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„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży,  
jeśli się ją dzieli.”
    (Albert Schweitzer)

Złota myśl:

fotka bardziej rozległa. Na cały 
łańcuch Tatr, na niemal wszyst-
kie Beskidy, na kotlinę Nowo-
tarską i na wszystko co po dro-
dze. Wiem, powie czytelnik 
„D” - teżeś się pan wybrał. My 
tu mamy u siebie takie góry, że 
ściągają do nas ludzie z całej 
Polski. Bo tu spotka niedźwie-
dzia, a niski godowy ryk jelenia 

usłyszy niemal każdego 
dnia wczesnym rankiem. Kiedy 
trwa bieszczadzkie rykowisko, 
rykowisko w Beskidzie Ni-
skim, warto wybrać się na przy-
rodniczą wyprawę. Mieć z sobą 
aparat filmowy lub foto i pod-
patrzeć zwierzaka w jego natu-
ralnym otoczeniu. Nie mówiąc 
o sarnach, zającach, i takich 
zwierzakach, do których strze-
lają myśliwi. Nawiasem: gdyby 
to ode mnie zależało, zabronił-
bym strzałów do wszelkiego le-
śnego zwierza. Niechby przy-
roda sama decydowała o swoim 
istnieniu, niechby sama regulo-
wała swój los, rozród, żywot-
ność. Domyślam się, że żach-
nie się w tym miejscu leśnik 
nad leśnikami, Edward Mar-
szałek, bo oni wiedzą co zrobić, 
aby w górach i w lasach było 
miejsce dla przede wszystkim 
ich prawowitych mieszkań-
ców, czyli właśnie zwierzyny, 

W lakierkach  
na Kasprowym

Na Kasprowym już pierw-
sze w tym sezonie śniegi, ale 
aby były tam pierwsze w sezo-
nie narty, na to trzeba jeszcze 
dobrą chwilę poczekać. Tam 
kamienie i głazy wielkie jak 
stół i aby można było na Ka-
sprowym szusować, musi śnieg 
sypać i sypać dzień, dwa, trzy  
i pięć i obawiam się, że naj-
wcześniej w grudniu możemy 
się tam spotkać na nartach. Nar-
ciarsko wychowałem się na Ka-
sprowym i to na pewno dzięki 
niemu dawałem sobie potem 
radę w prawdziwie wysokich 
górach i stąd też Kasprowy jest 
moim najbardziej ulubionym 
tatrzańskim szczytem. Wdra-
pałem się na niego jakoś la-
tem tego roku z moimi ame-
rykańskimi gośćmi, bo oczy-
wiście dostać się do kolejki w 
sezonowym letnim szczycie, 
jest po prostu niemożliwe. To 
taki typowy polski dziwoląg, 
bo każdy przybysz, skądkol-
wiek by przyjechał i odwiedził 
Zakopane, musi się wybrać na 
tę prawie dwutysięczną górę. 
Ale z kolei nawet się nie dzi-
wię tym ciągotom, bo widok z 
Kasprowego wyrówna wszel-
kie dotychczasowe trudy i wy-
siłki. Choć Bogiem a prawdą, 
bardziej rozległą panoramę uj-
rzymy z Gubałówki i stamtąd 

Oddali hołd poległym 69 lat temu
W 69. rocznicę jednej z najkrwawszych górskich bitew  

II wojny Światowej, zwanej operacja karpacko-dukielską, 
oddano hołd poległym. Obchody rozpoczęły się 4 paździer-
nika o godz. 10.00 na Cmentarzu Wojennym w Dukli, skąd 
delegacje udały się do Nowosielec i Zarszyna.

Przybyłych na uroczystości 
gości: przedstawicieli komba-
tantów, korpusu dyplomatycz-
nego, władz państwowych i sa-
morządowych Polski, Czech, 
Słowacji oraz mieszkańców 
Dukli i okolic przywitał bur-
mistrz Dukli. Gminę Dukla re-
prezentowali: burmistrz Dukli 
Marek Górak i przewodniczący 
Rady Miejskiej w Dukli An-
drzej Dziedzic. Po odegraniu 
hymnów państwowych nastą-
piło złożenie wieńców pod Po-
mnikiem Żołnierza przez dele-
gacje uczestniczące w uroczy-

W uroczystościach uczestniczyli córka gen. Ludvika Svobody  
Zoe Kluskova-Svobodova ze swoją córką i wnukiem

stościach. Obchody 69. Rocz-
nicy operacji karpacko-dukiel-
skiej są żywą lekcją historii  
i patriotyzmu. Przypominają  
o wojennych losach regionu, 
ale także całej Polski i jej sąsia-
dów. Tym, którzy w imię wol-
ności i godnego życia złożyli to 
co mieli najcenniejsze- życie, 
oddali cześć również najmłodsi 
mieszkańcy naszej gminy – 
przedszkolacy i uczniowie du-
kielskich szkół. W uroczysto-
ściach wzięła udział córka Lu-
dvika Svobody pani Zoe Klu-
skova-Svobodova ze swoją 

Ratowanie zabytkowych 
nagrobków 

córką i wnukiem. Uroczystości w Dukli zakończyła wspólna mo-
dlitwa w intencji poległych pod przewodnictwem o. gwardiana 
Micheasza Okońskiego z klasztoru OO. Bernardynów w Dukli  
i złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Pojednania. 

Krystyna Boczar-Różewicz

Na cmentarzu komunalnym  
w Dukli w kwaterze nr I znajduje 
się kilkanaście starych nagrob-
ków, które są w bardzo złym sta-
nie: niekompletne pomniki, po-
chylone figurki, mocno skorodo-
wane krzyże. 

Upływ czasu sprawił, że nie 
ma już rodziny, która by dbała  
o groby swoich bliskich. Z uwagi 
na walory historyczne i arty-
styczne tych pomników (nagrob-
ków), a kilkanaście z nich zostało 
wpisanych do rejestru zabytków, 
w tym roku wykonana została re-
nowacja dwóch nagrobków: ka-
mienny nagrobek Karola Horaka  
i kamienny nagrobek dziecka  
z żeliwnym krzyżem. 

Ogólny koszt renowacji i kon-
serwacji to 25 000,00 zł brutto,  
z czego 60% tj. 15 000,00 zł z do-

Nagrobek Karola Horaka

Nagrobek dziecka

tacji celowej od Podkarpackiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków z Przemyśla, 
a 40% z budżetu gminy Dukla. Prace renowa-
cyjno-konserwatorskie wykonała pracownia 
„Konserwacja Dzieł Sztuki” Przemysława Mi-
chalskiego z Krosna. Z uwagi na dużą ilość na-
grobków, prace będą prowadzone etapami.

Stanisława Fornal
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Widziane z Cergowej
u dokończenie ze str. 3 

Wiadomości z Gminy
marca do sierpnia i stanowi naj-
większe trofeum myśliwego.  
W lasach południowo - wschod-
niej Polski żyje około dziesię-
ciu tysięcy jeleni, na Podkar-
paciu krótko po wojnie byto-
wało ich zaledwie około setki. 
Nie jestem myśliwym, nie mam 
takiej pasji i wiem, że nie po-
trafiłbym wziąć na muszkę dzi-
kiego zwierza i nacisnąć cyn-
giel... Natomiast góry są wciąż 
groźne, gdzieś pod Tarnicą w 
Bieszczadach pogubiła się tu-
rystka spod Szczecina, ko-
mórką zadzwoniła po pomoc, 
skończyło się wszystko szczę-
śliwie. Adam Marasek, ratow-
nik tatrzański mówi o tłumach 
na wszystkich niemal trasach 
tatrzańskich, o ludziach, któ-
rzy beztroscy, jakby byli na so-
pockim molo, panowie w klap-
kach, a damy w sandałkach wy-
bierają się na trudne, kamieni-
ste trasy. W zeszłym roku spo-
tkaliśmy na trasie pomiędzy 
Kasprowym a Świnicą parę no-
wożeńców - ona w białej dłu-
giej sukni ślubnej, ale w wyso-
kich turystycznych butach, on 
w smokingu, ale na nogach za-
miast lakierek miał solidne tra-
perki. I to się musiało podobać, 
zebrali trochę oklasków.

Kiedyś opowiadał mi mete-
orolog z obserwatorium na Ka-
sprowym, jak to zmienniczka 
szła zimą w zawierusze śnieżnej 
z Gąsienicowej na Kasprowy; 
nie doszła, po kilku godzinach 
znaleziono ją martwą niedaleko 
celu. Niby wciąż jeszcze po-
godna u nas jesień, niby ciepło, 
przejrzyście, aż chce się wędro-
wać. W zeszłym roku schodząc 
w pięknej pogodzie z Pilska, 
jakoś w połowie trasy złapała 
nas gęsta i zupełnie niespodzie-
wana mgła i gdyby nie znaki, 
niełatwo by się nam było odna-
leźć w tej pustce.

Zmieniam temat. Jak mi mówi 
Krystyna, redaktor naczelna „D”, 
powiedzieli jej, aby uważała  
w kontaktach ze mną, bowiem je-
stem w bliskich kontaktach z taj-
nymi służbami. To ja dopowiem 
więcej: jestem agentem CIA, bez-
pieki, NKWD, ochrony, Securitate 
i kilku jeszcze pomniejszych służb.

Donoszę, że donoszę.
Zbigniew Ringier

Ostatnie rozdanie
Mimo, iż dobiega koniec perspektywy finansowej 2007-2013. 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego i kończą się nabory wniosków gminie Dukla udało 
się jeszcze pozyskać dofinansowanie na realizacje dwóch waż-
nych projektów. Pierwszy z nich to projekt pod nazwą: Ochrona 
walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie 
emisji szkodliwych związków do atmosfery. Polegał on będzie 
na wykonaniu termomodernizacji tj. docieplenia ścian i stropów 
na budynkach Zespołu Szkół nr 1 w Dukli oraz Zespołu Szkół 
Publicznych w Równem oraz dociepleniu budynku Urzędu Miej-
skiego w Dukli (starej części przed rozbudową) – co zostało już 
wykonane. Ponadto w ZS nr 1 w Dukli zmodernizowana zostanie 
instalacja centralnego ogrzewania. Działania te pozwolą na obni-
żenie kosztów związanych z utrzymaniem tych obiektów. 

Całkowita wartość projektu: 880 809 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego: 726 100 PLN
Przekazanie placów budowy nastąpiło jeszcze we wrześniu 

br., a planowany termin zakończenia realizacji całego zadania to  
III kwartał 2014r.

Drugim realizowanym zadaniem dotyczącym zaopatrzenia wsi 
w wodę jest projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowo-
ści Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa.

Całkowita wartość projektu: 1 782 053 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego: 1 113 104 PLN.

Projekt polegał będzie na budowie wodociągu w części 
Wietrzna nie posiadającej wodociągu (od Zboisk), sieci w Zbo-
iskach, Równem Popardach oraz części Cergowej od Równego do 
mostu w Zboiskach. Zmodernizowane zostanie także ujęcie i stacja 
uzdatniania wody oraz przepompownia znajdujące się w Wietrz-
nie. Łączna długość planowanej sieci ma wynieść 8750 m. Przeka-
zanie placu budowy Wykonawcy odbyło się we wrześniu 2013r.,  
a zakończenie prac zaplanowano także na III kwartał 2014r.

Piotr Świder

Nowe wydawnictwo 
Gminy Dukla

Gmina Dukla wydała album fotograficzny pt.  „Kapliczki 
dziedzictwem kulturowym gminy Dukla” z opisami 100 kapli-
czek przydrożnych z 21 miejscowości gminy Dukla. Album jest 
dwujęzyczny polsko-angielski, został wydany w nakładzie 1000 
egzemplarzy w ramach realizowanego przez gminę Dukla pro-
jektu pt. Wydanie albumu: Kapliczki dziedzictwem kulturowym 
gminy Dukla i foldera „Do Złotej Studzienki” współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – Leader Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 Autorkami tekstów są: Katarzyna Majchrzak i Joanna Sie-
niawska. Autorami zdjęć: Krystyna Boczar-Różewicz, Wojciech 
Różewicz, Juliusz Stola i Wojciech Szymański. Tłumaczenie na 
język angielski wykonał Sławomir Chłopecki. Redakcja: Krystyna 
Boczar-Różewicz. Skład, przygotowanie do druku i druk wyko-
nało Wydawnictwo Ruthenus z Krosna.

Krystyna Boczar-Różewicz

W obszarze pomocy społecznej ……

Przemoc w rodzinie 

magających pragnie pewności, 
że nasza praca jest skuteczna 
a podopieczni bezpieczni. Nie-
rzadko jednak osoby dozna-
jące przemocy pozostają długo 
w krzywdzących ich związ-
kach i nawet latami nie zmie-
niają swojej trudnej sytuacji. 
Dlatego nigdy nie powinni-
śmy być obojętni na fakt, gdy 
jesteśmy świadkami przemocy  
w rodzinie lub posiadamy in-
formacje na ten temat. Prosimy 
o powiadamianie instytucji pu-
blicznych w naszej gminie zaj-
mujących się tym problemem, 
aby skutecznie i szybko pomóc 
osobom pokrzywdzonym. 

Małgorzata Bielec
Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dukli

bliższą w rozumieniu art.115 
par.11 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 
nr 88 poz.553 z późń. Zm.)  
a także inną osobę wspólnie za-
mieszkującą lub gospodaru-
jącą] w szczególności naraża-
jące te osoby na niebezpieczeń-
stwo utraty życia, zdrowia, na-
ruszające ich godność, nietykal-
ność cielesną, wolność w tym 
seksualną, powodujące szkody 
na ich zdrowiu fizycznym i psy-
chicznym, a także wywołujące 
cierpienia i krzywdy moralne u 
osób dotkniętych przemocą”.

Przemocą w rodzinie nazy-
wamy każde zachowanie skie-
rowane wobec osoby bliskiej, 
którego celem jest utrzymanie 
nad nią kontroli i władzy. Prze-
moc w rodzinie to zamierzone, 
wykorzystujące przewagę sił 
działanie przeciwko członkowi 
rodziny naruszające jego god-
ność oraz podstawowe prawa  
i wolność. Przemoc jest w pol-
skim systemie prawnym prze-
stępstwem ściganym z urzędu. 
Ponadto powinnością każ-
dego człowieka jest reago-
wanie na krzywdę osoby do-
świadczającej przemocy. Nie 
możemy pozostawać obojętni 
wobec takich sytuacji, naszym 
obowiązkiem społecznym 
jest kreowanie takiej postawy.  
W przypadku instytucji pu-
blicznych np. szkoły, urzędu 
mamy do czynienia z bez-
względnym obowiązkiem po-
wiadomieniu o popełnieniu 
przestępstwa.

Osobie dotkniętej przemocą 
w rodzinie udziela się bezpłat-
nej pomocy w szczególności; 
poradnictwa medycznego, psy-
chologicznego, prawnego, so-
cjalnego, rodzinnego; inter-
wencji kryzysowej i wsparcia; 
zapewnienia osobie dotkniętej 
przemocą bezpiecznego schro-
nienia w ośrodkach wsparcia 
dla ofiar przemocy; pomocy w 
uzyskaniu mieszkania, bada-
nia lekarskiego w celu ustale-
nia przyczyn i rodzaju uszko-
dzeń ciała.

W związku z przemocą pra-
cownicy poszczególnych grup 
zawodowych zajmujących się 
tym problemem, posługują 
się „narzędziem” Niebieska 
Karta. W obecnym kształcie 

jest ona dedykowana wielu spe-
cjalistom nie tylko policjantom 
i pracownikom socjalnym, ale 
również lekarzom, terapeutom, 
personelowi medycznemu, na-
uczycielom, pedagogom szkol-
nym i członkom komisji roz-
wiązywania problemów spo-
łecznych. Wszczęcie procedury 
Niebieskiej Karty jest narzę-
dziem skutecznej interwencji 
dla Zespołu Interdyscyplinar-
nego. Punktem wyjścia pracy 
związanej z procedurą „Niebie-
skiej Karty” jest właściwe roz-
poznanie przemocy w rodzinie.

Powołany w naszej gminie 
w maju 2011 roku przez burmi-
strza Dukli Gminny Zespół In-
terdyscyplinarny ds. Przeciw-
działania Przemocy w Rodzi-
nie w Gminie Dukla, w którego 
skład wchodzą przedstawiciele 
różnych instytucji publicznych, 
ma prawo i obowiązek podej-
mowania czynnych działań na 
rzecz osób pokrzywdzonych 
przemocą. Zespół Interdyscy-
plinarny działa przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Dukli. W ramach zamierzo-
nych celów i zadań w przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie 
i rozwiązywania problemów al-
koholowych, gdzie zachodzi 
ścisły związek pomiędzy tymi 
problemami, prowadzone jest 
również poradnictwo psycholo-
giczne; psycholog przyjmuje 
w każdy czwartek od 17.30 do 
19.30 w siedzibie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Dukli ul. Kościuszki 4, 
po uprzednim skontaktowaniu 
się z pracownikami socjalnymi 
lub przewodniczącym gminnej 
komisji rozwiązywania proble-
mów alkoholowych celem reje-
stracji.

Ponadto uruchomiony jest 
numer alarmowy telefonu 987 
o charakterze informacyjno- 
koordynacyjnym.

Pomoc ofiarom przemocy 
w rodzinie jest dla profesjo-
nalistów dużym wyzwaniem 
z wielu powodów. Kontakt z 
osobami krzywdzonymi może 
wywołać silne doznania, sta-
wić przed koniecznością po-
dejmowania odpowiedzial-
nych i trudnych decyzji, wyma-
gać stałego uaktualniania wie-
dzy. Większość z nas, osób po-

Podziękowanie

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Serdeczne podziękowanie składamy Wszystkim,  
którzy byli z nami w smutnych chwilach 

 i uczestniczyli w pożegnaniu naszego Taty  
ś. p. Tadeusza Stańkowskiego

Córki i Syn

ale także by pośród niej mógł 
się odnaleźć człowiek ze swoją 
leśną, górską, przyrodniczą pa-
sją. Nie wiem, ale sądzę, że pol-
scy leśnicy, biolodzy, pasjonaci 
przyrody i same zwierzęta uło-
żyli sobie i wypracowali dobre 
metody współżycia, i chwali je 
zarówno człowiek, jak i żubr  
i dzik z bieszczadzkich ostę-
pów i beskidzkich lasów. Opo-
wiadał mi zeszłej zimy zaprzy-
jaźniony „żubr”, kiedy z Jac-
kiem na nartach biegowych pe-
netrowaliśmy trasy w Puszczy 
Niepołomickiej, że jemu do-
brze układa się współpraca z 
człowiekiem, a na pewno nie 
przeszkadzają mu niedzielni 
biegacze, co to pogonią i pogo-
nią, zasapią się i namęczą i ani 
im w głowie rozmowa żubrem. 
Natomiast, powiem to jeszcze 
raz, że dużo chodząc po górach 
i tutejszych lasach, rzadko, bar-
dzo rzadko spotkam zwierzaka. 
Już nawet zając stanowi oso-
bliwą ciekawostkę przyrod-
niczą. Wygląda, jakby coraz 
mniej tej zwierzyny było. Albo 
jej rzeczywiście ubyło, albo 
zaszywa się głęboko w lesie  
i w polu, by nie mieć styczno-
ści z człowiekiem. Niemniej, 
jak czytam, polowanie w tym 
czasie jest największą atrak-
cją dla myśliwych. A jeszcze 
znaleźć poroże! Ono rośnie od 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2010 nr 125 poz.842) przemoc 
w rodzinie należy rozumieć jako „ jednorazowe albo powtarza-
jące się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub 
dobra osobiste osób[o których mowa w art.2 pkt. 2 w/w ustawy 
– przez określenie członek rodziny należy rozumieć osobę naj-
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Oświata w gminie Dukla
Osiągnięcia uczniów, nauczycieli, realizacja zadań w roku 
szkolnym 2012/2013.

Gmina Dukla jest organem prowadzącym dla dziewięciu jed-
nostek oświatowych, a są to: 

• Zespół Szkół Nr 1 w Dukli w skład którego wchodzi: Pu-
bliczne Przedszkole, oraz Szkoła Podstawowa z oddziałem 
przedszkolnym,

• Zespół Szkół Nr 2 w Dukli w skład którego wchodzi: Gimna-
zjum i Liceum Ogólnokształcące 

• Zespół Szkół Publicznych w Równem
• Zespół Szkół Publicznych w Jasionce,
• Zespół Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich,
• Zespół Szkół Publicznych w Tylawie w których są Szkoły 

Podstawowe z oddziałami „zerowymi” i Gimnazja oraz 
trzech Szkół Podstawowych z oddziałami „zerowymi”  
w Iwli, Głojscach i Wietrznie. 

Organizacja pracy szkół i przedszkola opierała się na arku-
szach organizacji zatwierdzonych przez Burmistrza Gminy Dukla. 
Szkoły realizują podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz 
zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe zgodnie z obowią-
zującymi ramowymi planami nauczania.

Zadaniem szkoły jest zapewnienie bezpiecznych i higienicz-
nych warunków nauki, wychowania i opieki. Uczniowie uczą się 
trzech języków obcych (j. angielski, j. niemiecki oraz j. francu-
ski). Uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych -1462 uczniów bie-
rze udział w różnego rodzaju kółkach zainteresowań. Każda pla-
cówka posiada pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, 
pracownie języków obcych, bibliotekę, sale gimnastyczne oraz 
sale lekcyjne. Szkoły posiadają również obiekty sportowo rekre-
acyjne tj. boisko do siatkówki, koszykówki, boisko do piłki noż-
nej, do piłki ręcznej, boisko do tenisa, bieżnie proste oraz strzel-
nice. Bardzo istotnym czynnikiem w realizacji procesu naucza-
nia jest dbałość o ciągłe wzbogacanie placówek w nowoczesny 
sprzęt, pomoce dydaktyczne, nowoczesne technologie co niewąt-
pliwie poprawia jakość kształcenia między innymi poprzez roz-
budzanie zainteresowania nowościami technicznymi oraz umac-
nianiem osobowości ucznia, co czyni go bardziej wartościowym  
w otaczającej rzeczywistości. 

Szkoły posiadają nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne,  
w tym: komputery, laptopy, kamery, cyfrowe aparaty fotogra-
ficzne, tablice interaktywne, projektory multimedialne, kseroko-
piarki, grafoskopy rzutników pism i inne. Z roku na rok w coraz 
szerszym zakresie wykorzystuje się sprzęt elektroniczny w celu 
uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego. 

W roku szkolnym 2012/2013 ogółem w szkołach naukę pobie-
rało 1 768 uczniów w tym:

• szkołach podstawowych  – 923 uczniów
• w gimnazjach   – 426 uczniów
• w liceum ogólnokształcącym  – 75 uczniów
• w oddziałach zerowych – 168 uczniów
• w przedszkolu   – 146 dzieci
Miniony rok był kolejnym rokiem zmniejszania się liczby 

dzieci i młodzieży w szkołach prowadzonych przez Gminę. 
Liczba uczniów w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się  
o 48 uczniów, w poszczególnych szkołach wynosiła:

 Placówka  Rok 2011/12  Rok 2012/13
	 Zespół	Szkół	Nr	1	w	Dukli		 591		 592	
	 Zespół	Szkół	Nr	2	w	Dukli		 295	 299	
	 Zespół	Szkół	Publicznych	w	Równem		 212	 203	
	 Zespół	Szkół	Publicznych	w	Jasionce		 178	 170	
	 Zespół	Szkół	Publicznych	 
				w	Łękach	Dukielskich		 196	 188	
	 Zespół	Szkół	Publicznych	w	Tylawie		 153	 148	
	 Szkoła	Podstawowa	w	Iwli		 60		 59	
	 Szkoła	Podstawowa	w	Głojscach		 70		 62	
	 Szkoła	Podstawowa	w	Wietrznie		 61		 55

Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwier-
dzonej przez organ prowadzący organizacji roku, a ta ściśle zwią-
zana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, 
liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy (dotyczy to zajęć 
z wychowania fizycznego, języków obcych, informatyki) zależną 
od liczebności oddziałów klasowych oraz określoną w rozporzą-
dzeniu /ramowe plany nauczania/ przez Ministra Edukacji Naro-
dowej liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów i pozio-
mów nauczania. Ogółem w roku szkolnym 2012/2013 zatrudnio-
nych było 266 nauczycieli w pełnym i niepełnym etacie, a w prze-
liczeniu na pełne etaty to - 188,55 etatu Zdecydowana większość 
nauczycieli i pedagogów gminnych szkół posiada pełne kwalifika-
cje i najwyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplo-
mowanego.

W roku szkolnym 2012/2013 realizowano szereg zadań wy-
nikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów 
i szkół, między innymi dowóz dzieci do szkół gminnych- dowo-
żonych było 231 uczniów oraz 11 uczniów niepełnosprawnych do 
Ośrodku Rehabilitacyjno –Edukacyjno – Wychowawczy w Ryma-
nowie. W ramach pomocy materialnej 566 uczniów otrzymało sty-
pendia socjalne, przyznano 10 zasiłków losowych, a „wyprawkę 
szkolną”- wsparcie w zakresie zakupu podręczników szkolnych 
otrzymało 161 uczniów. Wszystkie placówki oświatowe organi-
zują dożywianie, przede wszystkim w formie posiłku niepełnego 
obiadu oraz/ lub drugiego śniadania z posiłków refundowanych 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli skorzystało 
477 uczniów. 

W szkołach prowadzi się całoroczny nadzór pedagogiczny, 
którego celem jest monitorowanie i ocenianie jakości pracy szkół 
oraz wyciąganie wniosków do dalszej pracy. Prowadzi się syste-
matyczne badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, między in-
nymi poprzez przeprowadzanie standaryzowanych próbnych eg-
zaminów gimnazjalnych i sprawdzianów w klasach VI szkół pod-
stawowych. W szkołach prowadzi się analizy wyników tychże 
prób oraz wyciąga wnioski do dalszej pracy. W ramach nadzoru 
diagnozuje się również inne aspekty działalności szkoły, funkcję 
wychowawczą, opiekuńczą, stan bezpieczeństwa, warunki zapew-
niające higieniczne warunki nauki oraz jakość i dyscyplinę pracy.

Do sprawdzianu w 2013 roku w rejonie Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Krakowie w szkołach podstawowych trzech 
województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego przy-
stąpiło 77 010 uczniów. W naszym województwie z arkuszem or-
ganizacyjnym zmagało się 22 005 uczniów, w powiecie 1228, a w 
naszej Gminie 157 uczniów. Celem sprawdzianu jest zbadanie, w 
jak im stopniu uczniowie kończący szóstą klasę szkoły podstawo-
wej opanowali umiejętności opisane w standardach wymagań eg-
zaminacyjnych. Podczas sprawdzianu badano umiejętności czyta-
nia, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzysty-
wania wiedzy w praktyce.

Maksymalnie w sprawdzianie można było uzyskać 40 punk-
tów Średni wynik uzyskany przez uczniów w gminie wynosi 21,6 
Wyniki w poszczególnych szkołach przedstawia tabela:

Szkoły	Podstawowe	
	 Placówka	 Liczba	zdających	 Suma	punktów

	 ZS	NR	1	SP	Dukla	 66	 22,98
	 ZSP	SP	Równe	 18	 22,6
	 ZSP	SP	Tylawa	 13	 21,9
	 ZSP	SP	Jasionka	 14	 17,4
	 ZSP	SP	Łęki	Dukielskie	 18	 21,4
	 SP	Iwla	 13	 18,9
	 SP	Głojsce	 7	 18,9
	 SP	Wietrzno	 8	 24,5

	 Gmina	Dukla	 157	 21,6
	 Powiat	Krośnieński	 1228	 24,3
	 Województwo	podkarpackie	 22	005	 24,3

Do Egzaminu Gimnazjalnego w tym roku przystąpiło  
179 uczniów, w tym 161 uczniów w szkołach prowadzonych 
przez Gminę i 18 gimnazjalistów z Gimnazjum prowadzonych 
przez Stowarzyszenia. Egzamin gimnazjalny zmienił swoją struk-
turę. Składa się obecnie z trzech części: humanistycznej, matema-
tyczno - przyrodniczej i językowej (języki dodatkowo zdawane są 
na poziomie podstawowym i rozszerzonym). Dwie pierwsze czę-
ści egzaminu zostały rozdzielone na zakresy. Na osobnych arku-
szach sprawdzana jest wiedza i umiejętności z języka polskiego, 
historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przyrody. Różna 
też jest maksymalna liczba punktów do zdobycia. Szczegółowe 
wyniki przedstawia tabela.

W powiecie krośnieńskim do egzaminu maturalnego przystą-
piło 311 maturzystów. Z dukielskiego liceum do egzaminu przy-
stąpiło 29 uczniów zdało 27. 

Średnie wyniki w powiecie wynosiły:
Język polski – 52,6% 
Matematyka – 52,9% 
Język angielski – 57,1% 

Średnie wyniki LO Dukla:
język polski ustny – 87,4%
język polski pisemny – 52,1%
Matematyka – 46,5%
Język angielski ustny – 61,8%
Język angielski pisemny – 60,3% 

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i LO rozwijają 
z pomocą nauczycieli swoje zainteresowania w wielu dziedzi-
nach. Praca w ramach kół zainteresowań a także czas poświęcony 
uczniom bezinteresownie przez nauczycieli zaowocowały udzia-
łem i sukcesami w różnego rodzaju konkursach, projektach, pro-
gramach, zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych 
Osiągnięcia szkół są prezentowane na stronach internetowych 
poszczególnych szkół, gminy: dukla.pl, serwisu niezależnego  
e-dukla.pl.

Opracowała: Danuta Szczurek

Medal M. R. Stefanika III 
stopnia dla Miasta Dukli

W czasie uroczystości  
69. rocznicy operacji karpac-
ko-dukielskiej w Svidniku bur-
mistrz Dukli Marek Górak ode-
brał odznaczenie przyznane 
Miastu Dukli przez stowarzy-
szenie kombatantów na Słowa-
cji. Medal przyznano za dzia-
łania podejmowane w zakresie 
obronności w kraju, za wiele lat 
niezwykle cennej pracy orga-
nów oraz organizacji, w szcze-
gólności za promocję demokra-
cji, tradycji humanitarnych łą-
czących walkę o wolność i prze-
ciw faszyzmowi. 
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Opowieści dziadka 
Jakuba 
(fragment wspomnień spisanych przez wnuka Zbigniewa Panka)

Mój dziadek Jakub. 
 Właściwie to się go nie ba-

łem, ale budził we mnie duży 
respekt. Opowiadał mi o płanet-
nikach odciągających daleko 
burze i deszcz. To byli na pozór 
zwykli ludzie, którzy krzątali 
się w swoich obejściach, za-
jęci codzienną pracą. Na przy-
kład rąbaniem drzewa. A tu na-
gle zza gór nadciąga ciemna 
chmura, zrywa się silny wiatr 
i miele trzaskami po podwórku 
sypiąc kurzem po oczach.

Gospodarz rzuca siekierę, 
biegnie za węgieł, wyciąga dłu-
gie zwoje sznurów i mrucząc 
pod nosem:

- Już czas, już czas,  
w drogę, w drogę!..... – skacze 
w górę, unosi się i leci w kie-
runku chmury aby za chwilę 
opasać ją długim sznurem. Po-
czym stękając z wysiłku od-
ciąga ją coraz dalej i dalej aż 
znika za szczytami gór..... 

A na podwórku nastaje 
znowu cisza, znika gdzieś wiatr 
i tylko kury pogdakują, za-
szczeka pies albo zamiauczy 
gdzieś kot.

Bywa niekiedy, że w jed-
nej wsi płanetników jest więcej 
i wtedy w górę wzbija się cały 
ich rój a w powietrzu słychać 
nawoływania:

- Ciągnij, ciągnij.... Prę-
dzej, prędzej, pchaj!!....  
W górę, w górę,.....dalej i da-
lej!!... Już czas, już czas!!..

Ja tego nigdy nie słyszałem, 
ale mój dziadek zarzekał się, że 
słyszał i widział płanetników 
kilka razy.

Pamiętam też sprawę bą-
czycy. Otóż od czasu do czasu 
dziadek chodził do lasu na 
Krzemionkę po drzewo, grzyby 
czy gałęzie brzozowe albo po 
prostu na pole. Niekiedy za-
bierał mnie ze sobą. Drepta-
łem wtedy usiłując dotrzymać 
mu kroku, a on pokazywał mi 

150. rocznica Powstania Styczniowego

Powstańcy styczniowi z Dukielszczyzny
W roku 2013 obchodzony 

jest jubileusz 150. rocznicy Po-
wstania Styczniowego, dlatego 
w Muzeum Historycznym Pa-
łac w Dukli otwarto dnia 14 
marca 2013 r. wystawę „W hoł-
dzie Powstańcom 1863 – 1864. 
W 150. rocznicę wybuchu Po-
wstania Styczniowego”, która 
połączona była z prelekcją 
multimedialną Mariana Hu-
berta Terleckiego Udział miesz-
kańców regionu krośnieńskiego  
w Powstaniu Styczniowym.

 Ochotnicy zmierzający  
z regionu krośnieńskiego do 
Powstania, zbierali się w Kor-
czynie i Polance, stąd wyru-
szali w kierunku granicy z Kró-
lestwem Polskim, na teren dzia-
łania oddziałów powstańczych. 

Godzi się wspomnieć uro-
czystości organizowane przez 
społeczeństwo Dukli z racji Po-
wstania Styczniowego. Nabo-
żeństwo za poległych powstań-
ców w Dukli odbyło się jeszcze 
podczas trwającej insurekcji  
2 IX 1863 r. w miejscowym ko-
ściele parafialnym.

21 I 1903 r., w czterdzie-
stolecie wybuchu Powstania, w 
Dukli z inicjatywy Kasyna Na-

rodowego odprawione zostało 
nabożeństwo żałobne w ko-
ściele parafialnym. Przeprowa-
dzono też zbiórkę na rzecz To-
warzystwa Wzajemnej Pomocy 
Uczestników Powstania. W sa-
lach Kasyna odbył się wieczór 
poświęcony wspomnieniom 
bolesnych chwil Powstania, 
podczas którego wygłoszono 
okolicznościowe przemówie-
nie oraz zorganizowano przed-
stawienie i występy solistów 
związane tematycznie z pod-
niosłą rocznicą. 

Z Dukli i okolic wywo-
dzili się lub zamieszkiwali po-
wstańcy styczniowi:

Teofil Szczurek s. Waw-
rzyńca i Jadwigi zd. Głód  
(* 3 XI 1840 r. w Cergowej) był 
jedną z nielicznych osób po-
chodzących ze stanu włościań-
skiego, który z własnej woli  
i rodzącej się świadomości na-
rodowej wziął czynny udział 
w Powstaniu Styczniowym w 
walce o odzyskanie niepodle-
głości Polski, przeciwko jed-
nemu z zaborców. W jednej  
z bitew Powstania z wojskami 
rosyjskimi odniósł ciężkie obra-
żenia, które spowodowały jego 
trwałe inwalidztwo. 

25 V 1868 r. przy 
udziale świadków: Józefa 
Belcik i Stanisławy Barsz-
nica, Teofil Szczurek za-
warł związek małżeń-
ski z Marią zd. Kolanko 
c. Franciszka i Agnieszki 
z Krowickich (* 1836 r.), 
z którą miał syna Jana  
(* 6 II 1869 r.) - ojca ge-
nerała Jana Szczurka–Cer-
gowskiego „Sławbor” (*22 
XII 1897 r. w Cergowej) i 
córkę Marię (* 31 I 1874 
r.). Po śmierci żony Ma-
rii 27 X 1890 r., zawarł po-
nowny związek małżeński 
(9 II 1891 r.) z Katarzyną 
Barsznica zd. Kolanko  
c. Wojciecha i Marii zd. Na-
rutowicz, wdową po Stani-
sławie Barsznica. Zmarł 
25 XII 1896 r. w Cergo-
wej i został pochowany 
na cmentarzu parafialnym 

w Jasionce, gdzie do czasów 
współczesnych znajduje się mo-
giła z kamiennym pomnikiem 
ufundowanym przez społecz-
ność lokalną, na której tablica 
informuje o miejscu spoczynku 
powstańca styczniowego i in-
walidy Teofila Szczurka. Obok 
spoczywa syn Jan – wójt Cer-
gowej i działacz ludowy. Miej-
sce spoczynku powstańca stycz-
niowego było uporządkowane  
i konserwowane w 1957 r. kosz-
tem i staraniem wnuka – gene-
rała Jana Szczurka–Cergow-
skiego i obecnie po upływie po-
nad pół wieku wymaga grun-
townych zabiegów odnawiają-
cych. Również w księgach para-
fialnych odnotowujących śluby 
i zgony, w miejscach dotyczą-
cych Teofila Szczurka, wspo-
mniany jest fakt Jego udziału w 
działaniach powstańczych oraz 
wiążące się z tym inwalidztwo.

Wincenty Stetkiewicz po-
chodzący z Cergowej, syn nad-
leśniczego, uczeń IV klasy gim-
nazjum w Rzeszowie. Poszedł 
do Powstania wraz z kolegą 
szkolnym Emilem Kotowiczem, 
synem grecko-katolickiego pro-
boszcza z Bonarówki.

Franciszek Paluch ur. ok. 
1846 r. syn Jakuba, dukielskiego 
mieszczanina. W Powstaniu 
walczył pod Komorowem oraz 
uczestniczył w jesiennej kam-
panii płk Dionizego Chłapow-
skiego. W bitwie pod Jurkowi-
cami 21 X 1863 r. został wzięty 
do niewoli rosyjskiej. Więziony 
w Warszawie, skąd został wy-
słany do Pskowa. Sąd we Wło-
dzimierzu skazał go na 4 lata ro-
bót przymusowych w Kostro-
mie i pozbawił praw publicz-
nych. Starania o uwolnienie syna 
podjął ojciec, który przesyłał mu 
też pieniądze na ulżenie doli ze-
słańca oraz Służewicz z Dukli.

Aleksander Paszkiewicz 
ur. w 1837 r. w Siepietnicy (ja-
sielskie). Syn młynarza. Przez 
pewien czas mieszkał w Dukli 
wraz z matką i rodzeństwem. 
Pracował jako kelner w Ho-
telu Europejskim we Lwowie. 
W Powstaniu służył w oddzia-
łach: płk Marcina Borelow-

skiego (Panasówka, Batorz), płk 
Bronisława Ruckiego i jego na-
stępcy mjr Michała Mareckiego 
(Puchaczów, Kock i Sucholi-
pie). Awansował do stopnia ofi-
cerskiego. Ranny pod Kockiem 
i Sucholipiem, gdzie 25 I 1864r. 
dostał się do niewoli rosyjskiej. 
Więziony w Lublinie i Warsza-
wie, skąd został wysłany do 
Pskowa. Sąd we Włodzimierzu 
skazał go na 5 lata robót przy-
musowych w guberni tulskiej 
i pozbawił praw publicznych. 
Starania o uwolnienie skazańca 
podjęte przez różne osoby, m.in. 
Służewicza z Dukli, nie przy-
niosły rezultatu i w efekcie 
zwolniony został po odbyciu 
kary w 1869 r. Zmarł we Lwo-
wie w 1908 r.

Ludwik Warchałowski ur. 
w 1837 r. pochodził z Dukli. 
Podczas Powstania dostał się 
do niewoli rosyjskiej i był wię-
ziony w Kielcach. Został ska-
zany na roboty przymusowe w 
rocie aresztanckiej w Kostro-
mie. Podobnie jak w przypadku 
Franciszka Palucha i Alek-
sandra Paszkiewicza, starania  
o jego uwolnienie czynił Słu-
żewicz z Dukli, pisząc list do 
ks. L. Ruczki o podjęcie starań  
o ułaskawienie wymienionych. 
W odrodzonej Polsce awanso-
wany do stopnia oficerskiego 
podporucznika. Mieszkał w Wi-
lamowicach. 

Informacje o powstańcach 
styczniowych pochodzących z Du-
kli i okolic zebrano z wykorzysta-
niem opracowania Mariana Hu-
berta Terleckiego, Udział miesz-
kańców Krosna i regionu w po-
wstaniu styczniowym [w] Krosno, 
Studia z dziejów miasta i regionu, 
tom V, Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Krośnieńskiej, Krosno 2010, 
jak również informacji uzyska-
nych od Pana Zbigniewa Szczurka 
– prawnuka Teofila Szczurka oraz 
poszukiwań autora

Janusz Kubit

Historia i kultura łemkowska  
w Beskidzie Niskim

byłych gości. Organizacja wy-
stawy jest efektem współpracy 
Muzeum Kultury Łemkowskiej 
w Zyndranowej oraz Muzeum 
Historycznego w Dukli – pod-
kreślił dyrektor muzeum. Ku-
stosz Aleksandra Żółkoś przy-
bliżyła przybyłym gościom hi-
storię i kulturę Łemków. Na 
wystawie starano się nawią-
zać do życia codziennego Łem-
ków poprzez elementy wyposa-
żenia chat łemkowskich zwa-
nych chyżami, czy charakte-
rystyczne stroje męskie i ko-
biece pochodzące ze wschod-
niej, środkowej i zachodniej 
Łemkowszczyzny. Wśród stro-

30 września br. odbył się 
wernisaż wystawy w Muzeum 
Historycznym –Pałac w Dukli 
prezentującej historię i kulturę 
Łemków w Beskidzie Niskim. 
W trakcie wernisażu przybyli 
goście obejrzeli film pt. „Epi-
fan Drowniak zwany Nikifo-
rem” o jednym z najbardziej 
znanych Łemków na świe-
cie. Epifan Drowniak został 
pod koniec życia doceniony  
i uznany na całym świecie za 
jednego z najwybitniejszych 
prymitywistów. 

Wystawę otworzył dyrek-
tor muzeum Waldemar Pół-
chłopek, który przywitał przy-

jów m. in. można zobaczyć oka-
zale się prezentującą czuhanię 
(czuhę) łemkowską, długi brą-
zowy płaszcz, który zarzucano 
na ramiona jak pelerynę, a jego 
rękawy zszyte były dołem i za-
stępowały kieszenie – powie-
działa pani kustosz. Łemkowie 
poprzez swoją odrębność, ję-
zyk, religię, zwyczaje, muzykę, 
stroje stworzyli bogatą kul-
turę, która nadała im wyrazi-
sty charakter i odróżniła od in-
nych grup etnicznych. Pomimo 
burzliwej historii, tragicznych 
wydarzeń XX w. i związanych 
z nimi akcji przesiedleńczych 
kultura łemkowska pozostała 

jedną z najbardziej charakte-
rystycznych i budzących zain-
teresowanie kultur w Polsce. 
Współcześni Łemkowie kulty-
wują tradycje przodków i roz-
wijają własną kulturę – dodała 
Aleksandra Żółkoś. Głos zabrał 
twórca Muzeum Kultury Łem-
kowskiej w Zyndranowej Teo-
dor Gocz. Podziękował za zor-
ganizowanie wystawy i pro-
sił o zadawanie pytań. Głos za-
brał także Bohdan Gocz, obec-
nie przewodniczący Towarzy-
stwa na Rzecz Rozwoju Mu-
zeum Kultury Łemkowskiej w 
Zyndranowej. Podziękował za 
organizację wystawy pracow-
nikom muzeum, podkreślając 
że to pierwsza tego typu wy-
stawa w dukielskim muzeum. 
Na wystawie możemy obejrzeć 
grafiki i akwarele artystów łem-
kowskiego pochodzenia.

Krystyna Boczar-Różewicz

po drodze to czy tamto albo coś 
opowiadał. W lecie podczas ta-
kiej wyprawy należało oganiać 
się od dokuczliwych i natręt-
nych bąków, jeśli nie chciało 
się mieć swędzących niemiło-
siernie bąbli. I gdy raz tak szli-
śmy i oganialiśmy się, dziadek 
powiedział, że najlepiej byłoby 
pozbyć się tych bąków na stałe. 
Przytaknąłem gorliwie:

- Tak, tak!! Ale jak to zro-
bić ?! Nie da rady ich wszyst-
kich wyłapać!

- Nie trza łapać – powie-
dział dziadek.

- To jak? To co zrobić?
- Trza złapać bonczyce – 

rzekł dziadek tajemniczo pod-
kręcając wąsa.

- Jaką bączycę dziadku?! 
– spytałem mocno zaintry-
gowany.

- Ano takom bonczyce 
co jest królowom wszystkich 
bonków.

- A gdzie ona jest?
- O to to, dzie ona jest. Nikt 

nie wie dzie jest. Trza jom zna-
leźć! Ale jo wiem dzie szukać!

- Gdzie dziadku, gdzie? – 
dopytywałem się. 

- Ano popatrz, tu po drodze 
po miedzach w genstej trowie, 
ona tu może być! Ona włazi 
w dziure po myszach i tam 

gniozdo se robi. A bonki jej tam 
znoszom co najlepsze! 

- A co znoszą? – docie-
kałem.

- A bedziesz widzioł. Jak 
znajdziesz to bedziesz widzioł – 
enigmatycznie odparł dziadek.

Oczywiście tego dnia i wiele 
razy później gorliwie przeszu-
kiwałem porośnięte miedze 
w poszukiwaniu bączycy. Nie 
znalazłem jej, ale przy okazji 
zrywałem sobie i zajadałem po-
ziomki, maliny, jeżyny, owoce 
dzikiej róży czy głogu. I mimo 
natręctwa bąków byłem bardzo 
zadowolony. Nagrobek Teofila Szczurka na cmentarzu 

parafialnym w Jasionce

Tablica na nagrobku Teofila Szczurka

Fo
t. 

kb
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Oddali hołd poległym 69 lat temu

Z wizytą w Brukseli

Z wizytą we Włoszech

Burmistrz Dukli Marek Górak i przewodniczacy Rady Miejskiej w Dukli  
Andrzej Dziedzic złożyli wieniec w imieniu władz samorzadowych gminy

Uroczystości rocznicowe na Cmentarzu Wojennym w Dukli

Uczestnicy wyjazdu do Brukseli z europarlamentarzystami.  
Pani Grażyna Kłap (KGW Równe) obok p. Elżbiety Łukacijewskiej

Z wizytą w Brukseli

Od lewej panie: Maria Malinowska z Łężan, Maria Rogala z Przybówki,  
Helena Słowik z Bratkówki i Grażyna Kłap z Równego

Wspólne zdjęcie na spotkaniu 
ze strażakami z Gualdo Tadino

Upominki dla strażaków  
od przedstawicieli gminy

Odwiedziny  
u księdza Ryszarda

15 osobowa grupa przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Iwli i radny Rady Miejskiej w Dukli Krzysztof Woźniak 
przebywali w dniach 13-18 października br. z wizytą w Gualdo 
Tadino we Włoszech na zaproszenie ks. Ryszarda Szwasta w jego 
parafii. 

Strażcy w Watykanie na placu św. Marka

Zwyciężczynie konkursu 
„Promujemy krośnieńskie 
smaki”, którego organizato-
rem była Elżbieta Łukacijew-
ska Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego i „Unia Przedsiębior-
czych” z Krosna w nagrodę od-
wiedziły Brukselę. Jedną z na-
grodzonych pań była Grażyna 
Kłap – przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w Rów-
nem, której pierogi razowe pie-
czone zostały nagrodzone przez 
jury konkursowe. Od 29 wrze-
śnia do 3 października br. wraz 
z grupą „Amazonek” z wo-
jewództwa podkarpackiego, 
przedstawicielami Ochotni-
czych Straży Pożarnych, naj-
aktywniejszych wolontariuszy 
z terenu województwa, olim-
pijczyków konkursu wiedzy  
o Unii Europejskiej przeby-
wały w Brukseli na zaprosze-
nie poseł Elżbiety Łukacijew-
skiej. W dzień przyjazdu do 
Brukseli pani poseł spotkała się 
ze swoimi gośćmi. Następnego 
dnia zwiedzali Parlament Eu-
ropejski w towarzystwie pani 
Poseł. 9 osób w tym pani Gra-
żyna Kłap odwiedziło biuro eu-
roposłanki. Odbyło się także 
spotkanie z europosłem prof.  
Jerzym Buzkiem. Po obiedzie 

w Parlamencie uczestnicy wy-
jazdu spotkali sie z przewod-
niczką Marią Kozińską i zwie-
dzali Brukselę. Kolejnego dnia 
zwiedzali Brugię, ważny port 
śródlądowy dostępny dla stat-
ków morskich. To miasto z XII 
wieku stanowiące wyjątkowy 
przykład średniowiecznej za-
budowy, która zachowała swoja 
historyczną strukturę, rozwija-
jącą sie przez stulecia. W Bru-
gii zwiedzaliśmy rynek, katedrę 
z relikwiami krwi Chrystusa, 
odwiedziliśmy stary browar,  
w którym sprzedaje się 2500 
smaków piwa – powiedziała p. 
Grażyna Kłap. Pani Poseł to 
kobieta dobrego serca, pomaga 
wszystkim, w czasie naszej wi-
zyty w Brukseli z każdym z nas 
rozmawiała, dla każdego znala-
zła chwilę czasu. Dla młodzieży 
organizuje konkursy, staże  
w Parlamencie. W imieniu wła-
snym i wszystkich uczestników 
wyjazdu bardzo dziękuję za tak 
wspaniale zorganizowany czas 
na wyjeździe, to była dla mnie 
wspaniała nagroda – dodała 
p. Grażyna.

Relacje z wyjazdu do Brukseli 
p. Grażyny Kłap spisała  

KrystynaBoczar-Różewicz

Nawiązali współpracę ze tamtejszymi strażakami. Odwiedzili 
Asyż, Loretto, byli na audiencji w Watykanie. Przewodnikiem w 
czasie zwiedzania był ks. Ryszard. Zaprosili strażaków z Gualdo 
Tadino do Iwli i do gminy Dukla. Z niezapomnianymi wrażeniami 
wrócili do domów.

kbr

Pamiątkowy dyplom dla strażaków z Iwli 
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Drugi etap Kiermaszu Pod-
karpackiej Tradycyjnej Sztuki 
Kulinarnej miał miejsce 1 wrze-
śnia 2013r. Festiwal smaków 
rozpoczął się o godzinie 16.00. 
Projekt współfinansowany 
był przez Szwajcarię w ra-
mach szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europej-
skiej a organizatorem imprezy 
był Ośrodek Kultury w Dukli. 
O godzinie 16.00 zaproszeni 
rękodzielnicy rozstawili sta-
nowiska, twardo stali i czekali 
na klientów. Gościliśmy rów-
nież przedstawicieli Gospodar-
stwa Sadowniczego z powiatu 
sandomierskiego, którzy należą 
do Europejskiej Sieci Regional-
nego Dziedzictwa Kulinarnego. 
Od nich otrzymaliśmy przepis 
m.in. na „Zalewajką Święto-
krzyską”. O godzinie 15.30 za-
proszone Koła Gospodyń roz-
stawiły stoły z przygotowanym 
jadłem, przetworami jak i prze-

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 VI POWIATOWY 
PRZEGLĄD PIOSENKI 

OBCOJĘZYCZNEJ
DUKLA 2013

TERMIN:
21 listopada 2013 r. godz. 11.00
MIEJSCE:
Sala Widowiskowa Ośrodka 
Kultury w Dukli
ul. Kościuszki 4
38-450 Dukla
ORGANIZATOR: 
OŚRODEK KULTURY  
W DUKLI
38-450 Dukla ul. Kościuszki 4 
PATRONAT HONOROWY: 
STAROSTWO POWIATOWE 
W KROŚNIE 
REGULAMIN:
1. W konkursie może wziąć 

udział solista lub zespół  
z powiatu krośnieńskiego. 

2. Uczestników konkursu obo-
wiązuje wykonanie jednej 
piosenki w języku obcym. 

3. Dopuszcza się do konkursu 
wykonawców z własnym 
akompaniamentem, z towa-
rzyszeniem zespołu muzycz-
nego lub podkładem mu-
zycznym na płycie CD (for-
mat audio). 

4. Warunkiem przystąpienia 
do konkursu jest wypełnie-
nie karty zgłoszenia i prze-
słanie jej na adres organi-
zatora lub elektronicznej  
norbert@dukla.pl do dnia 15 
listopada 2013r.

5. Prezentacje konkursowe oce-
niać będzie komisja powo-
łana przez organizatora. 

6. Kryteria oceny: 
a) dobór repertuaru 
b) poprawność językowa 
c) muzykalność i warunki gło-

sowe wykonawcy 
d) ogólny wyraz artystyczny 

prezentacji 
7. Kategorie wiekowe: 

I) kl. I - III
II) kl. IV - VI 

III) gimnazjum 
IV) szkoły średnie
V) dorośli 

8. W przypadku dużej ilości 
wykonawców, konkurs po-
dzielony zostanie na dwa dni 
(21-22 listopada). 

9. Jeżeli do konkursu zgłosi 
się dużo zespołów lub du-
etów, organizator może do-
datkowo wyodrębnić te ka-
tegorie konkursowe (bez 
względu na wiek).

10. Placówka delegująca może 
zgłosić maksymalnie dwóch 
uczestników w każdej kate-
gorii.

11. Komisja konkursowa przy-
zna miejsca oraz wyróż-
nienia. 

12. Komisja konkursowa może 
przyznać GRAND PRIX 
Przeglądu. 

13. Laureaci Przeglądu otrzy-
mają nagrody rzeczowe oraz 
dyplomy. 

K a r t a  z g ł o s z e n i a

VI POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
DUKLA 2013

tytuł prezentacji ..................................................................................................................

imię i nazwisko wykonawcy/nazwa grupy ........................................................................

kategoria wiekowa .............................................................................................................

autor ...................................................................................................................................

ilość uczestników ..................

szkoła .................................................................................................................................

opiekun (tel.) .........................................

uwagi ..................................................................................................................................

"

REGULAMIN 
XI GMINNEGO KONKURSU 

INSCENIZACJI WIERSZA  
I PROZY

DUKLA 2013
1. Konkurs jest imprezą otwartą dla dzieci i młodzieży z terenu 

miasta i gminy Dukla.
2. Konkurs przeprowadzony zostanie w IV kategoriach wie-

kowych.
o Kat. I kl. O-III
o Kat. II kl. IV-VI
o Kat. III Gimnazjum
o Kat. IV Liceum

3. Prezentacje konkursowe oceniać będzie komisja artystyczna po-
wołana przez organizatora według następujących kryteriów:

14. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. 
15. Organizator przewiduje możliwość przyznania nagrody pu-

bliczności. 
16. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny. 
17.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Akceptując regulamin i biorąc udział w przeglądzie jednocze-
śnie każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KO-
ŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii zdjęć i video na stronie in-
ternetowej www.ok.dukla.pl. 

UWAGA: ze względu na remont sali widowiskowej termin bądź 
miejsce konkursu może ulec zmianie !!!

„PEJZAŻ GÓRSKI”  
- wystawa zbiorowa 

Góry są wyzwaniem, góry prowokują człowieka, istotę ludzką, 
młodych i nie tylko młodych do dokonania wysiłku w celu zwy-
ciężenia samego siebie. Góry pozwalają doświadczyć trudu wspi-
naczki, strome podejścia kształtują charakter, kontakt z przyrodą 
daje pogodę ducha.

     
bł. Jan Paweł II

Od 3 do 15 grudnia 2013 
roku w Galerii przy Ośrodku 
Kultury w Dukli będzie można 
obejrzeć wystawę Kobiecej 
Grupy Plastycznej „Droga”. 

Grupa powstała na początku 
2001 roku w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Rzeszowie 
z inicjatywy artysty plastyka 
Alicji Łątki - Lewandowskiej. 
Główną formą działalności są 
wystawy zbiorowe. „Droga” 
skupia kobiety, które zajmują 
się zawodowo plastyką oraz 
uprawiają wybrane dyscypliny 
plastyczne, głównie malar-
stwo sztalugowe, rysunek i gra-
fikę komputerową. Poszukiwa-
nia twórcze członkiń grupy od-
bywają się różnymi ścieżkami 
(drogami) - stąd nazwa.

Na wystawie w Dukli będą 
prezentowane obrazy o tema-
tyce pejzażu górskiego, jak 
same artystki mówią, miejsce 
zobowiązuje do danej tema-
tyki. Obrazy są w różnych tech-
nikach, formatach, a interpreta-
cja tematu jest bardzo szeroka.

Ośrodek Kultury zaprasza 
na wernisaż 3 grudnia 2013 
roku, godzina 16:00. Podczas 
wernisażu zostaną zaprezento-
wane sylwetki artystek, odbędą 
się rozmowy o sztuce, obrazach 
i tworzeniu.

Anna Kosinkiewicz

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

larnością wśród gości – szybko znikało ze stołów to co przygo-
towały Koła Gospodyń Wiejskich i instruktorzy. Przeprowadzono 
konkurs na „Najpiękniejszy Wieniec” z płodów rolnych. Na im-
prezie gościliśmy wielu znakomitych gości z powiatu, burmistrza 
Dukli, radnych oraz przedstawicieli miejscowych mediów, mie-
sięcznika „Dukla.pl” oraz portal internetowy „eDukla.pl” 

Wyniki konkursu na ‘Najpiękniejszy Wieniec”:
I miejsce otrzymał wieniec z Równego
II miejsce wieniec z Barwinka
III miejsce wieniec z Lipowicy
IV miejsce wieniec z Łęk Dukielskich, Wietrzna, Nadola, Cergo-

wej, Teodorówki, Mszany, Głojsc, Nowej Wsi, Tylawy  
i Zboisk,

 Dla gości wystąpił zespół „Szarotka Duklanie”, Zespół Koła 
Gospodyń z Głojsc” i zespół „Równianie” z pieśniami ludowymi  
i obrzędem „Kiszenie kapusty”. Na koniec - wszyscy wspólnie 
biesiadowali. Imprezę zakończyliśmy tuż przed 22.00. Ośrodek 
Kultury dziękuje Kołom Gospodyń za przygotowanie stołów oraz 

pisami. Jednak deszcz nie po-
zwolił przeprowadzić imprezy 
zgodnie z planem. Całość z po-
wodu ciągłych opadów prze-
niesiona została do hali MO-
SiR-u. Jadło regionalne i prze-
twory cieszyły się dużą popu-

instruktorom z Równego za po-
moc w realizacji projektu (pani 
Grażynie Kłap), z Tylawy (pani 
Anecie Gęborys), z Łęk Du-
kielskich (pani Marii Kołacz) 
z Głojsc (pani Czesławie Cze-
pidze). Organizatorzy dziękują 
również pracownikom Stowa-
rzyszenia na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Podkarpacia „Pro 
Carpathia”, którzy pilotowali  
i służyli doradztwem w realiza-
cji projektu.

ciąg dalszy na str. 14 u
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XI GMINNY KONKURS  
INSCENIZACJI WIERSZA I PROZY

tytuł prezentacji ..................................................................................................................

imię i nazwisko wykonawcy/nazwa grupy ........................................................................

kategoria wiekowa .............................................................................................................

autor ...................................................................................................................................

ilość uczestników ..................

szkoła .................................................................................................................................

opiekun (tel.) .........................................

uwagi ..................................................................................................................................

"

- dobór repertuaru do wieku i 
możliwości wykonawcy

- interpretacja wiersza i prozy
- kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny in-

scenizacji
4. W inscenizacji może wziąć 

udział dowolna ilość osób.
5. Tematyka repertuarowa jest 

dowolna.
6. Kolejność prezentacji ustala 

organizator.
7. Organizator przewiduje dla 

każdego uczestnika pamiąt-

kowe dyplomy, za I, II, III 
miejsce, statuetki lub na-
grody rzeczowe.

8. Konkurs odbędzie się w dniu 
28 listopada 2013r. o godz. 
11.00 w sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury w Dukli, 
ul. Kościuszki 4.

9. Warunkiem udziału w kon-
kursie jest przesłanie karty 
zgłoszenia na adres organi-
zatora, lub pod adres email 
norbert@dukla.pl do dnia 22 
listopada 2013r. 

UWAGA: ze względu na re-
mont sali widowiskowej termin 
bądź miejsce konkursu może 
ulec zmianie !!!

Czytelnicy piszą

Święto Niepodległości 
Polski 11.XI

Długo spała Polska Święta
Długo biały orzeł spał,
Lecz się ocknął i spamiętał,
Że on kiedyś wolność miał.

Przypomnijmy, że nasza Polska była pod zaborami 123 lata. 
My byliśmy pod zaborem austriackim zwanym Królestwo 

Galicji i Lodomerii. Jak się toczyło nasze życie pod zabo-
rami, to temat odrębny, który będziemy wspominać i o któ-
rym będziemy pisać. Od pierwszej chwili, gdy Polska zniknęła 
z mapy Europy pojawiały się zrywy patriotyczne, by nasz kraj 
odzyskał wolność. Powstawały konspiracje, walki, powstania 
jak Listopadowe 1830 czy też Styczniowe 1863. Droga do wol-
ności była krwawa. Powstawało wiele mogił. Ludzi wywożono 
w najniebezpieczniejsze miejsca. Ale nadzieja trwała w nas. 
Prosiliśmy Pana Boga o Wielką Wojnę bo w niej była szansa 
na odzyskanie wolności. Wybuchła I Wojna Światowa w roku 
1914 wtedy modliliśmy się, ojczyznę wolną daj nam Panie. 
Nadszedł dzień 11 listopada 1918 roku. W tym dniu wszyst-
kie codzienne gazety pisały, że przyjechał pociągiem berliń-
skim do Warszawy więzień Magdeburga Józef Piłsudski w to-
warzystwie adiutanta podpułkownika Sosnowskiego, których 
natychmiast obrzucono kwiatami. Na dworcu warszawskim 
oczekiwali Józefa Piłsudskiego politycy, przyjaciele i rzesze 
publiczności. Oczekiwał go też regent książę Lubomirski z ad-
iutantem. Dzień ten uznano za Dzień Niepodległości Polski. 
Ustawowo dzień 11 listopada ustanowiono jako Święto Nie-

podległości Polski. Śpiewaliśmy wtedy ojczyznę wolną po-
błogosław Panie. Wojna się skończyła. Niemcy podpisali bez-
względną kapitulację. Więźniowie polityczni zostali zwol-
nieni. Żołnierze polscy zajęli Belweder. Niemców rozbrajano, 
usuwano wszędzie niemieckie napisy, pojawiały się flagi Pol-
ski. W Warszawie władza regencyjna przekazała władzę Jó-
zefowi Piłsudskiemu władze nad wojskiem i misję utworze-
nia Rządu Narodowego. Do stolicy zaczęli przyjeżdżać poli-
tycy z całego kraju by się spotkać z brygadierem Piłsudskim. 
Należy jeszcze wspomnieć, że już w październiku 1918 r. pol-
scy żołnierze zaczęli rozbrajać Niemców, w niektórych mia-
stach jak w Krakowie i Tarnowie. Po odzyskaniu niepodległo-
ści zabrano się do roboty, a zrobiono wiele o czym wspomina 
pan redaktor z Krakowa Zbigniew Ringer, w lipcowym wyda-
niu miesięcznika dukielskiego. Ale czekała nas długa walka  
o utrzymanie niepodległości. Stoczyliśmy batalię z Ukraiń-
cami, gdzie walczyły nasze „Orlęta”, wojnę z bolszewikami, 
wybuchło Powstanie Wielkopolskie i Śląskie. Dopiero rok 
1921 dał nam pokój. Ojczyznę wolną błogosław nam Panie.

Stanisława Zaniewiczowa

W s p o m n i e n i e
Teresa Dobrowolska (1931- 2012) długo-

letni i zasłużony hodowca, twórca większości sukcesów, stadniny 
Koni w Kurozwękach początkowo koni angloarabskich, a od 1973 
roku koni czystej krwi arabskiej. 

uczycielem, po każdym roku 
nauki zdawała egzaminy ze 
znajomości materiału w szkole 
w Korczynie. Rodzice nauczyli 
ją języka francuskiego i nie-
mieckiego. To szczęśliwe dzie-
ciństwo zakończyło sie z chwilą 
wybuchu II Wojny Światowej. 

W czasie wojny był ojciec 
był kierownikiem bazy prze-
rzutowej na Węgry i do Francji. 
Do pracy w konspiracji anga-
żował żonę Marię i córkę, która 
była łącznikiem – zwiadowcą i 
obserwatorem formacji policyj-
nych okupanta i miejscowego 
posterunku ukraińskiego. W or-
ganizacji nazywano ją Lala, co 
przyjęto jako jej pseudonim.. Za 
przynależność i pracę w kon-
spiracji otrzymała odznaczenie 
podpisane przez gen. B. Wituc-
kiego i Łokcikowskiego oraz 

nominowana została do stop-
nia porucznika przez gen. No-
winę – Sokolnickiego. Po woj-
nie ukończyła w Krośnie Li-
ceum im. Mikołaja Kopernika 
i tu zdała maturę. Ukończyła 
także w Krośnie Szkołę Mu-
zyczną I stopnia w klasie forte-
pianu. Ze względu na trudną sy-
tuację w rodzinie (aresztowanie 
ojca za przynależność do AK) 
miała problemy z dostaniem 
się na studia. Studia rozpoczęła 
na Wydziale Zootechnicznym 
w Olsztynie-Kortowie, póź-
niej przeniosła sie na Uniwer-
sytet Jagielloński, bo młodzie-
żowe organizacje olsztyńskiej 
uczelni domagały się usunię-
cia jej z uczelni, jako wroga 
ustroju. Była ostatnim roczni-
kiem, który miał możność słu-
chania wykładów prof. Ro-
mana Prawocheńskiego. Studia 
ukończyła w 1954 roku i otrzy-
mała tytuł inż. zootechniki. 

Po dyplomie miała trud-
ności z otrzymaniem pracy w 
stadninie, gdyż w tym czasie 
kobiet nie zatrudniano do pracy 
z końmi. Jednak dostała pracę 
w Bielinie Nowym, potem już 
jako asystent przeniosła sie do 
Stubna, później do Samborca 
koło Sandomierza do stadniny 
koni angloarabskich. Oprócz 
hodowli zorganizowała tam 
sekcję jeździecką. Po 4 latach 
pracy w Samborcu przeniosła 
się do stadniny koni angloarab-
skich w Kurozwękach, gdzie 
pracowała i prowadziła ho-
dowlę 36 lat. W 1973 roku pod-
jęto decyzje o utworzeniu w 
Kurozwękach trzeciej stadniny 
koni arabskich w Polsce. Ko-

u dokończenie ze str. 13 
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nie angloarabskie odeszły do 
innych stadnin, do Kurozwęk 
przyszły araby z Michałowa i 
Janowa Podlaskiego, ale był to 
materiał słaby, czego nie ukry-
wali darczyńcy. Okazało się, 
że dobra praca zaczęła przyno-
sić efekty i araby z Kurozwęk 
zaczęły zajmować dobre miej-
sca na pokazach zagranicznych 
i dobrze się sprzedawać. Posia-
dała uprawnienia sędziego mię-
dzynarodowego, często oce-
niała konie poza granicami 
kraju i wiedziała, że hodowla 
arabów z Kurozwęk stoi na bar-
dzo wysokim poziomie. Zało-
żony przez nią klub jeździecki 

Miłość do zwierząt wynio-
sła z domu rodzinnego, w któ-
rym zawsze były psy i koty. 
Konie poznała i zafascynowała 
się nimi na kopalni, gdzie pra-
cował jej ojciec. Często jako 
dziecko przesiadywała w stajni, 
gdzie opiekun koni kopalnia-
nych opowiadał o nich. Była 
bardzo wysportowana jeździła 

na sankach, nartach, rowerze, 
chodziła na długie wycieczki 
leśne i górskie.

Urodziła sie w Węglówce w 
powiecie krośnieńskim. Ojciec 
Stefan Mięsowicz był kierow-
nikiem kopalni ropy naftowej 
w Węglówce. Przedmioty obo-
wiązujące w szkole podstawo-
wej przerabiała w domu z na-

„Podkowa” nie zaprzestał dzia-
łalności po zmianie rasy koni. 
Przed 1973 rokiem brano udział 
w zawodach z przeszkodami,  
a po przejściu na hodowlę ara-
bów w rajdach długodystanso-
wych. Ta dyscyplina przyniosła 
stadninie dwukrotnie Mistrzo-
stwo Polski i dobre miejsca w 
rajdach długodystansowych 
zagranicą. W sport jeździecki 
mocno zaangażowany był mąż 
pani Teresy Krzysztof Dobro-
wolski. W 1997 roku przeszła 
na emeryturę i przeniosła się 
wraz z córką i zięciem do Teo-
dorówki koło Dukli. Zmarła 29 
czerwca 2012 roku.

Teresa Dobrowolska ze swoim ulubieńcem

Wspomnienie o pani Teresie Dobrowolskiej na podstawie informacji 
od córki Marii Domagalik przygotowała Krystyna Boczar-Różewicz

Głową naszego Kościoła 
jest Jezus Chrystus
Z ks. Romanem Jagiełło proboszczem parafii polskokato-
lickiej pw. „Dobrego Pasterza” w Łękach Dukielskich rozmawia 
Krystyna Boczar-Różewicz
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II Zawody Rowerowe MTB w Wietrznie

Anna Skalniak i Arkadiusz 
Krzesiński najlepsi

5 października br. w 
Wietrznie odbyły się II Za-
wody Rowerowe MTB- edy-
cja jesienna. Bardzo dobrze 
oznakowana 31 kilometrowa 
trasa przebiegała przez tereny 
leśne w okolicy Wietrzna, Bó-
brkę, Pałacówkę, Kobylany 
oraz Myszkowskie. Organi-
zatorem zawodów był Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dukli oraz Gmina Dukla. 
W wyścigu głównym wzięło 
udział 142 zawodników: kobiet 
i mężczyzn. 18 osób z katego-
rii junior ścigało się na dystan-
sie 10 km. Najszybszy z męż-
czyzn był Arkadiusz Krze-
siński (Żbik Komańcza) i trasę 
wyścigu głównego pokonał 
w 1 godzinę 23 minuty i 39s. 
Wśród kobiet tryumfowała 
Anna Skalniak (MTB Klimek 
Team), trasę pokonała w 2 go-
dziny 5 minut i 30s. W klasy-
fikacji drużynowej zwyciężył 
MTB MOSiR Dukla. Zwody 
ukończyło 100 zawodników.

Oprócz rywalizacji junio-
rów i seniorów odbyły się wy-
ścigi dziecięce. Na starcie sta-
nęło 38 zawodników. Wszyst-
kie dzieci otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy oraz pamiąt-
kowe nagrody. 

Klasyfikacja w wyścigach 
dziecięcych:

Kategoria do 4 lat  
(ur. do 2009 r.) chłopcy

I miejsce: Fabian Radzik (Gor-
lice) czas 22 sek.

II miejsce: Mikołaj Klaczkow-
ski (KlaczBike Team) czas 
30 sek.

Kategoria do 4 lat  
(ur. do 2009 r.) dziewczynki

I miejsce: Julia Deptuch (Ry-
manów Zdrój) czas 45 sek.

II miejsce: Izabela Marek (Iwo-
nicz Zdrój) czas 50 sek.

Kategoria od 5 do 7 lat (ur. 2008-
2006 r.) chłopcy

I miejsce: Kamil Łuszcz (Bu-
kowsko) czas 30 sek.

II miejsce: Sebastian Gar-
bowski (Klimkówka) czas 
31sek.

III miejsce: Mateusz Farba-
niec (Rymanów Zdrój) 
czas 32 sek.

Pozostali uczestnicy wyścigu: 
Wiktor Jeż (Jedlicze Team), Bo-
rys Klaczkowski (KlaczBike 
Team), Miłosz Krowicki (Du-
kla), Bartosz Cupryś (Rebike 
Impulse Team), Oskar Karczyń-
ski (UKS MTB MOSiR Sanok), 
Kamil Marek (Iwonicz Zdrój)

Kategoria od 5 do 7 lat  
(ur. 2008-2006 r.) dziewczynki

I miejsce: Zuzanna Krowicka 
(Dukla) czas 36 sek.

II miejsce: Malwina Kwiat-
kowska (Klimek Krynica 
Zdrój) czas 1:30 sek.

Kategoria od 8 do 10 lat  
(ur. 2005-2003 r.) chłopcy

I miejsce: Szymon Niezgoda 
(MTB MOSiR Dukla) czas 
1:55 sek.

II miejsce: Filip Karczyński 
(MTB MOSiR Sanok) czas 
1:57 sek.

III miejsce: Arkadiusz Winiar-
czyk (Olimpia Przemyśl) 
czas 1:59 sek.

Pozostali uczestnicy wyścigu: 
Filip Gajdek (Rzeszów), Olaf 
Szwast (MTB MOSiR Du-
kla), Tomasz Jadczyszyn (MTB 
MOSiR Sanok)

Kategoria od 8 do 10 lat  
(ur. 2005-2003 r.) dziewczynki

I miejsce: Martyna Łuszcz (Bu-
kowsko) czas 2:15 sek.

II miejsce: Julia Gołąbek 

(MTB MOSiR Dukla)  
czas 2:18 sek.

III miejsce: Iga Urban (MTB 
MOSiR Dukla)  
czas 2:20 sek.

Pozostali uczestnicy wyścigu: 
Anna Winiarska (Olimpia Prze-
myśl), Olga Szwast (MTB MO-
SiR Dukla), Julia Jeż (Jedlicze 
Team), Samanta Krzesińska 
(Żbik Komańcza), Aleksandra 
Opałka (MTB MOSiR Dukla), 
Amelia Jadczyszyn (MTB MO-
SiR Sanok)

Kategoria od 11 do 12 lat  
(ur. 2002-2001 r.) chłopcy

I miejsce: Dawid Stanisz (MTB 
Rymanów) czas 1:42 sek.

II miejsce: Tymoteusz Cupryś 

Najmłodsze uczestniczki zawodów z dyrektorem MOSiR Michałem Szopą  
i przedstawicielami sponsorów.

Duklanie w III Wyścigu 
MTB Boguchwała

Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne Lubcza było organizato-
rem III wyścigu MTB Boguchwała. Na starcie zjawiło się ponad 
250 kolarzy. Zawodnicy do wybory mieli dwie trasy; „Hobby” 17 
km oraz „Senior” 38 km. Na dystansie „Hobby” najlepszy w swo-
jej kategorii był zawodnik MTB MOSiR DUKLA Marcin Misiołek. 
Na dystansie „Senior” startowało dwóch zawodników naszej sekcji;  
6 miejsce w kat.M3 i 26 w „open” zajął Jerzy Szwast. Mateusz Lo-
renc ukończył rywalizacje na 18 miejscu w kat.M3 i 57 w „open”. 
W zawodach dla dzieci 1 miejsce zajęła Martyna Misiołek. Zawody 
były bardzo dobrze zorganizowane, po zawodach loteria fantowa i 
przyjemna atmosfera, wokoło były same uśmiechnięte twarze.

Damian Lęśniak

Z tenisowego podwórka
15 października 2013r. w hali sportowej Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji odbył się pierwszy Turniej Szkolnej Ligi Tenisa 
Stołowego. Do rywalizacji przystąpiło 28 zawodników i 18 za-
wodniczek. Poniżej prezentujemy wyniki w poszczególnych kate-
goriach a także klasyfikacje szkół:

Kategoria I Klasy I-III SP dziewczyny :
1. Aurelia Gierlicka 50 pkt. Łęki D.
2. Kinga Krężałek 47 pkt. Łęki D.
3. Magdalena Zając 45 pkt. Łęki D.
4. Oliwia Król 43 pkt. Wietrzno
5. Natalia Urbanik 41 pkt. Wietrzno
6. Hanna Delimat 39 pkt. Wietrzno

Kategoria I Klasy I-III SP chlopcy :
1. Michał Olbrycht 50 pkt. Dukla
2. Szymon Maciejewski 47 pkt. Dukla
3. Szymon Sporek 45 pkt. Dukla
4. Sebastian Węgrzyn 43 pkt. Łęki D.
5. Oliwier Fara 41 pkt. Łęki D.
6. Patryk Szczurek 39 pkt. Wietrzno
7. Paweł Mazur 37 pkt. Wietrzno
8. Mateusz Ukleja 35 pkt. Wietrzno

Klasyfikacja Szkół : 
1. Łęki Dukielskie 181 pkt.
2. Wietrzno 160 pkt.
3. Dukla 97 pkt.

Damian Leśniak

(Rebike Impulse Team) 
czas 1:46 sek.

Kategoria od 11 do 12 lat  
(ur. 2002 – 2001 r.) dziewczynki

I miejsce: Sandra Krzesińska 
(Żbik Komańcza)  
czas 1:43 sek.

I miejsce: Martyna Misiołek 
(MTB MOSiR Dukla) czas 
1:49 sek.
Wyniki w poszczególnych 

kategoriach wiekowych znaj-
dują się na stronie:

h t t p : / / s y s t e m . t i m e d o .
p l / p u b l i c z n y / w y n i k i / 2 0 /
o t w a r t e - z a w o d y - r o w e -
rowe-wietrzno-2013

Damian Leśniak

K. Różewicz: Pierwsze para-
fie Polskiego Narodowego Ko-
ścioła Katolickiego w Polsce po-
wstały na początku XX w. Jaką 
datę uznaje się za powstanie Pol-
skiego Narodowego Kościoła Ka-
tolickiego w Polsce? Kiedy po-
wstała parafia tego Kościoła  
w Łękach Dukielskich?

Ks. Roman Jagiełło: Pierw-
sza parafia PNKK powstała w 
Krakowie w 1920 roku. Kilka 
lat później powstały parafie w 
Bażanówce, Jaćmierzu i Łę-
kach Dukielskich. Wszystkie 
parafie, które powstały w Pol-
sce przedwojennej były trakto-
wane jako jedna diecezja mi-
syjna polskiego kościoła na-
rodowego w Ameryce. Pierw-
sze parafie PNKK w Ameryce 
powstały pod koniec XIX w, 
przyjmuje się rok 1897 jako 
datę powstania tego Kościoła. 
Pierwszym biskupem PNKK 

został wybrany bp Franciszek 
Hodur. Odnośnie zaś parafii w 
Łękach Dukielskich, to istnieje 
ona od 1925 roku. Za dwa lata 
będziemy obchodzić 90. lecie 
jej istnienia. W 1926 roku pa-
rafię w Łękach Dukielskich od-
wiedził biskup Franciszek Ho-
dur, udzielając młodzieży sa-
kramentu bierzmowania. Od 
1951 roku, po zamordowaniu 
przez UB ostatniego biskupa 
PNKK w Polsce - Józefa Pa-
dewskiego, Kościół musiał 
zmienić nazwę na Polskoka-
tolicki i usamodzielnić się, a z 
PNKK w USA pozostał w przy-
jaznych relacjach. 
K. Różewicz: W jakich okoliczno-
ściach powstała parafia PNKK  
w Łękach Dukielskich ?

Ks. Roman Jagiełło: W chwili 
powstania parafia liczyła 300 
rodzin, a podstawą jej powsta- ciąg dalszy na str. 19 u

nia był bunt przeciwko księ-
dzu proboszczowi z Kobylan, 
bo Łęki Dukielskie należały do 
parafii w Kobylanach. Ówcze-
sny proboszcz nie chciał po-
chować męża ubogiej kobiety, 
ponieważ nie miała czym opła-
cić pogrzebu i kazał jej sprze-
dać krowę –żywicielkę. Kiedy 
zapłakana kobieta wróciła 
do domu opowiedziała to są-
siadom. Wywołało to sprze-
ciw przeciwko niemu. Miesz-
kańcy Łęk zebrali pieniądze na 
mszę św. za męża kobiety i po-
stanowili stworzyć nową para-
fię, idee której przenikały już 
wcześniej do Łęk Dukielskich z 
Borysławia, gdzie w zawodzie 
nafciarza pracowało wielu Łę-
czan. Sprowadzono księdza 
Apolinarego Filarskiego z Ba-
żanówki i pierwsza msza św. 
w obrządku kościoła narodo-
wego odprawiona została la-
tem przy ołtarzu polowym.  

8 września 1925 roku została 
odprawiona msza św. w pro-
wizorycznie przygotowanej ka-
plicy, również przez księdza Fi-
larskiego, który został pierw-
szym jej proboszczem. Do pa-
rafii należało wtedy 720 osób.
K. Różewicz: Jak liczna jest obec-
nie parafia polskokatolicka w Łę-
kach Dukielskich?

Ks. Roman Jagiełło: W tej 
chwili w naszej parafii są 24 
rodziny. Kilka osób mieszka w 
Anglii, a kilka osób, chociaż 
nie mieszka w Łękach, to jed-
nak poprzez zawarcie ślubów 
ekumenicznych - nie wystąpiło 
z naszego Kościoła, i co jakiś 
czas przyjeżdżają na nabożeń-
stwa do swojej macierzystej 
parafii.
K. Różewicz: W czym ksiądz upa-
truje tak drastyczne zmniejsze-
nie się parafian w Łękach Du-
kielskich?

u dokończenie ze str. 15 
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ciąg dalszy na str. 20 u

Polskokatolicki Kościół 
w Łękach Dukielskich

II zawody MTB

Start zawodników przy Domu Ludowym we Wietrznie

W drodze na Pałacówkę

Przedstawiciele zwycięskich klubów

Małe kaczuszki z mamą

Po prostu z natury

Pozłacana monstrancja z XIX w.

Wnętrze kościoła

uszna obowiązuje 
dzieci i młodzież do 
18 roku życia. 
K. Różewicz: Czy zawar-
cie związku małżeń-
skiego przez księdza za-
myka mu drogę do ka-
riery duchownej, tak jak 
to jest w Kościele Pra-
wosławnym i Greckoka-
tolickim?

Ks. Roman Jagiełło: 
Nie, nie ma u nas ta-
kiego problemu. Żo-
naci księża mogą być 
święceni na biskupów. 
K. Różewicz: Kiedy zo-
stał wprowadzony celi-
bat w kościele?

Ks. Roman Jagiełło: 
Celibat w sensie ży-
jący samotnie, bez-
żennie został zaapro-
bowany przez papieża 

Ks. Roman Jagiełło: No cóż? 
Starsi parafianie z czasem po-
wymierali, ich dzieci często 
odchodziły do Kościoła Rzym-
skokatolickiego poprzez mał-
żeństwa. Dopiero od 1995 
roku, gdy w Kościele Rzymsko-
katolickim zmieniono Prawo 
Małżeńskie i dopuszczono za-
wieranie małżeństw miesza-
nych, tzw. ekumenicznych, nasi 
wyznawcy zawierając ślub  
z rzymskokatolikami nie mu-
szą zmieniać wyznania. Takich 
osób z małżeństw mieszanych 
jest w parafii pięć.
K. Różewicz: Jaka jest różnica po-
między Kościołem Rzymskokato-
lickim a Kościołem Polskokato-
lickim?

Ks. Roman Jagiełło: Je-
śli chodzi o sprawy dogma-
tyczne, to nie ma istotnych 
różnic między tymi kościo-
łami. Przyjmujemy wszystkie 
dogmaty uchwalone przez sie-
dem pierwszych soborów do 
1054 roku, tzn. gdy kościół 

był niepodzielony. Później-
szych dogmatów, np. o Niepo-
kalanym Poczęciu Najświęt-
szej Marii Panny, czy o nie-
omylności papieża nie uzna-
jemy, gdyż były ogłoszone nie 
przez sobory, tylko przez pa-
pieży. Oczywiście wierzymy, 
że Matka Boża urodziła się 
bez grzechu pierworodnego  
i 8 grudnia obchodzimy 
Święto Matki Bożej Niepo-
kalanie Poczętej, ale jest to 
dla nas prawda wiary, a nie 
dogmat. Papieża natomiast 
uznajemy honorowo, a nie 
jurysdykcyjnie. Jeśli chodzi  
o dogmatykę, to są jedyne 
różnice. Natomiast w prak-
tyce i życiu kościelnym nie ma  
u nas przymusu życia w bez-
żeństwie dla kapłanów. 
Ksiądz po otrzymaniu zgody 
od księdza biskupa może za-
wrzeć związek małżeński. Po-
nadto w praktyce sakramen-
talnej dorośli korzystają ze 
spowiedzi ogólnej. Spowiedź 

u dokończenie ze str. 17 
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Fragment wystroju kościoła

Od	 akcesji	 do	 15	 października	 2013	 r.	 na	 wsparcie	 rynku	
produktów	 pszczelich	 przekazano	 z	 Agencji	 Rynku	 Rolnego	 
144,4	mln	zł.

Co	roku,	w	ramach	mechanizmu	„Wsparcie	rynku	produktów	
pszczelich”	ARR	udziela	wsparcia	finansowego	dla	szeregu	pro-
jektów	realizowanych	przez	związki	i	spółdzielnie	pszczelarskie,	
stowarzyszenia,	 zrzeszenia	 i	 grupy	 producenckie	 obejmujące	
pszczelarzy.	Pomoc	udzielana	w	ramach	tego	programu	ma	na	
celu	poprawę	jakości	miodu	oraz	wzmocnienie	poszczególnych	
ogniw	związanych	z	produkcją	i	zbytem	produktów	pszczelich.

Agencja	w	2013	r.	rozliczyła	344 umowy	zawarte	z	podmio-
tami	 uprawnionymi	 na	 realizację	 działań	 na	 rynku	 produktów	
pszczelich,	wypłacając	19,009 mln zł.	Największym	dofinanso-
waniem	objęte	były	działania	na	rzecz	kontroli	warrozy,	odbu-
dowy	 pogłowia	 rodzin	 pszczelich	 oraz	 zakupu	 sprzętu	 pszcze-
larskiego.

W	 sezonie	 2013/2014	 dofinansowaniem	 ARR	 zostaną	 ob-
jęte	następujące	działania:	 zakup	matek,	pakietów,	odkładów	
pszczelich,	sprzętu	pszczelarskiego,	środków	warrozobójczych,	
lawet	 do	 przewozu	 uli,	 urządzeń	 laboratoryjnych,	 przeprowa-
dzanie	szkoleń,	wdrażanie	programów	badawczych,	wykonanie	
analiz	jakości	miodu	oraz	produkcja	filmu	edukacyjno	-	instruk-
tażowego	dotyczącego	stosowania	leków	warrozobójczych.

Zapraszamy	 do	 składania	 projektów	 na	 działania	 realizo-
wane	 w sezonie 2013/2014	 w	 ramach	 mechanizmu	 „Wspar-
cie	rynku	produktów	pszczelich”	w	nieprzekraczalnym	terminie	 
do 31 października 2013 r.

Warunki	 ubiegania	 się	 o	 refundację	 kosztów	 poniesionych	
w	 ramach	 realizacji	 mechanizmu	 „Wsparcie	 rynku	 produktów	
pszczelich”	oraz	szczegółowe	informacje	o	mechanizmie	można	
uzyskać:
•	 w	 Biurze	 Produktów	 Zwierzęcych	 Agencji	 Rynku	 Rolnego,	 
00-400	Warszawa,	ul.	Nowy	Świat	6/12,	tel.	(22)	661-71-99,	
661-73-16

•	w	Oddziałach	Terenowych	ARR
•	na	stronie	internetowej	www.arr.gov.pl

Iwona Ciechan  
Rzecznik Prasowy Agencja Rynku Rolnego

Po prostu z natury

Nad Jasiołką 
Na całej Jasiołce możemy obserwować kaczki krzyżówki, 

które pięknie pływają, wygrzewają się na kamieniach i ostrze-
gają czaple, że ktoś nadchodzi. Ale moje obserwacje są nieco-
dzienne, mianowicie pewnego razu początkiem wakacji roz-
legło się ostrzegawcze kwakanie i kaczka krzyżówka sfrunęła 
na ogród mojej sąsiadki, jakby czegoś szukała. Potem z krzy-
kiem odfrunęła krążąc nad sąsiedzkimi posesjami. Usłyszałam 
krzykliwe gdakanie kur u sąsiadki, więc szybko wzięłam apa-
rat fotograficzny i udałam się w stronę wybiegu dla kur i co wi-
dzę kaczkę krzyżówkę z małymi kaczuszkami, które być może 
ukryły się przed drapieżnikami przy kurniku. 

Na wakacjach pogoda dopisała i poziom wody na Jasiołce 
był bardzo niski, dlatego szukając nieco większej wody do ką-
pieli przemierzałam z moją wnuczką korytem rzeki ujrzałam w 
szuwarach 6 kaczuszek bawiących się. Wieka radość bo kaczki 
pływały blisko mojej wnuczki, która bacznie z radością je ob-
serwowała/Zdj/ Również nad wodą pięknie tańczyły ważki co 
świadczy o tym że woda w naszej rzece jest dobrze natleniona/
zdj/ Wakacje się skończyły a nasze kaczki nadal obserwuję na 
Jasiołce i robię im zdjęcia.

Maria Walczak
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Pod ścisłą gatunkową ochroną

Zwierzęta i rośliny występujące na terenie gminy Dukla

Gdzie raki zimują?
Zimę można przespać, tak 

jak to czynią świstaki, jeże, nie-
toperze i niedźwiedzie, ale są 
też inne sposoby na przetrwa-
nie mrozów. 

Jednym ze sposobów na 
przetrwanie mrozów jest 
sen zimowy. Zwierzę po-
pada wtedy w stan odrę-
twienia. Obniża się tempera-
tura jego ciała, a rytm pracy 
serca i oddychanie prze-
chodzi na wolniejszy „tryb 
oszczędnościowy”. Jesienią 
takie zwierzę musi oczywi-
ście zgromadzić odpowied-
nie rezerwy tłuszczowe, po-
nieważ zimą nie będzie ja-
dło ani piło, a jedynie stop-
niowo spalało zapasy. Klu-
czową sprawą dla zimowego 
śpiocha jest oczywiście wy-

szukanie odpowiedniej kry-
jówki (tzw. hibernakulum) 
i posłania. W zależności od 
gatunku są to głębokie nory, 
podziemne kryjówki, jaski-
nie lub dziuple.

Na zimę zasypiają jeże, 
nietoperze i sporo gryzoni, 
m.in. świstaki, popielice, żo-
łędnice i orzesznice. Także 
„stary niedźwiedź mocno 
śpi” od listopada do marca, 
chociaż niezupełnie... Mi-
sie mają dość płytki i przery-
wany sen, a w styczniu rodzą 
się nawet ich młode. Niedź-
wiedzie zimują w gawrach 
na „łóżku” z suchych liści 
i gałęzi. Niezbyt głęboko  
i czujnie śpią też borsuki.

Bobry wcale nie zasy-
piają na zimę, odbywają 

wtedy nawet swoje gody. 
Fakt, że dość rzadko opusz-
czają swoje nory i żeremia, 
ale jednak nie przesypiają 
mrozów. Wiewiórki tylko 
czasem zapadają w krótki, 
lekki sen, a w dziuplach 
mają przygotowaną dobrze 
zaopatrzoną spiżarkę, pełną 
orzeszków i żołędzi.

Strategia zimowa ślima-
ków to „skryć się i zabaryka-
dować”. Zazwyczaj wpełzają 
pod mech lub chowają się pod 

stertami liści. Ślimak winni-
czek już w październiku za-
grzebuje się w ziemi z wylo-
tem muszli skierowanym ku 
górze. Chowa ciało w swoim 
domku-muszli, którego wej-
ście zakleja śluzem, pozosta-
wiając jedynie maleńki otwór 
do oddychania. Zwija się po-
tem coraz głębiej w muszli, 
tworząc kolejno drugą, trze-
cią i czwartą ściankę z tward-
niejącego śluzu. Zasypia na 
pół roku.

W kręgu tradycji i kultury 
w Beskidzie Dukielskim

Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli rozpoczęło realizację pro-
jektu „W kręgu tradycji i kultury w Beskidzie Dukielskim” współ-
finansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Pro-
gramu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Euro-
pejskiej.

Projekt „W kręgu tradycji i kultury w Beskidzie Dukielskim” 
przeszedł w ramach II naboru projektów do Funduszu Promocji 
Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego „Alpejsko 
- Karpacki Most Współpracy” współfinansowanego przez Szwaj-
carię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest zachowanie tradycji i przekazu 
ludowego dziedzictwa kulturalnego oraz wzbogacenie oferty kul-
turalnej kierowanej do szerokiego grona odbiorców. Projekt ma na 
celu aktywizację twórców regionalnych przez propagowanie ich 
działalności, przekaz tradycji i obyczajów młodym ludziom oraz 
integrację i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców Beskidu 
Dukielskiego.

W ramach projektu przewidziane są warsztaty w 5 ścieżkach 
tematycznych (zielarskich, plecionkarskich, pisania ikon, cera-
micznych oraz serowarskich) prowadzonych pod okiem doświad-
czonych instruktorów. W warsztatach wezmą udział dzieci i mło-
dzież ze szkół z gminy Dukla. 

Ważnym elementem projektu będzie zorganizowanie wystawy 
prac osób biorących udział w warsztatach, jak również twórców 
działających w Beskidzie Dukielskim. Otwarcie wystawy połą-
czone będzie z kiermaszem regionalnych produktów spożyw-
czych i rękodzieła artystycznego oraz występami zespołów regio-
nalnych.
Dotacja z Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyj-
nego/Ekologicznego - JST - 6416,32 zł.
Prognozowane środki własne jako beneficjenta - 1132,29 zł.
Termin zakończenia projektu planowany jest na czerwiec 2014 roku.

Dane beneficjenta:
Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli
ul. Trakt Węgierski 5, 38-450 Dukla
www.muzeumdukla.pl   muzeum@dukla.pl

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcar-
skiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi 

Unii Europejskiej.

Innocentego III w XII wieku  
i tej decyzji bronił przed za-
rzutami Reformacji Sobór Try-
dencki w XVI wieku, ostatecz-
nie pod sankcjami prawa ka-
nonicznego wprowadzając go 
do praktyki kościoła. 
K. Różewicz: Kto jest w Pol-
sce głową Kościoła Polskokato-
lickiego?

Ks. Roman Jagiełło: Jest nim 
obecnie prof. dr hab. biskup 
Wiktor Wysoczański.
K. Różewicz: Ilu było księży pro-
boszczów w parafii Kościoła Pol-
skokatolickiego w Łękach Du-
kielskich?

Ks. Roman Jagiełło: Od 1925 
roku w parafii pracowało kil-
kunastu księży. Parafia była 
mała, stąd trudności z utrzy-
maniem się księży, więc czę-
sto byli krótko, odchodzili do 
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innych, większych parafii. Ale 
wielu było naprawdę wybit-
nych. Zasłynęli jako wielcy 
społecznicy, patrioci, np. ks. 
Witold Biernacki, który na ple-
banii w czasie okupacji zawią-
zał Związek Walki Zbrojnej  
i był kapelanem tej wojskowej 
organizacji, czy ks. Aleksander 
Piec, który to kapłan uratował 
Żydówkę w czasie holocaustu.
K. Różewicz: Proszę o tym opo-
wiedzieć.

Ks. Roman Jagiełło: Nelly 
(Aniela) Arluk uciekła z getta 
w Łodzi i przyjechała do swo-
jej cioci w Wietrznie. U niej 
nie mogła znaleźć schronie-
nia, gdyż w tym domu ukry-
wano już Żydów. Została za-
tem przywieziona do Łęk Du-
kielskich i tutaj ks. Aleksander 
Piec zawierając z nią fikcyjny 

Gdzie raki zimują? 
Wbrew popularnemu powie-
dzeniu nie jest to żadne eg-
zotyczne miejsce. Raki zi-
mują w miejscach swojego 
bytowania, w norkach, wy-
dłubanych w gliniastym 
brzegu rzeki lub w kryjów-
kach na dnie zbiorników 
wodnych. Co pewien czas 
wystawiają ze swoich schro-
nień szczypce i polują na 
przepływające obok drobne 
rybki.

Podczas zimy z oczu 
znika nam ogromna więk-
szość owadów. One również 
szukają schronienia na zimę 
i zwykle są to miejsca ich 
występowania. Zimują one 
jednak w różnych stadiach 
rozwoju. Dla przykładu list-
kowiec cytrynek i rusałka 
pokrzywnik - znane wszyst-
kim motyle - okres zimy 
spędzają w postaci doro-
słej, natomiast plamiec agre-
ściak zimuje jako gąsienica  
w oprzędzie. Ciekawym 
przypadkiem jest potwora 
buczynówka, która prze-
kształca się w poczwarkę, 
opada na ziemię i może 
trwać tak nawet przez  
3 zimy. Co prawda motyle 
monarchy nie występują 
w Polsce, ale warto o nich 
wspomnieć, gdyż podob-
nie jak ptaki odbywają bar-
dzo odległe wędrówki do te-
renów cieplejszych, gdzie 
spędzają zimę, co jest nie 
lada wyczynem w świecie 
owadów. 

Mrówki schodzą na zimę 
w głąb mrowiska, zbijają 
się w kulę i tak przesypiają 
trudny czas. W rodzinach 
trzmieli i os społecznych 
zimę przetrwają i prześpią 
tylko młode, zapłodnione 
samice, które wiosną założą 
nowe rodziny. Pszczoły na-
tomiast zawiązują kłąb zi-
mowy (zbijają się ciasno w 
skupisko na plastrach ota-
czających pszczelą matkę)  
i tak czekają do wiosny. Nie 

związek małżeński - uchronił 
w ten sposób kobietę od nie-
chybnej śmierci. Nadmienię,  
że ślub z Żydówką byłby nie-
możliwy, ale wydano jej rów-
nież fikcyjną metrykę, co zna-
czyło, że była ochrzczona. 
Mieszkali w Łękach Dukiel-
skich do końca wojny, później 
wyjechali do Gdańska. Pani 
Aniela po jakimś czasie opu-
ściła Polskę, znajdując swoje 
miejsce w Monachium i zawie-
rając związek małżeński z Ży-
dem Arnoldem. Po latach za-
pragnęła odwdzięczyć się za 
uratowanie jej życia i ufundo-
wała do naszego kościoła m.in. 
ołtarz soborowy. W kruchcie 
kościoła znajduje się epitafium 
ku czci ks. Aleksandra Pieca, 
jako wotum wdzięczności od 
Pani Anieli.
K. Różewicz: Kościół Polskokato-
licki popiera ideę ekumenizmu, 
którego wielkim propagatorem 
był papież Jan Paweł II.

Ks. Roman Jagiełło: Kościół 
Polskokatolicki popiera ideę 
ekumenizmu, uznając zasady 
równości Kościołów chrześci-
jańskich i przejawia toleran-
cyjny stosunek do religii nie-
chrześcijańskich. Staram się 
od lat realizować tę ideę w 
praktyce poprzez różne dzia-
łania, aby zbliżać ludzi do sie-
bie, chociaż nie zawsze spo-
tyka się to ze zrozumieniem. W 
lipcu tego roku byłem np. or-
ganizatorem bardzo udanego 
i licznego Rajdu Rowerowego 
OIKOUMENE do Zyndrano-
wej, którego zakończenie od-
było się na święcie „Od Rusal 
do Jana”. Zamierzam w dal-
szym ciągu w tym duchu pra-
cować dla dobra Chrystuso-
wego Kościoła. 
K. Różewicz:  
Dziękuję za rozmowę.

jest to sen, chociaż owady 
spowalniają swoje procesy 
życiowe. Co ciekawe, w 
centrum kłębu utrzymuje się 
temperatura 25 stopni, nawet 
przy siarczystych mrozach. 
Pszczoły potrafią wspa-
niale regulować temperaturę 
kłębu, rozluźniając lub ście-
śniając się.

 Dla gadów zima sta-
nowi nie lada problem. Ni-
skie temperatury stano-
wią dla nich barierę geo-
graficzną. Zwierzęta te są 
zmiennocieplne i potrze-
bują słońca aby utrzymywać 
wysoką temperaturę swoje 
ciała. Gady szukają wów-
czas schronienia. Dla przy-
kładu żmija zygzakowata je-
sień i zimę przesypia ukryta 
w wykrotach lub pod kamie-
niami, niekiedy głęboko pod 
ziemią. Często takie miejsce 
służy całej gromadce żmij  
a nawet razem z nimi zimują 
jaszczurki lub inne węże, 
które w normalnych warun-
kach są dla siebie wrogami. 
Płazy nie są w stanie wytrzy-
mać bez dostępu do wody, 
dlatego również one szu-
kają zimowego schronienia. 
Ropucha szara - będąca bar-
dzo pożytecznym zwierzę-
ciem, gdyż żywi się wszel-
kimi owadami w tym stonką 
ziemniaczaną - zimą zagrze-
buje się w ziemi a czasem 
potrafi schować się w czy-
jejś piwnicy. Innym sposo-
bem jest spędzenie zimy za-
grzebanym w mule na dnie 
zbiornika wodnego. Tak po-
stępują żaby trawne. Ich nie-
dojrzałe osobniki niekiedy 
zimują na lądzie w wilgot-
nych zakamarkach. Co cie-
kawe to właśnie ten gatunek 
żaby jako pierwszy budzi się 
na wiosnę ze snu. 

Jeśli chodzi o płazy ogo-
niaste to one również zapa-
dają w sen zimowy. Pamię-
tajmy, że wszystkie płazy  
w Polsce są objęte ochroną. 

CH
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OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁYOGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY

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:	230/20,	położoną	w	Dukli.
Zainteresowani	 dzierżawą	 mogą	 składać	 podania	 w	 terminie	 
do dnia 22 listopada 2013 r.	w	pok.	Nr	106	Urzędu	Miejskiego	
w	Dukli.

Marek	Górak
Burmistrz

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 25/2 o pow. 0,3827 ha, położona w Trzcianie,	
stanowiąca	własność	mienia	 komunalnego	 Gminy	 Dukla,	 objęta	
Ksiegą	Wieczystą	nr	KS1K/00064061/4	cena wywoławcza czyn-
szu dzierżawnego wynosi 36,00 zł rocznie,
 wysokość wadium 10,00 zł,

Nieruchomość wydzierżawia się z przeznaczeniem pod zago-
spodarowanie rolnicze.

Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu zwolniony 
jest z podatku VAT od towarów i usług.
Począwszy	od	2014	roku	czynsz	dzierżawny	podlega	corocznie	wa-
loryzacji	w	oparciu	o	średnioroczny	wskaźnik	wzrostu	cen	towa-
rów	i	usług.
Umowa	dzierżawna	zostanie	zawarta	na	czas	nieokreślony.	
 
Przetarg	 odbędzie	 się	 dnia	5 grudnia 2013 r. o	 godz.900	w	 sali	
nr	 304	 znajdującej	 się	 w	 siedzibie	 Urzędu	 Miejskiego	 w	 Dukli.	 
W	przetargu	mogą	brać	udział	osoby	fizyczne	i	osoby	prawne,	je-
żeli	wpłacą	wadium	w	ustalonej	wysokości.

Wadium	w	określonej	wyżej	wysokości z	podaniem	numeru	ewi-
dencyjnego	 i	 położenia	 działki należy	 wpłacić	 do	 dnia	 29 li-
stopada 2013r. -	 włącznie 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.

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

przetarg ustny nieograniczony
na	sprzedaż	nieruchomości	stanowiących	własność	mienia	komu-
nalnego	Gminy	Dukla	:

budynek usługowy w miejscowości Równe ul. Pocztowa 30, 
o powierzchni użytkowej 168,04m2 posadowiony na gruncie 
oznaczonym jako działka 397/7 o powierzchni 0,1255ha (70% 
teren U2, 30% teren KU1) działka przylega do drogi krajowej 
nr 9., księga wieczysta KS1K /00064048/7. Budynek wyposa-
żony w instalację elektryczna, wod-kan., gaz oraz.c.o. 

Cena wywoławcza wynosi 170 000,00 złotych brutto 
wadium na w/w nieruchomość wynosi –17 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 5 grudnia.2013 r. o godz. 900 w	pok.	
nr	304	znajdującym	się	w	siedzibie	Urzędu	Miejskiego	w	Dukli	ul.	
Trakt	Węgierski	11.	W	przetargu	mogą	brać	udział	osoby	fizycz-
ne	i	osoby	prawne,	jeżeli	wpłacą	wadium	w	określonej	wyżej	wy-
sokości..

Wadium należy wpłacić do dnia 28 listopada 2013 r. w kasie 
Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 800 do 1430	 lub	na	kon-
to	Podkarpacki	Bank	Spółdzielczy	w	Sanoku	O/Dukla	58	8642	1096	
2010	9600	1833	0002	.	Za	dzień	wniesienia	wadium	uważa	się	datę	
wpływu	środków	na	konto.
Przy	wpłacaniu	wadium	 należy	 podać	 numer	 i	 położenie	 nieru-
chomości.

Wpłacone	wadium	zostanie:	
•	zaliczone	na	poczet	ceny	nabycia,	jeżeli	osoba	wpłacająca	wa-
dium	wygra	przetarg,

•	zwrócone	,	jeżeli	osoba	wpłacająca	wadium	nie	wygra	przetar-
gu	w	terminie	3	dni	po	zamknięciu	przetargu.

Warunkiem	przystąpienia	do	przetargu	jest	okazanie	komisji	prze-
targowej	:
•	oryginału	dowodu	wpłaty	wadium,
•	w	przypadku	osób	fizycznych	-	dowód	tożsamości,
•	w	przypadku	osób	prawnych	–	aktualny	wypis	z	rejestru	właści-
wy	dla	danego	podmiotu,	pełnomocnictwo,	dowody	tożsamości	
osób	reprezentujących	dany	podmiot.

Przetarg	 jest	 ważny	 bez	 względu	 na	 liczbę	 uczestników,	 jeżeli	
chociaż	jeden	uczestnik	przetargu	zaoferował	co	najmniej	jedno	
postąpienie	powyżej	ceny	wywoławczej.	Jednocześnie	informuję,	
że	nie	przystąpienie	do	zawarcia	umowy	notarialnej	w	ustalonym	
terminie	powoduje	przepadek	wpłaconego	wadium.

W	przypadku,	gdy	nabywcą	nieruchomości	ustalony	zostanie	
cudzoziemiec	w	rozumieniu	ustawy.z	dnia	24	marca	1920	r.	o	na-
bywaniu	 nieruchomości	 przez	 cudzoziemców	 (	 tekst	 jednolity	
Dz.U.	z	2004	r.Nr	167,	poz.	1758	z	późn.	zm.),	do	zawarcia	umo-
wy	notarialnej	sprzedaży	nieruchomości	nabywca	winien	przedło-
żyć	zezwolenie,	jeżeli	uzyskanie	zezwolenia	wynika	z	przepisów	
cytowanej	wyżej	ustawy.

Termin	 do	 złożenia	 wniosku	 przez	 osoby,	 którym	 przysługu-
je	pierwszeństwo	w	nabyciu	nieruchomości	na	podstawie	art.	34	
ust.1	pkt	1	i	pkt	2	ustawy	o	gospodarce	nieruchomościami	(Dz.U.	

z	2010	r.	Nr	102,	poz.	651	z	póź,zm.)	upłynął	dnia	11	październi-
ka	2013	r.	

Przedmiotowy	lokal	jest	obciążony	umową	najmu	zawartą	na	
czas	nieoznaczony.	Zgodnie	 z	art.	 678	 §	1	KC	zbycie	przedmio-
tu	 umowy	podczas	 trwania	 stosunku	najmu	nie	powoduje	usta-
nia	tego	stosunku.	

Burmistrz	 Dukli	 zastrzega	 sobie	 prawo	 odwołania	 przetargu	 
z	uzasadnionych	przyczyn.

Szczegółowe	informacje	odnośnie	w/w	nieruchomości	można	
uzyskać	w	pok.	Nr	204	Urzędu	Miejskiego	w	Dukli	lub	pod	nr	tele-
fonu	(0-13)	432	91	31	.

Marek Górak
Burmistrz Dukli

Z posiedzenia Rady Miejskiej w Dukli
27	września	2013	roku	w	Urzędzie	Miejskim	w	Dukli	miała	miejsce	
kolejna	XXXIX	sesja	Rady	Miejskiej	w	Dukli.	W	sesji	udział	wzię-
li	następujący	radni:	Artur	Paczkowski,	Jan	Dembiczak,	Andrzej	
Dziedzic,	 Jan	 Marszał,	Waldemar	 Patla,	Andrzej	 Kędra,	 Tomasz	
Węgrzyn,	Władysław	 Boczar,	 Łukasz	 Piróg,	 Bogusław	 Karkoszka,	
Bohdan	 Gocz,	 Krzysztof	 Woźniak,	 Halina	 Pietruś,	 Agnieszka	
Dembiczak	i	Teresa	Belcik.	
Ponadto	 w	 sesji	 udział	 wzięli:	 Burmistrz	 Dukli	 –	 Marek	 Górak,	
Sekretarz	 Gminy	 –	 Mirosław	 Matyka,	 Skarbnik	 Gminy	 –	 Elżbieta	
Wróbel,	 zaproszeni	 goście,	 kierownicy	 jednostek	 organizacyj-
nych,	sołtysi	i	przedstawiciele	wspólnoty	samorządowej.	

Porządek	obrad	przedstawiał	się	następująco:
1. Otwarcie	sesji	i	stwierdzenie	prawomocności	obrad.
2. 	Przyjęcie	protokołu	z	XXXVIII	sesji	Rady	Miejskiej	w	Dukli.
3. 	Zapytania	i	wolne	wnioski.
4. Sprawozdanie	z	działalności	Ośrodka	Kultury	w	Dukli	za	2012	

rok.
5. Informacja	 o	 działaniach	 promocyjnych	 i	 z	 działalności	

Transgranicznej	Informacji	Turystycznej	w	Dukli	za	2012	rok
6. Informacja	Burmistrza	Dukli	z	działalności	międzysesyjnej.
7. 	Informacja	z	realizacji	uchwał	Rady	Miejskiej	w	Dukli.
8. Podjęcie	uchwał	w	sprawach:
a)	 przedłużenia	czasu	obowiązywania	taryf	dla	zbiorowego	za-

opatrzenia	w	wodę	i	zbiorowego	odprowadzania	ścieków,
b)	 udzielenia	pomocy	finansowej	w	formie	dotacji	celowej	dla	

Powiatu	Krośnieńskiego	na	zakup	ambulansu	sanitarnego,
c)	 udzielenia	pomocy	rzeczowej	w	2014	r.	w	formie	opracowa-

nia	dokumentacji	technicznej	na	realizację	zadania	publicz-
nego	o	nazwie:	budowa	chodnika	wraz	z	kolektorem	w	cią-
gu	drogi	powiatowej	Nr	2000R	Równe	–	Lubatówka	w	miej-
scowości	Równe	oraz	zabezpieczenie	środków	w	budżecie	
Gminy	Dukla	na	2014	r.	na	udzielenie	pomocy	finansowej	 
w	formie	dotacji	celowej	dla	Powiatu	Krośnieńskiego,

d)	 zaciągnięcia	kredytu	pomostowego	w	kwocie	200.000,00	zł,
e)	 zaciągnięcia	długoterminowego	kredytu	w	kwocie	

250.000,00	zł,
f)	 zaciągnięcia	długoterminowej	pożyczki	w	kwocie	

500.000,00	zł,
g)	 zaciągnięcia	długoterminowego	kredytu	w	kwocie	

110.000,00	zł,
h)	 zmian	w	uchwale	budżetowej	Gminy	Dukla	na	rok	2013,
i)	 zmian	w	Wieloletniej	Prognozie	Finansowej	Gminy	Dukla.

 9.	Odpowiedzi	na	zapytania	i	wnioski.
10. Oświadczenia	i	informacje.
11. Zamknięcie	sesji.

Rada	Miejska	po	wysłuchaniu	opinii	poszczególnych	komisji	podję-
ła	następujące	uchwały:

	 w	sprawie	przedłużenia	czasu	obowiązywania	 taryf	dla	
zbiorowego	zaopatrzenia	w	wodę	i	zbiorowego	odprowa-
dzania	ścieków	.Uchwałę	podjęto	jednomyślnie	/głoso-
wało	15	radnych/.

	 w	sprawie	udzielenia	pomocy	finansowej	w	formie	dota-
cji	celowej	dla	Powiatu	Krośnieńskiego	na	zakup	ambu-
lansu	sanitarnego.	Uchwałę	podjęto	jednomyślnie	/gło-
sowało	15	radnych/.

	 w	sprawie	udzielenia	pomocy	rzeczowej	w	2014	r.	w	for-
mie	 opracowania	 dokumentacji	 technicznej	 na	 reali-
zację	 zadania	publicznego	o	nazwie:	budowa	chodnika	
wraz	z	kolektorem	w	ciągu	drogi	powiatowej	Nr	2000R	
Równe	–	Lubatówka	w	miejscowości	Równe	oraz	zabez-

pieczenie	 środków	w	budżecie	Gminy	Dukla	na	2014	 r.	
na	udzielenie	pomocy	finansowej	w	formie	dotacji	celo-
wej	dla	Powiatu	Krośnieńskiego.	Uchwałę	podjęto	jedno-
myślnie	/głosowało	15	radnych/.w	sprawie	zaciągnięcia	
kredytu	pomostowego	w	kwocie	200.000,00	zł.	Uchwałę	
podjęto	jednomyślnie	/głosowało	15	radnych/.

	 w	 sprawie	 zaciągnięcia	 długoterminowego	 kredytu	 
w	kwocie	250.000,00	zł.	Uchwałę	podjęto	jednomyślnie	
/głosowało	15	radnych/.

	 w	 sprawie	 zaciągnięcia	 długoterminowej	 pożyczki	 
w	kwocie	500.000,00	zł.	Uchwałę	podjęto	jednomyślnie	
/głosowało	15	radnych/,

	 w	 sprawie	 zaciągnięcia	 długoterminowego	 kredytu	 
w	kwocie	110.000,00	zł.	Uchwałę	podjęto	jednomyślnie	
/głosowało	15	radnych/,

	 w	sprawie	zmian	w	uchwale	budżetowej	Gminy	dukla	na	
2013	rok.	Uchwałę	podjęto	jednomyślnie	/głosowało	15	
radnych/,

	 w	 sprawie	 zmian	 w	Wieloletniej	 Prognozie	 Finansowej	
Gminy	Dukla.	Uchwałę	 podjęto	większością	 głosów:	 14	
głosów	 „za”	 przy	 1	 wstrzymującym	 się	 /głosowało	 15	
radnych/.

Protokół	i	pełne	teksty	uchwał	dostępne	są	na	stronie	interneto-
wej:	www.bip.dukla.pl

Mirosław	Matyka

Krośnieńscy	 policjanci	 w	 imieniu	 Podkarpackiego	 Komendanta	
Wojewódzkiego	 Policji	 złożyli	 wiązankę	 kwiatów	 na	 cmenta-
rzu	wojskowym	w	Dukli	podczas	obchodów	69	rocznicy	Operacji	
Karpacko-Dukielskiej.	 Funkcjonariusze	 uczestniczyli	 również	 w	
uroczystościach	upamiętniających	poległych	żołnierzy	w	walkach	
o	Przełęcz	Dukielsko-Preszowską	w	Vysnym	Komarniku	i	Svidniku	
na	Słowacji.
 
Obchody	 69	 rocznicy	 Operacji	 Karpacko-Dukielskiej	 rozpoczęły	
się	4	października	br.	na	Dukielskim	Cmentarzu	Wojennym	oraz	
pod	Krzyżem	Pojednania.	W	tym	szczególnym	dniu	po	modlitwie	
odmówionej	przez	zebranych	Komendant	Miejski	Policji	w	Krośnie	
insp.	Adam	Pietrzkiewicz	złożył	wiązankę	kwiatów.

Wydarzyło się 
w naszej gminie
Żródło: strona internetowa KMP  
w Krośnie. Wybrał: WS
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W pasiece

W krainie rondla i patelni
Zwracamy się z prośbą o przysyłanie na adres redakcji przepisów kuli-
narnych. 
Z góry serdecznie dziękujemy. Dla osoby, która w ciągu roku przyśle  

do redakcji największą ilość przepisów przewidziana jest nagroda. 
Przepisy można przesyłać na adres:
Urząd Gminy Dukla -DPS, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11
lub na adres internetowy dps@dukla.pl z dopiskiem „Kącik kulinarny”

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, 

HANDEL: tel. 609130387
-	farby,	lakiery,	kleje,	narzędzia,	
-	artykuły	pirotechniczne,	amunicja	akustyczna,	
-	dzienniki	budowy,	tablice	budowlane,

USŁUGI: tel. 601885063
-	kosztorysowanie,	projekty	zagospodarowania,	
-	szkice	i	rysunki	do	zgłoszenia	robót	budowlanych	
-	projekty	i	adaptacje	budynków

„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

www.podwiata.cba.pl
Sprzedam działki rolne  
w Równem i Cergowej

oraz dużą działkę w Barwinku 
z przeznaczeniem na działkę 

rolną lub rekreacyjną.

Kontakt	609	939	572	lub	505	418	174

Sprzedam działki budowlane 
na terenie Dukli 

o powierzchni: 8a, 9a, 17a.
Cena do uzgodnienia.

Kontakt: 730 010 078

Czeski wynalazek

rowania miodu. W swoim wy-
nalazku wykorzystał siłę od-
środkową. Wyrzucony z plastra 
miód zbierał się na ściankach 
miodarki, a następnie spływał 
na dno i wyciekał przez lejek 
zamontowany w dnie urządze-
nia. Nadmienić należy, że pla-
stry w miodarce nie ulegały 
zniszczeniu. Ów wynalazek 
zreformował pszczelarstwo.  
W niedługim czasie konstruk-
tor zmodyfikował urządzenie. 
Wykorzystane przez niego za-
sady są również obecne we 
współczesnych miodarkach. 
Mimo iż budowane są z wyko-
rzystaniem innych materiałów 
to ogólna koncepcja nie uległa 
zmianie.

Miodarki dzielimy na ra-
dialne, diagonalne oraz kase-
towe. W miodarkach radial-
nych siła odśrodkowa działa 
równolegle na ramkę i dzięki 
temu miód odwirowywany jest 
z obu stron plastra. Prędkość 
kosza powinna wynosić od 280 
do 300 obrotów na minutę Mio-
darki diagonalne wykorzystują 
siłę odśrodkową działającą na 
ramkę prostopadle. Konieczne 
jest odwracanie ramek. Kosz 
powinien się kręcić z prędko-
ścią od 150 do 180 obrotów na 
minutę. W miodarce kasetowej 
kasety z ramkami ustawiają się 
pod kątem mniejszym niż 90% 
do promienia wirnika. Zmie-
niając kierunek obrotów można 
wywirować drugą stronę pla-

Obecni konsumenci miodu 
nie wyobrażają sobie by mógł 
pojawić się w sprzedaży miód z 
dużą domieszką wosku i innych 
pozostałości z plastrów pszcze-
lich. Jednak dzisiejszy standard 
przed rokiem 1865 był nie do 

pomyślenia. Plastry z miodem 
pozyskiwano podcinaniem,  
a miód odzyskiwano po-
przez wygniatanie, wytapia-
nie lub wyciekanie. Produkt 
pozyskany w ten sposób był 
w znacznej części zanieczysz-

czony, woskiem, pszczołami 
i innymi resztkami pochodzą-
cymi z plastrów. Należy nad-
mienić, że plastry niszczono 
bezpowrotnie. Ówczesny stan-
dard miodu był bardzo daleki 
od naszych oczekiwań. Czech 
František Hruška we wrze-
śniu 1865 roku w Bruennie na 
zjeździe pszczelarskim zade-
monstrował urządzenie do wi-

Cynamon – znana przez wszystkich przyprawa orientalna, stosowana u nas najczęściej do 
szarlotki, dzięki niemu jabłka mają niepowtarzalny smak. Dodawany często do nalewek, popra-
wia ich smak, ale także ma właściwości zdrowotne. Poprawia dopływ krwi do mózgu, dzięki 
czemu szare komórki mają więcej tlenu i składników odżywczych. Skutkuje to rozjaśnieniem 
umysłu, lepszym zapamiętywaniem, silniejszą koncentracją, poprawą pamięci wzrokowej. Po-
prawia także ukrwienie wielu narządów wewnętrznych, w tym najistotniejszych z erotycznego 
punku widzenia. Jest afrodyzjakiem. Ma również właściwości bakteriobójcze i przeciwzapalne, 
zapobiega przeziębieniom. Pozwala utrzymać formę w okresie nasilonych przeziębień, a więc 
spożywajmy go teraz jak najwięcej. 

Dzisiaj podaję przepis na knedle z serem i cynamonem.
Składniki:

na ciasto:
- 75 dag ziemniaków
- 1 jajko
- ok. 1 szklanka mąki pszennej
- ok 1 szkl. mąki ziemniaczanej
- szczypta soli
na farsz:
- 40 dag twarogu półtłustego
- 1 żółtko
- 3 łyżki cukru
- 1 cukier waniliowy
1 łyżeczka zmielonego cynamonu
Wykonanie:
Ziemniaki ugotować w mundurkach w osolonej wodzie, obrać, przecisnąć przez praskę,  

wystudzić.
Twaróg zmielić, utrzeć z cukrem, cukrem waniliowym, żółtkiem i cynamonem na gładką 

masę.
Do ziemniaków dodać mąkę, jajko i sól, delikatnie zagnieść elastyczne ciasto (jeśli będzie 

zbyt rzadkie, dodać jeszcze trochę mąki). Z ciasta uformować wałek o śr. ok. 7-8 cm, odkrajać 
plastry ok. 1,5 cm i rozgniatać je delikatnie. Na środek ułożyć farsz i zlepiać dokładnie jak pie-
rogi, a poźniej formować kule. Gotować w lekko osolonym wrzątku na małym ogniu ok. 5 min. 
od wypłynięcia. Podawać polane śmietanką lub posypane cynamonem.

S m a c z n e g o !

Ogłoszenia o zatrudnieniu 

umieszczamy bezpłatnie
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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.

„Żyjemy dłużej, ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami.”
       (Wisława Szymborska)

Złota myśl :)

„Mamy doskonały moment,
by postarzać populację jeleni.
Oszczędzając pierwszą klasę wieku
tworzymy odpowiednią podstawę piramidy,
w której najlepsze osobniki będą dożywać III klasy”
Redaktor Naczelny Ł.P. Paweł Gdula

Łowiectwo i ekologia

Drodzy koledzy, przyjaciele 
i wszyscy, którzy czytacie nasz 
„ Kącik Łowiecki”. Dopiero za-
częła się jesień, a z nią łączy się 
szaruga, deszcz i śnieg. W tych 
miesiącach rozpoczął się wła-
ściwy sezon łowiecki, na który 
czekali wszyscy myśliwi, bo-
wiem w tym czasie rozpoczyna 
się sezon polowań zbiorowych 
na całą gamę zwierzyny łownej 
zgodnie z kalendarzem jej od-
strzału i terminarzem polowań. 

Polowania zbiorowe roz-
poczęliśmy formalnie 27 paź-
dziernika jednak najważniej-
szym jest dla nas msza św. Hu-
bertowska, która odbędzie się 
10 listopada, podczas której 
dziękować będziemy św. Hu-
bertowi i św. Janowi z Dukli 
za nasze zdrowie, zdrowie na-
szych rodzin oraz modlić się za 
duszę świętej pamięci kolegi 
Stanisława Kumki.

Według głównego rzecz-
nika dyscyplinarnego PZŁ, or-

ganizując polowania zbiorowe 
i wyznaczając osoby do na-
gonki, ponad wszystko dbajmy 
o bezpieczeństwo, a o pokot za-
troszczmy się w drugiej kolej-
ności. Ta przestroga jest jedną 
z najważniejszych w łowiec-
twie a w naszym Kole „Ro-
gacz” jest stawiana na pierw-
szym miejscu. 

Polujemy już 1,5 miliona 
lat. Paleontolodzy pracujący na 
słynnym stanowisku archeolo-
gicznym w północnej Tanza-
nii, uważanym za kolebkę rasy 
ludzkiej, twierdzą, że znaleźli 
dowody na początki łowiec-
kiej aktywności człowieka. Za-
chęcam myśliwych i kandyda-
tów na myśliwych do zapozna-
nia się z historią naszych zami-
łowań a tym samym będziemy 
mogli dyskutować na tematy 
związane z polowaniem, jego 
taktykami i na tematy ekologii.

Łowiec Polski podaje 
co miesiąc kalendarz polo-

wań z zaznaczeniem na jaką 
zwierzynę możemy polować 
uwzględniając nawet dni w da-
nym miesiącu, podając rów-
nocześnie wschody i zachody 
księżyca.

Na przełomie sierpnia i 
września br. odbył się III Mię-
dzynarodowy Kongres Kultury 
Łowieckiej w ramach obcho-
dów 90. lecia PZŁ. Dowiadu-
jemy się że nasze tradycje, hi-
storia są przedmiotem poważ-
nych badań naukowych a o ko-
lekcjonerstwie, muzyce czy 
sztuce związanej z łowiectwem 
można mówić w sposób cie-
kawy i przykuwający uwagę 
nawet laików.

Przypominam, że mimo za-
pewnień ekologów, populacja 
wilków i lisów jest na stabil-
nym poziomie. Ataki tej zwie-
rzyny są coraz częstsze, nie 
przytoczę konkretnych liczb ale 
tendencja ofiar jest rosnąca.

Zwierzęta łowne giną nie 
tylko na polowaniach, ale 
przede wszystkim z innych 
przyczyn, dlatego planując od-
strzały nasz Zarząd ma pod-
stawową wiedzę o rozmiarze 
strat u różnych gatunków w za-
leżności od wieku i warunków 
środowiskowych.  
Jeszcze gdzieniegdzie prze-
brzmiewa echo rykowiska,  
a już tu i ówdzie można czynić 
poważne przygotowania do ko-
lejnych godów płowych przed-
stawicieli naszej fauny.

Po raz kolejny przypo-
minam o gromadzeniu zapa-
sów na zimę. Ilość wykładanej 
karmny powinna zależeć od na-
szej oceny. Zdaje sobie sprawę, 
że w naszym kole sprawy te zo-
stały dopracowane, za które 
to odpowiada cały Zarząd  
a zwłaszcza łowczy koła.

Zwracam się po raz kolejny 
do szkół o udział w konkursie 
„Ożywić pola” tj. o zorganizo-
wanie dokarmiania zwierzyny 
nie tylko w lesie, ale i w na-
szych przydomowych karmi-

rzy wędrują po naszych po-
lach i lasach, że jest to szcze-
pionka przeciw wściekliźnie 
lisów. Wścieklizna to bar-
dzo groźna choroba wiru-
sowa dzikich zwierząt, może 
się przenosić na człowieka. 
Źródłem zakażenia mogą 
być chore na wściekliznę 
nietoperze, lisy a także bez-
pańskie psy i koty. Wirus ten 
przenosi się przez ugryzie-
nie, podrapanie bądź kon-
takt z błonami śluzowymi 
chorego zwierzęcia. Sza-
cuje się, że rocznie na świe-
cie umiera z powodu wście-
klizny 50 tys. ludzi.

Uwaga! 
Nie można dotykać napo-

tkanych kostek szczepionki, 
bowiem lis jej nie podejmie. 
Proszę grzybiarzy i wędru-
jących ludzi o zastosowa-
nie się do w/w zaleceń wo-
jewódzkiego lekarza wetery-
narii.

kach a także przeprowadzenie 
pogadanek przez nauczycieli 
biologii na temat konieczności 
pomocy zwierzętom w prze-
trwaniu zimy.

Z uwagi na hasło akcji 
„Ożywić pola” – „Rok Trzna-
dla” zapoznam czytelników  
z ptakiem, z którego spotka-
niem nie powinno być żadnych 
kłopotów. Trznadel żyje w całej 
Europie i na stepach zachodniej 
Syberii. W Polsce występuje w 
całym kraju. Ptak ten zasiedla 
obrzeża lasów, klasyczne łąki, 
sady i obrzeża siedlisk ludz-
kich. Po skowronku to najpo-
spolitszy w Polsce ptak tere-
nów otwartych, podlega więc 
całkowitej ochronie.

Zdajemy sobie sprawę, że 
toniemy w regulacjach, które 
nie służą niczemu poza utrud-
nianiem nam życia i we wszyst-
kich dziedzinach towarzyszy 
nam rozrost biurokracji, tym 
więcej interpretacji a co najgor-
sze absurdów. 

Zachęcam naszych kole-
gów do przesyłania ciekawych 
zdjęć do „Albumu myśliwego 
LP”. Jeżeli chodzi o pozyskane 
trofea z krótkim opisem- kto, 
kiedy i gdzie pozyskał ciekawe 
trofeum.

Listopad jest miesiącem,  
w którym obchodzimy dwa 
bardzo ważne święta. 1 listo-
pada Wszystkich Świętych  
i 11 listopada Święto Niepodle-
głości. Uważam ten miesiąc za 
czas refleksji i zadumy. Pragnę 
go uczcić i w związku z tym 
nie dołączę do artykułu humoru  
i satyry. 

Ku pamięci naszych bli-
skich, którzy odeszli niech du-
kielska knieja wiecznie szumi 
nad ich mogiłami.

Fryderyk Krówka
Honorowy Członek  

Koła Łowieckiego „Rogacz” 
w Dukli

Uwaga, uwaga!
Wielu mieszkańców zapy-

tuje co te latające samoloty 
rozsiewają na nasze pola  
i lasy?

Informuję nie tylko my-
śliwych ale wszystkich, któ-Zdjęcie z Ł.P. Nr 10 St. Lis  

„No to teraz postrzelamy sobie do pana myśliwego”

stra bez konieczności prze-
kładania go. Obecnie w mio-
darkach wykorzystuje się na-
pęd ręczny lub elektryczny na 
230V lub 12V. Napęd miodarki 
może być umieszczony od góry 
lub od dołu. Wyposaża się je 
również w sterowniki automa-
tyczne lub półautomatyczne. 
Producenci tworzą nowe urzą-
dzenia które na przykład łączą 
w sobie miodarkę i stół do od-
sklepiania: miodarkę i odstoj-
nik. Można także spotkać mio-
darki, które mają podgrzewane 
dno i/lub bęben. 

Aż dziw bierze, że wy-
nalazca miodarki nie odniósł 
wielkiej korzyści finansowej ze 
swego wynalazku. Na starość 
jego imię zostało zapomniane, 
a on sam żył w biedzie. Zmarł 
23 lata po zaprezentowaniu 
swej miodarki światu. 

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Kącik pszczelarski
u dokończenie ze str. 26 

Polsko-słowackie 
warsztaty dla nauczycieli
Od 16 do18 października 2013r odbyły się zajęcia dla nauczycieli  
w Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie” doty-
czące interpretacji zjawisk i pro-
cesów przyrodniczych oraz wy-
miany doświadczeń między Biesz-
czadzkim Parkiem Narodowym,  
a Parkiem Narodowym Połoniny.

Warsztaty rozpoczęły się 
uroczystym otwarciem wy-
stawy fotograficznej pt: „Mię-
dzynarodowy Rezerwat Bios-
fery „Karpaty Wschodnie” na-
sze wspólne dziedzictwo przez 
dyrektora BdPN Tomasza Win-
nickiego i dr Grażynę Holly w 
Ośrodku Naukowo- Dydaktycz-
nym BdPN w Ustrzykach Dol-
nych. Następnie odbyły się se-

sje referatowe dotyczące eduka-
cji ekologicznej w BdPN oraz 
udostępnianie parku do zwie-
dzania omawiane przez Gra-
żynę Holly i Beatę Szary. Edu-
kację ekologiczną w PN „Poło-
niny” przedstawiła Iveta Bura-
lova. Z różnorodnością myko-
logiczną bieszczadzkiego parku 
zapoznał uczestników warszta-

tów dr Piotr Chachuła z Pieniń-
skiego Parku Narodowego.

Całodniowe zajęcia tere-
nowe na ścieżce przyrodniczej 
Wetlina -Rabia -Skała -Runina 
prowadzili pracownicy BdPN 
Beata i Cezary Ćwikowscy,  
M. Prajsnar oraz Iveta Buralova 
z PN Połoniny. W polsko-sło-
wackich zespołach pod bacz-
nym okiem mykologa rozpo-
znawaliśmy grzyby występu-
jące na transgranicznej ścieżce.

Na Słowacji zwiedzaliśmy 
zbiornik wody pitnej Starina, 
szkolną ścieżkę przyrodniczą  
i zabytkową drewnianą cer-
kiew w Ulickom Kryvom oraz 
obserwatorium astronomiczne  
w Sninie.

Podsumowanie zajęć od-
było się w siedzibie Parku 
Narodowego „Połoniny” w 
Starinie.

W warsztatach brało udział 
15 nauczycieli z Polski i 15 na-
uczycieli ze Słowacji współ-
pracujących z parkami naro-
dowymi.

Maria Walczak
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