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„Dzień zaczyna się nie wtedy, gdy otworzysz oczy, ale wtedy, 
kiedy spojrzysz nimi życzliwie na drugiego człowieka”

Złota myśl: Widziane z CergowejPo wsparcie  
na nowy sezon

12 kwietnia br. mszą św. na Pustelni św. Jana z Dukli w Trzcia-
nie zainaugurowany został VII Beskidzki Sezonu Motocyklowy.

Od kilku lat miłośnicy dwóch kółek spotykają się na Pustelni 
św. Jana z Dukli, aby modlić się o bezpieczeństwo na drogach. 
Mszę św. odprawił gwardian, kustosz sanktuarium św. Jana z Du-
kli o. Micheasz Okoński. Zaczęło się skromnie od około 50 ma-
szyn w 2009 roku, w roku bieżącym ilość uczestników przerosła 
z pewnością oczekiwania organizatorów. Przyjechało bowiem po-
nad 1300 motocykli, natomiast liczba osób prawdopodobnie prze-
kroczyła 2500. Koordynatorem całego przedsięwzięcia jest To-
masz Czajkowski z Moto-Beskidu z Rzeszowa. Nie działa sam 
pomagają mu koledzy pasjonaci, a także gmina Dukla, Ośrodek 
Kultury w Dukli, OSP z terenu gminy Dukla i OO. Bernardyni. 

Motocykliści przyje-
chali nie tylko z Podkarpa-
cia, ale widziałam również 
rejestracje z Małopolski, 
Śląska, Lubelszczyzny. 

W tym roku dzień 
wcześniej odbył się kon-
cert rokowy w Sali Wido-
wiskowej Ośrodka Kul-
tury w Dukli. Na zakoń-
czenie Tomasz Czajkow-
ski dziękował w imieniu 
organizatorów wszystkim, 
którzy rokrocznie wspie-
rają ich przedsięwzięcie. 

Krystyna  
Boczar-Różewicz

26 maja Dzień Matki
Dzień Matki to święto na cześć wszystkich matek obchodzone 

w wielu krajach świata. Jego współczesna forma zapoczątkowana 
została w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku, gdzie 
obchodzone jest w druga niedzielę maja. 

W Polsce święto, to wypadające 26 maja, obchodzono pierw-
szy raz w Krakowie w 1914 roku.

Niezależnie od tego, czy ulegniemy komercyjnej stronie Dnia 
Matki warto pamiętać w tym dniu o swojej kochanej mamie i zło-
żyć jej życzenia, podziękowania za ogrom poniesionego przez nią 
trudu. Bukiet, czy drobny upominek również nie zaszkodzi.

Wszystkim Mamom uśmiechu
Na co dzień, 

Zdrowia oraz miłości 
I wyrozumiałości dla swoich dzieci

Życzy 
Redakcja Dukli.pl

A w prezencie wszystkim Mamom dedykujemy  
wiersz Adama Czaji z Równego

OCZY MATKI

W ciemnościach beznadziei
przypominają mi się oczy matki
uśmiechnięte słonecznym porankiem
 i taka cisza co pisze we mnie
słońca song
I znowu śpiewam
znowu i znowu i jeszcze raz
śpiewam piękno wszystkich godzin
I śpiewam radość z tych dni 
Co od losu mam.

MODLITWA

Dziękuję ci Panie za to czego mi brakuje
Ten brak to moc co prowadzi mnie
na szczyt góry gdzie
w dzieciństwie przysiadła
Marzeń moich gwiazda.
Dziękuje ci Panie ten brak 
to skarb cenniejszy niż złoto i diament
co blask daje
jak próchno w ciemnościach.

Wiosna jaka jest, 
każdy widzi
Ale daj Boże taki wiosenny czas! 

Nie wiem jak w Dukli  
i w okolicy, na Pilsku i na Świ-
nicy, w Przasnyszu i Żyrardo-
wie, ale w Krakowie czas jest 
przedni. Słońce każdego dnia, 
choć zapewne nieco chłodniej 
niż w Timbuktu, niż w Kairze 
i na pustyni Gobi - ale w sumie 
jest piękna wiosna. Politykom 
zapewne marzy się „wiosna 
ludów”, ale ludziom normal-
nym i uczciwym marzy się taka 
wiosna, jaka jest dziś. Bociany 
przyleciały, słowiki podobnie, 
rodzime wrony się ostały, za-
brakło natomiast wróbli. Tych 
typowo polskich, swojskich, 
niezastąpionych i jakże nam 
wszystkim miłych maluchów.

 Podobno, kiedy zabrakło 
koni na ulicach miast, a z nich 
ptaki miały posiłkowy pożytek, 
te sympatyczne skrzydlaki naj-
wyraźniej nas olały. Nie wiem 
jak gdzie indziej, ale w mo-
ich parkach, Jordana i Kra-
kowskim, chyba zostały po 
nich tylko wspomnienia. Przy-
roda i tym razem musiała ustą-
pić, ustępuje zresztą na każdym 
kroku, jedynie tam gdzie jej nie 
potrzeba, tam panoszy się nie-
strudzenie.

Mam na myśli piękne kie-
dyś obiekty sportowe w Krako-
wie, przy Błoniach i alei Trze-
ciego Maja. Już chyba o tym 
pisałem, ale że często chadzam 
spacerowo i rowerowo w tamte 
okolice, żal serce ściska. Panie 
Majchrowski, prezydencie mia-
sta, przejdź się pan raz i drugi, 
choćby tylko spacerowo, albo 
poślij pan urzędnika od obiek-
tów sportowych i niech panu 
zda raport, jaki tam syf i ma-
lownicza malaria.

Piękne przed laty i jedne  
z najpiękniejszych w Polsce 
baseny pływackie, gdzie odby-

wały się mistrzostwa kraju i za-
wody międzypaństwowe, wiel-
kie imprezy z udziałem pły-
wackich sław; nieopodal sta-
dion lekkoatletyczny z najlep-
szą w tamtych latach bieżnią  
w kraju, stadion na którym star-
towała sama Stanisława Wa-
lasiewiczówna, alias Stella 
Walsh, Basia Lerczakówna, 
Marysia Kusionówna, Ela Duń-
ska, Zbyszek Janiszewski, i tak 
można by wyliczać – ale tych 
stadionów już nie ma.

A z kolei iluż osobom  
w Polsce, nawet zagorzałym 
sympatykom sportu, te nazwi-
ska cokolwiek dziś mówią – tak 
mijają lata, zaciera się ludzka 
pamięć, jedynie kronikarzom 
sportu nie braknie sił i ochoty, 
aby w swoich kajetach i w księ-
gach zapisywać ludzi których 
znaliśmy, jednych osobiście in-
nych z ich dokonań.

Ale są nazwiska prawdzi-
wie wielkie, że poprzestaniemy 
tylko na sporcie, których czas 
nie wymarze. Takim jest dla 
mnie Staszek Marusarz, nar-
ciarz nad narciarzami, skoczek 
który równie pięknie skakał na 
swojej Wielkiej Krokwi w Za-
kopanem, jak i z okna krakow-
skiego więzienia na Montelu-
pich w czasie okupacji, kiedy 
skok z pierwszego piętra ura-
tował mu życie, które potem 
godnie pożytkował dla kraju. 
Przypominają się kurierzy ta-
trzańscy, którzy w tamtych la-
tach przemierzali góry z Polski 
na zachód, z ważnymi meldun-
kami albo i z ludźmi, bo trzeba 
ich było przerzucić do wolnych 
krajów.

Do dziś żałuję że ze Stasz-
kiem Marusarzem, z którym 
byłem w przyjaźni, że nie spi-

Tomasz Czajkowski
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Wiadomości z Gminy Aktualności z ŚDS

W setną rocznicę 
urodzin

1 kwietnia br. Pani 

Helena Mikosz 
obchodziła setne uro-
dziny. Pani Helena praco-
wała wraz z mężem w go-
spodarstwie rolnym. Ma 
dwoje dzieci, troje wnu-
ków i ośmioro prawnucząt. 

Szacowną Jubilatkę w 
tym dniu odwiedził bur-
mistrz Dukli Andrzej Byt-
nar z kwiatami i prezentem 
okolicznościowym. Były 
także życzenia, kwiaty  
i prezent od Urzędu Stanu 
Cywilnego w Dukli, który 
reprezentowała Jolanta  
Albrycht – zastępca kierownika USC. Na urodziny przybyła rów-
nież dyrektor Grażyna Wilk z Placówki Terenowej Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego w Krośnie. 

Krystyna Boczar-Różewicz

INFORMACJA DLA WYBORCÓW 
O UDZIALE W GŁOSOWANIU  

W WYBORACH PREZYDENTA RP 
W DNIU 10 MAJA 2015R.

Wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy 
oraz wyborcy wpisani do rejestru wyborców na własny wnio-
sek – zostaną z urzędu wpisani do spisu wyborców. 

Wyborcy zameldowani na pobyt czasowy zostaną ujęci 
w spisach wyborców w miejscu ich zameldowania na pobyt stały.

Wyborcy, którzy czasowo będą przebywać w dniu wybo-
rów na terenie gminy (w tym wyborcy zameldowani na pobyt cza-
sowy) oraz wyborcy nie posiadający żadnego zameldowania, 
mogą być wpisani do spisu wyborców na własny wniosek zło-
żony w Urzędzie Miejskim w Dukli – najpóźniej do dnia 5 maja 
2015r. Osoby wpisane do spisu wyborców, będą ujęte w tym spi-
sie również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowa-
nia (tzw. II tury wyborów). 

Zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem sta-
łego zamieszkania wydawane są dla wyborców zmieniających 
przed dniem wyborów miejsce pobytu – najpóźniej do dnia 
8 maja 2015r. Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadcze-
nie o prawie głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz za-
świadczenie o prawie głosowania w dniu ponownego głosowania.

Wyborcy niepełnosprawni mogą głosować w lokalach wy-
borczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W tym celu należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Du-
kli- najpóźniej do dnia 5 maja 2015r.

Wyborcy (w tym wyborcy niepełnosprawni) mogą głosować 
korespondencyjnie a także przy użyciu nakładek na karty do 
głosowania sporządzonych w alfabecie Braille´a. Wniosek w tej 
sprawie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dukli – najpóźniej 
do dnia 27 kwietnia 2015r.

Lokale przystosowane do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych i do głosowania korespondencyjnego: - Dukla (Ze-
spół Szkół Nr 1 ul. Kościuszki 13, Zespół Karpackich Parków 
Krajobrazowych ul. Trakt Węgierski 8a, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji ul. Armii Krajowej 1a), Teodorówka (Dom Ludowy), 
Iwla (Dom Ludowy), Łęki Dukielskie (Zespół Szkół Publicz-
nych) oraz Tylawa (Zespół Szkół Publicznych). 

Wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wy-
borcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego 
oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 
lat – mają prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania. 
Wniosek w tej sprawie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Du-
kli – najpóźniej do dnia 04 maja 2015r.

Spis wyborców udostępniany będzie do wglądu w Urzę-
dzie Miejskim w Dukli /pok.107/ pomiędzy 20 kwietnia 2015r. 
a 4 maja 2015r. w godzinach pracy urzędu.

 Burmistrz Dukli 
Andrzej Bytnar 

Spotkanie 
Wielkanocne

2 kwietnia 2015 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy od-
było się uroczyste Śniadanie Wielkanocne. Gośćmi byli: burmistrz 
Dukli -Andrzej Bytnar, z-ca burmistrza -Elżbieta Wróbel, sekre-
tarz – Halina Cycak, skarbnik -Jolanta Bik, ks. proboszcz – Stani-
sław Siuzdak, radny i sołtys Cergowej – Adam Faustus oraz Mał-
gorzata Bielec- dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dukli wraz z z-cą Elżbietą Szwast. Gości powitała kierownik 
placówki Bogumiła Dymek-Urynowicz. 

Po poświęceniu pokarmów przez ks. proboszcza były życze-
nia świąteczne i dzielenie się jajkiem. Spotkanie upłynęło w miłej 
i radosnej atmosferze oraz wprowadziło nas w rozpoczynający się 
okres Triduum Paschalnego. 

Bogumiła Dymek -Urynowicz

Nagrody dla 
podopiecznych ŚDS

 29 marca w Niedzielę Palmową podczas Wielkiego Kier-
maszu Wielkanocnego, odbyło się wręczenie nagród laureatom 
Gminnego Konkursu Na Najpiękniejszą Pisankę, Palmę i Stroik 
Wielkanocny. Dyplomy i nagrody wręczał burmistrz Dukli An-
drzej Bytnar z panią sekretarz Haliną Cycak. Impreza odbyła się 
w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli.

Laureaci konkursu:

w kategorii Dorośli- Stroik:
I miejsce – Krystyna Zając, Piotr i Józef Mastej - prac. Stolar-
sko-Rzeźbiarska,
II miejsce – Małgorzata Stasik - prac. Stolarsko-Rzeźbiarska,
III miejsce – praca zbiorowa - prac. Rękodzieła,
Wyróżnienia – Grzegorz Zygmunt, prac. Stolarsko-Rzeźbiarska,
p. praktykantka Anita Belcik,

w kategoria Dorośli – Palma:
Wyróżnienie- Jadwiga Bogacz - prac. Rękodzieła.

Laureatom gratulujemy.
Po rozdaniu nagród nasi Podopieczni mieli możliwość uczest-

niczenia w otwarciu wystawy rzeźby z pracowni Viktor-Art pani 
Haliny Zajdel z Miejsca Piastowego oraz w degustacji pyszności 
przygotowanych przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich.

Kamil Krowicki

Powiatowa Olimpiada 
Tenisa Stołowego

28 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Jedliczu odbyła się XVI Powiatowa Olimpiada Tenisa 
Stołowego. 

Naszą Placówkę reprezentowali Tadeusz Barnaś oraz  
Dariusz Mańka, który zdobył III miejsce. Gratulujemy !OGŁOSZENIE O NABORZE

Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracow-
nikach samorządowych  

( Dz. U. Nr 223 , poz.1458 z późniejszymi. zmianami)

Burmistrz Dukli ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

„MŁODSZY REFERENT DO SPRAW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ”

1. Określenie jednostki: Urząd Miejski w Dukli.
2. Wymiar etatu: pełny etat.
3. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe (preferowane wyższe o kierunku tu-
rystyka),

2) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu 
komunikatywnym,

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stano-
wisku,

4) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 
2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

5) kandydat(ka) nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem 
sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia.
4. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość ustaw:
 a) o usługach turystycznych,
 b) o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych,
 c) kodeks postepowania administracyjnego,

2) dyspozycyjność, komunikatywność,
3) biegła umiejętność posługiwania się komputerem w środo-

wisku Windows, znajomość pakietu biurowego Office, 
4) wiedza i umiejetność pozyskiwania środków finansowych z 

Unii Europejskiej i innych źródeł,
5) prawo jazdy kat. B.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) informowanie turystów o atrakcjach Gminy Dukla i jej oko-

lic oraz bazie noclegowej,
2) współpraca z podmiotami zajmującymi się działalnością tu-

rystyczną,
3) przygotowywanie i aktualizowanie materiałów do transgra-

nicznej strony internetowej,
4) przygotowywanie projektów w celu pozyskiwania środków 

finansowych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł słu-
żących informacji turystycznej,

5) realizacja projektów i ich rozlicznie,
6) współpraca z administracją rządową i samorządową oraz in-

nymi jednostkami,
7) sprzedaż materiałów promocyjnych,
8) obsługa i koordynacja zadań z zakresu infrastruktury tury-

stycznej w tym między innymi: właściwe utrzymanie szla-
ków istniejących, wytyczanie i oznakowanie nowych szla-
ków, ścieżek pieszych, rowerowych, tras narciarskich i in-
nych służących podniesieniu atrakcyjności turystycznej 
gminy,

9) promowanie produktów turystycznych.

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar wręcza p. Helenie Mikosz kwiaty

Pani Grażyna Wilk z Placówki Terenowej KRUS 
wręcza kwiaty i okolicznościowy upominek

Dariusz Mańka reprezentował ŚDS Cergowa
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6. W Urzędzie Miejskim w Dukli w miesiącu marcu 2015 r. wskaź-
nik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
7. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca administracyjno-biurowa ,
2) praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego 

wymiaru czasu pracy, 
3) obsługa urządzeń biurowych,
4) praca w terenie. 

8. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,
2) kserokopia dokumentu tożsamości,
3) list motywacyjny- własnoręcznie podpisany,
4) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o za-

trudnienie (druk kwestionariusza można pobrać w Urzędzie 
Miejskim w Dukli - Biuro Obsługi Klienta pokój 111),

6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  
i umiejętnościach,

7) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna 
- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

8) oświadczenie kandydata według poniższego wzoru i opatrzo-
ne klauzulą i podpisem.

UWAGA; Brak podpisu na CV, oświadczeniu, liście motywacyj-
nym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wy-
magań formalnych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
w terminie do dnia 4 maja 2015 r. do godziny 1400 w zamknię-
tej kopercie i opisem na kopercie: 

- Nazwisko i imię kandydata 
„Nabór na stanowisko urzędnicze -„MŁODSZY REFERENT ”
- osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli pokój nr 111 

( Biuro Obsługi Klienta)
- lub pocztą na adres – Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla ul. 

Trakt Węgierski 11 (liczy się data wpływu do Urzędu)
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie 
nie będą rozpatrywane. 
Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do 
kolejnego etapu naboru zostaną telefonicznie zaproszeni na roz-
mowy kwalifikacyjne.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie inter-
netowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.dukla.pl ( zakładka 
– ogłoszenia i konkursy)), stronie www.dukla.pl oraz na tablicy in-
formacyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 11.

Burmistrz 
Andrzej Bytnar

Ogłoszenie
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Ekologicznych 

„Animare” zaprasza na zajęcia ruchowe, które będą orga-
nizowane w ramach realizacji projektu pt. „Ruchowa 
terapia rodzinna”, współfinansowanego przez gminę 
Dukla.

Zajęcia odbywać się będą w sali lustrzanej Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli, ul. Armii 
Krajowej 1A.

Osoby zainteresowane zajęciami proszone są o kon-
takt pod nr telefonu: 697 425 174

Zarząd Stowarzyszenia

Nagroda Specjalna 
dla uczniów 
dukielskiego liceum 

W dniach 15 - 17 kwietnia uczniowie drugiej klasy mun-
durowej z Liceum Ogólnokształcącego z Dukli Paweł Kurasz  
i Erwin Kucharski wzięli udział w IV Ogólnopolskim Turnieju 
Klas o Profilu Mundurowym w Dąbrowie Górniczej. Uczniowie 
z dukielskiego liceum otrzymali Nagrodę Specjalną od Organi-
zatorów Turnieju za wykazaną walkę w trakcie całego Turnieju.

Dukielskie Li-
ceum stoi na stano-
wisku, że posiadanie 
samej wiedzy teore-
tycznej nie wystar-
cza aby sprawdzić się 
w przyszłości w służ-
bach mundurowych. 
Oprócz corocznych 
wyjazdów szkolenio-
wych w ramach obo-
zów sportowo- obron-
nych, które kształtują 
w młodych ludziach 
poczucie współodpo-
wiedzialności za bez-
pieczeństwo własne i innych, 
współdziałanie w zespole, sa-
modzielne podejmowanie de-
cyzji w trudnych sytuacjach, 
uczniowie biorą udział w tur-
niejach ogólnopolskich. Jest to 
najlepszy, obiektywny spraw-
dzian umiejętności i przygoto-
wania ucznia, który wcześniej 
nie zna szczegółowo zadań, ja-
kie na niego czekają i musi wy-
kazać się własną pomysłowo-
ścią i możliwościami.

Turniej organizowany  
w Dąbrowie Górniczej przez 
Wyższą Szkołę Biznesu rozpo-
czął się 15 kwietnia na terenie 
Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej, a także terenów wokół 
Pustyni Błędowskiej. Zespoły 
walczyły w Podzamczu, a także 
w Bydlinie, Krzywopłotach 
oraz na strzelnicy w Siemiano-
wicach Śląskich. Wzięło w nim 
udział prawie 100 uczniów z ca-
łej Polski - 48 dwuosobowych 
zespołów z 16 województw. 
Program zawodów obejmował 
m.in. szturm na ogrodzieniecki 
zamek (wspinaczka na pionową 
ścianę po wąskiej drabince), 
nocną przeprawę na linie nad 

nurtem rzeki, spływ własno-
ręcznie zbudowaną z beczek 
tratwą, udzielenie pierwszej 
pomocy rannym towarzyszom, 
marszobieg na orientację.

Pomimo trudów i zmęcze-
nia podczas rywalizacji z naj-
lepszymi drużynami munduro-
wymi z całej Polski, uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego  
z Dukli wrócili bogatsi o nowe 
doświadczenia z większą wiarą 
w siebie i swoje możliwości. 

Dyrektor Zespołu Szkół 
nr 2 w Dukli, uczniowie bio-
rący udział w Turnieju wraz 
z ich opiekunem pragną ser-
decznie podziękować Panu 
Burmistrzowi Dukli Andrze-
jowi Bytnarowi i Komendan-
towi Oddziału Miejsko- Gmin-
nego Ochotniczej Straży Pożar-
nej Rzeczypospolitej Polskiej 
w Dukli dh Wiktorowi Made-
jowi za transport do Dąbrowy 
Górniczej. Stowarzyszeniu na 
Rzecz Rozwoju Dukielszczy-
zny w Dukli za wsparcie finan-
sowe. Serdecznie dziękujemy.

Opiekun grupy 
Tadeusz George

Na strzelnicy

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 informujeOgłoszenie o naborze
u dokończenie ze str. 5 
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DUKIELSKIE OKOLICZNOŚCIOWE 
STEMPLE POCZTOWEDukielskie 

okolicznościowe 
stemple pocztowe

Bogata historia dukielskiej poczty istniejącej od 1 kwietnia 
1773 r. zawiera także rozdział dotyczący stempli okolicznościo-
wych. Dukla znana jest przede wszystkim z racji położenia w ma-
lowniczej okolicy pobliskiej góry Cergowa oraz kultu Świętego 
Jana z Dukli. Dlatego te dwa główne motywy spowodowały stoso-
wanie stempli okolicznościowych z symbolami krajoznawczo-tu-
rystycznymi oraz religijnymi. 

Fot. 1
„PTTK” KRAJOWY ZLOT TURYSTÓW*DUKLA.2-5.VII.1959 
W dniach 2-5 lipca 1959 roku Polskie Towarzystwo Turystycz-
no-Krajoznawcze zorganizowało w Dukli Krajowy Zlot Turystów.  
W tym też okresie Urząd Pocztowy Dukla stosował fioletowy 
stempel dodatkowy o wymiarach 40x46 mm nie służący do kaso-
wania znaczka. 
Fot. 2
PTTK „TPPR” II KRAJOWY ZLOT TURYSTÓW*DUKLA-19-22.
VII.1960 
Stempel dodatkowy o wymiarach 40x46 mm nie służący do ka-
sowania znaczka, stosowany w kolorze czarnym w okresie 1-18 
lipca 1960 r. przez Urząd Pocztowy Krosno nad Wisłokiem oraz 
w kolorze fioletowym w okresie 19-22 lipca 1960 r. przez Urząd 
Pocztowy Dukla
Fot. 3
 XXIII ROCZNICA MANIFESTU PKWN IX ZLOT DO DUKLI 18-22 
VII.1967
Stempel dodatkowy o wymiarach 99x29 mm nie służący do kaso-
wania znaczka, stosowany w kolorze fioletowym w okresie 18-22 
lipca 1967 r. przez Urząd Pocztowy Dukla 
Fot. 4
„V WIZYTA PAPIEŻA JANA PAWŁA II W POLSCE” 09.06.1997
Datownik ręczny, Ø 40 mm, stosowany w kolorze czarnym  
w okresie 9 czerwca – 7 lipca 1997 r. przez Urząd Pocztowy Dukla,
Fot. 5
600-lecie urodzin św. Jana z Dukli, Patrona Polski, Dukla. 
31.05.2014 
Datownik ręczny, Ø 30 mm, stosowany w kolorze czarnym w okre-
sie 31 maja – 27 czerwca 2014 r. przez Urząd Pocztowy Dukla, 
Fot. 6
„V WIZYTA PAPIEŻA JANA PAWŁA II W POLSCE” 09.06.1997
datownik ręczny, Ø 40 mm, stosowany w okresie 9 czerwca – 7 
lipca 1997 r. przez Urząd Pocztowy Dukla, odcisk stempla na 
kartce pocztowej tzw. korespondentce nominałowej wydanej  
w kwietniu 1997 r. przez Pocztę Polską z okazji V wizyty papieża 
Jana Pawła II w Polsce
Fot. 7
Kartka pocztowa tzw. korespondentka beznominałowa wydana  
w maju 1997 r. przez Rejonowy Urząd Poczty w Krośnie z okazji 
V wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce, egzemplarz z odciskiem 
dukielskiego datownika okolicznościowego z 9 VI 1997 r. 
Fot. 8
600-lecie urodzin św. Jana z Dukli, Patrona Polski, Dukla, 
31.05.2014, 
datownik ręczny, Ø 30 mm, stosowany w okresie 31 maja – 27 
czerwca 2014 r. przez Urząd Pocztowy Dukla, odcisk stempla na 
kartce pocztowej tzw. korespondentce nominałowej wydanej przez 
Pocztę Polską S. A. z okazji 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli

Opracował: 
Janusz Kubit

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4

Fot. 5 Fot. 8

Fot. 7

Fot. 6

Datownik okolicznościowy 
to stempel pocztowy z krót-
kim tekstem i elementem gra-
ficznym propagujący doniosłe 
wydarzenie o znaczeniu m.in. 
politycznym, gospodarczym, 
społecznym, kulturalnym, za-
równo w skali ogólnopolskiej 
jak i lokalnej. 

Oprócz wskazanych ele-
mentów datownik ten zawiera 
również oznaczenie konkret-
nej daty z tym wydarzeniem 
związanej lub kolejnej rocznicy 
wydarzenia (datownik jedno-
dniowy stosowany przez okres 
28 dni od dnia wprowadzenia). 
Wyróżnić można także datow-
niki stałe ozdobne ze zmienną 
datą stosowane w oznaczo-
nym okresie oraz takie datow-
niki, które w momencie wpro-
wadzenia z konkretną datą nie 
mają jeszcze ustalonego końca 
okresu stosowania i w więk-
szości przypadków są wykorzy-
stywane do fizycznego zużycia 
lub zarządzenia władzy poczto-
wej kończącego ich stosowanie. 
Występują także datowniki uży-
wane do stemplowania kopert 
FDC (First Day Cover - Pierw-
szego Dnia Obiegu). 

Według obecnie obowiązu-
jących przepisów prawnych do-
tyczących wykonania i stoso-
wania datowników okoliczno-
ściowych, mogą one być zama-
wiane na wniosek osób fizycz-
nych, osób prawnych oraz jed-
nostek organizacyjnych nie po-
siadających osobowości praw-
nej, czyli praktycznie wszyst-
kich podmiotów występujących 
w obrocie prawnym. Zamówie-
nie takie należy złożyć do upo-
ważnionej komórki organiza-
cyjnej Poczty Polskiej w ter-
minie nie krótszym niż 40 dni 
przed datą zamierzonego stoso-
wania datownika i powinno ono 
zawierać elementy określone 
regulaminem dotyczącym da-

towników okolicznościowych.  
Wymiary maksymalne odcisku 
datownika okolicznościowego 
powinny zawierać się w polu  
o wymiarach 40 mm x 40 mm, 
w przypadku odcisku datownika 
o wymiarach koła, kwadratu, 
elipsy lub figury wielowymia-
rowej oraz 40 mm x 30 mm,  
w przypadku odcisku datownika 
w kształcie prostokąta. Mini-
malne wymiary odcisku datow-
nika okolicznościowego – ża-
den z wymiarów nie może być 
mniejszy niż 25 mm. Datow-
nik ma zawierać pełna nazwę 
Urzędu Pocztowego (bez skrótu 
UP) w którym jest stosowany. 
Data ma być zapisana w postaci 
ośmiu cyfr arabskich, oddzielo-
nych kropkami, oznaczających 
kolejno: dzień, miesiąc i rok. Na 
datowniku ma być użyte pełne 
hasło, bez skrótów, za wyjąt-
kiem skrótów powszechnie zna-
nych i stosowanych. Przedsta-
wiony projekt datownika oko-
licznościowego podlega bada-
niu przez właściwe komórki or-
ganizacyjne Poczty Polskiej czy 
spełnia wymagania określone 
regulaminem i po zatwierdze-
niu jest stosowany we właści-
wym urzędzie pocztowym, na 
stoiskach pocztowych organizo-
wanych poza lokalami urzędów 
pocztowych i w innych wyzna-
czonych miejscach. Wniosko-
dawca ponosi koszty wykonania 
i stosowania datownika okolicz-
nościowego a wszelkie sprawy z 
tym związane uregulowane zo-
stają w umowie łączącej strony 
usługi.

 Przed wprowadzeniem 
wskazanych wcześniej wa-
runków wykonania i stosowa-
nia datowników okolicznościo-
wych, czyli przed rokiem 2010, 
obowiązywały inne dopusz-
czalne wymiary tych stempli 
pocztowych oraz warunki ich 
użycia.



Dukla.plstr. 12  nr 5/2015 Dukla.plnr 289  str. 13  

Płomień pamięci zapłonął po raz dziesiąty

Pierwsze miejsce dla „Day Stars” z Chorkówki
Spotkanie pod Krzyżem na Górze Cergowej 2 kwietnia 2015r

Finaliści Międzygminnego Konkursu Tanecznego

Mali Łęczanie (2 m.) odbierają nagrodę

Iga Urban (wyróżnienie)

Baletki z Łęk Dukielskich (2 m.)

Płomień Pamięci 
zapłonął po raz dziesiąty 

Cergowa dumą owiana
Szczycąc się że mogła gościć
Świętych; Jana Pawła II i Jana Duklana 

Od dziesięciu lat grupa turystów spotyka się 2 kwietnia na 
szczycie Cergowej, w rocznicę śmierci Jana Pawła II, aby oddać 
hołd największemu z Polaków, który kochał nasze beskidzkie, 
piękne tereny. Dzięki przewodnikom PTTK Krosno i związanej 
z nimi grupie turystów, którzy stanowią pewną niezawodną część 
uczestników, spotkanie na Cergowej odbywa się regularnie i rów-
nież w tym roku miało miejsce mimo fatalnej pogody. Turyści spo-
tkali się, aby powspominać piękne chwile przeżyte z Naszym Oj-
cem Świętym, podziękować że prawie przez całe nasze życie był  
z nami. Płomień Pamięci zapłonął o godz. 21.37, a ognisko jak 
zwykle przygotowali przewodnicy. 

Miałam ogromne szczęście być blisko św. Jana Pawła II  
w Ogrodach Watykańskich, dlatego wielkim przeżyciem dla mnie 
jest udział w spotkaniach na Cergowej. Dbajmy o Płomień Pa-
mięci, do zobaczenia za rok.

M. Walczak i S. Wilk 
Turyści z Wrocanki

Pielgrzymka do 
Krzyża Wdzięczności 

W tym roku pielgrzymka do Krzyża Wdzięczności w Iwli 
połączona jest z obchodami 80. lecia śmierci Marszałka Józefa 
Piłsudskiego – honorowego obywatela Iwli (uchwała Rady 
Gminy Iwla z 1936 r.)

Pielgrzymka odbędzie się 16 maja 2015 roku, rozpoczęcie 
o godz. 13.00 spod „Starej Szkoły”. Msza św. koncelebrowana 
przez okoliczne duchowieństwo zostanie odprawiona o godz. 
14.30.

Po uroczystościach pod Krzyżem odbędzie się spotkanie  
w domu ks. Ryszarda Szwasta, gdzie referat dotyczący Marszałka 
Józefa Piłsudskiego wygłosi gość honorowy Edward Jankowski – 
przewodniczący Związku Piłsudczyków w Małopolsce. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych!
Mieszkańcy Iwli i ks. Ryszard Szwast

Błogosławieństwo 
pokarmów

W Wielką Sobotę, 4 kwietnia br. w Domu Ludowym w Zbo-
iskach odbyło się błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych. 
Przyniesione przez mieszkańców koszyki z pokarmami poświę-
cił kustosz Sanktuarium św. Jana z dukli o. Micheasz Okoński. 
Panie z KGW przygotowały piękną wystawę wielkanocną swo-
ich prac, które częściowo wykonały podczas warsztatów rzemio-
sła artystycznego. Po błogosławieństwie składano sobie życzenia 
świąteczne.

Alina Szczurek

Bartosz  
i Szczepan Ryczak 
stypendystami

W ramach programu stypendialnego dla uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego  
w roku szkolnym 2014/2015 dwóch uczniów Gimnazjum w Łę-
kach Dukielskich Bartosz Ryczak i Szczepan Ryczak otrzy-
mało stypendium.

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju edukacyj-
nego uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk mate-
matyczno-przyrodniczych. Warunkami obowiązkowymi było: 
uzyskanie średniej ocen z wszystkich przedmiotów co najmniej 
4,75 na zakończenie poprzedniego roku nauki (w tym średnia ocen 
z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodni-
czych, technicznych na poziomie co najmniej 5,00); co najmniej 
30 punktów ze sprawdzianu zewnętrznego. Kryterium dodatko-
wym były udokumentowane szczególne osiągnięcia edukacyjne. 
Stypendyści w okresie nauki w szkole podstawowej zdobyli trzy-
krotnie tytuł laureata w konkursach ogólnopolskich. Bartosz był 
również finalistą konkursu międzynarodowego Pangea. Poza tym 
zdobyli dyplomy wyróżnienia oraz uznania jak również wysokie 
miejsca w gminnym konkursie Bankomat.

Obecnie uczniowie realizują Indywidualny Program Rozwoju 
opracowany przez Opiekuna Dydaktycznego – nauczyciela mate-
matyki p. Ewę Piróg, którego zadaniem jest dalsze poszerzanie ich 
zainteresowań matematycznych.

Ewa Piróg 
nauczyciel matematyki w ZSP w Łękach Dukielskich

Płomień Pamięci zapłonął po raz dziesiąty
Fot. Stanisław Wilk

Błogosławieństwo pokarmów w ZboiskachFot. Norbert Uliasz
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Wokół 650-lat Łęk 
Dukielskich

W 2016 roku Łęki Dukielskie będą obchodzić 650-lecie swo-
jego istnienia, a ściślej mówiąc - pierwszej oficjalnej wzmianki 
o istnieniu tej miejscowości. Z tej okazji podjęto szereg działań 
mających na celu uświetnienie tej rocznicy. 

Przygotowania do jubile-
uszu rozpoczęto już ponad pół-
tora roku temu. 20 września 
2013 r. w Łękach Dukielskich 
spotkała się grupa inicjatywna, 
która zaapelowała o godne upa-
miętnienie tej rocznicy. W spo-
tkaniu uczestniczyli: Krystyna 
Delimata, Jolanta van Grie-
ken-Barylanka, Krystyna Wę-
grzyn-Białogłowicz, Stanisław 
Białogłowicz, Maciej Zborow-
ski, Lesław Wilk, Ryszard So-
liński, Andrzej Krężałek i Hen-
ryk Kyc. To wydarzenie zapo-
czątkowało wielkie dzieło od-
twarzania historii naszej miej-
scowości, pamięci o potom-
nych i dziedzictwie kultural-
nym naszych przodków. 

Kolejne spotkania zaowo-
cowały powstaniem Koła Mi-

łośników Historii Łęk Dukiel-
skich, które działa przy Stowa-
rzyszeniu Kulturalno-Rekre-
acyjnym „Jedność” w Łękach 
Dukielskich. Na czele Koła sta-
nął szef Stowarzyszenia Hen-
ryk Kyc, a jego zastępcami zo-
stali Maciej Zborowski i Le-
sław Wilk. Sekretarzem i ko-
ordynatorem prac została nato-
miast Jolanta van Grieken-Ba-
rylanka. Informacje na te-
mat działań Koła, jego człon-
ków i sympatyków są dostępne 
na specjalnie przygotowanej 
przez Koło stronie http://leki-
dukielskie.dukla.pl/. Znajduje 
się tu wiele unikatowych zdjęć  
z okresu międzywojennego 
oraz informacji i wspomnień o 
ciekawych ludziach pochodzą-
cych z Łęk Dukielskich i zwią-
zanych z naszą miejscowością. 

Członkowie Koła już na 
pierwszym spotkaniu postawili 
sobie ambitne cele, które posta-
nowili systematycznie realizo-
wać. Przede wszystkim posta-
nowiono, jak najszybciej roz-
począć poszukiwania doku-
mentów dotyczących Łęk Du-
kielskich. Z Archiwum Pań-
stwowego we Lwowie już po-
zyskane zostały cenne katastry 
galicyjskie Jozefiński i Fran-
ciszkański. Z Archiwum Pań-
stwowego w Przemyślu, Krako-
wie i w Rzeszowie Koło pozy-
skało mapy i szkice katastralne, 
a dzięki zaangażowaniu księ-
dza proboszcza Zdzisława Ba-
biarza pozyskano dokumenty z 
Archiwum Kurii Metropolital-
nej w Przemyślu. W tej chwili 
przeszukiwane są archiwa Ar-
chidiecezji Krakowskiej.

Stale swoje drzewo gene-
alogiczne dotyczące niemal ca-
łych Łęk uzupełnia Paweł Ko-
łacz z Torunia, z wykształce-
nia historyk archiwista. Dzięki 
jego pracy już kilka osób roz-
sianych po całym świecie zna-
lazło swoje nieznane dotąd ko-
rzenie w Łękach. Równocze-
śnie przygotowywana jest mo-
nografia miejscowości, nad 
którą pracuje pan Henryk Kyc.

Poczyniono również przy-
gotowania do zorganizowa-
nia wystawy malarskiej pocho-
dzącego z Łęk Dukielskich mi-
strza, artysty malarza prof. Sta-
nisława Białogłowicza. Trwają 
też wstępne prace projektowe 
nad obeliskiem upamiętniają-
cym jubileusz. Wydano piękne 
jubileuszowe pocztówki, z któ-
rych dochód został częściowo 
przeznaczony na zakup wy-
różnień w zorganizowanym 
przez Koło, wspólnie z Zespo-
łem Szkół Publicznych w Łę-
kach, Konkursie Historycznym 
„Młodzi dla Historii Łęk Du-
kielskich – dzieje łęckich ro-
dzin we wspomnieniach, do-
kumentach, fotografii”. Inicja-
tywę tę wsparły także osoby 
prywatne, pochodzące z Łęk, 
jak i władze Dukli. W dniu 22 
marca br. w Hali Widowisko-
wo-Sportowej w Łękach Du-
kielskich podsumowano Kon-
kurs i wręczono wyróżnienia o 
czym można było przeczytać w 
poprzednim numerze Dukli.pl, 

jak i na stronie Koła www.leki-
dukielskie.dukla.pl

Podczas tego samego uro-
czystego wieczoru zaprezen-
towano sylwetkę Władysława 
Kordysia, Łęczanina odznaczo-
nego 3-krotnie Krzyżem Wa-
lecznych za dokonane czyny 
męstwa i odwagi w bojach II 
wojny światowej, lotnika 300 
Dywizjonu Bombowego, o któ-
rym więcej przeczytać można w 
kwietniowym numerze DPS-u. 

Dodać muszę, że przygo-
towana przez pana Lesława 
Wilka prezentacja, wzboga-
cona wiedzą historyczną o lot-
nictwie polskim w Wielkiej 
Brytanii oraz krótkimi archi-
walnymi filmami, sprawiła, że 
była niezwykłą lekcją histo-
rii. Na koniec odegrany został 
piękny hymn lotników, który 
zebrani odsłuchali na stojąco. 
Rodzina pana Kordysia przy-
gotowała dla uczestników wie-
czoru słodki poczęstunek.

Tym wieczorem Koło Mi-
łośników Historii Łęk Dukiel-
skich rozpoczęło cykl „Spotkań 
z historią”. W ramach tych Spo-
tkań będą prezentowane syl-
wetki osób i wydarzeń z prze-
szłości. 

Kolejnym wydarzeniem 
związanym z obchodami było 
powołanie dwóch Komitetów: 
Komitetu Honorowego i Komi-
tetu Obchodów 650-lecia Łęk 
Dukielskich. Składy Komite-
tów podane są na stronie Koła. 
Są to głównie przedstawiciele  
i członkowie różnych organiza-
cji i stowarzyszeń działających 
na terenie Łęk Dukielskich. 

Podczas kolejnego spo-
tkania wybrane zostało prezy-
dium tego komitetu w osobach: 
Przewodniczący – Tomasz 
Węgrzyn i członkowie: An-
drzej Krężałek, Andrzej Kędra, 
Krystyna Delimata i Katarzyna 
Reczkowska-Buryła. Podczas 
zebrania padały różne, ciekawe 
propozycje uczczenia obcho-
dów w 2016 r. 

16 kwietnia 2015 r. Komi-
tet Obchodów zaprosił miesz-
kańców Łęk Dukielskich do 
debaty społecznej wokół ob-
chodów 650-lecia naszej wio-
ski. Wśród obecnych był m. 
in. pan Tomasz Soliński - wice 
prezydent Krosna. Na spo-

Sukcesy uczniów 
Zespołu Szkół 
Publicznych  
w Łękach Dukielskich
Współpraca Zespołu Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich  
z Szkołą łowcy Talentów

Współpraca Zespołu Szkół 
Publicznych im. Jana Pawła II 
w Łękach Dukielskich z firmą 
Łowcy Talentów JERSZ rozpo-
częła się w 2006 roku. Łowcy 
Talentów Jersz to organizato-
rzy ogólnopolskich konkursów 
przedmiotowych i Obozów Ta-
lentów. Działalność Łowców 
polega na wspieraniu szkół w 
pracy z dziećmi i młodzieżą 
pragnącą rozwijać swoją wie-
dzę i umiejętności ponad pod-
stawę programową. Celem 

działalności Łowców Talentów 
Jersz jest rozbudzanie zaintere-
sowań i aktywności intelektu-
alnej, wspieranie uzdolnionej 
młodzieży poprzez stwarzanie 
możliwości do intelektualnego 
i twórczego współzawodnic-
twa, nauki przez zabawę.

Dla nauczycieli organizują-
cych konkursy na terenie szkoły 
i współpracujących z firmą jest 
to znakomita okazja do pobu-
dzenia zainteresowań uczniów. 
Ponadto udział w konkursach 
ogólnopolskich daje uczniom  
i nauczycielom niepowtarzalną 
szansę porównania swojej wie-
dzy i umiejętności z uczniami 
z innych szkół, z terenu całej 
Polski.

Dzięki dużemu zaangażo-
waniu nauczycieli: pani Bar-
bary Wierdak i pani Marty 
Pabis konkursy: „Alfik Ma-
tematyczny” i „Alfik Hu-
manistyczny” odbywają się  
w szkole systematycznie, od 
9 lat, a współpraca daje pozy-
tywne efekty. Świadczą o tym 
podziękowania dla nauczycieli 
oraz zdobyte certyfikaty Szkoły 
Łowcy Talentów, które przy-
znawane są dla tych szkół, gdy 
przynajmniej dwóch uczniów 
otrzymało dyplom laureata  
i główną nagrodę, jaką jest 
obóz wypoczynkowo – na-
ukowy w Serpelicach.

Szkoła w Łękach Dukiel-
skich otrzymała już dwa certy-
fikaty Szkoły Łowców Talen-
tów w roku szkolnym 2012/13 
i 2014/15, a siedmioro uczniów 
zostało laureatami i zdobyło 
główną nagrodę, wyjazd na 

obóz wypoczynkowo – na-
ukowy do Serpelic, gdzie w 
sposób aktywny i twórczy spę-
dzili niezapomniany tydzień 
lub dwa tygodnie.
Laureaci konkursów – obóz 
wypoczynkowo – naukowy:

Jakub Jastrzębski - I miejsce 
w województwie i I miejsce w 
Polsce (2006 rok)
Aleksandra Ryczak- II miej-
sce w województwie i VII miej-
sce w Polsce (2006 rok)
Kamil Robótka - II miejsce w 
województwie i XI miejsce w 
Polsce (2006 rok)
Simona Robótka - II miejsce 
w województwie i XII miejsce 
w Polsce (2011 rok)
Wiktor Bury - I miejsce w wo-
jewództwie i XIX w Polsce 
(2012 rok)
Wiktor Bury – I miejsce w wo-
jewództwie i I w Polsce (2012 
rok) - dwukrotny laureat głów-
nej nagrody 
Vanessa Buła – I miejsce w 
województwie i I w Polsce 
(2014 rok)

Oliwia Solińska - I miejsce w 
województwie i I w Polsce - 
(2014 rok)

Laureaci konkursów – na-
grody rzeczowe:

Szczepan Ryczak – IV miejsce 
w województwie (2011 rok)
Milena Buczyńska – I miejsce 
w województwie (2013 rok)
Aurelia Gierlicka - I miejsce 
w województwie (2013 rok)
Vanessa Buła - I miejsce w wo-
jewództwie (2014 rok)

Wśród uczestników biorą-
cych udział w konkursach było 
również 31 uczniów z bar-
dzo dobrymi i dobrymi wyni-
kami, powyżej 80% punktów 
możliwych do zdobycia. 

Wszystkim nagrodzonym 
jeszcze raz gratulujemy, a na-
uczycieli wraz z uczniami za-
chęcamy do zmagania się z nie-
typowymi zadaniami w Ogól-
nopolskim Alfiku Humani-
stycznym i Matematycznym.

Barbara Wierdak,  
Marta Pabis

Zwycięzcy ogólnopolskiego konkursu „Alfik Matematyczny” 2014/2015

Zwycięzcy ogólnopolskiego konkursu „Alfik Humanistyczny” 2014/2015

tkaniu tym przydzielono po-
szczególne zadania do realiza-
cji i zaplanowano kolejne na  
8 czerwca 2015 r. 

Działania wokół obcho-
dów 650-lecia naszej miejsco-
wości łączą ze sobą ludzi róż-
nych wyznań, poglądów i po-
koleń, a także tych, którzy od 
wielu lat mieszkają bardzo da-
leko od swojej rodzinnej miej-
scowości. Tym ostatnim należą 
się największe podziękowania, 
gdyż mimo własnych spraw i 
obowiązków, pamiętają o swo-
ich korzeniach i z wielką pasją 
oraz poświęceniem oddają się 
tworzeniu nowych kart historii 
naszej miejscowości. 

Przy opracowaniu korzy-
stałam z zamieszczanych arty-
kułów na stronie www.lekidu-
kielskie.dukla.pl oraz informa-
cji pozyskanych w czasie z roz-
mów z Jolantą van Grieken-Ba-
rylanką.

Katarzyna  
Reczkowska-Buryła

u dokończenie ze str. 3 

Widziane z Cergowej

sałem jego wspomnień, jego 
ciężkich i trudnych lat okupa-
cji, i potem pięknych lat ma-
rusarzowej powojennej spor-
towej kariery narciarskiej.  
A to na pewno jedno z najwięk-
szych nazwisk w polskim spo-
rcie, choć młodym ono może 
nie wiele dziś powie.

Taka jest zresztą cena spor-
towej sławy, którą trudno zdo-
być, a potem jakże łatwo 
stracić.

Ale to nie tylko domena 
sportu. Kto z nas pamięta  
i na poczekaniu wymieni na-
zwisko wynalazcy penicyliny, 
wcześniej kotła parowego,  
z elektrycznością jakby ła-
twiej, Edisona jakbyśmy 
wszyscy znali. Mamy wielkie 
wynalazki w medycynie, ale 
znają je tylko ludzie najbliżej 

zawodowo i ci, którym te wy-
nalazki uratowały życie.

Wybieram się niedługo  
w góry, w planie są Gorce, 
jedne z moich najbardziej ulu-
bionych gór, ale równocześnie 
z góry powiem, że Tatr nic nie 
zastąpi. Może nie tyle znam 
trochę gór europejskich, ale  
w niektórych z nich bywa-
łem. Na pewno Alpy są wielkie  
i piękne, Kordyliery amerykań-
skie porażają wielkością i roz-
machem, ale Koskowa w Be-
skidzie Myślenickim ma swój 
urok niebagatelny. Raz, że ona 
o rzut kamieniem od ulicy Cho-
pina w Krakowie, dwa – z Ko-
skowej w pogodny dzień dojrzy 
Tatry, a raz to mi chyba błysnął 
tam w słońcu wagonik kolejki 
na Kasprowy. A gdzież indziej 
ja znajdę takie cudo…

Zbigniew Ringer



Dukla.plstr. 16  nr 5/2015 Dukla.plnr 289  str. 17  

PRO FAMILIA

ow   t Ss py oz rr ta o
ww

o e

T

zaprasza na

Udzia³ bior¹ rodziny
- ze  S³owacji, Ukrainy  i Wêgier

- woj. podkarpackie, ma³opolskie, 

  œwiêtokrzyskie, œl¹skie

  W TENISIE STO£OWYM  W TENISIE STO£OWYM

TOWARZYSTWO  SPORTOWETOWARZYSTWO  SPORTOWE

"PRO-FAMILIA"

Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy 
we Frysztaku

Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy 
we Frysztaku

31.05.2015

Dla 4 najlepszych rodzin w poszczególnych
kategoriach cenne nagrody

 profesjonalny sprzêt sportowy, 
grawerowane puchary szklane i dyplomy

"PRO-FAMILIA"

XVII  MIÊDZYNARODOWY RODZINNY TURNIEJ

Nagroda specjalna - 4 dniowy wyjazd do BrukseliNagroda specjalna - 4 dniowy wyjazd do Brukseli

Zapraszamy dzieci, m³odzie¿ szkó³ podstawowych i gimnazjalnych
i ich rodziców z  powiatu brzozowskiego, jasielskiego,

 kroœnieñskiego, sanockiego  do uczestnictwa w turnieju.

www.pro-familia.net ; www.pzts.pl ; www.pozts.pl

TURNIEJ DOFINANSOWANY PRZEZ
 MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI w WARSZAWIE
URZ¥D MARSZA£KOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE

Kurier Gminny Wojaszówka

Nasz Powiat Krosno

Laser-graf

www.lasergrafmonika.republika.pl

GRAWEROWANIE LASEROWE

Bajdy

PATRONAT, WSPÓ£ORGANIZATOR

KROeko

WENTA-Frysztak
Pose³ na Sejm R.P. - Stanis³aw Piotrowicz

Marsza³ek woj. podkarpackiego - W³adys³aw Ortyl

Eurodeputowana - El¿bieta £ukacijewska

SPONSOR SPRZÊTOWY

AGA SPORT

KROSNO

Gmina Jas³o

Starostwo Powiatowe Krosno

Gmina Wojaszówka

Starostwo Powiatowe Strzy¿ów

Tygodnik Sanocki

Powiatowa Gazeta 
Brzozowska

Obiektyw Jasielski

Nasz Rymanów

Dukielski Miesiêcznik 
Samorz¹dowy

Gazeta Piastuñ

Wieœci Sko³yszyñskie

PRZYBÓWKA - Zbigniew Macek

DELIKATESY GROSZEK - Bratkówka

PIEKARNIA ¯aneta - Bajdy Krasowscy

DELIKATESY CENTRUM - Frysztak

MILOMAX - Krosno

Masarnia Stara Wêdzarnia - Frysztak

ATOS  - Krosno

Zak³ad Budowlany DROGOÑ - Frysztak

Warsztat Diagnostyki Samochodowej
Frysztak - W.Salamon

Stolarnia Frysztak - Dykas

SPONSORZY

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Jesteśmy jedną z najmłodszych 
drużyn w klasie okręgowej
Rozmowa z prezesem klubu sportowego Przełęcz Dukla Wiesławem Jakiełą

Red. Panie prezesie co no-
wego w klubie przed rundą 
wiosenną?

Wiesław Jakieła: Przygotowa-
nia do rundy wiosennej roz-
poczęliśmy w styczniu, zaję-

cia odbywały się 
w hali, na wolnym 
powietrzu, odbyli-
śmy również kilka 
spotkań sparingo-
wych. Mamy obec-
nie 24 osobową ka-
drę, która składa się 
z naszych wycho-
wanków. Staramy 
się grać naszymi 
zawodnikami. Je-
steśmy jedną z naj-
młodszych drużyn w 
klasie okręgowej.

Red. Jacy nowi za-
wodnicy pojawią 
się w zespole?

W. Jakieła: Jak po-
wiedziałem wcze-
śniej nasza kadra 

opiera się o swoich zawodni-
ków, jedynie w tym sezonie do-
łączył do nas Ireneusz Krówka 
z MOSiR Krosno. Mamy na-
dzieję, że jego talent w naszym 
klubie rozwinie się prawidłowo. 

Red: Jakie plany na najbliższą 
przyszłość?

W. Jakieła: Jesteśmy w gór-
nej strefie w tabeli, mamy do-
brą pozycję po rundzie jesien-
nej i zamierzamy nadal konty-
nuować ciekawą grę. Nie wy-
bieramy się wyżej z uwagi na 
zwiększone środki potrzebne w 
klasie wyższej. Dodam jeszcze, 
że zainteresowanie społeczno-
ści lokalnej piłką nożną nie jest 
zbyt duże. Czasy obecnie nie 
sprzyjają na tworzenie stabil-
nej sytuacji, wielu młodych za-
wodników kończy szkoły śred-
nie idzie na studia i szuka pracy 
często za granicą.

Red. Jak wygląda sytuacja fi-
nansowa klubu?

W. Jakieła: Obecnie finanse 
klubu przedstawiają się bar-
dzo dobrze. Głównym i strate-
gicznym sponsorem od kilku lat 
jest Przedsiębiorstwo Produk-
cji Materiałów Drogowych w 
Rzeszowie. W związku z tym, 

że jestem kierownikiem ka-
mieniołomu w Lipowicy udaje 
się pozyskiwać środki na roz-
wój klubu. Korzystając z oka-
zji chciałem podziękować wła-
dzom spółki, a szczególnie panu 
prezesowi Piotrowi Majkutowi. 
Dziękujemy również Urzędowi 
Miejskiemu w Dukli i ocze-
kujemy większego wsparcia 
klubu. Dziękuję panu Stani-
sławowi Malczewskiemu, Jó-
zefowi Głowie, który często or-
ganizuje nam posiłki dla pił-
karzy na zakończenie sezonu, 
Medicus Dukla, firmie Ja-
siołka Pawła Krajmasa, Pagu-
met Dukla, Żwirgeo.

Red.: Kto z działaczy wspiera 
pana prezesa?

W. Jakieła: Mogę liczyć na 
kliku stałych działaczy, nie 
można powiedzieć, że jest wielu 
chętnych do pomocy. Wymienić 
należy wiceprezesa klubu Ma-
riusza Sanockiego, członków 
zarządu Władysław Boczara, 
Zbigniewa Korzenia, Mariana 
Filiksa, Józefa Aszlara, Jana 
Mikosa, Franciszka Drajewi-
cza, który od lat wspiera naszą 
działalność jako przewodni-
czący komisji rewizyjnej. Dzię-
kuję również za wsparcie me-
dialne p. Stanisławowi Kalicie.
Dziękuję za rozmowę 

Stanisław Kalita

Wiesław Jakieła

Na najniższym 
stopniu podium  
w Jedliczu

W sobotę 11 kwietnia w Jedliczu odbył się Wielkanocny 
Turniej Piłki Siatkowej. Wzięły w nim udział 2 żeńskie zespoły 
sekcji piłki siatkowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Dukli. W kategorii gimnazjum, trzy osobowe zespoły rywalizo-
wały „każdy z każdym” do 20 punktów i jednego wygranego seta. 
Zespół MOSIR Dukla I zajął najniższe miejsce na podium, drugi 
zajął miejsce V.

W turnieju wystąpiły zawodniczki z MOSiR Dukla I: Izabela 
Pitak, Karolina Sanicka, Aleksandra Sanicka i Julia Gydziak. 
W zespole MOSiR Dukla II: Agnieszka Wróbel, Aleksandra 
Gydziak, Aleksandra Mamczarz.
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Zawodnicy MOSiR Dukla rocznik 2003

II miejsce rocznika 
2003 na turnieju  
w Jedliczu

29 marca chłopcy z rocznika 2003 wzięli udział w 
ostatnim turnieju halowym w tym sezonie. W turnieju 
wzięło udział sześć zespołów: Nafta Jedlicze, UKS Wo-
jak Wojaszówka, Bardomed Krosno, Beniaminek Kro-
sno, Koniczynka Krosno, MOSiR Dukla. Turniej rozgry-
wany był systemem każdy z każdym, było bardzo dużo 
gry bo mecze trwały 19 minut. Ostatni halowy turniej wy-

Zakończenie szkolnej 
ligi tenisa stołowego

Szkolna Liga szachowa 
na półmetku

10 marca 2015 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli 
zakończone zostały dwa turnieje szachowe w ramach V Gminnej Ligi 
Szachowej o Puchar Burmistrza Dukli. W zawodach wystartowało 38 
zawodników z Jasionki, Tylawy, Dukli, Pałacówki, Rogów i Iwli.

szedł całkiem nieźle, przegrywamy jedynie jeden mecz w turnieju 
ze zwycięzcą Beniaminkiem Krosno 0 : 4, a resztę meczy wygry-
wamy dosyć pewnie strzelając sporo bramek. Najlepszym strzel-
cem turnieju został, z ośmioma bramkami, Aleksander Wróbel,  
a najlepszym zawodnikiem w naszym zespole został Seweryn 
Nycz. Dziękujemy bardzo organizatorom za zaproszenie na tak 
ekscytujący turniej. 

Klasyfikacja Końcowa :
I Miejsce – Beniaminek Krosno
II Miejsce – MOSiR Dukla
III Miejsce – Wojak Wojaszówka
IV Miejsce – Bardomed Krosno
V Miejsce – Nafta Jedlicze
VI Miejsce – Koniczynka Krosno

Skład naszej drużyny: Nycz Seweryn, Uliasz Szymon, Mosz-
czyński Norbert, Wróbel Aleksander, Krzywda Paweł, Bugiel 
Łukasz, Szymon Kołacz

Daniel Ożga

Wyniki turnieju P 15’:
1. Frączek Tomasz - Iwla
2. Krówka Damian - Iwla
3. Szczurek Patryk - Jasionka
4. Kucza Arkadiusz - Rogi
5. Uliasz Karol - Rogi
6. Fornal Grzegorz - Iwla

Wyniki w poszczególnych ka-
tegoriach:
SP 0-III

1. Mysza Witold - Dukla
2. Turek Damian - Rogi
3. Kopij Oskar - Rogi
4. Kowalewski Paweł - Jasionka
5. Wierdak Kamil - Iwla
6. Kandefer Mateusz - Rogi

SP IV-VI
1. Szczurek Patryk - Jasionka
2. Kucza Arkadiusz - Rogi

W czwartek 9 kwietnia 2015r. został rozegrany ostatni IV 
turniej Gminnej Ligi Tenisa Stołowego. Do rywalizacji przy-
stąpiło 40 zawodniczek i zawodników ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z terenu Gminy Dukla. 

Po wielu emocjonujących meczach poznaliśmy zwycięzców 
w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz najlepsze szkoły 
w ogólnej punktacji po czterech turniejach. Zawodnicy, którzy 
zajęli miejsca w pierwszej trójce otrzymali pamiątkowe medale i 

dyplomy natomiast najlepsze trzy szkoły 
otrzymały puchary oraz bony na zakup 
sprzętu sportowego w kwocie I miejsce 
300 zł, II miejsce 200 zł oraz III miejsce 
100 zł.

Ogólna punktacja szkół po 4 turnie-
jach :

Szkoła podstawowa : 
I miejsce Łęki Dukielskie 1398 pkt.
II miejsce Dukla 1338 pkt.
III miejsce Tylawa 602 pkt.
IV miejsce Iwla 148 pkt.

Gimnazjum : 
I miejsce Łęki Dukielskie 743 pkt.
II miejsce Dukla 715 pkt.
III miejsce Iwla 630 pkt.
IV miejsce Tylawa 248 pkt.

Bogdan Maciejewski

3. Uliasz Karol - Rogi
4. Fornal Grzegorz - Iwla
5. Kowalewski Kornel - 
Jasionka
6. Szczurek Konrad - Jasionka

Gimnazjum
1. Frączek Tomasz - Iwla
2. Krówka Damian - Iwla
3. Rajchel Wiktor - Dukla
4. Pitak Szymon - Iwla
5. Kowalski Konrad - Tylawa
6. Zygmunt Dawid - Tylawa

Wyniki turnieju P 60’+10”:
1. Fornal Grzegorz - Iwla
2. Frączek Tomasz - Iwla
3. Szczurek Patryk - Jasionka
4. Uliasz Karol - Rogi
5. Krówka Damian - Iwla
6. Pitak Szymon - Iwla

Wyniki w poszczególnych  
kategoriach:

SP 0-III
1. Kowalewski Paweł - Jasionka
2. Kandefer Mateusz - Rogi
3. Turek Damian - Rogi
4. Mysza Witold - Dukla
5. Kucza Kamil - Rogi
6. Kandefer Hubert - Rogi

SP IV-VI
1. Fornal Grzegorz - Iwla
2. Szczurek Patryk - Jasionka
3. Uliasz Karol - Rogi
4. Kucza Arkadiusz - Rogi
5. Kluk Julia - Iwla
6. Kowalewski Kornel - 
Jasionka

Gimnazjum
1. Frączek Tomasz - Iwla
2. Krówka Damian - Iwla
3. Pitak Szymon - Iwla
4. Zygmunt Dawid - Tylawa
5. Rajchel Wiktor - Dukla
6. Kowalski Konrad - Tylawa
Normy na kategorie szachowe 
uzyskali: Frączek Tomasz  
i Uliasz Karol (II), Kowalew-
ski Paweł i Wasiak Jagoda (III), 
Kucza Kamil i Szyszlak An-
drzej (V).
Szczegółowe wyniki z obu tur-
niejów na stronie:
http://www.chessarbiter.com/
turnieje/2015/ti_1017/
http://www.chessarbiter.com/
turnieje/2015/ti_1020/

Klasyfikacja ogólna po 2 turniejach:
 M-ce Nazwisko Imię Pkt, MBch, Bch, Wins CBch
 1 Frączek Tomasz 14,5 80,00 102,50 13 94,50
 2 Krówka Damian 14,0 78,00 100,50 13 87,50
 3 Szczurek Patryk 13,5 79,00 102,00 12 92,50
 4 Fornal Grzegorz 12,5 73,50 93,50 11 92,00
 5 Uliasz Karol 12,0 79,00 99,50 11 92,50
 6 Kucza Arkadiusz 11,5 72,50 93,00 11 90,00
 7 Pitak Szymon 11,0 68,00 89,50 10 86,00
 8 Rajchel Wiktor 10,0 73,00 94,00 10 83,50
 9 Kowalewski Kornel 10,0 58,50 75,00 10 76,00
 10 Kowalewski Paweł 9,5 68,50 88,50 9 83,00

Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach:
Klasy 0-III

 M-ce Nazwisko Imię Pkt, MBch, Bch, Wins CBch
 1 Kowalewski Paweł 9,5 68,50 88,50 9 83,00
 2 Turek Damian 9,5 66,50 87,50 9 80,50
 3 Mysza Witold 9,0 66,50 88,00 8 81,00
 4 Kandefer Mateusz 9,0 61,50 81,50 9 75,50
 5 Wierdak Kamil 8,0 58,50 76,50 8 70,50
 6 Kucza Kamil 8,0 53,50 69,00 7 63,50

Klasy IV-VI
 M-ce Nazwisko Imię Pkt, MBch, Bch, Wins CBch
 1 Szczurek Patryk 13,5 79,00 102,00 12 94,00
 2 Fornal Grzegorz 12,5 73,50 93,50 11 88,00
 3 Uliasz Karol 12,0 79,00 99,50 11 94,00
 4 Kucza Arkadiusz 11,5 72,50 93,00 11 87,50
 5 Kowalewski Kornel 10,0 58,50 75,00 10 70,50
 6 Kluk Julia 9,0 70,50 90,50 9 83,50

Gimnazjum
 M-ce Nazwisko Imię Pkt, MBch, Bch, Wins CBch
 1 Frączek Tomasz 14,5 80,00 102,50 13 94,50
 2 Krówka Damian 14,0 78,00 100,50 13 92,50
 3 Pitak Szymon 11,0 68,00 89,50 10 82,50
 4 Rajchel Wiktor 10,0 73,00 94,00 10 87,50
 5 Zygmunt Dawid 9,5 66,50 85,50 9 79,00
 6 Kowalski Konrad 7,0 57,50 72,50 7 68,50
Szczegółowe wyniki rozgrywek ligi na stronie: www.spiwla.du-
kla.pl. Kolejne dwa turnieje zostaną rozegrane od września do li-
stopada 2015 r. Już teraz na nie zapraszamy.
Turnieje dofinansowane przez Burmistrza Dukli.

Jerzy Gunia

Uczestnicy turnieju z organizatorami

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

Wykaz obejmuje lokal mieszkalny nr 24 o powierzchni 
użytkowej 55,81m2 zlokalizowanym w Dukli przy ulicy 
Kościuszki 2 wraz z udziałem 267/10000 części w pra-
wie własności do gruntu oznaczonego działką nr 177/5 o 
powierzchni 1678m2 .
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nierucho-
mości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 518 ze zmianami) mogą składać wnioski o nabycie zbywanych 
nieruchomości w terminie do 18 maja 2015 roku. W Urzędzie 
Miejskim w Dukli pokój numer 302. Szczegółowe informacje w 
sprawie w/w nieruchomości zamieszczone są na stronie interne-
towe www.bip.dukla.pl.

Burmistrz
Andrzej Bytnar

OGŁOSZENIE
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Nagroda specjalna  
dla uczniów  

dukielskiego liceum

Damian Madej  
w eliminacjach  
wojewódzkich

Nagrody dla podopiecznych ŚDS w Cergowej

Sukcesy tenisistów 
stołowych na arenie 
wojewódzkiej

28 marca 2015r. w Pruchniku odbyły się drużynowe  
Mistrzostwa Województwa w kategorii młodzik. W zawodach 
wystartowały dwie drużyny UKS TKKF MOSiR Dukla zajmując 
drugie i piąte miejsce.

I drużyna (Piotr Krukar, Michał Olbrycht)
II drużyna (Szymon Sporek, Gracjan Wszołek, Szymon 

Maciejewski).
W pierwszej rundzie obie nasze drużyny miały los wolny

II runda : UKS TKKF MOSiR Dukla I – Jar Kielnarowa 3:0
II runda : UKS TKKF MOSiR Dukla II – Gwoździk Gwoźnica 

Dolna 2:3
III runda : UKS TKKF MOSiR Dukla I – Gwoździk Gwoźnica 

Dolna 3:2
Półfinał : UKS TKKF MOSiR Dukla I – LZS Kąkolówka 3:2
Finał : UKS TKKF MOSiR Dukla I – KU AZS Politechnika I Rze-

szów 0:3
* * *

Trzy tygodnie wcześniej 8 marca 2015r. w Stalowej Woli 
odbyło się III Grand Prix Podkarpacia żaków i skrzatów. 
W zawodach wystartowała czwórka zawodników UKS TKKF 
MOSiR Dukla w składzie Aleksandra Jurczyk , Maja Krukar 
Szymon Maciejewski oraz Gracjan Wszołek.
Miejsca zawodników :

Kategoria skrzat, skrzatka : 
I miejsce Szymon Maciejewski
XI miejsce Aleksandra Jurczyk

Damian Madej 
w eliminacjach 
wojewódzkich

Etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej zorganizowany został 31 marca 2015 w Krośnie. Zwycięzcą 
w kategorii „szkoły ponagimnazjalne” okazał się uczeń Damian 
Madej z klasy III LO. Będzie on reprezentował powiat krośnień-
ski w eliminacjach wojewódzkich. Turniej podzielony był na dwa 
etapy: część ustną i część pisemną. Eliminacje przeprowadziła ko-
misja złożona z pracowników Komendy Miejskiej PSP w Krośnie 
mł. bryg. Marek Fejkiel (Przewodniczący Komisji) i mł. bryg Ire-
neusz Długosz (członek Komisji) oraz przedstawicieli ZOP ZOSP 
RP w Krośnie dh Roman Prugar (członek Komisji) i dh Józef 
Tucki (członek Komisji). 

Damianowi serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na 
etapie wojewódzkim konkursu.

Arkadiusz Twardzik
Zdjęcia na wkładce

W środku Damian Madej - zwycięzca Turnieju szczebla powiatowego

Trener Bogdan Maciejewski z wychowankami

Trenerzy z wychowankami

Kategoria żak, żaczka : 
I miejsce Gracjan Wszołek
II miejsce Szymon Maciejewski
II miejsce Maja Krukar

Bogdan Maciejewski

Krystyna Zając, Piotr i Józef Mastej - laureaci I miejsca z burmi-
strzem Andrzejem Bytnarem, Sekretarz Haliną Cycak (z prawej)  
i dyr OK w Dukli Małgorzatą Walaszczyk-Faryj (z lewej) Nagrodzeni uczestnicy ŚDS w Cergowej podczas rozdania nagród w Transgranicznym 

Centrum Kultury

Opiekun Tadeusz George (w środku) z uczniami z LO w Dukli podczas Turnieju  
w Dąbrowie Górniczej

Uczniowie Dukielskiego LO na IV Ogólnopolskim Turnieju Klas o Profilu Mundurowym 
w Dąbrowie Górniczej.
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ciąg dalszy na str. 27 u

O Puchar Burmistrza Dukli

Jan Strycharski  
- lekarz z powołania

Krzesła wykonane przez dr Jana Strycharskiego

Uczestnicy Turnieju w Dukli

Zwycięzcy z organizatorami

Grób Marii i Jana Strycharskich na cmentarzu w Dukli

Osobiste rzeczy dr Jana Strycharskiego

Butelki apteczne

O Puchar Burmistrza Dukli 

Jan Strycharski – 
lekarz z powołania

cz.3

W odcinku pierwszym „Jan Strycharski – lekarz z po-
wołania” opublikowanym w 281 nr Dukli.pl z września 
2014 r. napisałam, że przybył on do Dukli około 1920 roku. 
Dokumenty do których dotarłam pokazują jednak, że już  
w 1900 rok Jan Strycharski mieszkał w Dukli. 

trzy doby na wietrze, desz-
czu, błocie. Trudno nawet zro-
zumieć, że ludzie tak kilka ty-
godni koczują, starzy, chorzy, 
małe dzieci, często bosi i źle 
ubrani, bez pieniędzy, głodni. 
Zanik wszelkich uczuć ludz-
kich, etyki, o miłości bliźniego 
i miłosierdziu wszyscy dawno 
zapomnieli. Został tylko in-
stynkt samozachowawczy. 
Groźba wywózki do Rosji jak 
błysk miecza Damoklesowego 
oślepiała ludzi i robiła z nich 
potwory. Czasami żydowskim 
cywilnym milicjantom uda się 
za łapówkę (którą dzielą się 

z milicjantami sowieckimi) 
dotrzeć przed komisję……  
Po tygodniu takiego koczowa-
nia straciliśmy z mężem na-
dzieję i powoli przyzwycza-
jamy się do myśli o życiu w 
Rosji, gdy nas tam wywiozą. 
Wprawdzie mąż mój jako le-

karz może znaj-
dzie pracę, ale 
przecież nie znał 
języka Prosili-
śmy Boga o cud, 
bo tylko cud 
mógł nas wyzwo-
lić z tego pie-
kła. Kiedy po 
nocy rankiem 
znowu znaleźli-
śmy się na placu, 
mąż mój ogrze-
wał płaszczem 
czworo małych 
dzieci, ja stałam 
w pierwszym sze-
regu przygoto-
wujących się do 
runięcia na do-
mek, gdzie wyda-
wano przepustki. 

Kiedy już 
wydawało się, że 

szczęście jest tak blisko, wy-
szli żydowscy milicjanci i kol-
bami uderzali na oślep usta-
wionych ludzi. Pani Maria 
postawiła wszystko na jedna 
kartę, przedarła się przez mi-
licjantów i dotarła do ogródka 
okalającego domek, w którym 
wydawane były wizy, stanęła 
w kolejce po przepustkę. Po-
stanowiła, że nie da się stąd 
wyrzucić. Kto nie miał za-
meldowania w Przemyślu nie 
przechodził przez wymarzony 
graniczny most, jechał do Ro-
sji. Zbliżał się sowiecki ofi-
cer kontrolujący zameldowa-
nie przemyskie, którego nie 
miała, nie miało też zamel-
dowania kilka osób przed i 
za nią w kolejce. Oficer nie 
sprawdził zameldowania, ka-
zał wydać stosowne prze-
pustki. Czyż to nie cud?

Po wielu miesiącach tu-
łaczki, od kiedy opuścili we 
wrześniu 1939 roku Duklę ten 
dzień był dla nich najszczę-
śliwszy. Jak wrócili nie wia-
domo, pani Maria nie napisała 
tego w swoim pamiętniku. 
Nie wiem, czy opowiadała 
komukolwiek o powrocie.  
Kiedy Strycharscy wrócili 

W swoim pamiętniku Ma-
ria Strycharska pisze, konty-
nuuję fragment dotyczący po-
wrotu z Horodenki do Dukli:

Plac przed małym dom-
kiem, w którym urzędują komi-
sarze od 6 tygodni zapełniony 
jest tysiącami ludzi koczu-
jących na nim dniem i nocą, 
często z maleńkimi dziećmi. 
Czekają na możliwość wejścia 
do komisji wydającej prze-
pustki. Zapoznaliśmy się z sy-
tuacją na placu i z rozpaczą 
doszliśmy do przekonania, 
że nie może być mowy o doj-
ściu przed komisję. Czekamy 

W hali MOSiR w Dukli 11 kwietnia 2015 roku odbył się  
I Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Dukli. 

wody sędziowali; Sensei: Ra-
dosław Gonet, Ireneusz Kasza, 
Adam Buczyński, Adam Przy-
była, Grzegorz Gonet, Senpai: 
Grzegorz Szybisty, Krzysz-
tof Pęcak, Dariusz Ząbik, Do-
lek Pasterczyk, Agata Kandefer  
i Aleksandra Pasterczyk. Spike-
rem turnieju był Sensei: Janusz 
Solecki. 

Sponsorami przedsięwzię-
cia byli: Burmistrz Dukli, MO-
SiR Dukla, Edyta i Grzegorz 
Gonet- firma „Delta” Zręcin, 
Wiktor Mosoń i Dojo Dukla.

W organizację zawodów 
zaangażowani byli: Bogusława 
Krupa, Adrianna Gonet, Be-
ata Zajdel, Marta Pasterczy-
k,Anna Sypień, Korona Mar-
cin, Krzysztof Kopciuch i Sła-
womir Pietruszka.

Drużynowo I miejsce i pu-
char burmistrza Dukli zdobyła 
sekcja Jedlicze

II miejsce sekcja Dukla
III miejsce sekcja Krosno
IV miejsce sekcja Zręcin

Turniej cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem i od-
niósł niesamowity sukces spor-
towy, organizacyjny i integra-
cyjny. Ogromne zaangażo-
wanie rodziców i opiekunów 
dzieci biorących udział w za-
wodach, pracowników MOSi-
R-u, licznie przybyłych gości 
oraz ogromna praca członków 
KKKK sprawiły, że wszystko 
przebiegło bardzo sprawnie, na 
wysokim poziomie, a przede 
wszystkim rozbudziło chęć dal-
szego rozwoju tej formy dzia-
łalności sportowej w Dukli.
Organizator: Marek Sawczuk 

zdjęcia na wkładce

Organizatorem turnieju był 
Krośnieński Klub Karate Ky-
okushin Dojo Dukla- Sensei 
Marek Sawczuk. Współorgani-
zatorem był pan Michał Szopa- 
dyrektor MOSiR Dukla, a patro-
nat honorowy sprawował bur-
mistrz Dukli Andrzej Bytnar. 

Uczestnikami turnieju byli 
karatecy ze wszystkich sekcji 
krośnieńskiego KKK. Wystą-
pili reprezentanci sekcji z Be-
ska, Dukli, Iwonicza, Jedlicza, 
Korczyny, Krosna, Nowego 
Żmigrodu, Zarszyna i Zręcina. 
Udział wzięło 120 zawodni-
ków, którzy wystąpili w dwóch 
konkurencjach- kata i kumite- z 
podziałem na wiek, wagę i sto-
pień zaawansowania.

Sędzią głównym był Shihan 
Roman Woźniak. Ponadto za-
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OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
UCHWAŁA NR VI/34/15
z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 
Dukla na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 74 ust. 
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmia-
nami) oraz art. 127 ust. 1 pkt1 lit f, art. 211, art. 
212, art. 217,
art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
885 z późniejszymi zmianami ), Rada Miejska  
w Dukli uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Zwiększa dochody uchwały budżetowej 
Gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 221.221,39 zł, 
w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 6.600,00 zł,
b) dochody majątkowe o kwotę 214.621,39 zł 
zgodnie z tabelą nr 1.
2) Zmniejsza dochody uchwały budżetowej Gminy 
Dukla na rok 2015 o kwotę 314.633,39 zł, w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 106.012,00 zł,
b) dochody majątkowe o kwotę 208.621,39 zł 
zgodnie z tabelą nr 1.
3) Tabela nr 1. Plan dochodów. (patrz tab. 1)

§ 2. 1) Zmniejsza wydatki uchwały budżetowej 
Gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 1.005.240,85 
zł, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 1.005.240,85 zł zgod-
nie z tabelą nr 2,
2) Zwiększa wydatki uchwały budżetowej Gminy 
Dukla na rok 2015 o kwotę 911.828,85 zł, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 910.249,53 zł zgod-
nie z tabelą nr 2
b) wydatki majątkowe o kwotę 1.579,32 zł zgod-
nie z tabelą nr 2.
3) Tabela nr 2. Plan wydatków. (patrz tab. 2)

3)
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KOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz.U.z 2014 r., poz. 518) informuję, że w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych 
do dzierżawy.

Wykaz obejmuje działki nr : 2331 położoną w Iwli, 3433 poło-
żoną w Jasionce oraz część działki nr 89/2 położonej w Dukli.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do dnia 22 maja 
2015 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.

Burmistrz
Andrzej Bytnar

Ta
b.

 2

Ta
b.

 1

UCHWAŁA NR VI/34/15

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 1 pkt1 lit f, art. 211, art. 212, art. 217, 
art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 
885 z późniejszymi zmianami ), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Zwiększa dochody uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2015 o kwotę  221.221,39 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 6.600,00 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 214.621,39 zł  zgodnie z tabelą nr 1.

2) Zmniejsza dochody uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 314.633,39 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 106.012,00 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 208.621,39 zł  zgodnie z tabelą nr 1.

3) Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie

1 4 6 7

bieżące

758 Różne rozliczenia -106 012,00 0,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa -106 012,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 0,00 6 600,00

Wpływy z usług
Zwrot z tyłu wychowania przedszkolnego uczniów z terenu innych gmin 
uczęszczających do szkół na terenie Gminy Dukla

0,00 6 600,00

bieżące -106 012,00 6 600,00

majątkowe

020 Leśnictwo 0,00 6 000,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 6 000,00

600 Transport i łączność -208 621,39 208 621,39

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -208 621,39 208 621,39

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

0,00 177 328,18

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

0,00 31 293,21

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -177 328,18 0,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -31  293,21 0,00

Id: BB6C0409-3463-4A09-89DC-FD1D4F494A11. Podpisany Strona 1

Przedsięwzięcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla" 
zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-18-500/13-00 z dnia 21.11.2013 r. 
o dofinansowanie w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka

-208 621,39 208 621,39

majątkowe -208 621,39 214 621,39

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -208 621,39 208 621,39

Ogółem: -314 633,39 221 221,39

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3

-208 621,39 208 621,39

§ 2. 1) Zmniejsza wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2015 o kwotę  1.005.240,85 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.005.240,85 zł zgodnie z tabelą nr 2,

2) Zwiększa wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2015 o kwotę         911.828,85 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 910.249,53 zł zgodnie z tabelą nr 2

b) wydatki majątkowe o kwotę 1.579,32 zł zgodnie z tabelą nr 2.

Id: BB6C0409-3463-4A09-89DC-FD1D4F494A11. Podpisany Strona 2

§ 3. Zwiększa plan dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych z 
tytułu zwrotu jednostkom
samorządu terytorialnego kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszko-
li niepublicznych na terenie innych
gmin o kwotę 4.000,00 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

Burmistrz Dukli informuje, że w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Dukli wywieszony został wykaz nie-
ruchomości, stanowiących własność mienia ko-
munalnego Gminy Dukla, przeznaczonych do 

sprzedaży.

Wykaz obejmuje: działkę nr 1476 – zabu-
dowaną położoną w Głojscach, udział wy-
noszący 1/6 część działki nr 278/2 poło-
żonej w Nowej Wsi, działki nr: 252/17, 
252/28 wraz z udziałem 1/10 część dział-
ki nr 252/38; 252/18, 252/29 wraz z udzia-
łem 1/10 część działki nr 252/38; 252/16, 
252/27 położone w Dukli.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w naby-
ciu nieruchomości na podstawie art 34 ust. 1 pkt 
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518) 
mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieru-
chomości w terminie do dnia 8 czerwca 2015 r. w 
Urzędzie Miejskim w Dukli pok. Nr 106. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stro-
nie internetowej www.dukla.pl.

Andrzej Bytnar
BURMISTRZ
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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

OGŁOSZENIE

u dokończenie ze str. 23 
Jan Strycharski – lekarz z powołania

Dukla.plstr. 22  nr 4/2015 Wesołych świąt! Dukla.plnr 288  str. 23  Wesołych świąt!

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

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

u dokończenie ze str. 21 

Podążali śladami świętego Jana z Dukli

A G R O T U R Y S T Y K A
zdrowy wypoczynek 

wśród natury 

do123rota@vp.pl
tel. 696 703 279

www. podwiatrakami.pl

VII Beskidzkie Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego  
w Trzcianie na Pustelni św. Jana z Dukli

Program: 
11 kwietnia 2015 

godz. 17.30 Koncert zespołów w Ośrodku Kultury w Dukli 
Angel’s Sorrow - Krosno 

UTOPIA - Rogi 
GUITAR FORCE - Rzeszów 

12 kwietnia 2015 
godz. 11.00 Msza Święta na Pustelni św. Jana z Dukli

po Mszy Św. gorąca przekąska w stałym miejscu na parkingu.
godz. 14.00 Pokaz stuntu motocyklowego chłopaków ze STREFY 

CZADU- parking obok klasztoru oo. Bernardynów w Dukli -

Serdecznie zapraszamy

OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
OGŁOSZENIE

Burmistrza Dukli
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 

Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla

Stosownie do art. 11, pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 
r., poz. 647 z późn. zm.) jak również stosownie do uchwa-
ły Nr LI/339/14 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 25 czerw-
ca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmia-
ny Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla w zakresie usunię-
cia z rysunku studium obszarów potencjalnego rozwoju 
energetyki odnawialnej – elektrownie wiatrowe w miej-
scowościach Cergowa, Jasionka, Równe, Łęki Dukielskie, 
Wietrzno, z wyłączeniem działek ewidencyjnych w miej-
scowości Równe nr 886, 965, 1148, 1149, 1271, 1504 i w 
miejscowości Łęki Dukielskie nr 1848, 1960, 1961, 1373, 
1369, 1368, 1767, 1769, 1768 2025, zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu 
zmiany studium.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48, ust. 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie uzgodnili odstąpie-
nie od przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania 
na Środowisko do przedmiotowej zmiany studium.

Projekt zmiany studium udostępniony będzie w dniach od 
9 kwietnia 2014 r. do 8 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Dukli godzinach od 7.00 do 15.00, w pokoju  
nr 106.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany stu-
dium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 maja 2014 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Dukli, o godz. 10.00.

Uwagi i wnioski do projektu zmiany studium może wnosić 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmia-
ny studium wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnio-
ski do projektu zmiany studium należy składać na piśmie lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwali-
fikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej do Burmistrza Dukli z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także ozna-
czenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 22 maja 2015 r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków 
jest Burmistrz Dukli.

Andrzej Bytnar
Burmistrz Dukli

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

Wykaz obejmuje działki nr: 915/2 o pow. 0,1362 ha  
położoną w Teodorówce, 58 o pow. 0,05 ha położoną  
w Równem, 168 o pow. 0,38 ha i 169 o pow. 0,48 ha po-
łożone w Tylawie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518) 
mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w ter-
minie do dnia 11 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Dukli pok. 
Nr 106. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
www.dukla.pl.

Andrzej Bytnar
BURMISTRZ

wzruszającymi wierszami  
i opisami miejsc kultu św. Jana 
z Dukli.

Podczas spotkania pod-
sumowującego projekt, które 
otworzyła dyrektorka szkoły 
Katarzyna Reczkowska-Bu-
ryła, uczestnicy spotkania 
obejrzeli prezentację multime-
dialną obrazującą etapy pracy 
uczniów nad projektem, prace 
plastyczne, fotografie, wysłu-
chali deklamacji wierszy au-
torstwa uczniów, a także zo-
baczyli film pt. „Opowieść  
o Janku”. Film niezwykle wy-
mowny, pokazujący w bardzo 
prosty sposób najważniejsze 
wydarzenia w życiu Świętego. 

Projekt i działania  
w nim wykonywane inspiro-
wał uczniów do podejmowa-
nia różnych wyzwań: byli ar-
tystami plastykami, fotogra-
fami, literatami, a wreszcie fil-
mowcami. Pozwolił im poka-
zać wybraną przez nich po-
stać świętego Jana z Dukli  
w różnych aspektach arty-
stycznych i to im się udało zna-
komicie. Mają też dzięki pro-
jektowi swój wkład w promo-
cję naszej gminy.

Na zakończenie był 
skromny poczęstunek, a go-
ście otrzymali w prezencie 
piękny kalendarz, do którego 
w pełni prawa autorskie mają 
jego twórcy, czyli uczniowie 
II kasy Gimnazjum w Rów-
nem. Ja tam także byłam i je-
stem pod wrażeniem wykona-
nej pracy. Gratuluje uczniom, 
nauczycielom i rodzicom.

Krystyna Boczar-Różewicz

Gimnazjalny projekt edukacyjny 
pt. „Śladami św. Jana z Dukli” 
opracowali uczniowie klasy II 
Gimnazjum ZSP w Równem:

Dominik Bałon
Krystian Bałon
Sebastian Bałon
Aleksandra Bogaczyk
Karolina Borek
Sebastian Braja
Arkadiusz Chowaniec
Tomasz Dudzik
Alan Dudziński
Mateusz Fesz
Marcin Kluk
Kamil Kolanko
Karolina Kopcza
Karol Patla
Daniel Sorys
Daria Ulijaszyk
Krzysztof Wojtowicz

Pod czujnym okiem opieku-
nek: Beaty Bek i Anety Cyran.

Gospodarstwo Ogrodnicze 
„OLA”

Cergowa 222a
Oferuje sprzedaż:

- kwiatów balkonowych i ogrodowych 
(surfinia, bakopa, smagliczka, 
hortensja)

- krzewów ozdobnych i użytkowych 
(hibiskus, borówka amerykańska, 
trzmielina, tuja)

Z a p r a s z a m y !

Ko n t a k t :  6 0 6  7 8 2  4 6 7

ZARZĄDZENIE NR 37/15
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych prze-
znaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszy-
mi zmianami), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. , poz. 518 z póź-
niejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXX/190/05 Rady Miejskiej 
w Dukli z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad naby-
wania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich 
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie 
Gminy Dukla (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 47, poz. 
545 oraz z 2011 r. Nr 170, poz. 2458), Burmistrz Dukli zarządza, 
co następuje:

§ 1. Przeznacza do oddania w najem nieruchomość komunalną wy-
mienioną w wykazie stanawiącym załącznik do niniejszego zarzą-
dzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 
21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dukli, a ponad-
to informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicz-
nej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tabli-
cy ogloszeń w miejscowości w której położona jest nieruchomość  
a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dukli.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Naczelnikowi Wydziału 
Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Dukli. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz

Andrzej Bytnar

16,2% mieszkańców 
Podkarpacia cierpi na otyłość

7 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia. Niech ten 
dzień będzie pretekstem do tego, by skupić się właśnie na zdro-
wiu - zastanówmy się z jakimi problemami mamy najczęściej do 
czynienia, i ile o nich wiemy. Okazuje się, że to właśnie otyłość 
jest epidemią XXI wieku. Dowód? W Polsce ok. 51% społeczeń-
stwa zmaga się z dodatkowymi kilogramami, w tym w wojewódz-
twie podkarpackiego 16,2%. Według badań przeprowadzonych 
przez SW Research na zlecenie GACA SYSTEM 28,6% miesz-
kańców naszego województwa błędnie uważa, że leczenia otyło-
ści możemy podjąć się we własnym zakresie.

Wyszukała: kbr
-------------------------------------------------------------------------------

Skuteczna walka  
o zdrowe serce

22 kwietnia rusza Narodowy Test Ryzyka Chorób Serca  
i Naczyń „Mam dobry cholesterol”. Każdy Polak może dzięki 
niemu sprawdzić, czy jest w grupie zagrożenia. Wystarczy,  
że wejdzie na stronę www.mamdobrycholesterol.pl odpowie 
na specjalistyczne pytania.

Z badań wynika, że co 3 minuty umiera dorosły Polak na skutek 
chorób serca i naczyń. Ich główną przyczyną jest zbyt wysoki po-

Żyj zdrowo

UCHWAŁA NR LVIII/356/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy Jana Strycharskiego w Dukli  
oraz ustalenia przebiegu ulicy Jana Strycharskiego  

i ulicy Pocztowej w Dukli
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594 z później-
szymi zmianami), art. 7 ust. 3 ustaw}’ z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późniejszy-
mi zmianami) oraz w związku z art. 47a ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 
193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Dukli 
uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje nazwę ul. Jana Strycharskiego części dotychczaso-
wej ul. Pocztowej w Dukli w zakresie części działki numer ewi-
dencyjny 10/1.
§ 2. Ustala przebieg ulicy Jana Strycharskiego oraz ulicy 
Pocztowej w Dukli, według załącznika do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.
§ 4. Traci moc uchwala Nr LYTT/351/14 Rady Miejskiej w Dukli 
z dnia 29 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jana 
Strycharskiego w Dukli oraz ustalenia przebiegu ulicy Jana 
Strycharskiego i ulicy Pocztowej w Dukli.
§ 5. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

do Dukli okupowanej przez 
Niemców nie było łatwo. Dok-
tor jednak zaczął działać, zała-
twiał przydziały leków, my-
dła. W tych działaniach bardzo 
pomocna była mu biegła zna-
jomość języka niemieckiego. 
Operację karpacko-dukielską 
udało się Strycharskim prze-
trwać w piwnicach swojego 
domu. Po wyzwoleniu Stry-
charscy zostali w Dukli, ale to 
była już inna rzeczywistość. 
W 1944 roku w domu „Pod li-
pami” przyszedł na świat syn 
Heleny siostry Marii i Bro-
nisława brata Jana Strychar-
skiego, który na cześć stryja 
otrzymał imię Jan. Doktor po-
magał w czasie okupacji cho-
rym, po wojnie także kontynu-
ował praktykę lekarską, miał 
bardzo wielu pacjentów. Zmarł 
w Dukli 7 stycznia 1956 roku. 
Pani Maria przeżyła męża o 27 
lat, zmarła również w Dukli 
29 listopada 1983 roku. Oby-
dwoje spoczywają na cmenta-
rzu komunalnym w Dukli. 

Dzisiaj w domu pp. Ma-
rii i Jana Strycharskich miesz-
kają pp. Zofia i Piotr Witkow-
scy. Dom ten za zgodą ro-
dziny zapisała im pani Maria 
Strycharska. Witkowscy odre-
staurowali dom, praktycznie 
jak powiedział mi pan Piotr 
Witkowski wybudowali go na 
nowo na starych fundamen-
tach. Dom poszedł w dobre 
ręce. Dzięki zapobiegliwości 
i miłości do pamiątek urato-
wali po doktorze trochę rze-
czy osobistych i książek. Zo-
stało także kilka mebli wyko-
nanych przez doktora. Znako-
wał je własnym logo: kwia-
tem szarotki górskiej. Pań-
stwo Witkowscy ożywili dom 
„Pod lipami”. Wychowali tu 
pięcioro dzieci, które poszły 
w „świat”.

Doktor Jan Strychar-
ski spędził w Dukli więk-
szość swego życia, ponad pół 
wieku, zapisał się bardzo do-
brze w pamięci mieszkańców 
Dukli, a także okolicy. Przed 
II wojną światową był ostat-

nim burmistrzem Dukli. Jak 
już pisałam, jako mała dziew-
czynka, często słyszałam  
o zdolnościach lekarskich 
doktora, o których wspomi-
nała moja babcia. Aby uczcić 
Jego zasługi Rada Miejska w 
Dukli uchwałą z 28 paździer-
nika 2014 roku nadała ulicy 
przy której stoi dom „Pod li-
pami”, w którym mieszkali  
pp. Strycharscy ulicą Jana 
Strycharskiego, aby na za-
wsze w Dukli  przetrwała pa-
mięć o doktorze z powołania 
Janie Strycharskim. 

Oficjalne nadanie nazwy 
ulicy i otwarcie wystawy o Ja-
nie Strycharskim, którą gmina 
Dukla organizuje wspólnie z 
Muzeum Historycznym – Pa-
łac w Dukli nastąpi w drugiej 
połowie maja br.

Krystyna Boczar-Różewicz

ziom cholesterolu, który powo-
duje śmierć aż 170 tysięcy osób 
rocznie! To ogromna strata dla 
nas i naszego kraju. Dla porów-
nania w wypadkach drogowych 
ginie co roku 3500 osób. 

Chcąc uświadomić każ-
demu Polakowi, jakie są czyn-
niki ryzyka chorób serca i na-
czyń, oraz co powinniśmy ro-
bić, by zminimalizować liczbę 
zachorowań i zgonów, grupa 
specjalistów z Narodowego 
Programu Walki z Zawałami, 
Udarami i Chorobami Układu 
Krążenia „Mam dobry chole-
sterol” opracowała unikalny 

Narodowy Test. 
Test jest dostępny na stro-

nie www.mamdobrychole-
sterol.pl od 22 kwietnia 2015 
roku.

 Wyszukała: kbr
Załącznik do zarządzenia Nr 37/15 Burmistrza Dukli z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Załącznik do zarządzenia Nr 37/15

Burmistrza Dukli z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem.

WYKAZ 
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do oddania w najem

Lp. Księga wieczysta 
działki 

Numer 
działki

Powierzchnia 
lokalu

Opis i położenie Przeznaczenie 
nieruchomości

Wysokość 
wywoławcza 

czynszu 
najmu za 
miesiąc 

Termin 
opłacania 
czynszu

Okres 
umowy

1 KS1K/00064771/4 842,
843

107m2 Łęki Dukielskie 415
sołectwo Myszkowskie.
Stan techniczny budynku 

wymaga poczynienia nakładów 
celem dostosowania go do 
prowadzenia zamierzonej 

działalności.

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej i 

usługowej -symbol 
MN/U-1

z przeznaczeniem 
na przedszkole

6,50 zł do 10 dnia 
miesiąca

Czas 
nieoznaczony

Id: E4472A1C-9297-4485-84F6-64C956948E73. Podpisany Strona 2

WYKAZ
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do oddania w najem
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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:
Stoją w kroku, na zwierza wytknęli flint rury
Jako dwa konduktory w łono ciemnej chmury;
Aż oba jednym razem pociągnęli kurki (…) 

fragment „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

Łowiectwo i ekologia

m o w a n a 
siłą przy-
roda to sy-
gnały, że 
w naszym 
otoczeniu 

zaczyna się czas niezwykły, 
czas narodzin nowych poko-
leń. Prawie wszystkie gatunki 
otaczającej nas fauny szykują 
gniazda, barłogi czy też szukają 
ustronnych miejsc na wydanie 
potomstwa. Jest to okres bar-
dzo ważny dla myśliwych, któ-
rych dyskretna obecność po-
winna zapewnić spokój w ło-
wisku, konieczny dla samic jak  
i nowo narodzonego potom-
stwa. Utrzymanie spokoju w 
łowisku będzie procentowało 
licznymi miotami czy też wy-
lęgiem zdrowego, dobrze odży-
wionego pokolenia. 

W wielu kołach okres ten 
nazwany jest obowiązująca ci-
szą. Miesiąc maj zwłaszcza w 
tym roku jest czasem cieka-
wych wydarzeń w kraju, a to 
wybory prezydenckie, to rów-
nież okres ważnych zebrań 
(zgromadzeń) w kołach łowiec-
kich. Tegoroczne zebrania wy-
łonią nowe zarządy kół na ko-
lejną pięcioletnią kadencję. 
Zbliża się nowelizacja ustawy 

Prawo Łowieckie oraz plano-
wane są zmiany w innych prze-
pisach prawnych np. szkody ło-
wieckie, odnowa umów dzier-
żawnych. Musimy zdawać so-
bie sprawę, że wyzwaniom tym 
będą zmuszeni sprostać człon-
kowie nowo wybranych zarzą-
dów, a są naprawdę duże. Wy-
bór musi być odpowiedzialny 
i przemyślany, na przypadko-
wość żadne koło nie może so-
bie pozwolić. 

Prawdopodobnie w zdecy-
dowanej większości kół człon-
kami zarządów zostaną dotych-
czasowi społecznicy, których 
życiową pasją jest łowiectwo.

Wiemy jak cudownie spa-
cerować po lesie, a jeszcze 
cudowniej po takim, w któ-
rym nikogo nie ma. Piszę bo 
wraz z nadchodzącą wiosną ro-
śnie apetyt nie tylko na nowa-
lijki, ale też na nowe rewelacje 
związane z nagraniami głosów 
wydawanych przez różne ro-
dzaje ptactwa. Miałem kolegę 
mgr Kazimierza G., który po-
siadał nagrane na ówczesnym 
sprzęcie głosy co śpiewa, kuka, 
puka, ksęka itp. Siedząc cza-
sami u kolegi wydawać by się 
mogło, że jesteśmy wśród lasu 
lub rozległych pól czy stawów. 

Jak z powyższego wynika las 
jest piękny i uczęszczamy tam 
nie tylko słuchać ptactwa ,ale 
też na grzyby, maliny, borówki.

„Mamy też i krajobrazowe 
parki i narodowe parki, które 
nie mając dotacji ani środ-
ków z budżetu, żeby zarobić 
na swoje utrzymanie zmuszone 
są wycinać swoje drzewostany  
i strzelać do bytującej tam 
zwierzyny” ( P. Gdula ŁP).

„Gwałtowana reakcja mi-
nistra rolnictwa i obiecany od-
strzał dzików wynikały bar-
dziej ze względów politycznych 
i strachu przed protestującymi 
niż ze zdrowego rozsądku” ( M. 
Łogin).

Zawsze piszę na ten temat, 
ale tego nigdy za wiele „Bez-
pieczeństwo na polowaniu trak-
tujemy priorytetowo dlatego 
musimy bezwzględnie reago-
wać na wszelkie przejawy omi-
jania reguł”.

„Warto pytać pracowni-
ków w sprawach niejasnych,  
a otrzymamy odpowiedź prawi-
dłową co do danego pytania” 
(M. Gruziński ŁP.)

Polowanie na kleszcze: 
Małe pajęczaki stanowią 

poważne zagrożenie. Atakują 
ludzi i zwierzęta, przenosząc 
groźne choroby, które zagra-
żają naszemu zdrowiu i życiu. 
Zła wiadomość jest taka, że nie 
znaleziono nowego cudownego 
leku czy preparatu odstrasza-
jącego. Więcej nowości- nowe 
tabletki są dla naszych czworo-
nożnych przyjaciół. 

Ciepłe w ostatnich latach 
zimy powodują, że kleszcze 
zachowują swoją aktywność 
praktycznie przez cały rok – co 
więcej obszary miejskie wyka-
zują ten sam stopień zagrożenia 
co obszary polne i leśne. Zagro-
żenie nie wolno bagatelizować, 
gdyż choroby wywołane przez 
kleszcze mogą być przyczyną 
niebezpiecznych dla zdrowia 
powikłań, a nawet prowadzić 
do śmierci. Na razie można 
się zaszczepić jedynie przeciw 
kleszczowemu zapaleniu mó-
zgu. Nie będę dalej straszył na-
szych czytelników, należy uwa-
żać i tyle. W razie czego kon-
taktować się z lekarzem. 

Wiosna, wiosna, wiosna… 
a tu dalej zimno, a już mamy 
maj i wiele świąt, ptaszki śpie-
wają, wróble ćwierkają bociany 
klekoczą.

W tym wydaniu będę sta-
rał się przedstawić kilka cie-
kawostek np. o pięknie wiosny  
w łowisku. Kwiecień plecień bo 
przeplata więcej zimy, a mniej 
lata. Chcemy, żeby tych cie-
płych dni było więcej w maju. 
Wiosenne klimaty zagoszczą 
już na dobre. Ptasie trele, bu-
dząca się do życia z niepoha-

ciąg dalszy na str. 26 u

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie
Foto: St. Lis. Reprodukcja z ŁP. Kleszcz pospolity 

Lekkostrawny kuskus to kaszka nadająca się zarówno do dań obiadowych, jak i deserowych. 
Jej przygotowanie jest niezwykle proste – kuskus wystarczy zalać wrzątkiem i odstawić na kilka 
minut. Ma dużo błonnika, więcej białka niż kasza perłowa lub ryż i może być spożywany przez 
osoby cierpiące na dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, gdyż nie podrażnia żołądka.

Kuskus warzywny 
to rodzaj sałatki, Wersja jest bardzo tania i szybka w wykonaniu.  

Wystarczy 10 minut do jej przygotowania.
Składniki:

100 g kaszki KusKus
bulion warzywny lub woda
2 ugotowane marchewki
1 ugotowana pietruszka
kawałek ugotowanego selera
pęczek szczypioru
kilka gałązek mięty
sól, chilli, pieprz do smaku
1 łyżka oliwy z oliwek

Sposób przygotowania:
Przygotuj kaszkę wg przepisu na opakowaniu. Zalej 100 g kaszki gorącą osoloną woda lub 

bulionem warzywnym 0,5 cm nad poziom kaszki. Odstaw na 5 minut po czym rozdrobnij ją wi-
delcem. Zetrzyj warzywa w łezkę. Posiekaj szczypior i listki mięty. Dodaj warzywa, szczypior 
i miętę do kaszki. Dodaj oliwę, dopraw solą, chilli i pieprzem do smaku. Wymieszaj dokładnie. 
możesz dodać do kaszki Kuskus ugotowane warzywa strączkowe.

S m a c z n e g o !

Praca dla przyrody  
i świata

Miód powstaje z nektaru, 
który produkują rośliny w tak 
zwanych nektarnikach. Są one 
najczęściej umiejscowione w 
kwiatach. Jednak jak od każ-
dej reguły i tutaj są wyjątki.  
I tak czereśnia i brzoskwinia 
ma nektarniki pozakwiatowe. 
Nektar to zagęszczony sok ro-
śliny zawierający pewną ilość 
cukrów prostych. Pszczoły in-
teresują się nektarem, który mi-
nimum ma 5% cukrów. Mniej-

sza ilość cukrów w ogóle nie 
wabi ich. Najczęstsze stężenie 
cukrów w nektarze mieści się 
w przedziale od 10% do 40%. 
Jeżeli dana roślina w nekta-
rze ma więcej fruktozy to taki 
nektar preferują pszczoły. Naj-
większą część nektaru stanowi 
woda. Natomiast w miodzie nie 
może być jej więcej niż 20%. 
Pszczoły muszą odparować jej 
nadmiar i to jest dla nich dodat-
kowa praca. Ilość wody w nek-

tarze to ważny szczegół w go-
spodarce pasiecznej. Pszcze-
larz musi zapewnić odpowied-
nią ilość miejsca w ulu na nek-
tar. Brak jego powoduje straty 
w miodzie. Pszczoły najpierw 
do ula przynoszą nektar, a do-
piero później przez odparowa-
nie powstaje miód. Oczywiście 
pszczoły nie tylko interesują 
się nektarem, ale każdym słod-
kim sokiem roślinnym. Według 
obowiązującego prawa mio-
dem jest produkt wytwarzany 
przez pszczoły miodne łączące 
specyficzne swoje substancje 
z nektarem, spadzią lub nekta-
rem i spadzią jak również wy-
dzielin żywych roślin. Dlatego 
jeden produkt pasieczny jest 

błędnie nazwany „ziołomio-
dem”. Spotkałem się z interpre-
tacją nazwy „ziołomiód” jako 
miodu z ziół. Miód z plantacji 
ziół jest miodem nektarowym 
np. lawendowym, koperkowym 
itp. Produkt wytwarzany za po-
mocom pszczół, ale nie będący 
miodem lecz słodką substancją 
i przypominającą miód zwaną 
„ziołomiodem” jest wytwo-
rzony przez człowieka za po-
mocą pszczół. Z miodem nie 
ma wiele wspólnego, chociaż 
jest z nim mylony lub utożsa-
miany. I należy mieć to na uwa-
dze, że nie wszystko co słodkie 
i lepkie jest miodem. Przy pro-
dukcji „ziołomiodu” to czło-
wiek podaje bazę – syrop z do-
datkiem ekstraktu ziołowego, 
a pszczoły tylko go zagęsz-
czają dodając w tym proce-
sie wydzieliny swych gruczo-
łów. Nie ulega wątpliwości, że 
taki produkt ma swoje walory 
ale nie można go utożsamiać 
z miodem. Wracając do nek-
taru to w drodze ewolucji ro-
śliny „odkryły”, że zapylanie 
przez pszczoły jest wysoce sku-
teczne, dlatego w swych kwia-
tach wydzielają nektar aby na-
grodzić pszczoły za pracę, ale 
wydzielają go tyle by zmu-
sić pszczoły do dalszej pracy. 
Bo gdyby pszczoła w jednym 
kwiecie znalazła tyle nektaru 
co jej potrzeba to zapylanie nie-
stety nie byłoby tak efektywne. 
Dlatego nektaru jest tyle, że 
opłaca się pszczole trudzić ale 
z kolei tak mało, że musi lecieć 
jeszcze na inne kwiaty. Pod-
czas jednego lotu pszczoła od-
wiedza od 50 do 100 kwiatów. 
Aby zebrać jeden kg miodu 
muszą odwiedzić około 4 mi-
lionów kwiatów. Więc tak mała 
pszczoła wykonuje dużą pracę. 
Praca zapylaczki pszczoły 
jest niezastąpiona. Oczywi-
ście człowiek próbuje cały 
czas podrobić pszczołę jako 
zapylaczkę czy producenta 
miodu ale z miernym skutkiem.  

Co rusz ogłasza sukces, który w 
praktyce okazuje się nieudolną 
próbą. Rośliny oprócz nektaru 
wabią pszczoły zapachem, ko-
lorem. Rośliny można by nawet 
powiedzieć prowadzą ciągły 
„wyścig” o pszczoły. To kwitną 
wtedy gdy niewiele roślin kwit-
nie, to mienią się kolorami do-
stosowanymi do pszczół. Dla 
ludzkiego oka żółty to żółty,  
a pszczoła dzięki specyficznej 
budowie oka widzi różne od-
cienie i rodzaje kolorów dla 
nas wyglądających tak samo. 
Wiemy, z ewolucji, że pierwsze 
rośliny do zapylania wykorzy-
stywały wiatr. Jednak skutecz-
ność pracy pszczół zaowoco-
wało tym, że rośliny w znacz-
nej mierze „przeszły” na usługi 
pszczół. Oczywiście zależność 
jest obopólna. Pszczoły potrze-
bują roślin a rośliny pszczół.

Dlatego dbajmy o pszczoły 
i doceniajmy ich pracę wyko-
naną dla świata i przyrody bo 
my ludzie bardzo potrzebujemy 
tego małego owada czy tego 
chcemy czy nie.
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Złota myśl :)
„Często wybaczamy tym, którzy nas nudzą, lecz nie wybaczamy tym,  
  których my nudzimy.”

Uśmiechnij się!
Droga do lokalu wyborczego:
Franek mówi do Staszka: zobacz, 
pierwszy będzie ten, który biegnie  
w czerwonym krawacie.
Staszek patrzy i mówi: to nie krawat to 
język.

* * *
Wynalazca prezentuje w Urzędzie Pa-
tentowym swój wynalazek:
- W ten otwór wkładamy twarz.  
W środku są dwie brzytwy, które błyska-
wicznie golą.
- Ale przecież każdy ma inne rysy 
twarzy.
- Tylko przy pierwszym goleniu.

* * *
Dwóch myśliwych górali znalazło jeża 
i zawzięcie się kłóci jak to zwierzę się 
nazywa:
- To jest iglak.
- To jest spilok.
Nadszedł stary myśliwy i zawyroko-
wał: to nie jest iglak ani spilok. To jest 
koleok.

Opracował Fryderyk Krówka
 Honorowy Członek Koła  

Łowieckiego ,,Rogacz’’ w Dukli 

Oto kleszczowe przykazania:
1. Zaszczep się. 2. Zaszczep psa.  

3. Uważaj w terenie. 4. Nie licz, że po-
czujesz. 5. Nie zwlekaj. 6. Nie smaruj. 
7. Usuwaj ostrożnie. 8. Nie bądź na-
iwny. 9. Nie ignoruj objawów. 

Każde ukąszenie kleszcza monito-
ruj pod opieką lekarza. W Polsce naj-
częściej występującym kleszczem jest 
Ixades nicinus zwany kleszczem pa-
stwiskowym. Kleszcz pospolity żeruje 
u nas na co najmniej 100 gatunkach 
ssaków, gadów i ptaków. Oczywiście 
nie wszystkie kleszcze są nosicielami 
chorób. Ogólnie szacuje się, że około 
10-15% jest zakażonych krętkami, 
które wywołują boreliozę. Kleszcze nie 
potrafią skakać i znajdują swoje ofiary 
np. ludzi, jelenie, owce, psy i gryzonie. 
Polują wdrapując się na szczyty drzew, 
traw, krzewów i oczekują na swoje 
ofiary. 

PS. Większość materiału do Dukli.pl 
zaczerpnąłem z ŁP.

Święto Lasu  
w podkarpackich lasach

Koniec kwietnia to czas obchodów 
Święta Lasu, które swą tradycją nawiązuje 
do inicjatywy leśników z 1933 roku, kiedy 
to pod patronatem Prezydenta RP w Spale 
odbyły się pierwsze takie obchody o cha-
rakterze ogólnopolskim. Ustalono wówczas, 
że ostatnia sobota kwietnia będzie Świętem 
Lasu w Polsce. 

Lasy przedwojennej Polsce były zde-
wastowane przez zaborców i działania wo-
jenne, a w odtwarzanie przyrodniczych za-
sobów włączył się cały naród. Duże zaan-
gażowanie wykazywały szkoły, organizując 
spontaniczne akcje sadzenia drzew. Powstał 
specjalny Komitet Obchodów Święta Lasu, 
który co roku wydawał broszury edukacyjne. 
Również po wojnie organizowano akcje spo-
łeczne sadzenia drzew. 

- Efektem dużego wysiłku leśników i sze-
rokich kręgów społeczeństwa jest wzrost lesi-
stości z niecałych 21 procent po zakończeniu 
wojny do niemal 30 procent obecnie - mówi 
Marek Marecki, zastępca dyrektora RDLP 
w Krośnie ds. gospodarki leśnej. - Wciąż jed-
nak potrzeba budować pozytywne nastawie-
nie społeczeństwa do lasu, gdyż jest on miej-
scem wypoczynku, fabryka tlenu i źródłem 
wielu pożytków. Lasy państwowej własności 
to dobro ogólnodostępne, o czym też warto 
przypominać z okazji Święta Lasu. 

Nadleśnictwa podległe RDLP w Kro-
śnie w ostatnim tygodniu kwietnia zorgani-
zują pikniki edukacyjne połączone z sadze-
niem drzew i krzewów. Rangę regionalną 
będą miały obchody Święta Lasu w Nadle-
śnictwie Lubaczów, które 30 kwietnia orga-
nizuje wraz z miejscowym samorządem sa-
dzenie alei lipowej przy nowo wybudowanej 
drodze Budomierz - Wola Kryształowa. Bę-
dzie to kontynuacja alei stanowiącej obecnie 
pomnik przyrody na fragmencie drogi. Za-
planowano posadzenie 100 drzew. 

Nadleśnictwo Bircza przygotowuje pik-
nik edukacyjny połączony z sadzeniem lasu 
na terenie Bobrowej Doliny i w Lesie Me-
dialnym. 

Leśnicy z Nadleśnictwa Cisna 
z uczniami Zespołu Szkół w Cisnej zaplano-
wali posadzić 3-4 tys. sadzonek buka. Nad-
leśnictwo Dukla dwa turnieje przybliża-
jące uczniom zagadnienia z zakresu ochrony 
przyrody i pracy leśnika w Szkole Podstawo-
wej w Wietrznie i Zespole Szkół Publicznych 
w Równem. Leśnicy z Nadleśnictwa Krasi-
czyn będą sadzić drzewa i krzewy przy kilku 
przemyskich przedszkolach w Przemyślu.

W sobotę 25 kwietnia Nadleśnictwo Ko-
łaczyce organizuje piknik w Centrum Edu-
kacji Ekologicznej w Bierówce, z ekspozy-
cją leśnych nasion i szyszek, pokaz bajek  

i filmów przyrodniczych, wy-
cieczki do lasu, gry i konkursy 
dla dzieci, ognisko. 

Leśnicy z Nadleśnictwa 
Kolbuszowa w ramach akcji 
„Las pełen energii” posadzili 
z pracownikami PGE Energia i 
uczniami kolbuszowskich 5000 
sosen na powierzchni około pół 
ha. przy udziale 120 osób. 

Sadzenie drzew i krzewów 
w pozostałych nadleśnictwach 
wezmą udział m.in. żeglarze, 
młodzież Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego  

Warsztaty rzemiosła 
artystycznego

Biorą w nich udział: nasto-
latki, kobiety w średnim wieku 
oraz seniorki. Panie prezentują 
bardzo różnorodne i niezwykle 
piękne wytwory swojej pracy. 
Są wśród nich haftowane ob-
razy, serwety i obrusy, szy-
dełkowe serwetki, koszyczki, 
osłonki na jajka, aniołki, zwie-
rzątka, serwety na drutach, ko-
szyki z wikliny ekologicznej, 
palmy. Okazało się, że nasze 
panie oznaczają się wieloma 

umiejętnościami artystycz-
nymi. Wszystkie zaprezen-
towane przez nie prace to 
prawdziwe dzieła sztuki. 
Zajęcia prowadzone są nie-
odpłatnie w piątki przez 
utalentowane panie z na-
szej miejscowości. Do tej pory 
ich tematyka związana była 
ze zbliżającymi się Świętami 
Wielkanocnymi. Zajęcie pro-
wadziły panie: Anna Wojtuń, 
Agata Łacheta i Jolanta Lajda-

nowicz. Nauczyłyśmy się ro-
bić: pisanki z kordonka i pa-
pieru metodą origami (do de-
koracji mieszkania), ozdabiać 
różnorako styropianowe pi-
sanki, robić z gazety ekolo-

giczną wiklinę, a następnie 
wyplatać z niej koszyki, ro-
bić kwiaty z bibuły i krepiny 
i układać palmy. Na stołach 
znalazły się własnoręcznie 
upieczone ciasta i chleb, kawa 
i herbata. Panie zintegrowały 
się ze sobą. Jest to nauka, ale 
także wspaniała rozrywka tak 
bardzo nam potrzebna.

Alina Szczurek

Na warsztatach

w Mielcu, pracownicy firmy 
„Kronospan”, przedszkolaki, 

seniorzy, przedstawiciele władz 
lokalnych i różnych środowisk 
społecznych.

W trakcie wszystkich im-
prez organizowanych przez 
nadleśnictwa, posadzonych zo-
stanie około 17 tysięcy nowych 
drzew i krzewów.

Edward Marszałek 
rzecznik prasowy RDLP w 

Krośnie

Pier wsze miejsce dla  
„Day Stars” z Chorkówki

Bogusław Pacek - dyrektor GOK w Chorkówce wręcza nagrody

16 kwietnia br. w sali 
widowiskowo-teatra lnej 
Ośrodka Kultury w Dukli od-
był się I Międzygminny Kon-
kurs Tańca. 

Na scenie mogliśmy zoba-
czyć 11 układów tanecznych  
w różnych technikach, od tańca 
ludowego po taniec współcze-
sny, od etiud solowych, cho-
reografii zespołowych po wi-
dowiska taneczne. Łącznie na 
naszej scenie wystąpiło około 
80 młodych utalentowanych 

tancerzy. Popisom tanecznym 
przyglądały się dwie komi-
sje. Pierwsza w składzie Sa-
bina Okońska-Majdosz, Bo-
gusław Pacek i Norbert Uliasz  
i druga - dziecięca w składzie: 
Anna Głód, Zuzanna Krowicka 
i Eliza Kowalska – członkinie 
zespołu „GABI”. Jury posta-
nowiło przyznać następujące 
miejsca i wyróżnienia:

I miejsce – „Day Stars” - 
Chorkówka

II miejsce – „Mali Łęczanie”- 
Łęki Dukielskie, „Sto-
krotki” – Chorkówka, „Ba-
letki” – Łęki Dukielskie

III miejsce – Zespół baletowy 
z Jaślisk

Wyróżnienie – Oliwia Bo-
bula - Nadole, Iga Urban 
- Zboiska, zespół „Omega” 
– Chorkówka

Nagroda Jury dziecięcego – 
zespół „Day Stars”

Norbert Uliasz

Z inicjatywy kobiet 13 marca 2015r. w Domu Ludo-
wym w Zboiskach rozpoczęły się warsztaty rzemiosła  
artystycznego. 
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Święto lasu  
w Podkar- 
packich 
Lasach

Sadzenie drzew - najlepsze, co człowiek może zrobić dla środowiska

Warsztaty rzemiosła artystycznego
Fragment wystawy rękodzieła artystycznego
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