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„Bądź takim, abyś nie musiał czerwienić się 
przed samym sobą.”
        (Carl Orff)

Złota myśl:

wiadają, że w czasie okupacji 
wprosił się do niego generalny 
gubernator Hans Frank, w pro-
cesie norymberskim osadzony i 
skazany na śmierć przez powie-
szenie. I był zdumiony i znie-
smaczony, kiedy na kolację w 
krakowskim pałacu arcybisku-
pów podano kaszę jęczmienną, 
ledwie okraszoną słoninką.  
I arcybiskup odpowiedział: 
Moi rodacy jedzą to samo przez 
cały czas okupacji, nie mógł-
bym pana podjąć czym innym...

Adam Stefan leży pocho-
wany na Wawelu w jednej  
z kaplic, pod posadzką na któ-
rej stosowny napis. Już dziś się 
tacy Ludzie nie rodzą...

I jeszcze raz Nowy Jork  
o Franciszku: „...tu leciały o 
nim całe programy telewi-
zyjne, nicowano nowy ponty-
fikat na wszystkie strony, oma-
wiano wszystkie zalety nowego 
papieża i oczekiwania wo-
bec niego. A mnie się spodo-
bała wypowiedź proboszcza z 
bazyliki Mariackiej w Krako-
wie - do końca dobry, niezmier-
nie inteligentny. Z kolei, gdy 
Bieta jakimś zrządzeniem losu 
znalazła się kiedyś na Ziemi 
Ognistej napisała, że jeszcze w 
życiu nie była w tak zimnym  
i mało przychylnym dla czło-
wieka miejscu.

Zaś Argentynie przybył 
nowy bohater, Franciszek dołą-
czył do Maradony.

Zbigniew Ringer

Do końca dobry

Jestem tu za mały, aby gło-
sić jakiekolwiek mądrości na 
temat papiestwa. Wiemy tylko, 
że to człowiek wielkiej wiary, 
zawierzenia i miłości. I skrom-
ności. I my Franciszkowi także 
zawierzamy i wiemy, że popro-
wadzi Kościół wielką drogą 
swoich poprzedników, w tym 
tą największą z czasów Jana 
Pawła Drugiego. Opinie pol-
skie na ten temat znamy, Bieta 
pisze mi z Nowego Jorku o od-
czuciach Amerykanów, którzy 
z tej racji przypominają doko-
nania Jana Pawła. Że wniósł do 
Kościoła Powszechnego nowe 
życie, i na nowo odkrył kato-
licyzm dla świata. Amerykań-
skie media ujawniają wszel-
kie dostępne szczegóły z życia  
i działalności obecnego pa-
pieża, mówią o nim że jest do-
matorem, że dobrze gotuje i sam 
sobie przygotowuje posiłki.  
Że mieszka bardzo skromnie 
w swoim argentyńskim miesz-
kanku, sam je sprząta. Nie jeź-
dzi samochodem, wsiada do au-
tobusu i tramwaju, wykupuje 
bilet i cichutko siada wśród in-
nych pasażerów. Nie ma służby. 
Po prostu jeden z szaraków ar-
gentyńskiej ulicy. A dziś pierw-
szy kapłan świata. Sądzę że już 
pokochaliśmy Franciszka.

Przypomina się polski 
Książę Kościoła, książę ro-
dowy, Adam Stefan Sapieha. 
Wielki biskup i kardynał, me-
tropolita na trudne czasy wo-
jenne i krótko powojenne. Opo-

Pisanka – symbol życia i nadziei

Papież Franciszek

Mieszkańcom Gminy Dukla
Zdrowych, radosnych , spokojnych Świąt  

Wielkanocnych, tradycyjnego smacznego jajka
życzą

 Marek Górak  Andrzej Dziedzic
 Burmistrz Dukli  Przewodniczący Rady
   Miejskiej w Dukli
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Z okazji Świąt Wielkanocnych
Radości w sercu, pogody za oknem, smacznego 

jajka i tradycyjnych Świątecznych potraw
życzy 

Redakcja Dukli.pl

VIII Płomień Pamięci
2 kwietnia 2013 roku Krośnieński Oddział PTTK, Parafia OO. 

Franciszkanów w Krośnie, Koło Przewodników Turystycznych 
przy Oddziale PTTK w Krośnie zaprasza na górę Cergową, gdzie 
zostanie odprawiona msza święta, a o godz. 21.37 zostanie zapa-
lone ognisko – „Płomień Pamięci”, symbolizujące ósmą rocznicę 
śmierci Papieża Jana Pawła II, wielkiego Człowieka i Polaka, ho-
norowego członka PTTK.  Serdecznie zapraszamy!

PTTK Oddział w Krośnie 

Zwyczaj malowania jajek 
znany był już od czasów cesar-
stwa rzymskiego, pisali o nim 
Owidiusz, Pliniusz Młodszy  
i Juwenalis. Na ziemiach pol-
skich najstarsze pisanki pocho-
dzące z końca X wieku odnale-
ziono podczas prac archeolo-
gicznych na wyspie Ostrówek, 
gdzie odkryto pozostałości sło-
wiańskiego grodu. Wzór ryso-
wano na nich roztopionym wo-
skiem, a następnie wkładano je 
do barwnika – łupin cebuli lub 
ochry, które nadawały im bru-
natnoczerwoną barwę. Obec-
nie pisanki wykonuje się przed 

Wielkanocą, symbolizują ro-
dzącą się do życia przyrodę,  
a w chrześcijaństwie dodatkowo 
nadzieję wynikającą z wiary w 
zmartwychwstanie Chrystusa.

Dawniej zdobieniem jaj 
zajmowały się wyłącznie ko-
biety, mężczyźnie wówczas nie 
wolno było wchodzić do izby. 
Jeśliby się tak zdarzyło, odczy-
niano urok, który intruz mógł 
rzucić na pisanki. Dzisiaj pisa-
niem pisanek zajmują się głów-
nie kobiety. Początkowo Ko-
ściół zabraniał jedzenia jajek w 
czasie Wielkanocy. Zakaz zo-
stał cofnięty w XII wieku, ko-

nieczne jednak było odmó-
wienie przed posiłkiem spe-
cjalnej modlitwy. Wynikało 
to z dążenia do rozdziele-
nia tradycji Kościoła od ob-
rzędowości pogańskiego 
święta związanego z kultem 
zmarłych, w których jajko 
– początek nowego życia – 
odgrywało ważną rolę. 

Z tradycyjnych rosyj-
skich pisanek wywodzą się 
słynne jajka wielkanocne 
wykonywane w końcu XIX 
w. przez petersburskiego jubi-
lera Petera Carla Fabergé. Jajka 
wykonywane z kamieni półsz-
lachetnych, łączonymi z meta-
lami szlachetnymi, zdobione 
technikami jubilerskimi były 
wykonywane początkowo wy-
łącznie dla rodziny cesarskiej. 
Później robiono je również dla 
innych dostojników, a także po-
wstawały imitacje, wykony-
wane przez inne firmy. Zna-
nymi dziełami sztuki rosyjskiej 
wywodzącymi się z ludowych 
pisanek, są jajka, lub częściej 
ich drewniane imitacje, pokryte 
czarną laką i zdobione miniatu-
rowym malarstwem tempero-
wym. Tak zdobione jajka wy-

konywano początkowo w Pa-
liechu, miejscowości o starych 
tradycjach pisania ikon, obec-
nie wzorują się na nich twórcy 
ludowi i profesjonalni artyści 
z różnych regionów. Muzeum 
poświęcone wyłącznie pisan-
kom istnieje w Kołomyi (obec-
nie Ukraina).

Obecnie uroczyste śniada-
nie w Niedzielę Wielkanocną 
poprzedza dzielenie się poświę-
conym jajkiem. Podobnie jak 
bożonarodzeniowy zwyczaj ła-
mania się opłatkiem, jest wyra-
zem przyjaźni. 

Na podstawie literatury  
przygotowała:  

Krystyna Boczar-Różewicz

Informujemy Pacjentów, że od 1. marca 2013

Ambulatorium Pomocy Nocnej i Świątecznej dla 
gminy Dukla i sąsiednich znajduje się w Przychodni 

NZOZ VIVA w Dukli, ul. Słowacka 11,  
tel. 13 43 31 702 oraz 607 533 333

Ambulatorium pracuje w godz 18 - 8 w dni powszednie 
oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.

Apteka VIVA czynna jest w godzinach  
8 - 22 w dni powszednie  

oraz 9 - 20 w soboty, niedziele i święta.
(dla pozostałych gmin naszego powiatu opiekę taką świadczy 
Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 

tel. 13 43 78 564)

ZAPRASZAMY
www. dukla-viva.pl
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Wiadomości z Gminy Budżet gminy Dukla  
na rok 2013

Uchwałą Rady Miejskiej w Dukli nr XXVIII/181/13  
z 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy 
Dukla na 2013 rok  został przyjęty budżet gminy Dukla.

Planowane dochody – 40 737 701,36 zł,
Planowane wydatki - 43 497 701,36 zł
W tym wydatki inwestycyjne - 2 769 000,00 zł
Deficyt – 2 760 000,00 zł

Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek – 5 943 815,00 zł
Planowane spłaty kredytów i pożyczek – 3 183 815,00 zł
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 z 14 obecnych radnych,  
2 radnych wstrzymało się od głosu.

Koniec telewizji 
analogowej
W całej Polsce trwa proces cy-
fryzacji telewizji. W woje-
wództwie podkarpackim analo-
gowy sygnał wyłączany będzie 
etapowo:
I etap - 19 marca 2013 r., 
II etap - 22 kwietnia 2013 r., 
III etap - 17 czerwca 2013 r., 
IV etap - 23 lipca 2013 r.
Sygnał analogowy dla gminy 
Dukla zostanie wyłączony w I 
etapie tj. 19 marca 2013 r.
Dotychczas na terenie gminy 
Dukla sygnał telewizyjny ana-
logowy wysyłany był ze stacji 
retransmisyjnych zlokalizowa-
nych na wieżach w miejscowo-
ściach: Teodorówka „Wzgórze 
534” i Tylawa . Od 19 marca 
sygnał telewizyjny analogowy 
z masztów naziemnych zosta-
nie wyłączony i zastąpiony cy-
frowym.
Odbiorcy telewizji satelitar-
nej nadal będą odbierać swój 
sygnał tak jak dotychczas. Nie 
muszą kupować ani dekoderów, 
ani anten do odbierania sygna-
łu cyfrowego. 
Natomiast odbiorcy sygnału na-
ziemnego powinni sprawdzić, 
czy telewizor ma wbudowa-
ny dekoder (DVB-T/MPEG-4), 
jeżeli tak - to nie ma powodu 
do niepokoju. Jeżeli nie, na-
leży go dokupić (koszt ok. 100 
zł) i podłączyć. Nowsze mode-
le telewizorów (wyprodukowa-
ne w ciągu ostatnich 5 lat) po-
winny mieć już wbudowany na 
stałe odbiornik cyfrowy.
Zmiana sygnału z analogowe-
go na cyfrowy poprawi jakość 

obrazu, oraz liczbę dostępnych 
kanałów. 
Na terenach górzystych, gdzie 
wysokie wzniesienia i porasta-
jące je lasy mogą przesłaniać 
przestrzeń pomiędzy anteną na-
dajnika sygnału cyfrowego a an-
teną odbiorczą, możliwy jest 
przejściowy brak dostępu do sy-
gnału cyfrowego o właściwych 
parametrach. Oznaczać to bę-
dzie przejściowy brak w tych 
miejscach możliwości odbioru 
cyfrowej telewizji naziemnej.
W wielu wypadkach do usunię-
cia tej niedogodności wystar-
czy tylko umieszczenie ante-
ny odbierającej sygnał wyżej i 
skierowanie jej w kierunku na-
dajnika. Tam, gdzie to nie przy-
niesie efektu, konieczne bę-
dzie cierpliwe poczekanie na 
tzw. „doświetlenie” obszarów, 
do których nie dotrze sygnał 
cyfrowy. Może to polegać na 
rozmieszczeniu przez nadawcę 
nowych nadajników albo zmia-
nie parametrów nadawania 
tych, które już działają
Opracowano na podstawie 
materiałów Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego w 
Rzeszowie („CYFRYZACJA) - S.F

Gdzie szukać dodatkowych  
informacji?

www.cyfryzacja.gov.pl 
www.krrit.gov.pl 
www.cyfrowydoradca.pl 
www.emitel.pl

Nowy system gospodarki 
odpadami – informacja 
dla mieszkańców
Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o zmianie usta-
wy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), któ-
ra zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami ko-
munalnymi. 

W nowym systemie gmina będzie miała wpływ na każdy z jego 
elementów i dzięki temu będzie mogła kształtować sposób gospo-
darowania odpadami komunalnymi na swoim terenie.

Głównym celem znowelizowanej ustawy jest ograniczenie skła-
dowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegają-
cych biodegradacji na składowiskach, zwiększenie udziału odzy-
sku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła, two-
rzyw sztucznych, metali), zmniejszenie ilości dzikich wysypisk 
oraz palenia śmieci w domowych kotłowniach.

Nowy system gospodarowania odpadami, który obejmie wszyst-
kie nieruchomości zamieszkałe zacznie funkcjonować od 1 lipca 
2013r.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, 
prowadzący działalność gospodarczą, właściciele działek letni-
skowych, ogrody działkowe), właściciele zobowiązani są do go-
spodarowania odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasa-
dach, czyli mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem upraw-
nionym na ich odbiór i zagospodarowanie.

Zasady funkcjonowania nowego systemu określone zostaną w 
Regulaminie utrzymania i czystości i porządku na terenie gminy 
Dukla, który precyzuje podstawowe obowiązki mieszkańców na-
szej gminy w zakresie utrzymania czystości, sposobu i zakresu se-
lektywnej zbiórki odpadów, rodzaju pojemników i częstotliwości 
ich opróżniania.

Rada Miejska w Dukli podjęła uchwały w sprawie: wyboru meto-
dy ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty; ustalenia staw-
ki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wzoru de-
klaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; oraz ustale-
nia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści i zagospodarowania tych odpadów.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada 
zniesienie obowiązku samodzielnego podpisywania umów przez 
właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami, na odbiór odpadów 
komunalnych. Każdy mieszkaniec będzie płacił opłatę na rzecz 

gminy za odebrane z gospodarstwa domowego odpady komunalne.

Nowy system kładzie duży nacisk na selektywną zbiórkę odpadów, 
dlatego opłata za odpady w przypadku prowadzenia segregacji 
będzie niższa. Stąd wniosek, że opłaca się segregować odpady.

Na terenie gminy Dukla opracowany system selektywnej zbiórki 
odpadów zakłada:

* w zabudowie jednorodzinnej, - zbiórka „u źródła” tj. na pose-
sji, przy wykorzystaniu worków (zielony na szkło, żółty do zbiera-
nia łącznie tworzyw sztucznych, papieru i tektury, metali i opako-
wań wielomateriałowych, kolor brązowy przeznaczony do zbiera-
nia odpadów biodergadowalnych oraz kolor popielaty przeznaczo-
ny do zbierania popiołów) i pojemników (zielony na szkło, brązo-
wy na odpady ulegające biodegradacji- dopuszcza się stosowanie 
pojemników o jednolitych kolorach pod warunkiem oznakowania 
znakami graficznymi);

* w zabudowie wielorodzinnej – zbiórka do pojemników stanowią-
cych wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów (kolor 
zielony i biały przeznaczony do zbierania szkła oraz kolor żółty 
przeznaczony do zbierania tworzyw sztucznych).

Odpady komunalne tj. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbiera-
ne dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem a ponadto, będzie 
można dostarczać je do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Dukli znajdującego się przy zamknię-
tym składowisku odpadów. 

W Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
odbierane będą za darmo inne odpady komunalne zebrane selek-
tywnie.

Miejscem zbierania przeterminowanych leków będą, jak dotych-
czas apteki. Miejscem zbierania zużytych baterii i akumulatorów 
małogabarytowych będą ogólnodostępne pojemniki ustawione w 
miejscach publicznych m. inn. przy Urzędzie.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju odbieranych odpa-
dów, częstotliwości odbioru, punktu selektywnej zbiórki i inne 
będzie można znaleźć w Regulaminie

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie miał obowią-
zek wypełnić i przekazać do gminy deklarację o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki deklara-
cji trafią do mieszkańców naszej gminy w kwietniu 2013 roku. 
Właściciel nieruchomości w deklaracji będzie musiał wskazać licz-
bę osób zamieszkujących daną nieruchomość, sposób gromadze-
nia odpadów komunalnych i na tej podstawie wyliczyć miesięcz-
ną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Śp. 

Jarosława Wancy
sołtysa wsi Zyndranowa w latach 1990 - 1999

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia w imieniu Rady 
Miejskiej i pracowników Urzędu Miejskiego w Dukli 

składają
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli  Burmistrz Dukli
 Andrzej Dziedzic  Marek Górak

Deklaracja winna być złożona 
do 30 kwietnia br.

Wpływy z opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
przeznaczone zostaną na:

• funkcjonowanie systemu, 
obejmujące koszty odbierania, 
transportu, odzysku i uniesz-
kodliwiania odpadów komu-
nalnych;

• koszty tworzenia i utrzymania 
punktów selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych;

• koszty obsługi administracyj-
nej systemu.

Halina Cycak
gł. specjalista

Urząd Miejski w Dukli

Z posiedzenia Rady 
Miejskiej w Dukli
26 lutego 2013 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Dukli odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Dukli. W sesji wzięło 
udział 14 radnych, burmistrz, z-ca burmistrza, sekretarz, skarb-
nik, zaproszeni goście, kierownicy jednostek organizacyjnych, 
sołtysi i przedstawiciele wspólnoty samorządowej.

Porządek obrad przedstawiał sie następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
6. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Cergowej.
7. Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Dukla z organiza-

cjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 
rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności nierucho-
mości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla 
położonej w Zboiskach, w drodze darowizny na rzecz Skarbu 
Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad /
druk nr 191/,

b) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nie-
ruchomości położonych na terenie Gminy Dukla /druk nr 192/,

c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2013 /druk 
nr 193/.

9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

10. Oświadczenia i informacje.

11. Zamknięcie sesji.

Rada Miejska po wysłuchaniu właściwych komisji podjęła nastę-
pujące uchwały:

1) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności 
nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy 
Dukla położonej w Zboiskach, w drodze darowizny na rzecz 
Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Uchwalę podjęto jednomyślnie /głosowało 14 radnych/.

2) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dukla. Uchwałę 
poddano pod głosowanie i podjęto jednomyślnie /głosowało 14 
radnych/.

3) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 
2013. Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 14 radnych/.

Pełne teksty uchwał są dostępne na stronie internetowej:  
www.bip.dukla.pl .

Narodowy Fundusz Zdrowia  
i Centrum Usług Medycznych FADO

zaprasza na bezpłatna mammografię
Badanie mammograficzne wykonywane w ramach NFZ,  

które odbędzie się w Dukli – 5 kwietnia 2013 roku
ul. Armii Krajowej 1 (MOSiR) w godz. od 8.00 – 15.00

dla Pań w wieku od 50 do 69 lat co 24 miesiące

Panie nie objęte programem profilaktycznym mogą wykonać 
badanie odpłatnie – na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

Rejestracja na badanie:
Pod telefonami: 58 666 2444, 801 080 007

Na stronie www.rejestracja.fado.pl

Rejestracja czynna:  
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00

w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 15.00

Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty i zdjęcia z poprzednich 
badań (jeśli się posiada).
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Historia Kół Gospodyń 
Wiejskich ma już 150 lat

Historia organizacji wiejskich 
kobiet w Polsce ma już przeszło 
150 lat. W 1918 r. organizacje 
kobiet wiejskich w Polsce przy-
jęły wspólną nazwę: „Koło Go-
spodyń Wiejskich”. Począw-
szy od 1933 roku Kółka Rolni-
cze i KGW i ich towarzystwa 
– związki zostały przez oświa-
towe władze państwowe w po-
ważnym stopniu uzależnione 
od Izb Rolniczych (publicz-
no-prawne organizacje ogółu 
rolników). W latach 1938-39 
na terenie Polski działało ogó-
łem ok. 10 900 KR z 305. tys. 
członków oraz ponad 4200 
KGW z około 99,5 tys. człon-
kiń. W trudnym czasie, kiedy 
dopiero zaczęła się kształto-
wać samorządność, kobiety sta-
wiały sobie do realizacji bardzo 
ambitne zadania. Wynikały one 
z wewnętrznych potrzeb spo-
łeczeństwa i prowadzone były 
oddolnie, w sposób świadomy. 
Znawcy tematu podkreślają, że 
organizacje miały często eli-
tarny charakter, a prowadzona 
działalność była powszechnie 
uznawana i ceniona. Nie dziwi 
zatem, że kierowały nią osoby 
cieszące się powszechnym sza-
cunkiem i zaufaniem. Już wów-
czas panie organizowały szko-
lenia, pokazy i kursy o różno-

rodnej tematyce, m. in.: pie-
czenia i gotowania, przetwór-
stwa mięsa i owoców, hodowli 
drobiu, warzywnictwa, higieny 
i racjonalnego odżywiania, 
kroju i szycia czy znaczenia ko-
biet w życiu społecznym. Or-
ganizowano potańcówki i kon-
kursy. Sprowadzano pisklęta 
i paszę dla drobiu dla wszyst-
kich mieszkańców w danej wsi. 
Kwitło życie towarzyskie i spo-
łeczne, a członkinie spotykały 
się na wieczorkach rozrywko-
wych, co miało wielkie znacze-
nie dla ducha, przy braku tele-
wizji i powszechności progra-
mów rozrywkowych.

Ożywioną i twórczą działal-
ność społeczną Kół Gospodyń 
Wiejskich przerwał wybuch 
II wojny światowej. KGW zo-
stały zdelegalizowane przez na-
jeźdźcę. Mimo takiego zakazu 
członkowie KR i KGW brali 
masowy udział w podziemnej 
walce z okupantami o duchowe 
i biologiczne przetrwanie na-
rodu polskiego. 
Po wojnie już, przy poparciu 
władzy ludowej, organizacje 
kobiece wznowiły swoją dzia-
łalność. W gestii gospodyń w 
dalszym ciągu pozostawała or-
ganizacja wieczorków i zabaw 

tanecznych, jednak były to 
już imprezy dochodowe, 
dzięki którym KGW wy-
posażały swoje świetlice 
w niezbędne zastawy sto-
łowe, sztućce i różnego ro-
dzaju urządzenia kuchenne. 
Sprzęt służył kobietom do 

organizacji lokalnych imprez 
i jednocześnie był wypoży-
czany mieszkańcom wsi na ob-
sługę i przygotowanie imprez 
rodzinnych. Działalność spo-
łeczna niewiele różniła się od 
tej pionierskiej z XIX w. Panie 
współpracowały z wieloma or-
ganizacjami, w tym ze strażą 
pożarną, gminą, szkołą i ko-
ściołem, biorąc czynny udział 
w uroczystościach świeckich 
i kościelnych, urozmaicając je 
jednocześnie występami, bądź 
zapewniając zaplecze gospo-
darcze. Działaniem innowa-
cyjnym kobiet z pewnością 
była organizacja wyjazdów au-
tokarowych do teatru i wielu 
nieznanych jeszcze miejsco-
wości w kraju, w tym również 
do miejsc kultu maryjnego. 
Twórcze wyjazdy kształtowały 
światopogląd i jednocześnie 
budowały polską tożsamość.
W latach 80-tych program dzia-
łalności kobiet nie odbiegał 
od dotychczasowego. Pewną 
zmianą były systematyczne 
wyjazdy na szkolenia i pokazy 
żywieniowe do Wojewódzkich 
Ośrodków Doradztwa Rolni-
czego. Wyjazdy stwarzały oka-
zję do zakupu nasadzeń drzew  
i krzewów ozdobnych.
W ostatnim 10-leciu nastąpiła 

masowa reakty-
wacja Kół Gospo-
dyń Wiejskich. 
Dzisiejsze orga-
nizacje kobiet ak-
tywnie uczestni-
czą w życiu spo-
łecznym całego 
kraju. Pielęgnują 
tradycję i jedno-
cześnie budują 
nowy obraz ak-
tywnego społe-
czeństwa, sięgając 
po środki finan-
sowe z UE na re-
alizację planów i 
zamierzeń w swo-
ich małych ojczy-
znach. Aktywność 
społeczna KGW 

przejawia się przede wszystkim 
w kultywowaniu tradycji, roz-
wijaniu różnych form przed-
siębiorczości wśród kobiet, po-
mocy rodzinie wiejskiej w wy-
chowaniu, kształceniu i za-
pewnieniu jak największego 
udziału dzieci i młodzieży w 
różnych formach wypoczynku 
wakacyjnego.
W skład organizacji wchodzą 
rolniczki, nauczycielki, pielę-
gniarki, urzędniczki i przedsta-
wicielki lokalnego biznesu. Re-
asumując, na przestrzeni niemal 
półtora wieku działalności Kół 
Gospodyń Wiejskich, w struk-
tury tych organizacji wchodziły 
trzy pokolenia kobiet.

ASPEKTY PRAWNE KÓŁ 
GOSPODYŃ WIEJSKICH
Koła Gospodyń Wiejskich 
działają na mocy ustawy z dnia 
8 października 1982 r. o spo-
łeczno-zawodowych organiza-
cjach rolników (Dz. U. z 1982 
r. Nr 32, poz. 217), na podsta-
wie statutu „KÓŁKA ROLNI-
CZEGO – KOŁA GOSPODYŃ 
WIEJSKICH w ...”, który okre-
śla nazwę, siedzibę i teren dzia-
łania. Jest więc wyodrębnioną 
jednostką organizacyjną Kółka 
Rolniczego i działa na podsta-
wie statutu Kółka Rolniczego 
oraz uchwalonego przez siebie 
regulaminu. KGW posiadają 
swoją reprezentację we wszyst-
kich statutowych organach, 
na czele których stoi Krajowa 
Rada Kół Gospodyń Wiejskich. 
Działania skupiają się na rzecz 
poprawy sytuacji społeczno-za-
wodowej kobiet wiejskich oraz 
ich rodzin.
KGW, które nie posiada oso-
bowości prawnej może pro-
wadzić działalność gospodar-
czą, socjalną i handlową jedy-
nie w zakresie określonym w 
statucie kółka rolniczego lub/ 
i regulaminu koła. Nie może 
być natomiast założycielem  
i członkiem spółdzielni powo-
ływanej w celu świadczenia 
usług dla rolnictwa oraz in-
nych rodzajów usług wynika-
jących z potrzeb środowiska 
wiejskiego. Podstawowym źró-
dłem finansowania KR-KGW 
są składki członkowskie. Koło 
działające jako jednostka orga-
nizacyjna kółka rolniczego nie 
może zawierać umów. Wszel-

kie umowy cywilnoprawne 
zawierane są w jego imieniu i 
na jego rzecz przez Kółko Rol-
nicze. Może natomiast samo-
dzielnie występować przed są-
dem, gdyż ma zdolność proce-
sową i sądową.

ŹRÓDŁA FINASOWANIA
Koło Gospodyń Wiejskich 
jest organizacją pozarządową  
i może otrzymywać dotacje, ko-
rzystając z osobowości praw-
nej Kółka Rolniczego, przy któ-
rym działa lub z WZR, KiOR. 

Co to jest GMO
Według art. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001r. 
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych  
GMO to organizm inny niż organizm człowieka, 
w którym materiał genetyczny został zmienio-
ny w posób nie zachodzący w warunkach na-
turalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej 
rekombinacji.
Jeśli ktoś twierdzi, że GMO jemy od tysiącle-
ci bo DNA podlega naturalnym zmianom albo 
twierdzi że modyfikacje takie jak w GMO na-
stępują naturalnie, to zupełnie nie wie o czym 
mówi albo świadomie wprowadza dezinforma-
cję. Żeby nie było tego typu wątpliwości, trzy-
majmy się oficjalnej definicji organizmów GM 
(genetycznie modyfikowanych) mówiącej, że 
modyfikacja taka nie zachodzi w warunkach na-
turalnych.
Konieczne jest też wyjaśnienie, że nie każdy 
organizm GM to żywność GM. Genetyczna mo-
dyfikacja organizmów to po prostu technologia, 
która służy również do produkcji leków, nie tyl-
ko żywności. Cała wielka debata i wszelkie kon-
trowersje dotyczą żywności GM, czyli spożywa-
nia na co dzień produktów modyfikowanych ge-
netycznie oraz uprawa ich w otwartym polu. 
Zabawa genami w zamkniętym laboratorium 
to nie to samo co wypuszczenie żywych organi-
zmów do środowiska w którym żyjemy.
Większość osób, w tym naukowców przeciw-
nych GMO tak naprawdę sprzeciwia się spoży-
waniu żywności GMO oraz uwalnianiu żywych 
zmodyfikowanych organizmów do środowiska, 
a nie wytwarzaniu GMO w zamkniętych labora-
toriach.
Badania naukowe o szkodliwości GMO spowodo-
wały, że już 10 krajów Europy i wiele na świe-
cie zakazało upraw takich roślin. 
28 stycznia 2013 roku Rząd RP pod żądaniem 
rolników i konsumentów żywności wprowa-
dził zakaz upraw GMO w Polsce. Oznacza to, 
że każdy, kto wysieje materiał siewny GMO za-
płaci karę 200% wartości nasion oraz, ze taka 
uprawa zostanie zniszczona na koszt rolnika. 
(Nasiona GMO są w sprzedaży. Należy uważać 
co się kupuje!) 
Więcej on GMO na stronach: www.icppc.pl, 
www.gmonie.pl 

Źródło : internet

KGW mogą działać w oparciu 
o ustawę prawo o stowarzysze-
niach, co daje im status organi-
zacji pozarządowej – stowarzy-
szenia zwykłego lub rejestro-
wanego. Nie są wówczas spo-
łeczno – zawodową organizacją 
rolników. Takie koła z reguły 
przyjmują formę stowarzyszeń. 
Stowarzyszenie zwykłe ma 
ograniczone możliwości dzia-
łania, nie może m.in. przyjmo-
wać darowizn, spadków i zapi-
sów, otrzymywać dotacji oraz 
korzystać z ofiarności publicz-

nej. Podstawowym źródłem do-
chodu są składki członkowskie.
Majątek KR-KGW (stowa-
rzyszenia rejestrowanego) po-
wstaje w szczególności ze skła-
dek członkowskich, darowizn, 
spadków, zapisów, dochodów 
z własnej działalności, docho-
dów z majątku stowarzyszenia, 
środków uzyskanych dzięki 
ofiarności publicznej (zbiórki 
publiczne), odpisu podatku 1% 
(tylko stowarzyszenie posia-
dające status organizacji po-
żytku publicznego). Stowarzy-

szenie może prowadzić działal-
ność gospodarczą, ale pod wa-
runkiem, że całkowity dochód 
z niej przeznaczony zostanie na 
jego działalność statutową. Sto-
warzyszenia tego typu mogą 
ubiegać się o pomoc publiczną, 
tj. dotacje z budżetu państwa i z 
budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego na realizację 
przedsięwzięć zaliczanych do 
zadań własnych państwa albo 
jednostek samorządowych.

Opracowała:  
Krystyna Boczar-Różewicz
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Produkty z Dukielszczyzny 
na targach Biofach

W dniach 13-16 lutego 2013 r członkowie klastra Dolina 
Ekologicznej Żywności uczestniczyli w Międzynarodowych 
Targach Żywności Ekologicznej w Norymberdze. 

Targi BIOFACH to jedna 
z najważniejszych i najwięk-
szych imprez wystawienni-
czych produktów ekologicz-
nych na świecie. Co roku gro-
madzi ponad 40 000 zwiedzają-
cych oraz około 2500 wystaw-
ców (70% to wystawcy zagra-
niczni). Uczestnictwo w tar-
gach to niezwykła możliwość 
poznania marek i produktów  
z ponad 80 krajów świata.

Dzięki patronatowi Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi polski sektor miał w tym 

roku mocną reprezentację. Pol-
scy wystawcy uczestniczący w 
imprezie otrzymali specjalne 
gabloty do prezentowania swo-
ich produktów, a także możli-
wość skorzystania ze wspól-
nego stołu do przygotowania 
degustacji produktów ekolo-
gicznych. Polską ekipę wspie-
rał znany hiszpański dzien-
nikarz, pasjonat gotowania  
i zdrowej kuchni - Carlos Gon-
zalez – Tejera oraz podsekre-
tarz stanu Zofia Szalczyk, która 
wzięła udział w ministerialnym 

spotkaniu na temat przyszłości 
rolnictwa ekologicznego. Pod-
czas trwania targów na pol-
skim stoisku odbywały się po-
kazy kulinarne oraz prezentacje 
produktów ekologicznych cie-
szące się dużym zainteresowa-
niem zarówno innych wystaw-
ców jak i zwiedzających.

Dolina Ekologicznej Żyw-
ności prezentowała wyroby 
wędliniarskie i mięsa Zakładu 
Mięsnego Jasiołka i Zakładu 
Mięsnego Wasąg, oleje lniane i 
rzepakowe firmy Barwy Zdro-
wia, pieczywo firmy Bio-Eko, 
sękacze i ciasteczka firmy All-
net Sp.z o.o., warzywa i ziarna 
zbóż rolników ze Stowarzy-
szenia Ekoland, sery kozie z 
gospodarstwa Ekologicznego 
„Figa” Waldemara i Toma-
sza Maziejuków, miody i pro-
dukty z udziałem miodu pana 
Marka Barzyka. W targach 
wziął również udział przedstawi-
ciel firmy han-
dlowej „Ma-
giczny Ogród” 
oraz przedsta-
wiciele grupy 
producentów 
„Brzost-Eko”.

W y j a z d 
członków kla-
stra na targi 
B I O F A C H 
z o r g a n i z o -
wano w ra-
mach projektu 

„Rozwój klastra Dolina Eko-
logicznej Żywności”. To je-
den ze sposobów realizacji ce-
lów projektu, do których na-
leży m.in. promocja produk-
tów ekologicznych, nawiąza-
nie kontaktów z nowymi part-
nerami, zwiększenie dostępu 
członków klastra do najnow-
szych osiągnięć w zakresie pro-
dukcji, przetwórstwa i marke-
tingu produktów ekologicz-
nych. Największą korzyścią  
z udziałów w targach była moż-
liwość przeprowadzenia przez 
klastrowiczów wielu rozmów 
handlowych z potencjalnymi 
kontrahentami biznesowymi. 
Wysokie noty zebraliśmy także 
za sposób prezentacji samego 
klastra na imprezie (jakość ma-
teriałów informacyjnych, po-
kazy gotowania, degustacje 
produktów).

Źródło: internet

Dopłaty 
bezpośrednie
Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie płatno-
ści bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolno-
środowiskowych za 2013 rok. Wnioski można skła-
dać: osobiście, za pośrednictwem poczty, przez 
Internet.

Termin składania wniosków: 15 marca – 15 maja. 
Wniosek może zostać złożony także  w terminie 25 
dni kalendarzowych po terminie składania wnio-
sków tj. do dnia 10 czerwca 2013 roku. Jednak za 
każdy dzień roboczy opóźnienia stosowana jest re-
dukcja wysokości 1% należnej kwoty.

PO PROSTU Z NATURY 
- wiosennie

Wyniki II Gminnego 
Konkursu na Obcojęzyczną 
Kartkę Walentynkową

„I love you”, „Ich liebe 
Dich” to słowa, jakie najczę-
ściej można było przeczytać na 
obcojęzycznych kartkach wa-
lentynkowych, które wykonali 
uczniowie z pięciu szkół (Du-
kli, Równego, Tylawy, Głojsc, 
i Iwli) na II Gminny Konkurs 
Obcojęzycznej Kartki Walen-
tynkowej, który zorganizo-
wali nauczyciele języków ob-
cych Szkoły Podstawowej w 
Iwli. Przedmiotem konkursu 
było wykonanie kartki walen-
tynkowej i napisanie samo-
dzielnie tekstu życzeń w j. an-
gielskim lub j. niemieckim. 
Na konkurs wpłynęło bardzo 
dużo ciekawych prac. Ucznio-
wie wykazali się nie tylko du-
żymi zdolnościami plastycz-
nymi, ale także pomysłowością 
i oryginalnością. Jury wzięło 
pod uwagę techniki wykonania, 

wkład pracy, staranność oraz 
przede wszystkim poprawność 
gramatyczną zaprezentowa-
nych tekstów obcojęzycznych. 
Uroczyste rozdanie nagród  
i wręczenie dyplomów odbyło 
się 13 marca w Szkole Podsta-
wowej w Iwli. Wszystkim ser-
decznie gratulujemy i zapra-
szamy do odwiedzenia galerii 
prac na www.spiwla.dukla.pl 
oraz do udziału w kolejnej edy-
cji konkursu już za rok.

Wyniki w poszczególnych 
kategoriach wiekowych:

I KATEGORIA:  
SZKOŁA PODSTAWOWA ( I-III )

I miejsce: Karolina Piróg kl. I 
ZS nr 1 Dukla
II miejsce: Aleksandra Smaś kl. 
III ZS nr 1 Dukla

III miejsce: Aleksandra Zającz-
kowska kl. II ZSP Równe
Wyróżnienie: Joanna Kawuluk 
kl. I SP Głojsce
Magdalena Aszklar kl. I ZS nr 
1 Dukla 

II KATEGORIA:  
SZKOŁA PODSTAWOWA ( IV-VI )

I miejsce: Natalia Woźniak kl. 
VI SP Iwla 
II miejsce: Agnieszka Wróbel 
kl. VI SP Iwla
III miejsce: Norbert Urbański 
kl. V SP Iwla
Wyróżnienie: Waldemar Czu-
piński kl. VI SP Iwla
Damian Krówka kl. VI SP Iwla

III KATEGORIA:  
GIMNAZJUM (I-III )

I miejsce: Karolina Wołko-
wicz kl. III ZS nr 2 Dukla
Justyna Jastrzębska kl. III ZSP 
Równe
II miejsce: Aleksandra Sanicka 
kl. I Gimnazjum Iwla
III miejsce: Diana Nowak kl. I 
Gimnazjum Iwla 
Wyróżnienie: Joanna Szczurek 
kl. III ZS nr 2 Dukla
Marta Bożętka kl. I Gimnazjum 
Iwla

J. Walczak 
M. Szczęch

Międzynarodowy Dzień 
Ziemi – 22 kwietnia

W kwietniu będziemy obchodzić Dzień Ziemi. Niektórzy 
świętowanie zaczynają już teraz: będą na godzinę gasić światła, 
zaczną segregować śmieci, zajmą się organizacja najróżniejszych 
happeningów i kampanii społecznych. 

- Chcemy zachęcić Polaków, by podejmowali na co dzień 
drobne ekologiczne wyzwania np. gasili światło gdy wychodzą z 
danego pomieszczenia, oszczędzali wodę, albo segregowali śmieci 
– opowiada Anna Płotnicka w WWW Polska. Poza ogólnopolskim 
gaszeniem światła mnóstwo ludzi stara się zrobić tego dnia coś 
mniej spektakularnego, ale równie potrzebnego. Paulina Stępień, 
współautorka bloga Kotlet.tv, przygotuje specjalne wegetariańskie 
menu – mam w planach nie tylko deser, ale także śniadanie, obiad 
i kolację – zapowiada Stępień w Czwórce. Więcej informacji o ak-
cji WWF „Godzina dla Ziemi” i innych kampaniach, dzięki któ-
rym możemy wspomóc nasza planetę dowiedzieć się możemy słu-
chając rozmowy z „Poranka OnLine”. Audycja w Czwórce od po-
niedziałku do piątku, po godz. 6 rano!!

 Źródło: internet

Święta Wielkanocne mają 
ogromną moc - Boską przyrod-
niczą jak i kulinarną. Wiosna jest 
piękną porą roku ponieważ przy-
roda budzi się ze snu zimowego, 
oferując swoje cuda. W świą-
teczną Wielką Sobotę udajemy się 
do kościoła ze święconką przygo-
towaną w koszyczku wiklinowym 
by ksiądz ją poświęcił. Zawartość 

koszyczka jest różna choć nie po-
winno zabraknąć pisanek, ba-
ranka, zająca, ciasteczek, kiełba-
ski i na zdrowie chrzanu.

Mój koszyczek jest wiklinowy 
w otoczeniu zwiastunów wiosny 
czyli krokusów i cudnej rudej wie-
wiórki PO PROSTU Z NATURY 
/fot na okładce./

Wraz z tą Wielkanocną święconką z Wrocanki życzę Państwu 
Świąt pachnących wiosną.

Maria Walczak

Otwarcie sezonu motocyklowego
21 kwietnia 2013 roku na Pustelni św. Jana z Dukli 
odbędzie się otwarcie sezonu motocyklowego. Zapra-
szamy wszystkim motocyklistów i miłośników motocy-
kli na mszę świętą na godz. 12.00. Po mszy poczęstunek  
i trial motocyklowy.

Organizator 
Tomasz Czajkowski
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VI POWIATOWY KONKURS  
RECYTATORSKI POLSKIEJ 

POEZJI PATRIOTYCZNEJ 
dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów  

z terenu powiatu krośnieńskiego 

REGULAMIN 
CELE: 
- krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych; 
- kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego; 
- upowszechnianie najbardziej wartościowej poezji o tematyce pa-
triotycznej wśród młodych mieszkańców powiatu krośnieńskiego; 
- promocja lokalnych talentów. 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU: 
1. Konkurs organizowany jest w trzech etapach: szkolnym, gmin-
nym i powiatowym.
2. Uczestnicy konkursu podzieleni są na trzy kategorie wiekowe:
- uczniowie szkól podstawowych z klas 4-6, 
- uczniowie szkół gimnazjalnych, 
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 
 3. Etapy eliminacji: 

- etap gminny: 
11 kwietnia br. o godz. 10.00, sala multimedialna ZS nr 2 w Dukli. 
Zgłoszenia do etapu gminnego prosimy przesyłać na adres 
ok_norbert@dukla.pl do 9 kwietnia 2013r. 
Karta zgłoszenia powinna zawierać: 

 imię i nazwisko ucznia 
 tytuły utworów 
 szkoła, klasa 
 imię i nazwisko opiekuna, tel. kontakt. 

 
- etap powiatowy: 

odbędzie się w Internacie ZS w Iwoniczu – ul. Zadwór 15 : 
dla szkół podstawowych - 18. 04. 2013 r. od godz, 9.00 
dla gimnazjów - 18. 04. 2013 r. od godz. 11.00 
dla szkół ponadgimnazjalnych - 18. 04. 2013 r. od godz. 13.00. 
(szkoły ponadgimnazjalne nie biorą udziału w etapach gminnych, 
bezpośrednio zgłaszają się na etap powiatowy) 

Ogłoszenie wyników konkursu połączone z wręczeniem nagród 
i uroczystym koncertem z okazji Święta 3–Maja odbędzie się  
3 .05. 2013 r. w Iwoniczu Zdroju. O dokładnym miejscu i godzinie 
poinformujemy na konkursie powiatowym 18.04.2013 r. 
4. Uczestnicy prezentują po 2 utwory poetyckie polskich auto-
rów wg. własnego wyboru. Czas prezentacji nie może przekro-
czyć 10 minut. 

I. ORGANIZATORZY:
- Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżo-

wych w Krośnie;
- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dukli;
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli; przy współudziale fi-

nansowym;
- Kuratorium Oświaty i WFOŚ i GW w Rzeszowie,
- Gminy Krosno

II. CEL IMPREZY :
- popularyzacja piosenek turystycznych w środowisku młodzieży 

szkolnej,
- poznanie i upowszechnianie wiedzy na temat historii, kultury, 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych Beskidu Dukiel-
skiego i Dukli,

- promowanie problematyki ekologicznej i ochrony przyrody,
- upowszechnianie turystyki kwalifikowanej wśród młodzieży 

szkolnej,
- podkreślenie 104 lat idei ruchu schronisk młodzieżowych 

w świecie (1909 – 2013) oraz 38 lat działalności Oddziału PTSM  
w Krośnie (1975 – 2013).

- wymiana doświadczeń pomiędzy SK PTSM. 

III. TERMIN I MIEJSCE :
- Giełda odbędzie się w dniach 19 - 20. 04. 2013 r. w Dukli,
- zakwaterowanie: SSM w Dukli, ul. Rynek 9 (tel. 13 43 308 86)

IV. RAMOWY PROGRAM :
19. 04. 2013 r. /piątek/
- 9.00 - 10.00 przyjmowanie grup w SSM w Dukli,
- 10.00 - 10.30 odprawa z opiekunami grup,
- 10.30 - 16.30 wycieczka krajoznawcza, 
- 16.30 - 18.00 powrót do Dukli, ciepły posiłek,
- 19.00 - 21.00 przesłuchania konkursowe.

i n f o r m u j e
Zawody o Puchar Burmistrza Dukli

w narciarstwie alpejskim w piłce siatkowej

Zwycięzcy w kat. junior starszy 1998-1999 chłopcy. Na zdjęciu stoją od lewej:  
Michał Szopa - dyr. MOSiR w Dukli, Adam Gancarski (2 miejsce), Krystian Gosztyła 
(1 miejsce), Jakub Krajmas (3 miejsce), Marek Górak - burmistrz Dukli

Zwycięzkie drużyny z Michałem Szopą - dyr. MOSiR w Dukli i burmistrzem Dukli 
Markiem Górakiem.
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Zespół Karpackich  
Parków Krajobrazowych 

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych 
w Krośnie ma siedzibę w Dukli

Dyrektor Tomasz Biały w terenowej bazie edukacyjnej

Fragment wystawy przyrodniczej
Urządzenie, na którym można posłuchać odgłosy zwierząt

Wystrój korytarza w siedzibie ZKPK w Krośnie

Z Tomaszem Biały – dyrektorem Zespołu 
Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie rozmawia 
Krystyna Boczar-Różewicz

kbr: Od października ubiegłego 
roku Zespół Karpackich Par-
ków Krajobrazowych w Krośnie 
zmienił siedzibę. Jakie nastą-
piły zmiany po przeprowadzce  
z Krosna?

Tomasz Biały: Od początku ist-
nienia Zespołu Parków Kra-
jobrazowych tj. od 1 stycznia 
1995 roku siedziba znajdowała 
się w Krośnie. Od jakiegoś 
czasu szukaliśmy nowej, ponie-
waż warunki lokalowe w Kro-
śnie na ul. Bieszczadzkiej były 
już niewystarczające. W Dukli 
warunki najmu i warunki loka-
lowe były dobre więc zdecydo-
waliśmy się na przeprowadzkę. 
Jesteśmy tu od 10 paździer-
nika ubiegłego roku. Możliwo-
ści rozwoju są tu większe. Przy-
kładem może być tworzenie  
w Dukli terenowej bazy eduka-
cyjnej. W budynku, który wy-
najmujemy od gminy Dukla 
mamy sporo przestrzeni i eks-
pozycja wystaw jest o wiele 
korzystniejsza niż w Krośnie.  
Jesteśmy także bliżej parków: 
Jaśliskiego Parku Krajobrazo-
wego, Ciśniańsko-Wetlińskiego 
i Doliny Sanu. 

kbr: Proszę powiedzieć jakie są 
cele i zadania Zespołu Karpac-
kich Parków Krajobrazowych  
w Krośnie?

Tomasz Biały: Zarządzam czte-
rema parkami krajobrazowymi 
położonymi na Pogórzu Strzy-
żowsko-Dynowskim: Czarno-
rzecko-Strzyżowski Park Kra-
jobrazowy, w Beskidzie Ni-
skim: Jaśliski Park Krajobra-
zowy oraz w Bieszczadach: Ci-
śniańsko-Wetliński Park Krajo-
brazowy i Park Krajobrazowy 
Doliny Sanu. Nasze cele i za-
dania to zachowanie i popu-
laryzacja wartości przyrodni-
czych, historycznych, kulturo-
wych oraz walorów krajobra-
zowych obszarów włączonych 
do parków krajobrazowych, 
organizacja działalności edu-
kacyjnej, turystycznej i rekre-
acyjnej, a także współdziałanie  
z jednostkami organizacyjnymi 
prawnymi i fizycznymi w zakre-
sie ochrony przyrody zgodnie  
z obowiązującą ustawą o ochro-
nie przyrody. 

kbr: Ważnym zadaniem Zespołu 
Parków Krajobrazowych w Kro-
śnie jest edukacja proszę powie-
dzieć, czy wiele szkół korzysta  
z tej formy edukacji ?

Tomasz Biały: W Zespole Kar-
packich Parków Krajobra-
zowych w Krośnie regular-
nie są prowadzone zajęcia dla 
uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgim-

nazjalnych oraz zajęcia tere-
nowe z młodzieżą na ścieżkach 
przyrodniczych i w rezerwatach 
przyrody z wykorzystaniem róż-
nych pomocy dydaktycznych 
(np. lornetki, atlasy roślin i 
zwierząt). Dodatkowo prowa-
dzone są spotkania z młodzieżą 
w szkołach w postaci pogada-
nek i prelekcji. Ponadto Ze-
spół Karpackich Parków Kra-
jobrazowych w Krośnie bierze 
czynny udział w inicjowaniu 
imprez proekologicznych oraz 
w organizowaniu wystaw foto-
graficznych i ekspozycji przy-
rodniczych, a nawet plenerów 
malarskich, a także współor-
ganizuje imprezy o charakte-
rze edukacyjnym. Wystarczy za-
dzwonić lub wypełnić formu-
larz, który znajduje sie na na-
szej stronie internetowe: www.
parkikrosno.pl w zakładce: 
edukacja. Tam znajdują się te-
maty zajęć, filmy edukacyjne, a 
także propozycje zajęć na ścież-
kach edukacyjnych. Eduka-
cja w każdej formie jest nieod-
płatna. Mamy salę edukacyjną 
dla uczniów, salę przyrodni-
czą z eksponatami przeniesio-
nymi z Krosna do Dukli, salę 
archeologiczną i wystawę et-
nograficzną. W 2012 roku prze-
prowadziliśmy zajęcia eduka-
cyjne w 56 szkołach oraz w na-
szej siedzibie, w których uczest-
niczyło 2600 osób, natomiast 
w tym roku przeprowadzili-

śmy zajęcia w 6 szkołach gdzie 
uczestniczyło 835 uczniów oraz 
w naszej sali edukacyjnej 100 
uczniów. Zapraszam wszyst-
kie szkoły z terenu gminy do 
współpracy i do udziału w or-
ganizowanych przez nas kon-

kursach. Ostatnio ogłosiliśmy 
III edycję konkursu fotogra-
ficznego: „Wiosna w Czarno-
rzecko - Strzyżowskim Parku 
Krajobrazowym”. Konkurs ad-
resowany jest do uczniów szkół 
podstawowych (klasy IV –VI) 
oraz gimnazjów (klasy I-III) 
województwa podkarpackiego. 
Szczegółowy regulamin znaj-
duje się na stronie www.par-
kikrosno.pl. Na rynku lokal-
nym zaistnieliśmy już dwa razy, 
jako organizator konkursu kra-
joznawczo-historycznego w Ze-
spole Szkół nr 2 i jako organi-
zator koncertu kolęd, i pasto-
rałek, który odbył się w dukiel-
skim klasztorze 26 stycznia. 

kbr: Proszę powiedzieć co to jest 
terenowa baza edukacyjna.

Tomasz Biały: Terenowa baza 
znajduje się w Dukli za budyn-
kiem głównym i składa się z za-
daszonej altany edukacyjnej 
i tablic poglądowych. Do tej 
pory zrobiliśmy tablice: tropy 
zwierząt i dendrologiczną. Na 
wiosnę postawimy jeszcze ta-
blice dotyczące segregacji od-
padów – rozkład śmieci w cza-
sie, budki lęgowe i schrony dla 
nietoperzy. Przygotowane zo-
staną ławeczki dla uczestni-
czących w zajęciach edukacyj-
nych, a także grill. Altana może 
spełniać rolę sceny. Planujemy 
także dla zwiększenia bezpie-

Tomasz Biały - dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

Konkurs fotograficzny
Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie  

z siedzibą w Dukli oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałem In-
tegracyjnych nr 14 w Krośnie organizuje III edycję kon-
kursu fotograficznego: „Wiosna w Czarnorzecko - Strzy-
żowskim Parku Krajobrazowym”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych 
(klasy IV –VI) oraz gimnazjów (klasy I-III) województwa podkar-
packiego. Termin nadsyłania prac – 20 maja 2013. Prace należy wy-
syłać na adres: Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Kro-
śnie, siedziba w Dukli, ul. Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla.
Szczegółowy regulamin znajduje sie na stronie www.parkikrosno.pl

PODKARPACKIE MISTRZOSTWA SAMORZĄDOWE W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

Mistrzostwa Samorządowców - zwycięzcy z organizatorami
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Czytelnicy piszą

Wspomnienie  
o rodzinnym mieście

Niedawno miesięczniku 
Dukla obchodziłeś swoje dwu-
dziestolecie. Ja wtedy napi-
sałam, ze jesteś moim przyja-
cielem i o tym co myślę mogę 
napisać. Dzisiaj wspominam 
moje rodzinne miasto Uhnów.

Do Dukli przyjechaliśmy z 
mężem Władysławem w 1947 
roku, czyli 66 lat temu, by uczyć 
w szkole podstawowej. Ja uczy-
łam w klasach od I-IV, a mąż w 
podstawówce i w klasie ósmej 
języka polskiego w nowopow-
stałym liceum. Tylko jeden rok. 
Władze oświatowe miały za-
miar przenieść liceum z Dukli 
do Nowego Żmigrodu. Jednak 
po staraniach dyrektora Józefa 
Szajny liceum pozostało w Du-
kli i do dzisiaj uczy się w nim 
młodzież. Obecnie dyrektorem 
jest mój były uczeń Jan Draje-
wicz, a wcześniej był także mój 
były uczeń Stanisław Lis.

Z przykrością wspominam, 
że po naszym przyjeździe do 
Dukli nazywano nas Ukraiń-
cami. To oczywiście nieprawda. 
Zarówno Dukla jak i i Uhnów 
położony nad rzeka Sołokiją to 
polskie miasteczka. Uhnów mu-
sieliśmy opuścić 70 lat temu 
należał do 1918 roku do za-
boru austriackiego, a od 1918 
roku do II Wojny Światowej do 
Polski.

Skoro jestem myślami  
w Uhnowie

to wspomnę, że na tamtej-
szym cmentarzu znajdował się 
grobowiec z napisem: Kajetan 
Zaniewicz, Dionizy Zaniewicz 
polscy Powstańcy Styczniowi z 
1863 roku.Grobowiec zniszczyli 
sowieci. Pod Grodnem w zabo-
rze rosyjskim znajdowała się po-
siadłość ziemska „Zaniewo”, a 
jej właściciele to rodzina Zanie-
wiczów. W swojej książce „Nad 
Niemnem” Eliza Orzeszkowa 
wspomina o rodzinie Zaniewi-

kitna armia generała Józefa 
Hallera, babcia wyrwała pra-
wie wszystkie kwiaty z ogrodu i 
dawała tym, którzy kwiatów nie 
mieli na powitanie żołnierzy. 
Miałam wtedy 5 lat i pamiętam, 
jak babcia tłumaczyła mi abym 
panom wojskowym pod same 
nogi rzucała kwiaty i ładnie się 
uśmiechała, bo to było nasze, 
polskie wojsko. A ja płakałam, 
bo żal mi było kwiatów. Babcia 
chwaliła się tym, że rozmawiała 
z Kulą-Lisem, który był u nich 
w domu. Płakała, gdy dowie-
działa się, że zginął pod Turczy-
nem na Wołyniu podczas wojny 
polsko-ukraińskiej. Dowodził on 
oddziałem na odcinku Uhnów – 
Lwów, był oficerem I Brygady 
gen, Józefa Piłsudskiego. 

czeństwa dzieci i młodzieży 
uczestniczących w zajęciach 
w bazie edukacyjnej postawić 
ogrodzenie.

kbr: Czy są jeszcze jakieś plany 
na najbliższą i dalszą przyszłość?

Tomasz Biały: Tak, oprócz do-
kończenia doposażenia tere-
nowej bazy edukacyjnej, bar-
dzo ważnym zadaniem będzie 
przygotowanie sali przyrodni-
czej. Ekspozycja umieszczona 
będzie w dwóch salach z możli-
wością poszerzenia przestrzeni 
wystawienniczej o sąsiednie 
sale. W pierwszej sali przekazy-
wane będą podstawowe infor-
macje o parkach, przy pomocy 
monitorów dotykowych, które 
będą umieszczone w modelach 
pni. W drugiej sali będzie dio-
rama prezentująca zbiorowi-
sko leśne z fauną i florą oraz z 
przejściem przez jaskinię-sta-
nowisko wprowadzające do sali 
geologii. Na ścianach wokół 
dioramy ustawione będą ekspo-
zytory poszerzające treści zwią-
zane z dioramą. 

kbr: Ilu pracowników zatrudniają 
Parki i czy jest to wystarczające 
do realizacji zadań?

Tomasz Biały: Mamy 6 pra-
cowników, w tym na stanowi-
skach merytorycznych pracuje 

4 osoby – 3,5 etatu. Jest to za 
mało i staramy się o to aby za-
trudnić więcej osób.

kbr: Jak układa się współpraca  
z władzami gminy?

Tomasz Biały: Budynek w któ-
rym znajduje się Zespół Kar-
packich Parków Krajobrazo-
wych w Krośnie wynajmujemy 
od gminy, współpraca z wła-
dzami samorządowymi układa 
się bardzo dobrze. Za wszelką 
pomoc, którą otrzymaliśmy 
dziękuję burmistrzom Markowi 
Górakowi i jego zastępcy An-
drzejowi Bytnarowi. Sądzę, że 
dla Dukli i całej gminy to także 
dobrze, że instytucja, która ma 
na celu chronić przyrodę znaj-
duje się właśnie tu. 
Ponieważ zbliżają sie święta 
życzę wszystkim Czytelnikom 
Dukli.pl, mieszkańcom oraz 
Pani radosnych Świąt Wiel-
kanocnych i wiosennego na-
stroju, mimo, że za oknem 
mamy jeszcze regularną zimę. 

kbr: Dziękuję za rozmowę 
i w imieniu redakcji składam 
Panu i wszystkim pracow-
nikom Zespołu Karpackich 
Parków Krajobrazowych w 
Krośnie najlepsze życzenia 
świąteczne zdrowia, radości 
i smacznego jajka. 

Informacja 
Podkarpackiego Wojewódzkiego 

Lekarza Weterynarii
dla mieszkańców województwa podkarpackiego posiadających  

zwierzęta domowe/gospodarskie

wane jest przez zwierzęta róż-
nych gatunków, które mogą 
stanowić zarówno wektor, jak 
i rezerwuar wirusa wścieklizny. 
W Europie większość przypad-
ków wirusa wścieklizny zwie-
rząt stwierdzana jest u lisów 
wolno żyjących, wśród zwie-
rząt domowych – u kotów,  
a spośród zwierząt gospodar-
skich - u bydła.

O konieczności szczepień
W związku z niekorzystną 

sytuacją epizootyczną na tere-
nie województwa podkarpac-
kiego w zakresie występowa-

O wściekliźnie
Wścieklizna jest chorobą 

zakaźną, wywołaną przez wi-
rus powodujący zmiany w 
ośrodkowym układzie nerwo-
wym i kończącą się zawsze zej-
ściem śmiertelnym. Na zakaże-
nie wirusem wścieklizny wraż-
liwe są wszystkie zwierzęta sta-
łocieplne, a także człowiek. 
Transmisja zakażenia następuje 
zazwyczaj poprzez pogryzienie, 
bowiem wirus znajduje się w 
ślinie chorego zwierzęcia. Jest 
to choroba o zasięgu globalnym.

Krążenie wirusa w środo-
wisku naturalnym podtrzymy-

nia wścieklizny 
u zwierząt po-
jawia się po-
trzeba szczepie-
nia przeciwko 
tej chorobie nie 
tylko objętych 
u s t a w o w y m 
obowiązk iem 
psów i kotów, a 
także bydła wy-
pasanego sezo-
nowo na tere-
nach szczegól-

nie narażonych na bezpośredni 
kontakt z dzikimi zwierzętami.

Zagrożony sankcją karną 
obowiązek corocznego szcze-
pienia psów przeciwko wście-
kliźnie wynika wprost z zapisów 
art.56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
11 marca 2004 roku o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalcza-
niu chorób zakaźnych zwierząt 
(Dz. U. z 2008 r. nr 213, poz. 
1342, z późniejszymi zmia-
nami), gdzie zapisano: „Psy po-
wyżej 3 miesiąca życia na ob-
szarze całego kraju (…) podle-
gają obowiązkowemu ochron-
nemu szczepieniu przeciwko 
wściekliźnie. Posiadacze psów 

są obowiązani zaszczepić psy 
przeciwko wściekliźnie w ter-
minie 30 dni od dnia ukończe-
nia przez psa 3 miesiąca życia, 
a następnie nie rzadziej niż co 
12 miesięcy od dnia ostatniego 
szczepienia”.

Nieobowiązkowe szczepie-
nie kotów jest ważne głównie z 
powodu ochrony zdrowia czło-
wieka. Kot ze względu na swój 
tryb życia jest narażony na 
kontakt z chorymi zwierzętami 
wolno żyjącymi i może stano-
wić istotny wektor szerzenia 
się choroby. Szczepienia bydła 
oprócz zagrożeń dla ludzi ma-
jących z nimi kontakt pomogą 
uniknąć strat związanych z wy-
stąpieniem choroby w gospo-
darstwach rolnych.

Szczepienia zwierząt prze-
ciwko wściekliźnie są przepro-
wadzane przez wszystkie funk-
cjonujące w województwie za-
kłady lecznicze dla zwierząt 
(gabinety, przychodnie, kliniki 
weterynaryjne).

Dr n. wet. Mirosław Welz
Podkarpacki Wojewódzki

Lekarz Weterynarii

Międzynarodowy Dzień Lasów
Zapraszamy do polskich lasów! 

21 marca Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło Między-
narodowym Dniem Lasów. To także początek wiosny– czas prze-
budzenia się do życia przyrody i wielkiego symbolicznego za-
proszenia społeczeństwa do polskich lasów. „Lasy Państwowe. 
Zapraszamy” pod takim hasłem Lasy Państwowe przypominają, 
że lasy w Polsce są otwarte i dostępne dla wszystkich.

z nich nieodpłatnie korzystać 
przez cały rok, a leśnicy tak 
przygotowali polskie lasy do 
aktywnego i atrakcyjnego wy-
poczynku, aby każdy czuł się 
w nich komfortowo i bezpiecz-
nie” – podkreśla Adam Wasiak. 

Odwiedzając las warto sko-
rzystać z oferty edukacyjnej 
Lasów Państwowych – w całym 
kraju to prawie 1000 ścieżek 
przyrodniczo-edukacyjnych, 
wyposażonych w tablice in-
formacyjne i różne przyrządy 
do nauki i zabawy, 50 ośrod-
ków edukacji leśnej, kilkaset 
izb i wiat edukacyjnych. Le-
śnicy, gospodarze danego te-
renu, dobrze znają lokalne lasy 
i chętnie pomogą zaplanować 
atrakcyjną wyprawę. 

Gospodarujemy na niemal 
jednej trzeciej powierzchni 
Polski, więc spoczywa na nas 
obowiązek informowania o na-
szej działalności. Szerzenie 
edukacji leśnej, udostępnia-
nie lasów społeczeństwu, w 
tym przygotowywanie infra-
struktury, propagowanie tury-
styki leśnej, a także informo-
wanie o możliwościach korzy-
stania z lasów to wielka misja 
Lasów Państwowych, o której 
będziemy w ramach kampanii 
przypominać – zapewnia Adam 
Wasiak

Polska jest w europejskiej 
czołówce pod względem po-
wierzchni lasów. Zajmują one 
29,2 proc. terytorium kraju, 
rosną na obszarze 9,1 mln ha. 
Zdecydowana większość to 
lasy państwowe, z czego pra-
wie 7,6 mln ha zarządzane jest 
przez PGL LP. Te są dostępne 
dla wszystkich przez cały rok. 
Tymczasem, jak pokazują naj-
nowsze badania ośrodka PBS, 
28 proc. społeczeństwa w ogóle 
nie bywa w lesie, a kolejne 38 
proc. bywa w nim sporadycz-
nie. Nie wiemy też, że lasów 
w Polsce stale przybywa, aż 
53 proc. badanych ma błędne 
przekonanie, że powierzchnia 
lasów w Polsce się zmniejsza.

„Polskie lasy są zdrowe i 
piękne, wiele tracimy nie od-
wiedzając ich, a są przecież na 
wyciągnięcie ręki. Warto wie-

dzieć, że powierzchnia la-
sów w Polsce wciąż się zwięk-
sza. Na przestrzeni 68 lat 
udało nam się zwiększyć lesi-
stość kraju z 21 proc. w roku 
1945 do 29,2 proc. obecnie. 
A od 1995 roku do 2012 posa-
dzono 33 tys. ha lasów.” – przy-
pomina Adam Wasiak, dyrektor 
generalny Lasów Państwowych.

Ruszająca z Pierwszym 
Dniem Wiosny kampania eduka-
cyjna „Lasy Państwowe. Zapra-
szamy” ma zwrócić uwagę na 
walory lasów i ich dobry stan. 
To także szansa na lepsze po-
znanie lasów i ich profesjonal-
nego przygotowania przez le-
śników do przyjęcia odwiedza-
jących. 

„Naszym celem jest uświa-
domienie, że lasy to nasze 
wspólne dobro, że każdy może 

Międzynarodowy Dzień 
Lasów

21 marca leśnicy z całego 
świata będą również informo-
wać o znaczeniu lasów dla ży-
cia każdego człowieka. Jak wy-
licza ONZ, od lasów uzależniony 
jest byt 1,6 mld ludzi na świe-
cie oraz istotna część global-
nej gospodarki (wartość rynku 
produktów leśnych przekra-
cza 300 mld dolarów rocznie). 
Są one domem dla 80 proc. ga-
tunków roślin i zwierząt (w Pol-
sce w środowisku leśnym wystę-
puje aż 32 tys. gatunków flory 
i fauny, czyli 65 proc. wszyst-
kich u nas spotykanych). Lasy 
pełnią ważną funkcję „pochła-
niacza” dwutlenku węgla (np. 
drzewa w polskich lasach mogą 
zmagazynować łącznie aż 900 
mln ton węgla). Co roku le-
śnicy w Polsce sadzą 500 mln 
nowych drzew. Ciekawostką 
jest, że młode drzewa pochła-
niają znacznie więcej CO2 niż 
stare. Najstarsze, ulegające 
rozpadowi, wydzielają ten gaz 
do atmosfery. Lasy zatrzymują 
też wodę, przeciwdziałając po-
wodziom (tylko dzięki realizo-
wanemu przez Lasy Państwowe 
programowi tzw. małej retencji 
lasy na terenach nizinnych zma-
gazynują ok. 120 mln m3 wody).

czów i o jej czynnym udziale w 
Powstaniu Styczniowym w 1863 
roku. Po upadku powstania ma-
jątki tych, którzy brali w nim 
udział skonfiskowano, a właści-
cieli wywieziono na Sybir. Bra-
ciom Kajetanowi i Dionizemu 
Zaniewiczom udało się zbiec do 
zaboru austriackiego. Przy po-
mocy parobków i dzięki zasob-
nej kieszeni przeszli przez zie-
loną granicę, minęli rzekę So-
łokiję i dotarli do granicznego 
miasteczka Uhnowa, gdzie osie-
dlili się. Dionizy ożenił się z mło-
dziutką Dorotą Pawłowską. Ro-
dzina rozrastała się. Na cmenta-
rzu w Jasieniu koło Ustrzyk Dol-
nych jest pochowany wnuk Do-
roty i Dionizego Michał Zanie-
wicz, przesiedlony z rodziną z 
Uhnowa w 1951 roku na sku-
tek wymiany odcinków granicz-
nych pomiędzy Polską, a Związ-
kiem Radzieckim. Spoczywa tam 
również jego żona Karolina, 
córka Maria, syn Jan z żona Ja-
dwigą. Córka Leokadia pocho-
wana jest w Uhnowie.Drugi syn 
wraz z żona Franciszką pocho-
wany jest w Mielcu, a syn Wła-
dysław (mój mąż) w Dukli. Mi-
chał Zaniewicz miał dwie sio-
stry, jedna z mężem i synem 
Olesiem wyjechała do Ameryki 
i tam jest pochowana. Druga 
siostra zakonnica była siostrą 
przełożoną zakonu Felicjanek 
i spoczywa w Sokalu (obecnie 
na Ukrainie). Gdy wspominam 
Uhnów to zawsze przypomina 
mi się moja babcia (mama mo-
jej mamy), była ona wielką pa-
triotką. Gdy na święto 3 maja i 
11 listopada wywieszano flagi 
biało-czerwone, babcia kazała 
mieszkańcom naszego domu wy-
wieszać dwie flagi. Twierdziła, 
że jedna flaga na tak duży dom 
to za mało. Gdy po odzyska-
niu niepodległości główną ulicą 
Uhnowa miała przejeżdżać błę-

Gdzie tylko zachodzi po-
trzeba Polacy walczą w obro-
nie Ojczyzny, za to należy się 
im cześć i chwała. A domu ro-
dzinnego nigdy nie da się za-
pomnieć.

Stanisława Zaniewiczowa
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Mój ulubieniec

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

Redakcja

Ulubieniec Ewy odpoczywa po wypadku.

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

Pisali, drapali, malowali
„Wspólne Malowanie Jaj” odbyło się po raz drugi w Ośrodku 

Kultury w Dukli w sali artystycznej wieczorem 18 marca. Chętni 
do nauki pisania przybyli wyposażeni w proste „specjalistyczne 
narzędzia”. Przyniesiono ze sobą jajka Lepsze są białe, jednak 
niestety w Dukli był ich deficyt. Zatem nie wszyscy mieli równe 
szanse. W dwudziestoosobowej grupie znaleźli się specjaliści - ar-
tyści jak i laicy - uczniowie, którzy chłonęli wiedzę merytoryczną 
jak i praktyczną, z tą drugą jednak różnie bywa. Jedni malowali, 
inni skrobali – techniki były różne, ale efekt końcowy taki sam – 
zawsze powstawała piękna pisanka. 

 W tym roku mocną grupę „pisankowców” wspierali: Kry-
styna Szymczyk, Marta Szymczyk, Ewa Kaczmarska-Więckow-
ska, Justyna Bal, Zofia Bek, Małgorzata Sięka, Mateusz Łajdano-
wicz, Barbara Klecha, Wiktor Tatkowski, Maria Jodłowska, Karo-
lina Ukleja, Wiktoria Chajec, Angelika Smuga, Julita Szot, Karo-
lina Dubis, Maria Kwaśnowska, Katarzyna Dubis, Maria Kołacz, 
Stanisław Buczyński i Lida Buczyńska.

Norbert Uliasz

KONKURS MINIATURA 
FILMOWA
”Ciekawi”

1. Celem konkursu jest propagowanie walorów gminy Dukla. 
Integracja środowiska lokalnego. Promowanie aktywnej postawy 
mieszkańców. Rozwijanie w teorii i praktyce różnorodnych zain-
teresowań związanych z filmem: literackich, aktorskich czy ope-
ratorskich. Tworzenie różnych form filmowych.

2. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Dukli.
3. Zgłoszenie filmu w dowol-

nej formie i technologii.
Temat konkursu

”Ciekawi” – opowieść o lu-
dziach niezwykłych z pasją

 (reportaż, z elementami fotore-
portażu, wywiadu itp.)

4. Aby zgłosić film do kon-
kursu należy dostarczyć najpóź-
niej do 21 listopada 2013.:
a) kopię filmu na kasecie VHS 

(PAL) lub w formie cyfrowej 
na płycie CD (w jednym z for-
matów: divx, mpeg, swf, real 
video, quick time, videoCD) 
lub DVD, 
- w przypadku uczniów podać 

szkołę, adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego autora. 
Autor filmu musi być mieszkańcem gminy Dukla.
b) czas trwania filmu nie mniej niż 10 i nie więcej niż 60 minut,
c) filmy należy nadesłać lub dostarczyć osobiście pod adres: 

Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4 , 38-450 Dukla,
d) do konkursu można zgłosić dwa filmy, 
e) zgłaszający zgadza sie na pokaz swojego obrazu podczas róż-

nych imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury,
f) filmów zgłoszonych do konkursu organizator nie zwraca.

5. Kategorie wiekowe
a) Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
b) Szkoły średnie i dorośli

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 22 listopada 2013r.
7. Przewidziane są nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.
8. Wszystkie zgłoszone filmy konkursowe pozostają w archiwum 

organizatora konkursu.
9. Organizator może odmówić przyjęcia filmu konkursowego lub 

wycofać go z konkursu, jeżeli zostanie zidentyfikowane jakie-
kolwiek uchybienia wobec w/w regulaminu.

10. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.

„Kiermasz Podkarpackiej 
Tradycyjnej Sztuki Kulinarnej”

W związku z projektem pt. „Kiermasz Podkarpackiej Trady-
cyjnej Sztuki Kulinarnej” – i zorganizowaniem w jego ramach jar-
marku prezentującego produkt lokalny pod patronatem „Alpejsko 
– Karpacki Most Współpracy” współfinansowanym przez Szwaj-
carię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi Unii Europejskiej, Ośrodek Kultury w Du-
kli informuje, iż zakupione zostały namioty (ilości sztuk 4) do re-
alizacji projektu tzn. warsztatów i wystaw w. Wymiar pojedyn-
czego namiotu to 6x3 metra. Koszt całkowity to 18 036.72 brutto.

Cele projektu: Celem projektu jest zachowanie tradycji ku-
linarnych, ekologicznego przetwórstwa rolnego, prezentacje do-
robku kulturowego oraz promowanie lokalnych, tradycyjnych  
i ekologicznych produktów.

Dane beneficjenta:
Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla

www.ok.dukla.pl        osrodekkultury@dukla.pl

Pisali, drapali, malowali ...
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PODKARPACKIE MISTRZOSTWA SAMORZĄDOWE W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
Stok narciarski w Chyrowej, 8 marca 2013r.

WYNIKI KOŃCOWE

Lp. Nr  
startowy Nazwisko i imię Funkcja, stanowisko Miejscowość Czas

Pracownicy Urzędu, Pracownicy JST

1 2  Garncarski Tomasz Sekretarz gminy Frysztak/Gmina/ 00:16,69

2 15 Łabuński Marcin St. Strażnik Straży Miejskiej Przemyśl/Urząd Miejski/ 00:18,06

3 12 Szopa Michał MOSiR Dukla/Gmina/ 00:18,38

4 13 Armata Marek Dyrektor GOSiR Frysztak Frysztak/Gmina/ 00:18,41

5 8 Krzywonos Marcin Pracownik Urzedu Miasta Przeworska Przeworsk 00:19,35

6 4 Drewniak Zbigniew Kierownik Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami Nisko/Gmina i Miasto/ 00:20,85

7 16 Szlusar Mariusz Kierowca Operator ZUK Przemyśl/Urząd Miejski/ 00:21,12

8 18 Nowak Ryszard Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Przewrosku Przeworsk/Miasto Przeworsk/ 00:21,20

9 6 Król Marek Kierowca Nisko/Gmina i Miasto/ 00:21,64

10 11 Pęcak Jerzy Dyrektor Zespołu Szkół nr 1   w Dukli Dukla/Gmina/ 00:22,81

11 3 Wojdyła Jan
Zastępca naczelnika Wydziału 
Architektury, Budownictwa, Dróg i 
Rozwoju Gospodarczego

Lubaczów/Powiat/ 00:23,94

Samorządowcy

1 21 Filip Adam Zastępca Wójta Frysztak/Gmina/ 00:18,94

2 24 Wdowik Wojciech Wójt Gminy Świlcza 00:20,00

3 20 Bałaban Mariusz Wójt Gminy Besko 00:22,36

4 25 Rokita Kazimierz Dyrektor Biura PSST Rzeszów 00:22,54

Samorządowcy Kobiety

1 14 Garncarska Iwona Pracownik GOSiR Frysztak Frysztak/Gmina/ 00:19,17

2 17 Bernacka Agnieszka Nauczyciel Gimnazjum nr 1   w 
Przeworsku Przeworsk/Miasto Przeworsk/ 00:20,11

3 1 Wróbel Elżbieta Skarbnik Gminy Dukla Dukla/Gmina/ 00:21,94

4 7 Kroczek Marta Kierownik Referatu Sportu Przemyśl/Urząd Miejski/ 00:21,52

5 9 Jucha Jadwiga Kierownik Referatu w Urzedzie Gminy Świlcza 00:24,65

6 19 Kłos Małgorzata Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w 
Świlczy Świlcza 00:29,70

7 5 Biało-Gajda Monika Kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa Nisko/Gmina i Miasto/ 00:35,59

WYNIKI DRUŻYNOWE
 M-ce Jednostka Punkty
 1 Frysztak 60
 2 Dukla 28
 3 Przemyśl 17
 3 Przeworsk 17
 4 Świlcza 14
 4 Besko 14

Wielkanocny Kiermasz 
Świąteczny

24 marca Ośrodek Kul-
tury po raz kolejny zorgani-
zował Wielkanocny Kiermasz 
Świąteczny połączony z wy-
stawą prac Konkursu na Naj-
piękniejsza Pisankę, Palmę 
oraz Stroik Świąteczny. Tego-
roczny kiermasz przygotowali-
śmy wspólnie z ZS nr 1. Dzięki 
uprzejmości dyrektora szkoły 
Pana Jerzego Pęcaka mogli-
śmy skorzystać z małej sali 
gimnastycznej. Kiermasz przy-
ciągnął wielu amatorów ozdób 
wielkanocnych. 

 Pierwszym stoiskiem, na 
które nasz gość mógł trafić, 
był stół z bogatą ofertą pisanek  
i innych ozdób przygotowany 
przez dzieci i młodzież z ZS  
nr 1 i ZS nr2 z Dukli, oraz Panią 
Marię Fornal. Następne piękne 
stoisko przygotowane było 
przez panią Joannę Sarnecką. 
Pani Joanna przywiozła ze sobą 
różnego rodzaju serwety dzier-
gane przez rękodzielników  
z Zawadki Rymanowskiej. 
Trzecie stanowisko przygoto-
wała pani Ewa Więckowska-
Kaczmarska wspólnie z dziew-
czynami ze Mszany. Tutaj mo-
gliśmy podziwiać i kupić mi-
sternie malowane pisanki. Po-
zostałe stanowiska zagospoda-
rowały panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z Barwinka, Tylawy, 
Łęk Dukielskich i Głojsc. Na 
wielkanocnych stanowiskach 
handlowych można było zoba-
czyć i zakupić: pisanki, stroiki 
wielkanocne, baranki maślane, 
palmy, koszyki, oraz różnego 
rodzaju ozdoby. Na stołach nie 
zabrakło różnorodnych ciast, 
czyli serników, mazurków, pier-

Zawody o Puchar Burmistrza Dukli 
w narciarstwie alpejskim

6 lutego 2013r. na stoku narciarskim Chy-
rowa–Ski odbyły się otwarte zawody w nar-
ciarstwie alpejskim o puchar Burmistrza Du-
kli. Do zawodów zgłosiła się rekordowa liczba 
203 zawodniczek i zawodników w 14 katego-
riach wiekowych.

Najszybszy na stoku okazał się Krystian 
Gosztyła z ZS nr2 w Dukli uzyskał czas – 
00:26.249 s. Wszystkim zawodnikom zajmują-

Wyniki konkursu wielkanocnego:
KATEGORIA PISANKA TRADYCYJNA

I miejsce Krzysztof Kwaśniowski - Tylawa
I miejsce Krystyna Szymczyk - Mszana
II miejsce Klaudia Zima - Tylawa
II Miejsce Maria Jodłowska - Barwinek
II miejsce Katarzyna Rąpała - Dukla
II miejsce Karolina Dubis - Dukla
III miejsce Ewa Kaczmarska – Więckowska - Mszana
III miejsce Kinga Jakieła - Dukla
wyr. Marta Szymczyk – Mszana

KATEGORIA PISANKA WSPÓŁCZESNA
I miejsce Bartosz Jasiński - Dukla
I miejsce Katarzyna Rąpała – Dukla
I miejsce Maria Fornal – Nowa Wieś
II miejsce Julia Gołąbek – Głojsce
II miejsce Dorota Puchała - Równe
II miejsce Alicja Kowalik – Dukla
III miejsce Ilona Salwa – Tylawa
III miejsce Beata Szubrycht – Dukla
wyr. Emilia Karamus - Równe
wyr. Wiktoria Malinowska - Dukla
wyr. Karolina Dubis – Dukla

KATEGORIA PALMA MAŁA
I miejsce Róża Puchała – Równe
II miejsce Emilia Karamus – Równe
III miejsce Wiktoria Puchała – Równe
wyr. Robert Stec – Równe

KATEGORIA PALMA DUŻA
 I miejsce KGW – Iwla
I miejsce Wiktoria Brekiesz – Glojsce
II miejsce Krzysztof Kwaśniowski – Tylawa
II miejsce KGW – Łęki Dukielskie
III miejsce Aleksandra Staroń – Łęki Dukielskie
III miejsce kl. I Gimnazjum – Równe
wyr. Tomasz Delimata – Tylawa
wyr. Bartosz Bałon – Równe

KATEGORIA STROIK
I miejsce – ŚDS – Cergowa
I miejsce Janina Szczepanik – Równe
II miejsce ŚDS – Cergowa
II miejsce Krystyna Mazur – Wietrzno
II miejsce Diana Uliaszyk, Aleksandra Knapik,  
Paweł Patla – Równe
III miejsce Jowita Wrzecionko – Dukla
III miejsce Magdalena Domin – Tylawa
wyr. KGW – Iwla
Wyr. Kataryzna Bogacz – Dukla
Wyr. Izabela Gudek – Dukla
Wyr. Oliwia Bobula – Dukla
Wyr. Daria Rajchel – Dukla
Wyr. Wiktor Batycki – Dukla
Wyr. Wiktoria Pelczar - Równe

ników i oczywiście bab wielka-
nocnych. Nie mogło oczywi-
ście zabraknąć pysznej paschy, 
przygotowanej przez Panią Ma-
rię Kołacz z Łęk Dukielskich  
i gomółek na słodko i słono, 
upieczonych przez jej mamę. 

Koło z Barwinka przygoto-
wało główny stół wielkanocny, 
na którym królowały baby  
i jajka faszerowane. Gospody-
nie z Tylawy przywiozły m.in. 
misternie rzeźbione maślane 
baranki i kurki. Panie z Głojsc 
przywiozły pierogi kaszą  
i słodkie rogaliki drożdżowe. 
Dyrektor Ośrodka Kultury 
Małgorzata Walaszczyk trady-
cyjnie już przygotowała zupę 
serwatkową tzw. święconkę 
wielkanocną. Na Kiermaszu, 
każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie, nikt nie wyszedł głodny  
i z pustymi rękoma. Kiermasz 
odwiedziło ponad sto osób.

Podczas wystawy zostały 
wręczone nagrody Wielkanoc-
nego Konkursu Na Najpięk-
niejsza Pisankę, Kraszankę, 
Palmę oraz Stroik Świąteczny. 
Komisja konkursowa w skła-
dzie Anna Kosinkiewicz, Ur-
szula Szczurek, Nina Szczu-
rek i Norbert Uliasz w tym roku 
była bardzo hojna i postanowiła 
nagrodzić 45 osób. Laureaci 
otrzymali z rąk burmistrza Du-
kli Pana Marka Góraka pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagrody, 
które ufundował Ośrodek Kul-
tury. Mamy nadzieję, że kier-
masz na stałe zagości w kalen-
darzu naszych imprez. Ośro-
dek Kultury dziękuje wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
powstania tak pięknej imprezy.

cym miejsca 1-3 wręczono dyplomy, puchary, 
medale, oraz nagrody rzeczowe. Do zawodów 
przystąpili nie tylko zawodnicy z gminy Dukla, 
ale także z Warszawy, Wrocławia, Jasła, Frysz-
taka, Rymanowa Zdroju i Iwonicza.

Szczegółowe wyniki i miejsca zawodników 
w poszczególnych kategoriach znajdują sie na 
stronie internetowej www.mosir.dukla.pl.
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Historyczny awans 
tenisistów stołowych 

Pierwsza dru-
żyna UKS TKKF 
MOSiR Dukla w 
sezonie 2012/13 
sprawiła miłą nie-
spodziankę uzy-
skując historyczny 
awans do II Ligi 
mężczyzn. Przez 
cały okres rozgry-
wek UKS nie miał sobie równych i zdeklasował rywali wygry-
wając wszystkie mecze. Przed sezonem założeniem była walka 
o czołowe lokaty a do głównych faworytów rozgrywek należeli 
GMKS Strzelec II Frysztak oraz LKS Brzostowianka I Brzostek, 
którym pozostaje już tylko walka o drugie miejsce dające możli-
wość gry w barażach. Awans wywalczyli : grający trener Bog-
dan Maciejewski, Hubert Kopczyk, Daniel Antosiak, Krystian 
Frączek, Jacek Stasz, Sławomir Pietruszka. 

Tabela III ligi mężczyzn: 
  gr. awansująca  mecze  pkt.  Z-R-P  pojedynki
 1.  UKS TKKF MOSiR I Dukla  16   32  16-0-0  160:63
 2.  GMKS Strzelec II Frysztak  15   25  12-1-2  142:73
 3.  LKS Brzostowianka I Brzostek  15   24  12-0-3  134:66
 4.  KTS GOSiR I Krościenko Wyżne  15   16  7-2-6  115:117
 5.  KS Pegaz II Łańcut 15   16  8-0-7  113:110
 6.  PUKS Arka I Łętownia  16   12  5-2-9  104:142

Puchar Dyrektora MOSiR 
Dukla dla Zamexu

W sobotę 9 marca na hali Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Dukli odbył się I Otwarty Turniej Piłki Noż-
nej Halowej o Puchar Dyrektora MOSiR. Do rywalizacji zgło-
siło się aż 15 zespołów. Drużyny podzielone zostały na 4 grupy. 
Do finału awansował zwycięzca grupy. W finałach, w rywalizacji 
„każdy z każdym” najlepszy okazał się zespół Zamex, który zwy-
ciężył we wszystkich grach. Drugie miejsce przypadło drużynie 
G-katering, trzecie miejsce – Partyzantka, czwarte – HDK PCK 
Żeglce. Zwycięskie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary, dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe.

Eliminacje do Powiatowej 
Olimpiady Tenisa Stołowego

3 marca 2013r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Du-
kli odbyły się eliminacje do Powiatowej Olimpiady Tenisa Stoło-
wego. Awans do kolejnego etapu uzyskały osoby, które zajęły I i II 
miejsce w swojej kategorii wiekowej. Finał na szczeblu powiato-
wym odbędzie się 16.03. w Kopytowej.

Klasyfikacje końcowe turnieju:

gr. spadkowa
 7.  LKS Brzostowianka II Brzostek  16   17  7-3-6  127:119
 8.  LKS Jar II Kielnarowa 16   16  6-4-6  129:123
 9.  LUKS Burza I Rogi  16   10  3-4-9  101:141
 10.  LZS I Kąkolówka  16   10  4-2-10  101:142
 11.  UKS Iskra I Iskrzynia  16   9  2-5-9  108:142
 12.  KTS GOSiR II Krościenko Wyżne 16   1  0-1-15  63:159

Wyniki meczy:
LZS I Kąkolówka - UKS TKKF I Dukla  1:10
UKS TKKF I Dukla - PUKS Arka I Łętownia  10:3
UKS TKKF I Dukla - KS Pegaz II Łańcut  10:7
LKS Brzostowianka I Brzostek - UKS TKKF I Dukla  3:10
KTS GOSiR II Krościenko Wyżne - UKS TKKF I Dukla  2:10
UKS TKKF I Dukla - LKS Jar II Kielnarowa  10:4
UKS TKKF I Dukla - GMKS Strzelec II Frysztak  10:8
KTS GOSiR I Krościenko Wyżne - UKS TKKF I Dukla  3:10
LKS Brzostowianka II Brzostek - UKS TKKF I Dukla  7:10
UKS TKKF I Dukla - LUKS Burza I Rogi  10:0
UKS Iskra I Iskrzynia - UKS TKKF I Dukla  2:10
PUKS Arka I Łętownia - UKS TKKF I Dukla  2:10
KS Pegaz II Łańcut - UKS TKKF I Dukla  4:10
UKS TKKF I Dukla - KTS GOSiR I Krościenko Wyżne  10:5
UKS TKKF I Dukla - LKS Brzostowianka I Brzostek  10:7
GMKS Strzelec II Frysztak - UKS TKKF I Dukla  5:10

Stanisław Paszek

Kategoria powyżej 45 lat 
Mężczyzn

I miejsce Krupa Andrzej
II miejsce Henryk Śliwiński

Kategoria 1969-1993 
Mężczyzn

I miejsce Zbigniew Wołtosz
II miesce Maciej Chłap
III miejsce Mariusz Sporek
Kategoria 1969-1993 Kobiet

I miejsce Anna Chłap
II miejsce Agnieszka Matusik

Kategoria 1994-1996 Kobiet
I miejsce Ewelina Gołąbek

Kategoria 1997-1999 
Chłopcy

I miejsce Kamil Szwast
II miejsce Marcin Lenik
III miejsce Karol Pachana

Kategoria 2000 i młodsi 
Chłopcy

I miejsce Krystian Szyszlak
II miejsce Hubert Bek
III miejsce Łukasz Sereda

Damian Leśniak

O Puchar Burmistrza Dukli
Rywalizowało 14 drużyn

16 marca 2013 w Miejskim Ośrodku Sportu o Rekreacji w 
Dukli odbył się turniej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza 
Dukli. Do zawodów przystąpiło 14 zespołów: Jacki Dukla, Sta-
bilizator Chorkówka, Twierdza Teodorówka I, FC Zbieranina, 
Młoda Twierdza, Racket Fuel, FC Lipowica, Twierdza Teodo-
rówka II, Nie bardzo wiemy jak odbijać, RKSD Chuwdu, Beskid 
Równe, Dream Team, Błękitni Żeglce, WOSiR Równe. Rywalizo-
wano systemem pucharowym, czyli drużyna, która przegrała swój 
pojedynek żegnała się z turniejem. Po kilkugodzinnej rywalizacji 
wyłoniliśmy zwycięzcę, którym okazała się drużyna Racket Fuel. 
Drugie miejsce w zawodach zajęła drużyna Dream Team, trze-
cie miejsce Twierdza Teodorówka I, czwarte – Twierdza Teo-
dorówka II.

Skład zwycięskiej drużyny Racket Fuel: Krzysztof Sikora, 
Piotr Lorens, Zimka Kamil, Rafał Frankiewicz, Bartłomiej 
Zimka, Dawid Albrycht. 

O Puchar Burmistrza Dukli
Wyniki Gminnej Ligi Szachowej 

19 marca w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Dukli odbył się III turniej II Gminnej Ligi Szachowej. Do ry-
walizacji przystąpiło 36 zawodników i zawodniczek. Turniej roz-
grywano systemem szwajcarskim, 9 rund. Trzeci turniej wygrał 
Damian Torbik, drugie miejsce zajął Damian Krówka, trzecie 
Szymon Stasz. Na stronie internetowej MOSiR znajdują się pełne 
wyniki turnieju oraz klasyfikacja ogólna po 3 turniejach w Gmin-
nej Lidze Szachowej.
Klasyfikacja ogólna po 3 turniejach w Gminnej Lidze Szachowej 

(pozostałe wyniki na stronie www.mosir.dukla.pl)
1 Stasz, Szymon 24.5 116.50 150.50 24 122.0
2 Krówka, Damian 23.0 114.00 154.50 22 119.5
3 Frączek, Tomasz 19.0 110.50 144.50 18 98.5
4 Pitak, Szymon 17.5 93.50 121.00 16 59.50
5 Uliasz, Karol 17.0 108.00 141.00 17 87.0

Lasy zapewniają nam też inne, bardziej namacalne korzyści 
niemal w każdej dziedzinie życia i w niemal każdym miejscu – od 
kuchni, przez aptekę, po plac budowy. Najważniejszym leśnym 
produktem jest drewno, surowiec trwały i elastyczny, a przy tym 
relatywnie tani, który wciąż znajduje 30 tys. różnych zastosowań. 
To jeden z niewielu materiałów ekologicznych, który powstaje w 
wyniku naturalnego procesu biologicznego i nie wymaga nakła-
dów energii obciążających nasze portfele lub środowisko. Jego 
zasoby – pod warunkiem prowadzenia rozsądnej gospodarki – są 
niewyczerpane. Zapraszamy na www.lasy.gov.pl

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organiza-

cja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Gospoda-
ruje na niemal jednej trzeciej powierzchni Polski – części szcze-
gólnie cennej, bo rosną na niej lasy. Co ważniejsze, części syste-
matycznie powiększającej się, gdyż dzięki staraniom leśników la-
sów przybywa.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, istnieje 
od 1924 roku, gospodaruje na powierzchni prawie 7,6 mln. Or-
ganizacja Lasów Państwowych, doskonalona przez dziesięciole-
cia, opiera się na zasadzie samofinansowania. Dzięki temu Lasy 
nie korzystają z pieniędzy podatników. Leśne jednostki działają 
na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Pracuje w 
nich łącznie ponad 25 tys. osób.

Lasy w Polsce
Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzch-

nię lasów. Zajmują one 29 proc. terytorium kraju, rosną na ob-
szarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z 
czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospo-
darstwo Leśne Lasy Państwowe.

Całkowita powierzchnia polskich lasów wynosi 9,1mln ha, co 
w porównaniu z powierzchnią kraju( 31,2mln ha) oznacza lesi-
stość 29,2%. Znajdujemy się więc w grupie krajów o największej 
powierzchni lasów w regionie, po Francji, Niemczech i Ukrainie. 

W Polsce dominują lasy publiczne – jest ich 82%.W tej grupie 

78% lasów znajduje się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe. Do parków narodowych należy 2% la-
sów, do gmin – ok.1 %, pozostałe lasy Skarbu Państwa zajmują 1%.

Edward Marszałek
Rzecznik RDLP w Krośnie

Wyniki meczów finałowych:
Partyzantka – HDK PCK  
Żeglce 3-0
Zamex – G-katering 3-2
Partyzantka – G-katering 1-1
Zamex – HDK PCK Żeglce 2-0
Partyzantka – Zamex 0-3
G-katering – HDK PCK Żeglce 4-2

Końcowa kolejność turnieju  
o Puchar Dyrektora MOSIR 

Dukla:
I miejsce Zamex
II miejsce G-katering
III miejsce Partyzantka
IV miejsce HDK PCK Żeglce

Damian Leśniak

Międzynarodowy Dzień Lasów
u dokończenie ze str. 14 

Sala edukacyjna
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OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Dukli o g ł a s z a 

przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy 
Dukla.

Przedmiotem dzierżawy jest:

- działka nr 714 o pow. 0,61 ha, położona w Wietrznie, stano-
wiąca własność mienia komunalnego Gminy Dukla, cena wywo-
ławcza czynszu dzierżawnego wynosi 56,90 zł rocznie, wyso-
kość 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 8 maja 2013 r. o godz.900 w sali nr 304 
znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli. W przetar-
gu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą 
wadium w ustalonej wysokości.

Wadium w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru ewi-
dencyjnego i położenia działki należy wpłacić do dnia 2 maja 
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.

O G Ł O S Z E N I E

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

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komu-
nalnego Gminy Dukla:

- działka nr 131/26 o pow. 0,0891 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 ozna-
czonym symbolem „MN”- teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej- 70%, „ZN1”- teren leśny i zieleni – 30%. 
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 
14 stycznia 2013 r.

 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości został 
przeprowadzony w dniu 6 marca 2013 roku.

 
 Cena wywoławcza wynosi 22 000,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 2 600,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się dnia 8 maja 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, jeżeli 
wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 2 maja 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

Pod ścisłą gatunkową ochroną

Zwierzęta i rośliny występujące na terenie gminy Dukla

Wiosenny krzew
Wawrzynek wilczełyko 

(Daphne mezereum L.) – ga-
tunek krzewu należący do ro-
dziny wawrzynkowatych(Thy-
melaeaceae). Obejmuje około 
50 gatunków, zazwyczaj ni-
skich krzewów liściastych, cha-
rakteryzujących się sezono-
wym bądź zimozielonym ulist-
nieniem. . Występuje w Euro-
pie i Azji. W Polsce możemy 
spotkać dwa gatunki dziko ro-
snące, będące pod ochroną ga-
tunkową, a więc Daphne me-
zereum – wawrzynek wilcze 
łyko i Daphne cneorum- waw-
rzynek główkowy. Roślinę tą 
można spotkać na całym tery-
torium Polski, przede wszyst-
kim w cienistych, wilgotnych 
lasach liściastych i mieszanych. 
Krzew osiągający 1-1,5m wy-
sokości, bardzo wolno rosnący 
krzew o wyprostowanych, gru-
bych ale elastycznych, lśnią-
cych, nagich pędach. Jest luźno 
ugałęziony. Młode pędy po-
kryte są korą w żółto-brunat-
nym kolorze i delikatnymi wło-
skami. Liście lancetowate, cien-
kie, całobrzegie, zaostrzone na 
końcach, o długości ok. 3-8cm 
i szerokości ok. 1-2cm. Sku-
pione są w pęczki na szczy-
tach pędów. Z wierzchu ciem-
nozielone, od spodu szarozie-
lone. Opadają na zimę. Po roz-
tarciu wydzielają intensywny 
zapach. Kwiaty pojawiają się 
wczesną wiosną, jeszcze przed 
rozwojem liści, w III- IV, a cza-
sem nawet w II. Kiedy zima 
jest mroźna, wawrzynek wil-
czełyko budzi się dopiero w 
marcu. I to wcale nie pierw-
szy – wśród krzewów wyprze-
dzają go są oczary czy kalina 
wonna. Kwiaty Bywają różowe 
lub różowo-czerwone, rzadziej 
białe. Ich intensywny zapach 
jest bardzo przyjemny. Koja-
rzy się z hiacyntami. Można go 
wyczuć nawet z odległości kil-

kunastu metrów. Mają kielicho-
waty kształt i ok. 12mm śred-
nicy. Gęsto oblepiają pędy, naj-
częściej po 3 sztuki w pęczku. 
Owoce niewielkie, lśniące, ja-
snoczerwone, rzadziej żółte, 
pestkowce o średnicy ok. 8mm. 
Dojrzewają w VI-VII. Sku-
piają się najczęściej po 3 na ga-
łązkach poniżej liści, są silnie 
trujące. Wymagania glebowe - 
chłodna, próchnicza, wilgotna, 
najlepiej wapienna. Źle rośnie 
na glebach nagrzewających się 
i suchych. Preferuje stanowiska 
półcieniste do zacienionych. 
Roślina o wysokiej odporności 
na mrozy. 

Wawrzynek wilczełyko pod-
lega w Polsce ścisłej ochro-
nie gatunkowej, która ma bro-
nić jego gałązki przed zrywa-
niem na wczesnowiosenne bu-
kiety. Należy do najwcześniej 
kwitnących krzewów wystę-
pujących w Polsce. Bywa, że 
przy sprzyjającej pogodzie 
zakwita już w styczniu. Na-
leży do roślin miododajnych. 
Oprócz pszczół zapylają go też 
inne owady o długich narzą-
dach pyszczkowych, takie jak 
motyle, czy muchówki. Bywa, 
że nektar z kwiatów jest „rabo-
wany” przez trzmiele, które nie 
mając innego sposobu by się do 
niego dostać wygryzają dziurkę 
w rurce okwiatu. W ten sposób 
zdobywają słodki nektar nie za-
pylając rośliny. Wawrzynek jest 
bardzo silnie trujący. Dotyczy 
to zwłaszcza owoców, kwiatów 
i kory. Zawierają one dwa tru-
jące składniki: glikozyd, daf-
ninę i mezereinę. Zjedzenie 10-
12 sztuk słodko-cierpkich owo-
ców jest dawką śmiertelną dla 
dorosłego człowieka. U dziecka 
śmierć mogą spowodować już 
1-2 owoce. Trucizna działa bez-
pośrednio na serce, wywołując 
szybsze tętno i wysokie ciśnie-

nie. Pierwszymi objawami za-
trucia jest pieczenie i drętwie-
nie ust, puchnięcie warg, krtani 
i twarzy, ślinotok, chrypka oraz 
trudności w połykaniu. Potem 
pojawiają się silne bóle brzucha 
i głowy, odurzenie, skurcze, 
wymioty i krwawe biegunki. 
Śmierć występuje wskutek za-
trzymania krążenia (zapaść). W 
razie przypadkowego spożycia 
należy wywołać wymioty, jak 
najszybciej udać się do leka-
rza i przyjmować jak najwięcej 
płynów, by oczyścić organizm. 
O ile wawrzynek jest trujący 
dla ludzi i innych ssaków, o tyle 
zupełnie nie szkodzi owadom i 
ptakom. Kwiaty zapylane przez 
owady o długich narządach gę-
bowych. Nasiona rozsiewane 
przez ptaki (ornitochoria). 
Pierwszy człon łacińskiej na-
zwy wawrzynka - Daphne - po-
chodzi z mitologii greckiej, we-
dług której górska nimfa Dafne 
uciekała przed zalotami boga 
Apolla. Wreszcie poprosiła o 
pomoc Matkę Ziemię. Ta zlito-
wała się nad nią i zamieniła w 
krzew wawrzynka. Czy nazwa 
wilczełyko może się dobrze ko-
jarzyć? Budzi podejrzenia: coś, 
co może służyć do krępowania 
wilka. Czyli mocna rzecz. Na-
zwa prawdopodobnie wywo-
dzi się od właściwości kory. 
Zawarta w niej trucizna po ze-
tknięciu z ludzką skórą wywo-

łuje obrzęki, pęcherze, owrzo-
dzenia, a czasami nawet mar-
twicę. Dawniej wykorzystywali 
to żebracy, by wzbudzić litość, 
a przez to otrzymywać więk-
sze datki. Wawrzynek jako lek 
znany był od czasów Hipokra-
tesa, dziś tylko w lecznictwie 
ludowym i homeopatycznym. 

Wawrzynek wilczełyko jest 
najbardziej dekoracyjny wcze-
sną wiosną w trakcie kwitnie-
nia oraz latem, gdy dojrzewają 
jaskrawo-czerwone owoce. Ze 
względu na powolny wzrost 
i niewielkie rozmiary spraw-
dzi się nawet w bardzo małych 
ogrodach. Posadzony w po-
bliżu okien będzie cieszył swo-
imi uroczymi kwiatami już pod 
koniec zimy. 

Ze względu na wczesnowio-
senne, aromatyczne kwiaty ku-
szące swym urokiem wawrzy-
nek wilcze łyko jest niszczony 
poprzez obłamywanie gałą-
zek oraz przesadzanie do ogro-
dów przydomowych. Jest rów-
nież zagrożony z powodu kur-
czenia się powierzchni lasów 
liściastych w wyniku gospo-
darki człowieka. Nie sprzyja to 
oczywiście jego dalszej egzy-
stencji w naszych lasach i dla-
tego wawrzynek podlega ścisłej 
ochronie gatunkowej. 

CH

Wawrzynek wilczełyko z trójącymi owocami
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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”

ciąg dalszy na str. 27 u

Do każdej ceny netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Wszystkie krótkie ogłoszenia niekomercyjne, z ofertami 
pracy 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

„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

Święta wielkanocne już za parę dni. Podajemy przepis na bardzo dobry pasztet z indyka bez 
pieczenia

Pasztet z indyka bez pieczenia

Składniki:

70 dag mięsa gulaszowego z indyka,
1 marchewka,
1/2 selera,
Sól, pieprz, majeranek, imbir, czosnek,
5 dag rozpuszczonego masła,
30 dag mrożonych wiśni bez pestek,
3 łyżeczki żelatyny,
Cukier do smaku.

Wykonanie:
Mięso wraz z włoszczyzna włożyć do zimnej wody i gotować aż do momentu kiedy mięso bę-

dzie miękkie. Pod koniec posolić rosół. Mięso i jarzyny wyjąć, pokroić na kawałki i zmiksować 
w malakserze. Dodać przyprawy oraz rozpuszczone masło, miksując na kremową masę, która 
następnie należy przełożyć do pojemników i wyrównać powierzchnię. Wiśnie rozmrozić, wraz z 
sokiem i 1/2 szklanki wody zagotować. Zmiksować na mus. Dodać żelatynę i rozpuścić. Dodać 
cukier do smaku i wylać na wierzch pasztetu. Włożyć do lodówki i pozostawić do zastygnięcia.

S m a c z n e g o !

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 wykaz nieruchomości, przeznaczonych do 
dzierżawy.

Wykaz obejmuje działkę nr 143 w Chyrowej oraz część 
działki nr 2607 w Równem. 
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie 
do dnia 22 kwietnia 2013 r. w pok. Nr 106 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 nieruchomość położoną w Dukli obej-
mującą działkę nr 233 wraz z zabudowaniami. 
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 10 maja 2013 r. w Urzędzie 
Miejskim w Dukli pok. Nr 106. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
www.dukla.pl.

Marek Górak - BURMISTRZ

OGŁOSZENIA

Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dukli in-
formuje o zakończeniu projek-
tu systemowego „Czas na ak-
tywność w gminie Dukla” na 
rok 2012. Przedsięwzięcie było 
współfinansowane w 85 % ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Poddziałanie 
7.1.1. (Rozwój i upowszechnia-
nie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej). 
Nadrzędnym celem projektu 
było uaktywnienie zawodowe 
i społeczne 11 kobiet i 6 męż-
czyzn zamieszkałych w gmi-
nie Dukla, zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym poprzez 
zwiększenie ich kompetencji i 

umiejętności zawodowych oraz 
społecznych. Realizacja powyż-
szego celu możliwa była dzię-
ki osiągnięciu celów szczegóło-
wych tj.: 
1. wzrost potencjału społecz-

nego 17 uczestników zagro-
żonych wykluczeniem spo-
łecznym w Gminie Dukla po-
przez wykształcenie lub pod-
niesienie do końca 2012r. ich 
kompetencji społecznych, 

2. przygotowanie 17 uczestni-
ków zagrożonych wyklucze-
niem społecznym z Gminy 
Dukla do powrotu na rynek 
pracy poprzez podniesienie 
do końca 2012r. ich kompe-
tencji i umiejętności zawo-
dowych,

3. poprawa sytuacji material-
no-bytowej 17 uczestników 
poprzez objęcie ich w 2012r. 
wsparciem finansowym.

W pierwszym etapie projektu 
w ramach aktywizacji zawodo-
wej wszyscy uczestnicy wzię-
li udział w warsztatach grupo-
wych i konsultacjach indywidu-
alnych z doradcą zawodowym 

w łącznym wymiarze 40 go-
dzin. Tematyka spotkań obej-
mowała między innymi: warto-
ści i cele pracy, analizę predys-
pozycji i zainteresowań zawo-
dowych, metody poszukiwania 
pracy, przygotowanie i opraco-
wanie dokumentów aplikacyj-
nych (CV, list motywacyjny), 
autoprezentacja i przygotowa-
nie do rozmowy kwalifikacyj-
nej, warsztaty w zakresie tech-
nik negocjacji, autoprezenta-
cji, planowania własnej karie-
ry zawodowej oraz informa-
cje na temat zakładania wła-
snej firmy. Zajęcia prowadzone 
były przez pracowników firmy 
INNOVO Innowacje w Biznesie z 
siedzibą w Jaśle. 

W ramach realizacji aktywi-
zacji społecznej 17 uczestni-
ków wzięło udział w trenin-
gu kompetencji społecznych 
w łącznym wymiarze 55 go-
dzin. Trening obejmował swo-
im zakresem m. innymi: zmia-
nę postawy życiowej, komu-
nikację interpersonalną, aser-
tywność, umiejętność rozwią-
zywania konfliktów, pracę w 
zakresie podnoszenia własnej 
wartości. Trening prowadziła 
P. Dorota Grzywacz z Centrum 
Psychoedukacji i Rozwoju 
Osobistego CenPRO. 
Zwieńczeniem projektu było 
zorganizowanie kursów, któ-
rych celem było przyucze-
nie uczestników do zawo-
du. Zorganizowano 4 rodzaje 
szkoleń:
1. Spawanie elektryczne 
Metodą MAG w łącznym wy-
miarze 212 godzin odby-
ło się w dniach 19.07.2012r. – 
31.08.2012r. Szkolenie teore-
tyczne i praktyczne miało na 
celu zdobycie wiedzy i umie-
jętności spawania:
- blach i rur metodą MAG spo-
inami pachwinowymi,

„Czas na aktywność w gminie 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.

„Nie ma nic gorszego niż człowiek wykształcony ponad własną inteligencję.”
       (Jerzy Dobrowolski)

Złota myśl :)

Motto:
A koło mnie srebrzył się tu mech siwobrody,
zlany granatem czarnej zgniecionej jagody,
A tam się czerwieniły wrzosiste pagórki,
Strojne w brusznice jakby w koralów paciorki.

(motto z Wielkiej Księgi Łowców Polskich z 2004, Okręg Bielski)
A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”

Łowiectwo i ekologia
Czas na aktywność w gminie Dukla
u dokończenie ze str. 25 

Rozważania nasze rozpo-
czynamy mottem z poszczegól-
nych Okręgów PZŁ z całej Pol-
ski, bowiem są to dla nich świę-
tości łowieckie i jak widać dla 
każdego okręgu inne, ale po-
dobne, bowiem zawsze łączą 
się z łowiectwem i ekologią.

Pragnę poinformować na-
szych czytelników, o niektó-
rych przepisach zaczerpniętych 
z Łowca Polskiego, a które do-
tyczą nas wszystkich a zwłasz-
cza Zarządy Kół. 25 stycz-
nia 2013 roku podpisane zo-
stało porozumienie pomiędzy 
Dyrektorem Generalnym La-
sów Państwowych a przewod-
niczącym Zarządu Głównego 
Polskiego Związku Łowiec-
kiego w sprawach wprowadze-
nia i stosowania jednolitego 
wzoru rocznego planu łowiec-
kiego dotyczącego planowania 
odstrzałów zwierząt łownych. 
Nie będę tu analizował spraw 
szczególnych, bowiem dotyczą 
one pewnych uproszczeń w re-
alizacji planów.

Czekające nas myśliwych w 
2013 roku obchody 90 rocznicy 
powstania PZŁ jeszcze moc-
niej niż dotychczas stawiają 
pytanie o jakość naszej współ-
pracy z mediami. Nasze Koło 
współdziała z mediami poprzez 
utrzymujący się kontakt z Du-
kielskim Przeglądem Samo-
rządowym Dukla.pl, w którym 
publikowany jest „Kącik Ło-
wiecki” oraz częściowo z Łow-
cem Polskim. 

W roku 90lecia PZŁ- jako 
łowiecka społeczność, będę 
szczegółowo przedstawiał tak 
problemy jak i nasze osiągnię-
cia w tej dziedzinie, a dotyczyć 

to będzie szczególnie naszego 
Koła i pracy jego Zarządu, 
przed którym stoją ogromne 
zadania, zwłaszcza budowa no-
wej siedziby dla stale powięk-
szającej się liczby członków.

Trybunał Konstytucyjny  
6 listopada 2012 roku zakwe-
stionował zgodność z Konsty-
tucją RP przepisu odnoszącego 
się do sądownictwa łowiec-
kiego dotyczącego przewinień 
i sankcji dla myśliwych.

Najlepsze zasady nie po-
mogą, gdy wśród myśli-
wych znajdą się oszuści, któ-
rzy podmieniają wieńce i pa-
rostki na ocenie prawidłowości 
odstrzału.

Główny rzecznik dyscy-
plinarny PZŁ mówił, że w mi-
nionym roku zanotowaliśmy 
największą od 9 lat liczbę wy-
padków śmiertelnych związa-
nych z nieprzemyślanym uży-
ciem broni podczas polowania. 
Tu właśnie czas na głęboką re-
fleksję i odpukać w niemalo-
wane, że dzięki naszym szkole-
niom, opiece świętego Huberta 
i przestrzeganiu wszelkich za-
sad przez Zarząd wychodzimy 
z tego szczęśliwą ręką.

W przeszłości, za mojej 
młodości, uczono mnie, że je-
śli się na czymś nie znam, mam 
milczeć i słuchać mądrzej-
szych. „Znam się” na łowiec-
twie jak i ochronie przyrody, 
dlatego w obrębie tych dzie-
dzin mogę podejmować dysku-
sje i doradzać.

Skończył się marzec, zbliża 
się wiosna i razem z nią zaczy-
namy myśleć o nadchodzącym 
sezonie polowań, o naszych 
częstych pobytach w łowi-

sku. Planujemy pewne wydatki 
związane z naszym wyposaże-
niem myśliwskim i wszelkimi 
opłatami. 

Oczywiście straty w pogło-
wiu są nieznaczne, bowiem i 
zima była łaskawa, ale pamię-
tać musimy o dalszym wykła-
daniu karmy, aby lochy mogły 
się dożywiać i właściwie wy-
karmić swoje potomstwo.  

Nadchodzi czas wędró-
wek po naszych lasach, spoty-
kamy latające parami kaczki, 
możemy natknąć się na lochy 
prowadzące warchlaki, śpiew 
ptaków.

Bardzo ważnym elementem 
jest zapewnienie spokoju, aby 
wyczerpana zwierzyna mogła 
nadrobić utraconą energię. 

Zarządy Kół po przeprowa-
dzonej inwentaryzacji określają 
terminy i tematykę corocznego 
walnego zgromadzenia, do któ-
rego powinni się przygotować 
wszyscy członkowie Koła i Ko-
misja rewizyjna.

Kończąc te swoje wywody 
i „nauki” polecam za Łowcem 
Polskim wspomniane dania  
z dziczyzny podane nam przez 
p. P. Makłowicza i p.G. Rus-
saka - smacznego!

Opracował :
Fryderyk Krówka

Honorowy Członek Koła  
Łowieckiego „Rogacz”  

w Dukli

Tym razem mniej humoru  
a więcej nauki

Myśliwy Kowalski ciężko za-
chorował:
-Panie doktorze, czy jest na-
dzieja- pyta Kowalska
- A to zależy, na co Pani ma 
nadzieję…

* * *
Co robi Pani mąż myśliwy?
- Od miesiąca leży w szpitalu …
Biedaczek. Na co się uskarża? 
Na brak polowania?
- Nie, najbardziej na brak piwa.

* * *
Myśliwy pokłócił się z żoną. 
Wieczorem wraca z polowania 
żony niema w domu. 
Na stole leży kartka „ Obiad 
masz w książce kucharskiej, 
str.131”

* * *
Na przyjęcie weselne do my-
śliwego przyjeżdża kolega 
myśliwy.
- Gratuluje ci stary już od 
dawna nie miałeś takiej ładnej 
żony.

* * *
Kolega pyta kolegę myśliwego:
- Słyszałem, że twoja żona wy-
jechała na wczasy
-Tak to prawda. Od dawna na-
leżał mi się wypoczynek.

* * *
Rozmawiają dwaj koledzy 
myśliwi:
-Powiedz mi szczerze Karol, co 
sądzisz o swojej teściowej.
- Ona przypomina mi gazelę.
- Wie wszystko i ukazuje się u 
nas codziennie.

Uśmiechnij się!

Zwracamy się z prośbą do Czytelników Dukli.pl o pomoc 
w zidentyfikowaniu osób znajdujących się na zamieszczonej 
fotografii. Zdjęcie zrobione przed kościółkiem na Puszczy.  
Pochodzi ze zbiorów ks. Rafała Krejmasa.  

Kontakt z redakcją: tel. 13 432 91 33, e-mail: dps@dukla.pl  
lub zapraszamy do Redakcji pokój 301, ul. Trakt Węgierski 11 
(budynek Urzędu Miejskiego w Dukli).

Za pomoc serdecznie dziękujemy!
Redakcja

- blach metodą MAG spoinami czołowymi, oraz uzyskanie upraw-
nień do wykonywania w/w spoin. 
Kurs z wynikiem pozytywnym ukończyło 6 mężczyzn.

2. Operator koparko – ładowarek III kl. w łącznym wymiarze 202 
godzin, które odbyło się w dniach 27.08.2012r. – 28.09.2012r. Do 
kursu przystąpiło i ukończyło 2 mężczyzn. Beneficjenci podczas 
zajęć omawiali zagadnienia związane z BHP przy obsłudze kopar-
ko – ładowarek, elementy hydrauliki, budową koparek, ładowa-
rek, technologią robót. 

3. Kucharz małej gastronomii w terminie 01.08.2012r. – 
22.08.2012r. w wymiarze 100 godzin. Kurs ukończyło z wynikiem 
pozytywnym 11 kobiet. Uczestniczki nabyły umiejętności w za-
kresie wykonywania potraw i napojów serwowanych w punktach 
małej gastronomii oraz zdobyły wiedzę potrzebną do oceny i do-
boru surowców i półproduktów.

4. Kurs z zakresu florystyki w dniach 05.11.2012r. – 13.11.2012r. 
łącznej liczbie 50 godzin. Podczas kursu 7 uczestniczek poznało 
m. innymi: asortyment roślin ozdobnych, artykuły dekoracyjne, 
sposób utrwalania materiału roślinnego, style w kompozycjach, 
wykonywanie wiązanek okolicznościowych. 
Zajęcia oraz kursy dla uczestników były prowadzone bezpłatnie, 
dodatkowo w ramach poniesionych kosztów beneficjenci otrzy-
mali wsparcie finansowe oraz pomoc rzeczową.

W dniu 28. 12. 2012r. odbyło się spotkanie na zakończenie projek-
tu, w którym udział wzięli uczestnicy projektu, kierownik projek-
tu Wiesław Pałka, koordynator merytoryczny Małgorzata Bielec 
oraz pracownicy socjalni. Spotkanie miało na celu podsumowa-
nie organizacji projektu oraz osiągnięć uczestników. Wszystkim 
uczestnikom życzymy satysfakcji z wykonywania przyszłej pracy.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projektach organizowa-
nych przez MOPS w Dukli prosimy o kontakt osobisty lub telefo-
niczny pod nr (13) 43 291 41-43.

 Małgorzata Bielec
dyrektor MOPS w Dukli

20. 04. 2013 r. /sobota/ 
- 8.00 - 9.30  śniadanie we własnym zakresie i wykwatero-

wanie,
- 9.30 - 11.00  finał konkursu, ogłoszenie wyników, rozdanie 

nagród, występy laureatów – zakończenie imprezy,
-11.00 - 12.00  zwiedzanie Dukli z przewodnikiem,
-12.00 - 13.00  wyjazdy uczestników.
V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 
W imprezie może uczestniczyć młodzież szkół gimnazjalnych, po-
nadgimnazjalnych, placówek oświatowych oraz kół PTSM, zgło-

szona przez dyrekcje szkół 
lub placówek.
Pierwszeństwo w zakwalifiko-
waniu mają członkowie PTSM. 
Maksymalną ilość reprezen-
tantów z poszczególnych szkół 
ustala się na 6 osób (5 uczniów 
+ opiekun).
Warunkiem zakwalifikowa-
nia do udziału jest przesłanie 
imiennego zgłoszenia do dnia 
10.04.2013 r. oraz wpłaty wpi-
sowego na adres:

 Zarząd Oddziału PTSM  
w Krośnie, 38 - 400 Krosno,  
ul. Bieszczadzka l,  
tel. 13 43 236 98

e-mail:  
zoptsmkrosno@poczta.onet.pl
 (40 zł od uczestnika, człon-
kowie PTSM – 35 zł ) do dnia 
15.04.2013 r. na konto O/ 
PTSM w PKO BP SA O/Kro-
sno nr 11 1020 2964 0000 6502 
0043 6311 z dopiskiem „XVIII 
Giełda PT”.

Uwaga! Od opiekunów nie po-
biera się wpisowego.
VI. KONKURSY 
- konkurs piosenki turystycznej 

- prezentacja 2 piosenek o te-
matyce turystycznej;

- konkurs piosenki o tematyce 
ekologicznej (własny tekst) 

Piosenki oceniane będą głów-
nie według następujących 
kryteriów:

1. Dobór i znajomość tekstu,
2. Interpretacja utworów,
3. Akompaniament (czystość 
wykonania).
Uwaga: W konkursach wyklu-
cza się możliwość użycia instru-
mentów elektronicznych oraz 
korzystania z akompaniamentu 
opiekuna, nauczyciela !!!

XVIII Giełda Piosenki Turystycznej
u dokończenie ze str. 10 
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