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„Nie bój się cieni, one świadczą o tym,  
że gdzieś znajduje się światło.”
    (Oskar Widle)

Złota myśl:

zimy czas na śnieg. Dostaję na-
tomiast telefoniczny i interne-
towy meldunek zza Oceanu, 
moja tamtejsza młodzież ujeż-
dża stoki kanadyjskich gór, 
ale jak je ujeżdża ! Gdzieś tam 
na dole wsiadają w helikop-
ter, który wywozi ich na wyso-
kość około trzech tysięcy me-
trów, tam grzecznie wysadza, 
i teraz radźcie sobie sami. Wy-
siadka z helikoptera na tej wy-
sokości i na niewielkiej pła-
sience nie jest najłatwiejsza, 
ale trzeba sobie radzić samemu.  
A potem już tylko przypiąć 
narty i szusować. W scene-
rii niezwykłej, w absolutnej 
niemal ciszy i w dziewiczym 
śniegu i w samotności zwykle 
we dwoje, troje, czworo - wie-
rzę, że dopiero w takich warun-
kach czuje się prawdziwy smak 
nart i niewierzący zaczynają 
wierzyć w Boga i zanoszą mo-
dły o powtórkę takiej przygody. 
To się nazywa hell-skiing, czyli 
narciarstwo piekielne, a z pie-
kłem ono ma tyle wspólnego, 
że czuje się strach przed zjaz-
dem. Ale potem, to już samo 
niebo. Przed startem narciarz 
otrzymuje krótki kurs wsiada-
nia i wysiadania z helikoptera, 
otrzymuje elektroniczny czuj-

Sny z budki
Zima w pełni, a tu śniegu tyle, co pies napłakał. W Tatrach le-

dwie zakurzyło, w Beskidach i w Bieszczadach podobnie. Bieta, 
która przyleciała chwilę temu z Nowego Jorku mówi, że gdzieś 
tam po drodze były góry ze śniegiem (to była zapewne Grenlan-
dia), ale takiej prawdziwej zimy to jeszcze w tym roku u siebie nie 
widziała. My zresztą także nie. 

Nadporucznik Łukasz 
mówił do dzielnego wojaka 
Szwejka - „Szwejku, wyście 
mnie jeszcze nie poznali, i nie 
daj Bóg abyście mnie mieli do-
brze poznać”. Może i nam nie 
trzeba, abyśmy polską zimę 
dziś tak na dobre poznali. Bo to 
wtedy mrozy siarczyste, śniegi 
wielkie, auta zasypane. Lu-
dzie w kaszlu. Dzieci w domu. 
Szkoły w pustce.

Nadporucznik miał ra-
cję. Ale z kolei zima to zima.  
Z mrozem, ze śniegiem, ze 
szronem. Słucham wieści ame-
rykańskich, przypominam so-
bie jedną i drugą z tamtejszych 
zim nowojorskich, ale przecież 
były i zimy w Atlancie - jakby 
nie było to amerykańskie po-
łudnie - gdzie i tam z malutką 
wówczas Koleen objeżdża-
liśmy na sankach niewielkie 
górki koło domu i była to dla 
dziecka frajda, bo śniegi tam 
tylko bywają, a nie są.

Obecna czarna zima ruj-
nuje właścicieli wyciągów i ko-
lejek linowych. Śniegu ledwie 
nasypało, śnieżyć nie za bar-
dzo można, bo nie ma mrozu, a 
poza tym nie za bardzo jest dla 
kogo. W górach pusto, schro-
niska zapraszają, trasy podob-
nie. Oczywiście przyjdzie i tej 

Kolędowali w Łękach Dukielskich
V Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek

Przy żłóbku Pana odbył 
się Przegląd Kolęd i Pastora-
łek, który swoim zasięgiem 
oraz ilością uczestników należy  
z pewnością do największych 
w Polsce.

W Łękach Dukielskich ni-
gdy nie brakuje gości wśród 
których w tym roku byli: wi-
cestarosta p. Andrzej Guzik, 
przewodniczący Rady Powiatu  
p. Andrzej Krężałek, wiceprze-
wodniczący p. Kazimierz Krę-
żałek, członek zarządu p. Jan 
Pelczar, burmistrz gminy Dukla 
p. Marek Górak, wójt gminy 
Wojaszówka p. Sławomir Ste-
fański, dyrektorowie Ośrod-
ków Kultury z Dukli p. Mał-
gorzata Walaszczyk – Faryj, 
Chorkówki p. Bogusław Pacek, 
Miejsca Piastowego p. Janusz 
Węgrzyn, prezes zarządu LGD 
Kraina Nafty p. Janina Gołąbek 
i wiceprezes p. Stanisław Cho-
chołek, dyrektor Muzeum Hi-
storycznego w Dukli p. Walde-
mar Półchłopek, radni powia-
towi i gminni, dyr. ZSP w na-
szej miejscowości p. Krystyna 
Delimata. 

Nie można tak pięknych 
chwil rozpocząć inaczej, jak 
tylko od uczestnictwa we Mszy 
św., którą odprawili gwar-
dian dukielskiego klasztoru  
o. Micheasz Okoński w intencji 
organizatorów i uczestników 
Przeglądu oraz ks. proboszcz 
Zdzisław Babiarz w intencji pa-
rafian, którzy bardzo licznie w 
tym roku uczestniczyli w Prze-
glądzie. Gości, wykonawców  
i organizatorów serdecznie 
przywitał ks. proboszcz z Łęk 
Dukielskich wyrażając im 
swoje podziękowanie za przy-
bycie i przygotowania.

W krótkim kazaniu, w na-
wiązaniu do Święta Objawienia 
Pańskiego, o. gwardian podkre-
ślił, że tak jak mędrcom Pan 
Bóg poprzez gwiazdę dał znak, 
gdzie znajduje się Nowona-
rodzony, tak poprzez św. Jana  
z Dukli dał nam, współczesnym 
znak, „...jak żyć, jak postępo-
wać, by spotkać w swoim życiu 
Boga”. Nawiązał tym samym 
do rozpoczętego obchodu 600. 
lecia urodzin Św. Jana oraz 
ogłoszonego w związku z tym 
„ Roku Świętego Jana z Dukli”, 
ustanowionego przez sejm RP. 
Kaznodzieja podkreślił, że wła-
śnie jego obecność tutaj, po-
śród nas to pragnienie przypo-
mnienia nam o patronacie Św. 
Jana z Dukli i przypomnienia, 
że ...jest to rok szczególnej łaski 
przez przyczynę naszego Pa-
trona. Życzył wszystkim, „...
aby ten rok szczególnej łaski 
był rokiem błogosławieństwa 
dla nas wszystkich, bo jako Pa-
tron Polski jest Św. Jan Patro-
nem każdego z nas, który zna 
nasze troski, nasze problemy  
i to, czym żyje ta ziemia i upra-
sza nam wszelkie potrzebne ła-
ski”. Na koniec gorąco wszyst-
kich zapraszał na obchody ju-
bileuszu do dukielskiego sank-
tuarium.

W czasie Mszy św. miał 
miejsce obrzęd poświęcenia 
wody, kredy i kadzidła. Kredę 
i kadzidło można było nabyć 
pod chórem, a ofiary zostaną 
przekazane na potrzeby misji w 
Kasisi.

Po Mszy św. rozpoczął się 
kolędowy festiwal. 46 kolęd i 
pastorałek wyśpiewały zespoły: 
zespół folklorystyczny „Łęcza-
nie” z Łęk Dukielskich, zespół 
śpiewaczo-obrzędowy „Rogo-

wice” z Rogów, zespół śpiewa-
czy „Wietrznianki” z Wietrzna, 
zespół śpiewaczy „Zalaski” 
z Zalesia, zespół śpiewaczy 
„Wrocanianki” z Wrocanki, ze-
spół śpiewaczy „Nadzieja” ze 
Zręcina, zespół śpiewaczy „Se-
niorzy” ze Świerzowej, zespół 
śpiewaczy „Chorkowianie”  
z Chorkówki, zespół śpiewaczy 
„Bobrzanie” z Bóbrki, zespół 
śpiewaczy „Jutrzenka” z Ko-
pytowej, zespół „Mali Łęcza-
nie” z Łęk Dukielskich, zespół 
teatralno-obrzędowy „Równia-
nie” z Równego, zespół śpie-
waczy „Ustrobianki” z Ustrob-
nej, zespół wokalny „Prządki” 
z Odrzykonia, zespół śpiewa-
czy „Przybowianki” z Przy-
bówki, zespół śpiewaczy „Od-
rzykonianki” z Odrzykonia, 
zespół ludowy Mali „Lubato-
wianie” i zespół ludowy „Lu-
batowianie” z Lubatowej, ze-
spół śpiewaczy „Jarzębina” z 
Piotrówki, zespół „Mali Rogo-
wice” z Rogów, zespół śpiewa-
czy ”Magnolia” z Podniebyla, 
zespół „Szarotka-Duklanie” z 
Dukli, zespół śpiewaczy „Kam-
ratki” z Krosna-Turaszówki. 

Ludowi artyści za każdym 
razem otrzymywali solidne 
porcje braw, a całe kolędowa-
nie upłynęło wyjątkowo szybko 
w myśl porzekadła: „To, co do-
bre, szybko się kończy”. Przy-

szedł czas na wręczenie przed-
stawicielom zespołów oko-
licznościowych upominków, 
wspólne fotografie oraz krótkie 
podziękowania i życzenia które 
wygłosili: wicestarosta p. An-
drzej Guzik, przewodniczący 

6 styczni br., w Święto Objawienia Pańskiego, 23 zespoły 
ludowe z terenu powiatu krośnieńskiego ponownie gwiazda 
betlejemska przywiodła do świątyni pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Łękach Dukielskich. Niemalże letnia sceneria 
na zewnątrz świątyni w niczym nie zakłóciła zespołom celu, dla 
jakiego przybyli do Łęk Dukielskich. 

rady powiatu krośnieńskiego 
p. Andrzej Krężałek, ks. prob 
Zdzisław Babiarz oraz przed-
stawiciel Stowarzyszenia „Jed-
ność” p. Henryk Kyc, który jed-
nocześnie zaprosił wszystkich 
na posiłek do sali widowisko-
wej przygotowany przez orga-
nizatorów.

Organizatorami Przeglądu 
byli: Starostwo Powiatowe w 
Krośnie, Stowarzyszenie Kul-
turalno-Rekreacyjne „Jed-
ność” z Łęk Dukielskich, Ośro-
dek Kultury w Dukli oraz para-
fia pw. NSPJ w Łękach Dukiel-
skich. Nad sprawnym przebie-
giem Przeglądu czuwała nie-
zrównana prezenterka i i wo-
dzirej p. Grażyna Ostrowska. 
Całość łęckiego kolędowania 
został zarejestrowana przez 
diecezjalne radio FARA, z któ-
rego zostanie przygotowana i 
wyemitowana audycja. Dalsze 
kolędowanie i radosna atmos-
fera tego dnia trwało podczas 
kolacji w sali widowiskowej, 
gdzie organizatorzy wydali 340 
porcji. 

Opuszczając gościnne Łęki 
Dukielskie – jak zwykle – 
wszyscy zapewniali o swoim 
powrocie z kolędą i pastorałką 
w przyszłym roku.

A więc: do zobaczenia!
Henryk Kyc

Fot. internet
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Wiadomości z Gminy

nik na wypadek zgubienia się 
na trasie, lub - nie daj Bóg - la-
winy, a następnie już radź so-
bie człowieku sam. Wydaje 
mi się, że to wszystko stanowi 
wstęp do tych zimowych snów, 
o jakich marzy każdy narciarz. 
Sądzę, że jeszcze chwila i ta-
kie sny będziemy kupować w 
budce na rogu.

Raz tylko jeden jeździłem 
na nartach w Bieszczadach, ale 
to było sto lat temu, pamiętam 
jednak że to były narty przed-
nie. Przede wszystkim wokół 
było pusto, trasy przygotowane 
na tyle, że dało się zjeżdżać, ale 
ważna była cisza wokół i mało 
przejeżdżone stoki. Sądzę że 
dziś tam gwarno, przybyło na 
pewno kolejek i samych sto-
ków narciarskich. Niemniej 
podobno Polska i głównie Ta-
try, to dla narciarzy z zachodu 
kraj mało rozjeżdżonych tras, a 
Zakopane ze swoimi knajpami 
i ich atmosferą przebija wiele 
europejskich kurortów.

Wracając do śnieżnych zim 
niegdysiejszych, to one były 
rzeczywiście zimne i zimowe. 
W Krakowie zamiast dorożek 
konnych jeździły sanie, dziś już 
dorożek w zasadzie na stałe nie 
ma, jest kilka jakby dyżurnych 
w Rynku, korzystają z nich 
głównie turyści zagraniczni; 
kiedyś Kuba z Kristen przeje-
chali się wokół Rynku i zapła-
cili chyba siedemdziesiąt zło-
tych, kurs trwał piętnaście mi-
nut. Zamyślałem nawet przez 
chwilę o licencji dorożkarskiej, 
ale musiałbym zdawać egzamin 
na specjalną kartę, więc odpu-
ściłem. A poza tym skąd wziąć 
dorożkę, owies, konia i dach 
dla niego, starać się o miej-
sce parkingowe i przychylność 
braci dorożkarskiej - dałem so-
bie spokój. To wszystko oczy-
wiście żart.

Zbigniew Ringer

Miał Pan rację Panie 
Zbyszku, bo zima przyszła 
i niechby taka była jeszcze 
trochę. 

Redakcja

Wykonano już 3500 m sieci 
wodociągowej w Wietrznie  
i Zboiskach

Dogodne warunki pogodowe, jak do tej pory, pozwoliły na 
znaczny postęp w realizacji prac związanych z realizacją projektu: 
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wietrzno, 
Zboiska, Równe i Cergowa. Wykonano już 3 500 m z 8750 m 
sieci wodociągowej. Wykonawcą robót jest Spółdzielnia Usług 
Wodno-Kanalizacyjnych, Produkcji Rolnej i Handlu w Skołyszy-
nie. Rury użyte do wykonania wodociągu to rury rdzeniowe do 
wody pitnej wykonane z materiału najnowszej generacji PE 100 
RCplus o średnicy: 140, 110, 75, 50, 40 i 32 mm. Płaszcz ochronny 
rury wykonany jest z nasyconego niebieskiego polipropylenu z 
czterema paskami służącymi identyfikacji płaszcza ochronnego. 
Taśmy spełniają funkcję detekcji rurociągu oraz umożliwiają lo-
kalizację uszkodzenia rury po wykonanym montażu – wyjaśnia 
p. Maria Chłap gł. specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli.  
W ramach realizowanego projektu zostanie wykonana przebu-
dowa zbiornika wyrównawczego i stacji uzdatniania wody w 
Wietrznie. Termin zakończenia prac planowany jest na lipiec 2014 
roku. Całkowita wartość projektu to 1 782 053 zł, a wartość do-
finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego wynosi 67,70%.

Tekst i fot. Krystyna Boczar-Różewicz

Demografia Gminy 
Dukla

Na koniec 2013 roku gmina Dukla liczyła 14 893 mieszkań-
ców. Zanotowano 161 urodzeń, o 15 więcej niż w 2012 roku. Zgo-
nów było 146, o 11 mniej niż w 2012 roku. Przyrost naturalny jest 
dodatni i wynosi 1,007 promila (w 2012 roku był ujemny i wynosił 
-0,67 promila). Kobiet w gminie Dukla na 31.12.2013 było 7631, 
a mężczyzn 7262. Liczbę mieszkańców, ilość urodzeń i zgonów w 
poszczególnych miejscowościach gminy podaje tabela: Demogra-
fia Gminy Dukla według stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

HL

Demografia Gminy Dukla według stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

	L.p	 Miejscowość	 Ilość	 Ilość	 Ilość	 Przyrost
	 	 	 mieszkańców		 urodzeń	 zgonów	 naturalny

	 1	 Barwinek	 269	 4	 2	 2
	 2	 Cergowa	 1365	 16	 16	 0
	 3	 Chyrowa	 103	 0	 2	 -2
	 4	 Dukla	 2163	 19	 22	 -3
	 5	 Głojsce	 789	 5	 12	 -7
	 6	 Iwla	 754	 7	 7	 0
	 7	 Jasionka	 1226	 10	 14	 -4
	 8	 Lipowica	 265	 4	 2	 2
	 9	 Łęki	Dukielskie	 1678	 27	 13	 14
	 10	 Mszana	 276	 6	 3	 3
	 11	 Nadole	 503	 4	 6	 -2
	 12	 Nowa	Wieś	 173	 2	 3	 -1
	 13	 Olchowiec	 61	 0	 2	 -2
	 14	 Ropianka	 10	 0	 0	 0
	 15	 Równe	 1959	 18	 22	 -4
	 16	 Teodorówka	 1060	 13	 8		 5
	 17	 Trzciana	 222	 3	 2	 1
	 18	 Tylawa	 397	 5	 0	 5
	 19	 Wietrzno	 830	 9	 7	 2
	 20	 Zawadka	Ryman.	 235	 3	 1	 2
	 21	 Zboiska	 424	 5	 0	 5
	 22	 Zyndranowa	 131	 1	 2	 -1

  Razem 14 893 161 146 15

Łaskawa zima 
Dzięki sprzyjającej aurze udało się przed nadejściem mrozów 

i zimy zakończyć najważniejszy zakres prac przewidzianych w ra-
mach projektu: Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla 
poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery 
realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego 2007-2013. 

Dotyczy to zarówno Zespołu Szkół nr 1 w Dukli, gdzie udało 
się wykonać elewacje – tj. docieplenia ścian i stropów oraz nało-
żyć tynki. Do wykonania pozostały jeszcze cokoliki oraz przewi-
dziana na sezon letni modernizacja instalacji c.o. , której z oczywi-
stych względów nie można wykonać w tym terminie. 

Podobnie sytuacja przed-
stawia się w Zespole Szkół Pu-
blicznych w Równem, gdzie 
także wykonano docieplenie 
ścian i stropów, a do wykona-
nia pozostały jedynie cokoliki. 
Dzięki tym działaniom już ten 
sezon grzewczy mimo, że roz-
począł się późno pozwoli na 
obniżenie kosztów związanych 
z utrzymaniem tych obiektów, a 
sprzyjająca pogoda pozwoli na 
przyśpieszenie zakończenia re-
alizacji całego zadania przed III 
kwartałem 2014r.

Piotr Świder

Przedszkolaki  
  w urzędzie

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia grupa przedszkola-
ków z Przedszkola Gminnego w Dukli wraz z wychowawczy-
niami przybyła do Urzędu Miejskiego w Dukli złożyć życzenia 
władzom gminnym. Zaśpiewali przy szopce kolędę, odwiedzili 
Wiceburmistrza Andrzeja Bytnara, panią Skarbnik Elżbietę Wró-
bel i panią Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Da-
nutę Szczurek. Pani sekretarka poczęstowała przedszkolaków cia-
steczkami. 

kbr 
Zdjęcia na wkładce

Tablica informacyjna przy DL w Zboiskach

Zima pozwalała na prace ziemne ZS nr 1 w Dukli Fot. kbr

ZSP w Równem
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Bieszczadzkie Forum Europejskie, jako Operator Dotacji Gór-
skiego Funduszu Organizacji Pozarządowych ogłasza II nabór 
Wniosków do projektu pn. „Alpy Karpatom – projekt na rzecz 
uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów 
Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”. Projekt 
„Alpy Karpatom” realizowany przez Fundację Karpacką – Pol-
ska, jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcar-
skiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi 
Unii Europejskiej.

1. Alokacja finansowa

Ogólna kwota dostępna w ramach naboru II wynosi CHF 
748 383,19

2. Miejsce i termin składania wniosków w ramach na-
boru II

Wnioski o dotację w wersji papierowej i elektronicznej wraz 
z załącznikami należy składać osobiście, pocztą kurierską lub 
pocztą, powinny zawierać:

- pełną nazwę i adres Wnioskodawcy,
- nazwę i adres Operatora Dotacji, tj.: Bieszczadzkie Forum 

Europejskie, ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko,
- informację o naborze, tj.: ALPY KARPATOM/Górski Fun-

dusz Organizacji Pozarządowych/Nabór II
Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem lub pocztą 

elektroniczną) lub dostarczone na inny adres niż powyżej zostaną 
odrzucone.

Wnioski o dotację muszą być przygotowane zgodnie z Wytycz-
nymi do przygotowania wniosku o dotację i załącznikami.

Nabór wniosków trwa od 2 stycznia 2014 r. do 14 lutego 
2014 r. do godz. 15.00.

W przypadku przesyłek kurierskich, pocztowych lub podob-
nych decyduje czas wpływu do biura Bieszczadzkiego Forum Eu-
ropejskiego. Wnioski złożone po terminie zostaną automatycznie 
odrzucone.

3. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofi-
nansowanie

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych położo-
nych na terenie realizacji projektu „Alpy Karpatom”: powiat sa-
nocki, leski, bieszczadzki, krośnieński oraz powiat miasta Krosna.

Ponadto wnioskodawca musi być zarejestrowany jako organi-
zacja pozarządowa zgodnie z polskim prawem o stowarzyszeniach 
i fundacjach. Organizacja powinna posiadać minimum roczny 
okres działalności poparty doświadczeniem w realizowaniu 
projektów w regionie objętym projektem. 

UWAGA:
Dodatkowe punkty będą przyznawane podmiotom zarejestro-

wanym w gminach wiejskich.

4. Rodzaj i wielkość dotacji
Rodzaje działań podlegających dofinansowaniu:
A. Projekty mające na celu rozwój przedsiębiorczości orga-

nizacji pozarządowych (zwłaszcza organizacji działają-
cych na obszarach wiejskich) w szczególności w zakre-
sie turystyki i produktu lokalnego;

B. Projekty mające na celu poszerzenie oferty turystycznej 
regionu poprzez wykorzystanie specyficznych wartości 
kulturowych obszaru docelowego;

C. Projekty mające na celu wspieranie cennych inicjatyw 
oddolnych promujących region, w szczególności jego 
produkty, usługi, kulturę i sztukę oraz podnoszących 
atrakcyjność turystyczną regionu;

D. Projekty mające na celu rozszerzenie zakresu usług  
i działań organizacji pozarządowych, prowadzących do 
wydłużenia sezonu turystycznego w regionie;

E. Projekty mające na celu transfer doświadczeń szwajcar-
skich, szczególnie w zakresie wsparcia sektora biznesu 
okołoturystycznego, produktu lokalnego i/lub promocji 
regionu (patrz: Załącznik nr 10 do Wytycznych pt. „Ana-
liza doświadczeń szwajcarskich”).

Maksymalny poziom dofinansowania – 90%, minimalna 
kwota dofinansowania – 5 000,00 PLN, maksymalna kwota do-
finansowania – 21 000,00 PLN.

5. Dokumenty
Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej: 
www.bfe-lesko.pl oraz www.alpykarpatom.pl

Spodnie Motla
Haim Altholz     cz. 3

Mama zobaczyła znak zapy-
tania na mojej twarzy i dodała:

- Patrz, synu, w tych dniach 
trzeba być wdzięcznym za to, 
co się dostaje. Każdy z nas 
znajdzie coś w paczce dla swo-
jego użytku. Poza tym pamię-
taj, co zawsze mówił twój tata 
nieboszczyk: „darowanemu ko-
niowi nie patrzy się w zęby.” 
Dobrze, że jeszcze są ludzie 
poza oceanem, którzy nie my-
ślą tylko o sobie. Niech Pan 
Bóg broni ich od wszystkiego 
złego. 

Ciekawość to u mnie pod-
stawowa cecha. Nie czekałem 
nawet chwilę i zacząłem grze-
bać w stosie zgniecionych rze-
czy i nie przestałem, aż do 
chwili, gdy znałem na pamięć 
każdy szczegół paczki.

O paczkach z Ameryki sły-
szałem jeszcze we wczesnym 

dzieciństwie. Dwóch moich ko-
legów nawet lubiło się wyraź-
nie tym chlubić. Ale nigdy nie 
widziałem takich “cudów” na 
własne oczy.

W obecnej paczce - a pierw-
szą paczkę pamięta się wiele lat 
- było więcej odzieży żeńskiej 
niż męskiej, we wszystkich ko-
lorach i prawie we wszystkich 
rozmiarach, miedzy innymi 
dziwne rzeczy, które wywo-
łały śmiech u żeńskiej strony 
rodziny: buty na przesadnych, 
wysokich obcasach z ostrymi 
szpicami jak strzały, które mo-
głyby w czasie biedy być uży-
wane, jako broń obronna, gor-
sety do zaciskania talii – dobro-
duszni Amerykanie zapomnieli, 
że nasze kobiety żyjące na die-
cie z musu nie mają, czego zaci-
skać, kapelusze ze sztucznymi 
kwiatami i owocami na czubku 

- Ja też mam dostać parę 
szmat z Ameryki. - Rozglą-
dałem się naokoło i nie wi-
działem, że Motel pracuje nad 
spodniami i on też nie powie-
dział nic o tym, ze spodnie będą 
gotowe przed świętami. Było 
mi dziwne, ze Motel wcale nie 
wspomina spodni - a na ogól 
jego język nie zna przecież ha-
mulców... - ale jakoś nie chcia-
łem mu dać do zrozumienia, że 
ja go przynaglam (pamiętałem 
dosłownie, co mi powiedziała 
mama o darowanym koniu...) 
I nie miałem innej rady niż się 
wstrzymać - rzecz wcale nie ła-
twa. W ostatniej chwili przypo-
mniałem sobie, że jeszcze nie 
powiedziałem słowa o części 
Motla w paczce. Motel, zdzi-
wiony, zapytał mnie czy jestem 
poważny i dodał:

- Przecież wiedziałeś cały 
czas, że ja nic nie chce za 
spodnie, które ci szyje. Prezent 
czy nie prezent?...

- Motel już przyszedł ci 
życzyć wesołych świąt? - za-
pytałem mamę w przeddzień 
Pesach.

- Nie, dlaczego pytasz? 
Przecież nie zawsze on to robi. 
Jestem pewna, ze Motel ma 
ważniejsze sprawy w wigilię 

świąt i ja mogę go właśnie zro-
zumieć. 

Mój nastrój się drastycznie 
zmienił. Przecież Motel obiecał 
przynieść spodnie, gdy przyj-
dzie życzyć mamie wesołych 
świąt. Z rozpaczy zamknąłem 
się w domu i wszyscy mnie py-
tali, „co ty masz...” Chciałem 
im powiedzieć, „co nie mam...” 
Ale uparłem się, że to będzie 
moje prywatne cierpienie. Gdy 
mama mi powiedziała: - wstań, 
idziemy do synagogi - odezwa-
łem się, że nie czuje się dobrze 
i zostanę w domu. Mama mnie 
prosiła żebym przynajmniej jej 
obiecał, że pójdę do synagogi 
w ostatnim dniu Pesach na mo-
dlitwę za zmarłych - to przynaj-
mniej należy się twojemu ojcu, 
który leży w dalekim opusz-
czonym grobie - dodała. Nie 
powiedziałem tak i nie powie-
działem nie, ale wiedziałem do-
brze, że nie ruszę się z domu 
też w ostatnim dniu świąt, zęby 
się nie natknąć na Motla, który 
obiecał i nie dotrzymał słowa, 
chyba, że mi przekaże jakoś 
spodnie w wolne święta Pesach. 

- Mamo, widziałaś przy-
padkowo Motla w synago-
dze i, o ile tak, czy ci coś po-

Po 69 latach spoczęli 
na Cmentarzu 
Wojennym w Dukli

Po 69 latach od Operacji Karpacko-Dukielskiej w 1944 r., 
na terenie gminy Dukla w miejscowości Kamionka zlokalizo-
wana została mogiła, w której pochowane były szczątki żoł-
nierzy radzieckich. 

Informację o prawdopodobieństwie istnienia mogiły wo-
jennej przekazała p. Janina Kacprzyk –sołtys wsi Zawadka 
Rymanowska. Za zabudowaniami byłego Iglopolu, już  
w miejscowości Kamionka, płynący potok podmywał skarpę 
i odkrywał kości. Okazało się, że była to zbiorowa mogiła 
kryjąca szczątki 17 żołnierzy radzieckich poległych w czasie 
działań wojennych w 1944 r.

W dniach 23-24 grudnia 2013 r w obecności przedstawi-
cieli: Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego-Wydział Po-
lityki Społecznej, Państwowego Inspektora Sanitarnego w 
Krośnie, Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie i gminy Du-

kla przeprowadzona została eks-
humacja. Całość prac tj. ekshu-
macj, przewóz szczątków ludz-
kich oraz pochówek na cmenta-
rzu wojennym w Dukli w mogile 
nr 46, przeprowadziło Komu-
nalne Przedsiębiorstwo Lwow-
skiej Rady Obwodowej „DOLA” 

ze Lwowa, które reprezentował 
dyrektor Swjatoslaw Szeremeta. 
Ze strony gminy Dukla w po-
chówku uczestniczyli burmistrz 
Marek Górak i wiceburmistrz 
Andrzej Bytnar.

Stanisława Fornal

albo na bokach, jakby wyjęte 
prosto z vaudevillu (mama po-
wiedziała, że już nie trzeba so-
bie łamać głowy, w co się prze-
brać w Purim, gdy kiedyś bę-
dzie nastrój trochę się wygłupić 
w rocznicę zbawienia Żydów 
z morderczych rąk Hamana.) 
i kilka par nylonowych poń-
czoch, które właśnie tak były 
przyjęte z radością, bo w nowo 
odrodzonej Polsce były jeszcze 
nylonowe pończochy nowością 
i okropnie drogie. 

W męskiej części paczki 
były, miedzy innymi, białe i ko-
lorowe koszule. Na tle tych ko-
lorowych - a one były większo-
ścią - były rysunki palm i ja-
kichś kształtów geometrycz-
nych. Poza tym - dwa kapelu-
sze (znowu kapelusze...) z sze-
rokimi marginesami, coś ta-
kiego, co noszą kowboje w 
amerykańskich filmach, czarny 
motylek - nosili go na pewno z 
jakimś świątecznym, czarnym 
garniturem... -, tuzin szerokich, 
silno-kolorowych krawatów, na 
tle, których były druki kwia-
tów, ptaków, liści drzew, kwa-
dratów, ogniw łańcuchów, dwie 
pary szelek, para butów z kom-
binacją czarno-białej skóry i te-
nisowy, biały garnitur. 

- Gdyby spodnie garnituru 
były długie moglibyśmy je far-
bować na czarno czy brydżowo 
- powiedziała mama. 

- Mamo, obiecałem Mo-
tlowi - musze przyznać, że zu-
pełnie z mojej własnej inicja-
tywy - że damy mu coś wybrać 
z paczki. Przecież on powinien 
coś dostać za spodnie, które mi 
szyje - powiedziałem mamie 
tonem człowieka znającego za-
sady wzajemności.

- Kochany synu, ja bardzo 
cenię twoją inicjatywę, ale za-
czekaj parę dni aż każdy z nas 
dostanie swoją cześć z paczki. 
Na pewno jeszcze coś zostanie 
dla Motla albo dla jego żony. Ja 
przecież nie zapominam, że jest 
pokrewieństwo, choćby nieco 
dalekie, miedzy Motlem i do-
broczynnymi ludźmi, którzy 
posłali nam paczkę z Ameryki 
- dostałem logiczną odpowiedź 
od mamy. 

Gdy przyszedłem do Motla 
z wieścią o nadejściu paczki - 
po prawdzie mówiąc chciałem 
zobaczyć jak on szyje, tzn. od-
nawia mi swoje spodnie - on 
bardzo się zainteresował tym, 
co jest w paczce. Po kilku mi-
nutach jednak zaczął się nudzić 
listą szczegółów i powiedział: 
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wiedział o spodniach, które mi 
miał uszyć? - zapytałem mamę, 
chociaż wewnętrzne uczucie 
mi mówiło, że mogę już zapo-
mnieć o długich spodniach... 

- Tak, on się pokazał w żeń-
skiej części synagogi i życzył 
mi wesołych świąt - odpowie-
działa mama na moje pytanie i 
było mi zupełnie jasno, że ona 
chce zmienić temat, ale widząc, 
że ja nie mam zamiaru ustępo-
wać, kontynuowała: 

-, Kto to mówi w synagodze 
o spodniach? Po modlitwie Mo-
tel przyspieszył kroku, dogonił 
mnie na ulicy, pytał o ciebie i 
powiedział, ze zrobiłeś mu ła-
skę zostając w domu, bo ma nie 
czyste sumienie wobec ciebie... 
Gdy spodnie, które miały być 
twoje, tak powiedział mi Motel, 

wyszły nawet lepiej niż myślał 
on sobie uświadomił, że właści-
wie nie może z nich zrezygno-
wać, bo one będą teraz jedne 
z najlepszych, które są w jego 
garderobie, ale jeszcze długo, 
dodał, on będzie się wstydził 
patrzeć ci prosto w oczy... 

Mama rzuciła na mnie ża-
łosne spojrzenie i powiedziała 
- niech się doprawdy wstydzi...

- Motel może się wstydzi, 
ale ja znowu zostałem z krót-
kimi spodniami - powiedziałem 
mamie i mój głos drżał z roz-
czarowania.

-, Co można zrobić, drogi 
synku, rozczarowania są czę-
ścią naszego z życia... Teraz bę-
dziesz przynajmniej wiedział, że 
do chwili, gdy nie trzymasz w 
rękach, co ci obiecali, nie wierz 
że to jest twoje... - powiedziała 
mama mądrością kobiety, która 
widziała to i owo w życiu...

W owych czasach przy-
był do Polski posłaniec Agen-
cji Żydowskiej z Palestyny i 
miejscowa gmina żydowska, 
składająca się z szczątków ho-
locaustu i nowoprzybyłych re-
patriantów z Związku Radziec-
kiego, zaprosiła go na referat. 
Ta rzadka impreza przyciągnęła 
prawie całą miejscową - dwie-
ście osiemdziesiąt osób - gminę 
żydowską.

 Posłaniec mówił o kraju 
przodków, który zmienia swoje 
oblicze i o dumnym Żydzie ży-
jącym na swojej ziemi, a ja by-
lem bardzo zaciekawiony re-
feratem aż...aż zobaczyłem, że 
mój prezent znajduje się kilka 
metrów ode mnie... 

Motel należał do tych lu-
dzi, którzy nigdy nie mogą 
być punktualni, gdy chodzi o 
jakąś społeczną imprezę. On 
otworzył, wcale nie delikatnie, 

skrzypiące drzwi malej sali i 
wszystkie głowy odwróciły się 
instynktownie na chwile w kie-
runku bezczelnika. Tylko moja 
głowa, błyskawicznie skamie-
niała w swojej pozie, nie wró-
ciła na swoje miejsce... Motel 
stanął z boku, dumny z swoich 
eleganckich, szaro-zielonka-
wych spodni, i jego wzrok szu-
kał znajome twarze. Od czasu, 
kiedy mama mi powiedziała, że 
Motel się wstydzi patrzeć mi 
prosto w oczy, chciałem bardzo 
widzieć jak taki wielki wstyd 
wygląda w rzeczywistości...

Nie, to nie może być żeby 
tak wyglądał człowiek, który 
żałuje, że zaproponował mło-
demu chłopcu podarunek  
i w końcu zostawił go na wła-
sny użytek. To i jeszcze to: Mo-
tel przecież wiedział, że wła-
śnie ja, któremu tematyka ży-
dowska jest bliska sercu, nie 

będę siedział w domu, gdy w 
mieście przemawia delegat z 
Palestyny. Dlaczego wiec ubrał 
się na taką imprezę w “moje” 
spodnie? Przecież on ma jesz-
cze w swoim domu kilka par in-
nych spodni. Odpowiedzi na to 
wszystko szukałem w oczach 
Motla. On mnie zauważył, wsa-
dził swój wzrok w moje gołe 
uda i nawet nie mrugnął...

Człowiek nie jest zrobiony 
z żelaza... Wstałem z swojego 
fotelu i opuściłem salę. 

Na dole, przy wrotach wyj-
ściowych, patrzył na mnie z 
zdziwieniem młody, znany mi 
człowiek, który pełnił w czasie 
referatu funkcje wartownika, i 

zapytał mnie czemu opuściłem 
salę w środku referatu. Czyżby 
przez to, że gość z Palestyny 
zanudził mnie „na śmierć”... 

- Nie, na odwrót, referat jest 
bardzo ciekawy - odpowiedzia-
łem. Wartownik był zdziwiony 
z mojej nie zrozumiałej odpo-
wiedzi i dodał:

- To chyba spieszysz się na 
randkę...

Przylepiłem sobie do ust 
coś miedzy grymasem i uśmie-
chem... Niech myśli, co chce. 

Czy mogłem mu powie-
dzieć, ze uciekłem przez parę 
spodni?... 

Haim Altholz

u dokończenie ze str. 7 

Spodnie Motla

Projekt pt.:  „Zakup samochodu –chłodni dla Gospodarstwa 
Pszczelarskiego na Podkarpaciu EKOBAŁON w Niżnej Łące” 
realizowany jest przez Gospodarstwo Pszczelarskie na Podkarpa-
ciu EKOBAŁON w Niżnej Łące.

Celem projektu jest promocja miodów i innych produktów 
pszczelich z gospodarstwa pszczelarskiego EKOBAŁON z Niżnej 
Łąki, a poprzez promocje zwiększenie sprzedaży w szczególności 
miodu spadziowego i innych produktów pszczelich poza Podkar-
paciem. W ramach projektu zostanie zakupiony samochód-chłod-
nia, przygotowana strona internetowa, przygotowana ulotka pro-
mująca produkty pszczele i przygotowany roll up. Projekt jest 
współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego 
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Eu-
ropejskiej.

Dotacja z Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Trady-
cyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy wynosi: 31 115,25 PLN.

Prognozowane środki własne netto beneficjenta: 41 484,75 
PLN.

Termin realizacji projektu: 1 grudnia 2013 roku do 31 marca 
2014 roku.

Dane beneficjenta:
Krzysztof  Bałon, 
38-455 Głowienka, Niżna Łąka , 
ul. Ignacego Łukasiewicza 9, 
tel. 791 271 142
e-mail: martabaon@interia.pl 

Szlachetna paczka Spotkanie
Odwiedzamy domy potrze-

bujących. Nie wystarczy nam, 
że ktoś mówi, że jest biedny. 
Osobiste spotkanie jest szansą 
na wzajemne zrozumienie. 
Osoby, do których trafiają wo-
lontariusze mówią często: nie 
musicie już przynosić paczek. 
Wystarczy, że ktoś mnie odna-
lazł i chciał wysłuchać.

Diagnoza
Najpierw sprawdzamy, po-

tem pomagamy. Co to za le-
karz, który każdemu pacjen-
towi przepisuje aspirynę… 
najpierw powinna być dia-
gnoza, a potem leczenie. Po-
magamy tylko wtedy, gdy je-
steśmy pewni, że nasza pomoc 
pomoże.

Prezent
Prawdziwy prezent potrafi 

też wywołać prawdziwą ra-
dość. Jeśli dostajemy bezna-
dziejny prezent, czujemy się fa-
talnie, jakby nas ktoś poniżył: 
po co ktoś mi daje coś tak bez-
nadziejnego. Trafiony – otwiera 
serce. Czujemy, że ktoś odkrył 
nasze marzenia.

Szansa
Pomagamy, by dać szansę 

na lepsze życie. Wierzymy, że 
ci ludzie na razie przegrywają. 
Nie wiemy też, czy skorzystają 
z okazji i uda im się zmienić. 
Nie oceniamy ich. Dajemy im 
szansę. I głęboko w nich wie-
rzymy. Każdy może stać się 
kimś.

Wzajemność
Nie tylko działamy chary-

tatywnie. Oczekujemy, że ci, 
którym pomagamy, odwzajem-

nią się. Może mają mało, ale 
przecież nie na tyle, żeby nic 
nie mogli dać od siebie. Kartka 
świąteczna, ciasto – małe rze-
czy. Wierzymy, że nie muszą 
myśleć tylko o sobie.

W 2013 r. Szlachetna 
Paczka została zorganizowała 
już po raz trzynasty. Łącznie 
w całej Polsce 9500 wolonta-
riuszy odwiedziło 17684, które 
zostały włączone do projektu. 
W 2013 roku Paczka była orga-
nizowana w 508 lokalizacjach 
w całej Polsce. Średnia liczba 
osób, które przygotowywały 
paczki dla rodzin to 30 osób. 
Należy pamiętać, że paczkę 
nie trzeba robić pojedynczo, 
można zaangażować znajo-
mych, sąsiadów czy rodzinę i 
wspólnymi siłami przygotować 
paczkę dla rodziny. W rejonie 
Dukli (gmina) i okolice pacz-
kowe szaleństwo odbyło się po 
raz trzeci. W tym roku 27 wo-
lontariuszy odwiedziło 71 ro-
dzin, z których 61 zostało włą-
czonych do projektu. Paczka 
dotarła do rodzin z Dukli, 
Głojsc, Iwli, Teodorówki, Na-
dola, Jasionki, Zboisk, Łęk Du-
kielskich, Wietrzna, Mszany, 
Tylawy, Barwinka, Zyndrano-
wej, Olchowca, Zarzecza, Cer-
gowej, Rogów, Komborni. 

W imieniu swoim jak i w 
imieniu wolontariuszy serdecz-
nie dziękuję za okazane wspar-
cie i dobre serce Panu Burmi-
strzowi Markowi Górak, Panu 
Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 
2 Janowi Drajewicz, Panu Dy-
rektorowi MOSiR Michałowi 

Szopie, Pani Dyrektor MOPS 
Małgorzacie Bielec, Pani Dy-
rektor Ośrodka Kultury Mał-
gorzacie Walaszczyk-Faryj, 
Prezesowi OSP Dukla Witol-
dowi Madej oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Dukli, Rów-
nego oraz Iwli. Dziękuję rów-
nież wolontariuszom bez który 
Szlachetna Paczka nie mogłaby 
się odbyć, którzy poświęcili 
mnóstwo swojego czasu i ener-
gii, aby rodziny otrzymały po-
moc i wsparcie. 

Teraz można pomóc wes-
przeć nasze działania w 2014 
roku, przekazując 1% swojego 
podatku. Aby również w 2014 
r. Szlachetna Paczka mogła do-
trzeć do rodzin w potrzebie po-
trzebujemy Państwa wsparcia, 

dlatego zwracamy się z prośbą 
o przekazania 1% na Stowa-
rzyszenie Wiosna, które reali-
zuje projekt Szlachetna Paczka.  
W części „Wniosek o przeka-
zanie 1% podatku należnego 
na rzecz organizacji pożytku 
publicznego OPP” w rubryce 
„Numer KRS” wpisać: 00 00 
05 09 05. Następnie należy wy-
pełnić rubrykę „Wnioskowana 
kwota” wpisując do niej kwotę 
stanowiącą 1% podatku. W ru-
bryce „Cel szczegółowy” wpi-
sać Stowarzyszenie WIOSNA, 
aby Twój 1% wsparł konkretnie 
jeden z tych programów.

Justyna Zimny-Frużyńska
Lider Rejonu Dukla  

(gmina) i okolice

Spotkanie opłatkowo - noworoczne na Cergowej

Ponad sto osób na szczycie
5 stycznia 2014 roku odbył się turystyczny opłatek na Cergo-

wej. Jak co roku, pierwsza niedziela stycznia zarezerwowana jest 
na spotkanie się ze znajomymi z górskich szlaków. Na parkingu 
w Lipowicy, przy kamieniołomie, po godzinie 9 zaczęły się zjeż-
dżać samochody. O 9.30 przyjechał autokar z PTTK Krosno, wy-
pełniony turystami. Na XVIII spotkanie opłatkowe przybyła re-
kordowa liczba ponad 100 osób. Tradycyjnie grupę poprowadził 
Ryszard Majka „Mauzer” – prezes krośnieńskiego PTTK. Stycz-
niowa pogoda była bardziej zbliżona do listopadowej, plusowa 
temperatura, niezbyt silny wiatr (jak na możliwości wiatrów du-
kielskich), a resztki śniegu można było zobaczyć dopiero pod sa-
mym wierzchołkiem. Grupa dość szybko dotarła na szczyt, gdzie 
połamano się „turystycznym” opłatkiem (pieczony chleb z czosn-
kiem), złożono życzenia oraz zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Dużo 
było osób uczestniczących w spotkaniu po raz kolejny, ale byli i 
tacy, którzy uczestniczyli w spotkaniu opłatkowo – noworocznym 
po raz pierwszy. Potem wszyscy zeszli do Złotej Studzienki, gdzie 
rozpalono ognisko, na którym można było upiec kiełbasę. Były 
wspólne śpiewy, rozmowy… – miło spotkać się z osobami o po-
dobnych zainteresowaniach. Do zobaczenia na górskich szlakach!

Z turystycznym pozdrowieniem – Grzegorz Lega 

nadzieję na lepsze jutro i im-
puls do zmiany.

Kodeks Mądrego Pomaga-
nia – to zasady, którymi kieru-
jemy się przy pomaganiu.

Szukamy biednych
Do nas nie można się zgło-

sić po pomoc. Sami szukamy 
potrzebujących. Prawdziwa 
bieda jest cicha i skromna. 
Chcemy znaleźć tych, którzy 
naprawdę potrzebują pomocy. 
Nie pomagamy tym, którzy po-
trafią ją sobie załatwić.

SZLACHETNA PACZKA 
ma już trzynaście lat. Po raz 
pierwszy została zorganizo-
wana w Krakowie w 2000 
roku. Wtedy grupa studentów 
duszpasterstwa akademickiego 
prowadzona przez ks. Jacka 
Stryczka (dziś prezesa Stowa-
rzyszenia WIOSNA) obdaro-
wała 30 ubogich rodzin. Dzi-
siaj projekt SZLACHETNEJ 
PACZKI ma charakter ogól-
nopolski i jak żadna inna akcja 
charytatywna w Polsce łączy 
działania setek tysięcy osób. 
W 2013 roku Paczka jest orga-
nizowana w 508 lokalizacjach 
w całej Polsce.

Ja działa paczka?
Wolontariusze, czyli Super 

W szukają rodzin w potrzebie, 
pozyskują zgody rodzin na wy-
wiad środowisko m.in. od soł-
tysa danej wsi, od księdza, od 
Pani pedagog itp. Następnie 
spotykają się z nimi, diagno-
zują ich sytuację, poznają kon-
kretne potrzeby i podejmują de-
cyzję o włączeniu do projektu. 
Darczyńcy przygotowują kon-
kretną pomoc dla konkretnej 
rodziny.

Rodziny w potrzebie oprócz 
konkretnej pomocy otrzymują 

Wolontariusze przy pracy
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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

Jasełka w Ośrodku 
Kultury w Dukli

Jasełka to widowisko o Bożym Narodzeniu wzorowane na śre-
dniowiecznych misteriach franciszkańskich, wystawiane w okre-
sie bożonarodzeniowym. Nazwa polska widowiska - jasełka po-
chodzi od staropolskiego słowa jasło, co oznacza żłób. Za ich 
twórcę uważany jest św. Franciszek z Asyżu, który jako pierwszy 
zaaranżował taką scenę w 1223 roku w Greccio. 

10 stycznia br. o godzinie 11.00 odbyło się przedstawienie ko-
lędnicze, zorganizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Cergowej oraz dukielski Ośrodek Kultury. Dyrektor Ośrodka 
Kultury Małgorzata Walaszczyk-Faryj przywitała przybyłych 
gości i wykonawców. Głos zabrała również Bogumiła Dymek-
Urynowicz, dyrektor ŚDS. Jej podopieczni zaprezentowali kolędy, 
pastorałki oraz inne pieśni związane ze Świętami Bożego Naro-
dzenia. Reżyserem oraz akompaniatorem grupy jasełkowej była 
pani Joanna Sarnecka. 

Jasełka zaprezentowały także dzieci z Zespołu Szkół nr 1,  
a przygotowywały je wychowawczynie Józefa Winnicka – Saw-
czuk i Wioletta Możdżan – Kasprzycka. Na zakończenie publicz-
ność wraz z wykonawcami zaśpiewała kolędę „Wśród nocnej ci-
szy”. Po występach goście i wykonawcy mogli spróbować smako-
łyków przygotowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

Piotr Kucharski
Fot. kbr na wkladce

Gminny Konkurs 
Kolęd i Pastorałek 
rozstrzygnięty

16 stycznia 2014r. w sali widowiskowo-kinowej odbył się już 
po raz siódmy Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Komisja 
konkursowa w składzie Dorota Świstak - przewodnicząca, Kry-
styna Stańkowska i Małgorzata Walaszczyk-Faryj oceniała woka-
listów w kilku kategoriach - łącznie w 88 odsłonach muzycznych. 
Po burzliwych naradach postanowiła przyznać następujące miej-
sca i wyróżnienia:

KAT I – PRZEDSZKOLE 
1	miejsce	–	Julia	Głód	
2	miejsce	–	Dagmara	Woźniak,	Eliza	Kowalska	
3	miejsce	-	Natalia	Jurczak	i	Dominika	Jakieła	

Wyróżnienie	–	Jakub	Toropiła,	Mateusz	Toropiła,	Magdalena	Zając,	
Zuzanna	Drobek,	Zofia	Bałon,	Lena	Gulba,	Miłosz	Wiatr,	Patrycja	
Szczepanik,	Emilia	Głód,	Maja	Czekaj,	Julia	Wais,	Gabriela	Kapłon	

KAT II – Klasy I-III 
1	miejsce	–	Iga	Urban	
2	miejsce	–	Milena	Przystasz	
3	miejsce	–	Michał	Dubiel	

Wyróżnienie	 –	 Joanna	 Kawulok,	 Izabela	 Cygler,	 Daria	 Rajchel,	
Dominika	Wąsik,	Natalia	i	Wiktoria	Skotnicka	

KAT III klasy IV – VI 
1	miejsce	Sebastian	Dubiel	
1	miejsce	Laura	i	Julia	Woźniak	
2	miejsce	Weronika	Wnęk	
3	miejsce	Aleksandra	Dyszkowska	

Wyróżnienie	–	Emila	Zając,	Jula	Kula,	Łukasz	Baraniecki,	Krzysztof	
Bogaczyk,	Aleksandra	Krowicka	

Kat IV gimnazjum 
1	miejsce	Julia	Malczewska	
2	miejsce	Kinga	Wróbel	
3	miejsce	Sylwia	Kula	

Wyróżnienie	–	Natalia	Woźniak,	Kamila	Kula,	Maimouna	Traore	

Kat V dorośli 
1	miejsce	Klaudia	Dereniowska	

Kat VI zespoły 
1	miejsce	zespół	z	ZSP	w	Łękach	Dukielskich	
2	miejsce	zespół	„Iskra”	z	Jasionki	
2	miejsce	zespół	z	ZSP	w	Łękach	Dukielskich	

Norbert Uliasz
Zdjęcia na wkładce

Powiatowy Konkurs Kolęd

Nominacje rozdane
17 stycznia w sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kul-

tury w Dukli odbył się I Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastora-
łek. Komisja w składzie: przewodniczący Sławomir Szybka, oj-
ciec Maksym i Małgorzata Walaszczyk-Faryj postanowiła nomi-
nować (tym samym nagrodzić) do Koncertu Galowego następu-
jące osoby: 

Weronika Wnęk, Urszula Folcik, Julia Malczewska, Marco 
Kazałaman, Marcelina Turek, Izabela Zima, Patryk Krzysik, Syl-
wia Kula, Sandra Ciosek, Sebastian Dubiel, Natalia Furtek, Ma-
ciej Lewandowski, Klaudia Dereniowska, Natalia Zbiegień, Arleta 
Urbańska, Michał Stryczkiewicz, Kinga Wróbel. 

Zdjęcia na wkładce.
Tekst i fot. Norbert Uliasz

Przedszkolaki ze świątecznymi życzeniami

Jasełka w Ośrodku Kultury
U p. skarbnik Elżbiety Wróbel U p. wiceburmistrza Andrzeja Bytnara

Fot. kbr

Ponad 100 osób na szczycie

Fot. G. Lega: Uczestnicy spotkania „Na szczycie”

Dzeci z Zespołu 
Szkół nr 1 w Dukli

Grupa Jasełkowa z ŚDS z Cergowej z p. Joanną Sarnecką
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Kolędowali w Łękach Dukielskich

Międzynarodowy konkurs szopek rozstrzygnięty

Międzynarodowy Konkurs Szopek 
Bożonarodzeniowych rozstrzygnięty

Trudno dzisiaj wyobrazić 
sobie okres świąt Bożego Na-
rodzenia bez szopki betlejem-
skiej, która towarzyszy nam 
od wczesnego średniowiecza.  
Z Włoch, nazywanych ojczy-
zną szopek, dzięki ruchowi 
franciszkańskiemu szybko upo-
wszechniła się w całej Europie. 
Do dziś w romańskim kościele 
św. Andrzeja w Krakowie,  
u sióstr klarysek przechowy-
wane są elementy najstarszej 
polskiej szopki, datowane są na 
2. połowę XIV wieku. 

W ciągu stuleci ukształto-
wały się różne typy szopek. 
Do najbardziej znanych należy 
szopka tzw. betlejemka, mająca 
postać małej stajenki, w któ-
rej znajdują się figurki św. Ro-
dziny, pastuszków oraz Trzech 
Króli składających dary Dzie-
ciątku Jezus. Jest oparta na bi-
blijnym przekazie o narodzeniu 
Chrystusa. Bywała umiejsca-
wiana wewnątrz groty wyko-
nanej z masy papierowej, bądź 
drewnianym kościele. 

Do popularnych odmian 
szopek bożonarodzeniowych 
zaliczana jest szopka neapoli-
tańska, pochodząca z Neapolu. 
Charakteryzuje się ona tym, że 
przy żłobku umiejscawiani są 
przedstawiciele różnych sta-
nów danego narodu, jest rozbu-
dowana, wielofigurowa. Świę-
ciła triumfy w XVIII w. Cie-
szy się ona dużym powodze-
niem we Włoszech, jak w Pol-
sce szopka krakowska z ele-
mentami zabudowy Krakowa. 

Od XIX w. znany jest typ 
szopki orientalnej. W zamy-
śle swoim stara się ona oddać 
bardziej otoczenie Betlejem z 
jego realiami, niż najbliższej 
okolicy. 

W zaprezentowanych na 
wystawie szopkach bożonaro-
dzeniowych dominują tzw. be-
tlejemki, chociaż można za-
uważyć cechy wymienio-

nych innych typów szopek.  
Wystawa jest owocem Między-
narodowego Konkursu Szo-
pek Bożonarodzeniowych, któ-
rego organizatorem jest Sta-
rostwo Powiatowe w Krośnie  
i Muzeum Historyczne - Pa-
łac w Dukli. Konkurs ma swoją 
długoletnią tradycję – to już 
XIV edycja. W tym roku mło-
dzi twórcy, uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 
i średnich, a także podopieczni 
Ośrodków Pomocy Społecz-
nej z terenu powiatu krośnień-
skiego oraz przygranicznych 
powiatów świdnickiego i strop-
kowskiego, przygotowali 113 
ciekawych i oryginalnych prac. 
Wcześniej prace te przeszły eli-
minacje w gminnych konkur-
sach. Na wystawie szopki zo-
stały wyeksponowane w czte-
rech kategoriach wiekowych, 
w taki sposób również zostały 
ułożone zwycięskie prace.

Pięcioosobowe jury wyło-
niło 35 laureatów w obrębie 
konkursowych kategorii. Ko-
misji konkursowej ogromnie 
trudno było zdecydować o tych 
najlepszych, ponieważ każda 
z prac stanowi swoiste dzieło 
sztuki wzorowane lub będące 
wyrazem, często nieskrępo-
wanej wyobraźni wykonaw-
ców i wszystkie zasługują na 
nagrody.

Do wykonania tych szo-
pek wykorzystano kilkadzie-
siąt różnorodnych materiałów, 
od piór, traw czy plastrów owo-
ców po ciężki metal, zastoso-
wano przeróżne techniki, takie 
jak: rzeźba, witraż, metalopla-
styka, tkactwo, plecionkarstwo, 
techniki malarskie, rękodzielni-
cze, papierowe, np. ze sznurka 
papierowego, są też prace in-
spirowane sztuką kulinarną.

To niesamowite, że każdego 
roku pojawiają się wciąż nowe 
pomysły ilustrujące sceny Bo-
żego Narodzenia. Przez stu-

lecia szopki bożonarodze-
niowe zmieniały wygląd, obec-
nie przybierają różne formy 
pod względem artystycznym, 
ale serce szopki, symbolika  
i przesłanie jest niezmienne i to 
jest głównym celem konkursu  
i wystawy.

Aleksandra Żółkoś

WYNIKI KONKURSU: 

KATEGORIA I - Szkoły Podstawowe z Polski 
I	miejsce	-	Jowita	Wrzecionko	-	Dukla
II	miejsce	-	Weronika	Gaj	-	Wojaszówka
III	miejsce	-	Julia	Urban	-	Wojaszówka
III	miejsce	(ex	aequo)	-	Maria	Buriak-	Dukla
III	miejsce	(ex	aequo)	-	Zuzanna	Jaskółka	-	Jedlicze

Wyróżnienia:	
Kamil	Durał	-	Jedlicze
Julia	Rokita	-	Iwonicz
Julia	Capko	-	Głębokie
Paweł	Soboń	-	Chorkówka
Aleksandra	Kiełbasa	-	Krasna

KATEGORIA II - gimnazja
I	miejsce	-	Kamil	Tarnowski	-	Zręcin
II	miejsce	-	Anna	Wdowiarz	-	Rogi
III	miejsce	-	Karolina	Nowak	-	Dukla

Wyróżnienia:	

Tomasz	Szafran	-	Wróblik	Szlachecki
Natalia	Hedesz	-	Odrzykoń
Aleksandra	Boczar	-	Kombornia

KATEGORIA III - szkoły średnie
I	miejsce	-	Kamil	Barsznica	-	Miejsce	Piastowe
II	miejsce	-	Mateusz	Wójtowicz	-	Jedlicze
III	miejsce	-	Eliza	Biskup	-	Krosno

	Wyróżnienia:	
Barbara	Janusz	-	Iwonicz
Szymon	Turek	-	Miejsce	Piastowe

KATEGORIA IV - ośrodki pomocy społecznej
I	miejsce	(ex	aequo)	-	Samuel	Bodnar	-	Iwonicz
I	miejsce	(ex	aequo)	-	Tadeusz	Barnaś	-	Cergowa
I	 miejsce	 (ex	 aequo)	 -	 praca	 zbiorowa	 pracowni	 rękodzieła	
-	Cergowa

KATEGORIA I - szkoły podstawowe ze Słowacji 
I	miejsce	-	Marko	Baka	-	Stropkov
I	miejsce	(ex	aequo)	-	Martin	Čižmár	-	Giraltovce
II	miejsce	-	Ema	Baniková	-	Stropkov
II	miejsce	(ex	aequo)	-	Zuzana	Makarová	-	Svidnik
III	miejsce	-	Terézia	Fričová	-	Stropkov
III	miejsce	(ex	aequo)	-	Adam	Košč	–	Svidnik

Wyróżnienia:
Viktória	Harmadová	-	Stopkov
Michaela	Potičná	-	Svidnik

KATEGORIA IV - ośrodki pomocy społecznej
I	miejsce	-	Štefan	Halasz	-	Stropkov	
II	miejsce	-	Erik	Pecha	-	Svidnik

Fot. Henryk Kyc

Fot. archiwum muzeum

I miejsce (kat.II) - Kamil Tarnowski, Gimnazjum Zręcin

I miejsce (kat. I) - Jowita Wrzecionko, ZS nr 1 w Dukli

I miejsce (kat. III) - Kamil Barsz-
nica, Michalicki ZSP w Miejscu 
Piastowym

I miejsce (kat. IV) -Tadeusz Bar-
naś, Wiesław Książkiewicz, ŚDS 

Cergowa

Zespół Szarotka-Duklanie

Przedstawiciele zespołów z nagrodami, burmistrz Dukli Marek Górak  
i przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Andrzej Krężałek.

Zespół Równianie

Zespół Wietrznianie
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Watykan, 20 stycznia 2014 r.

Szanowny Pan Marek GÓRAK 
Burmistrz Dukli 

Szanowny Panie,
Jego Świątobliwość Franciszek z wdzięcznością przyjął życzenia 

nadesłane z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, a zwłasz-
cza zapewnienie o pamięci w modlitwie.

Podczas audiencji generalnej poprzedzającej święta Bożego Naro-
dzenia Ojciec Święty powiedział: «Chciałbym wraz z wami zastano-
wić się nad narodzinami Jezusa, świętem zaufania i nadziei, która zwy-
cięża niepewność i pesymizm. (...) Bóg jest z nami i nadal ma do nas za-
ufanie! Bóg przychodzi, aby zamieszkać z ludźmi, wybiera Ziemię jako 
swoje, aby być z człowiekiem i dać się znaleźć tam, gdzie człowiek spę-
dza swoje dni w radości i cierpieniu».

Odwzajemniając świąteczną pamięć Jego Świątobliwość zawie-
rza macierzyńskiemu wstawiennictwu Matki Najświętszej «dziś i jutro» 
każdego człowieka i życzy, by pod Jej troskliwą opieką umiał rozpoznać 
przychodzącego do nas Boga i ochoczym sercem odpowiadać na Jego 
wezwania. W tym duchu Ojciec Święty przesyła Panu i Mieszkańcom 
Gminy Dukla swe błogosławieństwo.

Nazwa	imprezy Termin Miejsce Organizator

V	Powiatowy	Przegląd	Zespołów	Śpiewaczych	-	
„Kolędy	i	Pastorałki” 6	stycznia Łęki	Dukielskie

Kościół	parafialny

Starostwo	Powiatowe	w	Krośnie,
Stowarzyszenie	„Jedność”	Łęki	

Dukielskie,
Ośrodek	Kultury	Dukla

VII	Gminny	Konkurs	Kolęd	i	Pastorałek 15	stycznia OK	Dukla
Sala	widowiskowo/kinowa Ośrodek	Kultury	w	Dukli

I	Powiatowy	Konkurs	Kolęd	i	Pastorałek 17	stycznia OK	Dukla
Sala	widowiskowo/kinowa Ośrodek	Kultury	w	Dukli

Koncert	Galowy	Laureatów
I	Powiatowego	Przeglądu	Kolęd	i	Pastorałek 19	stycznia Sanktuarium

św.	Jana	z	Dukli
Ośrodek	Kultury	w	Dukli
Klasztor	OO.	Bernardynów

Ferie	Zimowe	z	Ośrodkiem	Kultury 20-	31
stycznia OK	Dukla Ośrodek	Kultury	w	Dukli

Ogólnopolski	Konkurs	Wiedzy	Pożarniczej
„Młodzież	zapobiega	pożarom” luty OK	Dukla Zarząd	Gminny	OSP	Dukla

Ośrodek	Kultury	w	Dukli

Powiatowy	Konkurs	Piosenki	Obcojęzycznej
o	Tematyce	Miłosnej luty ZSP	nr	2	Dukla ZSP	nr	2	Dukla

Ośrodek	Kultury	w	Dukli

Gminny	Konkurs	Tańca	Dukla	2014 28	luty OK	Dukla
Sala	widowiskowo/kinowa Ośrodek	Kultury	w	Dukli

III	Gminny	Konkurs	Poezji	Obcojęzycznej 13	marca OK	Dukla
Sala	widowiskowo/kinowa Ośrodek	Kultury	w	Dukli

Konkurs	Świąteczny	na	„Najpiękniejszą	Pisankę,	
Kraszankę,	Palmę	i	Stroik” 7	kwietnia OK	Dukla

Sala	wystawiennicza	OK Ośrodek	Kultury	w	Dukli

VII	Powiatowy	Konkurs	Polskiej	Poezji	
Patriotycznej

Gminne	Eliminacje
9	kwietnia OK	Dukla

Sala	widowiskowo/kinowa Ośrodek	Kultury	w	Dukli

Wystawa	nagrodzonych	prac	i	Wielkanocny	
Kiermasz	Świąteczny 13	kwietnia ZSP	nr	1	Dukla Ośrodek	Kultury	w	Dukli

III	GOSPOSIADA
Kół	Gospodyń	Wiejskich
z	terenu	Gminy	Dukla

26	kwietnia Dom	ludowy Ośrodek	Kultury	w	Dukli

XVII	Gminny	Przegląd	Piosenki	Znanej	i	Lubianej 15	maja OK	Dukla
Sala	widowiskowo/kinowa Ośrodek	Kultury	w	Dukli

Kermesz	w	Olchowcu 17-18	maja Olchowiec Zjednoczenie	Łemków

XXII	Gminny	Przegląd	Piosenki	Religijnej	Poezji	i	
Plastyki 28	maja OK	Dukla

Sala	widowiskowo/kinowa Ośrodek	Kultury	w	Dukli

Centralne	Uroczystości	Obchodów	600	-	lecia	uro-
dzin	św.	Jana	z	Dukli 31	maja Sanktuarium

św.	Jana	z	Dukli
Klasztor	OO.	Bernardynów
Ośrodek	Kultury	w	Dukli

Plener	malarski
WERNISAŻ

1-7	czerwca	
6	czerwca

Dukla
Sala	wystawiennicza	OK Ośrodek	Kultury	w	Dukli

Dukielski	Dzień	Jana	Pawła	II
17	Rocznica	wizyty	Jana	Pawła	II	w	Dukli

Międzynarodowy	Przegląd	Chórów
Kościelnych	i	Cerkiewnych

8	czerwca Sanktuarium
św.	Jana	z	Dukli

Starostwo	Powiatowe
w	Krośnie

Gmina	Dukla
Ośrodek	Kultury	w	Dukli

Muzyczna	Niedziela	z	Ośrodkiem	Kultury 15	czerwca Dukla	-	Rynek Ośrodek	Kultury	w	Dukli

Biesiada	Janosikowa	-	Sobótki	po	Góralsku 21	czerwca
Dukla	kompleks	rekre-

acyjno-
sportowy	MOSiR

Ośrodek	Kultury	w	Dukli

Dni	Dukli	2014 5	-	6	lipca
Dukla

kompleks	rekreacyjno-	
sportowy	MOSiR

Ośrodek	Kultury	w	Dukli

Msza	polowa	odpust	w	Sanktuarium	Św.	Jana	z	
Dukli

Festyn	Katolicki
13	lipca Sanktuarium

św.	Jana	z	Dukli
Klasztor	OO.	Bernardynów
Ośrodek	Kultury	w	Dukli

Spotkania	Folklorystyczne
„Zachować	dla	przyszłych	pokoleń” 20	lipca Łęki	Dukielskie

Stowarzyszenie	„Jedność”
Łęki	Dukielskie

Ośrodek	Kultury	w	Dukli

Kalendar z imprez kulturalnych na rok 2014

Wigilia
Od 6 lat część mieszkańców przychodzi na przedświą-

teczne spotkanie. Zawsze są wigilijne potrawy przygoto-
wane przez mieszkańców. W tym roku Panie – uczestniczki 
projektu TERAZ MY KOBIETY Z MSZANY- na sali le-
piły pierogi i gotowały. Był czerwony barszcz z grzybo-
wymi uszkami, zupa grzybowa z kaszą gryczaną, pierogi 
ruskie, pierogi z kapustą i grzybami, pierogi z suszonymi 
śliwkami, kapusta z grochem, kapusta z grzybami, kasza 
z suszonymi owocami, sałatka ze śledzi z ziemniakami w 
śmietanie, kompot z suszonych owoców i ciasta. Brawo 
Panie!!!!

Tradycyjnie też dzieci i młodzież zagrały okoliczno-
ściowe przedstawienie które napisała nasza nowa miesz-

Czytelnicy piszą
Cios w plecy Polski

„Ludzie ludziom 
zgotowali taki los”

Przypomnijmy, że 17 wrze-
śnia 1939 roku wojska so-
wieckie przekroczyły granice 
wschodniej Rzeczypospolitej. 
Stalin z Hitlerem zawarli tajny 
układ. Przekraczając granice 
Polski Związek Sowiecki zła-
mał kilka umów międzynaro-
dowych m.in. Pakt Ligii Naro-

dów. Granice Polski przekro-
czono o świcie. Od pierwszych 
godzin rozpoczęto egzekucje 
na polskich żołnierzach i oso-
bach cywilnych wziętych do 
niewoli. Zabrano trzy tysiące 
żołnierzy. Oficerów rozloko-
wano w obozach w Kozielsku, 
Starobielsku i Ostaszkowie.  

10 lutego 1940 roku NKWD 
rozpoczęło pierwszą deporta-
cję Polaków na Syberię i do 
środkowej Azji. Wywieziono 
około 1 miliona osób. Nikt się 
takiego losu nie spodziewał. 
Ciężarowe auto lub furmanka 
zajeżdżały pod dom i w ciągu 
15 minut trzeba było być go-
towym do wyjazdu. Prośba ani 
płacz nie pomagały. Wywo-
żono ich w bydlęcych wago-
nach. W barakach czekał ich 
dalszy los. Dzieci i starcy cho-
rowali i nawet umierali. Żyli 
biednie i ciężko pracowali. Ta 
ich dola trwała do zakończe-
nia wojny. 

Zaczęli wracać do Ojczy-
zny ale nie zawsze do swoich 
domów, do swojego miasta.

O deportacji tak mało się 
wspomina.

Stanisława Zaniewiczowa

kanka Ola Traore-Furmaniak. 
Niezbędne do przedstawienia 
kolędy przygotowała z dziećmi 
Ola Wielgosz. Wystąpiło 13 ak-
torów. Były zasłużone brawa.

Oprawę religijną zapew-
nił proboszcz parafii ks. Janusz 
Dudziak.

Gościliśmy Pana Burmi-
strza Marka Góraka wraz z mał-
żonką. Dziękujemy wszystkim 
obecnym tym goręcej, że po-
goda była zdecydowanie prze-
ciwna wychodzeniu z domu. 

Wszystkich, którym w tym 
roku się nie chciało zapra-
szamy na następną wigilię, bo 
w Domu Ludowym centralne 
ogrzewanie daje ciepło, jest 
świąteczna dekoracja, smaczne 
jedzenie, miła atmosfera i wg 
tych co przychodzą warto zna-
leźć te 2 godziny w roku (rok 
ma 8.760 godzin!).
Ewa Kaczmarska-WieckowskaC. d. w następnym numerze
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Po prostu z natury

Koncert w Klasztorze 
OO. Bernardynów  
w Dukli 

19 stycznia w Klasztorze OO. Bernardynów odbył się po raz 
pierwszy Uroczysty Koncert Laureatów I Przeglądu Kolęd i Pa-
storałek. Laureaci tegorocznego konkursu: 

Kat. I
1 miejsce -Weronika Wnęk, 
2 miejsce - Marco Kasahuaman 
3 miejsce - Marcelina Turek 
Wyróżnienie – Izabela Zima, Sebastian Dubiel, Natalia Furtek 

Kat. II
GRAND PRIX - Michał Stryczkiewicz 
2 miejsce - Kinga Wróbel 
3 miejsce - Sylwia Kula Wyróżnienie – Patryk Krzysik, Julia 

Malczewska, Urszula Folcik 

Kat. III
1 miejsce - Maciej Lewandowski, Klaudia Dereniowska 
2 miejsce – Natalia Zbiegień 
3 miejsce – Sandra Ciosek 
Wyróżnienie – Arleta Urbańska 

Po prostu z natury

Śnieżyczka mykologów
Nadbrzeżne tereny Jasiołki tętnią bioróżnorodnością. Sta-

rodrzew wierzbowy jest miejscem zamieszkania dla pięknych 
dzięciołów, kowalików, wiewiórek i kun. Nad naszą Wroceń-
ską Jasiołką można ciągle odkrywać nowe gatunki , tylko trzeba  
o każdej porze roku spacerować, aby je zobaczyć.

Tak też było w czasie noworocznego spaceru, moja wnuczka 
wypatrzyła na ściółce coś pięknego w czerwonym kolorze. 
Córka zrobiła zdjęcia. Były to grzyby. Następnego dnia zapro-
wadziły mnie w to miejsce i po raz pierwszy nad Jasiołką zoba-
czyłam piękne okazy grzybów CZARKI.

Czarki/Sarcoscypha/
Z tego rodzaju chronione są wszystkie gatunki. Ze względu 

na jaskrawą barwę i wczesnowiosenną porę występowania 
czarki są łatwe do zauważenia na szaroburej ściółce. Owocniki 
występują na szczątkach drewna drzew liściastych. Zwracają 
uwagę swym intensywnym czerwonym ubarwieniem i misecz-
kowatym kształtem.

Często czarka nazywana jest śnieżyczką mykologów ze 
względu na to , że rośnie w tym samym czasie co pierwsze wio-
senne rośliny kwiatowe.

Warto obserwować przyrodę, a nad naszą Jasiołką można 
znaleźć skarby po prostu z natury jak te piękne okazy CZARKI. 

Maria Walczak
Zdj. Żaneta Walczak

Gminny konkurs kolęd i pastorałek

Gwiazdkowa niespodzianka

Nagrodzone przedszkolaki - Julia Glód, Dagmara Woźniak, Eliza Kowalska, 
Natalia Jurczak i Dominika Jakieła 

Zespól ze szkoły z Łęk Dukielskiech - I miejsce

III miejsce Sylwia Kula Wyróżnienie Sebastian Dubiel

Fot: Stanisław Lis „Szpak szuka nasion na magnolii”

Czarki (Sarcoscypha) Fot. Żaneta Walczak

GRAND PRIX - Michał Stryczkiewicz

Dary dla pacjentów 
Revity

18 stycznia br. w sobotę w sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
nr 1 w Dukli odbyła się „Gwiazdkowa Niespodzianka” zorgani-
zowana przez p. Wiolettę Bąk kierownika Zakładu Rehabilitacji 
Revita w Dukli i Kościół Zielonoświątkowców „Arka” z Jasła.

To kolejna już dwunasta 
akcja gwiazdkowa dla dzieci 
niepełnosprawnych i ich ro-
dzin zorganizowana przez nas 
Kościół. Paczki z darami dla 
dzieci i ich rodzeństwa otrzy-
maliśmy z Niemiec z organiza-
cji Nehemia, która wspiera na-
sze działania dobroczynne na 
rzecz dzieci – wyjaśnił Stani-
sław Godek z Kościoła Zie-
lonoświątkowców z Jasła.  
W spotkaniu wzięło udział 
około 50 dzieci z rodzinami. 
„Nehemia” to misja zajmująca 
się pomocą dla ludzi w 60 pań-
stwach świata. Główna jej sie-
dziba znajduje się w Niem-

czech, koło Frankfurtu. Do 
dzieci dotarliśmy przez panią 
Wiolettę Bąk, to właśnie jej pa-
cjenci wzięli udział w dzisiejszej 
„Gwiazdkowej Niespodziance” 
– dodaje Stanisław Godek. 

Spotkanie rozpoczął i całą 
imprezy prowadził Dariusz Ro-
checki – pastor Kościoła Zielo-
noświątkowców „Arka” z Jasła.

Organizatorzy bardzo ser-
decznie dziękują Dyrektorowi 
Zespołu Szkół nr 1 Jerzemu Pę-
cakowi za nieodpłatne udostęp-
nienie Sali gimnastycznej na 
spotkanie.

kbr

Dariusz Rochecki - pastor Kościoła Zielonoświątkowców „Arka” w Jaśle

Pacjenci Revity z rodzeństwem i rodzicami
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Szopka bożonarodzeniowa

Przypomina o rodzinie
Dominik Mammoliti od przeszło 10 lat mieszka w Dukli  

z żoną Wiolettą i córką Franceską. Pielęgnuje tradycje wynie-
sione z rodzinnego domu w Rzymie. Żona urodzona w Dukli 
wiele lat mieszkała we Włoszech, także kultywuje te tradycje 
i wspiera męża. Rokrocznie Dominik wykonuje szopkę, którą 
rodziny włoskie przygotowują w domach zamiast choinki, bez 
której Polacy nie wyobrażają sobie Świat Bożego Narodzenia. 
Pielęgnuje również włoską kuchnię, w jego dukielskim domu 
króluje kuchnia włoska. Z zawodu jest kucharzem i potrafi 
przyrządzić wspaniałe, nie tylko włoskie, dania.

włoskim domu - opowiada Do-
menico Mammoliti.

W Polsce na Święta Bożego 
Narodzenia robi się choinkę,  
a we Włoszech szopkę. Tak na-
prawdę to cały rok myśli się  
o szopce świątecznej i komple-
tuje się do niej figurki. Praw-
dziwy szopkowy bum jest na 
około 2 miesiące przed świę-
tami. Domenico swoją szopkę 
przygotowywał 2 miesiące, 
wszystkie figurki zostały przy-
wiezione z Włoch, wszyst-
kie konstrukcje wykonał sam. 
Szopka zajmuje znaczną część 
pokoju, jest wykonana perfek-
cyjnie. Głównym motywem jest 
narodzenie Dzieciątka Jezus, 
ale scenerię zmienia się co roku 
– opowiada Domenico. We wło-
skich szopkach pojawiają się 
także sceny z życia mieszkań-

ców miasta, ukazane bardzo re-
alistycznie. Oprócz Marii, figu-
rek świętych i zwierząt są rów-
nież postacie ulicznych sprze-
dawców, kucharzy, pasterzy, fi-
gurki zwierząt. Wiele twarzy fi-
gurek ma rysy znanych polity-
ków ukazanych w sposób sa-
tyryczny. Tradycja szopek jest 
dla Włochów tak ważna, że po-
wstało nawet wiele szkół two-
rzenia presepio. Największą 
sławą cieszą się trzy: Lecce w 
Apulii, Sycylia i Neapol. Ne-
apolitańską ulicę San Grego-
rio Armeno uważa się za ko-
lebkę mistrzów tego rzemiosła. 
Tutaj prezentują szopki profe-
sjonalni artyści. Są szopki hi-
storyczne – ze scenami z pisma 
świętego oraz nowoczesne – na-
wiązujące do realiów współcze-
snego życia. 

W moim rodzinnym domu 
szopka była „żywa” i tak np. 
figurkę Dzieciatka Jezus moja 
mama wkładała do szopki do-
piero po północy 24 grudnia – 
dodaje Domenico.

W Rzymie znajduje się cie-
kawe Muzeum Szopek w pod-
ziemiach kościoła dei Santi Qu-
irico e Giulitta, na Via Tor De 
Conti 31/A. Można tam obej-
rzeć szopki z różnych stron 
świata: z Japonii, Korei, Mek-

Tradycja robienia szopek 
wywodzi się właśnie z Włoch  
i to stąd rozprzestrzeniła się po 
całym świecie. Pierwsze szopki 
pojawiły się w Italii we wcze-
snym średniowieczu. Tradycje 
włoskich szopek zapoczątkował 
jako pierwszy święty Franci-
szek w latach dwudziestych XII 
wieku, kiedy to skonstruował 
z pomocą ludności z Greccio 
pierwszą szopkę. Następnie tra-
dycja zaczęła się rozprzestrze-
niać poprzez franciszkanów, 
którzy wystawiali je w kościo-
łach. Później były produkowane 
masowo lub wyrabiane ręcznie 
i zaczęły się pojawiać nie tylko 
w kościołach, ale także na klat-
kach schodowych, w osiedlach, 
w szkołach, szpitalach i innych 
instytucjach, przede wszystkim 
zaś stoją one prawie w każdym 

Awers i rewers medalika wybitego w 1884 roku z okazji 400 lecia śmierci  
bł. Jana z Dukli, Patrona Polski, Litwy i Rusi.

Medalik z bł. Janem z Dukli

Ferie z MOSiR Dukla

Zwycięzcy turnieju bilarda z Damianem Leśniakiem

Zwycięzcy turnieju FIFA z Damianem Leśniakiem

Damian Bauer zwycięzcą
Damian Bauer został zwycięzcą turnieju bilarda, który odbył 

się w ramach imprez sportowych Ferie z MOSiR Dukla. 
W środę 22 stycznia 29 uczestników rozpoczęło rywalizację 

w turnieju bilarda. Dopiero dzień później poznaliśmy zwycięzcę, 
którym okazał się Damian Bauer. Drugie miejsce zajął Bartosz 
Czepiga, trzeci był Mateusz Fornal, czwarty Krystian Frączek. 
Wiele spośród 32 rozegranych w całym turnieju meczy stało na 
bardzo wysokim poziomie.

Końcowa kolejność turnieju:
I miejsce Damian Bauer
II miejsce Bartosz Czepiga
III miejsce Mateusz Fornal
IV miejsce Krystian Frączek
V-VIII - Sorys Daniel, Szczepanik Damian, Zajdel Kamil, 

Bauer Michał
Damian Leśniak 
Fot. na wkładce

syku, Argentyny, Majorki, Tan-
zanii, Irlandii, a także szopki 
krakowskie z Polski. Są tam 
bożonarodzeniowe szopki zro-
bione z hebanu, kamienia, 
masy perłowej, wosku pszcze-
lego, ciasta chlebowego czy 
muszli. Są też takie, które 
trzeba oglądać z lupą w ręku – 
zrobione w pudełku od zapałek, 
w muszli ślimaka albo w orze-
chach włoskich. Najbardziej 
znana szopka, na Placu Świę-
tego Piotra w Rzymie, jest tra-
dycyjnie odsłaniana w dniu 24 
grudnia o godz.19.00. Co roku 
ściąga tłumy turystów pragną-
cych ją zobaczyć i sfotografo-
wać, a wielu Rzymian spędza 
przy niej wigilijny wieczór. Ta 
słynna szopka znajduje się w 
samym centrum placu świę-
tego Piotra obok dorodnego 
świerku, który przyjeżdża do 
Watykanu za każdym razem  
z innego kraju. Szopka ma przy-
pominać o prawdziwym zna-
czeniu rodziny – kończy swoją 
opowieść Domenico.

W Polsce, w Dukli jest mi 
dobrze, Italii mi nie brakuje, no 
chyba że produktów z rodzin-
nego kraju – dodaje Domenico.

Opowieść Domenico  
Mammoliti spisała:  

Krystyna Boczar-Różewicz

Tomasz Lenkiewicz 
zwycięzcą

Dwa dni zmagań wyłoniły zwycięzcę Turnieju Fify na x-box. 
Został nim Tomasz Lenkiewicz. Do rywalizacji przystąpiło 35 
uczestników. W pierwszym dniu zawodnicy rozgrywali mecze 
grupowe. Zwycięzcy 12 grup podzieleni zostali na 2 grupy, które 
rywalizowały następnego dnia o awans do finałów. Po dwóch naj-
lepszych zawodników z każdej grupy finałowej zmierzyło się w 
półfinałach. Zwycięzcą całego turnieju został Tomasz Lenkie-
wicz, drugie miejsce zajął Michał Frączek, trzecie Mateusz Bu-
czek, ubiegłoroczny zwycięzca Marcin Korzec uplasował się na 
4 miejscu. 

Wyniki meczów półfinałowych:
M. Korzec – T. Lenkiewicz 2:3
M. Frączek – M. Buczek 3:1
Mecz o 3 miejsce
M. Korzec - M. Buczek 1:4

Finał
T. Lenkiewicz – M. Frączek 2:1

Damian Leśniak 
Fot. na wkładce

Szopka Domenico Mammoliti
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Tenis stołowy
Pierwsza drużyna UKS TKKF MOSiR Du-

kla beniaminek drugiej ligi zakończyła pierw-
szą rundę na dziesiątym miejscu z dorobkiem  
8 punktów (2 zwycięstwa, 4 remisy, 7 porażek). 
Obok tabela oraz poniżej terminarz na rundę re-
wanżową. 

Terminarz II rundy: 

22.02.2014r.	godz.	11:00
UKS TKKF MOSiR „Dukla” - KS „Spektrum 
Karpol” Słopnice II 

01.03.2014r.	godz.	15:00 
UKS „Orkan SP 5” Nowy Targ - UKS TKKF 
MOSiR „Dukla” 

08.03.2014r.	godz.	11:00
UKS TKKF MOSiR „Dukla” - LKS „Jar” Kiel-
narowa

29.03.2014r.	14:00 
MLKS „Nurt” Przemyśl - UKS TKKF MOSiR 
„Dukla” 

2014-04-13	16:00
KSTS MOSiR „Karpaty” Krosno - UKS TKKF 
MOSiR „Dukla” 

10.05.2014r.	godz.	11:00
UKS TKKF MOSiR „Dukla” ULKS „Lacho-
wice” Lachowice

II i III drużyna UKSTKKF MOSiR Dukla 
występujące w piątej lidze zakończyły pierwszą 
rundę rozgrywek na 7 i 11 miejscu.

15.12.13r. w Nowej Sarzynie odbyło się  
II Grand Prix Podkarpacia Żaków i Skrzatów.

Skrzaci:

2 miejsce zajął Szymon Maciejewski. 

Żacy:

4 miejsce Michał Olbrycht 
9 miejsce Gracjan Wszołek 
11 miejsce Szymon Sporek
17 miejsce Emanuel Kowalski 
19 miejsce Szymon Maciejewski 
27 miejsce Mateusz Rajchel 

19.01.2014r. w Stalowej Woli odbyło się  
II Grand Prix Podkarpacia juniorów w których  
3 miejsce zajął Hubert Kopczyk. 

Stanisław Paszek 

M-ce Drużyna LG P-ty
Ilość Gry Stos.	

setówZ R P Stos. Róż.

1 TKS	„Opoka”	Trzebinia 13 26 13 0 0 115:15 100 364:123

2 KS	„Pegaz”	Łańcut 13 24 12 0 1 106:24 82 346:141

3 KS	„Bronowianka”	
Kraków 13 20 9 2 2 83:47 36 300:196

4 UKS	„Villa	Verde”	Olesno 13 19 9 1 3 77:53 24 281:210

5* „Witmar-Podwawelski”	
Kraków 13 15 7 1 5 81:49 32 285:207

6* PKS	„Kolping”	Jarosław	II 13 15 6 3 4 63:67 -4 235:251

7 KS	„Spektrum	Karpol”	
Słopnice	I 13 14 5 4 4 67:63 4 264:233

8* MLKS	„Nurt”	Przemyśl 13 12 5 2 6 54:76 -22 216:268

9* KSTS	MOSiR	„Karpaty”	
Krosno 13 12 5 2 6 69:61 8 261:248

10* UKS	TKKF	MOSiR	„Dukla”	
Dukla 13 8 2 4 7 55:75 -20 231:269

11* ULKS	„Lachowice”	
Lachowice 13 8 3 2 8 45:85 -40 201:316

12 LKS	„Jar”	Kielnarowa 13 5 2 1 10 34:96 -62 165:322

13 UKS	„Orkan	SP	5”	Nowy	
Targ 13 3 0 3 10 39:91 -52 173:311

14 KS	„Spektrum	Karpol”	
Słopnice	II 13 1 0 1 12 22:108 -86 125:352

1.	 Gwiazdka	 (*)	 oznacza	wyliczenie	miejsca	 z	 dodatkowej	 tabeli	 zainteresowa-
nych	drużyn.

2.	W	przypadku	równej	ilości	punktów	tabela	dodatkowa	jest	obliczana,	gdy	zain-
teresowane	drużyny	rozegrały	już	między	sobą	wszystkie	mecze	z	rundy.

3.	W	nawiasie	podano	liczbę	zwycięstw	/	porażek	walkowerem.
4.	Stos.	setów	podany	jest	tylko	w	przypadku	wpisania	wyników	pojedynków	szcze-

gółowych	wszystkich	meczów.	

Memoriał im. Stanisława Piesika  
w Dukli 

20 stycznia 2014 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekre-
acji odbył się Memoriał im. Stanisława Piesika, związanego z du-
kielskim sportem, a szczególnie z  historią KS „Przełęcz w Dukli, 
który przyczynił się  do rozwoju piłki nożnej w Dukli, a szczegól-
nie do stworzenia bazy do uprawiania tego sportu, która po woj-
nie tworzona była od podstaw. Pełnił funkcję prezesa Klubu Spor-
towego „Przełęcz”  od 1967 do 1998 roku, a w latach następnych 
był jego honorowym prezesem. Trudno sobie nawet wyobrazić 
piłki nożnej w Dukli bez Stanisława Piesika. W memoriale wzięło 
udział 7 drużyn. Wyniki przedstawiają tabele. 

I miejsce: Przełęcz Dukla 95
II miejsce: Mks Kolbuszowa
III miejsce: Brzozovia Brzozów
IV miejsce: Przełęcz Dukla 97
V miejsce: Glinik Gorlice
VI miejsce: Przełom Besko
VII miejsce: Jedność Niechobrz
Najlepszy Zawodnik: Fydryk Miłosz – Przełom Besko
Najlepszy Strzelec: Walczak Krystian – Przełęcz Dukla
Najlepszy Bramkarz: Sokalski Kamil – Brozovia Brzozów

Sędziowie zawodów: Jastrzębski Jacek, Kuliga Paweł
Dukielskie drużyny wystąpiły w składach:

Przełęcz Dukla 95: Zedler Rafał, Bożetka Arkadiusz, Jakieła 
Jakub, Majer Bartosz,  Kostycz Grzegorz, Moszczyński Karol, 
Walczak Krystian, Dembiczak Wiktor, Korzec Marcin,

Przełęcz Dukla 97:Wiśniowski Karol, Drozd Marek, Jakieła 
Mateusz, Bal Dawid, Ryczak Kacper, Poręba Gracjan, Kucharski 
Dominik, Żarnowski Gracjan, Zima Patryk, Sereda Bartosz,

	 L.p.	 Dużyna	1	 Drużyna	2	 Wynik

	 1	 Brzozovia	Brzozów	 Glinik	Gorlice	 1:1
	 2	 Przełom	Besko	 Mks	Kolbuszowa	 1:1
	 3	 Przełęcz	Dukla	97	 Jedność	Niechobrz	 1:0
	 4	 Przełęcz	Dukla	95	 Brzozovia	Brzozów	 1:0
	 5	 Glinik	Gorlice	 Przełom	Besko	 4:1
	 6	 Mks	Kolbuszowa	 Przełecz	Dukla	97	 2:2
	 7	 Przełom	Besko	 Przełęcz	Dukla	95	 1:2
	 8	 Przełęcz	Dukla	97	 Glinik	Gorlice	 2:0
	 9	 Jedność	Niechobrz	 Mks	Kolbuszowa	 0:2
	 10	 Brzozovia	Brzozów	 Przełom	Besko	 1:1
	 11	 Przełęcz	Dukla	97	 Przełecz	Dukla	95	 2:3
	 12	 Glinik	Grolice	 Jedność	Niechobrz	 0:1
	 13	 Przełęcz	Dukla	97	 Brzozovia	Brzozów	 0:1
	 14	 Jedność	Niechobrz	 Przełęcz	Dukla	95	 2:2
	 15	 Mks	Kolbuszowa	 Glinik	Gorlice	 1:0
	 16	 Przełom	Besko	 Przełęcz	Dukla	97	 2:2
	 17	 Brzozovia	Brzozów	 Jedność	Niechobrz	 2:0
	 18	 Mks	Kolbuszowa	 Przełęcz	Dukla	95	 0:2
	 19	 Jedność	Niechobrz	 Przełom	Besko	 1:3
	 20	 Brzozovia	Brzozów	 Mks	Kolbuszowa	 0:1
	 21	 Glinik	Gorlice	 Przełęcz	Dukla	95	 1:0

Gratulujemy dukielskim drużynom osiągniętych wyników.

Zumboholiczki z Dukli  
na maratonie w Sanoku!

11 stycznia 2014 roku dwa-
naście miłośniczek zumby  

z Dukli wraz ze swoją in-
struktorką p. Marzeną Ada-
mik wzięło udział w charyta-
tywnym maratonie zumby w 
Sanoku. Duklanki przez trzy 
godziny dzielnie tańczyły na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Organizato-
rzy zapewnili uczestniczkom 
świetną zabawę, hektolitry wy-
lanego potu, setki spalonych 
kalorii oraz dużą dawkę po-
zytywnej energii i uśmiechu,  
a przede wszystkim świado-
mość tego, że tańcząc poma-
gają! Imprezę prowadziły naj-
lepsze instruktorki z Podkarpa-
cia: Edyta Zakrzewska (Lesko), 

Marzena Adamik (Dukla), 
Paulina Korga (Dębica), Ka-
sia Przepiórka-Caputa (Jasło), 
Paulina Fałat-Kosiek (Krosno). 

Wyjazd okazał się strza-
łem w dziesiątkę, panie aktyw-
nie spędziły sobotnie popołu-
dnie, przyczyniły się do zbiórki 
pieniędzy na rzecz WOŚP,  
a przede wszystkim świetnie 
bawiły się w swoim towarzy-
stwie, bo zumba to nie tylko 
atrakcyjna forma ruchu, to 
także pewien styl życia. Styl 
pełen zabawy, uśmiechu, ko-
loru i radości. Aby w pełni po-
czuć moc zumby i pokochać tę 
formę fitnessu trzeba jej spró-
bować! A tego typu maraton 
był do tego najlepszą okazją!

Trenerki na scenie
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Pod ścisłą gatunkową ochroną

Zwierzęta i rośliny występujące na terenie gminy Dukla OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY

Jak sójka za morze
Kto z nas nie zna wiersza 

Jana Brzechwy pt. Sójka i kto 
nie deklamował w dzieciństwie 
„Wybiera się sójka za morze, 
ale wybrać się nie może”?

Otóż rodzime sójki rzeczy-
wiście wybierają się na zimę 
do ciepłych krajów, jednocze-
śnie do Polski przylatują zimo-
wać sójki z krajów północnych. 
Tym sposobem możemy oglą-
dać je przez cały rok. 

Jest to średniej wielkości 
ptak (długość ciała 54cm, roz-
piętość skrzydeł 54cm, waga 
140-190g), często stroszący 
pióra na głowie. Tułów ubar-
wiony jest brązowo, skrzy-
dła i ogon czarne, kuper biały, 
na skrzydłach białe i niebie-
skie lusterka, dziób czarny,  
a u jego nasady czarny „wąs”. 
Aż trudno uwierzyć, że sójka 
jest ptakiem krukowatym, bo 
większość krukowatych wcale 
nie jest kolorowa, tylko czarna 
lub czarno-szara.

Sójka zamieszkuje różne 
typy lasów, ponadto wysoko-
pienne, gęste zadrzewienia 
śródpolne. Czasami w poszuki-
waniu pożywienia trafia na pola 
pod lasem. 

Sójka jest ptakiem osia-
dłym, który jedynie sprawia 
wrażenie jakby „wybierał się za 
morze”, wykazując duże oży-
wienie w okresie jesiennym. 
W Polsce jest to średnio liczny 
ptak lęgowy całego kraju.

Sójka wyprowadza 1 lęg  
w roku, na przełomie kwietnia i 
maja. Zakłada gniazdo na drze-
wach, na bardzo różnej wyso-
kości. Jest to luźna czarka zbu-
dowana z patyków, ze ściółką 
starannie wyplecioną z suchych 
traw i korzonków. Konstrukcję 
budują oboje przyszli partne-
rzy, razem też wysiadują jaja i 
karmią młode. W jego pobliżu 
ptaki zachowają się skrycie tak, 
że dostrzec je tam można tylko 
przypadkiem. Sójka składa 
zwykle 5-7 niebieskawozielo-

nych, czasami żółtawych jaj, 
które są wysiadywane przez 
16-17 dni. Młode wykluwają 
się ślepe i nagie i są karmione 
z wola. Opuszczają gniazdo 
po ok. 3 tygodniach. Pisklęta, 
gniazdowniki, opuszczają 
gniazdo po ok. 21–22 dniach. 
Jeszcze przez ok. 3 tygodnie 
są dokarmiane przez rodziców. 
Później nadal trzymają się bli-
sko rodziców, którzy ostrze-
gają je głosem lub nawet czyn-
nie bronią przed drapieżnikami.

Sójki jedzą w zasadzie 
wszystko, zmieniając ro-
dzaj pokarmu w zależności od 
jego dostępności. W ich menu 
wchodzą: owoce i nasiona 
drzew i krzewów, dżdżownice, 
owady, ślimaki, drobne gryzo-
nie, żaby oraz ptasie jaja i pi-
sklęta. Ich przysmakiem jesien-
nym są żołędzie. Połykają je 
bardzo łapczywie, ale pamię-
tają też, żeby gromadzić za-
pasy - w dziuplach i między ko-
rzeniami drzew. Potem najczę-
ściej o nich zapominają, a wio-
sną żołędzie kiełkują i zaczy-
nają wyrastać z nich maleńkie 
drzewka. W ten sposób stają się 
mimo woli najlepszym sprzy-
mierzeńcem leśników w sadze-
niu lasów. Często dziwimy się, 
widząc dąb choć w najbliższym 
otoczeniu nie widać innych dę-
bów. Zjada też bukiew i orze-
chy laskowe. Na polach znaj-
dujących się przy lasach zbiera 
ziarna. Czasami potrafi ze-
brać nawet kilka kilogramów! 
Przyczynia się do niszczenia 
szkodników leśnych zamiesz-
kujących głębie drzewostanów, 
gdzie nie docierają inni przed-
stawiciele krukowatych. 

Sójka symbolizowała nie-
gdyś bezsensowne gadulstwo. 
Ptak znany z tego, że w la-
sach alarmuje głośnym, prze-
nikliwym, ostrym skrzekiem: 
„kreecz” lub „kszaach”, poza 
tym odzywa się wieloma in-
nymi, gardłowymi dźwiękami. 

Bardzo hałaśliwa, w za-
niepokojeniu reaguje na 
każdy podejrzany obiekt 
czy ruch. Śpiew rzadko 
słyszany, jest to cichy 
świergot i gardłowe „ga-
danie” (niektórym przy-
pomina paplanie brzu-
chomówcy). Potrafi na-
śladować głosy, z któ-
rymi zetknęła się podczas 
koczowania – innych pta-
ków (zwłaszcza myszo-
łowa), a także ssaków np. 
miauczenie kota czy piszczenie 
kół od wozu. Skrzeczenie só-
jek, według niektórych nazy-
wanych „strażnikami lasów”, 
pełni nie tylko funkcje sygna-
lizacyjne dla innych osobników 
tego gatunku, ale i dla pozosta-
łych ptaków i ssaków. Pojawie-
nie się tego ostrego okrzyku 
sprawia, że stają się czujne i 
wypatrują ewentualnego nie-
bezpieczeństwa.

Lot na dłuższych dystan-
sach raczej powolny, ciężki, 
trzepoczący, nierówno-
mierny, wydaje się nieporadny  
i chwiejny; natomiast w lesie 
potrafi latać dość szybko i zwin-
nie. Dość skryta, widywana czę-
ściej dopiero poza sezonem lę-
gowym, kiedy to nie jest już 
tak ostrożna i w poszukiwaniu 
pokarmu może zapuścić się na 
otwarty teren. Jest ruchliwa i 
często przelatuje pomiędzy ga-
łęziami. Często wylatuje nagle 
z gniazda i straszy drapieżnika 
głośnym skrzeczeniem. Służy to 
temu, aby drapieżnik nie powra-
cał w stronę gniazda.

Jesienią sójki mogą się łą-
czyć w stadka rodzinne lub 
większe, składające się głów-
nie z młodych ptaków, i prze-
mieszczać na mniejsze lub 
większe odległości (średnio ok. 
600 km). W piękne, słoneczne 
jesienne dni można czasem za-
obserwować wędrówki północ-
nych osobników na południe. 
Wtedy na niebie widać jedną 
sójkę lecącą za drugą, które 
choć lecą pojedynczo pozostają 
w zasięgu wzroku. Zdarza się, 
że widząc miejscowe osobniki 

zatrzymują się w danym miej-
scu na odpoczynek i by zaspo-
koić głód w lasach bukowych i 
dębowych. Większość ptaków 
prowadzi jednak ściśle osiadły 
tryb życia. Ta jesienna aktyw-
ność, nie prowadząca jednak do 
odlotu, była źródłem powstania 
powiedzenia „wybierać się jak 
sójka za morze”.

Wiele postaci zwierząt z in-
diańskich mitów mówi i zacho-
wuje się w taki sam sposób jak 
ludzie, których egzystencja za-
leży od nich. Wiele opowiadań 
o zwierzętach opisuje zwie-
rzęcych herosów (mitycznych 
przodków takich znanych zwie-
rząt jak kojoty, bobry i sójki). 

Przyrodnicy wiedzą, że 
zwierzęta mówią. W przypadku 
wielu z nich trzeba tylko umieć 
słuchać albo... patrzeć. „Już 
starożytni Grecy oswajali sójki, 
które potem uczyli wypowiada-
nia różnych słów. Takie sójki 
były później lokalną atrakcją. 

Jawi się nam tedy sójka 
jako ptak mądry, pożyteczny. 
Następnym jej niewątpliwym 
walorem jest kolorystyka upie-
rzenia. Jest najładniejszym 
przedstawicielem wspomnianej 
rodziny krukowatych. Jednak 
przy tych dodatnich cechach 
ma też jedną zdecydowanie ne-
gatywną - wiosną sieje spusto-
szenie wśród lęgów małych 
ptaków śpiewających. Zatem i 
sójce kłania się powiedzenie, 
że nie ma róży bez kolców. Wa-
żąc jednak jej wszystkie plusy i 
minusy uznamy ją za ptaka po-
żytecznego. 

Sójka zwyczajna

Sójka do niedawna była uważana za typowo leśnego przedsta-
wiciela naszej avifauny. Jednak od pewnego czasu coraz częściej 
zasiedla miasta. Jej obecność w parkach nawet dużych miast ni-
kogo już specjalnie nie dziwi.

Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną ga-
tunkową.

CH

Z posiedzenia Rady Miejskiej w Dukli
30	grudnia	2013	roku	w	Urzędzie	Miejskim	w	Dukli	miała	miej-

sce	kolejna	XLIII	sesja	Rady	Miejskiej	w	Dukli.	W	sesji	udział	wzięli	
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	Dem-
biczak	i	Teresa	Belcik.	

Ponadto	w	sesji	udział	wzięli:	Burmistrz	Dukli	–	Marek	Górak,	
Zastępca	Burmistrza	–	Andrzej	Bytnar,	Sekretarz	Gminy	–	Mirosław	
Matyka,	Skarbnik	Gminy	–	Elżbieta	Wróbel,	projektant	z	Instytutu	
Rozwoju	Miast	w	Krakowie	–	Janusz	Komenda,	zaproszeni	goście,	
kierownicy	 jednostek	 organizacyjnych,	 sołtysi	 i	 przedstawiciele	
wspólnoty	samorządowej.	

Porządek	obrad	przedstawiał	się	następująco:
1.	Otwarcie	sesji	i	stwierdzenie	prawomocności	obrad.
2.		Przyjęcie	protokołu	z	XLII	sesji	Rady	Miejskiej	w	Dukli.
3.	Informacja	Burmistrza	Dukli	z	działalności	międzysesyjnej.
4.		Informacja	z	realizacji	uchwał	Rady	Miejskiej	w	Dukli.
5.	Zapytania	i	wolne	wnioski
6.	Podjęcie	uchwał	w	sprawach:
a)	 zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzen-

nego	miejscowości	Nadole,	Teodorówka	/druk	nr	278/,
b)	 przystąpienia	 do	 sporządzenia	 miejscowego	 planu	 zago-

spodarowania	przestrzennego	Chyrowa,	Głojsce,	Iwla-2	/druk	nr	
279/,

c)	przyjęcia	Gminnej	Strategii	Rozwiązywania	Problemów	Spo-
łecznych	na	lata	2014-2020	/druk	nr	280/,

d)	zatwierdzenia	planu	pracy	Komisji	Kultury,	Oświaty,	Zdro-
wia	 i	 Spraw	Obywatelskich	 Rady	Miejskiej	w	Dukli	 na	 2014	 rok	 
/druk	nr	281/,

e)	zatwierdzenia	planu	pracy	Komisji	Rozwoju	Gospodarczego	
i	Środowiska	Rady	Miejskiej	w	Dukli	na	2014	rok	/druk	nr	282/,

f)	zatwierdzenia	planu	pracy	Komisji	Budżetu	i	Finansów	rady	
Miejskiej	w	Dukli	na	2014	rok	/druk	nr	283/,

g)	 zatwierdzenia	planu	pracy	Komisji	Rewizyjnej	Rady	Miej-
skiej	w	Dukli	na	2014	rok	/druk	nr	284/,

h)	uchwalenia	planu	pracy	Rady	Miejskiej	w	Dukli	na	2014	rok	
/druk	nr	285/,

i)	zmian	w	uchwale	własnej	dotyczącej	zaciągnięcia	pożyczki	
na	wyprzedzające	finansowanie	w	kwocie	435.000,00	zł	/druk	nr	
286/,

j)	zmian	w	uchwale	własnej	dotyczącej	zaciągnięcia	pożyczki	
na	wyprzedzające	finansowanie	w	kwocie	500.000,00	zł	/druk	nr	
287/,

k)	ustalenia	wydatków	niewygasających	z	upływem	roku	bu-
dżetowego	2013	/druk	nr	288/,

l)	zaciągnięcia	zobowiązań	na	rok	2014	/druk	nr	289/,
m)	 zmian	w	 uchwale	 budżetowej	 Gminy	 Dukla	 na	 rok	 2013	 

/druk	nr	290/,
n)	 zmian	w	Wieloletniej	 Prognozie	 Finansowej	 Gminy	 Dukla	 

/druk	nr	291/.
7.	Odpowiedzi	na	zapytania	i	wnioski.
8.	Oświadczenia	i	informacje.
9.	Zamknięcie	sesji.

Rada	 Miejska	 po	 wysłuchaniu	 opinii	 poszczególnych	 komisji	
podjęła	następujące	uchwały:
•	w	sprawie	zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowania	prze-
strzennego	miejscowości	 Nadole,	Teodorówka.	Uchwałę	 pod-
jęto	jednomyślnie	/głosowało	14	radnych/,

•	w	 sprawie	 przystąpienia	 do	 sporządzenia	miejscowego	planu	
zagospodarowania	 przestrzennego	 Chyrowa,	 Głojsce,	 Iwla-2.	
Uchwałę	podjęto	jednomyślnie	/głosowało	13	radnych/,

•	w	sprawie	przyjęcia	Gminnej	Strategii	Rozwiązywania	Proble-
mów	Społecznych	na	lata	2014-2020.	Uchwałę	podjęto	jedno-
myślnie	/głosowało	13	radnych/,

•	w	sprawie	zatwierdzenia	planu	pracy	Komisji	Kultury,	Oświaty,	
Zdrowia	i	Spraw	Obywatelskich	Rady	Miejskiej	w	Dukli	na	2014	
rok.	Uchwałę	podjęto	jednomyślnie	/głosowało	13	radnych/,

•	w	sprawie	zatwierdzenia	planu	pracy	Komisji	Rozwoju	Gospo-
darczego	 i	 Środowiska	 Rady	 Miejskiej	 w	 Dukli	 na	 2014	 rok.	
Uchwałę	podjęto	jednomyślnie	/głosowało	13	radnych/,

•	w	sprawie	zatwierdzenia	planu	pracy	Komisji	Budżetu	i	Finan-
sów	Rady	Miejskiej	w	Dukli	na	2014	rok.	Uchwałę	podjęto	jed-
nomyślnie	/głosowało	13	radnych/.

•	w	sprawie	zatwierdzenia	planu	pracy	Komisji	Rewizyjnej	Rady	
Miejskiej	w	Dukli	na	2014	rok	Uchwałę	podjęto	jednomyślnie	/
głosowało	13	radnych/,

•	w	 sprawie	 uchwalenia	 planu	 pracy	 Rady	 Miejskiej	 w	 Du-
kli	na	2014	rok	Uchwałę	podjęto	jednomyślnie	/głosowało	13	
radnych/,

•	w	sprawie	zmian	w	uchwale	własnej	dotyczącej	zaciągnięcia	
pożyczki	na	wyprzedzające	finansowanie	w	kwocie	435.000,00	
zł.	Uchwałę	podjęto	jednomyślnie	/głosowało	12	radnych/,

•	w	sprawie	zmian	w	uchwale	własnej	dotyczącej	zaciągnięcia	
pożyczki	na	wyprzedzające	finansowanie	w	kwocie	500.000,00	
zł	.	Uchwałę	podjęto	jednomyślnie	/głosowało	13	radnych/,

•	ustalenia	wydatków	niewygasających	z	upływem	roku	budżeto-
wego	2013.	Uchwałę	podjęto	większością	głosów:	10	głosów	„za”,	
1	przeciw	przy	2	wstrzymujących	się/głosowało	13	radnych/,

•	w	sprawie	zaciągnięcia	zobowiązań	na	rok	2014.	Uchwałę	pod-
jęto	większością	głosów:	12	głosów	„za”	przy	1	wstrzymującym	
się/głosowało	13	radnych/,

•	w	sprawie	zmian	w	uchwale	budżetowej	Gminy	Dukla	na	rok	
2013.	Uchwałę	podjęto	jednomyślnie	/głosowało	13	radnych/,

•	w	sprawie	zmian	w	Wieloletniej	Prognozie	Finansowej	Gminy	
Dukla.	Uchwałę	podjęto	jednomyślnie	/głosowało	13	radnych/.

Protokół	i	pełne	teksty	uchwał	dostępne	są	na	stronie	interne-
towej:	WWW.bip.dukla.pl

Mirosław	Matyka

Burmistrz Dukli zawiadamia
że	na	tablicach	ogłoszeń	miejscowości	Równe,	w	siedzibie	Urzędu	
Miejskiego	 w	 Dukli	 ul.	 Trakt	 Węgierski	 11,	 oraz	 na	 stronie	 in-
ternetowej	 gminy	 Dukla:	 www.dukla.pl,	 zostało	 podane	 do	 pu-
blicznej	 wiadomości	 ogłoszenie	 o	 organizowanym	 przetargu 
ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu zabudowa-
nego budynkiem w miejscowości Równe ul. Pocztowa 30  
o pow. 0,1255ha, oznaczonego jako dz. ew. nr 397/7 w ob-
rębie Równe, zabudowanego budynkiem usługowym, o po-
wierzchni użytkowej 168,04m2 dla których prowadzona 
księga wieczysta KS1K /00064048/7
Przetarg	odbędzie	się	w	dniu	5	marca	2014	r.	o	godz.	9:00	w	sie-
dzibie	w	siedzibie	Urzędu	Miejskiego	w	Dukli	ul.	Trakt	Węgierski	
11,	38-450	Dukla,	pokój	304,	II	piętro.

Dodatkowe	 informacje	 można	 uzyskać	 w	 pok.	 Nr	 204	 Urzędu	
Miejskiego	w	Dukli	lub	pod	nr	telefonu	(0-13)	432	91	31,	od	ponie-
działku	do	piątku	w	godz.	7:00-15:00.
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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

Ogłoszenia o zatrudnieniu 

umieszczamy bezpłatnie

Naturalna część czy składnik –  
oto jest pytanie ?

Parlament Europejski 15 
stycznia 2014 roku zdecydo-
wał, że pyłek kwiatowy jest na-
turalnym składnikiem miodu. 
Aż wrzało w internecie od ko-
mentarzy, że europarlamenta-
rzyści zajmują się bzdurami. 
Jednak dla nas pszczelarzy ta 
dyskusja jakkolwiek bzdurna, 

w skutkach mogła być bar-
dzo brzemienna. Ta batalia bo 
raczej tak należy ją określić, 
dla ludzi myślących zdrowo-
rozsądkowo jawi się jako nie-
potrzebna ale dla prawników 
miała kolosalne znaczenie. 

Każdy wie, że pszczoła 
zbierając miód zapyla kwiaty 

dzięki temu wydają one owoce. 
Nie robi tego za darmo bierze 
sobie za to wynagrodzenie w 
postaci nektaru i pyłku. Każdy, 
kto widział pszczołę przy pracy 
wie, że pszczoła musi „pobru-
dzić” się w swej pracy pył-
kiem. I ten „nieszczęsny” py-
łek zanosi do ula i razem z nek-

tarem. Siłą rzeczy pyłek musi 
znaleźć się w miodzie. Dzięki 
temu możemy sprawdzić, czy 
dany miód jest Polski, Chiński, 
Argentyński itp. Mało to, dzięki 
pyłkowi wiemy z jakich roślin 
został pobrany nektar. Czy jest 
to miód lipowy, wrzosowy, aka-
cjowy itp. Nikt, kto ma równo 
pod sufitem nie kłamie w tej 
sprawie bo wie, że dzięki obec-
ności pyłku w miodzie jego 
kłamstwo można stosunkowo 
łatwo wykryć. To nie pszcze-
larz umieszcza pyłek w mio-
dzie tylko pszczoła. 

Całą awanturę wywo-
łał pszczelarz Karl Heine Ba-
blom i firma Freistaat Bayeern. 
Otóż ów pszczelarz miał pa-
siekę i pozyskiwał z niej miód. 
Obok niego wyżej wymieniona 
firma w odległości 500 me-
trów miała pole doświadczalne, 
na którym uprawiała kukury-
dzę genetycznie modyfikowaną 
MON 810. W miodzie pszcze-
larza wykryto małe ilości DNA 
modyfikowanej kukurydzy i 
wybuchła „wojna”. Pan Karl 
skrzyknął się jeszcze z kilkoma 
pszczelarzami i pozwał Firmę 
do sądu. Sprawa wylądowała 
przed Europejskim Trybuna-
łem Sprawiedliwości. Trybunał 
orzekł, że pyłek jest składni-
kiem miodu, jako rezultat dzia-
łań pszczelarza. Komisja Euro-
pejska opierając się na wyroku 
Europejskiego Trybunału Spra-
wiedliwości we wrześniu 2012 
roku przyjęła wniosek w spra-
wie zmiany dyrektywy Rady 
2001/110/WE z dnia 20 grudnia 
2001 roku w sprawie miodu. 
No i po batalii Parlament Eu-
ropejski głosami 430 za i 224 
przeciw zdecydował , że py-
łek w miodzie jest naturalnym 
składnikiem do 0,9% składu, 
wbrew orzeczeniu Trybunału.

Należy tu jaśniej określić, 
że problemem jest pyłek z ro-

Pączek „król karnawału”
Bez tego kawałka drożdżowego ciasta, z rozmaitymi nadzieniami (najbardziej tradycyjne 

było - od zawsze - nadzienie z płatków różny utartych z cukrem lub z domowej marmolady), nie 
można wyobrazić sobie polskiego karnawału.

Ten smakołyk miał być ponoć - po raz pierwszy - przygotowany w 1683 r. przez niejaką panią 
Krapf, by nakarmić obrońców Wiednia obleganego przez Turków. Z polskich źródeł historycz-
nych dowiadujemy się, że pączki (zwane wówczas kreplami), jadano w Krakowie już za czasów 
króla Jana Kazimierza (1648-1668).

W tym roku sprawdzony przepis na pączki przekazała nam pani Irena. Przepis dotyczy 
1 porcji, którą można zwiększać w zależności od potrzeb.

Składniki (1 porcja):
1/2 kg maki,
5 żółtek,
6 dkg drożdży,
1 szklanka mleka,
1/2 kostki masła,
1/2 kieliszka spirytusu,
szczypta soli, 
2 łyżeczki cukru

Wykonanie:
Podzielić mleko na 2 części, do jednej dodać masło i roztopić. Do drugiej dodać drożdże  

i część cukru, dodać niewielką ilość mąki i zrobić rozczyn. Gdy rozczyn urośnie dodać do niego 
utarte żółtka z resztą cukru i wymieszać z roztopionym masłem w mleku. Dodać resztę składni-
ków. Wszystko wyrobić. Pączki nabierać łyżką i smażyć na oleju.

S m a c z n e g o !
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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.

„Dlaczego problemy się mnożą jak króliki, a pieniądze - impotenty?”
       (Wiesław Dymny)

Złota myśl :)

Motto:
„Dalej zaś, jak podwładni
szlachetni wasale,
Mieszkają Dziki, Wilki
i Łosie rogale.
Nad głowami Sokoły
i Orłowie dzicy,
Żyjący z pańskich stołów, 
dworscy zausznicy…”
(A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”)

Łowiectwo i ekologia

Moi przyjaciele, koledzy 
myśliwi i wszyscy, którzy czy-
tają kącik łowiecki pragnę, 
wam podziękować za uwagi 
oraz spostrzeżenia odnoszące 
się do opisanych w kąciku 
spraw, które pomagają wszyst-
kim zrozumieć czym jest ło-
wiectwo i ekologia. Cieszę się, 
że to o czym piszę znajduje 
zwolenników w tak jednej jak i 
drugiej sprawie.

W poprzednim miesiącu in-
formowałem o końcowych po-
lowaniach zbiorowych, jak  
i sprawach gospodarczych na-
szego Koła. Bieżący rok bę-
dzie wymagał solidnej pracy, 
aby zrealizować nasze plany 
związane z budową nowej sie-
dziby. Jestem przekonany,  
że prace którymi kieruje nasz 
prezes Zdzisław Dudzic zo-
staną w pełni zrealizowane.  
O ich postępach będę informo-
wał na bieżąco. 

W listopadzie 2013 r. za-
kończono obchody 90-tej 
rocznicy istnienia Polskiego 
Związku Łowieckiego, pod-
czas których mocno zaakcen-
towano osiągnięcia i znacze-
nie naszej łowieckiej kultury. 
Największym wyzwaniem dla 
współczesnych myśliwych jest 
ochrona bioróżnorodności. Nie 
jesteśmy skazani na porażkę. 
Świadczą o tym doświadczenia 
prowadzone w różnych miej-
scach Europy. Dowodzą one, że 
połączenie gospodarki łowiec-
kiej z wymaganiami współcze-
snej gospodarki rolnej jest nie 
tylko możliwe, ale może pro-

wadzić do spektakularnych 
rezultatów.

Dla zwiększenia liczeb-
ności zajęcy i kuropatw ko-
nieczna jest odpowiednia 
struktura upraw.

Plan gospodarowania 
środowiskiem polnym musi 
zawierać trzy kluczowe ele-
menty- właściwe zarządza-
nie tym środowiskiem, kon-
trolę drapieżników i dokar-
mianie.
Intensywny odstrzał dra-

pieżników musi przypadać na 
okres lęgowy ptaków. Lisy 
w tym czasie w największym 
stopniu wpływają na śmiertel-
ność kuropatw i zajęcy. Stycz-
niowe i lutowe słoneczne 
przedpołudnia, gdy trzyma 
lekki mróz i skrzy się pięknie, 
to wymarzona pora na zwalcza-
nie szkodników.

Wychodzi na to, że wiele 
dziesięcioleci poświęconych 
edukacji nie przyniosło spo-
dziewanych rezultatów. 

Z dawnych opowieści o po-
lujących pasterzach wyłania 
się obraz ludzi ogarniętych za-
pałem, który niekiedy przesła-
nia im właściwą ocenę ich po-
stępowania. Czy to ze względu 
na zagrożenie ze strony dra-
pieżników, czy własną pasję 
łowiecką.

Kłusownictwo było i jest 
poważnym problemem spo-
łecznym niekiedy bagatelizo-
wanym i pomijanym. 

Wprawdzie w gospodarce 
łowieckiej koniec roku go-
spodarczego przypada na 31 
marca, ale już wcześniej poku-
sić możemy się o analizę pro-
blemów związanych ze szko-
dami łowieckimi. Do czasu 
wiosennych roztopów musimy 
odpocząć od tego, coraz do-
tkliwszego problemu.

„ Dla myśliwego knieje, 
step lub moczary są światem 
całym, nie dlatego bynajmniej, 
żeby oczekiwał chwili, w któ-
rej na widelcu ma upieczonego 
zwierza, lecz dlatego, ze oce-

nia wyborne czary dzikiej na-
tury i że napawa się pięknem 
jakie umie dojrzeć na każdym 
kroku i w każdej porze dnia 
albo roku”.

Mijały lata, mijały wieki, 
łowiectwo przestało być rycer-
skim zajęciem. Fredro w swym 
„Roku Myśliwca” pisze:
My przyjacielu- na złe zapo-

mniawszy losy,
Wyglądajmy ponówki lub je-

siennej rosy,
Nie dla zyskania chwały, ani też 

dla wprawy
Polujemy – w polowaniu szyku-

jąc zabawy.

I tak w drugiej połowie 
XIX wieku zrodziła się w Pol-
sce idea gospodarstwa łowiec-
kiego, która w wielu aspektach 
przetrwała do dziś. Nadszedł 
rok 1939. Dziejowa chwila i 
narzucona nam walka o naj-
wyższe dobro Państwa i Na-
rodu uniemożliwiają zajęcie 
się, w obecnych warunkach, 
czymkolwiek innym jak tylko 
obroną naszych najświętszych 
praw. Wobec tego Polski Zwią-
zek Łowiecki zmuszony jest 
zawiesić wydawanie Łowca 
Polskiego, a członków związku 
informować za pośrednictwem 
specjalnych biuletynów. Dal-
szą część tych informacji posta-
ram się przedstawić w następ-

Uśmiechnij się!

nym miesiącu. Jest to cząstka 
rysu historycznego naszego ło-
wiectwa.

Po raz kolejny składam 
życzenia Zarządowi Koła  
i wszystkim czytającym nasz 
kącik.

Kącik pszczelarski
u dokończenie ze str. 26 

ślin GMO, a nie z naturalnych. 
Jeżeli uchwalono by wbrew 
prawdzie, że pyłek jest kompo-
nentem miodu, każdy pszcze-
larz byłby zagrożony tym,  
że jego miód mógłby stać się, 
w świetle prawa, przez obec-
ność pyłku z roślin GMO, żyw-
nością genetycznie modyfiko-
waną. Wywołało by to ogromne 
protesty środowisk pszczelar-
skich w całej Europie. Pewnie 
do tych protestów dołączyli by 
się również ekolodzy i przeciw-
nicy GMO. Stanowili by po-
kaźną grupę społeczną. Ryzyko 
wprowadzenia zmian w prawie, 
niekorzystnych dla „układu 
GMO” było by bardzo realne. 
Myślę, że koncerny zajmujące 
się GMO zdawały sobie sprawę 
z tego. Jeżeli udało by się prze-
rzucić odpowiedzialność za py-
łek w miodzie roślin GMO na 
osoby i podmioty mające ta-
kie uprawy spowodowało by 
to lawinę odszkodowań, lub 
wprowadzenie techniki uprawy 
tychże roślin, które znacznie 
podrożyły by produkt końcowy. 
I rolnikom nie opłacałoby się 
uprawiać rośliny GMO. Osoby 
z „układu GMO” aż nadto mu-
siały być świadome takiej sytu-
acji i „pomogły” pszczelarzom 
w „walce o pyłek”. 

Pszczelarze już nie mają po-
wodów do walki z GMO, jak na 
razie. Jednak nie służy to nam 
obywatelom. Środowiska na-
ukowe muszą wyjaśnić nam 
na czym polega „to GMO”. 
Wszystkim zwolennikom  
i przeciwnikom GMO a także 
tym, którym ten temat jest obo-
jętny polecam artykuł prof. dr 
hab. Jerzego Paleologa – „Ge-
netycznie modyfikowane orga-
nizmy (GMO) – szansa czy za-
grożenie? (część 1)” w Pszcze-
larstwie 1/2014. Debata spo-
łeczna na ten temat jest nie-
unikniona. 

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli

WZP w Rzeszowie

„Leśne rezerwaty 
Podkarpacia” na antenie TVP

TVP Regionalna emituje na antenie ogólnopolskiej programy 
z cyklu „Leśne rezerwaty Podkarpacia”. W najbliższym czasie  
w niedzielne przedpołudnia pojawią się tam filmy zrealizowane 
we współpracy z RDLP w Krośnie. 

Na antenie TVP Regionalna można obejrzeć: 

- 2 lutego 2014 godz. 9.25 - rezerwat „Tysiąclecia” (Nadl. Dukla)
- 9 lutego 2014 godz.9.25 - rezerwat „Prządki” (Nadl. Kołaczyce)

Edward Marszałek
Rzecznik RDLP w Krosnie

Nowy dyrektor Zespołu Karpackich 
Parków Krajobrazowych

Od 15 stycznia 2014 roku p.o. Dyrektora Zespołu 
Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie 
pełni Łukasz Piróg.

Nowy dyrektor jest absolwentem Technikum Le-
śnego w Lesku, ukończył socjologię na Uniwersytecie 
Rzeszowskim specjalność socjologia samorządowa i stu-
dia podyplomowe „Ochrona przyrody – podstawy na-
ukowe, uwarunkowania prawne i praktyczne zastoso-
wanie w działalności zawodowej” w Instytucie Ochrony 
Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Pracę 
zawodową rozpoczął w Nadleśnictwie Dukla, gdzie 
przepracował 4 lata. Od 6 lat związany jest pracą z Ze-
społem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

Z okazji objęcia stanowiska składamy gratulacje i ży-
czymy wielu sukcesów.

Redakcja Dukli.pl 

Ojciec myśliwy pyta syna czy 
lubi chodzić do szkoły?
- Chodzić to lubię ale nie lubię 
w niej przebywać.

* * *
Syn pyta ojca myśliwego kto to 
jest samouk?
- To człowiek, który sam dla sie-
bie jest nauczycielem.
- Czy to znaczy, ze on sam sie-
bie bije linijką po łapach?

* * *
Syn myśliwego znalazł ślimaka
- Ślimak, ślimak wystaw rogi…
-Przynieś ćwiarteczkę to potar-
gujemy.

* * *
Ojciec wraca zmęczony z polo-
wania i pyta dzieci: 
Jaka waszym zdaniem powinna 
być idealna szkoła?
- Zamknięta- odpowiadają 
dzieci

UWAGA!
Nadchodzi luty pamiętajmy  
o dokarmianiu zwierząt. Jest to 
ważne dla ich rozwoju i prze-
trwania najcięższego okresu.

Opracował: Fryderyk Krówka
Honorowy Członek Koła  

Łowieckiego „Rogacz”  
w Dukli

Łukasz Piróg
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