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Idy marcowe
Chyba także podkarpackie. I rzymskie. Bo w kalenda-

rzu rzymskim tak nazywał się trzynasty dzień marca. Ale 
także maja, lipca i października. Z tego nie wiele wyni-
kało, jednak rzymianie lubili takie określenia. Tegoroczny 
trzynasty marca, to sobota, dzień ulubiony Polaków. Week-
end, trochę laby, za chwilę wiosna. Zima była, a raczej jest 
trudna, śnieżna, przede wszystkim długa. W mieście jakoś 
dajemy sobie rade. Ale już zwierzęta? Na Podkarpaciu na-
wet niedźwiedzie, co to przecież przywykłe do chłodu, 
bo go przesypiają i mają opracowany system zimowania, 
także one postanowiły odmienić sobie życie. W okolicach 
Jarosławia błąkała się młoda niedźwiedzica, więc ją odło-
wiono, uśpiono, przekazano do Przemyśla, gdzie postano-
wiono się nią zająć i ułatwić jej życie. Łącznie z wybudo-
waniem gawry. W Bieszczadach żyje sporo niedźwiedzi, to 
obok Tatr drugie skupisko tych dużych ssaków. Z tym, że 
niedźwiedź tatrzański, mający więcej styczności z człowie-
kiem jest bardziej mu przychylny, w bardziej dzikich Biesz-
czadach niedźwiedź także ustąpi człowiekowi z drogi, ale o 
przyjaźni raczej trudno tu mówić. Jest również w Beskidzie 
Niskim ostoja niedźwiedzia, ktoś życzliwy radził mi kiedyś 
wyprawę w tamten rejon, na wszelki wypadek zrezygnowa-
łem. A człowiek bywa okrutny dla zwierząt, że przypomnę 
tu sprzed kilku lat przypadek zabicia młodego niedźwiedzia 
w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach. Że niby napastował, 
że był groźny, a tymczasem to ludzie okazali się zezwie-
rzęceni i najzwyczajniej podli. Ze zwierząt dzikich trafi się 
jeszcze w Bieszczadach najrzadszy dziś w naszych lasach 
dziki kot, czyli żbik, kiedyś pospolity w każdej kniei. Te-
raz na skraju zagłady, choć zabłąka się także w Beskidzie 
Niskim. Ale w górach jest teraz tak, że można sobie ucho-
dzić nogi po same łokcie i na trasie wielodniowej wędrówki 
nie spotka się zwierzaka. Już nie mówię o jeleniu czy ta-
trzańskiej kozicy – nawet zająca na polach nie ujrzy. Jedy-
nie wróbel nam pozostał, najwierniejsze polskie ptasze, co 
choć głodne i wystraszone, towarzyszy nam przez całe ży-
cie. „Wróbelek, ptaszyna nie wielka, wróbelek to druh nasz 
szczery – kochajcie dzieci wróbelka, kochajcie do jasnej 
cholery” To mi wygląda na Gałczyńskiego, może na Sztau-
dyngera, albo jeszcze na kogoś innego. I a propos niedź-
wiedzi, kolejna przypowiastka wierszowana, to pewnikiem 
jest już Gałczyński: „Był pewien pan pod Krakowem, który 
niedźwiedzie hodował. I co dzień po obiedzie chodził z tym 
niedźwiedziem. A właściwie to była krowa”. 

My tu gadu gadu o zwierzętach, a za chwilę my sami 
nie będziemy mieli się gdzie schronić. Słynną drogę kar-
packą, czyli mądrzej mówiąc Via Carpathia zamierzają pla-
niści poprowadzić przez mocno zagospodarowane i zalud-
nione tereny Podkarpacia, ściślej przez Dukielszczyznę.  
A co się stanie, jeżeli to będzie Wietrzno, jeżeli zamurują 
Jasiołkę, zniszczą stok narciarski w Chyrowej? Już kiedyś 

Widziane z CergowejPomoc przychodzi  
z ziemi i z powietrza 
Rozmowa z ratownikiem TOPR, Adamem Maraskiem 

Zima tegoroczna bardziej sypie 
śniegiem na polskich nizinach, niż w 
górach. Ale i tam śniegu na tyle, że wy-
starczy go dla narciarzy na długie jesz-
cze tygodnie. A zima, śnieg i góry, to 
także mnogość wypadków na stokach. 
O bezpieczeństwo w górach dbają ra-
townicy, najstarszą polską służbą gór-
ską jest Tatrzańskie Ochotnicze Pogo-
towie Ratunkowe, powstało w 1909 
roku, po tragicznej śmierci kompozy-
tora i muzyka, Mieczysława Karłowi-
cza. Zginął przysypany lawiną, jaka 
zeszła z Małego Kościelca w Tatrach. 
TOPR ma więc ponad sto lat, jest uwa-
żane za jedną z najlepszych tego typu 
służb w górach świata. Ma ogromne 
doświadczenie, wybitnych ratowni-
ków, sprzęt odpowiedni do wszelkiego 
rodzaju górskich akcji. Z Adamem Ma-
raskiem, ratownikiem TOPR z czter-
dziestoletnim stażem rozmawia Zbi-
gniew Ringer.
- Już tyle lat pełni pan służbę w górach, 
niesie pomoc ludziom w nich zaginio-
nym, ratuje turystów i narciarzy z lawin, 
zwozi ich toboganem. I tak od dziesiąt-
ków lat... 

 Adam Marasek: Prawda. Uzbierało 
się wiele wypraw, akcji, lotów, sondowań 
lawinisk. Ludzie chodzą po górach, jeż-
dżą w nich na nartach, więc i wypadki mu-
szą się zdarzać. Bardzo często turyści nie 
zdają sobie sprawy z tego, że góry mogą 
być groźne. Że można wyjść w nie w pięk-
nej i słonecznej pogodzie, a w czasie wę-
drówki przyjdzie załamanie, spadnie tem-
peratura i latem może nawet sypnąć śnie-
giem. Albo zaskoczy groźna burza. Każda 
wycieczka w góry powinna być zaplano-
wana, dobrze przemyślana i odpowiednio 
zorganizowana. A więc obliczyć czas wy-
cieczki, przejrzeć na mapie przebieg trasy, 
wliczyć rezerwę, gdyby zaistniało coś nie-
przewidzianego. Na pewno więc nie mo-

żemy wychodzić w góry bez odpowied-
niego ubrania, bez latarki, bez komórki, 
bez jedzenia, choć w planie mamy po-
byt w schronisku. Góry mogą być nie-
przewidywalne i o tym turysta musi wie-
dzieć.. I jeszcze rzecz podstawowa: dzi-
siejsze służby meteo potrafią przewidzieć 
pogodę niemal na poszczególne godziny 
dnia i dlatego prognozę pogody na dzień 
czy dwa musimy znać. Jeżeli jest przewi-
dziana burza na godziny południowe, to 
wiadomo, że nie można być w tym czasie 
na grani. W Tatrach, ale także w Bieszcza-
dach czy w innych wysokich górach zale-
gają wiosną płaty śniegu, to także trzeba 
brać pod uwagę przy planowaniu wyprawy 
górskiej. Wiadomo, dobre buty.

- W zeszłym roku, kiedy w Tatrach było 
wyjątkowo dużo śniegu i jeździliśmy 
jeszcze w maju na nartach na Kaspro-
wym, sam zwracałem uwagę jakiejś pani, 
która podchodziła z górnej stacji kolejki 
pod obserwatorium w letnich sandał-
kach. Ludzie, jakby sami szukali guza ...
Adam Marasek: To jest właśnie ta niezna-
jomość gór, która gubi wiele osób. Wycho-
dzi się w słońcu, wraca w zimnie i śniego-
wej burzy. Tak się może wydarzyć na wielu 
tatrzańskich, i nie tylko, szlakach. Mię-
dzy innymi na popularnym wysokogórskim 
szlaku na Rysy, gdzie jeszcze latem zalega 
śnieg. A pogoda może się zmienić w ciągu 
paru minut. To wszystko jednak trzeba 
ustalić na etapie przygotowania wycieczki, 
wtedy uniknie się wielu nieprzewidzianych 
wcześniej kłopotów. Kiedyś zamykaliśmy 
niektóre górskie szlaki, kiedy było na nich 
groźnie. Dziś informujemy jedynie o skali 
trudności, podajemy stopień zagrożenia la-
winowego, ale szlaki są otwarte. Człowiek 
wybiera.
A poza tym, jakże często wychodzimy w 
góry bez odpowiedniego przygotowania 
fizycznego. Nie można cały rok siedzieć 
przy biurku i pewnego dnia ni stąd ni zo-
wąd pójść na Giewont, na Czerwone Wier-

chy czy na Połoninę 
Caryńską. Albo na 

narty na Kasprowy Wierch. Albo choćby na 
pólko pozornie łatwe i dostępne. Gór mamy 
w Polsce zaledwie dziewięć procent po-
wierzchni całego kraju i może właśnie dla-
tego one nas tak bardzo kuszą. I może wła-
śnie dlatego traktujemy je z pewną wyższo-
ścią, a nawet z lekceważeniem. A potem to 
się na nas w sposób straszliwy mści. 
My, jako ratownicy górscy mamy w tym 
zakresie dość ograniczone możliwości.  
A praktycznie żadne. Ludzie się wtedy naj-
lepiej nauczą, jak za to zapłacą. Na przy-
kład, kiedy turyści źle zaplanują wycieczkę 
i noc zastanie ich zabłąkanych w trudnym 
terenie. Albo źle się ubiorą na skalny ta-
trzański szlak lub idą przez groźne płaty 
śniegu lub podetną lawinę – jeżeli im 
przyjdzie zapłacić za ratunkową wyprawę, 
to więcej już takiego manewru nie powtó-
rzą. To także kwestia ubezpieczenia od wy-
padków w górach. Na takiej właśnie zasa-
dzie działają służby ratownicze w Alpach i 
w większości gór świata. I trudno się z tym 
nie zgodzić, za głupotę trzeba płacić. 
Niemniej my, ratownicy zawsze będziemy 
ratować turystów, jeżeli tylko dostaniemy 
wiadomość, że jesteśmy potrzebni. Zobo-
wiązuje nas do tego przysięga, jaką skła-
damy wstępując do górskiej służby ratow-
niczej. 

- Które szlaki w Tatrach są najtrudniejsze 
turystycznie i wymagają dobrej kondycji 
i odpowiedniego przygotowania?
Adam Marasek: Na pewno Orla Perć 
i drogi do niej prowadzące, także szlak 
na Rysy, szlak na Mięguszowiecką prze-
łęcz pod Chłopkiem. To są rejony najbar-
dziej niebezpieczne dla turystów. Ale w za-
sadzie każdy szlak tatrzański może być nie-
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proponowano wybudować wielki ośrodek narciarski 
w rejonie Wołosatego, u stóp najwyższej góry w pol-
skich Bieszczadach, Tarnicy, dobrze powyżej tysiąca 
trzystu metrów. I już szykowano piły i ostrzono to-
pory, jakieś władze regionalne dały nawet zezwole-
nie, ale zaprotestowała sama przyroda: wszak to teren 
parku narodowego i won ze wszystkimi siekierami i 
atrybutami drwalstwa.! Jest co prawda alternatywny 
masyw Jasła koło Cisnej, gdzie sporo miejsca i teren 
poza parkowy, ale jakoś nikt się do tego za bardzo nie 
przymierza. Ja wiem, że lepiej byłoby jeździć na Tar-
nicy niż w Chyrowej, na pewno ciekawsze są narciar-
sko Alpy i Dolomity niż Tatry i Beskidy, ale zawsze 
jest coś za coś. Alpy są ogromne i tam można wyci-
nać, poszerzać, wysadzać skały w powietrze. Szyko-
wać ośrodki turystyczne i narciarskie obliczone na ty-
siące ludzi. Nasze Tatry są maleńkie, polskie Beskidy 
w porównaniu choćby z Beskidami naszych wschod-
nich sąsiadów też nie wiele większe i stąd tyle troski 
o polskie stoki. O polskie drzewa, o polski krajobraz.

Boże, jak on nam w oczach marnieje. Patrzę z Ba-
biej Góry na stok narciarski na Mosornym Groniu w 
Zawoi. Ogromna rysa w krajobrazie. Patrzę z Klim-
czoka w Beskidzie Śląskim na poryte przecinkami 
narciarskimi stoki Skrzycznego i sąsiednich gór. 
Jedna wielka pustka. Patrzę z krańca krakowskich 
Błoń na Wawel i ni stąd ni zowąd jawi się on nam 
na tle słupów oświetleniowych na stadionie Cracovii. 
Dopiero przed paroma miesiącami słupy usunięto, ale 
nie ze względu na oszpecenie krajobrazu, ile na ich 
przydatność w innym miejscu. 

A to wszystko widać z Cergowej.
Jakże nie wiele tu troski o zabytki, skoro przed 

kilkunastu laty pozwolono spłonąć przepięknej cer-
kwi w Komańczy, która choć dziś odbudowana, to 
jednak nie to samo. Skoro w Beskidzie Śląskim przed 
laty zburzono stary pałacyk myśliwski Habsburgów, 
pełniący funkcje schroniska i wybudowano w tym 
miejscu chałupę w stylu pudełka zapałek. Skoro w 
muzeum w Grunwaldzie zaledwie kilka autentycz-
nych pamiątek bitewnych, bo resztę jakoś w między-
czasie rozkradziono. Prawda, że to teren tysiąca wo-
jen i tysiące wojsk tamtędy przechodziło. Niemniej... 
Skoro Tarnowscy odzyskali siedzibę rodową w Du-
kli, za chwilę być może nie będzie tu muzeum. I tak 
można by wyliczać. 

Ale Podkarpacie to jeden z najpiękniejszych re-
gionów w kraju, który z przedwojennej biedy wyka-
raskał się szybko. Z ubogiego Podkarpacia stał się 
jednym z bogatszych regionów w kraju i choć w 19. 
wieku transportowano stąd duże ilości ropy do Eu-
ropy, to jednak ten ubytek nie zagroził dzisiejszej po-
zycji tej krainy.

Zbigniew Ringer
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To jest nasza nowa propozycja gazetowa. Chcemy 
tu krótko prezentować sylwetki, zwierzenia, wy-
nurzenia, opowieści, wspomnienia naszych Czy-
telników. Zapraszamy do ochotniczego zgłasza-
nia się, winni to być ludzie z Podkarpacia, z tą 
ziemią związani urodzeniem, działalnością, za-
wodem bądź pasją. Otwieramy nasze łamy dla 
ciekawych życiorysów. Wystarczy zadzwonić i umówić się.

Pan Ryszard Ciuła 
znany narciarz lat ’70-tych, 
uprawiał dwubój klasyczny, 
trenował początkowo w Lu-
dowym Klubie Sportowym 
„Przełęcz” Dukla, później 
„Orlew” Krosno, „Gór-
nik” Iwonicz. Z dużym po-
wodzeniem grał w piłkę 
nożną w „Przełęczy” Dukla 
i „Stali” Sanok. Po zakoń-
czeniu kariery zawodnika 
trenował pierwszą drużynę 
„Przełęczy” Dukla. 

Startowałem razem z Władysła-
wem Podgórskim w Jakuszycach
Rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

- W latach 70. był Pan znanym zawodnikiem nie tylko na Podkarpaciu. 
Proszę powiedzieć jak to wszystko się zaczęło. 
Ryszard Ciuła: Fascynację sportem zaszczepił we mnie tato. Jego pasją 
były narty biegowe. W latach 60. ubiegłego wieku prowadził sekcję nar-
ciarstwa biegowego początkowo w Ludowym Zespole Sportowym „Prze-
łęcz” Dukla, a od 1967 roku w Ludowym Klubie Sportowym „Przełęcz” 
Dukla. Tato prowadził także sekcję piłki nożnej. Jako mały chłopiec cho-
dziłem z nim do klubu i marzyłem, aby zostać narciarzem. Pierwsze za-
wody, w których wziąłem udział odbywały się w Dukli. Miałem wtedy 14 
lat, a były to Mistrzostwa Województwa Rzeszowskiego w Dwuboju Kla-
sycznym. Zawody odbywały się w pobliżu obecnego składowiska odpa-
dów komunalnych – na Frankowie - gdzie znajdowała się skocznia. Za-
jąłem wtedy 1. miejsce. Cały sezon zimowy 1970/1971 brałem udział w 
zawodach w barwach „Przełęczy” Dukla. Po tym bardzo dobrym sezo-
nie przeszedłem do „Orlewu” Krosno, gdzie trenowałem 2 lata. Brałem 
udział w takich zawodach jak: Puchar Bieszczadów, Mistrzostwa Woje-
wództw LSZ, Drużynowe Zawody o Lampę Górniczą. Organizatorem za-
wodów na naszym terenie było najczęściej Wojewódzkie Zrzeszenie Ludo-
wych Zespołów Sportowych, natomiast w Iwoniczu Klub Sportowy „Gór-
nik” z Iwonicza. W lutym 1973 roku jako zawodnik „Orlewu” Krosno i 
uczeń Zespołu Szkół Górnictwa Naftowego na ogólnopolskich zawodach 
biegowych w Wiśle- Kubalonka - zdobyłem srebrny medal.

ciąg dalszy na str. 6

Dopłaty obszarowe 
bezpośrednie w 2010 roku

W 2010 roku rolnicy ubiegający się o przyznanie dopłat 
bezpośrednich, wsparcie z tytułu gospodarowania na 
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania-
(ONW), płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rol-
nośrodowiskowych, będą mogli ubiegać się na jednym 
wspólnym formularzu wniosku. 

Od 1 stycznia 2010 obowiązują nowe normy i wymogi 
wzajemnej zgodności: obowiązek posiadania pozwole-
nia wodnoprawnego w przypadku nawadniania gruntów 
lub upraw wodą podziemną lub wodą powierzchniową, 
w ilości większej niż pięć metrów sześciennych na dobę. 
Zachowanie w obrębie działki rolnej drzew będących 
pomnikami przyrody oraz rowów do 2m szerokości i za-
znaczenie ich na załącznikach graficznych, zakaz nisz-
czenia siedlisk roślin i zwierząt objętych na mocy prze-
pisów. Ponadto w 2009 roku wprowadzona została nor-
ma minimalnej pokrywy gleby, która powinna wynosić 
co najmniej 40% gruntów ornych położonych na obsza-
rach zagrożonych erozją wodną, wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego, powinna pozostać pod okrywą 
roślinną w okresie od 1 grudnia do15 lutego. Dotyczy to 
całej gminy Dukla i Jaśliska.

Rolnik może ubiegać się o płatności:
1. jednolita płatność obszarowa(JPO),
2. uzupełniająca (UPO),w tym: płatność do upraw pod-

stawowych, płatność do upraw roślin przeznaczonych 
na pasze uprawianych na użytkach zielonych (płatność 
zwierzęca), płatność do upraw chmielu niezwiązanych 
z produkcją,

3. płatność do upraw roślin strączkowych i motylkowych 
drobnonasiennych(specjalna płatność),

4. płatność z tytułu owoców i warzyw(płatność do po-
midorów),

5. przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich(OM),
6. płatność cukrowa,
7. płatność do krów i owiec(płatność specjalna),
8. płatność rolnośrodowiskowa (PROW2004-2006)
9. płatność rolno środowiskowa (PROW 2007-2013),
10. płatność z tytułu wsparcia, gospodarowania na ob-

szarach górskich i innych o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania(ONW).

Płatność do krów i owiec przysługuje rolnikom z woje-
wództw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, 
świętokrzyskiego i śląskiego. Rolnicy ubiegający się o te 
płatności, muszą posiadać do 10 krów w wieku co naj-
mniej 36 miesięcy i zarejestrowanych w siedzibie stada 
na terenie danego województwa na dzień 31 maja 2010. 
Posiadacze owiec (maciorki), stado co najmniej 10 sa-
mic w wieku co najmniej 18 miesięcy, zarejestrowanych 
w siedzibie stada na terenie danego województwa na 
dzień 31 maja 2010 roku. 

Termin składania wniosków 15 marca do 15 maja 
Termin uzupełniający: do 11 czerwca (1% sankcji za 
każdy dzień). 
Gminny punkt doradczy w Dukli ul. Kościuszki 4, udzie-
la doradztwa i wypełnia wnioski obszarowe odpłatnie. 
Rolnik oprócz wniosku, załączników graficznych powi-
nien przynieść wypis z ARiMR o zwierzętach kwalifiku-
jących się do dopłat specjalnych z numerami kolczyków 
lub odręcznie wypisane numery kolczyków z książki re-
jestru. 

Zofia Skrzęta 
ZD Krosno

Statystyczny dłużnik 
ma 33 lata 

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Grupę KRUK, zadłu-
żenie mieszkańców województwa podkarpackiego sięgnęło w 
2009 roku 174 mln PLN. Statystyczny dłużnik jest 33-letnim męż-
czyzną spod znaku Byka. Raport powstał w wyniku analizy zadłu-
żenia i danych statystycznych grupy ponad 2 milionów osób, któ-
rych sprawy w 2009 roku były obsługiwane przez największą pol-
ską firmę windykacyjną KRUK S.A.

Większe potrzeby  
niż możliwości

Pierwszy nabór wniosków z Leadera zakończony

Od 31.12.2009 r. do 28.01.2010 r. trwał nabór na projek-
ty w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
„Kraina Nafty” w ramach Działania Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju w zakresie Małych Projektów 4 osi Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Kraina Nafty” złożono 46 projektów (w tym 1 po ter-
minie)  na łączną wartość: 1 171 961,53 zł. W tym wartość wnio-
skowanego dofinansowania: 571 919,15 zł. Limit środków do po-
dzielenia wynosił: 410 000,00 zł. 

W dniach 9-12 lutego 2010 r. Rada Lokalnej Grupy Działania 
„Kraina Nafty” dokonała oceny i wyboru projektów do dofinanso-
wania. Na posiedzeniach oceniono 45 wniosków: 
- 41 projektów uzyskało wymaganą liczbę punktów w wyniku oce-

ny wg lokalnych kryteriów, z czego 37 z najwyższą liczbą punk-
tów zostało zakwalifikowanych do dofinansowania, 

- 2 projekty nie otrzymały minimalnej liczby punktów wg lokal-
nych kryteriów oceny, 

- 2 projekty oceniono jako niezgodne z celami LSR, 
- 1 projekt wpłynął po terminie, z tego powodu nie został oce-

niony.

W wyniku przeprowadzonej oceny utworzona została lista rankin-
gowa wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju. Lista rankingowa i więcej informacji  
znajduje się na stronie www.kraina-nafty.pl 

Tabela.1. Wartość dofinansowania przyznana w ramach pierwszego naboru  na „małe pro-

jekty” w podziale na poszczególne gminy i w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Gmina Wartość dofinansowania zł Kwota na jednego 
  mieszkańca gminy zł
Chorkówka 64 461,00  4,86 
Dukla* 107 771,93  6,42 
Iwonicz - Zdrój 90 475,21  8,38 
Jedlicze 78 204,95  5,17 
Miejsce Piastowe 74 116,00  5,52 
* Gmina Dukla – uwzględniamy tu liczbę ludności w obszarze sprzed 1.01.2010 r. 

kbr
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- To był przełom szkoły podstawowej  
i średniej, a później?
Ryszard Ciuła: Jak wcześniej wspomnia-
łem uczęszczałem do Zespołu Szkół Gór-
nictwa Naftowego, gdzie była sekcja nar-
ciarska. Fanem narciarstwa był pan Jan 
Baran, nauczyciel i trener w Klubie „Or-
lęta” Krosno. Bardzo ściśle współpracował 
z Szkołą Podstawową w Dukli z p. Adamem 
Starkiem, który podsyłał mu talenty nar-
ciarskie. W „Orlętach „ Krosno trenowała 
p. Halina Cycak z Dukli*. To za sprawą  
p. Jana Barana i mojego taty narciarstwo 
na naszym terenie rozwijało się. Od 1974 
roku reprezentowałem Klub „Górnik” Iwo-
nicz. W 1976 roku brałem udział w IV Zi-
mowych Igrzyskach Młodzieży Szkół Re-
sortu Górnictwa i Energetyki, które od-
bywały się w Iwoniczu-Zdroju, zająłem 1. 
miejsce. Jeszcze w 1977 roku brałem udział 

dokończenie ze str. 5
My z Podkarpacia

dokończenie ze str. 2

W świątecznej 
atmosferze

30 stycznia w Łękach Dukielskich kolejne, szóste już spotka-
nie opłatkowe zgromadziło w sali widowiskowej 220 osób. Or-
ganizatorami byli, jak zawsze ks. proboszcz i Koło Gospodyń 
Wiejskich.

w Mistrzostwach Polski LOK w Jakuszy-
cach w biatlonie. Zająłem wtedy 6. miej-
sce. Po 1977r. już nie startowałem w zawo-
dach narciarskich.

- Czy spotkał się Pan na zawodach z Józe-
fem Łuszczkiem?
Ryszard Ciuła: Nie, z Łuszczkiem nigdy nie 
miałem okazji się spotkać, natomiast spo-
tkałem się z Władysławem Podgórskim**. 
Władysław pochodził z Rytra, był olimpij-
czykiem, startował na Zimowych Igrzy-
skach Olimpijskich w austriackim Ins-
brucku, był wtedy najmłodszym zawodni-
kiem polskiej ekipy.

- 1977 to był ostatni rok narciarskich za-
wodów . Ale ze sportem Pan nie zerwał?
Ryszard Ciuła: Zacząłem grać w piłkę 
jeszcze wtedy, kiedy jeździłem na nartach. 
Od 1974 roku grałem w Ludowym Klubie 
Sportowym „ Przełęcz” Dukla przez 4 se-
zony do 1978, potem w Klubie „Stal” Sa-
nok do 1980 roku. I to był ostatni rok mo-
jej kariery sportowca. Od 1980 roku by-
łem grającym trenerem pierwszej drużyny 
„Przełęczy” Dukla, ale to było tylko do 
1982 roku. Później z różnych względów wy-
cofałem się ze sportu.

- Czym Pan się zajął?
Ryszard Ciuła: W 1981 roku zmieniłem 
stan cywilny, dwa lata później zostałem 
taksówkarzem. Początkowo praca ta da-
wała mi satysfakcję, mimo tego z różnych 
względów zmieniłem ją. Potem było róż-
nie…W 1989 roku założyłem firmę - Prze-
wóz Towarów – którą w 1996 roku posze-
rzyłem o Handel Materiałami Budowla-
nymi. Tym zajmuję się do dzisiaj.

 - Czy tata zaszczepił w dzieciach spor-
tową żyłkę?
- Nie, i mają o to czasami żal, szczególnie 
córki. Syn Artur jeździ rekreacyjnie na nar-
tach, grał też przez pewien okres w Klubie 
„Przełęcz” Dukla. Myślę, że ma talent do 
sportu. Uważam, że na naukę nigdy nie jest 
za późno i w najbliższym czasie jeśli nie 

bezpieczny, to już jednak zależy od przy-
gotowania samych turystów, od pogody, 
pory roku itd. Rejon działania TOPR, to 
jest obszar od Białki Tatrzańskiej na pół-
nocnym wschodzie po Witów na zachodzie. 
Włącznie z Kotelnicą, najbardziej wypad-
kową górą narciarską na Podhalu. Ka-
sprowy Wierch nie jest pod tym względem 
najgorszy.

- Akcja, która panu najmocniej utkwiła w 
pamięci?
Adam Marasek: Z całą pewnością ta pod 
Szpiglasową Przełęczą, kiedy spod lawiny 
wyciągaliśmy zasypanych kolegów – ra-
towników, którzy brali udział w akcji ra-
tunkowej. Zginęło ich dwóch i to psychicz-
nie bardzo na nas oddziałało.

 - Pomoc przychodzi nie tylko z ziemi, 
ale i z powietrza ...

Pomoc przychodzi z ziemi i z powietrza 
Rozmowa z ratownikiem TOPR, Adamem Maraskiem

W tegorocznym „Opłatku” uczest-
niczyli zaproszeni goście: burmistrz 
gminy Dukla p. Marek Górak z mał-
żonką, wiceburmistrz p. Andrzej Byt-
nar z małżonką, księża z naszych para-
fii: Serca Pana Jezusa ks. Alojzy Szwed 
i polsko-katolickiej pw. Dobrego Pa-
sterza ks. Roman Jagiełło, radny Sta-
nisław Węgrzyn, sołtys Tomasz Wę-
grzyn, dyrektor szkoły p. Krystyna De-
limata.

Przewodnicząca Koła Gospodyń  
p. Maria Kołacz serdecznie wszystkich 
powitała zaznaczając, że po raz kolejny 
liczba osób jest rekordowa oraz że na-
sza sala – mimo, że ogromna – staje 
się „coraz mniejsza”. Następnie powi-
tał zaproszonych gości oraz wszystkich 
przybyłych sołtys p. Tomasz Węgrzyn.

Opłatek rozpoczęła kolęda „Wśród 
nocnej ciszy”. Ponownie poczuli-
śmy się jak na pasterce. Po odczyta-

niu Ewangelii o Naro-
dzeniu Pańskim księża 
przeprowadzili prze-
miennie modlitwę wiernych i modlitwy 
w intencji pokoju, wzajemnej zgody i 
miłości. Księża w kilku słowach pod-
kreślili ogromną potrzebę i sens takich 
spotkań tym bardziej, że każdego roku 
mają one wymiar ekumeniczny, gdyż 
spotykają się wspólnie i dzielą opłat-
kiem wierni obu parafii, co jeszcze 7 
lat temu było nie do pomyślenia.

Burmistrz p. Marek Górak pogra-
tulował organizacji, wytrwałości i ży-
czył wszystkim wszelkiej pomyślności 
w 2010 roku.

Podczas dzielenia się opłatkiem 
płynęło wiele wspaniałych, serdecz-
nych i szczerych życzeń, podziękowań 
i próśb, aby takie spotkania trwały już 
zawsze w naszej pięknej miejscowości.

Po uroczystej, oficjalnej części, roz-

poczęła się zabawa karnawałowa. Nad-
zwyczajną atmosferę zapewnił nieza-
stąpiony w Łękach Dukielskich ze-
spół LOMBARDINO z Krościenka 
Wyżnego.

Kulturalna, wspaniała zabawa 
trwała do godziny 4 rano. 

Henryk Kyc

z moimi dziećmi, to na pewno z wnukami 
nadrobię zaległości. 

- Mamy teraz Igrzyska Zimowe w Vanco-
uver, czy kibicuje Pan naszym zawod-
nikom?
Ryszard Ciuła: Oczywiście. Bardzo pasjo-
nuję mnie sporty zimowe, szczególnie biegi 
narciarskie, skoki oraz biathlon. Wszystkie 
te konkurencje oglądam na bieżąco i bar-
dzo mnie cieszą osiągnięcia naszych spor-
towców.

- Jak Pan spędza wolny czas, jeśli takowy 
jest? 
Ryszard Ciuła: Powiem krótko - wolnego 
czasu mam bardzo mało, a jeśli się znaj-
dzie to spędzam go z rodziną. Od sportu 
odszedłem bardzo drastycznie, potrakto-
wałem go jak nałóg, rzuciłem i nie wróci-
łem więcej. Decyzja, którą podjąłem bar-
dzo zmieniła moje życie, ale z pewnością 
mogę stwierdzić, że tego nie żałuję.

 - Myśl Pan, że powrót do sportu w formie 
rekreacji jest możliwy?
Ryszard Ciuła: Nie zastanawiałem się nad 
tym, może gdybym założył narty to i ochota 
by przyszła…..

- Dziękuję za rozmowę i życzę powrotu 
do sportu, to może mieć tylko dobre 
skutki.
 
*Halina Cycak reprezentowała wojewódz-
two rzeszowskie na Ogólnopolskich Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej w Bielsku-Białej 
w 1968 roku i na Olimpiadzie Młodzieży w 
sportach zimowych w Zwardoniu w 1969 r.

** Pan Władysław Podgórski - pochodził 
z Rytra, był olimpijczykiem, startował na 
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w au-
striackim Insbrucku. W biegu na 15km za-
jął 44 miejsce, a z Wiesławem Gębalą, Ja-
nem Staszelem i Janem Dragonem w szta-
fecie 4x10km miejsce 13. Był najmłodszym 
zawodnikiem polskiej ekipy, miał 19 lat. 
Zmarł tragicznie w 1976 roku.

Na narty w powiecie
Zima jak się patrzy, tylko jechać na narty. Śnieg w górach jest, warunki na 

ogół dobre, pogoda zmienna. W województwie podkarpackim jest kilkadziesiąt 
wyciągów, w większości jednak orczykowe, podajemy ciekawsze w powiecie 
krośnieńskim.

Bałucianka, najdłuższa trasa 900 m. Chyrowa, 900m. Czarnorzeki, 360 
m. Iwonicz Zdrój, Góra Winiarska, 450 m. Kiczera Puławy (wyciąg krzeseł-
kowy), 1000m.

Adam Marasek: Mamy jeden śmigłowiec 
„Sokół”, który wystarcza nam dla naszych 
akcji ratunkowych, problemem jest jedynie 
utrzymanie tej maszyny. Bo czy ona lata czy 
jest uziemiona, zawsze są koszty. W ubie-
głym roku zwieźliśmy śmigłowcem z gór i 
ze stoków narciarskich ponad 180 osób. 
Często do jednej akcji ratowniczej w gó-
rach trzeba dolecieć kilka razy, bo to i lu-
dzie, i sprzęt, pies. Ale liczy się czas. Dziś 
sobie nie wyobrażam nowoczesnego ra-
townictwa górskiego bez udziału helikop-
tera, to już po prostu kanon. Tylko TOPR 
posiada swój własny śmigłowiec, inne 
służby górskie, na przykład podhalańska, 
beskidzka czy krynicka albo pożyczają go 
od nas, albo od lotnictwa sanitarnego. W 
ratownictwie w górach najważniejsza jest 
szybkość akcji.

Zapraszamy wszystkich 
motocyklistów i miłośni-
ków motocykli na rozpo-
częcie sezonu motocyklo-
wego w Beskidzie Niskim.

Spotkanie rozpocznie msza 
św. inaugurująca sezon mo-
tocyklowy 11 kwietnia 2010 
o godz.13.00 w kaplicy na 
Pustelni św. Jana z Dukli.

Organizator
Tomasz Czajkowski
kontakt: 504094215
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W tym numerze drukujemy wiersz Piotra 
Pałki, z Ustrzyk Dolnych, który zajął 1. miejsce 
w kategorii ogólnopolskiej - dzieci do lat 12.

Zanim pójdę
Walentynki w Iwli

„Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty
To też nie diabeł rogaty
Ani miłość kiedy jedno płacze
A drugie po nim skacze
Miłość to żaden film w żadnym kinie
Ani róże, ani całusy małe, duże
Ale miłość- kiedy jedno spada w dół
Drugie ciągnie je ku górze. ”
  („Zanim pójdę” Happysad)

Znamy i pamiętamy popularny program rozrywkowy 
pt. „Randka w ciemno”. Kolejny odcinek odbył się w Ze-
spole Szkół Publicznych w Iwli. Wzięło w nim udział 

„Pola Nadziei” 
W Niedzielę Palmową 28 marca 2010 r. już po raz 

drugi na terenie naszej gminy zostanie zorganizowana  
i przeprowadzona światowa akcja „Pola Nadziei”.

 Celem tej akcji jest kwestowanie na rzecz krośnieńskiego hospi-
cjum. Prekursorem tego przedsięwzięcia na naszym terenie jest Zespół 
Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich, gdzie w 
ubiegłym roku zebrano 734,34 zł. , a każdy ofiarodawca otrzymał sym-
boliczny papierowy żonkil zrobiony przez uczniów i nauczycieli na-
szej szkoły.

Serdecznie zapraszamy i prosimy pozostałe szkoły naszej gminy do 
przyłączenia się do tego szczytnego przedsięwzięcia.

Danuta Witowska

cztery dziewczyny i czterech chłopców, którzy próbowali 
zawrócić w głowie wybierającym. Specjalnie z okazji Wa-
lentynek przyjechał do studia stuprocentowy mężczyzna 
Albercik Max. O jego względy zabiegała Ewa, Julia oraz 
Lukrecja. Drugą osobą wybierającą była Klara, która miała 
twardy orzech do zgryzienia, ponieważ Walenty Niezbyt – 
Święty, Walenty Love i Walenty Cash okazali się godnymi 
siebie rywalami. Zwycięskie pary wybrały się na eksklu-
zywne wycieczki po szkole oraz po szkolnym boisku. 

W drugiej części walentynkowego show wystąpił 
szkolny kabaret De-Beś CIARY, który zaprezentował 
skecz pt. „Love stary”. Jak zawsze rozbawili nas do łez, 
nie tylko przedstawioną historią, ale także swoimi przebra-
niami z ubiegłej epoki. 

Pointą walentynkowego programu były słowa piosenki 
pt. „Zanim pójdę”, którą zaśpiewali uczestnicy wraz z wi-
downią.

J. Walczak, M. Szczęch

R E G U L A M I N 
konkursu piosenki 

ekologicznej  
w Gminie Dukla

1. Cel konkursu:
- upowszechnianie idei ekologicznej poprzez piosenkę,
- popularyzacja muzyki ekologicznej,
- wyzwalanie artystycznej emocji, inspiracji twórczych- natural-

nym pięknem świata 
- kształtowanie pozytywnych postaw w odniesieniu do przyrody 

i otaczającego świata, poszerzenie repertuaru i kształtowanie 
poziomu artystycznego wykonawców nieprofesjonalnych.

2. Organizator:
- Gmina Dukla
- Ośrodek Kultury w Dukli
3. Patronat: Burmistrz Gminy Dukla
3. Uczestnicy: 
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy 
Dukla.
4. Termin konkursu: 
kwietnia 2010 roku - godzina 10.00 Sala Kina Promień w Dukli
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać do 16 kwiet-
nia 2010 roku w Urzędzie Gminy Dukla, pok. Nr 12 osobiście, 
przesyłając pocztą elektroniczną na adres: eko@dukla.pl z dopi-
skiem „Konkurs piosenki ekologicznej ”, telefonicznie 
– tel.( 013) 4329130 lub w Ośrodku Kultury w Dukli.  

Kim jesteś, poczciwy człowieku?

Kim jesteś, poczciwy człowieku?
Tajemnico ubiegłego wieku.
Stąpający po ziemi skromnie.
Niosący wiarę i miłość niezłomnie.
W ciemny habit ubrany, sznurem przepasany.
Spośród innych wybrany.
Kim jesteś, który świata poza Bogiem
nie widziałeś?
Człowieka za brata miałeś.
Krośnieński spowiedniku.
Wrót Boga kluczniku.
Dukle ukochałeś, jej patronem zostałeś.
My o tobie wiersze klecimy,
Bo świętość twoją czcimy.
Kim jesteś przez Boga wybrany?
Święty, niewidomy, kochany.

Krótka historia marca

O kolejności występu decyduje 
data zgłoszenia.
5. Kategorie konkursowe:

soliści
zespół do 5 osób

Grupy wiekowe:
klasy I – III
klasy IV – VI
uczniowie gimnazjum

6. Warunki udziału:
- Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 

I - III, IV – VI), gimnazjów z Gminy Dukla. 
- Oceniana będzie prezentacja jednej piosenki o tematyce ekolo-

gicznej z wykorzystaniem własnego akompaniamentu lub pod-
kładu.

7. Skład komisji powołuje Organizator
8. Kryteria oceny:

- dobór repertuaru do możliwości wykonawcy,
- ogólny wyraz artystyczny,
- sposób wykonania,

9. Organizator zapewnia stronę techniczną. 
10. W konkursie zostaną przyznane w poszczególnych kategoriach 

I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. Laureaci I, II i III miejsca 
otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy 
dyplomy.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę regulaminu

UWAGA!
Udział Szkół z terenu Gminy Dukla w niniejszym konkursie bę-
dzie punktowany w ogólnej punktacji o „ Nagrodę Burmistrza” 
we współzawodnictwie w dziedzinie kultury Szkół Podstawowych i 
Gimnazjalnych Gminy Dukla „według zasad regulaminowych okre-
ślonych w tym współzawodnictwie.

1 marca 1810 – urodził się Fryderyk 
Chopin (zm. 1849, pochowany w Paryżu 
na cmentarzu Per Lachaise, jego ser-
ce wmurowano w filar w kościele św. 
Krzyża w Warszawie na Krakowskim 
Przedmieściu). Genialny kompozytor 
polski i muzyk, twórca scherzów, ballad. 
mazurków, jego utwory odtwarzają naj-
wybitniejsi pianiści świata.

7 marca 1000 – w Gnieźnie spotka-
nie niemieckiego cesarza Ottona III z 
Bolesławem Chrobrym, tak zwany Zjazd 
Gnieźnieński.

8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet 
– corocznie obchodzony jako wyraz sza-
cunku dla ofiar walk o równouprawnie-
nie kobiet, ustanowione w 1910 roku

9 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy.

12 marca 1910 – urodził się Zygmunt 
Szendzielarz, ps. Łupaszka, major, do-
wódca pierwszego oddziału partyzanc-
kiego na Ziemi Wileńskiej. Od 1945 
roku zwalczał władzę komunistyczną w 
Polsce. Aresztowany, przesłuchiwany w 

bestialskim śledztwie został skazany na 
śmierć w sądowym morderstwie 8 lute-
go 1951 roku. Zrehabilitowany dopiero w 
roku 1993.

14 marca 1980 – w Lesie Kabackim pod 
Warszawą rozbił się rejsowy samolot pa-
sażerski PLL LOT, wracał z Nowego Jorku. 
Zginęło 77 osób (m.in. piosenkarka Anna 
Jantar) i 10 członków załogi.

15 marca 1990 – powstał Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

18 marca 1860 – urodził się Jan 
Gwalbert Pawlikowski, publicy-
sta, badacz polskiej literatury, pio-
nier ochrony przyrody, orędow-
nik utworzenia Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, zmarł w roku 1939 .

22 marca – Światowy Dzień Wody.

22 marca 2000 – Justyna Kowalczyk, 
jako pierwsza w historii polskiego 
narciarstwa zdobyła Puchar Świata.

W nocy z 27/28 marca zostaje 
wprowadzony środkowo-europej-

ski czas letni. W nocy o godzinie drugiej 
przestawiamy zegary na trzecią.

28 marca 1900 – pierwsze zawody nar-
ciarskie na Hali Goryczkowej.

30 marca 1940 – w pobliżu wsi Huciska 
na Kielecczyźnie oddział partyzanc-
ki dowodzony przez majora Henryka 
Dobrzańskiego, pseudonim Hubal stoczył 
pierwszą zwycięską partyzancką bitwę z 
Niemcami w drugiej wojnie światowej.
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Śpiewali o miłości 
11 lutego br. w Zespole Szkół w Dukli miała miejsce III edycja Konkursu 

Obcojęzycznej Piosenki Popularnej o Tematyce Miłosnej.

Po raz kolejny patronat nad konkur-
sem objął Ośrodek Kultury w Dukli. o 
szczegóły organizacyjne zadbał organi-
zator konkursu- Zespół Szkół w Dukli, 
p. Beata Zajdel. Głównym celem kon-
kursu było zainteresowanie młodzieży 
językami obcymi i muzyką oraz pro-
mowanie utalentowanej młodzieży. 

Beata Zajdel: Kolejna edycja oka-
zała się bardzo owocna. Do konkursu 
zgłosiło się 70 uczestników z gimna-
zjów i liceów powiatu krośnieńskiego. 
Konkurs udowodnił, że zainteresowa-
nie muzyką wśród młodzieży wzrasta. 
Rośnie też poziom wykonania, niektó-
rzy uczestnicy reprezentują już poziom 
profesjonalny, w związku z czym jury 
musiało zastosować bardzo ostre kry-
teria, aby wyłonić zwycięzców. Cieszy 

Następcy  
Łukasza Szczurka
Biegli po Puchar Burmistrza

też, że młodzież chce, jest już wyzwa-
niem organizacyjnym. 

Jury zwycięzców składzie: Małgo-
rzata Walaszczyk-Faryj, Anna Frączek 
zwycięzców Augustyn Bozentka wy-
łoniło zwycięzców w czterech kate-
goriach: soliści z gimnazjum i liceum 
oraz zespoły z gimnazjum i liceum:

Kat. Soliści Gimnazjum: 
Dębiczak Katarzyna- Gimnazjum Pu-
bliczne w Iwoniczu Zdroju – 1.miejsce, 
Frydryk Natalia- Gimnazjum Iwli i 
Adrian Litwin- Gimnazjum Królik 
Polski– 2.miejsce, Matyka Gabriela- 
ZSP Dukla – 3. miejsce. 

Wyróżnienia: Tomasz Michal-
czyk- Gimnazjum w Zręcznie, Klau-
dia Dereniowska- ZSP Dukla, Magda 
Niedziela- Gimnazjum w Zręcznie, 
Agnieszka Brzana 

Kat. Zespoły Gimnazjum:
Wyróżnienia: duet Małgorzata Bosse-
kota i Jagoda Mormon - Wietrzno

Kat. Soliści Liceum: 
Monika Nowotyńska- ZSP nr 5 w Kro-
śnie i Wioleta Madej - ZSP w Miejscu 
Piastowym – 1. miejsce, Agata Kielar- 
ZSP w Miejscu Piastowym – 2. miej-
sce, Aleksandra Matyka- ZSP nr 5 w 
Krośnie i Żaneta Wais- II LO w Kro-
śnie – 3. miejsce.

Wyróżnienia: Dawid Khan- ZS w 
Dukli, Patrycja Gorznik- ZSP nr 4 w 
Krośnie, Elżbieta Kijowska- ZSP nr 
4 w Krośnie, Angelika Pyter- ZSP w 
Miejscu Piastowym

Kat. Zespoły Liceum:
Dawid Khan i Sylwia Puchalik- ZS w 
Dukli – 1. miejsce, Sandra Maziarz i 
Agnieszka Turowska ZSP nr 5 w Kro-
śnie – 2 miejsce, ’Beer Thieves’: ZS 
w Dukli (Marek Szczurek, Mikołaj 
Gocz, Sebastian Kosior, Paweł Ko-
nop, Maria Wodecka) – 3. miejsce.

Beata Zajdel

Biegi narciarskie mają na terenie 
Dukielszczyzny swoją tradycję. Bie-
gano tu na nartach jeszcze w latach 60. 
i 70. ubiegłego wieku, osiągano wspa-
niałe wyniki. W Ludowym Klubie 
Sportowym „Przełęcz” bardzo pręż-
nie działała sekcja narciarstwa bie-
gowego prowadzona przez Tadeusza 
Ciułę. Narty biegowe popularne były 
również w Szkole Podstawowej i w Li-
ceum Ogólnokształcącym w Dukli. Po-
tem nastał okres kiedy narty biegowe 
odeszły do lamusa, być może spowo-
dował to rozwój narciarstwa zjazdo-
wego, powstały wyciągi w Iwoniczu 
-Zdroju, Karlikowie, na chwilę o nich 
zapomniano, ale nie do końca. Teraz 
przeżywają renesans. Być może przy-
czyniły się do tego sukcesy Łukasza 
Szczurka i Justyny Kowalczyk. Oby-
dwoje reprezentują nasz kraj na Olim-
piadzie w Vancouver. Łukaszowi nie 

powiodło się, zajął 85. miejsce.. Ale 
pojechać na igrzyska i reprezentować 
swój kraj to już wielki sukces. Justyna 
ma srebro, wszyscy liczą na więcej. W 
każdym razie trzymamy kciuki.

Od 1998 roku Ośrodek Kultury w 
Dukli organizuje bieg o Puchar Bur-
mistrza Gminy Dukla. Zawody zwy-
kle organizowano w Jaśliskach, a to z 
dwóch względów, szkoła w Jaśliskach 
uczyła jazdy na nartach biegowych i 
warunki śniegowe zwykle są tam lep-
sze niż w samej Dukli. Raz zawody od-
były się w Tylawie ze względu na brak 
śniegu w Jaśliskach. 

6 lutego br. XI Bieg o Puchar Bur-
mistrza Gminy Dukla odbył się w Chy-
rowej. Wyznaczono tam trasy długości 
dostosowanej do wymogów poszcze-
gólnych kategorii wiekowych.

Wyniki w poszczególnych katego-
riach wiekowych przedstawiają się 
następująco:
Kategoria szkoły podstawowe rocz. 2001 
i młodsi:
Dziewczynki:
Weronika Bil – MUKS „Podkarpacie” 
Jedlicze - 4:15,95 – 1. miejsce, 
Roksana Ciborowska – SPEED Jasło – 6:33,42  
- 2. miejsce
Chłopcy:
Pitrus Mateusz - MUKS „Podkarpacie” 
Jedlicze - 03:22,14 – 1. miejsce, 
Kamil Zając - MUKS „Podkarpacie” Jedlicze 
- 03:53,80 – 2. miejsce, 
Dominik Och - MUKS „Podkarpacie” 
Jedlicze –  04:01,14  - 3. miejsce, 
Jakub Biskup - MUKS „Podkarpacie” 
Jedlicze - 06:56,19 – 4. miejsce.

Kategoria szkoły podstawowe rocz. 2000 
– 1997:
Dziewczynki:
Julita Zając – UKS „Partyzant” Lubatowa – 
6:50,96 – 1. miejsce
Weronika Hanus – UKS „Karpaty” Klimkówka 
– 7:13,54 – 2. miejsce
Oliwia Bril – UKS „Podkarpacie” Jedlicze – 
7:44,12 – 3. miejsce
Paula Pasterczyk – UKS „Podkarpacie” 
Jedlicze – 7:45,22 – 4. miejsce
Klaudia Cichoń – UKS „Partyzant” Lubatowa 
– 7:58,68 – 5. miejsce

ciąg dalszy na str. 12



12   DPS  3/2010 DPS  3/2010   13

Dominika Kubacka - UKS „Podkarpacie” 
Jedlicze – 8:09,12 – 6. miejsce

Chłopcy:
Konrad Bil – MUKS „Podkarpacie” Jedlicze - 
05:55,21 – 1. miejsce
Michał Stasz - MUKS „Podkarpacie” Jedlicze 
- 06:16,98 – 2. miejsce
Michał Szwast – UKS „Partyzant” Lubatowa 
- 06:16,98 – 3. miejsce
Marcin Penar – UKS „Karpaty” Klimkówka - 
06:20,91 – 4. miejsce
Kacper Smyka – MUKS „Podkarpacie” 
Jedlicze - 06:52,78 – 5. miejsce
Michał Rajchel – UKS „Karpaty” Klimkówka 
- 07:04,36 – 6. miejsce

Kategoria gimnazjum 1996- 1994 
Dziewczyny:
Kubacka Karolina – UKS „Podkarpacie” 
Jedlicze - 07:34,26 – 1. miejsce
Barbara Lorenc – Jaśliska - 07:52,10 – 2. 
miejsce
Monika Krukar – UKS „Karpaty” Klimkówka 
- 08:08,69 – 3. miejsce
Kinga Zając – Jaśliska - 08:42,36 – 4. 
miejsce
Izabela Bil – UKS „Podkarpacie” Jedlicze - 
08:46,45 – 5. miejsce
Jadwiga Fajkiel – UKS „Karpaty” Klimkówka 
- 09:03,66 – 6. miejsce
Agata Dubiel –  Jaśliska - 10:13,05
Katarzyna Trznadel – UKS „Podkarpacie” 
Jedlicze- 10:49,34
Żaneta Jajeśnica – UKS „Podkarpacie” 
Jedlicze - 14:53,36

Chłopcy:
Dawid Bril - MUKS „Podkarpacie” Jedlicze – 
10:28,6 – 1. miejsce
 Jakub Krawczyk - MUKS „Podkarpacie” 
Jedlicze - 10:48,59 – 2. miejsce 
Norbert Bil - MUKS „Podkarpacie” Jedlicze 
- 10:53,36 – 3. miejsce
Dawid Szwast – UKS „Olimpic” Lubatowa - 
11:25,20 – 4. miejsce
Rafał Pacholczyk – Klimkówka - 11:57,09 – 
5. miejsce
Mateusz Haczela - MUKS „Podkarpacie” 
Jedlicze - 11:58,24 – 6. miejsce

Kategoria generalna
Kobiety:
Marcela Marcisz – MKS „Halicz” Ustrzyki 
Dolne - 21:48,12
Alcija Mrowca – Chyrowa - 28:42,39
Urszula Jarząbek – Chyrowa - 29:07,37
Agnieszka Kubacka – Jedlicze - 37:39,05 
Agata Jakieła – IKN „Górnik” Iwonicz-Zdrój 
- 38:06,87

SPORT        SPORT        SPORT

Mężczyźni:
Łukasz Zych – UKS „Karpaty” Klimkówka - 
20:39,53 – 1. miejsce
Robert Gleń – UKS „Podkarpacie” Jedlicze- 
20:53,47 – 2. miejsce
Mariusz Jakieła – IKN „Górnik” Iwonicz-
Zdrój- 21:22,22 – 3. miejsce
Tomasz Zych – UKS „Karpaty” Klimkówka - 
23:19,06 – 4. miejsce
Piotr Bil – UKS „Podkarpacie” Jedlicze - 
23:36,66 – 5. miejsce
Sebastian Czekański – Jedlicze - 29:55,91 
– 6. miejsce

Kategoria powyżej 40 lat:
Kobiety:
Ludmiła Melichierowa – Chyrowa - 31:06,40 
– 1. miejsce
Jolanta Pelczar – Dobieszyn - 54:33,57 – 2. 
miejsce

Mężczyźni:
Piotr Smolak – Poraj - 21:33,76 – 1. miejsce
Józef Niepokój -  PGNiG Sanok – Wrocanka 
- 23:52,49 – 2. miejsce 
Edward Jakieła - IKN „Górnik” Iwonicz-
Zdrój – 3. miejsce
Marian Jajesnica - UKS „Podkarpacie” 
Jedlicze – 4. miejsce 
Andrzej Pelczar – Dobieszyn - 40:34,84 – 5. 
miejsce

Dla zwycięzców były dyplomy, medale i 
nagrody. Wręczał je burmistrz gminy Dukla 
Marek Górak. Łukasz Szczurek też zaczy-
nał w Jaśliskach. Zwycięzcom i wszystkim 
uczestnikom gratulujemy.

kbr

Kamil Walaszczyk 
Zawodnikiem Roku 2009

Czytelnicy piszą
Kobiety,  
którymi szczyci się Polska

Wiele jest kobiet polskich, których życie i czyny zasłużyły 
sobie na wspomnienie. Nadmienimy nieliczne grono, „by oca-
lić od zapomnienia”. Nie będą to długie życiorysy, lecz krót-
kie wzmianki o kobietach, których los wpisał się w historie 
naszego kraju. Wielka patriotka, która w 1908 roku napisała 
prozę „Nie rzucim ziemi” Maria Konopnicka. Autorka wier-
szy, nowel, utworów dla dzieci. Napisała kilka powieści, m.in.. 
„Pan Bolcer w Brazylii”. Pisała pod kilkoma pseudonimami,  
a najczęściej jako Jan Lawa. Przez jakiś czas mieszkała w 
Warszawie, gdzie uczestniczyła w akcji pomocy dla politycz-
nych więźniów i ubogich rodzin. Z okazji 25 - lecia pracy li-
terackiej, społeczeństwo polskie ofiarowało jej domek w Żar-
nowcu. Zmarła we Lwowie(w sanatorium).Pochowano ją na 
cmentarzu Łyczakowskim. Dzień pogrzebu był smutny, ale jed-
nocześnie odebrano go jako wielką narodową uroczystość. 

Bliską sercu przyjaciółką Marii Konopnickiej była Eliza 
Orzeszkowa z domu Pawłowska, autorka „Nad Niemnem”. 
Większość życia pisarka spędziła w Grodnie, gdzie prowadziła 
działalność społeczną i wychowawczą. Poetką i powieściopi-
sarką była Narcyza Żmichowska, pseudonim Gabriela. Brała 
udział w konspiracji w 1846/1848. Więziona w Lublinie. Po 
powrocie do Warszawy organizowała w swoim domu spotka-
nia, podczas których wygłaszano referaty pedagogiczne i pa-
triotyczne. Tego typu spotkania miały również miejsce u Ja-
dwigi Juszczewskiej, pseudonim Deotyma, poetki i powieścio-
pisarki. Znane utwory, to „Panienka z okienka” i „Baranki w 
Jasyrze”.

Na polu nauki wielką rolę odegrała Maria Skłodowska Cu-
rie, żona Piotra Curie , fizyka i chemika. Pracowała we Fran-
cji, gdzie podkreślała swoja polskość. Wraz z mężem odkryli 
nowe pierwiastki: rad i polon (nazwa na cześć Polski). Maria 
Skłodowska była dwukrotna noblistką, w roku 1903 i w 1911. 
Dzięki staraniom Marii Skłodowskiej i pomocy ówczesnych 
władz, otwarto 29 maja 1932 roku w Warszawie przy ulicy Wa-
welskiej Instytut Radowy. Pisząc o Marii Skłodowskiej warto 
wspomnieć o jej siostrze , Bronisławie Dłuskiej, żonie wybit-
nego lekarza Kazimierza Dłuskiego, zasłużonego w walce z 
gruźlicą. Była pierwszą lekarką, która po ukończeniu studiów 
w Paryżu otrzymała prawo praktyki lekarskiej we Francji. Po 
powrocie do Polski, Bronisława wraz z mężem zorganizowali 
w Zakopanem sanatorium przeciwgruźlicze.

Wśród Polek mamy również znakomitych sportowców. Ha-
lina Konopacka, ur.1900 r. lekkoatletka, mistrzyni olimpij-
ska w rzucie dyskiem w 1928 w Amsterdamie. Rekordzistka 
świata w latach 1925-1928. Irena Szewińska (z domu Kir-
szenstein) lekkoatletka. Siedmiokrotna medalistka olimpijska, 
rekordzistka Polski, Europy i świata. Helena Marusarzówna, 
słynna narciarka z Podhala. Pochodziła z rodziny narciarskiej. 
Jej brat, Stanisław był wielokrotnym mistrzem w skokach nar-

ciarskich. Siedmiokrotna 
mistrzyni Polski w konku-
rencjach alpejskich. Pod-
czas II wojny światowej 
należała do ruchu oporu. 
Pracowała jako kurier ta-
trzański. Została schwy-
tana w marcu 1940 przez 
żandarmerię słowacką i 
przekazana w ręce Ge-
stapo. Była więziona w 
Muszynie, Nowym Sączu, 
w zakopiańskiej siedzibie gestapo, w Tarnowie i w Krakowie. 
Torturowana wielokrotnie, nie zdradziła żadnej z tajnych in-
formacji. Rozstrzelana w 1941 roku. Pośmiertnie odznaczona 
Orderem Virtuti Militari, a w 1967 Krzyżem Walecznych.

Wielką patriotka była Emilia Plater, zwana „dziewczyną 
z legendy” Uczestniczka powstania listopadowego. Walczyła 
w oddziale partyzanckim na Żmudzi. Umarła młodo, wycień-
czona walką. Emilia Plater stała się symbolem bohaterskich 
kobiet polskich walczących o niepodległość ojczyzny. Adam 
Mickiewicz poświecił jej utwór pt. „Śmierć Pułkownika”.

Wśród słynnych śpiewaczek i aktorek polskich wyróżnić na-
leży Hankę Ordonównę, właściwie Marię Annę Tyszkiewicz, z 
domu Pietruszyńską. Żona hrabiego Tyszkiewicza. Po ukończe-
niu szkoły baletowej występowała jako tancerka i śpiewaczka. 
Teksty piosenek układała sama. Wyjeżdżała często zagranicę. 
Była gwiazdą lat trzydziestych. Podczas II wojny światowej 
losy doprowadziły ją do Aszchabadu na Syberii, gdzie opieko-
wała się dziećmi polskimi w sierocińcu. Umarła na gruźlicę w 
Bejrucie w 1950 r. Kilkanaście lat temu staraniem pisarza Je-
rzego Waldorffa, zwłoki jej przywieziono do Polski. 

Aktorką, która sławiła imię Polski była Helena Modrze-
jewska. Będąc w Ameryce podkreślała swoje polskie pocho-
dzenie. Nazywano ja ambasadorem Polski. Syn jej Rudolf, in-
żynier wybudował, na ówczesne czasy, najdłuższy na świecie 
most wiszący.

Wanda Siemaszkowa, aktorka i reżyserka. Występowała 
we wszystkich większych teatrach polskich. Miała swój wła-
sny zespół, z którym wyjeżdżała do mniejszych miast. Podczas 
II wojny światowej przebywała w Wieliczce. Po wojnie przy-
jechała do Rzeszowa, gdzie stworzyła i prowadziła teatr w la-
tach 1945 - 1947. Zmarła w 1947 r. Obecnie teatr rzeszowski 
nosi jej imię. 

Mieczysława Ćwieklińska nazywana przez przyjaciół „na-
szą wielka Ćwikłą”. Pochodziła ze znanej rodziny aktorskiej 
Trapszów. Grała 75 lat (od siedemnastego roku życia) w te-
atrach, filmach i operetkach. Słynną jej rolą była Babka w 
sztuce Cassony „Drzewa umierają stojąc”. 

Grono słynnych Polaków powiększa się z roku na rok. Pa-
miętajmy jednak, że sława to rozgłos zdobyty wielkimi czynami, 
zasługami i talentem. Chwilowa popularność trwa krótko, 
prawdziwa sława i talent - pozostają w pamięci na wieki.

Stanisława Zaniewiczowa, fot. W. Różewicz

dokończenie ze str. 11
Następcy Łukasza Szczurka

zawodnikiem Rafinerii-Jasło i Rafine-
rii- Czarni- Jasło. W 2004 i 2005 re-
prezentował Klub FK Drustav Svid-
nik- Hrabovčík na Słowacji. W 2006 i 
2007 grał w „Galicji” Cisna. Od 2007 
roku jest piłkarzem Resovii Rzeszów.

Wybór był dla mnie niesamowitym 
zaskoczeniem. Cieszę się bardzo z tego, 
że spośród tylu zawodników grających 
w piłkę na Podkarpaciu akurat to mnie 
przyznano to wyróżnienie. Aczkolwiek 
jest to nagroda dla całej drużyny Re-
sovii Rzeszów. Jest nas 24-ech zawod-
ników. Solidarnie pracujemy na sukces 
naszej drużyny – powiedział Kamil Wa-
laszczyk dla czytelników Dukli. Dodał 
też - nagroda mobilizuje mnie do dal-
szej pracy na treningach, na meczach. 
Moim marzeniem jest awans Resovii 
do I ligi. Będzie trudno, ale bardzo tego 
pragnę jak zapewne cała drużyna Reso-
vii Rzeszów.

Drużyną Roku 2009 została ekipa 
Resovii, natomiast nagrodą specjalną 
uhonorowany został Prezes CWKS Re-
sovia Rzeszów pan Aleksander Bent-
kowski.

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim piłkarzom i działaczom Resovii,  
a w szczególności Piłkarzowi Roku - 
Kamilowi Walaszczykowi!

kbr i BP, fot. B. Szczurek

8 lutego br. na VIII Gali Piłkar-
skiej organizowanej przez Podkarpacki 
Związek Piłki Nożnej oraz Dziennik 
Super Nowości Klub Resovii odbierał 
nagrody!

Zawodnikiem Roku 2009 został 
rozgrywający Pasiaków - Kamil Wa-
laszczyk. Kariera sportowa Kamila 
Walaszczyka zaczęła się w Klubie 
Sportowym „Przełęcz” Dukla, w bar-
wach którego grał od 1999 do 2001, 
później w sezonie 2003/2004 i jeszcze 
przez dwa kolejne sezony 2004/2005 i 
2005/2006. Od 2001 roku do 2003 był 
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GMINNY KONKURS 
EKOLOGICZNY 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
I. Organizator: Gmina Dukla.
II. Patronat: Burmistrz Gminy Dukla – Marek 
Górak.
III. Osoby odpowiedzialne: 
Halina Cycak – inspektor ds. ochrony środo-
wiska
Bartosz Szczepanik – specjalista ds. lasów

IV. Cele konkursu:
- utrwalanie i pogłębianie wiadomości przy-

rodniczo - ekologicznych,
- rozwijanie u uczniów zainteresowania problemami ochrony 

przyrody, 
- kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej,
- obchody Dnia Ziemi.

V. REGULAMIN

1. Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych Gminy Dukla - klasy IV-VI
 
2. Termin konkursu: 
30 kwietnia (piątek ) 2010 r. o godzinie 10.00 w Liceum 

Ogólnokształcącym w Dukla (aula). 

3. Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i gminnym.
4.Etap szkolny przebiega na zasadach określonych przez Komisje 

Szkolne. Każda szkoła organizuje go we własnym zakresie. 
5. Do etapu gminnego zakwalifikowani są uczniowie, wytypowani 

przez Komisje Szkolne (nie więcej niż 3 uczestników). 
6. Skład komisji konkursu gminnego powołuje Organizator.
7. Uczestnicy konkursu piszą test, który zawiera zadania zamknię-

te i otwarte. Czas trwania konkursu – 60 minut.
8. Uczniowie będą oceniani indywidualnie i grupowo.
9. Zakres problematyki konkursu:

- Informacje ogólne o Gminie Dukla,
- zagadnienia z zakresu ochrony środowiska naturalnego,
- formy ochrony przyrody i ochrona gatunkowa roślin i zwierząt,
- gospodarka odpadami,
- gospodarka leśna.

10. Przewidziane są dyplomy i nagrody dla laureatów i podzięko-
wania dla opiekunów, które zostaną wręczone po podsumowa-
niu i ogłoszeniu wyników konkursu.

11. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać do 23 kwiet-
nia 2010 roku w Urzędzie Gminy Dukla, pok. Nr 12 osobiście, 
przesyłając pocztą elektroniczną na adres: eko@dukla.pl z do-
piskiem „Konkurs Ekologiczny” lub telefonicznie, telefonicz-
nie – tel.( 013) 4329130.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę regulaminu.

UWAGA!
Udział Szkół z terenu Gminy Dukla w niniejszym konkursie bę-
dzie punktowany w ogólnej punktacji o „ Nagrodę Burmistrza we 
współzawodnictwie w dziedzinie kultury Szkół Podstawowych i 
Gimnazjalnych Gminy Dukla” według zasad regulaminowych okre-
ślonych w tym współzawodnictwie.

GMINNY KONKURS 
EKOLOGICZNY 

dla GIMNAZJUM 
I. Organizator: Gmina Dukla 
II. Patronat: Burmistrz Gminy Dukla – Marek Górak.
III. Osoby odpowiedzialne: 
Halina Cycak – inspektor ds. ochrony środowiska
Bartosz Szczepanik – specjalista ds. lasów komunalnych

IV. Cele konkursu:
- podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży,
- pobudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi,
- kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska na-
turalnego,

- kształtowanie pojęć ekologicznych,
- uwrażliwienie młodzieży na piękno przyrody,
- wdrażanie młodzieży do twórczego myślenia.

V. REGULAMIN

1. Uczestnicy:
Uczniowie szkół gimnazjalnych klasy I-III 
2. Termin konkursu: 
30 kwietnia (piątek) 2010 r. o godzinie 11.30 w Liceum 

Ogólnokształcącym w Dukli (aula), 
3. Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i gminnym.
4. Etap szkolny przebiega na zasadach określonych przez Komisje 

Szkolne. Każda szkoła organizuje go we własnym zakresie. 
5. Do etapu gminnego zakwalifikowani są uczniowie, wytypowani 

przez Komisje Szkolne (nie więcej niż 3 uczestników). 
6. Skład komisji konkursu gminnego powołuje Organizator.
7. Uczestnicy konkursu piszą test, który zawiera zadania zamknię-

te i otwarte. Czas trwania konkursu – 60 minut.
8. Uczniowie będą oceniani indywidualnie i grupowo.
9. Zakres problematyki konkursu:

- Informacje ogólne o Gminie Dukla
- zasoby przyrody i ich ochrona
- formy ochrony przyrody,
- ochrona powietrza, wód i gleb,
- ochrona środowiska a zdrowie człowieka
- podstawowe wiadomości z zakresu ekologii,
- gospodarka odpadami,
- obszary i obiekty prawnie chronione na terenie Gminy Dukla.

10. Przewidziane są dyplomy i nagrody dla laureatów i podzięko-
wania dla opiekunów, które zostaną wręczone po podsumowa-
niu i ogłoszeniu wyników konkursu.

11. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać do 23 kwiet-
nia 2010 roku w Urzędzie Gminy Dukla, pok. Nr 12 osobiście, 
przesyłając pocztą elektroniczną na adres: eko@dukla.pl z do-
piskiem „Konkurs Ekologiczny” lub telefonicznie, telefonicz-
nie – Tel.( 013) 4329130 .

12. Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę regulaminu.

UWAGA!
Udział Szkół z terenu Gminy Dukla w niniejszym konkursie bę-
dzie punktowany w ogólnej punktacji o „ Nagrodę Burmistrza we 
współzawodnictwie w dziedzinie kultury Szkół Podstawowych i 
Gimnazjalnych Gminy Dukla” według zasad regulaminowych okre-
ślonych w tym współzawodnictwie.
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Wydarzyło się w marcu…
Na świecie:

1 marca 1810 – urodził się Fryderyk Chopin (zm. 1849, pochowa-
ny w Paryżu na cmentarzu Per Lachaise, jego serce wmu-
rowano w filar w kościele św. Krzyża w Warszawie na 
Krakowskim Przedmieściu). Genialny kompozytor polski i 
muzyk, twórca scherzów, ballad. mazurków, jego utwory 
odtwarzają najwybitniejsi pianiści świata.

9 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy.
7 marca 1000 – w Gnieźnie spotkanie niemieckiego cesarza Ottona III 

z Bolesławem Chrobrym, tak zwany Zjazd Gnieźnieński.
12 marca 1910 – urodził się Zygmunt Szendzielarz, ps. Łupaszka, 

major, dowódca pierwszego oddziału partyzanckiego na 
Ziemi Wileńskiej. Od 1945 roku zwalczał władzę komuni-
styczną w Polsce. Aresztowany, przesłuchiwany w bestial-
skim śledztwie został skazany na śmierć w sądowym mor-
derstwie 8 lutego 1951 roku. Zrehabilitowany dopiero w 
roku 1993.

14 marca 1980 – w Lesie Kabackim pod Warszawą rozbił się rejso-
wy samolot pasażerski PLL LOT, wracał z Nowego Jorku. 
Zginęło 77 osób (m.in. piosenkarka Anna Jantar) i 10 
członków załogi.

15 marca 1990 – powstał Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej.

18 marca 1860 – urodził się Jan Gwalbert Pawlikowski, publicysta, 
badacz polskiej literatury, pionier ochrony przyrody, orę-
downik utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego, 
zmarł w roku 1939 .

22 marca – Światowy Dzień Wody.
22 marca 2000 – Justyna Kowalczyk, jako pierwsza w historii polskie-

go narciarstwa zdobyła Puchar Świata.
W nocy z 27 / 28 marca zostaje wprowadzony środkowo-europejski 

czas letni. W nocy o godzinie drugiej przestawiamy zega-
ry na trzecią.

28 marca 1900 – pierwsze zawody narciarskie na Hali Goryczkowej.

30 marca 1940 – w pobliżu wsi Huciska na Kielecczyźnie od-
dział partyzancki dowodzony przez majora Henryka 
Dobrzańskiego, pseudonim Hubal stoczył pierwszą zwy-
cięską partyzancką bitwę z Niemcami w drugiej wojnie 
światowej.

W Dukli:
1 marca 1958 – urząd pocztowy w Dukli rozpoczął pracę w przerobio-

nych i odnowionych pomieszczeniach. Warunki pracy dla 
personelu znaczenie się polepszyły. 

3 – 5 marca 1913 – w szkole męskiej trwał strajk szkolny. Na naukę 
uczęszczali tylko uczniowie wyznania mojżeszowego i 
dwóch uczniów geckokatolickiego. Powodem strajku było 
to, że w zastępstwie nauczyciela Józefa Szajny, uczyć 
miała Izrealitka Berta Sznapek.

12 marca 1373 – przedstawiciel małopolskiej linii Grzymalitów 
Janusz Suchywilk nadał Dukli na nowo prawo magolebur-
skie dokumentem wystawionym w Kobylanach.

17 marca 1913 – do pracy w szkole męskiej wraca Józef Szajna – 
wcześniej powołany do wojska. Sytuacja w szkole po 
strajku została unormowana.

19 marca 1939 – dukielska młodzież szkolna uczestniczyła w uro-
czystym nabożeństwie za spokój duszy marszałka Józefa 
Piłsudskiego.

22 marca 1938 – szkolne koło PCK chcąc zakupić podręczną aptecz-
kę pierwszej pomocy przygotowało przedstawienie pt „ 
Żołnierz”. Odegrano je dwukrotnie w świetlicy „ Sokoła”.

22 marca 1915 – do Dukli dotarła wiadomość o poddaniu się 
Przemyśla Rosjanom.

30 marca 1949 – na podstawie dyplomu Kazimierza Wielkiego został 
odwołany zakaz zabraniający kupcom jeździć do Węgier 
przez pobliski Żmigród.

 
Przygotowała: Jadwiga Morawska

ZARZĄDZENIE NR 6/10 BURMISTRZA GMINY DUKLA
z dnia 4 lutego 2010 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań 
publicznych Gminy Dukla

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm./ 
oraz uchwały XLIII/255/09 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 4 grudnia 2009r. 
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2010 zarządzam, co następuje:

§ 1. Niniejsze zarządzenie wynika z realizacji programu współpracy 
Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 opracowanego na podsta-
wie wieloletniego programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami poza-
rządowymi i innymi podmiot prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
Jego przedmiotem jest wskazanie priorytetowych zadań własnych gminy, na 
których realizację będą kierowane środki finansowe, a w szczególności:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi jako realizacja Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi, łącznie kwota 137 200 zł przekazana na:

1) „Wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą alkoho-
lową”. Wysokość środków przewidzianych na realizacje tego zadania w 
roku 2010 wynosi 30.000 zł- w formie dotacji

2) „Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów i młodzieży”. 
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zada-
nia w 2010 roku wynosi 80.000 zł – w formie dotacji.
3) „Tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci 
i młodzieży”. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację 
tego zadania w 2010 roku wynosi 27.200 zł – w formie dotacji.

2. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, łącznie kwota: 29. 800 zł 
przeznaczona na:

działań przez wnioskodawcę w celu osiągnięcia zysku.
c) informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych wskazują-
cych na możliwość realizacji zadania gminy,

4) wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty w formie papierowej, 
a dołączone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
uprawnione

przedstawiciela oferenta
5) oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zada-
nia. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta,
6) oferty należy z łożyć w Urzędzie Gminy Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, w pok. 
nr 9- Biuro Obsługi Klienta

§ 4. Termin i tryby stosowane przy wyborze oferty:
1) oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Komisja Konkursowa powołana 
przez Burmistrza Gminy Dukla,
2) wyniki konkursu zatwierdza Burmistrz Gminy Dukla, po zapoznaniu się z pro-
tokołem Komisji Konkursowej,
3) wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz 
publikację w Biuletynie Informacji Publicznej,
4) termin wyboru ofert 22.03.2010

§ 5. Terminy i warunki realizacji zadania: 1) zadanie ma być zrealizo-
wane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę, w okre-
sie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, dłużej jednak niż 
do dnia 15 grudnia 2009r,
2) w przypadku redukcji kwoty dotacji podmiot musi określić się czy przyj-

muje przyznaną kwotę dotacji. Organizacja zmienia kosztorys oraz harmo-
nogram realizacji zadania, te zmodyfikowane dokumenty stanowią za-
łącznik do umowy. Każdorazowa zmiana zakresu realizacji zadania wy-
maga złożenia zaktualizowane
harmonogramu, kosztorysu i podpisania Aneksu do umowy,

3) w uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie 
dopuszczające dokonanie przez wnioskodawcę przesunięć pomiędzy istniejący-
mi pozycja

kosztorysu finansowanymi dotacją do 10 % pozycji kosztorysowej
4) sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzo-

ne na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru 
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wyko-
nanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego za-
dania (Dz.U. nr 264,poz.2207),

§ 6. Gmina Dukla w 2009 roku realizowała zadania publiczne w zakresie:
1) przeciwdziałania alkoholizmowi, przeznaczając na ten cel 100.000 zł,
2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przeznaczając na ten cel 103 
999,98 z ł,
3) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przeznaczając na ten cel 36 800 
z ł,
4) ochrony środowiska 3814 zł

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw 
Obywatelskich
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Gminy Dukla
Marek Górak

---------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 8/10 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ 
WÓJTA GMINY JAŚLISKA BURMISTRZA GMINY DUKLA

z dnia 4 lutego 2010 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań 

publicznych Gminy Jaśliska

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm./ , 
uchwały Nr II/10 Rady Miejskiej w Dukli Pełniącej Funkcję Rady Gminy 
Jaśliska z dnia 27.01. 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy 
Gminy Jaśliska z organizacji pozarządowymi oraz innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 oraz §1 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 200 w sprawie utworzenia, ustalenia 
granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz 
nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U 120, poz.1000 z póź. 
zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. Niniejsze zarządzenie wynika z realizacji programu współpracy 
Gminy Jaśliska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzą-
cymi działania pożytku publicznego na rok 2010. Jego przedmiotem jest wska-
zanie priorytetowych zadań własnych gminy, na których realizację będą kie-
rowane środki finansowe, szczególności:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi , łącznie kwota 5 000 zł:
1) „Współfinasowanie zajęć w zakresie spędzania wolnego czasu i pozalekcyj-

nych zajęć sportowych dzieci i młodzieży”. Wysokość środków publicznych 
przewidziany na realizację tego zadania w 2010 roku wynosi 5.000 zł 
- w formie dotacji.

2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, łącznie kwota: 2 000 zł
1) Podtrzymywanie tradycji narodowych, podtrzymywanie polskości. 

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zada-
nia w 2010 roku wynosi 2.000 zł - w formie dotacji.

§ 2. 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organi-
zacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działają-
ce na podstawie przepis o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związ-
ków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania jeże-
li ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicz-
nego.

§ 3. Terminy i warunki składania ofert:
1) prawidłowo i kompletnie wypełnione formularze oferty wraz z załączni-

kami należy składać w terminie do dnia 15.03.2010 do godz.14.00 we-
dług wzoru zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji za-
dania publicznego, ramowego wz umowy o wykonanie zadania publicz-
nego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, 
poz. 2207),

2) Oferty, które zostaną złożone po tym terminie wskazanym w § 3 pkt.1 
nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wniosko-
dawcy bez otwierania Odrzuceniu podlegają również oferty nieprawidło-
wo wypełnione lub oferty, w których nie podano wszystkich danych wyma-
ganych we wzorze oferty,

3) Do oferty należy dołączyć:

a) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wypisu czy za-
świadczenia właściwego organu rejestrowego, do którego organizacje zo-
stały wpisane oraz statut
b) oświadczenie osób reprezentujących wnioskodawcę o nieprowadze-
niu działań przez wnioskodawcę w celu osiągnięcia zysku
c) informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych wskazują-
cych na możliwość realizacji zadania gminy,

4) wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty w formie papiero-
wej, a dołączone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez uprawnione przedstawiciela oferenta,

5) oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zada-
nia. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta,
6) ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pok. 
nr 9-Biuro Obsługi Klienta.

§ 4. Termin i tryby stosowane przy wyborze oferty:
1) oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Komisja Konkursowa powoła-
na przez Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Jaśliska Burmistrza Gminy Dukla,
2) wyniki konkursu zatwierdza Pełniący Funkcję Wójta Gminy Jaśliska Burmistrz 
Gminy Dukla, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej,
3) wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz pu-
blikację w Biuletynie Informacji Publicznej,
4) termin wyboru ofert 22.03.2010

§ 6. Terminy i warunki realizacji zadania:
1) zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym 

przez wnioskodawcę, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określo-
nego w ofercie, dłużej jednak niż do dnia 15 grudnia 2009r,

2) w przypadku redukcji kwoty dotacji podmiot musi określić się czy przyj-
muje przyznaną kwotę dotacji. Organizacja zmienia kosztorys oraz har-
monogram realizacji zadania, te zmodyfikowane dokumenty stanowią 
załącznik do umowy. Każdorazowa zmiana zakresu realizacji zadania 
wymaga złożenia zaktualizowane harmonogramu, kosztorysu i podpi-
sania Aneksu do umowy,

3) w uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie 
dopuszczające dokonanie przez wnioskodawcę przesunięć pomiędzy ist-
niejącymi pozycja kosztorysu finansowanymi dotacją do 10% pozycji 
kosztorysowej

4) sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporzą-
dzone na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie 
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umo-
wy o wykonanie zadania publicznego i wzoru umowy o wykonanie za-
dania publicznego sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 
264,poz.2207),

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Jaśliska.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełniący Funkcję Wójta Gminy Jaśliska
Burmistrz Gminy Dukla

Marek Górak

1) „Kształtowanie młodego pokolenia w duchu wartości narodowych i trady-
cji”. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego za-
dania w 2010 roku wynosi 6 800 zł – w formie dotacji.

2) „Podtrzymywanie kultury i tradycji mniejszości narodowych”. Wysokość 
środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w 2010 
roku wynosi 8.000 z w formie dotacji.

3) „Pielęgnowanie polskości, podtrzymywanie obrzędów ludowych, rozwija-
nie świadomości narodowej”. Wysokość środków publicznych przewidzianych 
na realizację

tego zadania w 2010 roku wynosi 15.000 zł – w formie dotacji.
§ 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje po-

zarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podsta-
wie przepis o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obej-
mują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

§ 3. Terminy i warunki składania ofert:
1) Oferty prawidłowo i kompletnie wypełnione należy złożyć w termi-

nie do dnia 15.03.2010 do godz.14.00 na formularzu zgodnym z roz-
porządzeniem Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zada publicznego i wzoru sprawoz-
dania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),

2) Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę 
w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania. Odrzuceniu 
podlegają oferty nieprawidłowo wypełnione lub oferty, w których nie 
podano wszystkich danych wymaganych we wzorze oferty,

3) Do oferty należy dołączyć:
a) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wypisu czy za-
świadczenia właściwego organu rejestrowego do którego organizacje zo-
stały wpisane oraz statut
b) oświadczenie osób reprezentujących wnioskodawcę o nieprowadzeniu 

OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY
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OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY
UCHWAŁA NR XLV/265/10 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI

z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Iwli.

Na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. H usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Dukli uchwala, 
co następuje:
§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 
2009/2010 Gimnazjum w Iwli.
§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Gminy Dukla do do-
konania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w 
szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły ro-
dziców uczniów i Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz do wystą-
pienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie li-
kwidacji szkoły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Uliasz

-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XLV/266/10 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Głojscach.

Na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z póżn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Dukli uchwala, 
co następuje:
§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 
2009/2010 Gimnazjum w Głojscach.
§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Gminy Dukla do do-
konania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w 
szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły ro-
dziców uczniów i Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz do wystą-
pienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie li-
kwidacji szkoły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Uliasz

-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XLV/267/10 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Tylawie.

Na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Dukli uchwala, 
co następuje:
§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 
2009/2010 Gimnazjum w Tylawie.
§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Gminy Dukla do do-
konania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w 
szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły ro-
dziców uczniów i Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz do wystą-
pienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie li-
kwidacji szkoły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Uliasz

-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XLV/268/10 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Wietrznie.

Na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Dukli uchwala, 
co następuje:
§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 
2009/2010 Gimnazjum w Wietrznie.
§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Gminy Dukla do do-
konania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w 
szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły ro-
dziców uczniów i Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz do wystą-
pienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie li-
kwidacji szkoły.
§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Uliasz

-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XLV/270/10
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie w sprawie zarządzenia poboru podatku rol-
nego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i 

opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze 
inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodze-

nia za inkaso na terenie Gminy Dukla.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. 
zm.) oraz art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rol-
nym (Dz.U.z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.), art.6 ust.8 usta-
wy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U Nr 200, 
poz.1682 z późn. zm.), art.6 ust.12 i art.19 pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2006r. 
Nr 121, poz.884 z późn. zm.) – Rada Miejska w Dukli uchwala, co 
następuje:
§ 1. Pobór podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieru-
chomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych ustala 
się w formie inkasa.
§ 2. Inkasentami podatków i opłaty wymienionych w § 1 niniejszej 
uchwały ustala się sołtysów poszczególnych
sołectw, a w niżej wymienionych sołectwach oraz osiedla Dukla 
inkasentami będą : 1) Mieczysław Kowalik w Dukli,
2) Wiesław Krowicki w Zawadce Rymanowskiej, 3) Józef Boczar 
w Teodorówce
§ 3. Inkasenci otrzymywać będą wynagrodzenie za inkaso w wyso-
kości 10% od zainkasowanej sumy.
§ 4. Podatnicy mogą dokonywać wpłat podatków i opłaty wymie-
nionych § 1 także bezpośrednio w kasie
Urzędu Gminy Dukla lub na konto Urzędu Gminy Dukla.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XVI/99/08 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 
25 stycznia 2008 roku w sprawie

zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych 
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodze-
nia za inkaso na terenie Gminy Dukla.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Uliasz

-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XLV/271/10 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 
Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 11 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 220 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, 
poz. 1240) Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. Udzielić pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu 
w formie opracowania dokumentacji technicznej na realiza-
cję zadania publicznego o nazwie: budowa chodnika i dwóch za-
tok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice-
Nowy Żmigród-Dukla (nazwa drogi według Zarządzenia Nr 74 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
2.12.2008r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim 
(Dz. U. MI 2008.15.79) w miejscowościach: Iwla, Teodorówka, 
Nadole, w wysokości brutto: 52.000 zł, (słownie: pięćdziesiąt dwa 
tysiące złotych).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Uliasz

-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XLV/272/10 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie opra-
cowania dokumentacji technicznej na realizację zada-
nia publicznego o nazwie: budowa chodników w ciągu 

drogi krajowej Nr 9 E-371 Radom - Barwinek w miejsco-
wościach: Nowa Wieś, Trzciana, Tylawa i Barwinek.

Na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 3 ust.5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o finansowaniu infra-
struktury transportu lądowego (Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251 
z późn. zm.) Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. Udzielić pomocy rzeczowej Oddziałowi w Rzeszowie 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w formie opra-
cowania dokumentacji technicznej na realizację zadania pu-
blicznego o nazwie: budowa chodników w ciągu drogi krajowej 
Nr 9 E-371 Radom - Barwinek w miejscowościach: Nowa Wieś, 
Trzciana, Tylawa i Barwinek, w wysokości 60.000 zł, (słownie: 
sześćdziesiąt tysięcy złotych).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Uliasz

-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XLV/273/10 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Dukli uchwala, co 
następuje :
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia 
działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu za wy-
jątkiem nieruchomości lub ich części związanych z działalnością 
gospodarczą,
2) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony śro-
dowiska,
3 ) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony prze-
ciwpożarowej za wyjątkiem części związanych z działalnością go-
spodarczą,
4) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby cmentarzy za 
wyjątkiem nieruchomości lub ich części związanych z działalno-
ścią gospodarczą.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Dukli Nr XXVII/171/04 
z 10 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nierucho-
mości ( Dz.U. Województwa Podkarpackiego Nr 147 poz. 2197 ).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Uliasz

KOMUNIKAT
BURMISTRZA GMINY DUKLA

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z 
póź. zm./ Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Dukla wywie-
szony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzier-
żawy.

Wykaz obejmuje działkę nr 158/1 położoną w Mszanie. 
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 22 marca 2010 r. w pok. nr 6 Urzędu Gminy Dukla.

KOMUNIKAT
Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Jaśliska

BURMISTRZA GMINY DUKLA

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603 z 
póź. zm./ informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Jaśliska wy-
wieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do 
dzierżawy.

Wykaz obejmuje część działki nr 127/5 położonej w Woli 
Niżnej. 
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 22 marca 2010 r.
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Do każdej ceny netto do-
liczony będzie podatek VAT  
w wysokości 22%. Wszystkie 
krótkie ogłoszenia niekomer-
cyjne, z ofertami pracy lub osób 
poszukujących pracy umiesz-
czane są w Dukielskim Prze-
glądzie Samorządowym  nieod-
płatnie.

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

È

È

È

È

È

È

FHU „Tech - Mal”
Dukla, Trakt Węgierski 9, 
tel. 0609130387, 0134330387

Handel:
- farby, lakiery, kleje,  
  tynki elewacyjne, narzędzia, płytki posadzkowe i ścienne
- artykuły pirotechniczne, amunicja akustyczna, 
- komputerowe materiały eksploatacyjne, nośniki: 
 płyty CD, DVD 
- dzienniki budowy, tablice budowlane,  
  markery do tablic.
USŁUGI:
- kosztorysowanie, projekty zagospodarowania, 
- szkice i rysunki do zgłoszenia robót budowlanych 
– tel. 0601885063

SZKOŁA NAUKI JAZDY Tip Top
organizuje kursy na prawo jazdy kat. „A”, „B”

Wykłady i zapisy  
w każdy czwartek o godz. 17.00 

w Szkole Podstawowej w Dukli, ul. Kościuszki 13

Duże rabaty dla młodzieży. Szkolenie praktycz-
ne samochodem Renault Clio II 
(jak na egzaminie państwowym)

Kontakt: tel. 508 125 835

Kompleksowe remonty  
i prace wykończeniowe. 

Kontakt: 669 417 661

W krainie rondla i patelni
Zwracamy się z prośbą o przysyłanie na adres redakcji  
takich przepisów. 
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”

Kluski kudłate
Przepis podała Czytelniczka z Puszczykowa koło Poznania

Popularne w każdym chyba regionie kraju. Można je wykonywać i podawać na 
różne sposoby, co zawsze - szczególnie w okresie Wielkiego Postu - miało znacze-
nie w urozmaicaniu postnych posiłków. Wertując książki kucharskie natykamy także 
na mnogość nazw klusek. W Wielkopolsce, powszechnie uznawanej za polskie króle-
stwo ziemniaka, stanowiącego podstawę do wyrobu klusek, cieszą się one od wieków 
wielki powodzeniem. Na Podkarpaciu także niemałym.

Składniki:
1 kg ziemniaków, 1 jajko, kawałek boczku lub słoniny, sól, mąka do podsypywania.

Wykonanie:
Połowę ziemniaków ugotować w łupinach, a po przestygnięciu obrać i zemleć. Resztę 
ziemniaków zetrzeć na drobnej tarce i wycisnąć przez płócienny woreczek. Sok wyci-
śnięty pozostawić do czasu wytrącenia się krochmalu. Zlać płyn z wierzchu, a ostały 
krochmal dodać do wyciśniętych ziemniaków. Połączyć z gotowanymi, wbić jajko, 
posolić i zagnieść ciasto. Formować w rękach małe kulki wielkości orzecha. Gotować 
w osolonej wodzie przez 4 - 5 minut. Wyjmować łyżką cedzakową polać stopioną sło-
niną. Zamiast skwarek można wlać do klusek zimnego mleka i jeść jako zupę.

Smacznego!

W  p a s i e c e

Krupienie nie obniża 
wartości miodu

Miód w stanie potoki czyli ciekłym jest najbardziej preferowanym miodem 
przez konsumentów. Jednak przeważnie wcześniej czy później miód musi skry-
stalizować. Zjawisko krystalizacji jest dobrze znane fizyce. Występuje w roztwo-
rach przesyconych. Powoduje przejście materii ze stanu ciekłego w stan stały. W 
odniesieniu do miodu zjawisko to nazywa się krupieniem a nie jak powszechnie 
się uważa cukrzeniem. Źródło mylnego nazewnictwa leży w kryształach. Cukier 
buraczany czyli sacharoza występuje powszechnie w postaci kryształów. Miód 
gdy ulega krupieniu czyli glukoza przechodzi w stan stały również przyjmuje po-
stać kryształy. Całkiem inny związek, ale postać podobna powoduje nasze zmyle-
nie. Krystalizacja miodu nie obniża jego wartości. Miód w stanie krupca posiada 
takie same właściwości jak w stanie potoki. Co zrobić jak miód w stanie krupca 
nie odpowiada nam? Można odwrócić ten proces za pomocą temperatur pod-
grzewając miód do temperatury 45 o C w ciągu 1do 3 godzin. Zaznaczyć należy,  

Składając rozlicznie roczne PIT do Urzędu 
Skarbowego możesz wesprzeć działalność 

Parafialnego Zespołu Charytatywnego przy pa-
rafii p.w. św. Marii Magdaleny  

w Dukli 
poprzez przekazanie 1 % podatku należne-

go na rzecz Stowarzyszenie Organizacji Pożytku 
Publicznego tj.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom  
i Młodzieży „CARITAS” w Przemyślu z dopiskiem 

CARITAS Dukla

KRS: 0000246791

że Europejskie Stowarzyszenie Apite-
rapii zaleca podgrzanie miodu do tem-
peratury 40o C i to nie dłużej niż 48 
godzin. Kolejnym sposobem jest poda-
nie miodu kremowaniu o czym pisałem 
w jednym z wcześniejszych artykułów.

Witold Puz 
Koło Pszczelarzy w Dukli

---------------------------------

Informujemy, że od stycznia 2010 
roku w internecie jest dostępna strona 
laureatów konkursu na „Najlepszą 
stronę internetową o tematyce eko-
logicznej” zorganizowanego przez 
Koło Pszczelarzy w Dukli i burmistrza 
gminy Dukla. Adres strony www.mlo-
dziekolodzy.pl. Zwycięzcami konkursu 
są uczniowie szkoły podstawowej w 
Łękach Dukielskich, którzy przedsta-
wili się na w/w stronie.

Nadchodzi Wiosna
Zbigniew Panek

Czy wiecie, że nadchodzi wiosna? 
Świeża, pachnąca i radosna
budzi Naturę z odrętwienia 
i lekkim tchnieniem wszystko zmienia...

Swoim powiewem ciepło niesie
roztapia śniegi w polu, w lesie,
pod stopy kwiatów dywan ściele
i traw przeróżnych świeżą zieleń.....

Gdy idzie przez Jasiołki wody
pękają i topnieją lody
a kiedy sunie wzdłuż Dukiełki 
to sypie bazie jak perełki.... 

Z Cergowskiej i Kardasza spływa
i kwiaty z pąków wydobywa 
a kiedy zejdzie na Wądoły
puka do uli, budzi pszczoły..... 

Idzie z Frankowa i z Chyrowej 
drzewa otula w liście nowe, 
ogłasza wszędzie koniec zimy,
mrozów, kurzawy i zadymy.....

Wiosna, wiosna, wiosna radosna 
wonna i barwna pora miłosna 
z zimowej drzemki wszystko budzi 
uśmiechem ciepłym wita ludzi.......

Legionowo 2010.
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Uśmiechnij się!

Siedzi zając pod miedzą

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

Fot.: Maria Walczak

Motto:
Przyrodo dukielska
Jak woda w strumyku
Czysta i żywa,
Młody wędrowniku 

Gdy poranek budzi
Żywym chłodem rosy
Ptaki i zwierzęta 
Dają życia głosy

Mleczne mgły siadają
Zawieszone w górze
Odsłaniając w dole 
Przyrodę w naturze

Porośnięte lasem 
I leszczami błonie
Życie umilają 
Na dukielskim łonie

Gdy będziesz się wznosił 
ścieżka do studzienki
U stóp Wielkiej Góry
Ujrzysz też jej wdzięki

 Bywa tu Jan święty
Na tym pięknym stoku
My też tutaj będąc 
odczuwamy spokój

Marcin Ziębka – były czło-
nek Koła Ekologicznego i LOP 
przy LO w Dukli.

Drodzy Czytelnicy miesięcznika „Dukla” 
artykuł rozpocząłem mottem byłego ucznia 
Liceum Ogólnokształcącego w Dukli. Zresztą 
w poprzednim numerze również był wiersz 
Pauliny Ciuła –Grałek absolwentki dukiel-
skiego liceum, bowiem promować należy ro-
dzimych twórców, a często jest jak to mówimy 
„cudze chwalicie swego nie znacie”. W obec-
nych czasach należy łączyć rozumnie łowiec-
two z ekologią. Zadaniem młodzieży jest nie 
tylko słowna ochrona fauny i flory naszych 
pól i lasów, ale pomoc czynna zwierzynie w 
przetrwaniu tak ciężkiej zimy. Za to wszystko 
składamy młodzieży i opiekunce nauczycielce 
biologii w dukielskim liceum Marii Walczak 
serdeczne podziękowania. Podziękowania 
kierujemy do wszystkim mieszkańców na-
szej gminy, którzy pomagają zwierzętom prze-
trwać zimę.

Słowa uznania kieruję do Zarządu, gospo-
darzy łowisk i wszystkich członków Koła, któ-
rzy przyczyniają się do wynoszenia karmy w 
odległe rejony naszej gminy. Okres polowań 
zbiorowych już minął i proszę się nie dziwić, 
że w lesie spotykamy tzw. zbieraczy poroży 
zwierzyny płowej. Jest to prawnie zabronione, 
bowiem przepędzamy zwierzynę ze stałych 
miejsc jej bywania i żerowania.

W dalszym ciągu realizujemy hasło „Rok 
Zająca”, który był ozdobą naszych lasów. Za-

chęcam wszystkich myśliwych 
do czytania literatury o tematyce 
łowieckiej, która wzbogaci Wa-
szą wiedzę nie tylko o łowiectwie 
obecnym, ale także o jego historii. 
Mamy także możliwość poznania 
zwyczajów i obyczajów łowiec-
kich na przestrzeni dziejów.

W odpowiedzi na pytanie nie-
których myśliwych, a dotyczącego 
prywatnych ambon, odpowiadam 
za prawnikami „Prawa łowiec-
kiego”. Art. 12 Ustawy Prawo 
Łowieckie mówi: dzierżawcy i 
zarządcy obwodów łowieckich, 
mogą po uzyskaniu zgody właści-
ciela (posiadacza lub zarządcy) 
gruntu wznosić urządzenia zwią-
zane z prowadzeniem gospo-
darki łowieckiej. Zatem wznosze-
nie ambon musi być poprzedzone 
zgodą właściciela gruntu. Nato-

miast Zarząd koła, jako organ wykonaw-
czy ma w swoich kompetencjach kiero-
wanie bieżącymi sprawami związanymi 
z prowadzeniem gospodarki łowieckiej 
i to właśnie on decyduje o lokalizacji 
urządzeń łowieckich takich jak np. am-
bony, pamiętając, że lokalizacja ta musi 
odpowiadać podstawowemu wymogowi 
– tj. prowadzeniu gospodarki łowieckiej. 
Stoję na stanowisku, że również o miej-
scu zlokalizowania nęciska decyduje Za-
rząd. Tak więc budowanie prywatnych 
ambon nie znajduje oparcia w przepi-
sach („Łowiec Polski” nr 2 z 2010 roku). 
Jest to chyba wystarczająca odpowiedź 
na stawiane mi pytania przez wielu my-
śliwych. Wszystko zależy od Zarządu 
Koła.

Lekarz pyta pielęgniarkę 
- siostro jak czuje się 
ten myśliwy z 10-tki po operacji?
Lepiej, rano się ocknął i mówił.
Co mówił? Że czuje się gorzej.

Do specjalisty reumatologa przychodzi 
myśliwy o kulach – 
Panie doktorze mam chyba krzywicę.
Od małego? Nie od kolan.

Myśliwy Antek mówi do kolegi,
słyszałeś, Janek za tym dzikiem 
przebiegł 10 km, a potem przeskoczył
rów pięćdziesięciometrowy,
Phi, z takiego rozbiegu.

Myśliwy mówi do kolegi:
Chciałbym jeszcze raz pojechać do Zosi
A co nie byłeś?
Nie, ale raz już chciałem.

Dwóch myśliwych biegnie za dzikiem
Innych dwóch zakłada się, który go do-
padnie.
Jeden mówi, że ten co ma czerwony krawat, 
drugi mówi, że to język.

Do drogerii wchodzi myśliwy. Czy ma pani 
Coś na mole? Naftalinę w kulkach. To pro-
szę 10. 
Na drugi dzień ten sam myśliwy kupuje 20,
a na trzeci 60. Po co panu tyle naftaliny?
Nie tak łatwo trafić mola – odpowiada 
myśliwy.

Członek Koła Łowieckiego 
„Rogacz” w Dukli 
Fryderyk Krówka

Młodzież Zapobiega 
Pożarom

Turniej wiedzy Pożarniczej
11 lutego 2010 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy 

w Dukli odbyły się eliminację gminne do ogólnopolskiego 
konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Udział w kon-
kursie wzięli uczniowie ze szkół w: Głojscach, Jasionce, 
Łękach Dukielskich, Równem, Tylawie i Wietrznie. Orga-
nizatorem konkursu na szczeblu gminnym był Zarząd Miej-
sko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Dukli i Burmistrz Gminy Dukla. Komisja konkursowa 
w składzie: st. kapitan Ireneusz Długosz z Komendy Miej-
skiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, Wiktor Madej 
komendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Dukli, Andrzej Ukleja prezes Miej-
sko-Gminnego Zarządu OSP RP i Wacław Sporniak wice-
prezes MGZ OSP RP w Dukli przyznała w kategoriach kon-
kursowych nagrody.

W kategorii szkół podstawowych zwycięzcami zostali:
Landa Sylwia - Głojsce- 1. miejsce, Drozd Marek - Ja-
sionka – 2. Miejsce, Gniady Tobiasz - Równe – 3. miejsce.

Natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych :
Jadach Joanna – Tylawa – 1. miejsce, Głód Rafał – Ja-
sionka – 2. miejsce, Szombara Krzysztof - Wietrzno – 
3.miejsce

Witold Puz

Ogłoszenie!
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Ekologicznych „Animare” uchwałą nr 1/2009  

z 31.12.2009 roku rozwiązuje stowarzyszenie.  
Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań.

Osobą św. Franciszka 
byłem zafascynowany…

11 lutego o godzinie 15.00 w dukielskim sanktuarium 
odbyła się uroczysta msza święta dla chorych, udzielono 
również Sakramentu namaszczenia. Mszę świętą sprawo-
wał i homilię wygłosił bp. Gerard Bernacki z Katowic, który 
już po raz trzeci pielgrzymuje do relikwii św. Jana. Pierw-
szy raz był w roku 2000, drugi rok temu podczas uroczysto-
ści stygmatów św. Franciszka. Przed mszą odbyła się ado-
racja Najświętszego Sakramentu i spowiedź. We mszy kon-
celebrowanej przez kapłanów diecezjalnych i zakonnych z 
tercjarzami dukielskimi modlono się za chorych, chorych 
franciszkańskich tercjarzy, za chorych dobrodziejów dukiel-
skiego sanktuarium, za chorych zakonników. Była modlitwa 
o beatyfikację Jana Pawła II i kanonizację bł. Władysława z 
Gielniowa-patrona Warszawy i Bernardynów. Na zakończe-
nie była odmówiona modlitwa do św. Jana za kościół prze-
myski, ks. abpa Józefa Michalika, seniora Ignacego Tokar-
czuka i biskupów Adama i Mariana. Biskup Gerard przy-
pomniał o sylwetce Władysława z Gielniowa. Biskup mó-
wił o wielkiej wartości modlitwy cierpienia u chrześcijan. 
Ukazał Jana Pawła II , który wartość własnego cierpienia 
uczynił żywotną drogą dla rozwoju kościoła i własnej świę-
tości. Dostojny gość podziękował chorym za ich modlitwy. 
Podziękował za zaproszenie do sanktuarium i dar wspólnej 
modlitwy w rodzinie franciszkańskiej. Sam jest tercjarzem, 
już od okresu seminarium. Tam gdzie się urodziłem w Ryb-
niku działali franciszkanie. Osobą św. Franciszka byłem za-
fascynowany. Imponował mi swoja prostotą i pełnym umi-
łowaniem Pana Boga. Uczy nas św. Franciszek byśmy nic 
nie przedkładali nad Pana Boga-powiedział biskup Gerard. 

Franciszkański Zakon Świeckich (również Bracia 
i Siostry od Pokuty, III Zakon Św. Franciszka) - mają 
swoje korzenie w średniowieczu. Przez całe średniowiecze 
i w późniejszych wiekach tercjarstwo franciszkańskie było 
bardzo żywotne. Należeli do niego ludzie różnych stanów: 
od chłopów, poprzez mieszczan, na monarchach i papieżach 
skończywszy. Znani polscy tercjarze to, m. in.: Józef Haller. 
Jacek Malczewski, kard. Stefan Wyszyński.

 Stanisław Kalita 
rzecznik prasowy Towarzystwa im. świętego Jana z Dukli

Z życia sanktuarium
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