w innym 
żydowskim domu, według tra-
dycji micwa. Bardzo tęsknił za 
rodziną. Był najstarszy w gru-
pie uczniów. Uczył się szybko, 
żeby uniknąć kary jaką było la-
nie wymierzone przez nauczy-
ciela przy całej klasie. Jego brat 
Mosze także uczył się w Du-
kli, ale dojeżdżał każdy dzień 
z Zyndranowej. Siostra Feigele 
uczęszczała na kursy pielę-
gniarskie. Rzadko ją widywał. 

Po  miesiącu  pobytu  w 
Dukli, 

Mosze zabrał Szmulka do 
Zyndranowej, gdyż ich ojciec 
przybył z wieścią, że ożenił się 
z rozwódką o imieniu Esther, 
która była właścicielką szynku 
w Bielance. Chciał, aby przy-
najmniej jedno z dzieci poje-
chało z nim do Bielanki po-

znać nową żonę. Ku zdziwie-
niu wszystkich członków ro-
dziny, Szmulek zdecydował się 
jechać. Kiedy razem z ojcem 
dotarli na miejsce, Esther nie 
była zadowolona z jego przy-
jazdu. Chłopiec wystraszył się 
jej epileptycznego brata, który 
właśnie ją odwiedził. Czuł się 
tam obco i pragnął natychmiast 
wracać do Zyndranowej. Nie-
stety nie było takiej możliwo-
ści. W Bielance nie było che-
deru, więc kontynuował swoją 
edukację w Gorlicach. Ojciec i 
Esther często się kłócili. Maco-
cha nigdy nie była zadowolona 
z pomocy Szmulka i choć dużo 
pomagał w domu, uważała, że 
jest leniwy. Aaron nie zwra-
cał na syna zbytniej uwagi i też 
często się z nim sprzeczał. 

Chłopiec nie mógł znieść tej 
napiętej sytuacji i któregoś dnia 
zdecydował się sam wracać do 
dziadków. Zostawił ojcu list, że 
wraca do Zyndranowej. Miał 
wtedy osiem lat. Szmulek wró-
cił do chederu w Dukli. Tam 
też zastał go wybuch II wojny 
światowej. 

Kilka dni po wkroczeniu 
Niemców do miasta, z Zyndra-
nowej przyjechała po chłopca 
babcia i zabrała go na wieś. Po 
kilku miesiącach, do Zyndra-
nowej przyjechał z Bielanki oj-
ciec. Szmulek nie mógł go roz-
poznać, gdyż ten zgolił brodę. 
Na pytanie dlaczego to zrobił, 
Aaron mu odpowiedział, że w 
Żmigrodzie niedaleko stąd, je-
den mężczyzna miał piękną, 
długą, zadbaną brodę. Był do-
brze znanym i szanowanym ra-
binem. Kiedy naziści przejeż-
dżali przez jego miasteczko, 
Żydzi uciekli do domów i zary-
glowali drzwi. Rabin nie chciał 
uciekać. Niemcy z daleka po-
znali, że był Żydem, bo miał 
brodę. Wyskoczyli z auta i zła-
pali go. Przywiązali nieszczę-

śnika za brodę do zde-
rzaka samochodu i jeź-
dzili po rynku tam i z 
powrotem, aż go zabili. 
Dla chłopca to był szok. 
Po kilku dniach Samuel 
wraz z ojcem udali się 
do Bielanki. 

W czerwcu 1942 
roku, Niemcy naka-
zali wszystkim Żydom 
z okolicznych miejsco-
wości przenieść się do 
Bobowej. I tak, cała 
rodzina, ojciec Aaron, 
macocha Ester, przy-
rodnia siostra Jaffa i 
Szmulek zostali za-
mknięci w getcie, gdzie rów-
nież przebywał dziadek Her-
man Polster z Mszanki.. 

Dwa miesiące później getto 
zostało zlikwidowane. Szmul-
kowi udało się uciec. Chłopiec 
szedł przez dwa dni aż doszedł 
do wsi Bystra. Po drodze spo-
tkał gospodarza, który powie-
dział mu, że wszyscy Żydzi z 
Bobowej zostali wywiezieni do 
lasu Garbacz i tam rozstrzelani. 

W Bystrej pomogła mu Po-
lka Balwina Piecuch. Znała do-
brze i szanowała jego dziadka. 
Ukryła go na strychu. Samuel 
nie wyglądał na Żyda gdyż miał 
jasne włosy. Kobieta nauczyła 
go polskiego pacierza i katechi-
zmu, a także poinstruowała jak 
ma się zachowywać oraz na-
mówiła go, żeby pod przybra-
nym imieniem udawał Polaka 
i w okolicznych wsiach szukał 
pracy jako pastuch. Sama nie 
mogła go już dłużej ukrywać, 
ponieważ obawiała się, że nie-
jaki Krupa, który za parę butów 
był w stanie zadenuncjować 
Żyda, zaczął coś podejrzewać. 

Pod przybranym nazwi-
skiem Józek Polewski ruszył w 
drogę. Szedł od wsi do wsi i py-
tał o pracę. Doszedł aż do Bie-
śnika. Tutaj gospodarz o imie-
niu Wojtek, skierował go do 
gospodarstwa państwa Pod-
worskich. Podworscy zajmo-
wali dom i gospodarstwo, które 
wcześniej należało do Żyda 
Hermana Schaffa. Tam udało 
mu się dostać pracę pastucha. 
Samuel powiedział Podwor-
skim, że nazywa się Józek Po-
lewski i pochodzi ze wsi Łużna. 
Dodał, że jego ojciec nie żyje, 

a matka z jego bratem nie dają 
sobie rady, dlatego on sam 
szuka pracy. W gospodarstwie 
Podworskich pracował aż do 
zakończenia wojny. 

W grudniu 1945 roku 

dostał własne mieszkanie za 
sprawą Komitetu Żydowskiego 
przewodzonego przez Pellera. 
Mieszkanie było w opłakanym 
stanie dlatego ostatecznie Sa-
muel zamieszkał ze swoją ku-
zynką i jej mężem, a następnie 
zdecydował się wyjechać z Pol-
ski. Przez Czechosłowację do-
stał się do Niemiec, gdzie za-
trzymał się w Fernwald Camp 
koło Monachium. Następnie 
udało mu się wyjechać do An-
glii dzięki Żydowskiemu Ko-
mitetowi Uchodźców.

W Anglii przyjęto ich bar-
dzo ciepło. Zamieszkał w schro-
nisku razem z innymi dziećmi 
i młodzieżą, którzy stracili ro-
dziców. W wieku piętnastu lat 
mógł znów kontynuować edu-
kację. Ostatni raz był w szkole 
w Dukli. Został wysłany do 
małej prywatnej szkoły Bunce, 
na południu Anglii, niedaleko 
Cantenbury. Szkoła ta została 
założona przez trzy żydowskie 
siostry, którym udało się wyje-
chać z Niemiec w latach trzy-
dziestych i otrzymać status 
uchodźców. Samuel przebywał 
w Bunce Court w latach 1946-
48. Były to szczęśliwe lata jego 
życia. Po ukończeniu szkoły 
przeprowadził się do Londynu, 

Wnętrze synagogi oczyszczone

Z inicjatywy Stowarzyszenia Stetl Dukla zostało 
oczyszczone wnętrze dukielskiej synagogi z rosnących 
tam krzewów, a nawet już drzewek.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje burmistrzowi Dukli, 
staroście krośnieńskiemu i Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dukli za pomoc w realizacji tego zadania.

kbr

komputer i internet. A jak się z 
tym obchodzić? Ja nie potrafię. 

Dobrze, że technika stoi 
wysoko, trzeba jej jednak uży-
wać z umiarem. Dzieci potrze-
bują świeżego powietrza. 

Spacerując wieczorem, wi-
dzimy okna pootwierane, a z 
nich dolatują głosy z radia i tele-
wizji. O godzinie 21.00 słychać 
„Bogurodzica Dziewica” , pieśń 
religijna z XIII wieku, którą 
śpiewali dawnej rycerze. Da-
lej słyszymy „Niech Was błogo-
sławi Bóg Wszechmogący, Oj-
ciec i Syn i Duch Święty”. To 
generał oo. Paulinów Izydor 
Matuszewski z kaplicy Jasno-
górskiej błogosławi uczestni-
kom Apelu Jasnogórskiego.

Z wiosną przychodzą różne 
wspomnienia. Przypominam 
sobie ostatni Prima Aprilis ze 
swoimi pierwszaczkami, 40 
lat temu. Widzę, jak coś mię-
dzy sobą szepcą. Są takie ro-
ześmiane, buzie czerwoniut-
kie z emocji, ja to wszystko wi-
dzę i wiem, o co chodzi. Wresz-
cie mówią: „ma pani na plecach 
wielką dziurę”. Ja udaję zmar-
twienie, nie chcę zepsuć ich za-
bawy. Były takie ucieszone, że 
zrobiły nauczycielce taki żart 
prima aprilisowy. Moje ko-
chane, co ja bym dała żebyście 
teraz były ze mną, opowiedzia-
łabym wam, że teraz na starość 
też zrobiono  mi Prima Apri-
lis i nie mam się z kim tym po-
dzielić. 

Biorę do ręki różaniec po-
święcony przez błogosławio-
nego Papieża Jana Pawła II.

Stanisława Zaniewiczowa

Prof. dr Samuel P. Oliner.

Wnętrze synagogi.
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Mój ulubieniec

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

Redakcja

Szynszyle - pupilki Basi.

Wielkanocna WystaWa  
W Dukielskim muzeum

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
rocznik 2002 i młodsi

Pisanki Krystyny Szymczyk z Mszany - 1. miejsce kat. dorośli.

Pani Anna Delimata, przew. KGW w Barwinku, prezentuje potrawy wielkanocne.

Babka wielkanocna Leokadii Chudobowej.

Klaudia Zima - laureatka 1.nagrody w kat. szkoła Konkursu na Najładniejszą 
Pisankę odbiera nagrodę z rąk burmistrza Dukli Marka Góraka i o. gwardiana 
Micheasza Okońskiego.

Młodzi piłkarze z trenerem Danielem Ożgą.

Sekcja piłki nożnej  
– rocznik 2002 i młodsi
Sekcja piłki nożnej została utworzona i działa przy MOSiR Dukla od  
1 stycznia 2012 r. na bazie chłopców trenujących w niezrzeszonej gru-
pie. Wraz z założeniem sekcji bardzo zwiększyło się zainteresowanie 
grupą i do drużyny z miesiąca na miesiąc dochodzili nowi chłopcy, a na-
wet dziewczynka, którzy chcą kształcić swoje umiejętności piłkarskie 

Dzieci ćwiczą pod okiem instruktora piłki nożnej Daniela 
Ożga. Sekcja ma stworzone bardzo dobre warunki treningowe  
i sprzętowe, grupa ma do dyspozycji jedną z najlepszych baz spor-
towych na Podkarpaciu. Treningi odbywają się w zależności od 
pogody na boisku ze sztuczną murawą lub w hali sportowej, sek-
cja ma również możliwość korzystania z boiska tartanowego. MO-
SiR Dukla zapewnia w sekcji profesjonalne treningi, udział w tur-
niejach piłkarskich, przyjazną atmosferę , możliwość wyjazdów 
na obozy piłkarskie. 

Serdecznie  zapraszamy  wszystkie  dzieci  chłopców  jak  
i dziewczynki z całej gminy w wieku 10 lat i młodszych do wzię-
cia udziału w treningach i zapisania się do naszej sekcji, zapi-
sać można się na każdym treningu, który odbywa się w każdy 
wtorek i czwartek o godz. 15 00 na obiektach MOSiR przy ul. 
Armii Krajowej 1A.

Michał Szopa 
dyrektor MOSiR

Wielkanocna wystawa 
w dukielskim muzeum
1 kwietnia br. w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli odbyła się wy-
stawa prac wielkanocnych, potraw świątecznych oraz kiermasz pisa-
nek i stroików. 

Kiermasz, który towarzy-
szył wystawie przyciągnął ama-
torów ozdób wielkanocnych. 
Artyści ludowi z gminy Du-
kla prezentowali: pisanki, stro-
iki wielkanocne, baranki ma-
ślane, bukiety z bazi, koszyki i 
inne ozdoby, które można było 
zakupić. Goście i zwiedzający 
mogli skosztować również po-
traw specjalnie przygotowa-
nych przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Barwinka i przez 
panią Marię Kołacz z Łęk Du-
kielskich. Pani Maria przygo-
towała paschę, gomółki słod-

ście bab wielkanocnych. Na 
pochwałę zasłużyła baba upie-
czona przez panią Leokadię 
Chudobową. 

Podczas wystawy zostały 
wręczone nagrody laureatom 
Wielkanocnego Konkursu na 
Najpiękniejsza Pisankę. Laure-
aci wyróżnionych miejsc otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody z rąk Marka Gó-
raka burmistrza Dukli i o. Mi-
cheasza Okońskiego kustosza 
sanktuarium, których gościli-
śmy na wystawie. Na kiermasz 
przybył również Mirosław Ma-
tyka sekretarz gminy Dukla 
oraz kilku zaproszonych gości. 

Ośrodek Kultury dziękuje 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania tak pięknej 
imprezy. W szczególności  pani 
Marii Kołacz, pani Leokadii 
Chudobowej i paniom z Koła 
Gospodyń Wiejskich działają-
cych w Barwinku.

Norbert Uliasz

gdzie dostał pracę jako po-
mocnik księgowego. Ponieważ 
nie szło mu wystarczająco do-
brze w tym fachu, szybko zna-
lazł inną pracę w charakterze 
pomocnika przy wyrobie me-
bli. W tym okresie swojego ży-
cia czuł się bardzo zagubiony i 
samotny. Mając nadzieję, że w 
USA mieszka jakiś jego krewny 
napisał ogłoszenie, czy ktoś nie 
zechciałby mu pomóc. Okazało 
się, że daleki kuzyn jego ojca, 
Saul Oliner, znalazł to ogłosze-
nie i dzięki jego staraniom Sa-
muel wyjechał za ocean. 

W grudniu 1950 roku przy-
był do Stanów Zjednoczo-
nych na statku Liberte przeję-
tym przez Francuzów od Niem-
ców. Samuel został serdecz-
nie przywitany przez Saula 
oraz drugiego kuzyna Oscara 
i jego żonę Henę, którzy rów-
nież przybyli tu z Polski. Oscar 
i Hena przeżyli wojnę dzięki 
pomocy polskiego małżeń-
stwa. Saul był największym, 
jeśli nie jedynym, importerem 
siatek na włosy na wschodnim 
wybrzeżu. Zatrudnił u siebie 
Oskara i Samuela. 

Samuel zaczął studiować 
biznes i księgowość na uniwer-
sytecie w Nowym Yorku. Przed 
upływem roku jego pobytu w 
Stanach, jako poborowy trafił 
do jednostki Fort Six w New 
Jersey. Po kilku tygodniach 
szkolenia zdecydował się zo-
stać tłumaczem. Znał polski, 
angielski i niemiecki. Miał na-
dzieję, że zostanie wysłany do 
Europy. Niestety stało się ina-
czej. Został wysłany do Korei. 
Jego zadaniem było pilnowanie 
więźniów. 

Po kilku miesiącach wró-
cił do USA i zdecydował się 
pójść do collegu. Wkrótce po-
znał swoją przyszłą żonę Pearl. 
Samuel uczył się i pracował w 
fabryce. Było mu ciężko, ale z 
pomocą Pearl dawał sobie radę. 
Po ukończeniu collegu w 1957 
roku, Samuel i Pearl przepro-
wadzili się do Kalifornii. Tam 
na Uniwersytecie Stanowym w 

San Francisco Oliner ukończył 
socjologię. Prowadził mały 
sklep z firankami i zasłonami. 
Niedługo zaczął studia dokto-
ranckie na Uniwersytecie Kali-
fornijskim w Berkley. 

Po obronie tytułu, otrzymał 
stanowisko a potem profesora 
w Departamencie Socjologii 
na Stanowym Uniwersytecie 
Humboldt. W 1961 urodził się 
jego syn Aaron, w 1963 David 
i w 1965 Ian. W latach siedem-
dziesiątych rozpoczął wykłady 
z zakresu socjologii altruizmu 
i współczucia. Mówił o Holo-
cauście, antysemityzmie, sto-
sunkach między rasowych oraz 
ludobójstwie. 

Polskę, Zyndranową i Du-
klę odwiedził kilkakrotnie.

 c.d.n.

Joanna Koszczan 
Skarbnik Stowarzyszenia 

Sztetl Dukla
Tłumaczenie i współpraca 

Małgorzata Patla-Freiburger 
Członek Stowarzyszenia

Opracowano na podstawie 
książki „Narrow Escapes” 

dr Samuela P. Olinera 

kie i słone. Gospodynie z KGW 
w Barwinku przygotowały żur, 
chrzan, sosy wielkanocne, sa-
łatkę z tuńczykiem i jajkiem, 
zupę serwatkową i wiele in-
nych tradycyjnych potraw. 
Świetnie sprawdziły się jajka, 
które są niezbędne na wielka-
nocnym stole: jaja na twardo, 
jaja w sosach, jaja faszerowane, 
pieczeń na zimno faszerowaną 
jajkami. Jak się okazało można 
je podawać w różnoraki i wy-
rafinowany sposób. Nie zabra-
kło również ciast: mazurków, 
serników, pierników i oczywi-
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W maju świętujemy
To humorystyczna rubryka świąt nietypowych. Każdy tu znajdzie 
coś dla siebie. Miłego świętowania.

Redakcja
-------------------------------------------------------------------------------

2 V – Święto Polskiej Flagi, Dzień Polonii i Polaków za Granicą 

3 V – Dzień Słońca, Dzień Chorych na Astmę i Alergię 

4 V – Międzynarodowy Dzień Strażaka, Dzień Hutnika,  
Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, 

5 V – Międzynarodowy Dzień Położnika 

8 V – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

9 V – Dzień Zwycięstwa 

10 V – Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej 

12 V – Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 

13 V – Światowy Dzień Chorego 

14 V – Dzień Farmaceuty 

15 V – Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki 

16 V – Dzień Straży Granicznej 

17 V – Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji 

18 V – Międzynarodowy Dzień Muzeów 

19 V – Dzień Mycia Samochodów,  
Międzynarodowy Dzień Rysowania 

20 V – Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń 

21 V – Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego, Dzień Kosmosu 

22 V – Dzień Praw Zwierząt,ń 

23 V – Dzień Spedytora 

24 V – Dzień Cyrylicy, Europejski Dzień Parków Wodnych 

25 V – Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Mleka, 

27 V – Dzień Samorządu Terytorialnego 

28 V – Dzień bez Komputera 

29 V – Dzień Działacza Kultury 

30 V – Dzień Bociana Białego 

31 V – Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego,  
Światowy Dzień bez Tytoniu 

O Puchar Prezesa  
UKS TKKF Dukla
31 marca 2012 r. w hali sportowej MOSiR w Dukli odbył się Turniej Te-
nisa Stołowego o Puchar Prezesa UKS TKKF Dukla. Największym za-
interesowaniem wykazały się grupy dziecięce i młodzieżowe, łącznie  
w zawodach wystartowało 92 zawodników. 

Klasyfikacja końcowa turnieju (najlepsza ósemka:
Kategoria chłopcy 2002 i młodsi : 

1. Krukar Piotr UKS Olimp Łęki Dukielskie 
2. Penar Jakub  UKS TKKF Dukla
3. Rajchel Mateusz UKS TKKF Dukla
4. Śliwiński Mateusz Skołoszów 

Kategoria dziewczyny 2002 i młodsi : 
1. Englot Michele LKS Strażak Bratkówka
2. Krukar Maja UKS Olimp Łęki Dukielskie 

Kategoria chłopcy 1999-2001 :
1. Wywiórski Damian  LKS Strażak Bratkówka
2. Szczurek Patryk  UKS TKKF Dukla
3. Englot Bartłomiej LKS Strażak Bratkówka
4. Torbik Damian  UKS TKKF Dukla

Kategoria dziewczyny 1999-2001 :
1. Daszykowska Beata LKS Strażak Bratkówka
2. Malczewska Karolina  UKS Olimp Łęki Dukielskie
3. Malczewska Julia  UKS Olimp Łęki Dukielskie
4. Gac Martyna 

Kategoria chłopcy 1997-1998 :
1. Śliwiński Karol  UKS Olimp Łęki Dukielskie 
2. Włoch Mateusz  UKS TKKF Dukla
3. Ryczak Kacper  UKS Olimp Łęki Dukielskie
4. Lenik Marcin  UKS TKKF Dukla

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Wyciskanie sztangi 
14 kwietnia 2012r. na hali MOSiR odbyły się zawody w wyci-

skaniu sztangi leżąc. Były to pierwsze zawody tego typu organizo-
wane przez MOSiR Dukla. Mimo niezbyt dużej frekwencji uczest-
ników walka o czołowe lokaty była bardzo zacięta, być może za-
wody te na stałe wpiszą się do kalendarza imprez MOSiR Dukla. 
W zawodach wzięło udział 6 zawodników

Rywalizacja odbywała się w trzech podejściach, w formule 
Wilks’a. Formuła ta określa najlepszego zawodnika lub bój w za-
leżności od wagi ciała . Odnalezienie współczynnika wagi ciała 
z listy odbywa się przez skrzyżowanie wiersza całkowitej wagi 
ciała z kolumną pierwszego miejsca po przecinku. Np. 69,3 kg ma 
współczynnik 0,7552. Współczynnik mnoży się przez indywidu-
alny bój lub wynik w trójboju. Zawodnik z najwyższą liczbą punk-
tów wygrywa. 

Klasyfikacja końcowa zawodów:
Marcin Delimat – 1. miejsce (87,637), Grzegorz Włodyka – 2. 

(84,348), Krzysztof Krakowiecki – 3. (66,369), Krzysztof Matu-
sik – 4. (65,502), Bartosz Patlewicz – 5. (65,241), Piotr Krowicki 
– 6. (63,260).

Daniel Ożga

O Puchar Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Dukli
21 kwietnia br. w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Dukli rywalizowali tenisiści stołowi w Turnieju o Puchar Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Dukli. Do turnieju przystąpiło 56 zawodni-
ków i zawodniczek. Po kilku godzinnej walce wyłoniliśmy najlepszych  
w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Klasyfikacja końcowa turnieju 
(miejsca na podium):

Kategoria	żak
Krystian Szyszlak – 1. miej-
sce, Piotr Krukar – 2., Szczepan 
Ryczak – 3.  

Kategoria	żaczka
Martyna Gac – 1. miejsce, Maja 
Krukar – 2.

Kategoria	młodzik
Patryk Szczurek – 1. miejsce, 
Michał Węgrzyn– 2., Damian 
Szczepanik – 3.

Kategoria	młodziczka
Ewelina Solińska – 1. miejsce, 

Sukcesy Kopczyka  
i Włocha 
1 kwietnia 2012r. we Frysztaku 
odbyły się Mistrzostwa Wojewódz-
twa w Tenisie Stołowym w katego-
rii Kadet. W zawodach wystąpili 
zawodnicy UKS TKKF Dukla Hu-
bert Kopczyk i Mateusz Włoch. 

W turnieju indywidualnym 
Hubert zdobył brązowy medal, 
natomiast Mateusz uplasował 
się na 13 miejscu. 

W grach deblowych chło-
paki dotarli do finału ulega-
jąc 2:3 parze Konrad Klocek 
(Strzelec Frysztak ), Adrian 
Szczurek (GOSiR Krościenko 
Wyżne). Złoto było w zasięgu 

ręki, Hubert z Mateuszem (obaj 
UKS TKKF Dukla) prowadzili 
pewnie 2:0 w setach nie dając 
przeciwnikowi żadnych złu-
dzeń na zwycięstwo w trzecim 
secie mieli dwie piłki meczowe 
których nie wykorzystali nato-
miast kolejne sety były już bar-
dziej wyrównane lecz nie udało 
się zdobyć złota, tylko srebrne 
medale po których pozostał 
duży niedosyt. 

Kolejnym sukcesem był 
srebrny medal w grze podwój-
nej mieszanej Huberta w parze 
z Partycją Juchą (KKTS MO-

SiR Krosno). 
Docierając do 
finału stoczyli 
w ćwierćfinale 
i półfinale dwa 
bardzo za-
cięte i wyrów-
nane pięciose-
towe mecze. 
Pojedynek o 
złoto zakoń-
czył się zwy-
cięstwem 3:2 
dla pary Karo-
lina Pęk (IKS 
Tarnobrzeg) 
Norbert Woj-
tuń (GOSiR 
K r o ś c i e n k o 
Wyżne). Hubert z Patrycją byli 
bliżsi zwycięstwa, prowadzili 
już 2:1 w setach i mieli cztery 
piłki meczowe lecz nie udało 

się postawić kropki nad i. 
Bogdan Maciejewski

Karolina Malczewska – 2., Julia 
Malczewska – 3.

Kategoria	kadet
Kacper Ryczak – 1. miejsce, 
Tomasz Krężałek – 2., Kamil 
Szwast – 3.

Kategoria	kadetka
Paulina Pietruś – 1. miej-
sce, Klaudia Łajdanowicz – 2., 
Sabina Frączek – 3.

Kategoria	junior
Krystian Frączek – 1. miej-
sce, Grzegorz Poliniewicz – 2., 
Daniel Fornal – 3.

Kategoria	juniorka
Magdalena Jurczyk – 1. miej-
sce, Magda Węgrzyn – 2., 
Aleksandra Fruga – 3.

Kategoria	senior
Dawid Konieczko – 1. miejsce, 
Piotr Lorenc – 2.
Wioletta Madej – 1. miejsce. 

Daniel Ożga

Kategoria dziewczyny 1997-1998 :
1. Łajdanowicz Klaudia  UKS Olimp Łęki Dukielskie
2. Pietruś Karolina  UKS Olimp Łęki Dukielskie 
3. Frączek Sabina UKS TKKF Dukla

Kategoria chłopcy 1994-1996 : 
1. Frączek Krystian UKS TKKF Dukla
2. Wilk Sebastian  LKS Strażak Bratkówka
3. Fornal Daniel UKS Olimp Łęki Dukielskie
4. Gościński Dariusz

Kategoria dziewczyny 1994-1996 : 
1. Jurczyk Magdalena UKS TKKF Dukla
2. Makara Aleksandra  LKS Strażak Bratkówka 
3. Węgrzyn Magda UKS Olimp Łęki Dukielskie
4. Maślanka Agnieszka 

Kategoria mężczyźni 1993 i starsi :
1. Maciejewski Bogdan  UKS TKKF Dukla
2. Dembiczak Jan  UKS TKKF Dukla
3. Rąpała Maciej  UKS TKKF Dukla
4. Czyż Wojciech UKS Olimp Łęki Dukielskie

Kategoria kobiety 1993 i starsi :
1. Madej Wioletta  UKS TKKF Dukla
2. Matusik Agnieszka UKS TKKF Dukla

Daniel Ożga

Uczestnicy Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa UKS Dukla.

Od lewej: Mateusz Włoch, Bogdan Maciejewski - trener,  
Hubert Kopczyk.
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Burmistrz Dukli informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiących 
własność mienia komunalnego Gminy Dukla, przeznaczonych do 
sprzedaży.

Wykaz obejmuje działkę nr 2073 położoną w Jasionce, działki nr 
3410, 3648 położone w Łękach Dukielskich oraz działkę 338 zabu-
dowaną, położoną w Zboiskach. 
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 2010 r. Nr 102, 
poz. 651 z póź.zm.) mogą składać wnioski o nabycie zbywanych 
nieruchomości w terminie do dnia 4 czerwca 2012 r. w Urzędzie 
Miejskim w Dukli pok. nr 6. 
Szczegółowe informacje w sprawie w/w nieruchomości zamiesz-
czone są na stronie internetowej www.dukla.pl.

Marek Górak
BURMISTRZ

KOMUNIKAT
BURMISTRZA DUKLI

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. 
zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywie-
szony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje działki nr: 3329, 3794, 4214, położone 
w Łękach Dukielskich, 373 w Równem, 870, 950, 1106 w 
Teodorówce, 314 w Zboiskach,  284 w Cergowej oraz części 
działek nr: 314/1 w Trzcianie i 89/2 w Dukli. 
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 21 maja 2012 r. w pok. nr 6 Urzędu Miejskiego w Dukli.

Marek Górak
Burmistrz

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

Wykaz obejmuje działkę nr 410/5 położoną w Nadolu. 
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 2010 r. Nr 102, 
poz. 651 z póź.zm.) mogą składać wnioski o nabycie zbywanych 
nieruchomości w terminie do dnia 11 czerwca 2012 r. w Urzędzie 
Miejskim w Dukli pok. nr 6. 
Szczegółowe informacje w sprawie w/w nieruchomości zamiesz-
czone są na stronie internetowej www.dukla.pl.

Marek Górak
BURMISTRZ

Burmistrz Dukli 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 trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomo-
ści ( Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) o	g	ł	a	s	z	a

przetarg	ustny	nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunal-
nego Gminy Dukla:

- działka nr 574 o pow. 0,27 ha, położona w Wietrznie obję-
ta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064054/2 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem „R/ZL1”- teren rolny z możliwością zalesienia- 
95% oraz „KDZ1/2”- droga powiatowa – 5%. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń.

 Cena wywoławcza wynosi 3 550,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 360,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT od towarów i usług. 

- działka nr 576/1 o pow. 0,14 ha, położona w Wietrznie obję-
ta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064054/2 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem „R/ZL1”- teren rolny z możliwością zalesienia. Do 
działki brak jest drogi dojazdowej. Nieruchomość jest wol-
na od obciążeń.

 Cena wywoławcza wynosi 1 850,00 zł ( wartość netto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 200,00 zł.

 Kwota ustalona w przetargu zwolniona jest z podatku VAT od 
towarów i usług. 
Przetarg	odbędzie	się	dnia	6	czerwca	2012	r.	o	godz.	900 w pok. 
Nr 16 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli. W 
przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli 
wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 

 Wadium	należy	wpłacić	do	dnia	1	czerwca	2012	r.	w 
kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do 1400 lub na kon-
to 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 Gminy Dukla.
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 właściwy 
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób 
reprezentujących dany podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony 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 Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z 
uzasadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.

Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można 
uzyskać w pok. nr 6 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefo-
nu (13) 432 91 13

OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY

Sezon motocyklowy otwarty
22 kwietnia 2012 br. na Pustelni św. Jana z Dukli odprawiona została msza św.  
w intencji rozpoczynającego się sezonu motocyklowego przez o. Dobromiła Godzika 
z klasztoru OO. Bernardynów w Dukli i ks. Tadeusza z Podhala, z którym przyjechali 
motocykliści spod Tatr. Organizatorami spotkania była grupa motocyklistów z Du-
kielszczyzny, a inicjatorem podobnie jak w latach poprzednich Tomasz Czajkowski.

Siódmy Płomień 
Pamięci na Cergowej
2 kwietnia już po raz siódmy zapłonął „Płomień Pamięci” na Górze Cer-
gowej w siódmą rocznicę śmierci Największego z Polaków bł. Papieża 
Jana Pawła II.

Wieczorem 2 kwietnia grupa około 125 osób wyruszyła na 
szczyt góry Cergowej, gdzie o. Tadeusz Pobiedziński z klasz-
toru franciszkanów w Krośnie odprawił Mszę św. W kazaniu  
o. Tadeusz nawiązał do wędrówek górskich bł. Jana Pawła II i 
do przyrody, której największym orędownikiem był nasz Papież. 
Do Mszy św. usługiwali alumni z klasztoru OO. Franciszkanów.  
W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Domu Dziecka im. ks. Zyg-
munta Gorazdowskiego w Krośnie. Opiekunkami dzieci były sio-
stry ze Zgromadzenia św. Józefa w Krośnie. O godz. 21.37 za-
płonął tradycyjny płomień. Nad całością organizacyjnie czuwało 
PTTK w Krośnie.

Krystyna Boczar-Różewicz

Na uroczystość przybyło ponad 700 motocykli-
stów z rodzinami i znajomymi. Uroczystość otwar-
cia zakończyła sie skromnym poczęstunkiem, przygo-
towaniem którego zajęli się pracownicy Ośrodka Kul-
tury w Dukli. W Dukli na zlocie motocyklistów jestem 
co roku od pierwszego spotkania, a na motocyklu jeż-
dżę już dziesięć lat – mówi Paweł Wiktor uczestnik 
zlotu z Rzeszowa. Na pustelni z motocyklistami jestem 
po raz trzeci, w tym roku przyjechał ze mną tata. Kupi-
łam także nowy motor – mówi Justyna Zimny z Nadola, 
mieszkająca obecnie w Rzeszowie. Większość motocy-
klistów udała się na zakończenie na dukielski Rynek,  
a później na parking obok kościoła i klasztoru OO. Ber-
nardynów w Dukli, gdzie odbył się pokaz stuntu mo-
tocyklowego. Fani czterech kółek mieli dobrą zabawę. 
Pokaz oprócz efektów kaskaderskich miał także inny 
mniej przyjemny efekt, mianowicie zapach palonej 
gumy z opon motocyklowych i hałas. Może niektórzy 
lubią nadmiar decybeli i ten zapach, ja nie.

Krystyna Boczar-Różewicz

Przegląd Piosenki 
Znanej i Lubianej

20 kwietnia po raz ostatni (ze względu na remont) w sali kina 
„Promień” odbył się Gminny Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej, 
organizowany przez Ośrodek Kultury. Do konkursu zgłosiło się 30 
uczniów ze szkół w: Wietrznie, Głojscach, Jasionce i Dukli. Ko-
misja konkursowa w składzie Krzysztof Zajdel, Dorota Świstak i 
Małgorzata Walaszczyk-Faryj postanowiła przyznać 15 nagród w 
pięciu kategoriach wiekowych. 

Nagrody Główne otrzymali:
Nikola Stanek, Bartosz Matusik, Gabriela Szczurek i Aleksan-

dra Krowicka, Emilia Zając, Jakub Głód i Karol Wajs, Kinga Wró-
bel, Kamila Kula, Katarzyna Murdzek, Patryk Majer, Laura Woź-
niak i Sebastian Dubiel, Natalia Zbiegień, Sylwia Kula, Karolina 
Szczurek, Klaudia Dereniowska, Karolina Jastrząb, Marzena Głód 
i Anna Witek.

Norbert Uliasz

Tomasz Czajkowski dziękuje kolegom za uczestnictwo w zjeździe.

Przewodnik Beskidzki Witold Grodzki zapala Płomień Pamięci.

Kinga Wrobel.
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Pod ścisłą gatunkową ochroną

Zwierzęta i rośliny występujące na terenie gminy Dukla

Czy wiesz, że:
• Największymi lądowymi gadami świata są warany 

z Komodo. Niektóre spośród nich osiągają długość 3 metrów! 

• Najszybszą rybą na świecie jest żaglica. Pływa ona z pręd-
kością 100 km/h.

Bielik online
Od środy 18 kwietnia br. wszyscy internauci mogą na stronie 

internetowej Lasów Państwowych na żywo podglądać parę bie-
lików, gniazdującą na terenie Nadleśnictwa Kutno. W ciągu naj-
bliższych 2-3 tygodni wyklują im się młode. Transmisja online z 
gniazda naszych największych ptaków szponiastych to wspólny 
projekt edukacyjny Lasów Państwowych i Komitetu Ochrony Or-
łów – pionierski w Polsce i jeden z niewielu tego rodzaju w Eu-
ropie. 

Podgląd gniazda oraz ciekawostki przyrodnicze o bielikach, 
ich zwyczajach gniazdowych, pokarmowych, lęgowych czy za-
sięgu występowania dostępne są pod adresem:
www.lasy.gov.pl/bielik 

Edward Marszałek 
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
Burmistrz Dukli 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 trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości ( 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 131/20 o pow. 0,0643 ha, położona w Dukli obję-
ta Księgą Wieczystą nr KS1K/00088717/2 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem „MN”- teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 Cena wywoławcza wynosi 21 100,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 2 500,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT od towarów i usług. 

- działka nr 131/21 o pow. 0,0644 ha, położona w Dukli obję-
ta Księgą Wieczystą nr KS1K/00088717/2 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem „MN”- teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 Cena wywoławcza wynosi 21 200,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 2 500,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT od towarów i usług. 

 - działka nr 131/22 o pow. 0,1146 ha, położona w Dukli ob-
jęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00088717/2 urządzoną na 
rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego położona jest w terenie oznaczo-
nym symbolem „MN”- teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej- 60% oraz „ZN1”- tereny leśne i zieleni – 40%. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 Cena wywoławcza wynosi 24 500,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 2 500,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT od towarów i usług. 

	 Przetarg	odbędzie	się	dnia	6	czerwca	2012	r.	o	godz.	
9
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 w pok. Nr 16 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Dukli. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby praw-
ne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
 
Wadium	 należy	 wpłacić	 do	 dnia	 1	 czerwca	 2012	 r.	 w kasie 
Urzędu Miejskiego w Dukli 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 Gminy Dukla.
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 właściwy 
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób 
reprezentujących dany podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
  

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zo-
stanie 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 zawar-
cia umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek 
wpłaconego wadium.
 Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.
 Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości 
można uzyskać w pok. nr 6 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr 
telefonu (13) 432 91 13

Leczy i ozdabia
Konwalia	majowa
(Convallaria majalis L.) – gatu-
nek byliny kłączowej. Jest ro-
śliną leczniczą i popularną ro-
śliną ozdobną, której głównym 
walorem są niewielkie kwia-
ty o charakterystycznym za-
pachu i dzwonkowatym kształ-
cie. Występuje często w lasach 
niemal całej Polski, poza tym 
jest także uprawiana w ogro-
dach. Kłącze cienkie, podziem-
ne, pełzające płytko pod po-
wierzchnią ziemi. Z kłącza roz-
chodzą się boczne rozgałęzie-
nia (rozłogi). Korzenie wyrasta-
ją w węzłach kłącza, są cienkie 
i szare. Korzenie sięgają płyt-
ko (do 25 cm). Łodyga wyrasta 
z dwuletnich kłączy i u nasady 
okryta jest pochwiastymi liśc-
mi, które mają kształt zmien-
ny, wydłużony, od lancetowa-
tego do eliptycznego. Osiągają 
do ok 20 cm długości i ok 6 cm 
szerokości. Pochwy tych li-
ści tworzą pozorną łodygę rur-
kowatą, przez którą przecho-
dzi głąbik. Kwiaty zebrane w 
szczytowe, jednostronne gro-
no o 5–9 kwiatach u roślin dzi-
ko rosnących, a u form ogrodo-
wych o 11–18 kwiatach. Kwiaty 
kulisto-dzwonkowate, pochylo-
ne do dołu, ze zrosłymi, biały-
mi lub lekko różowymi listka-
mi okwiatu, na końcu z 6 trój-
kątnymi, odgiętymi ząbkami. 
Miodniki wydzielające nek-
tar wabiący owady zapylają-
ce znajdują się wokół zalążni. 
Intensywnie pachnące kwiaty 

wyrastają na zgiętych szypuł-
kach o długości do 1 cm, w któ-
rych pachwinach znajdują się 
krótkie, błoniaste przykwiatki. 
W warunkach naturalnych kon-
walia zakwita w maju i czerw-
cu. Owoce rzadko powstają, w 
postaci zwisających, czerwo-
nych jagód. W czasie kwitnie-
nia konwalię majową trudno 
pomylić z innym gatunkiem ze 
względu na charakterystyczny 
wygląd i zapach kwiatów.
Wszystkie części rośliny są tru-
jące, przy czym szczególnie 
wrażliwe na zatrucia są dzie-
ci. Opisano zatrucia śmiertelne 
u dzieci po zjedzeniu kilku ja-
gód czy wypiciu wody  z wazo-
nu, w którym stał bukiet kon-
walii. Trujące są także perfumy 
z konwalii. Udokumentowano 
także padnięcie psa po zjedze-
niu liści konwalii. Kontakt skóry 
z liśćmi może wywołać u osób 
wrażliwych słabe podrażnienia.
W Europie konwalię uważa-
no za kwiat szczęścia, pomyśl-
ności i młodości.  Jest symbo-
lem czystości i skromności, i 
jako taki używany jest w bukie-
tach panien młodych. Konwalia 
była w średniowieczu symbo-
lem wiedzy i sztuki medycz-
nej. W średniowieczu i póź-
niej pojawiała się na wizerun-
kach lekarzy i uczonych, np. 
Mikołaja Kopernika.  W ikono-
grafii chrześcijańskiej jest jed-
nym z kwiatów poświęconych 
Marii z Nazaretu. Białe kwia-
ty mają symbolizować jej mi-

łość i niewinność. Konwalie 
bywają też nazywane Łzami 
Naszej Pani, a ponieważ ułoże-
nie kwiatów przypomina drabi-
nę, średniowieczni mnisi nazy-
wali tę roślinę „drabiną do nie-
ba”. Zdobiły ołtarze, wizerun-
ki świętych, księgi liturgicz-
ne. Konwalie przedstawione są 
na obrazie przedstawiającym 
Marię w raju z ok. 1410 r. (nie-
znany mistrz z Frankfurtu).
Według legendy konwalia ma-
jowa powstała z łez Ewy wy-
gnanej z raju, a jej ludowa na-
zwa to lanuszka. Dawne wie-
rzenia traktowały konwalię 
jako znak pomyślności, szczę-
ścia i młodości. 
Chińska medycyna stosowała 
korzeń i ziele konwalii już w 
starożytności do leczenia scho-
rzeń naczyniowo-sercowych 
pod nazwą liań-lań.
Konwalie były wielokrotnie 
przedmiotem natchnienia ar-
tystów. Odniesienie do kwit-
nących konwalii (serb.-chorw. 
đurđevak) jako symbolu wio-
sny zostało użyte w piosen-
ce Đurđevdan zespołu Gorana 
Bregovica Bijelo dugme, będą-
cej serbską wersją popularnej 
pieśni cygańskiej.
Konwalia stała się od 1982 r. 
narodowym kwiatem Finlandii, 
znalazła się na rewersie fińskiej 
monety 10 penniä. Przed 1945 
r. miasto Ośno Lubuskie (wów-
czas Drossen) słynęło z rozle-
głych plantacji konwalii i znane 
było też jako Maiblumenstadt 
(niem. „miasto majowych 
kwiatów”). Konwalie znajdują 
się także w herbach norweskiej 
gminy Lunner, szwedzkiej gmi-
ny Mellerud, niemieckich miej-
scowości Weilar i Escheburg 
oraz szwajcarskiej miejscowo-
ści Aumont.
W symbolice kwiatów konwa-
lie oznaczają nieśmiałość, są 
kwiatami młodych i zakocha-
nych. W astrologii przypisano 
konwaliom znaczenie magicz-
ne i uznano je za szczęśliwe 
zwłaszcza dla urodzonych pod 
znakiem Raka.
W Polsce roślina na stanowi-

skach naturalnych objęta czę-
ściową ochroną gatunkową od 
1957 roku. Zbiór surowca zie-
larskiego ze stanowisk dzi-
kich jest prawnie ograniczo-
ny (wymagane jest zezwole-
nie Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska). Poza 
ochroną gatunkową wiele sta-
nowisk tego gatunku zabezpie-
czonych jest w parkach naro-
dowych i rezerwatach. Jako 
gatunek przywiązany do dą-
brów, chroniony jest też wraz 
z nimi w obszarach Natura 
2000 (kwaśne dąbrowy są jed-
nym z siedlisk przyrodniczych). 
Jest to o tyle ważne, że za-
bezpiecza trwałość odpowied-
nich siedlisk leśnych, w minio-
nych dziesięcioleciach nierzad-
ko przekształcanych w związku 
ze zwiększaniem areału drze-
wostanów iglastych (gł. sosno-
wych) w polskich lasach.
Konwalia podlega ochronie praw-
nej także w niektórych innych 
krajach, m.in. w Bułgarii, Grecji 
i Słowacji. Podgatunek pół-
nocnoamerykański, w Stanach 
Zjednoczonych opisywany zwy-
kle jako odrębny gatunek C. ma-
juscula, ze względu na rzadkość 
występowania chroniony jest 
prawem stanowym w obszarze 
naturalnego występowania.
Gatunek wymieniany jest na li-
stach roślin zagrożonych w róż-
nych krajach, podawany jest 
jako gatunek najmniejszej tro-
ski (LC) w Wielkiej Brytanii i 
Szwajcarii, w Hiszpanii jest 
to gatunek narażony (VU), w 
Słowacji konwalia jest bli-
ska zagrożeniu (NT). W Polsce 
ochrona prawna gatunku jest 

utrzymywana mimo braku 
stwierdzenia zagrożenia dla 
trwałości gatunku – nie poja-
wia się on ani w krajowej, ani 
w regionalnych Czerwonych 
Księgach i Listach Roślin. 
Istnieje też wiele legend o 
tych kwiatach. Dawno, dawno 
temu, w lesie tonącym w kwia-
tach konwalii, zabłądził ubo-
gi lecz przecudnej urody mło-
dzieniec. Zachwycił się czarem 
konwaliowych kobierców, ale 
serce pękało mu z bólu, bo od-
trąciła go ukochana dziewczy-
na. Wyjął więc wierzbową fu-
jarkę i... popłynęła smutna me-
lodia o nieszczęśliwej miłości. I 
wtedy stal się prawdziwy cud. 
Ze śnieżnych konwaliowych 
dzwonków wyfrunęły maleńkie 
konwaliowe duszki. Śliczne te 
panienki zaczęły zwinnie wy-
wijać w takt rzewnej muzy-
ki. I były takie szczęśliwe, i ta-
kie wdzięczne grającemu mło-
dzieńcowi. Tańczyły i tańczy-
ły...., a muzyk grał i grał... 
aż zapadł w końcu zmierzch. 
Muzyka powoli cichła, bo gra-
jek odurzony mocnym zapa-
chem konwalii powoli osunął 
się na ziemię i zasnął. Obudził 

się następnego dnia rześki i pe-
łen radości, a kiedy sięgnął po 
swoją fujarkę - zamarł ze zdzi-
wienia. Obok niego leżała bo-
wiem nie jego drewniana, lecz 
całkiem inna, cała ze srebra. 
Nieśmiało przyłożył ja do ust i 
...popłynęła melodia tak piękna 
, tak słodka i tak odurzająca jak 
zapach konwalii. I kiedy tak grał 
namiętnie usłyszał nagle tupot 
tańczących maleńkich stopek. 
Wypatrywał pilnie wśród buj-
nej zieleni, bo przecież wie-
dział kto tańczy. Na próżno. 
Nic nie zobaczył oprócz konwa-
liowych dzwonków. Zrozumiał. 
Więc zagrał jeszcze raz. Na po-
żegnanie. I poszedł w świat, jak 
to w baśniach bywa. Swoją cu-
downą muzyką leczył nieszczę-
śliwe serca i zranione ludzkie 
dusze. Ale każdego roku wracał 
do tego lasu. Siadał wśród kwia-
tów konwalii i grał, grał, grał...
dziękując duszkom za podarune 
k. Czasem zdawało mu się, że 
znowu słyszy tupot tańczących 
duszków, ale to tylko wiatr trą-
cał konwaliowe dzwonki w takt 
płynącej muzyki.

CH
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Do każdej ceny netto do-
liczony będzie podatek VAT  
w wysokości 23%. Wszyst-
kie krótkie ogłoszenia nieko-
mercyjne, z ofertami pracy 
lub osób poszukujących 
pracy umieszczane są w Du-
kielskim Przeglądzie Samo-
rządowym  nieodpłatnie.

Cennik reklamy obowią-
zuje również w odniesieniu 
do strony internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

A-4 250 60 600 150
1/2 A-4 150 30 300 70
1/4 A-4 75 20 150 50
1/8 A-4 30 15 100 30
1/16 A-4 20 10 75 15

È

È

È

È

È

È

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

Handel:
- farby, lakiery, kleje,  
  tynki elewacyjne, narzędzia, płytki posadzkowe i ścienne
- artykuły pirotechniczne, amunicja akustyczna, 
- komputerowe materiały eksploatacyjne, nośniki: 
 płyty CD, DVD 
- dzienniki budowy, tablice budowlane,  
  markery do tablic.

USŁUGI:
- kosztorysowanie, projekty zagospodarowania, 
- szkice i rysunki do zgłoszenia robót budowlanych 
– tel. 0601885063

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”

W pasiece

MIEJSCE 
NA TWOJE OGŁOSZENIE

NOWY KANTOR WYMIANY WALUT
DUKLA

ul.	Trakt	Węgierski	26a
POCZEKALNIA	PKS	(obok	budki	z	pieczywem))

Czynny:
PN	–	PT	8.00	–	16.00
SOB	8.00	-	13.00

PRZY	WIĘKSZYCH	TRANSAKCJACH	MOŻLIWOŚĆ	
NEGOCJACJI CEN !!!

ZAPRASZAMY	!!!
DO	NAS	MASZ	BLISKO	!

Majowe rozważania

jest priorytetem szybko mu-
szą dokonać przewartościowa-
nia motywacji pracy z pszczo-
łami. Kolejne podwyżki karmy 
dla pszczół jak również, sprzętu 
pszczelarskiego spowodują 
podwyżkę cen miodu. Na po-
cieszenie mogę powiedzieć, 
że nadal jest wielu pszczela-
rzy na Dukkielszczyźnie, któ-
rzy sprzedaż miodu traktują 
jako promocję pszczół, cena 
miodu dla nich jest drugo-
rzędna. Nie trafiają do nich ar-
gumenty, że to podkopuje grunt 
pszczelarstwa, bo ciężko do-
kładać do pszczół rok rocznie. 
Nasz dukielski miód jest bar-
dzo smaczny. Przekonają się o 
tym osoby, które wybiorą się 
5 lub 6 maja br. do Kamian-
nej, stolicy Polskich pszczela-
rzy, na uroczyste otwarcie se-
zonu pszczelarskiego. Zapra-
szam wszystkich miłośników 
pszczół i miodu. Można zabrać 
ze sobą dzieci, będzie dla nich 
wiele atrakcji. Będzie okazja za 
darmo uczestniczyć w wykła-
dach na temat miodu, pszczół, 
apiterapii itp. Wszyscy, którzy 
się tam wybiorą przekonają się, 
że cena miodu oferowana przez 
pszczelarzy z Dukielszczyzny 
jest umiarkowana. Zobaczą na 
własne oczy ile trzeba sprzętu 
by zajmować się pszczołami 
oraz przekonają się co miałem 
na myśli pisząc o podwyżkach 
sprzętu i karmy. Ponadto będą 
mogli porównać nasz dukiel-
ski miód z innymi miodami. 
Zachęcam do degustacji mio-
dów. Robię to świadomie bo 
wtedy nasi klienci przekonają 
się co za skarb oferuje nam na-
sza dukielska przyroda. Wię-
cej informacji o otwarciu se-
zonu pszczelarskiego można 
zaczerpnąć ze strony www.do-
mpszczelarza.planty.pl/portal/ .

Miło mi również poinfor-
mować wszystkich czytelników 
Dukla.pl, że staraniami Woje-
wódzkiego Związku Pszczela-
rzy w Rzeszowie ukazał się fil-
mik promocyjny Podkarpacki 
miód spadziowy, który można 
obejrzeć na stronie www.wzp.
rzeszow.pl. Reklamowany miód 
jest pozyskiwany również na te-
renie naszej Gminy. Można tam 
zobaczyć migawki z pasieki 
kol. Krzysztofa Bałona, pszcze-
larza dobrze znanego na Du-
kielszczyźnie.

Witold Puz 
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Gospodarstwo ogrodnicze „OLA”
Oferuje do sprzedaży:

- kwiaty balkonowe i na rabaty,

- nasadzanie kwiatów do skrzynek balkonowych,

- Świerki srebrne wys. od 1-2,5 m

- ziemię do kwiatów i nawozy

Kontakt: Cergowa 222a, tel. 606 782467 Soczewica – roślina strączkowa, znana od czasów prehistorycznych, na ziemiach pol-
skich uprawiana była juz w neolicie. Mimo swych licznych wartości odżywczych zepchnięta 
poza kulinarny nawias. W starożytnej kuchni greckiej i rzymskiej uchodziła za potrawę ubo-
gich. W kuchni żydowskiej przygotowywana z pszenicą służyła za danie pokutne. W Polsce nie-
gdyś używana jako roślina pastewna na długo została zapomniana. Dziś jest ulubienicą wege-
tarian, w których diecie z powodzeniem zastępuje mięso. Zawiera dużo białka. Dlatego socze-
wicę poleca się nie tylko osobom niejedzącym mięsa, ale także sportowcom. Lista dobroczyn-
nych składników, które zawiera jest długa: jest to m.in. kwas foliowy, skrobia, wapń, fosfor oraz 
żelazo. Ponadto soczewica ma bardzo niski indeks glikemiczny i z powodzeniem może być sto-
sowana podczas diet. 

Dzisiejsza propozycja to niezwykle orzeźwiająca, prosta, smaczna i naprawdę chrupiąca sa-
łatka z gotowanej soczewicy, kiełków i rzodkiewki. Świetna na kolację! Jest raczej sycąca, nie 
trzeba do niej żadnego pieczywa czy innych dodatków, chociaż pewnie znakomicie smakuje z 
chlebkiem. Polecam!

Sałatka z soczewicy
Składniki:
20 dag soczewicy
1 pęczek rzodkiewek
10 dag kiełków fasoli 1 czerwona cebula

Dressing;
sok z 1 pomarańczy
2 łyżki oliwy
2 łyżki octu balsamicznego
1 łyżeczka startej skórki pomarańczowej
kumin - ok 1 łyżeczki
kolendra mielona- ok 1 łyżeczki
sól, pieprz do smaku

Soczewicę zalać wodą, posolić i ugotować (nie rozgotować). Przelać zimną wodą na sitku i 
zostawić aż ocieknie. Wsypać do miski, dodać pokrojoną na cienkie plasterki rzodkiewkę, kiełki 
i drobno posiekaną cebulkę. Składniki dressingu wymieszać, dodać do sałatki, wymieszać. Przed 
podaniem schłodzić w lodówce.

Uwaga! Soczewicę nie musi sie moczyć, gotuje się krótko, 10 do 40 min w zależności od 
odmiany.

S m a c z n e g o !

Sklep AGD i RTV
MAG-POL – Dukla, ul. Łąki 1

Oferuje sprzedaż:
- sprzęt AGD i RTV 

z gazetki promocyjnej Media Ekspert
- tunery do telewizji naziemnej i cyfrowej,

- tunery i pakiety startowe telewizji na kartę’
- meble kuchenne i pokojowe

Rozpoczyna się maj jeden z najpiękniejszych miesięcy w 
roku. W rodzinach pszczelich dokonała się wymiana pszczół 
zimowych na wiosenne. Rodziny zaczynają szykować się 
do rójki, czyli podziału rodziny pszczelej. Pszczelarze sta-
rają się utrzymać rodziny pszczele w dużej sile i nie dopu-
ścić do wyrojenia się pszczół. Wydaje się to bardzo proste, 
ale kilkudniowe deszcze mogą zaowocować tym, że cały wy-

siłek pszczelarza pójdzie na 
marne. Zrywanie mateczników 
nie pomorze „ostudzić” zapału 
pszczół. Zrobienie odkładu zbyt 
silnego spowoduje nadmierne 
osłabienie rodziny i straty w po-
zyskaniu miodu. Jeżeli przyjdą 
przymrozki to mniszek nie bę-
dzie nektarował i pomimo sta-
rannego przygotowania ro-
dziny pszczelej, miodu nie uda 
się odebrać. Oto chleb powsze-
dni pszczelarzy. Dlatego osoby 
dla których sprzedaż miodu 
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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.

Uśmiechnij się!

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 - kwiecień - 2012 r.

„Lepiej nie odzywać się wcale i tylko wydawać się 
głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpli-
wości” - Mark Twain

Złota myśl :)

Motto:
Kuszenie wilkiem:
Słowacy, z którymi graniczą nasze obwody łowieckie, kuszą ofertami polowań na wilki, niedź-

wiedzie i muflony (u nas zabronione). Skoro polują w cieniu skrzydeł krążących nad głową orłów, 
a po zakończonych łowach czekają na myśliwych gulasz z dzika i wyborna śliwowica, to nic dziw-
nego, że coraz więcej naszych myśliwych, czyli kolegów po strzelbie wyrusza na południe.

Temat miesiąca - Bartosz M.

kli, które odbyło się 15 kwiet-
nia br. w domku myśliwskim w 
Tylawie. 

Zgodnie z przepisami o 
Walnym Zebraniu zostali po-
wiadomieni wszyscy człon-
kowie w określonym czasie, 
z podaniem porządku zebra-
nia. Przed spotkaniem odbyło 
się posiedzenie Komisji Rewi-
zyjnej, której członkowie prze-
analizowali całą dokumenta-
cje Koła, spisali protokół, który 
został przedstawiony podczas 
spotkania. Cały porządek obrad 
obejmował 17 punktów. Prze-
bieg Walnego Zgromadzenia 
oraz przyjęte uchwały przed-
stawię w sposób zwięzły.

Walne Zebranie otworzył 
prezes koła Z. Dudzic, który 
został wybrany na przewodni-
czącego. Zapoznał wszystkich 
z proponowanym porządkiem, 
zatwierdzonym jednogłośnie. 
Następnie w związku ze śmier-
cią naszego kolegi dr J. Pepery 
uczczono minutą ciszy jego 
pamięć.

W sprawach związanych 
z porządkiem obrad wszystko 
przebiegało bardzo sprawie-
nie. W tym czasie nastąpiło 
wręczenie odznaczeń łowiec-
kich tj. brązowych, srebrnych 
medali zasłużonym kolegom, 
natomiast dyplomem i od-
znaką I stopnia za długoletnią 
(50 lat) przynależność do Pol-
skiego Związku Łowieckiego 
otrzymał od Zarządu Okręgo-
wego PZŁ w Krośnie kol. Fry-
deryk Krówka. Dyplom i od-
znakę uroczyście wręczył Łow-
czy Okręgowy Przewodniczący 
Z.O.PZŁ w Krośnie kol. J. Ko-
walewski oraz prezes naszego 
Koła kol. Z. Dudzic.

Obrady toczyły się zgodnie z 
proponowanym i zatwierdzonym 
porządkiem przy właściwej fre-
kwencji. Przedstawiono sprawy 
gospodarcze, finansowe. Zapo-
znano z projektem pracy Zarządu 
na rok gospodarczy 2012/2013, 
który został przyjęty jednomyśl-
nie. Największym problemem 
Koła jest obecnie zakup działki 
pod budowę naszego domku my-
śliwskiego, bowiem teraźniej-
sza jego zabudowa, będzie praw-
dopodobnie zajęta w czasie bu-
dowy drogi szybkiego ruchu 
Rzeszów-Barwinek.

Sprawę powyższą zlecono 
Zarządowi Koła, którego za-

daniem jest znalezienie odpo-
wiedniej działki na terenie Ty-
lawy. Poruszono wiele spraw 
związanych z naszą działalno-
ścią, współpracą z młodzieżą i 
społecznością naszych terenów. 
Wytypowano ponadto kilku ko-
legów do odznaczenia, za pracę 
i zaangażowanie na rzecz na-
szego Koła.

Artykuł przygotował Hono-
rowy Członek KŁ „ROGACZ” 

w Dukli
Fryderyk Krówka

Łowiectwo i ekologia

Jak podaje „Łowiec Pol-
ski” gospodarowanie w przy-
rodzie wymaga przede wszyst-
kim wiedzy, ale na równi z nią 
również wyobraźni. Inaczej na-
sze działania mogą obrócić się 
przeciw nam myśliwym, ekolo-
gom i całej społeczności przy-
nosząc same straty.

Zapewne nasi czytelnicy 
zamyślają się dlaczego na mie-
siąc maj piszę o takich spra-
wach. Uważam, że jest to temat 
bardzo ważny dla nas wszyst-
kich, bowiem w naszym środo-
wisku zwłaszcza przy uczęsz-
czanych tak licznie przez tu-
rystów trasach przejazdów za 
granicę spotykamy niekontro-
lowane wysypiska śmieci, tak 
w przydrożnych rowach jak i 
innych miejscach zasobnych 
w oczka wodne. Musimy zda-

Dukla wczoraj i dziś

Jest wiosna. Dni stają się 
cieplejsze, rozświetlone pro-
mieniami słońca. Pogoda w 
pełni pobudziła się do życia. 
Przebywając wczesnym ran-
kiem w lesie słuchamy prze-
pięknego koncertu wszelkiego 
rodzaju ptactwa. Zapominamy 
o zimie, mrozach i zachwy-
camy się otaczającą nas przy-
rodą. W naszym klimacie zde-
cydowana większość fauny wy-
daje w tym czasie na świat mło-
dych potomków, wymaga to, 
zatem spokoju w łowisku. 

Jeżeli nie zastosujemy się 
do wyżej wymienionych zale-
ceń mogą nas spotkać duże nie-
przyjemności. Każda matka, 
bowiem broni swojego po-
tomstwa.

Podam przykład wydawa-
łoby się doświadczonego pra-
cownika bieszczadzkich lasów 

p. J. Oziomka z 
Zatwarnicy, któ-
rego zaatakował 
niedźwiedź, a ra-
czej niedźwie-
dzica jak przy-
puszcza rzecznik 
prasowy Regio-
nalnej Dyrekcji 
Lasów Państwo-
wych w Krośnie 
p. Edward Mar-
szałek. Spotkanie 
z niedźwiedziem 
zakończyło się 
szczęśliwie. 

Przejdę do 
spraw zasadni-
czych, a mianowi-
cie do corocznego 
Walnego Zgroma-
dzenia naszego 
Koła Łowieckiego 
„Rogacz” w Du-

wać sobie sprawę, że środowi-
ska wodne to podstawa życia w 
przyrodzie, a woda czysta służy 
nie tylko przyrodzie, zwierzy-
nie leśnej, ale i nam samym. 
Zdajemy sobie sprawę, że gni-
jące odpady pozostawione w 
naszych potoczkach, rowach 
czy w głębi lasu przyczyniają 
się do zachorowań zwierzyny 
i ludzi.

Zapewne nasi czytelnicy, 
nie tylko myśliwi, zdziwią się, 
dlaczego cały wstęp w naszym 
kąciku poświęciłem sprawom 
ładu i porządku w otaczają-
cym nas świecie. Zdajemy so-
bie sprawę, że czystość i woda 
idą razem w parze. Widzimy, że 
czystej wody zaczyna brako-
wać, musimy zadbać o to, aby 
przyszłe pokolenia miały jej 
pod dostatkiem.

- Nie my jesteśmy resztą z pię-
cioraczków.

* * *
Myśliwy krzyczy syna: Nie pij 
wody! Mogą w niej być bak-
terie.
-Ale skąd, ta woda jest brudna, 
dawno już wyzdychały.

Fot. St. Lis: Wręczenie dyplomu i odznaki za długoletnią przynależność do PZŁ kol. Fryderyka 
Krówki 50 lat. Jest On najstarszy stażem w tutejszym Kole. Dyplom i odznakę wręczają: Łow-
czy Okręgowy Janusz Kowalewski, prezes Koła Rogacz kol. Zdzisław Dudzic i przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Józef Magnuszewski.

Synowie myśliwego przechwa-
lają się zbiorami swoich ojców:
- A mój tata ma takie poroże, że 
się w domu nie mieści
-Mój tata ma takie szable po 
dziku, że brakuje ściany
- Trzeci mówi: Mój tata ma ze-
garek Kościuszki.
- A mój tata ma jabłko Adama.

* * *
O czym powinien pamiętać na-
uczyciel prowadzący w szkole 
przedmiot „Wychowanie sek-
sualne”?
- O tym żeby nie zadawać 
uczniom prac domowych

* * *
Ojciec myśliwy mówi do syna:
- Chyba cię po to posyłam do 
szkoły żebyś się czegoś nauczył.

* * *
Nauczycielka pyta dlaczego nie 
jest przygotowany.
- Tata mnie do szkoły posyła 
żeby mieć święty spokój.

* * *
W mieszkaniu myśliwego, ojca 
trzech córek, dzwoni telefon, oj-
ciec podnosi słuchawkę: Halo, 
czy to ty żabciu?- słyszy w słu-
chawce ciepły głos
- Nie przy telefonie właściciel 
stawu.

* * *
Chodź pójdziemy na skróty 
przez las- proponuje myśliwy 
swojej koleżance. 
- Nie, dzisiaj nie mogę, śpieszę 
się.

* * *
Myśliwy napotyka dwie dziew-
czyny i pyta czy są bliź-
niaczkami.

Dukla - początek lat 70.  Zdjęcie udostępnił Jan Strycharski.
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Sezon motocyklowy otwarty

Maszyny na parkingu.

Fot. kbr

Turniej	Wiedzy	o	Dukli

Msza św. na Pustelni św. Jana z Dukli.

Pokaz stuntu motocyklowego.

Laureaci Turnieju Wiedzy o Dukli ze Szkoły Podstawowej w Dukli.
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