
Dukla.plnr 280  str. 1  

Nr 8 (280) Sierpień 2014 rok XXIV www.dukla.pl/dps  dps@dukla.pl

Cena 2,80 zł (5% VAT)



Dukla.plstr. 2  nr 8/2014 Dukla.plnr 280  str. 3  

DUKLA.pl - miesięcznik (www.dukla.pl/dps)
Wydawca: Ośrodek Kultury w Dukli, ISSN 2080-0835
Adres redakcji: 38-450 Dukla, Trakt Węgierski 11, p. 301,
tel. (+48*13) 432-91-33, fax (+48*13) 433-10-11, e-mail: dps@dukla.pl
Redaguje zespół: Krystyna Boczar-Różewicz - red. naczelna, Wiktor Szyn-
dak - red. techniczny - skład i łamanie, Janusz Krowicki, Daniel Biały - 
wyd. internetowe, Halina Cycak, Mirosław Matyka, Barbara Pudło 
Współpracujący: Fryderyk Krówka, Witold Puz, Zbigniew Ringer, 
Maria Walczak, Stanisława Zaniewicz, Aleksandra Żółkoś
Druk: Drukarnia „HEDOM”, ul. Kletówki 54a, Krosno, 
tel./fax 13 432 02 02, www.hedom.pl
Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Zastrzegamy sobie prawo 
do skracania artykułów i adiustacji tekstów. Materiały przyjmujemy 
do 20. każdego miesiąca. Dostarczone materiały można odebrać 
w siedzibie redakcji. 
Numer zamknięto  dnia 30 lipca 2014 r.  
Udostępniono do sprzedaży 1. 08. 2014 r. Nakład 450 egz. 
OKŁADKA: Zespół Szarotka-Duklanie obchodził Jubileusz 10-lecia
 pracy artystycznej 

W sierpniowym numerze:

ciąg dalszy na str. 5 u

Widziane z Cergowej

Paszporty do młodości ...................................................................................... 3

Poświęcona wielkiemu duklaninowi ................................................................ 4

Nowe niższe stawki za segregowane odpady komunalne .............................. 4

Jak obradowała Rada miejska w Dukli w 1939 r. ........................................... 4

Maraton dla Dominika ...................................................................................... 6

Odznaczenie „Chroniąc Pamięć” dla Stowarzyszenia Sztetl .......................... 6

Muzyka zaklęta w drewnie ................................................................................ 6

Obchody jubileuszu 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli ................................. 7

Zostań autorem albumu o Podkarpackiem! .................................................... 7

II Ogólnopolskie Akademickiego Sympozjum Speleologiczne ........................ 7

Ojciec Dobromił Godzik – ujął nas pracą i sercem ......................................... 8

W intencji wszystkich, którzy zginęli w Dolinie Śmierci,  ................................. 8

Puder - żubrzyk z Mucznego ............................................................................. 9

Wydarzyło się w naszej gminie ......................................................................... 9

Dolina Rabskiego Potoku wśród leśnych cudów Polski  ...............................10

Las pełen telewizorów .....................................................................................10

Świstak  ...........................................................................................................10

Halina Frąckowiak, Marcin Daniec, muzyka ludowa .....................................11

Zawsze pogodna Pani Stanisława ..................................................................12

„Razem raźniej – aktywne warsztaty dla seniorów” .....................................12

Letni obóz sekcji MOSiR Dukla ...................................................................... 17

Adrianna Bolanowska najlepsza .................................................................... 17

Bogdan Maciejewski zwycięzcą turnieju ........................................................ 17

Owady wśród nas ............................................................................................18

Puchar Burmistrza Dukli dla drużyny Przełęcz I Dukla .................................19

I Zawody Rowerowe o Puchar Prezydenta Miasta Krosna ............................19

OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY ............................................20

Cyklokarpaty – Pruchnik .................................................................................21

Turniej Tenisa Stołowego ................................................................................21

W pasiece ........................................................................................................24

Trudno przewidzieć, czy będzie spadź ...........................................................24

W krainie rondla i patelni ................................................................................24

Łowiectwo i ekologia .......................................................................................25

Dukla wczoraj i dziś .........................................................................................26

„Dramatem naszej epoki jest to, że głupota zabrała się 
do myślenia”

Jean Cocteau

Złota myśl:

Maraton ZUMBY dla Dominika
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Zbierali na rehabilitację Dominika

Aneta Cyran udziela wywiadu dla Radia Rzeszów

Modlitwa przy kapliczce

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez ks. Ryszarda Szwasta

Msza św. koncelebrowana pod krzyżem na Łazach w Iwli

Pamiątkowe zdjęcie wyróżnionych pamiątkowym talerzem ceramicznym

W intencji wszystkich,  którzy zgnięli  
w Dolinie Śmierci Paszporty do młodości

Nie wiem co dziś widać z Cergowej, u mnie na Chopina  
z czwartego piętra dobrze widać kopiec Kościuszki. 

To ten sypany z końcem 
dziewiętnastego wieku, kiedy 
Polacy ze wszystkich zaborów 
zjeżdżali do cesarskiego Kra-
kowa, i przywozili tu ziemię 
po prostu z Polski. I trwa ten 
symbol polskości. I Kościuszko 
trwa, podobnie jak jego odpo-
wiednik Piłsudski, oczko da-
lej, w Lesie Wolskim. Te dwa 
kopce, to także był sposób na 
przetrwanie w trudnych cza-
sach. A do Piłsudskiego komu-
chy się już przygotowywały na 
dobre, zjeżdżały do Lasu Wol-
skiego ciężkie auta i spycha-
cze, ale ktoś tam na górze się 
ocknął i w porę wycofał wcze-
śniejsze zarządzenie usunięcia 
kopca z krakowskiego krajo-
brazu. A w krypcie Srebrnych 
Dzwonów na Wawelu srebrna 
trumna Marszałka i nieustanne 
doń pielgrzymowanie z całej 
Polski. Nie było i już na pewno 
nie będzie nikogo, kto by w no-
wożytnej Polsce mógł, choćby 
symbolicznie, nawiązać do 
tamtej postaci.

Jestem dość często na wa-
welskim wzgórzu, w czas do-
brej i przejrzystej pogody doj-
rzy stąd i Tatry, zresztą do-
brze popatrzeć i na zakole Wi-
sły, i na prawobrzeżne Dębniki, 
związane przecież i z Karolem-
Wojtyłą, tu mieszkał i sprawo-
wał przez chwilę funkcje du-

chowne w tutejszym kościele. 
Za okupacji Niemcy zamierzali 
na Dębnikach zorganizować 
niemiecką dzielnicę mieszka-
niową , wysiedlić stąd Polaków 
i stworzyć w Generalnym Gu-
bernatorstwie pierwszą praw-
dziwie niemiecką część miasta 
w okupowanej Polsce. Nim się 
do tego na dobre zabrali, prze-
goniono ich z Krakowa i z Pol-
ski. Choć jeszcze całkiem nie-
dawno odkryłem na jednej z 
krakowskich kamienic w cen-
trum miasta stary, poniemiecki 
napis LSR, czyli Luftschut-
sraum, czyli schron przeciwlot-
niczy. Zostawiony tam oczywi-
ście przez zapomnienie, a może 
i zaniedbanie, ale byłbym za po-
zostawieniem tego swoistego 
reliktu tamtych czasów.

„Mieliśmy jeszcze pasz-
porty do młodości”, to kolejna 
mądrość muralna na krakow-
skiej kamienicy. Sentencja mą-
dra i ze wszech miar aktualna, 
choć wydaje mi się że takie 
paszporty powinny być ważne 
przez całe życie. A pamięta-
cie państwo taki czas za ko-
muny, kiedy paszporty, uzna-
wane wówczas jako wyróżnik 
obywatelski, trzeba było odda-
wać do milicyjnego biura pasz-

Kopiec Kościuszki. Fot. internet

Burmistrz Marek Górak dziękuje instruktorom zumby za charytatywną pracę podczas maratonu
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portowego w ciągu kilku dni 
po powrocie z zagranicy? Mło-
dym takie przypomnienie nic 
nie mówi, bo dla nich pasz-
port w domu to dziś po prostu 
tzw. oczywista oczywistość,  
a jedyny szkopuł to uzyskanie 
wizy. Do wszystkich krajów eu-
ropejskich Polak jedzie bezwi-
zowo, jedynie Amerykanie ro-
bią nam tu zupełnie absurdalne 
wstręty. Podobno obowiązuje 
tu jakiś zupełnie kretyński za-
pis o ustalonym procencie tak 
zwanych niepowrotów, czyli 
pozostaniu w Ameryce po upły-
wie ważności wizy. Kretyński, 
powtórzę raz jeszcze, bo chyba 
wszystkie europejskie nacje 
jeżdżą bezwizowo do USA,  
a Polak, chyba najbardziej ufny 
Amerykanom i najbardziej im 
sprzyjający i dający tego do-
wody w ciągu wielu stuleci - 
musi ubiegać się o wizę w ame-
rykańskim konsulacie. Wiem, 
że to nierealne i niemożliwe, 
ale wprowadziłbym podobny 
zapis wobec Amerykanów wy-
bierających się do Polski. Po-
lacy stoją w tej upokarzającej 
kolejce wizowej w Krakowie 
przed konsulatem na ulicy Sto-
larskiej, jedni wizę dostaną inni 
nie, ale już samo ubieganie się 
o wizę jest dziś nie tylko upo-
karzające ale i anachroniczne. 
Chciało by się tu przypomnieć 

Kościuszkę i Pułaskiego, boha-
terów obu krajów - to tak dziś 
Amerykanie traktują współo-
bywateli tamtych naszych roda-
ków? A obaj Polacy są w Ame-
ryce czczeni jako ludzie najwy-
bitniejsi z wybitnych.

Z Polski wyjeżdżają do 
Ameryki głównie nasi rodacy z 
Podhala i Podkarpacia, to echa 
polskiej emigracji zarobkowej 
wieku jeszcze dziewiętnastego 
i wcześniejszego, jeszcze sto-
sunkowo niedawno wyjeżdżali 
tam Polacy zarobkowo, praco-
wali na budowach, na polach, 
w knajpach – ale to czas prze-
szły i w zasadzie całkowicie już 
dokonany. Dziś nie ma już tej 
swoistej emigracji, ale obyczaj 
i nakaz wizowy w pełni obo-
wiązuje.

Bywam tam dość czę-
sto, spotykam Polaków często  
i wszędzie - ale to już nie ta emi-
gracja dziewiętnastowieczna, 
to najczęściej emigracja mą-
dra, inteligentna, naukowa.  
W niejednym przypadku wnu-
kowie i prawnukowie tych z 
Rzeszowszczyzny, Podhala, 
Podkarpacia. Ludzie tam już za-
korzenieni, wrośli w Amerykę, 
często nie mający, poza korze-
niami, nic wspólnego z Polską.

I to tyle na dziś.

I jeszcze ta przeogromna 
katastrofa lotnicza !

Zbigniew Ringer

Poświęcona wielkiemu duklaninowi

Jak obradowała Rada 
miejska w Dukli  
w 1939 r.

Rada miejska w Dukli w 1939 r. skła-
dała się z 17 członków. Przewodniczą-
cym Rady był z urzędu burmistrz - dr me-
dycyny Jan Strycharski, wiceburmistrzem 
natomiast izraelita - dr praw Dawid Smu-
lowicz. W skład zwierzchności gminnej 
czyli Zarządu miejskiego wchodzili ław-
nicy: Jan Chłap, Bronisław Czarnohorski  
i Eliasz Matzner. 

Radnymi byli: Feliks Głód, dr Józef 
Händler, Samuel Horowitz, Feliks Ka-
wecki, Mojżesz Kurz, Samuel Ritter, Me-
nascha Scherer, Izak Sehuss, Szymon 
Stoff, ks. Antoni Typrowicz, Samuel Wel-
lisch i Józef Wojtanowski.

Protokół obrad Rady miejskiej w Du-
kli prowadził sekretarz Zarządu miejskiego 
Salomon Unger, pisząc nazwę najwyż-
szego organu „Rada miejska”. 

5 lipca 2014 roku uroczystą sesją 
Rady Miejskiej w Dukli rozpoczęły się 
Dni Dukli 2014. Wzięli w niej udział radni 
Rady Miejskiej w Dukli, burmistrz Dukli 
Marek Górak, wiceburmistrz Andrzej Byt-
nar, a także zaproszeni goście. Ze względu 
na uroczystości związane z 600. leciem 
urodzin i ogólnopolskim Rokiem św. Jana z 
Dukli sesja była poświęcona największemu 
i najbardziej znanemu jak do tej pory du-
klaninowi. Sesje otworzył Andrzej Dzie-
dzic przewodniczący Rady Miejskiej w 
Dukli, po czym oddał głos o. Micheaszowi 
Okońskiemu kustoszowi Sanktuarium św. 
Jana z Dukli, który przedstawił prezenta-
cję multimedialną „2014 Rokiem św. Jana 
z Dukli” i promował nowo wydany album 
fotograficzny „Idę do Ciebie Janie..” wy-
dany z okazji Jubileuszu 600. lecia urodzin 
naszego rodaka. Redakcją albumu zajmo-
wał się o. Dobromił Godzik. Po tych wy-
stąpieniach odbył się koncert muzyki kla-
sycznej w wykonaniu Pauliny Pietrusza gi-
tarzystki, absolwentki Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Krośnie, niezwy-
kle utalentowanej, która wygrała w swo-
jej grupie wiekowej VI Ogólnopolski Fe-
stiwal Gitarowy „Gitara na Kresach 2014”. 
Paulina zagrała utwory: Fernando Sor 
– Wariacje op. 26, Francisco Tarrega – Ka-
prys Arabski, Jorge Morell – Bossa In Re.  
O książce „Na Puszczy – legenda o św. Ja-
nie z Dukli” wydanej także z okazji Jubile-
uszu 600 lecia opowiadał autor Jan Tulik. 

Krystyna Boczar-Różewicz

W 1939 r., do 
czasu rozpoczęcia 
działań wojennych 1 
września, odbyło się 
pięć posiedzeń Rady 
miejskiej w Du-
kli. Rok budżetowy 
trwał od 1 kwietnia 
do 31 marca roku na-
stępnego i dlatego 30 
stycznia 1939 r. Rada 
uchwaliła budżet 
miejski. 

Na trzecim po-
siedzeniu Rady w 
dniu 28 marca 1939 
r. obecnych było 10, 
na ogólną liczbę 17 
członków Rady, z 
tego; 2 usprawiedli-
wiło swą nieobec-
ność, a 5 nie uczyniło tego. Po-
siedzenie otworzył Przewodni-
czący Rady o godzinie 17.20, 
przedstawiając załączony do 
zawiadomienia o posiedzeniu 
porządek obrad. Przyjęto pro-
tokół z poprzedniego posie-
dzenia Rady bez uwag i popra-
wek. Jednogłośnie przyjęto do 
zatwierdzającej wiadomości 
(uchwała nr 6) wydzierżawie-
nie przez Zarząd miejski Kazi-
mierze Gajewskiej opłat targo-
wych i placowych na czas od 
1 kwietnia 1939 r. do 31 marca 
1940 r., z tym zastrzeżeniem, 
że kaucja dzierżawna winna 
być wniesiona w gotówce lub 
książeczką wkładową Banku 
Udziałowego w Dukli opiewa-
jącą na Zarząd miejski lub oka-
ziciela.

Wobec decyzji Wydziału 
Powiatowego w Krośnie z dnia 
25 lutego 1939 r. L. 605/39 za-
twierdzającej preliminarz bu-
dżetowy miasta Dukli wraz z 
budżetami rzeźni i targowi-
ska na rok 1939/40 w brzmie-
niu uchwały Rady miejskiej 
z dnia 30 stycznia 1939 r. ze 
zmianami względnie zastrze-
żeniami, Rada miejska uchwałą 
nr 7 ustaliła przyjęcie do wia-
domości decyzję Wydziału 
Powiatowego o zatwierdze-
niu budżetu miejskiego na rok 
1939/40 bez sprzeciwu. 

W następnym punkcie po-
rządku obrad Rada podjęła jed-
nomyślnie uchwałę nr 8 o przy-
jęciu do związku przynależno-
ści miasta Dukli dra Wojciecha 

O. Micheasz Okoński  
- kustosz Sanktuarium św. Jana z Dukli

Jan Tulik

Nowa firma świadcząca usługi z zakresu odbioru 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Dukla

W wyniku ogłoszonego przetargu został wyłoniony nowy przedsiębiorca, który bę-
dzie świadczył usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla.

Od 1 lipca 2014r. odpady komunalne z terenu Naszej Gminy odbierała będzie firma 
TRANSPRZĘT z Sanoka, która obsługuje również m.in. Gminę Sanok.

 Informujemy jednocześnie, że harmonogram odbioru odpadów na okres od 1 lipca 
2014 r. do 31 grudnia 2015 r. można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Dukli pokój 104.

Pamiętajmy!!!
Mieszkańcy w dniu odbioru odpadów komunalnych muszą wystawić pojemniki  

i worki z odpadami przed posesję w celu ich odebrania.
Burmistrz Dukli 

Marek Górak

Nowe niższe stawki za segregowane odpady 
komunalne

Urząd Miejski w Dukli informuje, że od 1 lipca 2014r. obowiązują nowe niższe stawki 
za odpady komunalne segregowane. W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Dukla 
proszeni są o złożenie nowej deklaracji. Formularze dostępne są w Urzędzie Miejskim 
w Dukli, na stronie internetowej urzędu oraz u sołtysów. Przy zmianie deklaracji miesz-
kańcy otrzymają również nowe harmonogramy na odbiór odpadów. 

Cena za śmieci segregowane – 8,00 zł, za niesegregowane – 14,00 zł.

Andrzej Marczyński

Ożoga przynależnego dotych-
czas do Trzebosi gm. Sokołów 
wieś. 

W kolejnym punkcie po-
rządku obrad, radni wy-
brali przewodniczącym obrad  
ks. Antoniego Typrowicza, 
który udzielił głosu przewod-
niczącemu Komisji Rewizyj-
nej dla przedstawienia wyników 
przeprowadzonej w dniu 14 
marca 1939 r. kontroli rachun-
ków i gospodarki finansowej 
Zarządu miejskiego w miesiącu 
październiku, listopadzie i grud-
niu 1938 r. Rada jednomyślnie 
podjęła uchwałę nr 9 o przyjęciu 
do zatwierdzającej wiadomo-
ści bez zastrzeżeń i uwag spra-
wozdania miejskiej Komisji Re-
wizyjnej za III kwartał roku bu-
dżetowego 1938/39. 

 W punkcie szóstym po-
rządku obrad, Rada na pisemny 
wniosek radnych: ks Typrowi-
cza, Sehussa, Kurza i Głoda 
podjęła, przy braku sprze-
ciwu obecnych na posiedzeniu 
członków Zarządu, w trybie na-
głym, jednomyślnie uchwałę nr 
10 w sprawie wycofania prośby 
wniesionej przez Zarząd miej-
ski do Ministerstwa Skarbu, 
w wykonaniu uchwały Rady 
miejskiej z dnia 30 stycznia 
1939 r. w sprawie zwolnienia 
Gminy tutejszej od obowiązku 
dostarczania opału i oświe-
tlenia dla Sądu grodzkiego. 
Uznano tę uchwałę za niebyłą 
i zdecydowano nadal ponosić 
koszt oświetlenia Sądu grodz-

kiego w Dukli ze względu na 
obecną sytuacje międzynaro-
dową oraz wielkie i nagłe wy-
datki Skarbu Państwa na cele 
związane z obroną Państwa. 

W ostatnim punkcie obrad 
Rady zajęto się także sprawą 
dofinansowania polskiej Armii. 
Burmistrz Strycharski referu-
jąc sprawę podniósł, że prze-
prowadza się zbiórkę na dar dla 
Armii przy otwarciu lotniska 
w Krośnie i należy na ten cel 
uchwalić datek z funduszy bu-
dżetu miejskiego. Rada podjęła 
jednomyślnie uchwałę nr 11 w 
sprawie upoważnienia Zarządu 
miejskiego do wypłacenia z 
kasy miejskiej na dar dla Armii 

Dr Jan Strycharski - burmistrz Dukli

Dr praw Dawid Smulowicz  
- wiceburmistrz Dukli
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Maraton dla Dominika
II Dukielski Charytatywny Maraton ZUMBY

6 lipca br., w ramach corocznych obchodów Dni Dukli na hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się w godz. od 15.00 
do 18.00 II Charytatywny Maraton Zumby. Organizatorami 
imprezy byli: Dukielska Sekcja Zumby z paniami: Eweliną Bo-
rek – Kozubal, Sabiną Okońską- Majdosz i Anetą Cyran na czele, 
a także Szkolne Koło Caritas, działające przy ZSP w Równem.  
W maratonie wzięło udział około 100 osób.

Szczególne podziękowania należą się wspaniałym instrukto-
rom, którzy nieodpłatnie zgodzili się dzisiaj dla nas zatańczyć. Są 
to: Marzena Adamik – Dukla, Edyta Zakrzewska – Sanok, Paulina 
Korga – Dębica, Paulina Fałat-Kosiek – Krosno, Katarzyna Prze-
piórka-Caputa – Jasło, Marek Duda – Stalowa Wola, Adam Moż-
dżer – Stalowa Wola, Gabriela Michalska – Jasło. W czasie im-
prezy udało się zebrać 4 502,93 złotych. 

Całkowity dochód z imprezy przekazany zostanie na rehabili-
tację Dominika, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku złamał 
kręgosłup. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego 
by maraton się odbył.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez: Ra-
dio Rzeszów, TVP Rzeszów, DPS, Podkarpacie, portale: www.
edukla.pl, www.terazkrosno.pl 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego by ma-
raton się odbył.

Sponsorzy II Maratonu ZUMBY w Dukli:
• Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 
• Agencja Reklamy – LP – Rzeszów.
• Autoryzowany Salon Sprzedaży Stolarki „Vetrex”- okna, 

drzwi, rolety bramy – Jasło, Przemysłowa 7.
• MOSIR Dukla
• Gabinet Kosmetyczny Uroda – Sabina Okońska – Majdosz
• Firma „Wosana” – woda „Mama i ja”
• Firma „Zamex”
• Salon Fryzjerski – Diana Maj
• Kwiaciarnia „Nina”
• Power Dance Studio – Marzena Adamik
• Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego 

Łukasiewicza w Bóbrce.
• Green Steam – Mobilna Myjnia Parowa - Robert Majdosz
• DJ Błażej
• Technika grzewcza i sanitarna – Krzysztof Roś Jasło ul. Prze-

mysłowa 7
• Wojewódzki ośrodek koordynujący populacyjne programy 

wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wcze-
snego wykrywania raka szyjki macicy z Rzeszowa.

• Firma Jubilerska Waldemar Brożyna – Dukla
• Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
• Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli
• Ośrodek Kultury w Dukli

kbr

takiej kwoty, jaka po zakończe-
niu zbiórki zabraknie do sumy 
1000 zł, a w razie gdy zbiorka 
wyniesie 1000 zł, Zarząd miej-
ski ma wypłacić 250 zł.

Wobec wyczerpania po-
rządku obrad oraz z uwagi, że 
nikt z obecnych się nie sprzeci-
wił, Przewodniczący zamknął 
obrady Rady miejskiej.

Obecnie Rada Miejska  
w Dukli liczy 15 radnych. 
Oprócz Dukli w skład teryto-
rium obecnej Gminy wchodzą 
okoliczne miejscowości. Mimo 
upływu trzech czwartych części 
stulecia tematyka obrad stano-
wiącego i kontrolnego organu 
gminy – Rady Miejskiej w Du-
kli pozostaje podobna jak on-
giś. Przyjętym wówczas było, 
że burmistrzem Dukli – mia-
sta był Polak, a jego zastępcą 
osoba narodowości żydow-
skiej. Jednakże Żydzi w ów-
czesnej dukielskiej Radzie sta-
nowili większość; bo było to 
dziesięć osób i przy swojej we-
wnętrznej jednomyślności mo-
gli przegłosować potrzebne 
lub przychylne sobie rozstrzy-
gnięcia. 

Janusz Kubit

Odznaczenie 
„Chroniąc Pamięć” dla 
Stowarzyszenia Sztetl

29 czerwca 2014 roku Za-
rząd Stowarzyszenia Sztetl 
Dukla odebrał z rąk Ambasa-
dora Izraela w Polsce Pana Zvi 
Rav Ner prestiżowe odznacze-
nie „Chroniąc Pamięć”. Odzna-
czenie to nadawane jest w for-
mie honorowego dyplomu Po-
lakom zaangażowanym w za-
chowanie dziedzictwa polskich 
Żydów i dialog polsko-żydow-
ski. Program prowadzony jest 
przez Ambasadę Izraela w Pol-
sce, Fundusz Michaela Tra-
isona dla Polski, Żydowski In-
stytut Historyczny w Warsza-
wie, Fundację Ochrony Dzie-
dzictwa Żydowskiego, Żydow-
skie Muzeum Galicja w Kra-
kowie i Centrum Społeczności 
Żydowskiej JCC w Krakowie. 
Od 2011 r. uroczystości nada-

nia odznaczenia, objął honoro-
wym patronatem Minister Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-
wego RP.W tym roku po raz 
17 wręczono dyplomy. Uhono-
rowano 7 osób i 3 instytucje. 
Uroczystość wręczenia dyplo-
mów odbyła się w Żydowskim 
Muzeum Galicja w Krakowie 
w ramach Festiwalu Kultury 
Żydowskiej. 

Działania naszego Stowa-
rzyszenia wspierane są przez 
Gminę Dukla na czele z burmi-
strzem i jego zastępcą, którym 
należą się podziękowania za 
pomoc w zachowaniu najstar-
szych śladów kultury żydow-
skiej na Ziemi Dukielskiej. 

Jacek Koszczan 
Prezes Stowarzyszenia  

Sztetl Dukla

Jak obradowała Rada 
miejska w Dukli w 1939 r.
u dokończenie ze str. 2 

Obchody jubileuszu 600-lecia 
urodzin św. Jana z Dukli

Uroczystości sześćsetle-
cia urodzin św. Jana z Du-
kli odbyły się 28 czerwca br. 
we Lwowie, mieście, którego 
święty jest patronem. Ulicami 
miasta, od byłego kościoła oj-
ców Bernardynów do bazyliki 
metropolitalnej, przeszła pro-
cesja z jego relikwiami.

Uroczystości jubileuszowe 
rozpoczęły się czuwaniem mo-
dlitewnym przy relikwiach św. 
Jana z Dukli w byłym kościele 
ojców bernardynów pw. św. 
Andrzeja, użytkowanym obec-
nie przez ojców Bazylianów z 
Ukraińskiego Kościoła Grec-
kokatolickiego. Mszy świętej 
przewodniczył ks. abp Mieczy-
sław Mokrzycki, który przywi-
tał licznie zgromadzone ducho-
wieństwo i wiernych, a w spo-
sób szczególny Bernardynów 
z Ukrainy i Polski, pielgrzy-
mów z Dukli oraz innych re-
gionów Polski. W uroczysto-
ści wzięli udział także prowin-
cjał Jarosław Kania, gwardian 
dukielski o. Micheasz Okoń-
ski i o. Dobromił Godzik. Dele-
gacji sejmiku podkarpackiego 
przewodniczył marszałek Wła-
dysław Ortyl z radnymi Woj-
ciechem Buczakiem, Stanisła-
wem Bartnikiem i Władysła-
wem Turkiem. 

Ks. abp Piotr Malczuk, or-
dynariusz diecezji kijowsko-

żytomierskiej, który pocho-
dzi z Zakonu Braci Mniejszych 
(franciszkanów – bernardy-
nów) wygłosił homilię po ukra-
ińsku i po polsku. Zaznaczył w 
niej, że Lwów zawsze był mia-
stem wielonarodowym, gdzie 
każdy z mieszkańców uważał 
go za swoje miasto. Dlatego 
mamy Polski Lwów, Ukraiński 
Lwów, Ormiański Lwów. Ka-
znodzieja wskazał na uniwer-
salność osoby św. Jana z Dukli, 
który głosił kazania w różnych 
językach, służył wszystkim.  
Dlatego zyskał taką popular-
ność i pozostał w pamięci po-
koleń jako święty. Uroczystości 
wzbogacił chór świętej Barbary 
z Przeworska.

Po zakończeniu Euchary-
stii w świątyni, w której prze-
bywał św. Jan z Dukli przeszła 

uroczysta procesja z jego re-
likwiami na plac Katedralny, 
gdzie abp Mieczysław Mo-
krzycki odczytał akt zawierze-
nia miasta Lwowa świętemu. 
Razem z łacinnikami po pol-
sku i ukraińsku modlili się też 
świeccy greckokatoliccy. Po 
zakończeniu uroczystości od-
był się tam koncert muzyki sa-
kralnej.
Stanisław . Kalita (źr. własne, 

KAI, Katedra Lwowska)

Muzyka zaklęta w drewnie
Koncerty muzyczne 2014 rok

Podkarpacka Organizacja Turystyczna zaprasza na koncerty, 
które odbędą się w terminach i w obiektach :
• 10 sierpnia 2014 roku – Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP  

w Bałuciance
• 24 sierpnia 2014 roku – Muzeum Kultury Ludowej  

w Kolbuszowej
Wstęp na koncerty jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje na: www.sad.podkarpackie.travel

Zostań autorem albumu 
o Podkarpackiem!

Zapraszamy do przesyłania zdjęć z atrakcjami wojewódz-
twa podkarpackiego. Autorzy najlepszych fotek zostaną współ-
twórcami wydawnictwa prezentującego najpiękniejsze miejsca 
na Podkarpaciu.

Do wygrania atrakcyjne nagrody.
Szczegóły na:
www.podkarpackie.travel

II Ogólnopolskie 
Akademickiego Sympozjum 
Speleologiczne

W dniach 25-27 kwietnia 2014 r. w Chyrowej odbyło się II 
Ogólnopolskie Akademickie Sympozjum Speleologiczne zor-
ganizowane z inicjatywy Społeczności Doktorantów Instytutu 
Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego oraz Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. 
Ludomira Sawickiego. Patronat nad nim objął Burmistrz Du-
kli oraz instytucje związane z ochroną przyrody w naszym re-
gionie: Magurski Park Narodowy, a także Jaśliski Park Krajo-
brazowy. Naukowy patronat nad sympozjum objęli również pra-
cownicy Instytutu Ochrony Przyrody PAN dr hab. prof. IOP Wło-
dzimierz Margielewski i dr inż. Jan Urban - specjaliści z zakresu 
geoochrony oraz strukturalnych uwarunkowań rozwoju rzeźby.  
W sympozjum wzięli udział studenci i doktoranci z kilku ośrod-
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II Ogólnopolskie Akademickiego Sympozjum  
Speleologiczne

ków naukowych w 
Polsce m.in. Uni-
wersytetu Jagiel-
lońskiego w Kra-
kowie, Uniwersy-
tetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu, 
Uniwersytetu War-
szawskiego. Wśród 
uczestników sym-
pozjum znalazły 
się różne środowi-
ska jaskiniowe: geo-
grafowie, geomor-
folodzy, geolodzy,  
a także archeolodzy, 
co pozwoliło utrzy-
mać jego interdyscy-
plinarny charakter.

W czasie trwania 
sympozjum uczest-
nicy odwiedzili naj-
ciekawsze rejony ja-
skiniowe Beskidu 
Niskiego oraz naj-
głębsze i najdłuższe pseudo-
krasowe obiekty jaskiniowe 
Karpat fliszowych. Pierwszego 
dnia odwiedzono największe 
skupisko jaskiń pseudokraso-
wych w Karpatach zlokalizo-
wane na stokach góry Kilanow-
skiej. Sesja terenowa połączona 
była z eksploracją wybra-
nych jaskiń pseudokrasowych 
(J. Słowiańska-Drwali, J. Lo-
dowa, J. Gangusiowa Jama, J. 
św. Jana, J. Kacza). W tym dniu 
uczestnicy zobaczyli również 
najwcześniej poznane i opisy-
wane w literaturze obiekty ja-
skiniowe okolic Dukli, zloka-
lizowane na stokach Góry Cer-
gowej (J. Na Wierzchowinie, 
J. Przy Szkółce, J. Gdzie Gro-
tołaz Wpadł i J. Gdzie Samolot 
Spadł). Następnego dnia wszy-
scy uczestnicy sympozjum od-
wiedzili Magurski Park Naro-
dowy w rejonie Magury Wąt-
kowskiej. Scharakteryzowano 
tam strukturalne uwarunkowa-
nia rozwoju form skałkowych 
i jaskiniowych na stokach Góry 
Kornuty, a także zaprezento-
wano jaskinie erozyjno-wie-

trzeniowe Diablego Kamienia 
koło Folusza. 

W czasie sesji kameralnych 
uczestnikom II Ogólnopol-
skiego Akademickiego Sym-
pozjum Speleologiczne zo-
stała również przybliżona hi-
storia eksploracji jaskiń w Be-
skidzie Niskim, podział tych 
jaskiń oraz strukturalne i an-
tropogeniczne uwarunkowa-
nia ich rozwoju. Nie zabra-
kło również zagadnień zwią-
zanych z chiropterologią, stre-
fowością mikroklimatyczną 
oraz krystalizacją szaty nacie-
kowej w jaskiniach beskidz-
kich. Bardzo żywa i ciekawa 
okazała się również dyskusja 
nad problematyką ochrony ja-
skiń w Beskidach oraz ograni-
czeniami dostępu do nich zaini-
cjowanymi w ostatnich latach 
przez Polską Fundację Ochrony 
Przyrody „Pro Natura”. Przy-
szłoroczne sympozjum zapla-
nowano tym razem w regionie 
krasowym, miejmy nadzieje,  
że będzie równie udane jak to w 
Beskidzie Niskim. 

Michał Zatorski

Ojciec Dobromił Godzik 
– ujął nas pracą i sercem

Ojciec Dobromił Godzik 
spędził w Dukli wiele lat, przez 
8 lat pełnił funkcję Proboszcza 
Parafii Rzymsko-Katolickiej 
Trzciana-Zawadka Rymanow-
ska, trochę krócej także funkcję 
ekonoma w Sanktuarium św. 
Jana z Dukli w Dukli. W skład 
parafii, której był proboszczem 
wchodzi dwie miejscowości  
i dwa kościoły. Oba kościoły 

to obiekty zabytkowe, w któ-
rych wszystkie remonty prowa-
dzone były pod ścisłym nadzo-
rem konserwatora. Te wymogi 
nie zniechęciły o. Dobromiła 
do starań o środki zewnętrzne  
i do przeprowadzania remontów  
i prac konserwatorskich. W tych 
działaniach pomagali mu para-
fianie, którzy widzieli ogrom 
jego starań i pracy. Dzięki tej 

Ojciec Dobromił Godzik

pracy i skutecznemu zabieganiu 
o środki zewnętrzne wykonane 
zostały w kościele w Trzcia-
nie: nowa więźba dachowa, po-
krycie dachu, wykonanie ele-
wacji zewnętrznej, konserwa-
cja ikonostasu, wymiana sto-
larki okiennej, wymiana drzwi 
wejściowych, odnowienie za-
bytkowej kraty. W tej chwili 
trwają prace nad rekonstrukcją 
ikonostasu, także dzięki stara-
niom o. Dobromiła. Zabiegał 
ze skutkiem pozytywnym rów-
nież o środki na remonty dru-
giego kościoła w swojej para-
fii w Zawadce Rymanowskiej. 
Wykonano tam wymianę pod-
walin kościoła, remont bramy 
wejściowej na plac cerkiewny, 
pokrycie połaci dachu, całko-
wity remont kaplicy cmentar-
nej murowanej, a także otocze-
nie cerkwi. Cały czas pracował 
nad pozyskaniem środków na 
remont Sanktuarium św. Jana 
z Dukli, gdzie zostały wyko-
nane prace: drenaż opaskowy  
i izolacja ścian fundamento-
wych wokół klasztoru i ko-
ścioła, kanalizacja deszczowa, 
elewacje kościoła ze szczegól-
nym uwzględnieniem elewacji 
frontowej (południowej), uru-
chomienie zegara. W uznaniu 
zasług za ratowanie zabytków 
18 kwietnia 2011 roku został 
odznaczony Złotą Odznaką 
„Za opiekę nad Zabytkami” 
przyznaną przez Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-
wego na wniosek Podkarpac-
kiego Konserwatora Zabytków.

Pracował z dziećmi i mło-
dzieżą i bardzo był przez nich 

lubiany. Uczył religii w Du-
kli i w swojej parafii, prowa-
dził schole w kościele w Du-
kli i w parafii Trzciana - Za-
wadka Rymanowska. Anga-
żował dzieci do pracy teatral-
nej z ogromnym powodze-
niem. Przygotował wspólnie  
z dziećmi i młodzieżą insceni-
zacje, wystawiane wielokrotnie 
w Domu Ludowym w Trzcia-
nie i w Ośrodku Kultury w Du-
kli. W październiku w Domu 
Ludowym w Trzcianie odbyła 
się premiera sztuki pt. „Święty 
Franciszku z Asyżu, nie umiem 
Cię naśladować”, autorem sce-
nariusza był także o. Dobromił. 
Wielokrotnie wystawiane były 
jasełka, w wykonaniu dzieci 
i młodzieży ze scholi z para-
fii Trzciana – Zawadka Ryma-
nowska. Także Misterium Męki 
Pańskiej pt. „Człowieku XXI 
wieku czy wiesz, że Chrystus 
zmartwychwstał” było wysta-
wiane wielokrotnie. Przez 5 lat 
aktywnie uczestniczył w pracu-
jąc w jury początkowo gmin-
nego, później ogólnopolskiego 
konkursu im. Św. Jana z Du-
kli, który zaowocował wyda-
niem tomiku poezji laureatów 
pt. „Napij się ze źródła”.

I jeszcze długo by pisać  
o zasługach o. Dobromiła, zro-
bił u nas bardzo wiele, szkoda, 
że teraz jest tak daleko od Du-
kli. Niestety służba, nie drużba. 
Z pewnością w nowej parafii 
zaskarbi sobie serca parafian. 
Szczęść Boże!

Krystyna Boczar-Różewicz

W intencji wszystkich, 
którzy zginęli  
w Dolinie Śmierci, 
w 70. rocznicę operacji karpacko-dukielskiej

19 lipca br. odbyła się już VIII Pielgrzymka do Krzyża 
Wdzięczności w Iwli postawionego przed kilku laty przez miesz-
kańców Iwli wdzięcznych za ocalenie w czasie II wojny świato-
wej i operacji karpacko-dukielskiej. Pielgrzymka połączona była z 
odsłonięciem pamiątkowej tablicy ku czci żołnierzy z: Polski, Au-
strii, Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Rosji i Niemiec poległych 
w Dolinie Śmierci w czasie działań wojennych w 1944 roku. 

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Oleg z Ukrainy, 
a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Jan Sporniak pochodzący 
z Równego. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwli wcią-
gnęli na maszty flagi wszystkich państw uczestniczących w wal-
kach w czasie operacji oraz został odczytany apel poległych. We 
mszy św. wzięli udział pielgrzymi z okolic Dukli, Iwli i Polski,  
w tym orkiestra dęta Radia Maryja z Bielska-Białej. Odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej dokonali: Stanisław Szwast z Iwli jako przed-
stawiciel najstarszego żyjącego pokolenia, które przeżyło ten tra-
giczny dla mieszkańców czas z wnuczkiem Karolem - przedsta-
wicielem najmłodszego pokolenia, dyrektor Muzeum Historycz-
nego – Pałac w Dukli Waldemar Półchłopek i dyrektor Muzeum 
Szariskiego w Bardejowie Frantisek Gutek. Referat nt. operacji 
karpacko-dukielskiej wygłosił profesor Mieczysław Ryba z Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rozprawę na temat twarzy  
i człowieczeństwa ludzi uczestniczących w walkach wygłosił Kon-
rad Sikora, absolwent dukielskiego liceum, obecnie student Semi-
narium Duchownego w Przemyślu. Tablicę pamiątkową i pamiąt-
kowe talerze ceramiczne, które otrzymali zaangażowani w orga-
nizację kolejnych pielgrzymek, wykonane zostały we Włoszech,  
a ufundował je ks. Ryszard Szwast.

CH

Puder  
- żubrzyk z Mucznego

Puder – to imię młodego żubra, który 23 czerwca przyszedł 
na świat w zagrodzie pokazowej w Mucznem. Wybrano je spo-
śród kilkudziesięciu propozycji nadesłanych przez czytelni-
ków czasopisma Poznaj Swój Kraj. Autorką imienia jest pani 
Ewa z Oświęcimia. 

- Zdecydowaliśmy się na imię PUDER, bo jest krótkie, 
dźwięczne i dobrze brzmiące, a jednocześnie łatwe do wymówie-
nia również przez zagranicznych turystów – uzasadniał Paweł Cu-
krowski, redaktor naczelny miesięcznika Poznaj Swój Kraj. - Kon-
kurs cieszył się sporym zainteresowaniem naszych czytelników, co 
dowodzi, że sprawy ochrony dzikiej przyrody są ważne dla naszych 
rodaków. Uroczyste nadanie imienia Pudrowi przewidywane jest 
w dniu 9 sierpnia podczas Dnia Żubra w Lutowiskach, wtedy też 
Pani Ewie wręczymy voucher na bezpłatny weekend dla dwóch 
osób w jednym z siedmiu czterogwiazdkowych hoteli sieci FOCUS 
w Polsce.

Imiona bieszczadzkich żubrów urodzonych w niewoli po-
winny zaczynać się od liter „Pu”. Wśród propozycji nadsyła-
nych pocztą tradycyjną i elektroniczną najczęściej powtarzały 
się: Pupil, Puzon, Puszczyk, ale były też zupełnie nowe, jak 
choćby Pudzian, Puszczad czy Pustupek. 

Matką Pudra jest krowa o imieniu Stupna, pochodząca z Fran-
cji. Malec wciąż trzyma się jej blisko, ale, jak twierdzą leśnicy, 
bardzo szybko rośnie. Jest on już czwartym żubrem urodzonym w 
zagrodzie, a pochodzącym od rodziców sprowadzonych tu w ra-
mach projektu poprawy puli genetycznej bieszczadzkich stad.

Zagroda żubrów w Mucznem w ciągu dwóch lat istnienia zdo-
była sobie już sporą popularność. Do tej pory odwiedziło ją ponad 
135 tysięcy turystów.

Edward Marszałek 
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Wypadek w Równem
Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku na drodze krajowej 
nr 19. W Równem zderzyły się dwa samochody, trzy osoby zostały 
ranne. Droga w tym miejscu była zablokowana.

20 lipca około godz. 20 w Równem doszło do zderzenia dwóch sa-
mochodów osobowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierow-
ca volkswagena golfa  33-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskie-
go jadąc w stronę Miejsca Piastowego nie zdążył zahamować i 
uderzył w tył toyoty.

Do szpitala trafiły trzy osoby jadące toyotą, mieszkańcy powiatu 
krośnieńskiego, na szczęście ich obrażenia okazały się niegroźne i 
po opatrzeniu zostały zwolnione do domu.

Droga w tym miejscu była zablokowana przez ponad dwie godzi-
ny. Policjanci kierowali na objazdy.

Wydarzyło się  
w naszej gminie
Żródło: strona internetowa KMP w Krośnie
Wybrał: WS
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Halina Frąckowiak, Marcin 
Daniec, muzyka ludowa

Dni Dukli 2014
Dni Dukli 2014 rozpoczął Dzień Kultury Słowackiej w ramach realizowanego projektu 

utworzenia Transgranicznych Centrów Wymiany Kulturalnej. Dzień drugi to obchody  
10 lecia istnienia Zespołu Szarotka-Duklanie, a także występy zaproszonych gwiazd: Haliny 
Frąckowiak, Marcina Dańca i KSU.

Impreza odbyła się na 
obiektach MOSiR – u w Dukli. 
Organizatorzy przygotowali 
bardzo urozmaicony program 
artystyczny. Ośrodek Kultury 
zaprosił znane gwiazdy pol-
skiej estrady tj: Halinę Frącko-
wiak, KSU oraz gwiazdę pol-
skiej sceny kabaretowej Mar-
cina Dańca. 

5 lipca odbył się Dzień 
Kultury Słowackiej w ramach 
utworzenia Transgranicznych 
Centrów Wymiany Kulturalnej. 
O godzinie 13.00 miała miejsce 
Uroczysta Sesja Rady Miej-
skiej w Muzeum Historycznym 
w Dukli. Natomiast o 16.00 od-
był się Międzynarodowy Tur-
niej Piłki Nożnej Old Boye. Pu-
char Dni Dukli 2014 zdobyła 
drużyna z Dukli.

Pierwszego dnia odbyły się 
konkursy wyborów MAŁEJ 
MISS i MISTERA DNI DUKLI 
2014. Komisja wyłoniła spo-
śród kandydatów MISS, którą 
została Nadia Marecka (6lat) 
oraz małego MISTERA Miko-
łaja Jasińskiego (3lata). Kwiaty 
dla zwycięzców ufundowała 
Pani Nina Szczurek, właści-
cielka kwiaciarni w Dukli, a na-
grody Ośrodek Kultury. Funda-
torem nagród był również JAN-
POL sklep AGD, RTV.

Dzień Kultury Słowackiej 
uświetnił występ dziecięcego 
Zespołu Pieśni i Tańca DFS 
„MAKOVICKA” ze Swidnika, 
HIC MUSIC ze Stropkowa  
i AKUSTIC ze Swidnika. Ze-
społy zostały ciepło przyjęte 
przez dukielską publiczność, 
poszerzyły horyzonty kultu-
rowe, zacieśniając jednocze-
śnie więzi polsko - słowackie. 
Dodatkowo uczestnicy Dni Du-

kli mieli okazję podziwiać rę-
kodzieło oraz skosztować tra-
dycyjnego jadła słowackiego. 

O godzinie 19. 00 nastą-
piło oficjalne otwarcie Dni Du-
kli poprzez symboliczne prze-
kazanie kluczy organizatorowi 
Dni Dukli Ośrodkowi Kultury 
na ręce dyrektorki Małgorzaty 
Walaszczyk-Faryj. Burmistrz 
Dukli Marek Górak wręczył 
nagrody dla szkół, w związku 
z zakończeniem Współzawod-
nictwa w Dziedzinie Kultury 
Szkół Podstawowych i Gim-
nazjalnych. W kategorii szkół 
podstawowych zwyciężył Ze-
spół Szkół nr 1 w Dukli, na-
grodę odebrał dyrektor Jerzy 
Pęcak, a w kategorii szkół gim-
nazjalnych ZS NR 2 w Dukli, 
nagrodę odebrał dyrektor Jan 
Drajewicz.

Kolejny dzień rozpoczął 
Maraton Charytatywny Zumby 
w hali MOSiR, na którym zbie-
rano pieniądze na operację dla 
Dominika - chłopca z Rów-
nego poszkodowanego w wy-
padku w wyniku, którego zła-
mał kręgosłup. Całkowity do-
chód z imprezy przekazany zo-
stanie na rehabilitację i leczenie 
Dominika. Uczestnicy Mara-
tonu z Zumbą (około 100 osób) 
dawali z siebie wszystko przez 
3 godziny na parkiecie. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy po-
święcili swój cenny czas na tak 
szczytny cel. 

Ważnym wydarzeniem Dni 
Dukli był występ zespołu „Sza-
rotka Duklanie”, który obcho-
dził dziesięciolecie. Liczymy 
na dalszą owocną współpracę z 
zespołem i coraz więcej wystę-
pów. W programie Dni Dukli 
2014 przewidziany był również 

Turniej Sołectw. Udział w nim 
wzięło niestety tylko jedno so-
łectwo z Trzciany. W związku z 
tym nagroda główna przypadła 
właśnie jemu. Dziękujemy za 
udział i świetny występ, zachę-
cając jednocześnie inne sołec-
twa do uczestniczenia w przy-
szłorocznym turnieju. 

Kolejnym punktem pro-
gramu były występy solistów 
i zespołów działających przy 
Ośrodku Kultury tj: „Gabi”, 
„Bel Canto”, „Szkółka bale-
towa”, „Grupa rytmiki tanecz-
nej” oraz „Mali Łęczanie”. Nie 
udało by się to bez instruktorów 
zaangażowanych w rozwój ta-
lentów dzieci i młodzieży z na-
szej gminy oraz ciężkiej pracy 
nad samym sobą - dzieci. 

W niedzielę rozlosowano 
nagrody spośród osób posia-
dających miesięczne bilety 
przejazdowe busami MIŚ. Na-
grody ufundował właściciel 
firmy a były nimi: tablety oraz 
smartfon.

W ofercie Dni Dukli nie za-
brakło „Jarmarku Jadła Spod 
Wiejskiej Strzechy” Kół Go-
spodyń Wiejskich z Barwinka, 
Tylawy i Głojsc. Panie jak co 
roku przygotowały przysmaki 
polskiej kuchni, urzekając go-
ści nie tylko wybornym sma-
kiem, ale i piękną formą poda-
wanych potraw. 

Od godziny 18.30 rozpo-
częły się koncerty gwiazd te-
gorocznych Dni Dukli. Pierw-
sza wystąpiła Halina Frącko-
wiak, która zaczarowała pu-
bliczność, śpiewając swoje naj-
większe hity, urzekając prze-
piękną barwą głosu i zróżnico-
wanym repertuarem, angażując 
w swój występ małe dzieci. 

Kolejny gość, który swoją 
nietuzinkową osobowością 
przyciągnął tłumy był Marcin 
Daniec. Rozbawił on publicz-
ność dukielską do łez, wyka-
zując się przy tym dobrą zna-
jomością naszego regionu.  
W swój kabaretowy występ, 
wplatał wiele anegdot dotyczą-
cych naszych miejscowości i 
wydarzeń na co publiczność re-
agowała salwami śmiechu. 

Ostatnim zespołem, który 
jako ostatni wystąpił na sce-
nie była znana kapela polskiej 
sceny punkrockowej, która roz-
kręciła imprezę na dobre. Ze-
spół przyciągnął widzów każ-
dego pokolenia i wręcz zahip-
notyzował publiczność, prezen-
tując na scenie swoje najlep-
sze utwory. Dodał sporo ener-
gii fanom. 

Każdy etap imprezy mo-
żemy zaliczyć do udanych,  
a wszystko dzięki świetnej pu-
bliczności. Dziękujemy Wam 
za tak liczny udział i kulturalną 
zabawę. To jeszcze bardziej 
motywuje nas organizatorów 
do pracy na tego typu impre-
zach. Praca dla takiej publicz-
ności daje ogromną satysfakcję 
i radość.

Dziękujemy: 
• Za życzliwość Panu Micha-

łowi Szopie- dyrektorowi 
MOSiR w Dukli za udostęp-
nienie placu przy obiektach 
Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji,

• Głównym sponsorom - firmie 
Toscania - Słoneczna Kraina 
panu Adamowi Zelkowi i Jó-
zefowi Dadakowi właścicie-
lowi parku zabaw,

• Panu Jackowi Lega za ufun-
dowanie jednodniowego po-
bytu wraz z noclegiem i wy-
żywieniem w zajeździe Do-
menico,

• Firmie Tuperrware za ufun-
dowanie nagród rzeczowych,

• Pani Anecie Cyran i Sabinie 
Okońskiej - Majdosz za zor-
ganizowanie maratonu,

• Pani Dorocie Cząstce dyr. 
Regionalnego Centrum Kul-
tur Pogranicza za nieod-
płatne wypożyczenie estrady 
na maraton Zumby,

• Strażakom za pełnienie 
służby porządkowej.

Paulina Uliasz

Po prostu z natury

Świstak 
Nasz kraj jest wyjątkowy, bo mamy morze, jeziora, rzeki, ni-

ziny, lasy, mokradła, puszcze, pustynie i oczywiście góry. Tym 
razem uczestniczyłam w zajęciach terenowych edukacyjnych 
organizowanych przez Bieszczadzki Park Narodowy nt.; Wy-
korzystanie zasobów przyrodniczych parków narodowych po-
łożonych na obszarach Natura 2000, w Tatrzańskim Parku Na-
rodowym. 

Zajęcia prowadzili B. Ćwikowska, B. Szary, A. Leń pod 
okiem dyrektora BdPN Tomasza Winnickiego oraz M. Guzik z 
Tatrzańskiego Parku Narodowego. 

Tatrzański PN to jedyny w Polsce park o charakterze al-
pejskim, chroniący całą przyrodę Tatr. Do funkcji społecznych 
parku należą; badania naukowe, turystyka, sport, rekreacja, 
ochrona dziedzictwa kulturowego i edukacja przyrodnicza. Naj-
częściej uprawiana jest turystyka piesza, trwająca cały rok. Wy-
wiera ona istotny wpływ na przyrodę Tatr. Największy ruch tu-
rystyczny przypada na wakacje, bo odwiedza TPN około 2,7mln 
turystów. Do najczęściej odwiedzanych miejsc należą szlaki: do 
Morskiego Oka, w okolicy Kuźnic i Doliny Kościeliskiej. Zaję-
cia w TPN odbywały się na trasie Złota Dolina, Rusinowa Po-
lana- Gęsia Szyja oraz Dolina Chochołowska- Grześ- Rakoń, 
Wołowiec. Wchodząc na szczyt Wołowca zobaczyliśmy siedzą-
cego na grani ŚWISTAKA jak z reklamy, zajadał się smacznie 
ciasteczkami rozwijając je ze sreberka. Obserwowałam go kilka 
minut robiąc mu zdjęcia z bezpiecznej dla niego odległości.

Tatry są jedynym naturalnym obszarem występowania tego 
gatunku poza Alpami, a nasze Świstaki są endemitami, czyli wy-
stępują tylko u nas. W Tatrach żyje ich około 300- 400 sztuk. 
Jedzą wyłącznie rośliny, około 1,5 kg dziennie. Obżarstwo ich 
jest wynikiem przystosowania się do długiego okresu hibernacji, 
trwającego 6- 7 miesięcy. Pod koniec lata świstak dorosły waży 
5-6 kg z czego 2kg to tłuszcz.

Miałam ogromne szczęście, że spotkałam na tatrzańskiej 
ścieżce Świstaka po prostu z natury.

Tym razem w zajęciach uczestniczyły dwie panie z ZKPK z 
Dukli. Zakwaterowani byliśmy w Ośrodku Edukacji Leśnej LE-
ŚNIK w Zakopanem Jaszczurówce. (Zdjęcia na wkładce)

Maria Walczak- seniorka warsztatów terenowych

Dolina Rabskiego 
Potoku wśród leśnych 
cudów Polski 

Atrakcje przyrodnicze i krajoznawcze doliny Rabskiego Po-
toku (Nadleśnictwo Baligród) znalazły się na drugim miejscu 
w konkursie „Najpiękniejsze leśne zakątki Polski”, organizo-
wanym przez Lasy Państwowe i magazyn National Geographic. 
Spośród 36 propozycji wybrano cztery osobliwości, które zostaną 
opisane w sierpniowym wydaniu National Geographic Traveler, 
a już 22 lipca pojawią się na stronie www.national-geographic.pl 

W konkursie oddano 27 ty-
sięcy głosów, a na pytanie: „Co 
sprawia, że las jest dla Cie-
bie miejscem wyjątkowym”, 
odpowiedziało prawie 1,5 ty-
siąca osób. Autorzy 15 najcie-
kawszych odpowiedzi zostaną 
nagrodzeni koszami pikniko-
wymi. Celem konkursu, zor-
ganizowanego w roku 90-le-
cia Lasów Państwowych było 
pokazanie bogactwa przyrod-
niczego polskich lasów oraz 
atrakcji turystycznych.

Dolina Rabskiego Potoku 
(Nadleśnictwo Baligród, le-

śnictwo Czarne) to jeden z naj-
ciekawszych pod względem tu-
rystycznym i przyrodniczym 
obszarów Bieszczadów. Strome 
stoki otaczające dolinę pora-
stają bardzo urozmaicone lasy 
o charakterze puszczańskim, 
będące ostoją takich gatun-
ków jak: niedźwiedź, ryś, żbik, 
dzięcioł białogrzbiety i trójpal-
czasty czy nadobnica alpejska. 
Wśród lasów ukryte są najni-
żej położone w Karpatach go-
łoborza, a największy ich kom-
pleks objęty jest ochroną jako 
rezerwat. Dolina słynie rów-
nież z minerałów arsenowych 

(realgaru i aurypigmentu) oraz 
kryształów górskich. Znajdują 
się tu również źródła unikato-
wych w skali europejskiej wód 
mineralnych. Prawdziwą rewe-
lacją dla zwiedzających są po-
rosty, których przynajmniej kil-
kanaście gatunków widać na 
pierwszy rzut oka. Najładniej-
sze z nich – chrobotek najeżony, 
chrobotek palczasty, chrobotek 
koralkowy – sprawiają, że go-
łoborze wydaje się być bajko-
wym światem. Do tego jesz-
cze dodać trzeba połyskujące w 
słońcu drobiny kryształu gór-

skiego na kamieniach i czer-
wień ubogiej rudy żelaza. Spo-
śród elementów kulturowych 
doliny zwraca uwagę kapliczka 
Synarewa, posiadająca bardzo 
ciekawą historię. 

Nadleśnictwo Baligród w 
ostatnim roku wykonało tam 
szereg obiektów małej infra-
struktury, ułatwiających tu-
rystom korzystanie z uroków 
doliny. 

Edward Marszałek 
Rzecznik prasowy RDLP  

w Krośnie 

Las pełen telewizorów
Straż Leśna Nadleśnictwa Dukla ujawniła proceder za-

śmiecenia lasu elektrosprzętem na dużą skalę. Przy jednej z 
dróg wjazdowych do lasu w miejscowości Leśniówka (Gmina 
Chorkówka) odkryto 29 starych odbiorników telewizyjnych, po-
rzuconych przez nieznanego sprawcę. Sprzęt ten w większości po-
zbawiony jest już części elektronicznych, zaś plastikowe obudowy 
i kineskopy wrzucono w gęste zarośla. 

Podobne wysypiska z elektrosprzętem stwierdzono jesz-
cze w dwóch miejscach w lasach prywatnych na terenie Gminy 
Chorkówka.

- Sprawcom zaśmiecania lasu grozi kara grzywny do 500 zł, 
jednak w tym przypadku z uwagi na skalę procederu, przekaza-
liśmy sprawę do prowadzenia Policji – mówi nadleśniczy Tade-
usz Mędrek. - Apelujemy do społeczeństwa: ktokolwiek posiada 
informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawcy tych wykroczeń, 
proszony jest o powiadomienie Policji lub Straży Leśnej. Docho-
dzenie w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Dukli.

Tematem zainteresowała się Telewizja Polska Rzeszów, która 
zaprezentuje go w programie „Pogotowie Ekologiczne”.

Edward Marszałek 
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie
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Dolina Rabskiego potoku

Wspomnienie pani Zaniewiczowej

Zawsze pogodna  
Pani Stanisława
Wspomnienie o Pani Stanisławie Zaniewiczowej

Stanisława Zaniewicz 
(9.05.1913- 17.07.2014).

Pani Stanisława Zaniewi-
czowa z domu Buńkowska 
urodziła się 9 maja 1913 roku w 
Uhnowie, mieście położonym 
niedaleko Lwowa na kresach 
wschodnich nad rzeką Sołokiją. 
Miała brata Józefa, który całą 
okupacje spędził w niemieckiej 
niewoli, a po upadku hitlerow-
skich Niemiec emigrował do 
Ameryki. Naukę rozpoczęła w 
szkole podstawowej w Uhno-
wie, a gimnazjum i semina-
rium nauczycielskie w Krośnie. 
Swój ukochany Uhnów, o któ-
rym pisała w naszym miesięcz-
niku musiała opuścić przeszło 
70 lat temu. Znakomicie jednak 
pamiętała nazwiska znanych 
osób z Uhnowa, pisała o życiu 
kulturalnym miasta, miała bar-
dzo rozległą wiedzę, a przede 
wszystkim była patriotką i ko-
chała ludzi. Kochała swój na-
uczycielski zawód, a pracowała 
w nim ponad 40 lat.

Do Dukli przyjechała z mę-
żem Władysławem w 1947 
roku, czyli prawie 67 lat temu, 
by uczyć w szkole podstawo-
wej w klasach od I-IV. Z przy-
krością wspominała, że po 
przyjeździe do Dukli nazywano 
ich Ukraińcami. To oczywiście 
była nieprawda. Zarówno Du-
kla jak i i Uhnów położony nad 
rzeka Sołokiją to polskie mia-
steczka. Wielką patriotką była 

Jej babcia (mama mamy). Pani 
Stanisława tak wspominała:

Gdy po odzyskaniu niepod-
ległości przez Polskę w 1918 
roku główną ulicą Uhnowa 
miała przejeżdżać błękitna ar-
mia generała Józefa Hallera, 
babcia wyrwała prawie wszyst-
kie kwiaty z ogrodu i dawała 
tym, którzy kwiatów nie mieli 
na powitanie żołnierzy. Miałam 
wtedy 5 lat i pamiętam jak bab-
cia tłumaczyła mi abym panom 
wojskowym pod same nogi rzu-
cała kwiaty i ładnie się uśmie-
chała, bo to nasze, polskie woj-
sko. A ja płakałam, bo żal mi 
było kwiatów. Babcia chwaliła 
się tym, że rozmawiała z Kulą-
Lisem, który był u nich w domu. 
Płakała, gdy dowiedziała się,  
że zginął pod Turczynem na 
Wołyniu podczas wojny pol-
sko-ukraińskiej. Dowodził on 
oddziałem na odcinku Uhnów 
– Lwów, był oficerem I Brygady 
gen, Józefa Piłsudskiego. Gdzie 
tylko zachodzi potrzeba Polscy 
walczą w obronie Ojczyzny, za 
to należy się im cześć i chwała. 
A domu rodzinnego nigdy nie 
da się zapomnieć.

Pani Stanisława miała rze-
sze swoich wychowanków, 
wielu z nich było i jest na róż-
nych, ważnych stanowiskach. 
Zawsze wszyscy mówili i będą 
mówili o niej ciepło. 

Z Dukielskim Prze-
glądem Samorządowym,  
a później kiedy gazeta 
zmieniła nazwę na Duklę.
pl współpracowała od wielu 
lat do samego odejścia, pro-
wadząc rubrykę: Czytelnicy 
piszą. Pisała bardzo cieka-
wie, uczyła historii opo-
wiadając historię swojego 
Uhnowa, swojej rodziny, 
pisząc artykuły o wielkich, 
zasłużonych, a czasami tro-
chę zapomnianych Pola-
kach, pisała o polskiej tra-
dycji i o zwyczajach. Za-
wsze pogodna i uśmiech-
nięta. Jak cicho i spokojnie 
żyła i tak cichutko odeszła 
17 lipca 2014 roku. Została 
pochowana na dukielskim 
cmentarzu 19 lipca 2014 roku. 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Stanisławy Zaniewiczowej

odznaczonej medalem Zasłużony dla Dukielsz-
czyzny, nauczycielce

Synowi, Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia  
w imieniu Rady Miejskiej i pracowników Urzędu 

Miejskiego w Dukli 
składają

 Przewodniczący  Burmistrz Dukli
 Rady Miejskiej w Dukli   Marek Górak
 Andrzej Dziedzic   

Wszystkim uczestnikom pogrzebu mojej mamy 
śp. Stanisławy Zaniewiczowej
składam tą drogą serdeczne

PODZIĘKOWANIE
Z wyrazami należnego i zasłużonego szacunku  

z życzeniem by Zmarła pozostała w Waszej życzliwej 
pamięci

Zdzisław Zaniewicz

Pani Stanisławo będzie nam Pani brakowało, a Czytelnikom 
na pewno artykułów, które pisała Pani z takim zaangażowaniem. 

Dziękujemy.
W imieniu Redakcji Dukli.pl 

Krystyna Boczar-Różewicz

„Razem raźniej – 
aktywne warsztaty  
dla seniorów”

Stowarzyszenie Miłośników Cergowej realizuje projekt pn.: 
„Razem raźniej – aktywne warsztaty dla seniorów”. W ramach 
projektu odbędą się bezpłatne zajęcia z zakresu:

- pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia,
- rękodzielnictwa (haftu krzyżykowego i robótek szydełkowych,
- podstawowej obsługi komputera i internetu. 

Zajęcia odbywają się w Domu Ludowym w Cergowej.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć u sołtysa wsi Cer-

gowa, tel. 692 119 620

Po prostu z natury

A świstak siedział i odwijał papierki Na tatrzańskim szlaku

Takim widokiem  
można się zachwycić

Uroczystość setnych urodzin Pani Stanisławy Zaniewiczowj Dostojna Jubilatka
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Dni Dukli    2014

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dukli

Burmistrz Dukli Marek Górak otwiera Dni Dukli 2014

Burmistrz Dukli odbiera chleb - dar gminy Opalyi

Paulina Pietrusza zagrała koncert muzyki klasycznej

Zespół ze Słowacji

Zespół Szarotka-Duklanie obchodzili 10-lecie pracy artystycznej

Pani Krystyna Ciura ze statuetką

Mała Miss Dni Dukli 2014. Nina Szczurek wręcza nagrodę.

Zespół Makovička ze Słowacji

Halina Frąckowiak jak zawsze była GwiazdąLider grupy KSU Marcin Daniec zgromadził tłumy

Uczestnicy Turnieju Piłki Nożnej Old Boye z Dukli i Opalyi

Dyrektorzy szkół odbierają nagrody wywalczone przez uczniów. Od lewej: Jerzy Pęcak, Jan Drajewicz,  
Marta Szczurek, Małgorzata Walaszczyk-Faryj, Marek Górak.
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Letni obóz sekcji MOSiR Dukla

Turniej tenisa kobiet i mężczyzn

Uczestnicy obozu letniego Na torze kartingowym

Na treningu

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Letni obóz sekcji 
MOSiR Dukla

W dniach od 1 do 4 lipca 2014 roku po raz kolejny na 
obiektach MOSiR w Dukli miał miejsce letni obóz piłkarski 
dla dzieci trenujących w sekcjach dukielskiego Ośrodka. Przez 
4 dni od 9.00 do 15.00 uczestnicy solidnie pracowali pod okiem 
instruktorów. Czas przeznaczony na treningi przeplatany był licz-
nego rodzaju konkursami i atrakcjami. Każdy dzień rozpoczynał 
się od śniadania, następnie pochłonięte kalorie znikały podczas 
treningu gimnastyczno – koordynacyjnego. Po krótkim czasie na 
odpoczynek i obiad dzieci czekał drugi trening. Kolejne dni obozu 
oprócz treningów młodzi adepci futbolu spożytkowali na odwie-
dzenie dukielskiego muzeum, wspólnym wyjściu na lody, czy tur-

nieju „mini” World Cup, który to wygrała „reprezentacja” Bel-
gii. W ostatni dzień na uczestników obozu czekała niespodzianka.  
W tym roku okazał się nią wyjazd na tor kartingowy do Krosna, 
gdzie wszyscy spróbowali swoich sił za kierownicą szybkich gokar-
tów. Po powrocie z Krosna na zmęczonych piłkarzy czekał grill na 
zakończenie obozu, na którym to wszyscy otrzymali pamiątkowe 
medale, a osoby które kończą przygodę w naszej sekcji puchary. 
Reasumując rewelacyjna pogoda i solidna frekwencja (34 osoby) 
sprawiły, że spędzony razem czas na długo pozostanie w pamięci 
uczestników obozu.

Daniel Ożga

Adrianna Bolanowska 
najlepsza

15 lipca 2014r. na kortach Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Dukli odbył się III Indywidualny Otwarty Turniej 
Tenisa Ziemnego Kobiet. 

W turnieju uczestniczyło 6 zawodniczek z Dąbrowy Górni-
czej, Wrocanki i Rymanowa Zdroju. Turniej był rozgrywany w 
jednej grupie gdzie grano jednego seta każdy z każdym. Pierwsze 
miejsce zajęła Adrianna Bolanowska, która wygrała również rok 
wcześniej. Zawodniczki z pierwszych trzech miejsc otrzymały pa-
miątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Końcowe wyniki turnieju indywidualnego:
 I m  Adrianna Bolanowska (Rymanów Zdrój)
 II m   Dorota Piotrowska  (Dąbrowa Górnicza)
 II m   Kamila Sokołowska  (Rymanów Zdrój) 
 II m  Julia Krzysztyńska  (Rymanów Zdrój) 
 V m  Aneta Sokołowska  (Rymanów Zdrój) 
 VI m   Wioletta Gościńska  (Wrocanka)

Wyniki Poszczególnych gier:
Adriann Bolanowska – Dorota Piotrowska  6:2
Julia Krzysztyńska – Aneta Sokołowska  7:5
Kamila Sokołowska – Wioletta Gościńska  6:2
Adrianna Bolanowska – Aneta Sokołowska  6:0
Julia Krzysztyńska – Wioletta Gościńska  4:6
Kamila Sokołowska – Dorota Piotrowska  6:2
Adrianna Bolanowska – Wioletta Gościńska  6:2
Julia Krzysztyńska – Dorota Piotrowska  2:6
Kamila Sokołowska – Aneta Sokołowska  6:4
Adrianna Bolanowska – Kamila Sokołowska  6:1
Wioletta Gościńska – Aneta Sokołowska  2:6
Julia Krzysztyńska – Kamila Sokołowska  6:2
Aneta Sokołowska – Dorota Piotrowska  0:6
Adrianna Bolanowska – Julia Krzysztyńska  5:7
Wioletta Gościńska – Dorota Piotrowska  1:6

Bogdan Maciejewski 
zwycięzcą turnieju

18 lipca 2014r. na kortach Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Dukli odbył się III Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego 
Mężczyzn.

W turnieju uczestniczyło 11 zawodników z okolic Dukli, Kro-
sna, Krościenka Wyżnego i Rogów. Turniej był rozgrywany na 
drabince systemem do dwóch przegranych pojedynków, gdzie 
grano do dwóch wygranych setów od stanu 2:2 w gemach, nato-
miast przy stanie 1:1 w setach decydował super tai break.

Końcowe wyniki turnieju:
 I m  Bogdan Maciejewski (Dukla)
 II m  Jakub Paszek  (Rogi) 
 III m  Mateusz Kochan  (Teodorówka) 
 IV m  Marcin Lenik  (Teodorówka)
 V – VI  Dariusz Rychlicki  (Krosno)
  Patryk Jagiełło  (Krościenko Wyżne)
 VII – VIII  Marcin Korzeń  (Teodorówka) 
   Bartek Cypcarz  (Rogi)
 IX – XI  Piotr Milan  (Dukla) 
  Mateusz Węklar  (Krosno) 
  Maciej Mierzejewski  (Dukla) 

Zawodnicy z pierwszych trzech miejsc otrzymali pamiątkowe 
puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

I Zawody Rowerowe o Puchar 
Prezydenta Miasta Krosna
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Pod ścisłą gatunkową ochroną

Zwierzęta i rośliny występujące na terenie gminy Dukla

Owady wśród nas
Owady są zwierzętami, 

które odniosły największy suk-
ces ewolucyjny. Stanowią one 
około 85% wszystkich znanych 
gatunków zwierząt. Szacuje 
się, że na jednym kilometrze 
kwadratowym lądu żyje około 
10 mld owadów. Szacunkowa 
liczba gatunków owadów, które 
mogą żyć na kuli ziemskiej, jest 
wyliczona na podstawie danych 
pochodzących z badań nad 
fauną tropikalną. Największym 
ogólnym problemem w ochro-
nie owadów jest to, że entomo-
lodzy zdołali opisać i skatalo-
gować tylko niewielką część 
gatunków, które obecnie żyją 
na Ziemi. Do tej pory opisano 
naukowo i nazwano od 750 tys. 
do miliona gatunków owadów. 
Oznacza to, że w miarę jak za-
nikają naturalne środowiska, 
wiele owadów bez wątpienia 
wyginie, zanim zostaną odkryte 
i naukowo opisane. Gromadę 
owadów dzieli się na 28 róż-
nych rzędów, lecz nie wszystkie 
z nich cieszą się takim samym 
zainteresowaniem ludzi zajmu-
jących się ochroną zwierząt. 
Niektóre przyciągają większą 
uwagę niż inne, gdyż po pro-
stu atrakcyjniej wyglądają, 
osiągają imponujące rozmiary, 
mają niezwykłe, jaskrawe ubar-
wienie lub zachowują się w cie-
kawy sposób. Mniej atrakcyjne 
rzędy małych owadów cieszą 
się o wiele mniejszym zainte-
resowaniem. Nawet drobniut-
kie bezskrzydłe skoczogonki, 
które są czasami dominującymi 
składnikami fauny ściółki la-
sów, mają niewielu obrońców. 
Natomiast gdy tylko jakiś ga-
tunek z bardziej „atrakcyjnych” 
rzędów staje się zagrożony, 
szybko podejmuje się działania 
mające na celu jego ochronę. 
Liczne gatunki owadów mają 
wielkie znaczenie dla ludzi, 
gdyż odgrywają zasadniczą 
rolę w zapylaniu roślin upraw-

nych. Przykładami mogą być 
pszczoła miodna i ryjkowiec 
palmowy który został spro-
wadzony z ojczystego Kame-
runu na plantacje palmy olejo-
wej do Malezji. Owad ten, za-
pylając kwiaty palmy, pozwala 
na zaoszczędzenie co roku 140 
milionów dolarów amerykań-
skich, które musiałyby być wy-
dane, gdyby rośliny trzeba było 
zapylać sztucznie. Dwie grupy 
owadów uważa się za gatunek 
wskaźnikowy stanu środowi-
ska. Obecność ich przedstawi-
cieli w środowisku jest zwykle 
wskaźnikiem tego, czy środo-
wisko nie jest zanieczyszczone 
lub zdewastowane przez czło-
wieka. Owadami tymi są mo-
tyle i ważki. Motyle i ważki są 
dużymi, efektownie wyglądają-
cymi owadami. Zmiany ich li-
czebności można łatwo śledzić. 
Są one też stosunkowo wraż-
liwe na zmiany w ich natural-
nym środowisku, więc spa-
dek liczebności tych owadów 
jest związany ze stopniem jego 
degradacji. Chrząszcze nato-
miast są najliczniejszym gatun-
kiem owadów (jedna czwarta 
wszystkich opisanych owadów 
to chrząszcze). Chrząszcze są 
dobrymi gatunkami wskaźni-
kowymi, a ponieważ ich cykl 
rozwojowy jest związany ze 
starymi drzewostanami i bu-
twiejącym drewnem występują 
głównie w środowiskach relik-
towych lub w bardzo starych, 
kilkusetletnich biocenozach. 
Jelonek rogacz, którego larwy 
żyją w drewnie starych drzew, 
są owadami namiętnie poszuki-
wanymi przez kolekcjonerów. 
Chrząszcze te występują tylko 
na niewielkim obszarze i cho-
ciaż ich chwytanie jest uwa-
żane przez działaczy ochrony 
przyrody za odrażający proce-
der, nie sposób jednak go ogra-
niczyć. Z drugiej strony istnieje 
pewien gatunek owada, który 

wyginął w dzikiej przyrodzie,  
a który mimowolnie został 
uchroniony przed całkowitą za-
gładą przez człowieka. Jest nim 
udomowiony jedwabnik mor-
wowy z Chin. Owadowi temu 
nie zagraża wyginięcie tak 
długo, jak długo w wielu kra-
jach świata będzie utrzymywał 
się popyt na naturalny jedwab. 
Niestety nie istnieje żadna 
międzynarodowa konwencja  
o ochronie owadów. Jest nato-
miast wiele gatunków, które są 
uważane za szkodniki upraw  
i są zwalczane na całym świe-
cie. W większości parków naro-
dowych świata obowiązuje za-
kaz zabierania stamtąd zwierząt 
i roślin do celów nie związa-
nych z badaniami naukowymi. 
Większość opisanych gatun-
ków owadów na świecie nie 
jest w ogóle objęta jakąkolwiek 
formą ochrony, a handel owa-
dami reguluje tylko Konwen-
cja o Międzynarodowym Han-
dlu Gatunkami Zagrożonymi 
Dzikiej Fauny i Flory (CITES), 
która została podpisana przez 
79 państw, a obecnie uznawana 
przez 150 państw. Od wielu lat 
na świecie ginie bezpowrotnie 
coraz więcej gatunków zwie-
rząt i owadów. Gatunki rzad-
kie i zagrożone wyginięciem 
umieszczone są na specjalnych 
listach. W Polsce gatunki rzad-
kie lub zagrożone wyginięciem 
umieszczane są w „czerwonej 
księdze zwierząt” oraz na „li-

stę zwierząt ginących i zagro-
żonych”. Ochroną ścisłą są ob-
jęte takie owady jak na przykład 
ważki: łątka ozdobna i zielona, 
straszka, miedziopierś górska i 
północna, zalotka białoczelna, 
spłaszczona i większa. Popu-
larna modliszka zwyczajna jest 
również owadem chronionym. 
Z chrząszczy pod ochroną naj-
bardziej znane to: jelonek ro-
gacz, krawiec głowach, pły-
wak szerokobrzeżek i lapoń-
ski, pogrzebnica, taraniec je-
dwabisty i paskowany. Wśród 
motyli znamy takie jak: mo-
draszka nieparek, alkon, bagni-
czek, gniady, orion, paź żeglarz, 
przeplątka arunia i maturna. Do 
owadów chronionych należą 
również niektóre gatunki mró-
wek jak na przykład: mrówka 
łąkowa, pniakowa, północna  
i smętnica. Prawie wszystkie 
gatunki trzmieli są pod ochroną 
(bez trzmiela zamiennika  
i ziemnego). Szacuje się, że w 
Europie Środkowej zagrożo-
nych jest ponad 40% gatunków 
chrząszczy. Główną tego przy-
czyną jest degradacja ich natu-
ralnego środowiska. Na koniec 
wiersz Pani Alicji Zięba opu-
blikowany w książce Kazimie-
rza Wiecha „Na sześciu nogach 
czyli entomologia na wesoło” 

Choć sprzed tysięcy lat pochodzą
cywilizacji ludzkich ślady,
to nie ulega wątpliwości,
że wcześniej były owady…
I w każdej z tych cywilizacji
owad zaznaczał swoją bytność,
bo tak jak pełna ich współczesność,
pełna ich była starożytność.
Komary gryzły więc mieszkańców
starożytnego Babilonu,
rzymskich cezarów, mędrców greckich
oraz egipskich faraonów sprawiając, że się każdy starał,
by znaleźć sposób na komara i by poskromić kapturnika,
pustosza, wołka czy świdrzyka, które im uszczuplały obiad
I tak powstała entomologia….

CH

Kolorowe igraszki ważki 
Szmaragdowo-złota ważka namawiała letni wietrzyk: ”Za-

miast nudzić się w Łazienkach może byś się tak przewietrzył?”. 
Wietrzyk ziewnął: ”Źle trafiłaś, wolę drzemkę od wycieczki…”. 
Ważka lekko spąsowiała i zaczęła z innej beczki: ”Wybacz pro-
szę, nie pytając uwzględniłam cię w swych planach; marzy mi się 
podróż życia, ale nie chcę lecieć sama…”. Wietrzyk nagle zmie-
nił zdanie: ”Czasem bywam małostkowy, lecz tym razem zgoda 
– w drogę! Do twarzy mi w szmaragdowym!”. Ważce w to graj: 
”Piękne dzięki, towarzyski z ciebie wietrzyk; śniło mi się Zako-
pane, więc nad Morskie Oko lećmy!”. Żabi chórek zarechotał: 
”Przecież teraz są wakacje, trudno będzie znaleźć nocleg, w ja-
kimkolwiek pensjonacie”. „Nie bój żaby!” Wietrzyk szybko roz-
wiał żabie wątpliwości: ”Wujcio halny choć porywczy, słynie z 
wielkiej gościnności”. Wylecieli…dolecieli… halny czekał na Ka-
sprowym; nad przepaścią ważka zbladła; zniknął kolor szmarag-
dowy… Halny zadrwił: ”Może fotka na tle górskiej panoramy? 
Do wyboru Giewont, Nosal lub schronisko pod Rysami…”. Ważka 
mdleje, wietrzyk wieje, halny śmieje się tubalnie: ”Takim jak wy 
zwiedzać góry w Internecie, wirtualnie!”. Wietrzyk wieje, ważka 
mdleje: ”Nie dla mnie górskie wyprawy; pragnę znów być szma-
ragdowa, wróćmy proszę do Warszawy…”. 

Ola Bielarska

Puchar Burmistrza 
Dukli dla drużyny 
Przełęcz I Dukla

13 lipca na stadionie MOSiR Dukla rozegrany został „ Gminny 
Turniej Klubów Sportowych i Stowarzyszeń o Puchar Burmistrza 
Dukli”. Do turnieju zgłosiło się dziewięć drużyn : Przełęcz I Du-
kla, Przełęcz II Dukla ( juniorzy), Zorza I Łęki Dukielskie, Zorza 
II Łęki Dukielskie( Oldboy ), Beskid Równe, Iwełka Iwla, Twier-
dza Teodorówka, Huragan Jasionka.

Rywalizacja odbywała się w trzech grupach, do finału awanso-
wała najlepsza drużyna z grupy. Do fazy finałowej dotarły Prze-
łęcz I Dukla, Przełęcz II Dukla (juniorzy), Zorza I Łęki Dukiel-
skie. Zwycięstwo w turnieju tak jak przed rokiem odniosła Prze-
łęcz I Dukla. Na drugim miejscu uplasowała się Przełęcz II Du-
kla (juniorzy) , a na trzecim Zorza I Łęki Dukielskie. Wszystkie 
drużyny z fazy finałowej dostały pamiątkowe dyplomy i puchary, 
a także bony na zakup sprzętu sportowego. Zwycięzca otrzymał 
bon w wysokości 600zł, drugie miejsce było nagrodzone kwotą 
400zł , a trzecie miejsce 200zł. 

Mecze finałowe :
LKS Zorza I Łęki Dukielskie – Przełęcz I Dukla 0 : 3
Przełęcz I Dukla – Przełęcz II Dukla (juniorzy) 0 : 0
LKS Zorza I Łęki Dukielskie – Przełęcz II Dukla (juniorzy) 0 : 1

Klasyfikacja końcowa turnieju :
Miejsce I – Przełęcz I Dukla
Miejsce II – Przełęcz II Dukla ( juniorzy ) 
Miejsce III – LKS Zorza I Łęki Dukielskie 

Daniel Ożga

I Zawody Rowerowe 
o Puchar Prezydenta 
Miasta Krosna

Rafał Gołąbek – MTB MOSiR Dukla

Krosno po kilku latach wró-
ciło na mapę rowerową z uda-
nym wyścigiem rowerów gór-
skich rozegranym na dwóch 
dystansach; „Hobby” 20 km 
oraz „Mega” 42 km. W wy-
ścigu rywalizowało łącznie 240 
zawodników oraz dzieci dla 
których był przygotowany wy-
ścig w formule XC. Wśród star-
tujących dużą grupę stanowili 
zawodnicy MTB MOSiR Du-
kla, którzy uzyskali bardzo do-
bre rezultaty. Robert Albrycht 
zwyciężył, a Jacek Szczurek 
był 4 w kat. MM4 na dystansie 
„Mega”. Domika Gosztyła była 
2 w kat. HK1. Pozostali za-
wodnicy jechali bardzo ładnie i 
osiągnęli bardzo dobre wyniki. 
Gratulujemy!

Dystans „HOBBY” 20 km
Kategoria HK1

2. Domika Gosztyła -(w kat.”Open” 37 miejsce)- 0h:51m:39s

Kategoria HM1
6. Michał Niezgoda -(w kat.”Open” 15 miejsce)- 0h:45m:54s
9. Maciek Mierzejewski -(w kat.”Open” 23 miejsce)- 0h:48m:49s
12. Tomek Mierzejewski -(w kat.”Open” 40 miejsce)- 0h:52m:04s
13. Filip Jackowski -(w kat.”Open” 52 miejsce)- 0h:53m:47s

Kategoria HM2
4. Marcin Prejznar -(w kat.”Open” 5 miejsce)- 0h:42m:20s
12. Marcin Misiołek -(w kat.”Open” 24 miejsce)- 0h:49m:08s
13. Rafał Opałka -(w kat.”Open” 27 miejsce)- 0h:49m:50s
16. Mateusz Bedzyk -(w kat.”Open” 33 miejsce)- 0h:51m:04s
27. Mirosław Hanas -(w kat.”Open” 51 miejsce)- 0h:53m:46s
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I Zawody Rowerowe  
o Puchar Prezydenta Miasta Krosna

OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 
r. Nr 102, poz.651 z późn.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komu-
nalnego Gminy Dukla:
 
- działka nr 471 o pow. 0,06 ha, położona w Zboiskach obję-

ta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064060/7 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem „RM1”- zabudowa zagrodowa - 90%, „KDZ1/2” i 
„KDW1/2”-drogi 10%. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 
7 lipca 2014 r. 

Cena wywoławcza wynosi 6 900,00 zł ( wartość netto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 700,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT od towarów i usług.
 
- działka nr 472 o pow. 0,05 ha, położona w Zboiskach obję-

ta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064060/7 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem „RM1”- zabudowa zagrodowa - 90%, „KDZ1/2” i 
„KDW1/2”-drogi 10%. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 
7 lipca 2014 r. 

Cena wywoławcza wynosi 5 800,00 zł ( wartość netto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 600,00 zł.

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

- działka nr 1166/10 o pow. 0,0947 ha, położona w Nadolu 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064049/4 urządzoną na 
rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego położona jest w terenie oznaczo-
nym symbolem „MN”- teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 
7 lipca 2014 r. 

Cena wywoławcza wynosi 22 900,00 zł ( wartość netto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 2 300,00 zł.

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

Przetarg odbędzie się dnia 10 września 2014 r. o godz. 9
00

 w 
pok. Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Dukli. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby praw-
ne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 5 września 2014r.-
włącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do 1400 

lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 58 
8642 1096 2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia wadium uwa-
ża się datę wpływu środków na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie nieru-
chomości.
Wpłacone wadium zostanie : 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wa-

dium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu 

w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji prze-
targowej :
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właści-

wy dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości 
osób reprezentujących dany podmiot.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz.U. 
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umowy nota-
rialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć ze-
zwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cyto-
wanej wyżej ustawy.
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umo-
wy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpła-
conego wadium.
Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uza-
sadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzy-
skać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefo-
nu (13) 432 91 13

KOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2014 r., poz. 518) informuję, 
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wy-
kaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje działki nr: 427, 428 i 429 położone  
w Zboiskach.

Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 22 sierpnia 2014 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.

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

Wykaz obejmuje działkę nr: 955/2 położoną w Nadolu 
oraz działkę nr 97/1 położoną w Chyrowej. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 
518) mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w 
terminie do dnia 8 września 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Dukli 
pok. Nr 106. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
www.dukla.pl.

Marek Górak
BURMISTRZ

Cyklokarpaty – Pruchnik
8 lipca br. Pruchnik gościł czwartą rundę maratonu Cyklokar-

paty, na starcie którego zameldowało się 334 zawodników rywali-
zujących na ciężkiej trasie z błotem, korzeniami, zdradliwymi ko-
leinami oraz mocnymi podjazdami. Nie obyło się bez upadków i 
interwencji służb medycznych. Według opinii wielu zawodników 
była to najlepsza trasa na Cyklokarpatach w tym roku. MTB MO-
SiR Dukla drużynowo zakończył rywalizacje na 5 miejscu. Robert 
Albrycht, Tomasz Gosztyła, Domika Gosztyła wygrywali w swo-
ich kategoriach wiekowych. Gratulacje! 

Dystans „HOBBY” 20km
Kategoria HK1

1. Domika Gosztyła -(w kat.”Open” 34 miejsce)- 01h:23m:58s 

Kategoria HK3
4. Ela Szczurek -(w kat .”Open” 84 miejsce)- 01h:45m:30s 
6. Aleksandra Okońska-Szczurek -(w kat.”Open” 89 
miejsce)- 01h:48m:03s 

Kategoria HM1
4. Rafał Gołąbek -(w kat .”Open” 12 miejsce)- 01h:16m:33s
5. Maciek Mierzejewski -(w kat. ”Open” 19 
miejsce)- 01h:18m:34s 
10. Tomek Mierzejewski -(w kat. ”Open” 29 
miejsce)- 01h:22m:56s 
12. Michał Niezgoda -(w kat.”Open” 33 miejsce)- 01h:23m:02s 

Kategoria HM2 
10. Krystian Gosztyła -(w kat. ”Open” 14 miejsce)- 01h:17m:23s 
13. Grzegorz Głód -(w kat. ”Open” 22 miejsce)- 01h:19m:22s 
18. Rafał Opałka -(w kat. ”Open” 40 miejsce)- 01h:26m:06s 
21. Mateusz Bedzyk -(w kat.”Open” 43 miejsce)- 01h:27m:03s 
24. Mirosław Hanas -(w kat .”Open” 49 miejsce)- 01h:28m:34s 

Kategoria HM3 
1. Tomasz Gosztyła –(w kat.”Open” 16 miejsce)- 01h:17m:25s 

Dystans „MEGA” 41 km 
Kategoria MM2 

16. Bogusław Belcik –(w kat .”Open” 47 miejsce)- 02h:32m:25s 
28. Hubert Jakieła –(w kat .”Open” 88 miejsce)- 02h:50m:17s 

Kategoria MM3 
8. Michał Szopa –(w kat. ”Open” 23 miejsce)- 02h:21m:34s 
21. Marcin Prejznar –(w kat. ”Open” 54 miejsce)- 02h:34m:32s 
22. Mateusz Lorenc –(w kat. ”Open” 59 miejsce)- 02h:39m:59s 
37. Wojtek Gołąbek –(w kat. ”Open” 98 miejsce)- 02h:51m:28s 
54. Adam Belcik –(w kat. ”Open” 136 miejsce)- 03h:10m:56s 

Turniej Tenisa Stołowego
22 lipca w ramach projektu realizowanego przez Stowarzysze-

nie Miłośników Cergowej pn. „Zajęcia sportowe dzieci i mło-
dzieży”, finansowanego przez gminę Dukla odbył się Domu Lu-
dowym w Cergowej Turniej Tenisa Stołowego.

Turniej poprzedziła prelekcja nt. szkodliwości alkoholu i sub-
stancji psychoaktywnych, oraz ich używania i konsekwencji me-
dycznych i społecznych. Prelekcje wygłosił Bogdan Maciejew-
ski. Prelegent promował wypoczynek poprzez sport i zachęcał do 
zdrowej rywalizacji. W zawodach i prelekcji wzięło udział 14 za-
wodników z Cergowej i okolicy.

Wyniki rywalizacji:
Dziewczęta do 15 lat:

Magdalena Olbrycht – 1. miejsce, Daria Rajchel – 2., Kinga Ko-
walska – 3.

Chłopcy do lat 15:
Michał Olbrycht – 1. miejsce, Damian Wszołek – 2., Szymon 
Sporek – 3.

Zawody dopingowali rodzice, koledzy i koleżanki. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwycięscy nagrody i dyplomy.

red

Dystans „MEGA” 42 km
Kategoria MM1

6. Rafał Gołąbek -(w kat.”Open” 70 miejsce)- 02h:00m:48s
Kategoria MM2
12. Krystian Gosztyła -(w kat.”Open” 34 miejsce)- 01h:48m:32s
Kategoria MM3
7. Michał Szopa -(w kat.”Open” 18 miejsce)- 01h:41m:51s
12. Mateusz Lorenc -(w kat.”Open” 30 miejsce)- 01h:46m:45s
25. Wojtek Gołąbek -(w kat.”Open” 69 miejsce)- 02h:00m:47s

Kategoria MM4
1. Robert Albrycht -(w kat.”Open” 5 miejsce)- 01h:33m:32s
4. Jacek Szczurek -(w kat.”Open” 22 miejsce)- 01h:43m:30s
8. Tomasz Gosztyła -(w kat.”Open” 43 miejsce)- 01h:53m:07s
14. Bogdan Przystasz -(w kat.”Open” 57 miejsce)- 01:56m:15s

Najmłodsi z naszej scji rywalizowali w wyścigu XC. Mar-
tyna Misiołek wygrała, Aleksandra Opałka była druga. Szymon 
Niezgoda zwyciężył w swojej kategorii. Olaf Szwast, Julia Gołą-
bek, Ania Szczurek, Staś Szopa fantastycznie walczyli do samego 
końca. Gratulujemy!!

Kategoria MM4 
4. Jacek Szczurek –(w kat. ”Open” 31 miejsce)- 02h:25m:01s 
9. Zbigniew Urban –(w kat. ”Open” 66 miejsce)- 02h:42m:18s 
18. Bogdan Przystasz –(w kat.”Open” 99 miejsce)- 02h:51m:36s 

Dystans „GIGA” 69 km 
Kategoria GM3 

10. Marcin Walaszczyk –(w kat. ”Open” 22 miejsce)- 04h:32m:38s 

Kategoria GM4 
1. Robert Albrycht -(w kat. ”Open” 6 miejsce)- 03h:49m:44s 

Klasyfikacja drużynowa 5. MTB MOSiR Dukla 
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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, 

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

Sprzedam 7 ha lasu  
położonego w Teodorówce

Kontakt: 609 939 572

Gospodarstwo Ogrodnicze „OLA”
Cergowa 222a

(naprzeciwko bazy Firmy Trans-Bieszczady)

Oferuje:

Kwiaty balkonowe i ogrodowe oraz krzewy:
- surfinia, smagliczka, bakopa od 2,50 zł /szt.
- pelargonia pusta zwisająca od 3 ,00 zł/szt.
- pelargonia pełna zwisająca od 3,50 zł/szt.
- krakowiak od 4,50 zł/szt.
- hortensje od 15,00/szt.
- aksamitka, szałwia od 1,00 zł/szt.
- krzewy goji od 15,00 zł/szt.
- borówka od 12,00 zł/szt.

Tuje szmaragdowe, rododendrony i inne

Z a p r a s z a m y !

Kontakt: 606 782 467 lub 13 433 03 05

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
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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”

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

Motto:
„…W las pobiegli. Trzy strzelby
huknęły od razu;
Potem wciąż kanonada,
aż głośniej nad strzały
Ryknął niedźwiedź i echem
napełnił las cały….”
fragment „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

Łowiectwo i ekologia

dziedzinami go-
spodarki na-
leży podkre-
ślić silny zwią-
zek łowiectwa 
z rolnictwem i 
leśnictwem.  
W różnych kra-
jach sytuacja ta 
przedstawia się 

niejednakowo. Należy zazna-
czyć, że we wszystkich kra-
jach, w których łowiectwo stoi 
na wysokim poziomie gospo-
darka łowiecka opiera się na 
badaniach naukowych.

Powrócę do początków na-
szego Koła Łowieckiego „Ro-
gacz” w Dukli. Jak z doku-
mentów wynika Koło powstało 
w 1946 roku, nie oznacza to, 
że nie działało w okresie mię-
dzywojennym, lecz posiadało 
nieco inny charakter, o którym 
nie będę wspominał. 

Po drugiej wojnie światowej 
zebrało się kilku chętnych, któ-
rzy przed wojną mogli uczest-
niczyć w polowaniach jedynie 
jako „nagonka”, zorganizowali 
się i założyli Koło Łowieckie 
z siedzibą w Tylawie. Byli to : 
Bronisław Kolanko, Józef Pi-
róg, Franciszek Bieniek, Zyg-
munt Sobierajski i kilku miesz-
kańców Tylawy. Owi myśliwi 
mieli bardzo rozległy teren, nie-
wiele zwierzyny(skutki wojny) 
i bardzo skromne uzbrojenie 

(dwie, czy trzy strzelby i ka-
rabiny wojskowe). Nie wspo-
mnę o ich ubiorach, to nie to co 
mamy dzisiaj. To wszystko jest 
nieważne, była to bardzo mała 
grupa, ale zorganizowana. Wy-
brany został Zarząd, który sie-
dzibę przeniósł do Dukli i tak 
właśnie powstało Koło Łowiec-
kie „Rogacz” w Dukli. Przyj-
mowano nowych członków, ale 
jedynie zamieszkałych na tere-
nie działalności Koła. Liczba 
członków naszego Koła zwięk-
szała się, gdy doszło do 20-tu 
zastanawiano się czy kontynu-
ować nabór bowiem zwierzyny 
było mało. Budżet Koła zasi-
lany był ze sprzedaży dziczy-
zny np. Restauracji „Przełęcz” 
GS w Tylawie. Przez następ-
nych kilka lat np. odstrzał jele-
nia byka był ograniczony i nie 
zawsze starczało dla członków 
zarządu, co było zresztą uchwa-
lane na Walnym Zebraniu.

Czas nie stoi w miejscu, 
wszystko się zmienia. Zaczyna 
przybywać zwierzyny , a tym 
samym członków Koła. Wa-
runki pozostawały niezmienne. 
Spotykano się u myśliwych 
najczęściej w Tylawie u kol. 
Bieniaka, gdzie od czasu do 
czasu dzielono się upolowanym 
dzikiem.

W latach siedemdziesiątych 
wybudowano skromny domek, 

a następnie w latach osiem-
dziesiątych, jak na tamte czasy, 
wspaniały domek z dużą salą, 
kominkiem i kuchnią. Słowa 
uznania należą się St. Kowal-
skiemu, Aleksandrowi Bil-
skiemu i piszącemu ten artykuł 
oraz pozostałym myśliwym, 
którzy z ogromnym zapałem 
zabrali się do pracy.

Obecnie Koło liczy 60-ciu 
członków. Walne Zebranie 
podjęło decyzję o zakupie no-
wej działki i wybudowano już 
w stanie surowym nowy „pen-
sjonat” przy trasie Tylawa-
Mszana. Zarząd, Komitet bu-
dowy oraz myśliwi zobowią-
zali się odpracować po 30 go-
dzin przy jego budowie.

Poprzedni domek, który 
nam służy wiele lat był wybu-
dowany na terenach leśnych za 
zgodą Nadleśnictwa. Teraz mu-
simy się przenosić w inne miej-
sca. Nie będę wyjaśniał całego 
procesu wymiany gruntów, 
na które Nadleśnictwo się nie 
zgodziło.

Do naszego Koła, przez 
wiele lat, przyjeżdżali myśliwi 
dewizowi na czym Koło zara-
biało. Obecnie mamy swoich 
rodzimych dewizowców posia-
dających właściwą kasę i rocz-
nie sprzedajemy (zgłaszamy)do 
odstrzału 6-7 jeleni byków.

Przedstawiłem krótki rys 
historyczny naszego Koła, te-
raz opiszę co nowego w łowiec-
twie. Polowanie to wciąż przy-
jemność ,a nie religia jak przed-
stawia to redaktor naczelny 
Łowca Polskiego. Wśród wy-
darzeń związanych z 90-le-
ciem PZŁ wyjątkową donio-
słość miał III Międzynarodowy 
Kongres Kultury Łowieckiej. 
Większość myśliwych widzi 
wielką wartość jedności i doce-
nia zalety jednolitego systemu 
łowiectwa w Polsce. Ostatni 
okres wzmocnił PZŁ nie tylko 
ekonomicznie. Polskie władze i 
Bruksela mocno wsparły polski 
model łowiectwa. 

Minął miesiąc w łowisku, 
kiedy to szybko dojrzewają 
zboża stając się pokusą dla 
dzików.

Ale nie wolno zapominać, 
że do pełnego sezonu dziczego 
zostało kilkanaście dni bowiem 

Fot. Stanisław Lis:  Środek lata – Bocian z Dukli z rodowodem

Pojęcie łowiectwa w jego 
nowoczesnym, obecnym ujęciu 
jest jeszcze w nas bardzo słabo 
ugruntowane, gdyż często za 
łowiectwo uważa się tylko 
uprawianie polowania. 

Obowiązujące obecnie w 
Polsce prawo łowieckie tak 
określa łowiectwo „Łowiec-
two oznacza planowe gospo-
darowanie zwierzyną zgod-
nie z potrzebami gospodarstwa 
narodowego i ochrony przy-
rody”. Obejmuje ono hodowlę 
i ochronę zwierzyny oraz wpro-
wadzanie upolowanej zwie-
rzyny do obrotu gospodar-
czego.” Tak więc wszystkie po-
wiązane ze sobą elementy skła-
dają się na jej całość i dlatego 
nic nie można z nich pojedyn-
czo utożsamiać z pojęciem ło-
wiectwa.

Niezależnie od powiązań 
gospodarki łowieckiej z innymi 

Trudno przewidzieć, 
czy będzie spadź

Wakacyjne co nieco
Lipiec i sierpień to zwykle okazja do spotkań ze znajomymi, rodziną. Warto zabłysnąć zdol-

nościami kulinarnymi, dzisiaj podajemy przepis na placek z bitą śmietaną, kaloryczny, ale 
smaczny.

Biszkopt:
Składniki:

7 jaj,
5 łyżek mąki zwykłej,
1 łyżka maki ziemniaczanej,
3 łyżki kakao,
1 szklanka cukru,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
0,5 łyżeczki sody oczyszczonej

Wykonanie:
Białka ubić, dodać żółtka i pozostałe składniki, dokładnie, delikatnie wymieszać. Ubiec w go-

rącym piekarniku ok. 200oC. Po ostudzeniu przekroić na połowę ostrym nożem i przełożyć masą. 
Na wierzch nałożyć bitą śmietanę.

Masa:
Składniki:

1 budyń waniliowy duży na 3/4 l mleka,
0,5 l mleka,
Tabliczka gorzkiej czekolady,
Tabliczka mlecznej czekolady, kostka masła (margaryny),
6 łyżek cukru,
0,5 l śmietany 30%,
2 opakowania śmietanfiksu

Wykonanie:
Budyń ugotować w 1/2 l mleka wraz z 6 łyżkami cukru i ostudzić. Margarynę utrzeć z ostu-

dzonym budyniem, mleczną czekoladą (rozpuszczoną w kąpieli wodnej z 1 łyżka mleka). Po-
łowę gorzkiej czekolady pokroić i dodać do masy, wymieszać i przełożyć rozkrojony biszkopt.

Śmietanę ubić ze śmietanfiksem i nałożyć na placek. Na wierzch zetrzeć drugą część gorz-
kiej czekolady.

Smacznego!

Kończy się rok pszczelarski. Trudno w sierpniu mó-
wić o końcu roku jak tak naprawdę pozostało jeszcze 
cztery miesiące. Wyjaśnienie jest bardzo proste. My 
pszczelarze liczymy rok kierując się biologią rodziny 
pszczelej. Niektórzy nawet twierdzą, że w sierpniu za-

czyna się nowy rok pszczeli. Jedni i dru-
dzy mają rację. Otóż sierpień to taki mie-
siąc, od którego zależy zima i wiosna roku 
przyszłego. Jeżeli pszczelarz nie zadba by 
rodzina pszczela weszła do zimowli w bar-
dzo dobrej kondycji to będzie miał trud-
niejszy start roku następnego. A jeżeli po-
pełni jakieś poważne błędy to niektóre ro-
dziny nie wystartują w ogóle. W sierpniu 
rodzi się pokolenie pszczół, na którym bę-
dzie spoczywał ciężar zimowli i wycho-
wania nowego pokolenia pszczół na wio-

snę. Dlatego nie wolno spo-
wodować by nowe pokolenie 
pszczół podjęło jakąkolwiek 
pracę przed zimą. Nie wolno 
ulec złudzeniu, że pszczół w 
ulu jest co niemiara. Bo li-
czymy pszczoły, które wymrą 
przed zimą i te które podejmą 
pracę zimowli a są już w ulu. 
Bardzo ważnym zabiegiem jest 
karmienie pszczół. Najlepiej by 
było jakbyśmy podali karmę 
pszczołom do końca sierpnia. 
I tak robią pszczelarze, któ-
rzy nie gospodarują w terenach 
spadziowych i nie korzystają z 
pożytków nawłociowych lub 
wrzosowych. Na terenach na-
szej gminy pszczelarze liczą 
na pożytek z nawłoci i spadzi. 
Nawłoć z reguły kwitnie w na-
szym terenie od 10 sierpnia do 
około 10 września. Spadzi na-
tomiast nie da się przewidzieć. 
Gotowość należy utrzymać 
cały czas. W bieżącym roku na-
włoć zakwitnie o dwa tygodnie 
wcześniej niż zwykle bo roz-
wój roślin na to wskazuje, ale 
spadź nadal jest nie do prze-
widzenia. Jedni prognozują, 
że będzie od połowy sierpnia 
a inni, że jej w ogóle nie bę-
dzie. Kto ma racje pokaże ży-
cie. Jedno jest pewne jeżeli nie 
przygotowaliśmy odkładów nie 
wolno czekać z podkarmieniem 
dłużej niż do 15 września. Nie 
znaczy to, że nasze rodziny nie 
przezimują ale tylko tyle, że nie 
stworzymy im warunków opty-
malnych do zimowli. My na 
ziemi dukielskiej i tak nie ko-
rzystamy z optymalnego czasu 
na przygotowanie rodzin. Co 
grozi tym, którzy, podkarmią 
pszczoły za szybko. Pożytek z 
nawłoci w zapasach zimowych 
spowoduje zwiększoną krysta-
lizację, niezależnie czy jest to 
sacharoza czy syrop inwertowy. 
Domieszka spadzi, z kolei od-
bije się na kondycji pszczół. 
Powszechnie wiadomo, że 
spadź nie służy pszczołom w 
przeciwieństwie do nas lu-

dzi. Jeżeli ktoś karmi pszczoły,  
a pozostali pszczelarze ocze-
kują na zbiory to musi się liczyć 
z tym, że nie karmione pszczoły 
będą próbowały zrabować po-
dawany pokarm, bo taka jest 
natura pszczół. Zwłaszcza pod 
koniec roku, gdzie uruchamia 
się u pszczół instynkt wyszu-
kiwania pokarmu, a w naturze 
jest go coraz mniej. 

Nie zalecam pszczelarzom 
zimowania słabych rodzin, 
wiąże się to z dużym ryzykiem 
utraty rodziny pszczelej pod-
czas zimowli. Strata rodziny 
zawsze wiąże się z ogromną 
frustracją pszczelarza.

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie ciąg dalszy na str. 26 u
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Redakcja Dukli.pl kontynuuje cykl „Dukla – wczoraj i dziś”, w którym pokazujemy jak 
Dukla zmieniała się w ciągu lat. Czytelników, którzy dysponują starymi zdjęciami Dukli  
i chcą się podzielić tym z innymi, zapraszamy do redakcji. Zdjęcia zeskanujemy i będziemy 
wykorzystywać w kolejnych numerach gazety. Dla zobrazowania zmian pokazujemy zdjęcie 
danego miejsca w Dukli z chwili obecnej. Za każde dostarczone zdjęcie przewidujemy na-
grody książkowe.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Redakcja

Fragment rynku - 2014 r.

Dukla wczoraj i dziś

Fragment rynku z lat 70-tych. (zdjęcie dostarczyła stała czytelniczka Dukli.pl)

Łowiectwo i ekologia
u dokończenie ze str. 25 

Złota myśl :)
„Kto pierwszy ten lepszy, ale... druga mysz bierze serek.”

po 15 sierpnia lochy nie są już praw-
nie chronione. Minął sezon rui u saren. 
Miesiąc sierpień rozpoczyna kalenda-
rzowy sezon odstrzału jeleni byków, ale 
to pod koniec miesiąca. 

Jeszcze kilka słów na temat klesz-
czy, które nurtują ludzi lasu. Zdajemy 
sobie sprawę, że borelioza to bardzo 
groźna choroba. Zagrożeni są wszyscy, 
którzy lubią aktywność na świeżym po-
wietrzu. Naszym największym grze-
chem jest fakt, że nie stosujemy pro-
stych sposobów uniknięcia choroby. Na 
życzenie zainteresowanych podaję co 
należy zapamiętać:
- rumień wędrujący często nie ma 

punktu centralnego,
- testy na wykrycie przeciwciał u pa-

cjentów z rumieniem wędrującym,
- antybiotykoterapia jest bezpieczna 

i wysoce efektywna we wczesnych 
etapach boreliozy,

-pojedyncza profilaktyczna dawka 200 
mg doksycyliny zmniejsza ryzyko 
boreliozy u osób pokąsanych (jest 
przeciwskazana u kobiet w ciąży i 
dzieci poniżej ósmego roku życia).

Kończąc życzę wszystkim myśli-
wym, ich rodzinom i naszym przyja-
ciołom, młodzieży, nauczycielom mi-
łego wypoczynku, natomiast Komite-
towi budowy naszej siedziby zwłaszcza 
kol. Prezesowi owocnych prac dla do-
bra Koła.

Opracował Fryderyk Krówka
 Honorowy Członek Koła Łowiec-

kiego ,,Rogacz’’ w Dukli 

Uśmiechnij się!
Wszystko o Wąchocku!

 
-Dlaczego w Wąchocku autobusy są 

całe ze szkła?
- Bo wszyscy chcą siedzieć przy oknie.

* * *
- Dlaczego w Wąchocku smarują tele-

wizory musztardą?
- Żeby mieć ostrzejszy obraz.

* * *
- Dlaczego w Wąchocku jest takie 

świeże powietrze?
-Bo nie otwierają okien.

* * *
- Dlaczego w Wąchocku sołtys ma 

okrągłe pole?
- Bo kupił konia w cyrku.
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