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„W zemście i miłości kobieta jest bardziej  
barbarzyńska niż mężczyzna.”
           (Friedrich Nietzsche)

Złota myśl:

paki, idziemy na Rysy! I idą. 
Początkowo jest fajnie, z cza-
sem jednak coraz bardziej 
stromo, pojawiają się klamry, 
jest ekspozycja. Rysy od pol-
skiej strony są trudniejsze, od 
słowackiej jest raptem kilka 
miejsc bardziej wymagają-
cych. Tak jest latem. Zimą, 
kiedy śnieg i mróz, wiatr i zmę-
czenie większe, wszystko staje 
się trudniejsze. Jest się już w 
połowie góry i obciach byłby 
ogromny, gdyby teraz zrezy-
gnować ze wspinaczki. I idą 
chłopaki bez względu na wa-
runki, pogodę, stan ducha.  
A potem, jakże często jest wo-
łanie o pomoc, chęć powrotu 
za wszelką cenę, bo wzmaga 
się wiatr, jest coraz zimniej,  
a sił zaczyna brakować. Jednym 
uda się zawrócić ze szlaku, inni 
kontynuują marsz w nadziei, że 
pogoda się poprawi, wyjdzie 
słońce i świat znów stanie się 
piękny. A juści...

Świat nie tylko nie stał się 
piękniejszy, ale wręcz zbrzydł 
do ostateczności. Przed laty na 
polanie Goryczkowej w Tatrach 
stało niewielkie drewniane 
schronisko. Zjeżdżając z Ka-
sprowego zachodziliśmy tam 
czasem na szklankę herbaty, na 
pogwarkę z panią Marcinkow-
ską, właścicielką, a może tylko 
szefującą w schronisku. Tak 

Pan z orlim piórem

Zadziwiająca jest ludzka 
bezmyślność, aby tylko tak na-
zwać to wszystko, co dzieje 
się w naszych górach. La-
tem i zimą, a właściwie o każ-
dej porze roku. Niedawno mi-
nęła dziesiąta rocznica głośnej 
tragedii na Rysach. W lawinie 
zginęło kilkunastu uczniów z 
jednej ze śląskich szkół. Wy-
szli ze schroniska w Morskim 
Oku, weszli w skałę, nie wszy-
scy z niej powrócili. Byli z na-
uczycielem, bez przewodnika, 
który zapewne odradziłby wy-
cieczkę, może by i wytłumaczył 
chłopcom, a przede wszystkim 
wychowawcom, że o tej porze 
roku góry są nie tylko groźne, 
ale i ogromnie nieprzewidy-
walne. Niektórych uczestni-
ków tej wyprawy odnaleziono 
dopiero latem, po kilku miesią-
cach, w głębiach tatrzańskiego 
stawu.

Czytam dziś o próbach po-
dobnego wyjścia, i nieodmien-
nie są to Rysy, bo to nie tylko 
szczyt najwyższy w polskich 
Tatrach, ale i owiany pewną 
tajemniczością, co dodaje gó-
rze dodatkowej aury. Tymcza-
sem Rysy są górą trudną dla 
nowicjuszy, od polskiej strony 
sporo stromizn, klamer i łań-
cuchów, w razie burzy, deszczu  
i w śniegu mogą być wręcz nie-
bezpieczne. Ale co tam! powie 
niejeden nauczyciel, a wraz z 
nim grupa chojraków - chło-

ESKULAP 2012 dla NZOZ VIVA !
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VIVA został wyróżniony  
w plebiscycie Eskulap 2012, w kategorii „PLACÓWKA  
MEDYCZNA 2012 WOJ. PODKARPACKIEGO”. 

Uroczysta gala, na której 
wyróżniono lekarzy oraz wy-
brane przez Kapitułę placówki 
medyczne odbyła się 11 lutego 
br. w siedzibie Urzędu Mar-
szałkowskiego w Rzeszowie. 
W uzasadnieniu decyzji napi-
sano: „NZOZ VIVA jest wielo-
letnim świadczeniodawcą, re-
alizującym umowę z zakresu 
podstawowej opieki zdrowot-
nej, ambulatoryjnej opieki spe-
cjalistycznej, rehabilitacji lecz-
niczej oraz stomatologii. Nowy 
budynek przychodni w Dukli 
zapewnia komfortowe warunki 
realizacji świadczeń, posiada 

nowoczesny sprzęt medyczny 
oraz podstawową diagno-
stykę. Placówka przez ostatnie 
lata dynamicznie się rozwija”. 
Nagrodę w imieniu placówki 
odebrał dyrektor Marian Saj-
dak z rąk wicemarszałka woj. 
podkarpackiego - pani Anny 
Kowalskiej, zastępcy dyrektora 
Wydziału Polityki Społecznej 
UW w Rzeszowie - pani Mo-
niki Prokop oraz pani Grażyny 
Hejdy - dyrektora OW NFZ w 
Rzeszowie. Gratulacje złożyli 
także starosta krośnieński - Jan 
Juszczak oraz burmistrz Dukli - 
Marek Górak. 

„To wielkie wyróżnienie i jednocześnie zobowiązanie do dal-
szego podnoszenia jakości usług” - deklaruje zarząd NZOZ VIVA.

Serdecznie gratulujemy!

Na podstawie strony http://www.dukla-viva.pl 
 przygotowała: Krystyna Boczar-Różewicz

Galeria zdjęć: http://www.dukla-viva.pl/

Generał Boruta- Spiechowicz

Za zasługi dla 
obronności kraju

Takie medale przyznaje 
Minister Obrony Narodo-
wej rodzicom, których trzech 
lub więcej synów odbyło za-
sadniczą służbę wojskową. 
Podobnie jak w latach ubie-
głych uroczystość wręczenia 
tych medali w tym roku od-
była się w Krośnie, 15 stycz-
nia, a organizatorami byli: 
Starostwo Powiatowe i WKU 
Jasło. Wśród odznaczonych 
znaleźli się również miesz-
kańcy naszej gminy: pań-
stwo Julia i Zenon Długosz z Równego, Janina i Stanisław Wil-
czek z Zawadki Rymanowskiej oraz Maria i Franciszek Zięba  
z Mszany. W uroczystości uczestniczyli: Szef WSzW w Rzeszo-
wie płk Z. Winiarski, Komendant WKU w Jaśle ppłk Andrzej Ny-
kiel, Starosta Krośnieński Jan Juszczak,a także prezydenci, burmi-
strzowie i wójtowie miast i gmin z powiatu krośnieńskiego. 

Na spotkaniu tym, poświęconym obronności, wręczono także 
awanse dla podoficerów rezerwy, wyróżnienia oraz odznaki za 
nienaganną służbę w zagranicznych misjach wojskowych. W tym 
gronie znalazł się także przedstawiciel naszej gminy p. Łukasz 
Rabiej - z Cergowej, odznaczony Gwiazdą Iraku. Wszystkim 
odznaczonym składamy serdeczne gratulacje. 

/zed/ 

Z okazji  Dnia Kobiet
wszystkim kobietom

Dużo szczęścia,  pomyślności,
mało smutku moc radości

 
Życzy Redakcja 

Dukli.pl
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Wiadomości z Gminy

było każdej zimy, do czasu... To były zapewne 
wczesne lata sześćdziesiąte, prowadzę kurs 
narciarski na Kalatówkach, kiedy wczesnym 
rankiem przychodzi ktoś z gór i mówi - nie ma 
Kondratowej, zeszła lawina i zmiotła schroni-
sko. Zebraliśmy się w ciągu kilkunastu minut 
i w kolejnych trzech kwadransach jesteśmy na 
miejscu. Tu gdzie kiedyś stało schronisko, jest 
teraz starta gruzów, belek i desek, i walające się 
sprzęty. O ile dobrze pamiętam nie było aku-
rat turystów w schronisku, zginęło małżeństwo 
Marcinkowskich gospodarzących w obiekcie, 
dwóch wopistów, co to zaszli na gorący kubek. 
Zniknął natomiast obiekt, jeden z ładniejszych 
tego typu w ówczesnych Tatrach. Nawiasem: 
dzisiejsza Kondratowa to także nieduży drew-
niany domek z przytulną atmosferą, nieodłącz-
nym piernikiem i z tym widokiem! Na Ka-
sprowy, na Giewont (ten głaz nieco powyżej 
schroniska jakby przestrzegał: uwaga na ka-
mienie z Giewontu, jest groźnie!), na Myśle-
nickie Turnie i całą zakopiańską dolinę. Dziś, 
jak słucham w radiu - zasyfioną w ponad czte-
rystu procentach. Określenie mocne, ale jakże 
inaczej określić stan powietrza w jednej z naj-
bardziej znanych w Polsce miejscowości kli-
matycznych! Bartek Obrochta, Kornel Ma-
kuszyński, Henryk Sienkiewicz, Jan Kaspro-
wicz, i setki wybitnych Polaków, którzy poko-
chali Zakopane za swoje (wówczas!) powie-
trze, dziś, gdyby znaleźli się na Krupówkach, 
nie poznali by tego miasta. Nie tylko za sprawą 
owych złowieszczych pokrzywionych lamp na 
Krupówkach, kolejką do wagoników na Guba-
łówkę i Kasprowy, ale przede wszystkim za-
szokowała by przybyszów z zaświatów cała ta 
palancka atmosfera miasta, nieudaczna współ-
czesna architektura, ceny w miejscowych knaj-
pach. Ale także - i tu pewien plus dla miasta - te 
tłumy przybyszów z całej Polski, co to zjadą 
pod Tatry, aby obejrzeć kiedyś Małysza, dziś 
Stocha i Murańke. Mnie osobiście kojarzy się 
Zakopane nie tylko z górami, nartami i Stasz-
kiem Marusarzem, ale także z generałem Bo-
rutą - Spiechowiczem.

Osiadł na swoje stare lata w Zakopanem, 
miał tam willę - o ile dobrze pamiętam, na Par-
celach Urzędniczych - sporo lat temu zrobi-
łem z nim serię wywiadów, bo to był człowiek 
o rzadko spotykanym charakterze, patriota 
i wspaniały gawędziarz. Czyż może być dla 
dziennikarza ciekawszy „obiekt”? Pan Mie-
czysław, „Boruta” był kiedyś bardzo przystoj-
nym panem, w generalskiej czapce z orlim pió-
rem, stanowił obiekt westchnień pensjonarek. 
„Kiedyś stacjonowałem w Przemyślu, a ko-
szary znajdowały się w pobliżu żeńskiego gim-
nazjum, pan sobie wyobraża...”

Zbigniew Ringer

Zakup środków trwałych i wyposażenia do lokalu gastro-
nomicznego „Pod wiatą” w Zboiskach

Realizacja projektu poległa na wprowadzeniu na rynek 7 dań lokalnych  i 2 tradycyj-
nych produktów poprzez ich przygotowywanie i sprzedaż w lokalu gastronomicznym  
„Pod wiatą” w Zboiskach.

W projekcie współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego pro-
gramu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w wysokości  
33 971,23 zł i wkładzie własnym beneficjenta w wysokości 22 647,48 zł został za-
kupiony samochód – chłodnia, niezbędne wyposażenie dla lokalu gastronomicznego: 
szafa i witryna ekspozycyjna chłodnicza, szafa mroźnicza, mieszalnik do ciasta, na-
czynia kamionkowe do przygotowywania i podawania potraw lokalnych i tradycyj-
nych, a także budowa tradycyjnego pieca chlebowego. Dzięki otrzymanemu wspar-
ciu w lokalu gastronomicznym „Pod wiatą” zostały wprowadzone na rynek dania  
i produkty lokalne i tradycyjne, które będą miały znaczący wpływ na rozwój przed-
siębiorstwa. Surowce do ich produkcji kupowane są od lokalnych miejscowych pro-
ducentów z obszaru wsparcia. 
Celem projektu jest wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i kulinar-
nego regionu przez wprowadzenie na rynek produktów lokalnych i tradycyjnych po-
przez ich sprzedaż w lokalu gastronomicznym „Pod wiatą”.

Termin realizacji projektu: 3. 12 2012 do 3. 03 2013.

Beneficjent: „JUMA” s.c., Wietrzno 180a, tel.509 804 197

Dukielskie specjały – kto, gdzie i jakie
Celem projektu jest promocja i popularyzacja produktów: lokalnych, tradycyjnych i regio-
nalnych wytwarzanych w gminie Dukla

W projekcie współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego pro-
gramu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w wysokości  
19 168,13 zł i wkładzie własnym beneficjenta w wysokości 3382,61 zł zostaną zi-
dentyfikowane produkty i dania lokalne, regionalne i tradycyjne, wydany informa-
tor „Dukielskie specjały – kto, gdzie i jakie”, zostanie przygotowana konferencja 
prasowa  i degustacja  potraw przygotowanych przez 12 podmiotów dla 25 dzienni-
karzy z Polski. Każdy z uczestniczących w konferencji prasowej dziennikarzy przy-
gotuje materiał  z przygotowanej degustacji produktów lokalnych, tradycyjnych  
i regionalnych. 

Termin realizacji projektu: 1.11.2012r. – 30.05.2013r.
Beneficjent: Gmina Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, tel.13 43 29 133,  
e-mail: promocja@dukla.pl

Tomasz Węgrzyn - nowy 
radny Rady Miejskiej w Dukli

24 lutego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej  
Dukli w okręgu wyborczym nr 3 Łęki Dukielskie mandat rad-
nego otrzymał Tomasz Węgrzyn. Wybory uzupełniające prze-
prowadzone były ze względu na wygaśnięcie mandatu radnego  
Stanisława Węgrzyna, spowodowane jego śmiercią. Głosowania 
nie przeprowadzono, ponieważ został zarejestrowany 1 kandydat. 
Pełne prawa radny-elekt uzyska po złożeniu ślubowania, które od-
będzie sie na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Dukli.

Zdzisława Skiba 

1% podatku dla 
naszych organizacji

Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodowego od 
osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny 
podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicz-
nego, jednak nie więcej niż do wysokości 1% należnego podatku.

Od 2007 r. wprowadzono dwie zmiany w sposobie przekazy-
wania 1% podatku. Poszerzono grupę podatników, którzy mogą 
wspierać opp 1% należnego podatku dochodowego, o:

• podatników opodatkowanych wg stawki 19% z pozarol-
niczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych 
produkcji rolnej,

• podatników opodatkowanych wg stawki 19% z odpłat-
nego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych in-
strumentów finansowych.

Druga zmiana polega na tym, że podatnik nie musi sam doko-
nywać wpłaty na rachunek wybranej opp. W składanym zezna-
niu wskazuje organizację, którą chce wesprzeć, podając jej nazwę 
i numer KRS, a 1% podatku przekazuje naczelnik urzędu skar-
bowego.

W e s p r z y j  s w o i c h :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
KRS: 0000037904
Pomoc dla Kuby

Szanowni Państwo!
Mamy 9 letniego syna Nikodema Jakuba, który urodził się z Ze-

społem Wad Genetycznych. Jest dzieckiem leżącym z ciężkim upo-
śledzeniem psychomotorycznym i padaczką. Ogromną rolę w po-
prawie zdrowia naszego syna odgrywają turnusy rehabilitacyjne.
Za pośrednictwem Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, zbie-
ramy pieniądze na całoroczną rehabilitację i leczenie.

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe można przekazać 1% 
swojego podatku na rzecz Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
wpisując koniecznie: KRS: 0000037904 oraz w polu „Informacje 
uzupełniające”: 11272 Woźniak Nikodem Jakub. Dziękujemy za 
każdą ofiarowaną kwotę, będzie ona miała dla nas ogromne zna-
czenie w leczeniu i rehabilitacji naszego dziecka.   
Serdecznie dziękujemy za każdą pomoc Joanna i Marcin Woźniak

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?
W celu przekazania 1% podatku na pomoc Kubie należy wy-

pełniając roczne zeznanie podatkowe PIT (28, 36, 36L, 37, 38) 
wpisać w odpowiednie pola:

Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
KRS: 0000037904
Dane uzupełniające: 11272 Woźniak Nikodem Jakub

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Przekaż 1% podatku dla Uczniowsko-Ludowego 
Klubu Sportowego Jasionka, Fundacja Studencka 
„Młodzi-Młodym”, 
KRS 0000270261
Cel: Jasionka-Huragan 1238
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Fundacja „Otwartych serc” im. Bogusławy Nykiel-
Ostrowskiej, KRS:0000221146, cel: „dla Justyny 
Szczepanik”
Pomoc dla Justyny

U 19 letniej Justyny Szczepanik z Teodorówki wykryto:
- nowotwór złośliwy kości i chrząstek stawowych
- wtórne nowotwory złośliwe płuc
Justyna jest w trakcie intensywnej chemioterapii w Cen-

trum Onkologii w Warszawie, przeszła bardzo skompliko-
wana operację wycięcia mięśniaka kości. Jako czwartej 
osobie w Polsce dokonano jej rekonstrukcji stawu biodro-
wego, kości udowej, stawu kolanowego i kości piszczelowej 
poprzez wszczepienie specjalistyczne protez. W najbliższym 
czasie czekają ja jeszcze dwie bardzo skomplikowane ope-
racje płuc oraz cały czas chemioterapia i długotrwała reha-
bilitacja na specjalistycznym sprzęcie.

Prosimy o przekazanie 1% Państwa podatku, wpisując 
w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.
Fundacja „Otwartych serc” im. Bogusławy 
Nykiel-Ostrowskiej, 
KRS:0000221146, 
Cel: „dla Justyny Szczepanik”



Dukla.plstr. 6  nr 3/2013 Dukla.plnr 263  str. 7  

Od kiedy obowiązek szkolny 
dla sześciolatków ?

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty (art. 14 ust. 3) dziecko 
w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie 
przedszkolne. Przygotowanie to może być realizowane w przed-
szkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z za-
pisami w prawie.

Nowelizacja Ustawy o Systemie Oświaty, przesuwa obowią-
zek szkolny dla dzieci sześcioletnich na wrzesień 2014 roku co 
oznacza, iż do tego czasu decyzję o rozpoczęciu nauki w szkole 
dzieci urodzonych w roku 2007 nadal podejmować będą ro-
dzice. Dzieci urodzone w roku 2007, które nie pójdą do I klasy 
szkoły podstawowej od 1 września 2013 r., będą nadal przedszko-
lakami.

W myśl nowelizacji Ustawy o Systemie Oświaty rok szkolny 
2014/2015 będzie pierwszym rokiem, w którym wszystkie dzieci 
sześcioletnie, a więc urodzone w 2008r. zostaną objęte obowiąz-
kiem szkolnym i rozpoczną naukę w I klasie szkoły podstawowej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmia-

nie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz.176).

 Lucyna Gumienny  
zastępca dyrektora ZS nr 1 w Dukli

Ferie z Ośrodkiem Kultury
i n f o r m u j e

W drugim tygodniu ferii zi-
mowych Ośrodek Kultury zor-
ganizował dla dzieci i mło-
dzieży kilka atrakcji zimo-
wych. Ze wzglądu na liczbę 
chętnych odbyły się tylko dwie. 
W poniedziałek wybraliśmy się  
z dziećmi na ognisko - prze-
widziany był również kon-
kurs na rzeźbę ze śniegu - jed-
nak był lekki mróz i śnieg był 
trudny do jakiegokolwiek for-
mowania go. Zapaliliśmy ogni-
sko i upiekliśmy pierwszą w 
tym roku kiełbasę. W środę 
wybraliśmy się 9-cio osobową 
grupą na wycieczkę do Krosna.  
W obie strony jechaliśmy ko-

munikacją publiczną, przez co 
udało się zaoszczędzić kilka 
złotych. Pierwsze kroki skie-
rowaliśmy na sztuczne lodowi-
sko na MOSiR w Krośnie. Spę-
dziliśmy tam dobrą godzinę, po 
czym udaliśmy się na basen, 
gdzie byliśmy nieco dłużej. 
Nadszedł czas, aby wybrać się 
w drogę powrotną, mieliśmy 
jednak jeszcze godzinkę do od-
jazdu autobusu więc skorzysta-
liśmy z oferty McDonalds’a.  
Z pełnymi brzuchami, zmę-
czeni 6 godzinną wyprawą i 
spacerem po Krośnie wrócili-
śmy do Dukli.

Norbert Uliasz

W hołdzie Powstańcom 
1863-1864

Bracia! Rocznica – więc po zwyczaju,
Niech każdy toastem spłaci!
Ten pierwszy puchar święcim dla kraju!
Drugi dla ległych współbraci!

(Bracia rocznica, W. Pol)

Powstanie Styczniowe odci-
snęło się głęboko w świadomo-
ści Polaków i jest symbolem 
bohaterskiej walki o niepodle-
głość. W czasie partyzanckich 
walk miało miejsce ponad ty-
siąc bitew i potyczek. W po-
wstaniu trwającym ponad pół-
tora roku wzięło udział około 
200 tysięcy osób walczących 
po stronie polskiej. Mimo po-
czątkowych sukcesów powsta-
nie styczniowe zakończyło się 
porażką, wiele tysięcy Polaków 
zginęło, tysiące zostało zesła-
nych na Sybir, cały naród do-
tknęły brutalne prześladowa-
nia, konfiskata majątków, wy-
sokie kontrybucje i nasilona ru-
syfikacja. Tragedia ta nie za-
łamała jednak ducha oporu  
i walki. Miała wpływ na dąże-
nia niepodległościowe następ-
nych pokoleń.
Na wystawie będzie można 
obejrzeć oryginalne elementy 

uzbrojenia, wyposażenia i stro-
jów z okresu „żałoby narodo-
wej”. Z powstańczej broni pal-
nej prezentowana będzie broń 
wojskowa: armatka, pistolety 
oraz broń myśliwska, po którą 
powstańcy sięgali w związku 
z powszechnym brakiem broni 
wojskowej. Pokazane zostaną 
też prochownice i ładownice. 
Do ciekawych pamiątek histo-
rycznych należy szabla (kara-
bela) z 1861 r., jak również że-
lazna skrzynia I pułku Żuawów 
Śmierci. Szczególną wymowę 
posiada „czarna biżuteria”, na-
wiązująca nazwą do żałoby na-
rodowej, której noszenie było 
aktem patriotycznym, wyra-
zem opowiedzenia się po stro-
nie walczących o niepodległość 
Ojczyzny. Pamiątki te poprzez 
systemem znaków, symboli  
i alegorii wyrażały wierność 
Ojczyźnie i Bogu, darzono je 
zawsze dużym sentymentem. 

W czasie Powstania Stycznio-
wego wydawano podziemną 
prasę, ponad 300 numerów róż-
nych pism. Część z nich to ofi-
cjalne publikacje Rządu Naro-
dowego, do nich należy poka-
zany na wystawie Tygodnik 
Polityczny Rządu Narodowego 
„Wolność” z 1863 r.
 W części dokumentacyjnej 
ekspozycji są także fotografie, 
m. in. pomnik nagrobny Teo-
fila Szczurka, powstańca stycz-
niowego z Dukli. W Powsta-
niu brał również udział Ludwik 
Paluch, który poległ w walce 
pod Komorowem 20 czerwca 
1863r., ale nieznane jest miej-
sce jego spoczynku. 
Na szczególną uwagę zasłu-
guje bogata kolekcja pocztó-
wek przedstawiająca wydarze-
nia poprzedzające wybuch po-
wstania styczniowego, epi-
zody walk na ziemiach Króle-
stwa Polskiego i na Litwie, do-
wódców i weteranów powsta-
nia, także z regionu krośnień-
skiego. W tej kolekcji niezwy-

kle interesujące są m. in. cy-
kle powstańcze Artura Grott-
gera: Warszawa, Warszawa II, 
Polonia, Lithuania oraz Wojna, 
które w popowstaniowych cza-
sach stały się nośnikiem idei 
niepodległościowej. 
Na wystawie wyekspono-
wane będą również pamiąt-
kowe medale, banknoty i mo-
nety, znaczki pocztowe oraz 
obrazy i publikacje o tematyce 
powstańczej. 
Muzeum Historyczne-Pałac 
w Dukli składa serdeczne po-
dziękowania Muzeum Podkar-
packiemu w Krośnie, Muzeum 
Kultury Szlacheckiej Dwór 
Kopytowa oraz Panom: Ma-
rianowi Terleckiemu, Zbignie-
wowi Więckowi, Andrzejowi 
Babinetzowi, Jackowi Grochol-
skiemu i Wiesławowi Kopczy-
kowi za wypożyczenie ekspo-
natów.
Na tę okolicznościową wy-
stawę i prelekcję bardzo ser-
decznie zapraszamy.

Aleksandra Żółkoś 

W Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli 14 marca br. od-
będzie się otwarcie wystawy W hołdzie Powstańcom 1863-
1864. W 150. rocznicę Powstania Styczniowego połączone 
z prelekcją multimedialną Mariana Huberta Terleckiego 
Udział mieszkańców Regionu Krośnieńskiego w Powsta-
niu Styczniowym. Spotkanie to jest kontynuacją obchodów 
rocznicowych jednego z największych narodowych zrywów 
niepodległościowych.

Tadeusz Popiel  
– 100 rocznica śmierci

di Brento – kaplica, 40 kościo-
łów w Polsce (Galicja i Wiel-
kopolska): Franciszkanie - Kra-
ków - nawa główna, Katedra 
Przemyśl - obrazy ścienne, fre-
ski, Karmelitanki Przemyśl, 
Katedra Lwów - kaplica Naj-
świętszego Sakramentu (też 
witraże), Cerkiew Narodnego 
Domu we Lwowie - ikonostasy 
(40 obrazów), Jezuici Lwów 
– restauracja, Klaryski Lwów - 
obrazy ścienne, kościół św. Jó-
zefa we Lwowie, Wizytki Ja-
sło- malowidła, restauracja ko-
ściołów: Wiśnicz, Odrzykoń, 
Bieździerz, Klimkówka, Ko-
łaczyce, Grodzisk pod Plesze-
wem, Kępno, 
kościół św. 
Floriana na 
Jeżycach (Po-
znań) i fara 
Poznań, ko-
ściół farny i 
bernardyń-
ski w Dukli 
- obrazy z ży-
cia św. Jana 
z Dukli, ka-
plica Goet-
zów (plafon 

22 lutego 2013r. minęło sto 
lat od śmierci artysty mala-
rza Tadeusza Popiela - wy-
chowanka Krakowskiej Szkoły 
Sztuk Pięknych. W Krakow-
skiej Szkole Sztuk Pięknych 
studiował 5 lat. Zaliczył kursy 
rysunkowe prof. Władysława 
Łuszczkiewicza, kurs malar-
ski prof. F. Cynki, kursy F. Szy-
nalewskiego, I. Jabłonskiego, 

L. Loefflera, był protegowa-
nym uczniem Matejki. Od 1881 
uczestniczył w kursie na Od-
dziale Kompozycyjnym -Maj-
sterszuli. Potem uczył się w 
Wiedniu u prof. H. Makarta, 
w Monachium u prof. A. Wa-
gnera i K. Piloty’ego, w Aka-
demii Florenckiej, w Wenecji, 
w Rzymie, w Loretto (freski) u 
prof. Seitza. 
Tadeusz Popiel był honoro-
wym obywatelem Dukli i za-
razem autorem polichromii ko-
ścioła w Dukli. Jego brat rzeź-
biarz Antonii Popiel stworzył 
między innymi pomnik Mic-
kiewicza w Lwowie. Większe 
prace artysty (bez pejzaży i por-
tretów) to: kaplica polska w Pa-
dwie i kaplica holenderska, ko-
ściół św. Katarzyny w Peters-
burgu - obrazy ścienne, Ara-
celi - kościół parafialny, Ponte 

Wniebowzięcie) w Okocimiu, 
pałac P. M. Tretiakowa Mo-
skwa – plafon, kaplica Domu 
Karnego Stanisławów. Waż-
niejsze wystawy: w Tow. Za-
chęty Sztuk Pięknych w War-
szawie, w Tow. Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Panoramy (współudział Racła-
wicka, Grunwaldzka, Golgota, 
Bem w Siedmiogrodzie). 
Msza św. za Tadeusza Popiela 
została odprawiona w ozdobio-
nej przez niego Bazylice oo. 
Franciszkanów w Krakowie 
w rocznicę śmierci 22 lutego 
2013r. w piątek o godz. 16:30. 

Rodzina Tadeusza Popiela

Tadeusz Popiel z rodziną
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SPORT        SPORT        SPORT
Pod ścisłą gatunkową ochroną

Zwierzęta i rośliny występujące na terenie gminy Dukla

Szpaki  
- ptaki wczesnej wiosny

Większość z nas zna 
szpaka, ponieważ jest on pta-
kiem bardzo pospolitym. Na-
leży do rodziny szpakowa-
tych (Sturnidae), rzędu wró-
blowych (passeriformes). Wy-
stępuje zarówno w miastach, 
jak i poza nimi na większości 
obszaru świata. Szpaki nie to-
lerują zimna i dlatego nie wy-
stępują na dalekiej północy. Na 
przeważającej części Europy 
występuje podgatunek Sturnus 
vulgaris vulgaris. Szpaki do-
brze czują się na obrzeżach sta-
rych drzewostanów, w sadach, 
parkach, śródpolnych kępach 
drzew, na terenach otwartych 
(często rolniczych) oraz w osie-
dlach ludzkich i ich okolicach. 
Na zimę ptaki te odlatują do po-
łudniowej Europy (np. polskie 
szpaki), Afryki i południowej 
Azji. Doskonale przystosowują 
się do nowych środowisk i nie 
mają specjalnych wymagań po-
karmowych i żerowiskowych. 

Szpak osiąga średnio: dłu-
gość ciała ok. 21 cm, rozpię-
tość skrzydeł ok. 38 cm i wagę 
ok. 80 g. Upierzenie: w szacie 
godowej prawie czarne z meta-
licznym zielonkawym lub fio-
letowym połyskiem, w okresie 
polęgowym jaśniejsze, z drob-
nym, białym perełkowaniem. 
Dziób u samca, w sezonie lęgo-
wym żółty, później ciemnieje  
i staje się czarny. Nogi szpaków 
są silne, czerwonawo-brązowe, 
a oczy - ciemne. Młode ptaki są 
szarobrunatne z jasnym spodem 
i brązowym dziobem. Szpaki 
mają stosunkowo krępą syl-
wetkę, ostro zakończone skrzy-
dła i krótki ogon. Śpiew szpa-
ków jest bardzo różnorodny, 
ponieważ potrafią one naśla-
dować głosy innych gatunków 
ptaków, jak również inne zasły-
szane dźwięki. Szpaki fruwają 
szybko, z prędkością 75 km/h. 

Po ziemi zwykle chodzą, a nie 
skaczą. Po okresie lęgowym 
szpaki łączą się w stada (na-
wet do 500 tysięcy osobników), 
gromadnie żerują i nocują. 
Szpaki budują gniazda wiosną. 
Gnieżdżą się w dziuplach, bud-
kach lęgowych, załomach mu-
rów i pod dachówkami budyn-
ków. Ptaki te nie potrafią samo-
dzielnie wykuwać dziupli, toteż 
bardzo chętnie zajmują dziu-
ple przygotowane przez inne 
ptaki, na przykład dzięcioły. 
Gniazdo jest ułożone z gałą-
zek i innego materiału roślin-
nego i wyścielone suchą trawą, 
mchem, wełną, piórami itp. W 
czasie godów szpaki zachowują 
się bardzo agresywnie: wypę-
dzają inne gatunki ptaków z ich 
terenu gniazdowania, wykorzy-
stują niekiedy pracę innych pta-
ków i siłą przywłaszczają sobie 
zbudowane przez nie gniazda, a 
nawet niszczą złożone tam jaja. 
W sezonie lęgowym (kwiecień-
czerwiec) samica składa 4-6 
zielonkawych lub jasnoniebie-
skich jaj, które wysiaduje, przy 
pewnej pomocy samca, przez 
11-14 dni. Oboje rodzice kar-
mią wyklute pisklęta i usuwają 
z gniazda produkty ich prze-
miany materii. Młode opusz-
czają gniazdo po ok. 3 tygo-
dniach, ale jeszcze przez kilka 
dni żebrzą u rodziców o po-
karm. Ze względu na to, że 
okres pomiędzy składaniem jaj 
a wylotem piskląt z gniazda jest 
bardzo krótki, wiele par może 
przystępować w tym samym 
roku do drugiego lęgu.

Szpaki żywią się zarówno 
roślinami, jak i owadami oraz 
bezkręgowcami wynajdowa-
nymi w ogrodach, na polach 
i w parkach. Ptaki te czują się 
dobrze w pobliżu ludzkich za-
budowań i mogą lęgnąć się 
także w samych centrach du-

żych miast. Wtedy żerują na 
trawnikach. Często widuje się 
je, jak w dużych stadach że-
rują na łąkach i przewracają li-
ście w poszukiwaniu larw owa-
dów, pajęczaków i innych bez-
kręgowców.

Odwiedzają obfitujące w 
pożywienie sady i ogrody, 
gdzie mogą wyrządzać nie-
małe szkody. Pożywienia szu-
kają przeważnie na ziemi, na 
porośniętych niską trawą traw-
nikach lub pastwiskach. Mogą 
też towarzyszyć stadom bydła 
i owiec, do których zlatują się 
roje owadów. W rzadkich przy-
padkach szpaki mogą pić nek-
tar kwiatów. Szpaki mają je-
den zwyczaj wyróżniający je 
spośród wielu innych gatun-
ków ptaków. Jest nim gro-
madne spędzanie nocy w wy-
branych miejscach, tzw. noc-
legowiskach. Liczba ptaków 
zlatujących się na noc do jed-
nego noclegowiska może osią-
gać ćwierć miliona. Noc-
legowiska mogą być wszę-
dzie: w ogrodzie, w miej-
skim parku, na przydroż-
nych drzewach ko noclego-
wiska, często wykorzysty-
wane przez wiele lat, służą 
im łany trzcin, gęste zaro-
śla (w tym niekiedy przy 
autostradach), grupy wy-
sokich drzew, a w miastach 
nawet porośnięte blusz-
czem fasady domów. Cho-
ciaż szpaki w okresie lę-
gowym nie tworzą kolonii 
rozrodczych, to jednak już 
od lata zaczynają zbierać 
się w duże stada.

Późną jesienią stada 
szpaków udają się w krótką 

wędrówkę na południe Europy 
i do Afryki Północnej, gdzie 
zima jest cieplejsza i łatwiej 
o pokarm. Powracają na lęgo-
wiska już pod koniec lutego. 
Szpaki są hałaśliwe i wszędo-
bylskie, a mogą żyć do 15 lat.

W Polsce szpak jest ga-
tunkiem objętym ochroną, 
gdyż jest naturalnym wrogiem 
owadów glebowych wyrzą-
dzających szkody na polach 
uprawnych. 

Wg mitologii słowiańskiej 
szpaki piękne ptaki – przyna-
leżą do Radogostów – Panów 
Domowego Ogniska i Gospo-
darstwa (Bożeboga i Uboży-
Domachy oraz ich dzieci).

Szpak - nazwa prastara, wy-
mieniona w roku 965 po raz 
pierwszy przez Araba u Sło-
wian (zachodnich), istotnie 
tylko u nas i u Czechów znana, 
od nas na Ruś przeszła ogólniej-
sza nazwa tego ptaka – skorzec. 

CH

Obóz dochodzeniowy 
dla młodych piłkarzy

Od 12 – 15 lutego 2013 r. młodzi piłkarze z sekcji MO-
SiR przebywali na obozie dochodzeniowym. Udział w obozie 
wzięło 28 zawodników z roczników od 2002 do 2006 r. Chłopcy 
przebywali na obiektach MOSiR od godz. 9. 00 do 15. 00, gdzie 
pracowali nad swoimi umiejętnościami piłkarskimi i spraw-
nościowymi. Piłkarze pomiędzy treningami spędzali czas gra-
jąc w gry kinect i bilard oraz wykorzystując zimową aurę jeź-
dzili na sankach.

Każdy dzień obozu zaczynał się od treningu ogólnorozwojo-
wego i ćwiczeń koordynacyjnych, następnie było białe szaleń-
stwo, czyli wypad na pobliskie górki i zjeżdżanie na sankach. Po 
powrocie na hale MOSiR na chłopców czekał ciepły posiłek i ko-
lejny trening piłkarski. Na koniec dnia chłopcy relaksowali się 
grając w bilard i gry kinect. Ostatni dzień młodzi piłkarze spę-
dzili rozgrywając mini turniej. Po turnieju chłopcy wyjechali na 
kulig do pobliskiej Chyrowej, gdzie mogli podziwiać piękne zi-
mowe krajobrazy pędząc saniami. Kulig został zakończony na sta-
cji narciarskiej, gdzie czekała gorąca herbata oraz pieczenie kieł-
basek na ognisku.

Zakończenie i podsumowanie obozu odbyło się po powrocie z 
kuligu na hali MOSiR. Każdy z uczestników otrzymał za ukończe-
nie obozu złoty medal. Opinie chłopców i ich miny przy wręczaniu 
medali wskazywały, że obóz był udany i świetnie się na nim bawili.

Daniel Ożga

Zespół Ziko-Dukla 
zwycięzcą DLH

W niedzielę 24 lutego od-
była się XXII ostatnia kolejka 
Dukielskiej Ligi Halowej w se-
zonie 2012/2013. Po niej nastą-
piło oficjalne zakończenie oraz 
wręczenie nagród. W drugim 
sezonie DLH rozegrano 132 
spotkania, z których wiele było 
interesujących. Najlepszą dru-
żyną tej edycji został zespół - 
Ziko Dukla. W nagrodę oprócz 
pucharu zwycięzcy otrzymali 
bon na zakup koszulek piłkar-
skich o wartości 500 zł. Dru-
gie miejsce w końcowej kla-
syfikacji zajął zespół Gandzia 
Squad, trzecie drużyna Za-
mexu. Najlepszym strzelcem 
ligi z 56 bramkami został Kry-
stian Frączek. Pamiątkową 
statuetką otrzymał również naj-
lepszy bramkarz – Damian 
Albrycht. Kibice wybrali naj-
lepszego zawodnika całej ligi,  
a został nim Krystian Wal-
czak. W tym sezonie po raz 
pierwszy na stronie interneto-
wej DLH można było typować 
wyniki rozgrywanych spotkań. 

Najskuteczniejszym typerem 
okazał się Krystian Walczak.  
W nagrodę otrzymał piłkę. 

Skład zwycięskiego zespółu 
Ziko Dukla: Maciej Zimny, 
Mateusz Fornal, Damian Sol-
ski, Maciej Paszek, Jonasz 
Gonet, Łukasz Śliwiński, 
Wojciech Chłap, Michał Mo-
roń, Adrian Mącidym, Kamil 
Walaszczyk, Damian Samo-
lewski, Artur Pernal. 

Końcowa klasyfikacja Du-
kielskiej Ligi Halowej sezonu 

2012/2013:
1. Ziko Dukla
2. Gandzia Squad
3. Zamex
4. Iwełka Iwla
5. SKP Piotrex Dukla
6. Orły Piesika
7. B&S Fighters
8. Wolni Strzelcy
9. Bociany z Ghany
10. G-katering.pl
11. Górnik Lipowica
12. HDK PCK Żeglce

Daniel Ożga

O Mistrzostwo Beskidu 
Niskiego

W pierwszym tygodniu fe-
rii zimowych odbyły się dwa 
turnieje szachowe o Mistrzo-
stwo Beskidu Niskiego. W tur-
nieju A, który był rozgrywany 
w Szkole Podstawowej w Iwli, 
wzięło udział 23 zawodników 
i zawodniczek z dwóch fede-
racji. Średni ranking turnieju 
wyniósł 1713. Zawody roze-
grano systemem szwajcarskim 
na dystansie 9 rund.

W tym roku tytuł Mistrza 
Beskidu Niskiego wywalczył 
Patryk Mrozowski zdobywa-
jąc 8 pkt., drugie miejsce zdobył 
Marian Lorenc – 7 pkt., a trze-

cie Adam Składanowski – 7 pkt. 
Najlepszą zawodniczką turnieju 
została Anna Winter, a naj-
lepszym juniorem Kamil Ło-
puszański. Normę na II kate-
gorię szachową uzyskał Kamil 
Szwast reprezentant UKS Re-
kord Iwla. Zawody sędziował 
pan Piotr Fałatowicz. Szczegó-
łowe wyniki, partie i biuletyn 
turnieju znajdują się na stronie 
http://www.chessarbiter.com/
turnieje/2012/ti_5009/.

Do turnieju B przystąpiło 14 
zawodników. Zawody rozgry-
wane były w Dukli, systemem 
szwajcarskim na dystansie 9 
rund. Ranking średni 1475.

Turniej wygrał Kamil 
Szwast – 8,5 pkt., drugi był 
Mateusz Jaszczuk – 6,5 pkt., 
a trzeci Maksymilian Szymko 
– 6 pkt.Najlepszą zawodniczką 
turnieju została Wiktoria Klim-
kowska. Zawody sędziował pan 
Marian Lorenc.

Szczegółowe wyniki są na 
stronie http://www.chessarbi-
ter.com/turnieje/2013/ti_675/in-
dex.html.

Wręczenie pucharów, dy-
plomów, nagród i upominków 
odbyło się w Szkole Podsta-
wowej w Iwli. Nagrody wrę-
czali dyrektor MOSiR w Du-
kli pan Michał Szopa, trener 
KKSz Urania pan Marian Lo-
renc i prezes UKS Rekord Iwla 
pan Jerzy Gunia.

Organizatorem zawodów 
byli Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Dukli oraz UKS 
Rekord Iwla. Zawody spon-
sorowali: Podkarpacki Bank 
Spółdzielczy w Sanoku o/Du-
kla i PGNiG.

red
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Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Dominik, Tobiasz  
i Damian najlepsi

Zwycięzcy eliminacji gmin-
nych Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom” Domi-
nik Bałon z Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Równem, Tobiasz 
Gniady z Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Równem i Da-
mian Madej z Liceum Ogól-
nokształcącego w Dukli będą 
reprezentować gminę Dukla w 
eliminacjach na poziomie po-
wiatowym. 

7 lutego br. odbyły się eli-
minacje gminne Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”. Odbywały się one 
w trzech grupach: I – szkoły 
podstawowe, II – gimnazja  
i III – szkoły ponadgimna-
zjalne. Nad przebiegiem elimi-
nacji czuwało jury w składzie: 
mł. brygadier Marek Fejkiel – 
przewodniczący, mł. Brygadier 
Ireneusz Długosz – sekretarz, 
obaj z Wydziału Operacyjnego 
Komendy Miejskiej Państwo-

wej Straży Pożarnej w Krośnie, 
Andrzej Ukleja, Wiktor Madej, 
Wacław Sporniak – członko-
wie. Organizatorem konkursu 
był Ośrodek Kultury w Dukli 
wraz z Miejsko-Gminnym za-
rządem OSP RP w Dukli. Zwy-
cięzcami eliminacji pisemnej  
i ustnej zostali:

Grupa I
(szkoła podstawowa):

I miejsce Dominik Bałon
II miejsce Arkadiusz Cho-
waniec
III miejsce Brygida Wierdak

Grupa II (gimnazja):
I miejsce Tobiasz Gniady
II miejsce Marek Drozd
III miejsce Mateusz Markuszka

Grupa III
(szkoły ponadgimnazjalne):

I miejsce Damian Madej
II miejsce Damian Bauer
III miejsce Grzegorz  
Walaszczyk

Laureaci pierwszych miejsc 
w każdej grupie reprezentować 

Damian Bauer - 2. miejsce w kat. szkół ponadgimnazjalnych odbiera nagrodę 
z rąk Mirosława Matyki - sekretarza gminy Dukla

ß Damian Madej - 1. miejsce w kat. szkoły ponadgimnazjalne

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Dominik, Tobiasz i Damian najlepsi

II Memoriał im. Andrzeja Bąka  
w Narciarstwie Alpejskim 
29 stycznia br. w malowniczych plenerach Beskidu Dukielskiego na stoku narciarskim  
Chyrowa - Ski odbył się II Memoriał im. Andrzeja Bąka w Narciarstwie Alpejskim. 

będą gminę Dukla na eliminacjach powiatowych turnieju. Laure-
atom i uczestnikom gratulujemy.

Krystyna Boczar-Różewicz

Do zawodów zgłosiło się 
rekordowo dużo, bo ponad 
200 zawodniczek i zawodni-
ków w 15 kategoriach wie-
kowych. Zebranych uczestni-
ków i gości powitał dyrektor 
dukielskiego MOSIR-u, który 
przedstawił ideę memoriału 
oraz zasady organizacji zjaz-
dów. Szczególne zniecierpli-
wienie i radość ze sportowych 
emocji było widać na twarzach 
najmłodszych. Miłą niespo-
dziankę zrobili goście ze Sło-

wacji i Węgier ciepło przyjęci 
na stoku.

Najlepszy czas zawodów 
uzyskał Łukasz Brożek z Ko-
nieczkowej z czasem 28,22 
sek., który otrzymał od właści-
ciela stoku Chyrowa - Ski bez-
płatny karnet czasowy ważny 
do 15 marca. Kolejni zawod-
nicy zajmujący miejsca od  
1 do 3 otrzymali dyplomy, pu-
chary, medale oraz nagrody 
rzeczowe (zegarki, pendrive). 
Nagrodę główną o wartości 

2500 PLN - 6 dniowy pobyt 
w pięknym regionie Włoch 
Val Di Sole, wygrała Anna 
Skiba. Fundatorem tak cen-
nej nagrody było Biuro Tury-
styczne Fun – Tomas. 

Profesjonalny pomiar czasu 
wykonał Rzeszowski Klub 
Sportowy Sport-Partner. Go-
rący posiłek „regeneracyjny” 
zapewnił wszystkim zawodni-
kom zakład Mięsny „Jasiołka”, 
idealne miejsce i warunki Sta-
cja Narciarska „Chyrowa Ski”, 

organizację konkurencji MO-
SiR w Dukli, a nagłośnienie 
OK w Dukli.

Wspaniałym zwieńczeniem 
trudu wszystkich organizatorów 
był fakt, iż do zawodów przystą-
piło jeszcze więcej uczestników 
niż poprzednio z różnych rejo-
nów Polski (Warszawa, Mińsk 
Mazowiecki, Lublin, Wrocław, 
Rzeszów), a także z Węgier i 
Słowacji. Cieszyła także wspa-
niała atmosfera i duch prawdzi-
wej sportowej rywalizacji, który 
zawsze przyświecał Andrzejowi 
w realizacji jego pasji jako na-
uczyciela, trenera i organizatora 
I Gminnych Zawodów w Nar-
ciarstwie Alpejskim.

Uczestnicy konkurencji 
mieli także okazje udzielać wy-
wiadów dla Polskiego Radia 
Rzeszów, które było też patro-
nem medialnym imprezy.

II Memoriał im. Andrzeja Bąka  
w Narciarstwie Alpejskim

Ania Skiba wygrała nagrodę główną

Kat. młodsi chłopcy 2006 - 2005 (Od lewej) 
 Karol Bukowczyk – 2., Stanisław Stojak – 1., Mikołaj Nowak – 3.

Kat. młodsze dziewczyny 2006 - 2005 (Od lewej) 
Anna Płochocka – 2., Zofia Derwich – 1., Zofia Konieczna – 3.

Kat. junior starszy dziewczyny  
(od lewej)

Patrycja Wróbel – 2., Barbara Bąk 
– 1., Małgorzata Karolewska – 3.

Kat. junior dziewczyny (od lewej) 
Kinga Wróbel – 2., Dominika Gosztyła – 1., Natalia Woźniak – 3.
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II Memoriał im. Andrzeja Bąka w Narciarstwie Alpejskim
u dokończenie ze str. 11 

Czytelnicy piszą
Link bezpośredni do audycji:

http://www.radio.rzeszow.pl/powiat-kronieski/item/23356-
narciarski-memoria%C5%82-im-ab%C4%85ka-w-chyrowej

Oficjalne wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych:

1996 - 1995 chłopcy 
Damian Szetlak – 1. miejsce, 
Michał Wiktoś – 2., Damian 
Wróbel – 3.

1994 i starsi dziewczyny 
Aneta Górecka – 1. miejsce, 
Teresa Derwich – 2., Wioletta 
Dąbrowska – 3.

1994 i starsi chłopcy 
Łukasz Brożek – 1. miejsce, 
Mateusz Babiarz – 2., Dawid 
Aszklar – 3. 

Wszystkie wyniki na stronie 
 www.mosir.dukla.pl  
www.mosir.dukla.pl 

Organizatorzy Dziękują wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do zorganizowania II 
edycji Memoriału, a są to:
-Biuro Turystyczne „Fun-Tomas” 
- Sponsor nagrody głównej
-Zakład Mięsny „Jasiołka” Sp. z 
o.o. w Dukli
-Stowarzyszenie „Polska Ekolo-
gia” Warszawa
-Firma „BOCZAR” Usługi re-
montowo-budowlane, układa-
nie kostki brukowej i granito-
wej – Maciej Boczar, Stanisław 
Boczar Wróblik Królewski
-STYLBAU Jasło – Bogdan 
Klatka
-Przedsiębiorstwo Produkcji Kru-
szywa Żwirgeo S.C. Z. Trytko, T. 
-Malczewski, G. Guzik – Trzciana
-Stacja Narciarska Chyrowa-Ski 
Sp. z o.o.
-Rzeszowski Klub Sportowy Spor-
t-Partner
-Trans-Bieszczady Sp. J. 
Cergowa
-Usługi Remontowo Budow-
lane DOMPER Wacław Pernal 
– Cergowa
-„Instal-Projekt” Krzysztof 
Uliasz, Cergowa
-Handel Usługi „SANIT” Dukla 
-OSP Dukla
-Ośrodek Kultury Dukla
-MOSiR Dukla
-Grupa przyjaciół Andrzeja Bąka

Patronat medialny:  
Polskie Radio Rzeszów

Na podstawie strony  
internetowej MOSiR Dukla 
opracował Kamil Krowicki

Sławne polskie 
sportsmenki

Jest wśród kobiet wiele 
sportsmenek, które swo-
imi wyczynami przewyż-
szają mężczyzn. Przypomnę 
o kilku, które Polsce przy-
niosły sławę. 

Helena Marusarzówna - 
pochodziła ze słynnego rodu 
górali- narciarzy. Byłą sio-
strą słynnego skoczka Stani-
sława Marusarza. Urodziła się 
w Zakopanem w 1918 roku. 
Była bardzo odważna. W latach 
1936-1939 zdobyła siedem ty-
tułów Mistrzyni Polski w kon-
kurencjach zjazdowych. W roku 
1939 w Niemczech zdobyła II 
miejsce w slalomie oraz trzecie 
w zjeździe i kombinacji. Pod-
czas okupacji niemieckiej za-
angażowała się w konspirację 
pełniąc niebezpieczną funkcję 
kuriera na trasie Zakopane-Bu-
dapeszt. Została złapana przez 
gestapo, przechodziła tortury 
w ciężkich więzieniach (Tar-
nów, Kraków, Nowy Sącz). Ni-
kogo nie zdradziła. W 1941 zo-
stała zastrzelona. 27 listopada 

1958 ciało jej ekshumowano i w 
obecności tłumu uroczyście po-
chowano na starym cmentarzu 
w Zakopanem. 

Elżbieta Duńska-Krzesiń-
ska urodziła się w Warszawie 
w 1935 roku. Po wojnie uczęsz-
czała do szkoły w Elblągu, 
gdzie odkryto jej talent spor-
towy. W 1950 roku mając lat 15 
była Mistrzynią Polski juniorek, 
a w 1951 debiutowała w repre-
zentacji seniorek. W roku 1952 
startowała na Igrzyskach Olim-
pijskich w Helsinkach, gdzie w 
skoku wzwyż i w biegu okazała 
swój ogromny talent. Była wi-
cemistrzynią olimpijską. Ta-
lentu swego nie wykorzystała, 
gdyż po zakończeniu stomato-
logii zajęła się leczeniem. 

Halina Konopacka - uro-
dziła się w Rawie Mazowiec-
kiej w 1900 roku. Wychowy-
wała się w Warszawie, gdzie 
ukończyła Wyższą Szkołę Wy-
chowania Fizycznego. Intere-
sowała się pływaniem, wioślar-
stwem i tenisem. Pewnego razu 

założyła się z kolegami, że osią-
gnie w rzutach wyniki nie gor-
sze od mistrzyni sportowej.  
I tak się stało. Zaczęła się jej ka-
riera olimpijska w rzucie dys-
kiem. Rzucała też oszczepem, 
młotem, pchała kulą, skakała  
i biegała. Była rekordzistką 
Polski we wspomnianych kon-
kurencjach.

Stanisława Walasiewiczówna 
- urodziła się we wsi Wierz-
chownia w powiecie Rypiń-
skim. Z rodzicami wyjechała do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie 
rozpoczęła karierę sportową.  
Zakwalifikowała się do amery-
kańskiej grupy sportowej. Gdy 
drużyna USA jechała do Eu-
ropy okazało się, że jest Polką 
i nie zabrano jej ze sobą. Wa-
lasiewiczówna do Polski przy-
jechała na Wystawę Krajową 
w roku 1929 i w Polsce rozpo-
częła swoją karierę sportową. 
Jeździła do Ameryki, ale jako 
reprezentantka Polski, zdobyła 
złoty medal.

Irena Kirszenstein-Szewińska 
- urodziła się w Leningradzie 
w 1946 roku. Jako Polka zdo-
była medale: 2 złote, 2 srebrne 
i 2 brązowe olimpijskie. Takim 
dorobkiem nie może pochwalić 
się żaden z polskich sportow-
ców. Byłą rekordzistką w bie-
gach. Karierę sportową rozpo-
częła w Warszawskiej Polonii. 
W roku 1965 startowała w kon-
kurencjach w meczach między-
narodowych.

Gdy o chleb było trudno
W ciągu pierwszych kilku 

miesięcy okupacji niemiec-
kiej ceny żywności wzro-
sły trzykrotnie (w porówna-
niu do sierpnia 1939 r.). Po-
wszechna drożyzna spowodo-
wała, iż luksusem stały się re-
stauracje i inne lokale gastro-
nomiczne. Braki na rynku żyw-
nościowym rekompensowały w 
pewnym stopniu instytucje sa-
mopomocowe i charytatywne 
oraz „czarny rynek” żywności 
i przysyłane z zagranicy paczki 
żywnościowe. Głównym po-
żywieniem okupacyjnym stał 
się chleb (już od stycznia 1940 
r. Niemcy wprowadzili zakaz 
jego wypieku z mąki pszennej), 
marmolada, kartofle i czarna 
kawa słodzona sacharyną za-
miast trudno dostępnego cu-
kru. Zasadniczym posiłkiem 

dziennym stała się zupa z chle-
bem i talerzem kartofli, a szczy-
tem możliwości stał się posiłek 
z kapusty, brukwi, dyni i ce-
buli duszonej na margarynie. 
W połowie października 1939 
r. wprowadzono kartki na żyw-
ność, które obowiązywały do 
końca okupacji.

Jednym z elementów eks-
ploatacji gospodarczej w Ge-
neralnym Gubernatorstwie był 
system przymusowych kon-
tyngentów, czyli dostaw pło-
dów rolnych, wprowadzony 
obowiązkowo dla gospodarstw 
rolnych chłopskich i ziemiań-
skich, mimo iż oficjalnie pu-
blikowane dane o produkcji 
żywności sprzed wojny wska-
zywały na brak samowystar-
czalności żywnościowej tere-
nów, które weszły w skład GG.  

Wanda Rutkiewicz - repre-
zentantka alpinistyki i himala-
istki, pierwsza Europejka i trze-
cia kobieta świata na szczycie 
Mount Everest w Himalajach. 
Najpierw interesowała się lek-
koatletyką i tenisem. Wyjazd z 
kolegą ze studiów w Góry So-
kole koło Jeleniej Góry, był po-
czątkiem interesowania się gó-
rami. Pomógł jej w tym ojciec 
i uczestnictwo w obozach har-
cerskich. Jeździła, w co raz 
to wyższe góry, które wraz ze 
wspinaczką stały się jej życiem. 
Janowi Pawłowi II ofiarowała 
srebrną płytkę z kamieniem  
z najwyższego szczytu świata.

12 maja 1992 roku Wanda 
Rutkiewicz zaginęła. Do dzisiaj 
nie odnaleziono jej ciała. Cześć 
jej pamięci.

Wspomnieć należy, że dla 
uczczenia pamięci pomordowa-
nych, w czasie II wojny świa-
towej, sportowców Bronisława 
Czecha i jego małżonki Heleny 
Marusarzówny (23 l.) rozgry-
wane są co roku, od 1946, za-
wody w narciarskich konku-
rencjach klasycznych i alpej-
skich zwane memoriałem Bro-
nisława Czecha i Haliny Ma-
rusarzówny. Była to para połą-
czona wspólnym losem. 

Polskim sportowcom, któ-
rzy swoimi wyczynami przyspo-
rzyli Polsce sławy należy się 
Cześć!

Stanisława Zaniewiczowa 

Kontyngenty ściągane były siłą, 
za ich niedostarczenie w termi-
nie stosowano surowe kary i 
różnorakie represje, włącznie 
z karą śmierci. Od lata 1942 r. 
wprowadzono nawet stan wy-
jątkowy w okresie żniw, do któ-
rych zatrudniono robotników z 
łapanek w majątkach ziemskich 
zarządzanych przez Niemców 
(niem. Liegenschaft). W akcji 
ściągania kontyngentów stoso-
wano oddziały policyjne oraz 
niejednokrotnie siły wojskowe. 
Narzucone normy kontyngen-
towe spowodowały złą sytuację 

Propagandowa ulotka skierowana początkiem 1944 r. w Generalnym Guber-
natorstwie do dostawców kontyngentów, przypominająca i zachęcająca do 
wykonania narzuconego obowiązku (ze zbiorów Janusza Kubita)

aprowizacyjną ludności i nie-
dożywienie, zwłaszcza w mia-
stach. Obrót rynkowy artyku-
łami żywnościowymi podlegał 
ścisłej kontroli – karano prze-
myt towarów rolno-spożyw-
czych. Zakazany był handel, 
zwłaszcza tłuszczami i mię-
sem. Gazety niemieckie pro-
pagowały wtedy wykorzysta-
nie na posiłki obierek z ziem-
niaków, mięsa końskiego oraz 
królików. W kuchniach zaczęły 
dominować towary zastępcze 
(niem. Ersatz), np. herbatę za-
stępowano skórkami owoców, 

kawę zbożową paloną 
mieszanką pszenicy 
i żołędzi, zamiast cu-
kru używano sacha-
ryny w tabletkach. Al-
kohol był trudno do-
stępny, zamiast niego 
wykorzystywano wy-
twarzany nielegalnie 
bimber. Wódkę otrzy-
mać można było nato-
miast za dostawy pro-
duktów na kontyngent.

Oby te czasy nigdy 
nie wróciły …

Janusz Kubit

2007 i młodsi dziewczyny 
Wiktoria Górecka - 1. miej-
sce. Lena Krzanowska – 2.

2007 i młodsi chłopcy 
Łukasz Hajduk – 1. miejsce, 
Tytus Pernal - 2.

2006 - 2005 dzieci młodsze 
dziewczyny 

Zofia Derwich – 1. miejsce, 
Anna Płochocka – 2., Zofia 
Konieczna – 3.

2006 - 2005 dzieci młodsi 
chłopcy 

Stanisław Stojak – 1. miej-
sce, Karol Bukowczyk – 2. , 
Mikołaj Nowak – 3.

2003 - 2004 dziewczynki 
Martyna Hajduk – 1. miej-
sce, Karolina Górecka – 2., 
Zuzanna Torba – 3.

2003 - 2004 chłopcy 
Gabriel Grzegorzak – 1. miej-
sce, Aleksander Wróbel – 2., 
Szymon Kołacz – 3.

2002 - 2001 młodszy junior 
dziewczyny 

Aleksandra Dyszkowska – 1. 
miejsce, Oliwia Białas – 2., 
Klaudia Zima – 3.

2002 - 2001 młodszy junior 
chłopcy 

Kacper Gargas – 1. miej-
sce, Jakub Skiba – 2., Robin 
Brożyna – 3.

2000 junior chłopcy 
Hubert Błażejowski – 1.miej-
sce, Rafał Gołąbek – 2., Piotr 
Plata – 3.

2000 - 1999 junior dziew-
czyny 

Dominika Gosztyła – 1. miej-
sce, Kinga Wróbel – 2., 
Natalia Woźniak – 3.

1998 - 1997 junior starszy 
dziewczyny 

Karolina Krajmas – 1. miej-
sce, Anna Skiba – 2., 
Dominika Wojdyła – 3.

1998 - 1997 junior starszy 
chłopcy 

Jakub Krajmas – 1. miejsce, 
Konrad Michno -2., Krystian 
Gosztyła – 3.

1996 - 1995 dziewczyny 
Barbara Bąk – 1. miej-
sce, Patrycja Wróbel – 2., 
Małgorzata Karolewska – 3.
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Mój ulubieniec

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

Redakcja

Saba - ulubienica Bartka

ciąg dalszy na str. 16 u

Gdy o chleb było trudno

Srebro olimpijskie

Adama Pikula z Równego

Drewno stosowe  
Nadleśnictwa Dukla

Ośrodek Kultury zaprasza wszystkie 
dzieci z terenu gminy Dukla do wzięcia 

udziału w 
X GMINNYM KONKURSIE TAŃCA  

DUKLA 2013
1. Wszyscy chętni mogą wystąpić w trzech kategoriach  
tanecznych:

 - solista
 - para taneczna
 - zespół (od 3 osób) 

2. Każdy uczestnik przygotowuje jeden układ taneczny. 
3. Organizator na podstawie ilości zgłoszeń wyłoni poszczegól-
ne kategorie. 
4. Powstanie odpowiedniej kategorii tanecznej uzależnione jest 
od ilości uczestników. 
5. Organizator ostatecznie kwalifikuje prezentacje do odpowied-
niej kategorii. 
6. Wykonawców należy zgłaszać do dnia 4 marca 2013r. 
ok_norbert@dukla.pl, lub Ośrodek Kultury w Dukli, tel. 667053779

Zgłoszenie powinno zawierać: 
Imię i nazwisko ucznia (nazwa zespołu), wiek, klasa. 
Tytuł prezentacji. 
Ilość występujących osób. 
Imię i nazwisko opiekuna, 
nazwa placówki 
Telefon kontaktowy. 

7. Konkurs odbędzie się 8 marca 2013r. o godz. 10.00. 
O miejscu konkursu poinformujemy telefonicznie.

a) pisanka, kraszanka, malowanka zdobiona metodą tradycyjną
b) pisanka współczesna
c) palma wielkanocna
    - do 100 cm
    - od 150 do 400 cm
d) stroik wielkanocny 

4. Każda praca musi posiadać metrykę 
Kategoria 
Imię i nazwisko autora 
Klasa, szkoła 
Imię i nazwisko opiekuna, nr tel. 
W przypadku osoby dorosłej miejscowość i podpis

5. Prace wykonane metodą tradycyjną będą wyżej oceniane. 

6. Ogłoszenie wyników nastąpi 21 marca na stronie internetowej 
www.ok.dukla.pl 

7. Komisja konkursowa w każdej kategorii przyzna nagrody oraz 
wyróżnienia. 

8. Wystawa prac konkursowych i rozdanie nagród odbędzie się 
24 marca 2013r. podczas „KIERMASZU WIELKANOCNEGO” o godz. 
14.00 w małej sali ZSP nr 1 w Dukli (wejście od strony placu 
zabaw).

38-450 Dukla, ul.Kościuszki 4
tel/fax: 13 43 300 25

e-mail: osrodekkultury@dukla.pl
i n f o r m u j e

Ośrodek Kultury w Dukli informuje

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

KONKURS WIELKANOCNY 
na najpiękniejszą pisankę, kraszankę, 

malowankę, koszyk wielkanocny, stroik, 
palmę oraz inną rzecz, która kojarzy się 

ze świętami wielkiej nocy 
 
1. W konkursie mogą wziąć udział dorośli i dzieci z terenu  
gminy Dukla. 
2. Prace należy składać od 18 do 20 marca 2013r. do godz. 15.00 w 
siedzibie Ośrodka Kultury w Dukli ul. Kościuszki 4 tel. 667053779 
3. Prace oceniane będą w kategoriach: 

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

OŚRODEK KULTURY W DUKLI 
ZAPRASZA NA  

„V MINI PLAYBACK SHOW” 
8 marca 2013. 

CELE IMPREZY:
-tworzenie możliwości do wymiany doświadczeń w zakresie upo-
wszechniania kultury.
-rozwijanie zainteresowań muzycznych wśród dzieci i młodzieży. 
-zachęcanie do czynnego udziału w imprezach kulturalnych. 
REGULAMIN: 
1. Konkurs jest imprezą otwartą dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Dukla. 
2. W konkursie należy zaprezentować jeden wybrany przez sie-
bie utwór muzyczny. 
3. Wykonawca powinien wiernie naśladować znaną gwiazdę muzy-
ki (charakterystyczne ruchy, elementy ubioru, taniec itp). 
4. Imitacja śpiewu odbywać się będzie na bazie pełnego playbac-
ku (opisana płyta audio z zaznaczonym numerem utworu). 
5.W konkursie może wziąć udział solista lub zespół. 
6. Prezentacje konkursowe oceniać bę-

Kartki na chleb dla Niemców – dorosłych i dzieci powyżej 10 roku 
życia. Ważne tylko na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Asor-
tyment: chleb, białe pieczywo, produkty mączne, mąka. Okrągła 
pieczęć Starostwa Krośnieńskiego (ze zbiorów Zbigniewa Więcka)

Kartka żywnościowa dla dzieci do lat 14 ważna tylko w maju 1944 r. na te-
renie powiatu krośnieńskiego, na asortyment: chleb, produkty zbożowe, 
marmolada, mięso, cukier, kawa i inne (ze zbiorów Zbigniewa Więcka)Ceny 

drewna 
w dół
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V MINI PLAYBACK SHOW
u dokończenie ze str. 14 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

dzie komisja artystyczna powołana przez organizatora. 
7. Prezentację należy zgłosić do 5 marca 2013r. pod adresem  
ok_norbert@dukla.pl lub nr tel. 667053779

Zgłoszenie powinno zawierać: 
Imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa 
Ilość występujących osób. 
Autora i tytuł oryginalnego utworu. 
Imię i nazwisko opiekuna, nazwa placówki 
Telefon kontaktowy. 
KATEGORIE WIEKOWE:
I - do grupy”0”(włącznie)
II - klasy od I – III
III - klasy od IV-VI
IV - gimnazjum

W przypadku dużej ilości zgłoszeń zespołów, ocena prezentacji 
odbędzie się w odrębnej kategorii „Zespół” i „Solista” 

KRYTERIA OCENY:
dobór repertuaru, umiejętności aktorskie oraz taneczne wyko-
nawcy, stopień podobieństwa do oryginału, znajomość tekstu(po-
prawny playback), ogólny wyraz artystyczny, charakteryzacja wy-
konawcy, oryginalność. 

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY: 
 Godz. 10.00 a o miejscu imprezy poinformujemy telefonicznie! 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie!

Czwarta kolejka 
Dziecięcej Ligi Halowej 
w Krośnie.

22 lutego 2013r. w Hali 
Krośnieńskiego MOSiR-u od-
była się IV Kolejka spotkań 
Dziecięcej Ligi Halowej . Tur-
niej obejmował patronatem Dy-
rektor MOSiR Krosno Pan An-
toni Dębiec, który był funda-
torem pucharów dla drużyn, 
które zajęły pierwsze trzy lo-
katy. Chłopcy z Dukli mogli ry-
walizować ze swoimi rówieśni-
kami w bardzo dobrych warun-
kach, które panują na krośnień-
skiej hali. 

Młodzi piłkarze z dukiel-
skiej sekcji rozpoczęli turniej 
od skromnej porażki 1 : 0 z 
UKS 6 Jasło . W drugim spo-

tkaniu chłopcy bardzo wysoko 
podnieśli poprzeczkę wyżej no-
towanej drużynie Ekoball Sa-
nok remisując 1:1. Niewiele 
brakowało, a chłopcy mogli 
się pokusić o niespodziankę 
i wygraną w tym meczu, wy-
starczyła odrobina skutecz-
ności i czasu, ponieważ wy-
równującą bramkę straciliśmy  
2 min. przed końcem spotkania. 
Jak się później okazało chłopcy 
urwali punkty zwycięzcy tur-
nieju. W kolejnych meczach 
było już troszkę gorzej z wy-
nikami doznaliśmy porażki  
z Beniaminkiem Krosno 2 : 
0 i Brzozovią MOSiR 3 : 1 .  

Na osłodę w ostatnim meczu turnieju wygraliśmy z Akademią Pił-
karską Jasło 2 : 1. W całym turnieju zajęliśmy piątą pozycję z do-
robkiem 4 pkt wyprzedzając jedynie AP Jasło. Na listę strzelców 
wpisało się czterech zawodników MOSiR Dukla, każdy z nich 
strzelił po jednej bramce a byli to: Marcel Bytnar, Ernest Bytnar, 
Paweł Gumienny, Jakub Stanosz .

 Mimo niskiej lokaty słowa i opinie trenerów innych drużyn, 
były bardzo budujące. Twierdzili że widoczny jest postęp w naszej 
grze w stosunku do pierwszego turnieju, oraz że gramy coraz lep-
szą piłkę i na równi możemy rywalizować z najlepszymi druży-
nami tej ligi. Będziemy się starać podtrzymać tą opinię w następ-
nym turnieju. Będzie to już ostatnia kolejka Dziecięcej Ligi Halo-
wej, która odbędzie się w Sanoku.

Wyniki Meczów :
Beniaminek Krosno – AP Jasło 2-0 
MOSiR Brzozów - Ekoball Sanok 0-3 
UKS Szóstka Jasło – MOSiR Dukla 1-0 
Beniaminek Krosno – MOSiR Brzozów 0-0 
Ekoball Sanok – UKS Szóstka Jasło 1-0 
AP Jasło – MOSiR Brzozów 0-3 
Ekoball Sanok- MOSiR Dukla 1-1 
MOSiR Brzozów- UKS Szóstka Jasło 0-3 
AP Jasło- Ekoball Sanok 1-3 
Beniaminek Krosno- MOSiR Dukla 2-0 
AP Jasło – UKS Szóstka Jasło 1-3 
MOSiR Brzozów – MOSiR Dukla 3-1 
Beniaminek Krosno- Ekoball Sanok 1-1 
AP Jasło- MOSiR Dukla 1-2 
Beniaminek Krosno UKS Szóstka Jasło 1-0

Tabela Turnieju:
1. Ekoball Sanok 11 pkt 9-3
2. Beniaminek Krosno 11 pkt 6-1
3. Szóstka Jasło 9 pkt 5-2
4. MOSiR Brzozów 7 pkt 6-7
5. MOSiR Dukla 4 pkt 4-8
6. AP Jasło 0 pkt 2-11

Tabela Po IV Kolejkach
1. Szóstka Jasło 61 pkt 40-8
2. Ekoball Sanok 54 pkt 46-16
3. Beniaminek Krosno 50 pkt 35-15
4. MOSiR Brzozovia Brzozów 35 pkt 39-36
5. Przełom Besko 21 pkt 15-27
6. MOSiR Dukla 20 pkt 18-47
7. AP Czarni Jasło 11 pkt 14-27
8. Wojak Wojaszówka 10 pkt 14-48

Daniel Ożga

Najlepszy Piotr Pietruszka
W ramach cyklu imprez „Ferie z MOSiR Dukla” rywalizo-

wano w turnieju bilarda. Aż dwa dni potrzebowaliśmy, by wyło-
nić zwycięzcę. Do rywalizacji przystąpiło 28 zawodników. Rywa-
lizowano systemem pucharowym, czyli przegrany żegnał się z tur-
niejem. Mecze rozgrywane były do 2 wygranych framów. Zwycię-
żył Piotr Pietruszka, który pokonał wszystkich swoich rywali; ko-
lejno: Łukasza Seredę, Macieja Mierzejewskiego, Szymona Piróg, 
Krystiana Frączek oraz w finale Kamila Zajdel. Drugie miejsce za-
jął Kamil Zajdel, trzeci był Mierzejewski Tomasz.

Końcowa kolejność turnieju bilardowego:
I miejsce Piotr Pietruszka
II miejsce Kamil Zajdel
III miejsce Tomasz Mierzejewski
IV miejsce Krystian Frączek

Damian Leśniak

Turniej halowej piłki nożnej 
dla gimnazjalistów 

20 lutego 2013r. w Hali MOSiR odbył się halowy turniej piłki 
nożnej w kategorii gimnazjalistów z cyklu „Ferie z MOSiR Du-
kla”. Do turnieju zgłosiło się sześć drużyn , rywalizacja odbywała 
się w dwóch grupach, zwycięzcy grup grali w finale. Pozostałe 
drużyny walczyły o następne lokaty. Zwycięzcą turnieju okazała 
się drużyna RKS Chuwón w składzie: Wiśniowski Karol, Mie-
rzejewski Maciej, Mierzejewski Tomasz, Kudła Jakub, Jur-
czyk Tomasz, Zima Patryk.

Klasyfikacja Końcowa:

Turniej Piłki Nożnej dla 
szkół podstawowych z cyklu 

„Ferie z MOSiR Dukla”
22 lutego 2013r. w Hali MOSiR odbył się halowy turniej 

piłki nożnej w kategorii szkół podstawowych z cyklu „Ferie  
z MOSiR Dukla”. Do turnieju zgłosiło się pięć drużyn. Rywali-
zacja odbywała się w jednej grupie, grając każdy z każdym. Zwy-
cięzcą turnieju okazała się drużyna Zorzy Łęki Dukielskie. Dru-
żyny na koniec turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary 
oraz nagrodę rzeczową.

Klasyfikacja końcowa:
    Pkt  Bramki

Zorza Łęki Dukielskie  10  8:3
FC Koksy    7  4:2
Dream Team   3  5:6
Beskid Równe   3  3:4
Huragan Jasionka   2  6:11

 Daniel Ożga

Miejsce I – RKS Chuwón 
MiejsceII – Polonia Napoleon
Miejsce III – Łeki Dukielskie 

Miejsce IV – Jung Boys Team
Miejsce V – Łęki Dukielskie II
Miejsce VI – Beskid Równe

Daniel Ożga 

Turniej Fifa na x-box 
rozstrzygnięty

Dwa dni trwała rywalizacja w turnieju Fifa w ramach cy-
klu imprez „Ferie z MOSiR Dukla”. 

W poniedziałek 11 lutego rozegrano eliminacje, natomiast w 
środę 13 lutego finały. Do rywalizacji przystąpiło 28 uczestników. 
Podzieleni na 5 grup walczyli o awans do finału. Zwycięzcami po-
szczególnych grup okazali się: Sysak Karol, Korzec Marcin, Blok 
Rafał, Helon Kamil, Mierzejewski Tomasz. W środę bezkonku-
rencyjny okazał 
się Marcin Ko-
rzec, który wy-
grał cały tur-
niej. Na drugim 
miejscu uplaso-
wał się Helon 
Kamil, trzeci 
był Rafał Blok. 
Wszystkim za-
wodnikom gra-
tulujemy.

Daniel Ożga
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OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY

SPORT

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

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 235/1 o pow. 0,65 ha, położona w Zawadce 
Rymanowskiej objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064560/2 
urządzoną na rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego położona jest w tere-
nie oznaczonym symbolem „RM1”- teren zabudowy zagrodo-
wej-90% i „ZN1”- tereny leśne i zieleni – 10%. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń.

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 
7 lutego 2013 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 28 900,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 3 600,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się dnia 4 kwietnia 2013 r. o godz. 9

00
 w pok. 

Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, je-
żeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 29 marca 2013 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 zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz.U. 
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź. zm.), do zawarcia umowy nota-
rialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć ze-
zwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cyto-
wanej wyżej ustawy.

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

Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uza-
sadnionych przyczyn.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.

Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzy-
skać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefo-
nu (13) 432 91 13

Burmistrz Dukli ogłasza 

przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości z mienia  
komunalnego Gminy Dukla.

Przedmiotem dzierżawy jest:

- działka nr 783/6 o pow. 0,36 ha, położona w Iwli , stanowią-
ca własność mienia komunalnego Gminy Dukla, cena wywoław-
cza czynszu dzierżawnego wynosi 33,60 zł rocznie, wysokość 
wadium 10,00 zł,

- działka nr 1601 o pow. 0,08, położona w Iwli , stanowiąca wła-
sność mienia komunalnego Gminy Dukla, cena wywoławcza czyn-
szu dzierżawnego wynosi 16,80 zł rocznie, wysokość wadium 
10,00 zł,

Nieruchomość wydzierżawia się z przeznaczeniem pod zago-
spodarowanie rolnicze.

Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu zwolniony 
jest z podatku VAT od towarów i usług.

Począwszy od 2014 roku czynsz dzierżawny podlega corocznie wa-
loryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towa-
rów i usług.

Umowa dzierżawna zostanie zawarta na czas nieokreślony. 

Przetarg odbędzie się dnia 4 kwietnia 2013 r. o godz.900 w sali 
nr 304 znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, je-
żeli wpłacą wadium w ustalonej wysokości .

Wadium w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru ewi-
dencyjnego i położenia działki należy wpłacić do dnia 29 marca 
2013r. w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do 1400 
lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 
8642 1096 2010 9600 1833 0002.

Wpłacone wadium zostanie :

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

- zwrócone osobie, która wygra przetarg po podpisaniu umowy 
dzierżawnej.

Jednocześnie informuję, że nie podpisanie umowy dzierżawnej w 
ustalonym terminie, pomimo wygrania przetargu powoduje utra-
tę wpłaconego wadium.

Burmistrz Dukli może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od 
jego przeprowadzenia z ważnych przyczyn.

Submisja na medal
Z wyników XIV Submisji Drewna Cennego, która odbyła się  
w piątek 22 lutego w Nadleśnictwie Brzozów, zadowoleni mogą 
być organizatorzy i uczestnicy. Sprzedano 99% oferowanej puli 
drewna, a średnia cena metra sześciennego sięgnęła 1296 zł. 

fimy dobrze sprzedawać. Kro-
śnieńska submisja jest obecnie 
jedną z wielu na terenie kraju, 
ale wciąż pozostaje w sferze za-
interesowań największych na-
bywców.

Łącznie do przetargu wysta-
wiono 1168 m3 surowca pocho-
dzącego z 23 nadleśnictw z te-
renu RDLP w Krośnie. Wszyst-

W tegorocznym przetargu 
wzięli udział przedstawiciele 
21 firm z Austrii, Estonii, Nie-
miec, Polski i Słowacji. Po ko-
misyjnym otwarciu ofert roz-
poczęła się procedura wyłonie-
nia nabywców, którą przepro-
wadził specjalny program kom-
puterowy, pozwalający szybko 
porównać proponowane ceny 
na każdą z wystawionych do 
sprzedaży sztuk. W czasie, 
gdy komisja przetargowa pra-
cowała, uczestnicy wysłuchali 
bardzo interesującej prezenta-
cji dr. Mariusza Kaznowskiego, 
dyrektora Muzeum Regional-
nego w Brzozowie. 

Najlepiej sprzedał się ja-
wor, za który uzyskano średnio 
1968 zł za m3, zaś najwyższą 
cenę - 25 851 zł za m3 - zapła-
cono za kłodę jaworu z Nadle-

śnictwa Cisna. Na każdej z sub-
misji sprzedaje się kilka sztuk 
tzw. rezonansowych, za które 
nabywcy są skłonni płacić wy-
sokie ceny. Zauważalny jest 
obecnie wzrost zainteresowania 
cennym drewnem dębowym i 
jesionowym. Dąb po raz kolejny 
okazał się przebojem submisji – 
sprzedano go 572 m3, osiągając 
średnią cenę 1461 zł za m3. 

- Tegoroczna średnia cena, 
niższa od ubiegłorocznej, jest 
pochodną ogólnej sytuacji na 
rynku, jednak końcowy wynik 
submisji jest dla nas bardzo sa-
tysfakcjonujący - mówi Artur 
Królicki, zastępca dyrektora ds. 
ekonomicznych RDLP w Kro-
śnie. – Cieszy nas stabilne za-
interesowanie drewnem naj-
wyższej jakości, które, mimo 
ogromnej konkurencji, potra-

Dyrektor RDLP w Krośnie Edward Balwierczak podsumowuje XIV Submisję 
Drewna Cennego. Fot.: Piotr Sobota, Muzeum Regionalne w Brzozowie

Wykaz obejmuje działkę nr: 506/4, położoną w Tylawie 
oraz działki nr 1166/7 i 1166/8, położone 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 12 kwietnia 2013 r. w Urzędzie 
Miejskim w Dukli pok. Nr 106. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
www.dukla.pl.

Marek Górak

URMISTRZ
--------------------------------------------------------------------------------

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 wywieszony został wy-
kaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje działki nr: 3156 w Łękach Dukielskich, 
571/1 w Zboiskach, 714 w Wietrznie i 73/1 w Chyrowej. 

Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 21 marca 2013 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.

Marek Górak
Burmistrz

Srebro na Olimpiadzie dla 
Adama Pikula z Równego

Wychowanek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego w Krośnie Adam Pikul, który powołany został 
do kadry narodowej na X Światowe Zimowe Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych w PyeongChang w Korei Połu-
dniowej wrócił z igrzysk przywożąc ze sobą najcenniej-
sze trofeum, olimpijski medal.

 Zawody rozegrane zostały na trasach olimpijskich, gdzie za  
5 lat przeprowadzone zostaną zimowe igrzyska. W skład reprezen-
tacji Polski weszło 41 zawodników, w tym Adam Pikul, jedyny za-
wodnik z Podkarpacia startujący w narciarstwie biegowym. Adam 
startował na dystansie 500 i 1000 metrów zajmując odpowiednio 
6 i 5 miejsce. W sztafecie 4x1000 m wraz z innymi uczestnikami 
biegu stanął na podium, zdobywając olimpijskie srebro. Opieku-
nami Adasia są nauczyciele SOSW w Krośnie – Jacek Staroń oraz 
Marcin Zajdel, trenerzy w Podkarpackiej Sekcji Olimpiad Specjal-
nych Maratończyk, działającej już od 7 lat przy Ośrodku. Sukces 
Adasia jest największym osiągnięciem w historii SOSW w Kro-
śnie, który nie tak dawno obchodził swoje 50. lecie. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na arenie sportowej.

Jacek Staroń 
Marcin Zajdel

Tekst pochodzi z http://sosw_krosno.republika.pl/aktualno-ci.html
Zdjęcie na wkładce ze strony http://www.krosno24.pl/informacje.php3

kie submisyjne kłody zostały 
wybrane na składach przejścio-
wych spośród sztuk pozyska-
nych w toku planowych zabie-
gów hodowlanych w drzewo-
stanach. 

Edward Marszałek 
rzecznik prasowy RDLP  

w Krośnie 
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Do każdej ceny netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Wszystkie krótkie ogłoszenia niekomercyjne, z ofertami pra-
cy lub osób poszukujących pracy umieszczane są w Dukielskim Przeglądzie Samorządowym  nieodpłatnie.
Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

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

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 pasiece

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”

„Pod wiatą”
Zboiska 41, Dom Ludowy 

Pizza z pieca opalanego drewnem,  
kebab, pierogi z różnym nadzieniem,  

frytki, dania barowe
na miejscu, na wynos i z dowozem.

Przy zakupie powyżej 25 zł dowóz do 5km gratis

Tel. 509 804 197

Ogłoszenia o zatrudnieniu 

umieszczamy bezpłatnie

ciąg dalszy na str. 23 u

Praca małej pszczoły
ula by zbierać nektar lub pyłek. 
W rodzinie pszczelej jest wiele 
do zrobienia i pszczoły podej-
mują określone prace w zależ-
ności od swego wieku jak i za-
potrzebowania na daną robotę. 
Wyjście z komórki pszcze-
lej traktuje się jako narodziny 
pszczoły. Należy pamiętać, że 
21 dni wcześniej zostało zło-
żone jajko, z którego wyle-

gła się larwa pszczela, która 
przeszła kilka stadiów rozwo-
jowych, by w końcu stać się 
pszczołą.

Pszczoła po wyjściu z ko-
mórki plastra, jeżeli stan ro-
dziny na to pozwala, prze-
chodzi okres przygotowania. 
Dzięki temu może później pod-
jąć odpowiednie prace. Zajmuje 
jej to od 1 do 3 dni. Następ-
nie zaczyna czyścić komórki 
po wygryzionych pszczołach. 
Nieco starsze pszczoły usuwają 

resztki zasklepów i polerują ko-
mórki. Na tych pracach mija im 
do czterech kolejnych dni. Do 
wyczyszczenia jednej komórki 
trzeba od 15 do 30 pszczół zaj-
muje im to 40 minut. Następną 
pracą jest karmienie larw star-
szych niż 3 dni. Dzięki przy-
gotowywaniu papki miodowo 
pyłkowej, pszczoły spożywają 
jeszcze więcej pyłku co powo-
duje, że gruczoły wydzielają 
więcej mleczka pszczelego, 
które jest podawane larwom 
młodszym mającym do trzech 
dni. Jest to kolejna praca do 
wykonania. Rodzinie pszcze-
lej potrzebne jest ciepło. Mu-
szą go dostarczyć troszkę star-
sze pszczoły. A jak jest za cie-
pło konieczne jest schłodze-
nie gniazda. Pszczoły do roz-
woju potrzebują temperatury 
około 360 C. Podnoszą tempe-
raturę swego ciała przez drga-
nie mięśniami tułowia bez po-
ruszania skrzydłami. Nato-
miast, aby ochłodzić gniazdo 
wachlują skrzydełkami. Je-
żeli ten zabieg nie pomaga po-
dejmują się odparowywania 
wody. Kolejnym zabiegiem 
jest wyleganie pszczół na ul. 
Jeżeli pszczołom przybędzie 
kilka dni pracują przy odbiera-
niu wziątku od pszczół pracują-
cych w polu. Pszczoły będące 
w ulu odbierają wziątek, w któ-
rym jest niekiedy więcej niż 
80% wody. Taki wziątek trzeba 
przerobić i odparować nadmiar 
wody by stał się miodem. Tę 
pracę podejmują pszczoły już 
w 8 dniu swego życia. Do skła-
dania miodu potrzebne są pla-
stry. Pszczoły od 12 dnia życia 
mogą wypacać wosk. Łączą się 
w tak zwane łańcuszki i wypa-
cając wosk budują z niego pla-
stry. Z ukończeniem 19 dnia 
życia pszczoły podejmują się 
obrony ula. Wcześniej tej funk-
cji nie mogą podjąć bo żądło 

Rodzina pszczela jawi się 
wszystkim jako sprawnie dzia-
łająca społeczność. I tak jest. 
Dzięki współpracy, pszczoły 
wykonują ogrom pracy. Sposób 
komunikacji i jej sprawność 
każe niektórym naukowcom 
traktować rodzinę pszczelą jak 
jeden super organizm. Cieka-
wostką może być fakt, że nie 
wszystkie pszczoły wylatują z 

Jajko było uważane za zdrowe i pożywne, dopóki w latach 70. nie wypowiedziano wojny 
cholesterolowi, który w sporym stężeniu występuje w żółtku. Dziś jajko wraca do łask. Okazuje 
się, że w jajku są także substancje obniżające poziom cholesterolu - lecytyna i kwasy omega-3. 
Żadne naukowe badania nie potwierdziły bezpośredniej zależności między jedzeniem jajek a 
poziomem cholesterolu. Jego zawartość we krwi człowieka zależy bowiem od wielu czynni-
ków - genów, wieku, płci, wagi, sylwetki i aktywności fizycznej, a także od chorób, np. cukrzycy.

Trzeba też pamiętać, że nasz organizm sam potrafi wytwarzać cholesterol. Ale najważniej-
sze jest to, że obecne w jajku lecytyna i wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 pomagają 
pozbyć się cholesterolu i obniżają poziomu trójglicerydów we krwi. Według polskich dietety-
ków i kardiologów osoby zdrowe mogą jeść 1 jajko dziennie. Ale ten, kto ma podniesiony po-
ziom cholesterolu - maksymalnie 2-3 jaja tygodniowo (właściwie żółtka, bo białka można jeść 
bez ograniczeń).

A zatem jedzmy jajka, mogą być one przyrządzane w bardzo różny sposób i szybko się nie 
znudzą. Dzisiaj podajemy przepis na:

Jajka faszerowane

Składniki:
4 jajka,
4-5 suszonych pomidorów,
2-3 łyżki jogurtu naturalnego,
natka pietruszki lub szczypiorek,
sól, pieprz do smaku,
liście roszponki lub sałata.

Wykonanie:
Jajka umyć i ugotować na twardo, obrać ze skorupek, wyjąć żółtka. Suszone pomidory po-

kroić drobno. Żółtka pokroić, wymieszać z twarogiem. Utrzeć lub zmiksować na jednolitą masę. 
Jeśli będzie za gęsta można dodać jogurt. Doprawić do smaku solą i świeżo zmielonym pie-
przem. Do masy dodać posiekane pomidory i zieleninę. Na talerzu ułożyć roszponkę lub sałatę, 
na niej połówki białek. Z przygotowanej masy uformować kulki i włożyć do białek. Przed poda-
niem włożyć na pół godziny do lodówki.

S m a c z n e g o !

Nadleśnictwo Dukla obniża detaliczne ceny drewna

Ceny drewna w dół
Od 6 lutego br. Nadleśnictwo Dukla obniżyło ceny detaliczne 
drewna większości sortymentów. Najistotniejszy dla konsumen-
tów jest spadek o 6 % cen drewna liściastego wykorzystywane-
go na cele opałowe. Niższe ceny detaliczne to skutek spadku ko-
niunktury w gospodarce i obniżenia się cen na przetargach in-
ternetowych, gdzie zakupów drewna dokonują nabywcy hurtowi 
- mówi nadleśniczy Tadeusz Mędrek. Drewno ma tę „przewagę” 
nad innymi paliwami konwencjonalnymi (węgiel, gaz ziemny, olej 
opałowy), że jest surowcem odnawialnym. Dwutlenek węgla po-
wstały przy jego spalaniu zostanie zaabsorbowany przez rośliny w 
procesie fotosyntezy. Spalanie drewna zamiast paliw kopalnych 
przy ciągłym wzroście zasobów leśnych Polski jest korzystne dla 
klimatu Ziemi, gdyż przyczynia się do ograniczenia efektu cieplar-
nianego - dodaje nadleśniczy. 

Lasy Państwowe finansują swoją działalność z własnych środków, 
głównie ze sprzedaży drewna. Nadleśnictwo Dukla zarządza w 
imieniu Skarbu Państwa lasem o powierzchni ok. 14,6 tys. ha. 
Pozyskuje rocznie ok. 57 tys. m3 drewna, co stanowi 58% ilości, 
która co roku przyrasta. Oznacza to, że każdego roku zasoby le-
śne nadleśnictwa mierzone ilością drewna na pniu powiększają się 
o ok. 40 tys. m3 (!). Nadleśnictwo posiada międzynarodowy certy-
fikat PEFC, który potwierdza prowadzenie prawidłowej, zrówno-
ważonej gospodarki leśnej. 

Ceny brutto drewna stosowego S2a (zł/metr przestrzenny) w roku 
2012 i I kwartale roku 2013. 

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

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

Redakcja

Ulica Pocztowa luty 2013

„Mężczyzna pozostaje zazwyczaj bardzo długo pod wrażeniem,  
jakie zrobił na kobiecie.”
        (Julian Tuwim)

Złota myśl :)

Motto z Wielkiej Księgi Łowców Polski z 2004 r  
Okręg Białostocki:

Ja ileż wam winienem, o domowe drzewa!
Błahy strzelec, uchodząc szyderstw towarzyszy 
Za chybioną źwierzynę, ileż w waszej ciszy
Upolowałem dumań, gdy w dzikim ostępie 
Zapomniawszy o łowach usiadłem na kępie (…)

Łowiectwo i ekologia Dukla wczoraj i dziś

Ulica Pocztowa przed przebudową

W pasiece
u dokończenie ze str. 21 

Wydanie marcowe zgodnie 
z tytułem rozpoczynam humo-
rem białostockim:
- Na polowaniu: Cóż u licha? 
Widziałem wyraźnie, jak po 
moim strzale zając wywrócił 
koziołka… to z radości, że nie 
został trafiony.

* * *
-Książe podczas polowania do 
gajowego: Czy trafiłem do tego 
zająca? A gajowy na to: Wasza 
Książęca Mość raczył go uła-
skawić.

* * *
- Myśliwi pojechali na łowy. Po 
powrocie żona jednego z nich 
pyta: jak było? On rozbawiony 
odpowiada: litra na czterech, 
trzech nie piło. Fajnie bbby-
yłłoo.

 
Minął kolejny miesiąc zimy. 

Słońce coraz wyżej. Zwierzyna 
z radością wita ten okres. Nie-
bawem rozpoczną się wykoty 
zająca, którego na naszym tere-
nie jest jak na lekarstwo.

Tysiące zajęcy, setki ba-
żantów, liczne kuropatwy-jesz-

cze kilka lat temu było to praw-
dziwe eldorado zwierzyny 
drobnej. Jednak na skutek nie-
korzystnych warunków sytu-
acja ta uległa zmianie i długo 
należy oczekiwać na jej po-
prawę. Chronić możemy przez 
intensywną redukcję drapież-
ników, na co nasz Zarząd kła-
dzie nacisk. Zwierzyna w na-
szych łowiskach jest systema-
tycznie dokarmiana. Jedynym 
mankamentem są upadki po-
wodowane przez wilki.

Obecnie Zarząd Koła ma 
wiele pracy, bowiem czyni 
przygotowania do budowy na-
szego domku myśliwskiego. 
Zdaję sobie sprawę ile trudno-
ści w związku z tym trzeba po-
konać. O tym wie ten kto budo-
wał jakiś obiekt. Stało się. Pod-
jęto uchwałę o budowie, trzeba 
ją realizować. Powołany komi-
tet ma pełne ręce roboty. 

Łowiec Polski pisze o roz-
poczynających się w tym roku 
obchodach 90- lecia Polskiego 
Związku Łowieckiego. Jest to 
znak, że Łowiec Polski był, 

jest i będzie integralną częścią 
polskiego łowiectwa, towarzy-
szem najnowszych losów pol-
skich myśliwych, od 90 lat 
zrzeszonych w jednej organiza-
cji łowieckiej. 

Historia polskich myśli-
wych bogata jest w literaturę 
łowiecką, z której każdy my-
śliwy i zwolennik łowiectwa 
winien korzystać. W tym cza-
sie wielu myśliwych za swoją 
pracę otrzymało odznacze-
nie łowieckie. Jeżeli stawiamy 
na ilość, nie możemy zapomi-
nać o jakości naszych człon-
ków- liczy się dusza i podej-
ście do łowiectwa, bo nijak nie 
unikniemy konieczności, by 
nie tylko szkolić, ale i wycho-
wywać.

Wyrok Trybunału Kon-
stytucyjnego w sprawie są-
downictwa dyscyplinarnego 
w PZŁ niespodziewanie staje 
się sprawdzianem naszych po-
staw etycznych. Okazuje się 
bowiem, że niektórych z nas 
w ryzach trzyma strach przed 
karą. Musimy zdawać sobie 
sprawę, że każdy myśliwy, le-
śnik, czy pracownik lasów jest 
równocześnie wspaniałym eko-
logiem, który czyni wszystko, 
aby to, co mamy pozostało w 
nienaruszonym stanie dla na-
szych następców i przyszłych 
pokoleń.

Łowiectwo, jako odwieczne 
zajęcie człowieka znalazło 
swoje odbicie w licznych przy-
słowiach. Od wieków nasi my-
śliwi dzielili rok na okresy,  
w których wolno było polować 
i te kiedy zwierzyna powinna 
mieć spokój i tak dla przy-
kładu: „Na św. Bartłomieja po 
raz pierwszy jęknie knieja”, 
„Kiedy w kopach stoi zboże już 
przepiórki łapać możesz”, „Od 
św. Mikołaja Anioła trąbka my-
śliwego do boru woła” i wiele 
innych, które w obecnym ka-
lendarzu nie znajdują zastoso-
wania.

W związku z 90-leciem 

PZŁ podaję myśliwym litera-
turę, z którą winni się zapo-
znać to m.in.: Z mroku dzie-
jów łowiectwa, Język łowiecki, 
Chrzest myśliwski, Pasowa-
nie na rycerza św. Huberta, Sy-
gnały łowieckie.

W obliczu ekspansji burego 
drapieżnika czas chyba wresz-
cie zająć się programem gospo-
darowania jego populacją, aby i 
wilk był syty i zwierzyna cała. 

Uśmiechnij się!
Myśliwy pyta żonę:
- Skąd ty wiesz tyle o tych rze-
czach, o których mówisz naszym 
córkom, by tego nie robiły?

* * *
Jak to rozsądnie kochanie- 
mówi żona myśliwego do męża- 
że wróciłeś dzisiaj trzeźwy do 
domu..
- To nie z rozsądku, to z braku 
pieniędzy.

* * *
Rozmowa żony z mężem my-
śliwym:
- Co byś zrobił gdybym cię 
opuściła?
- To samo co ty!
- Zawsze wiedziałam, że jesteś 
łajdakiem.

* * *
-Tatusiu, kto to jest stary kawa-
ler?- pyta mały Jaś ojca my-
śliwego
-To mężczyzna, który się nie 
ożenił
-A jak nazywa się ten, który się 
ożenił?
-Synku, ja nie mogę cię uczyć 
brzydkich słów.

* * *
Żona na łożu śmierci do męża 
myśliwego:
- Gdy umrę nie będziesz miał 
już nigdy takiej żony…. 
- Kochanie nie pocieszaj mnie 
w takim momencie.

- - - - - - - - - -

* Dziwi mnie jedno, że to nasz 
prezydent Bronisław Komorow-
ski były zapalony myśliwy za-
wiesił strzelbę na kołu, a nie 
postępuje jak prezydent J. Mo-
ścicki czy marszałek E. Rydz- 
Śmigły. Uważam, że byłoby to 
dużą zaletą naszego łowiec-

Foto: ST. Lis Dokarmianie kaczek w okresie zimowym.

twa. Mamy z tego okresu wspa-
niałe zdjęcia i bardzo ciekawe 
ich wspomnienia, które za-
mieszcza m.in. Łowiec Polski. 
Mamy na ten temat ciekawą li-
teraturę przedstawiającą spo-
sób polowań i ich wspaniałych 
wyników. 
Opracował: Fryderyk Krówka 

Honorowy Członek  
Koła Łowieckiego „Rogacz”  

w Dukli

miały za wiotkie, a w zbiorniku 
jadowym nie było jadu. Gru-
czoł jadowy nie podjął jesz-
cze pracy. Niektóre pszczoły 
bronią ula tylko kilka godzin,  
a inne kilka dni. Po 21 dniu ży-
cia pszczoły zaczynają pracę 
poza ulem i tak mogą prze-
żyć kolejne 15 dni, przyno-
sząc wziątek, wodę, pyłek i 
propolis. W polu czeka na nie 
wiele niebezpieczeństw, jak pa-
jąki, ptaki, złe warunki atmos-
feryczne itp. Jedna pszczoła 
przynosi do ula ładunek nek-
taru o wadze blisko 25 mg. co 
zajmuje jej około 30-80 min., 
wykonując mniej więcej 10 lo-
tów dziennie. Rodzina pszczela 
tylko na własne potrzeby w 
ciągu roku zużywa 15 – 30 kg 
pyłku i 60-80 kg miodu. Nad-
miar może odebrać pszczelarz. 
By zapewnić sobie to minimum 
muszą około miliona razy wy-
lecieć po pyłek i cztery miliony 
razy po nektar. 

Taka mała pszczoła a jaki 
ogrom pracy?

Witold Puz 
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie
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