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Zima nie
odpuszcza
Jest zima, to musi być zimno - jak mawiał klasyk. Ta pora roku
była w ubiegłych latach dla nas bardzo łaskawa - temperatury powyżej zera stopni, czasem popadał śnieg, który w kontakcie z ziemią momentalnie znikał. Dlatego to, czego doświadczamy ostatnio tak nas dziwi i cieszy. Większość z nas na zimę narzeka, ale
są i tacy, którzy witają ją z radością. Dzieci cieszą się szczególnie.
W tym roku ferie zimowe były w jednym terminie ze względu na
pandemię koronawirusa. Zalecano spędzać je w domu, więc mimo
śniegu i mrozu w drugim tygodniu ferii ze względu na zamknięte
stoki i inne obostrzenia jeżdżący na nartach niewiele skorzystali ze
śniegu. Ze śniegu można było jednak skorzystać. Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Dukli przygotował w parku przypałacowym
trasy do biegania na nartach, górki też zostały zasypane, więc kto
chciał mógł korzystać. Śnieg nadal pada, krajobrazy są piękne,
ale na drogach są duże utrudnienia, szczególnie doznają ich ci,
którzy dojeżdżają do pracy samochodem i muszą co rano skrobać
szyby. Ale zima ma też dobre strony. Na mróz trzeba się ubrać
ciepło, więc można się pochwalić nową kurtką puchową, butami
traperami i czapką z pomponem a la Kamil Stoch. Oszczędzamy
też na myciu swoich pojazdów, bowiem na ulicach posypywanych
piaskiem i solą, nikt nie oczekuje że będziemy jeździć czystym
autem. Dzięki prawdziwej zimie, stajemy się bardziej rodzinni.
Nic dziwnego: komu by się chciało wytykać nos na zewnątrz.
Mimo wszystko zachęcam do uprawiania sportów zimowych
i długich spacerów, szczególnie gdy świeci słońce i jest lekki mróz.
Nie zachęcam natomiast do morsowania w górach, bo można sobie odmrozić kończyny. Na eskapady w góry, w szortach i bez
podkoszulka trzeba się ponoć dość długo przygotowywać, aby nie
zrujnować sobie zdrowia.
Krystyna Boczar-Różewicz
Mimo wszystko zima jest piękna, szczególnie ta w wierszu
ks. Ireneusza Wójcika:

Zasypało, zawiało, otuliło śnieżnym puchem,
przyniosło biel polom, ziemi i drogom,
a do serca zawitał uśmiech znany
z dzieciństwa ze wspomnień.
Uśmiechnijmy się dziś do płatków śniegu,
sopli błyszczących na dachu,
białych drzew, czerwonych nosów,
to mała radość.

Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Zastrzegamy sobie prawo
do skracania artykułów i adiustacji tekstów. Materiały przyjmujemy
do 20. każdego miesiąca. Dostarczone materiały można odebrać
w siedzibie redakcji.
Numer zamknięto dnia 27. 1. 2021 r.
Udostępniono do sprzedaży 1. 2. 2021 r. Nakład 300 egz.
OKŁADKA: Kładka przez potok na trasie ścieżki „Do Złotej Studzienki”. Fot. Wiktor Szyndak
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„Chatka Puchatka”

Schronisko PTTK na Połoninie Wetlińskiej w sezonie turystycznym (lata
sześćdziesiąte)
„Chatka Puchatka” zimą

Schronisko na Połoninie Wetlińskiej z wieżą triangulacyjną latem

Schronisko na Połoninie Wetlińskiej z wieżą triangulacyjną zimą

Schronisko na Łopienniku, zwane również Chatką na Horodku (889 m n.p.m.),
końcem lat sześćdziesiątych

Podpiwniczenie
posterunku/schroniska na Dziale Tylawskim
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Wizualizacja „Chatki Puchatka” po przebudowie
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Schody i podpiwniczenie posterunku/schroniska na Jasieniowie

Szlaki turystyczne
Szlak żółty - Piotruś

Tablica informacyjna na szlaku czerwonym na Pustelni św. Jana z Dukli

Tablica informacyjna na szlaku
papieskim,
Dukla ul. Bernardyńska
Tablica informacyjna
Szlak Architektury
Drewnianej - Chyrowa

Tablica informacyjna na Przełęczy Beskid
- ścieżka przyrodniczo-historyczna „Olchowiec”
Przystanek 2 na ścieżce przyrodniczo-historycznej „Olchowiec”

Tablica
str.
12 informacyjna na ścieżce przyrodniczej „Do Złotej Studzienki”
na górze Cergowej
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Tablica informacyjna na ścieżce „Do zdrowia” w Dukli (Chyczki)

e w gminie Dukla

Tablica informacyjna na ścieżce „Tam gdzie chadzali wojowie” na Grodzisku
w Wietrznie

Tablica informacyjna
na cerkwi w Chyrowej

Początek i koniec pętli szlaku rowerowego gminy Dukla - dworzec autobusowy
w Dukli
Fot. Krystyna Boczar-Różewicz

Tablica informacyjna Szlak rowerowy Beskidzkie Muzea - Dukla

Koncert Bożonarodzeniowy

Zdjęcie pamiątkowe kapeli Duklanie
podczas nagrań do Koncertu
Bożonarodzeniowego
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Fot. Juliuszstr.
Stola
13

1. miejsce rocznika
2012 Coutline Cup

MOSiR Dukla
Coutline Cup 2011

Uczestnicy turnieju rocznik 2011 na hali MOSiR w Dukli
Zawodnicy rocznika 2012 MOSiR Dukla

Fot. [arch. MOSiR Dukla]

Wspólnie - tylko dla orłów

Coutline Cup 2021
w MOSiR Dukla

Zawodnicy rocznika 2014 MOSiR Dukla

Orzeł przedni, młody po zaobrączkowaniu

Orzel przedni samiec zrywajaący się
do lotu

Młody orlik krzykliwy na gnieździe w Nadleśnictwie
Rymanów
Fot. Marian Stój
Młody orlik krzykliwy w sztucznym gnieździe
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Wykonawcy
świątecznego clipu
„Wśród nocnej ciszy”

Dzień Pamięci
o ofiarach Holocaustu

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar złożył wieniec i zapalił znicz pod pomnikiem
w Dukli

Z ogniska muzycznego działającego przy Ośrodku Kultury w Dukli
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Uczestnicy obchodów Dnia Pamięci
o Ofiarach Holokaustu w Dukli
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