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Dziesiąty 
kwietnia 2010

Ile jeszcze polskiej krwi musi wsiąknąć w katyńską zie-
mię, aby zamknęła się ta tragiczna spirala śmierci. Ile jesz-
cze łez, bólu i rozpaczy, aby uspokoiły się polskie serca i po-
kój zapanował w polskich domach.

W mojej ojczyźnie jest wiatr biało – czerwony
i są kwiaty kolorowe.
W mojej ojczyźnie biało – czerwone zawisły w pół drogi
i są kwiaty żałobne.
Ale przyjdą dni, kiedy będą flagi na wietrze, 
a kwiaty znów radosne.

Bo tragedii nie można już więcej mnożyć. Musi nadejść 
ich kres i przyjdzie czas, kiedy tamte chwile tworzyć będą 
jedynie historię i sztandary pochylą się nad nią tylko w dni 
uroczyste. Ja wiem, że łatwo przychodzi nam o tym pisać i 
mówić, ale skoro tragedie dotykają nas samych? 

W tym przypadku dotknęły całego państwa. Zginęli lu-
dzie wielcy, mądrzy i szlachetni. Polska była w żałobie, 
ale kiedy i ona przeminie, pamięć o nich pozostanie w 
nas na zawsze. Pamiętać będziemy o parze prezydenckiej, 
o posłach i senatorach, o generałach. O załodze samolotu  
i o tych, którzy w Katyniu mieli opłakiwać tam pomordo-
wanych. Jedną z ofiar katastrofy była Ewa Smorawińska – 
Bąkowska, wnuczka zamordowanego w Katyniu generała 
Mieczysława Smorawińskiego. Jednego z trzech poległych 
tam wysokich dowódców Wojska Polskiego z generalskimi 
gwiazdkami. Ewę Smorawińską pamiętam jako kilku, a po-
tem kilkunastoletnią dziewczynkę, chodziła z moją Moniką 
przez dwanaście lat do jednej klasy. Znałem jej ojca, czyli 
syna generała, spotykaliśmy się na wywiadówkach, miałem 
dla niego szacunek, uosabiał sobą dobrą, przedwojenną Pol-
skę. Ewy nie spotkałem już przez wiele następnych lat, dziś 
o niej usłyszałem i poczułem wielki smutek, że w ten spo-
sób zamknęła się jej życiowa droga. Leciała w prezydenc-
kim samolocie na grób swojego dziadka, aby oddać mu hołd 
w imieniu swoim i zmarłego ojca.

Powie ktoś, że to taki typowy polski los. Może. Ale nie 
chcemy już więcej takich polskich losów, niech one wresz-
cie staną się dla nas bardziej przychylne. Niech prezydenci 
będą szanowani i lubiani przez cały naród. Niech generało-
wie dowodzą, ale raczej na ćwiczeniach niż w walce. A na 
pewno niech nie giną w sposób tragiczny. Niech Rodziny 
Katyńskie pamiętają o swoich bliskich zamordowanych 
na obcej ziemi, z daleka od ojczyzny w sposób wyjątkowo 
nieludzki. Niech pamiętają, ale niech z czasem wybaczą  
w imię tej ludzkości, o której zbiry nie mieli pojęcia, że taka 
w ogóle istnieje. Niech załogi samolotów dolatują zawsze 
do celu i w zdrowiu dowożą swoich pasażerów na przyja-

Widziane z CergowejNiezapominajka 
zagościła w Dukli
Transgraniczna „Niezapominajka” i niezapominajkowe sadzenie 
drzewek

Niezapominajkowe akcje w Polsce przypominają o wielkich Pola-
kach, o ważnych wydarzeniach historycznych; przypominają o zabyt-
kach, pięknej przyrodzie ojczystej. Od paru lat bardzo aktywnie w pro-
mowaniu święta Polskiej Niezapominajki uczestniczy dukielskie liceum.  
W tym roku gmina Dukla włączyła się aktywnie w promowanie tego święta. 
Podjęto szereg działań m.in. konkursy: piosenki ekologicznej „Niezapominaj-
kowej”, wiedzy ekologicznej, fotograficzny, na kartkę „Niezapominajkową” 
z miłosnymi życzeniami, „Niezapominajkową Drogę Krzyżową na Górę Cer-
gową, Transgraniczny Rajd Niezapominajkowy śladami walk o Przełącz Du-
kielską od Kapiszowej na Słowacji do Olchowca w Polsce, Transgraniczną Nie-
zapominajkę, sadzenie „Niezapominajkowych” drzewek, zajęcia terenowe dla 
młodzieży z LO Dukla - starym traktem węgierskim.

21 kwietnia br. grupa uczniów z na-
uczycielką z dukielskiego liceum Ma-
rią Walczak, burmistrzem gminy Dukla 
Markiem Górakiem, inspektorem w UG 
Dukla Haliną Cycak i głównym specja-
listą do spraw promocji Krystyną Bo-
czar-Różewicz uczestniczyli w Trans-
granicznej Niezapominajce. Złożyli 
wiązanki „Niezapominajkowe”, wyko-
nane przez dukielskich licealistów i za-
palili znicze pod pomnikami pomordo-
wanych Żydów w Błudnej, na Słowacji 
w Komarniku Wyżnym, na cmentarzu 
wojennym pod krzyżem i mauzoleum, 
w Dukli na cmentarzach wojennych, 
cmentarzu żydowskim, pod pomni-
kami Jana Pawła II i św. Jana z Dukli.

„Niezapominajkowe” sadzenie 
drzewek 

odbyło się 21 kwietnia z okazji 
Światowego Dnia Ziemi na zrekulty-

wowanym wysypi-
sku odpadów ko-
munalnych w Du-
kli. Jest ono obcho-
dzone 22 kwietnia 
pod hasłem „Różno-
rodność w nas – bio-
różnorodność wokół 
nas” w tym roku po 
raz 20. w Polsce i po 
raz 40. na świecie. 
Uczestniczyli w nim 
m.in. przedszkolacy 
z Gminnego Przed-
szkola w Dukli wraz z wychowawczy-
niami, burmistrz Gminy Dukla Marek 
Górak, przewodniczący Rady Miej-
skiej w Dukli Zbigniew Uliasz, za-
stępca burmistrza Gminy Dukla An-
drzej Bytnar, prezes Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Dukli Ar-

tur Wszołek, dyrektor LO Dukla Jan 
Drajewicz, Maria Walczak – inicja-
torka obchodów Niezapominajkowych 
w Dukli, nauczycielka biologii w du-
kielskim liceum, uczniowie LO Du-
kla: Natalia Sikora, Renata Szczepanik, 
Iwona Puchalik, Konrad Sikora, Patryk 
Jakubczyk, Andrzej Krajewski, pra-
cownicy Urzędu Gminy w Dukli, Ha-
lina Cycak, Bartosz Szczepanik, Kry-
styna Boczar-Różewicz. 

Przedszkolacy z zaciekawieniem 
słuchali na czym polegają obchody 
święta „Polskiej Niezapominajki”; do-
wiedzieli się, że oficjalnie obchodzone 
jest ono 15 maja w świętą Zofię. Oka-
zało się, że wielu z nich ma ciocię czy 
babcię o tym imieniu. Zresztą, to bar-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli  
Zbigniew Uliasz posadził swoje drzewko.

Przy pomniku pomordowanych Żydów na Błudnej.

Wszystkim Mamom z okazji Dnia Matki
radości dnia codziennego i uśmiechu 

życzy Redakcja
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zne im lotniska. Niby to wszystko ta-
kie proste, a jednak jak trudne do zre-
alizowania.

Aby nie było potem uroczystych 
pogrzebów, niegodnych swarów nad 
trumną i tej narodowej zadumy nad 
polskim losem. I wielogodzinnych ko-
lejek, by złożyć hołd poległemu Pre-
zydentowi. Bo oni wszyscy polegli w 
służbie Polski, polegli na posterunku. 
W Katyniu mieli zapalić znicze, złożyć 
wieńce i upomnieć się o należne po-
mordowanym prawa. O przyznanie się 
potomnych do winy swoich poprzed-
ników i o słowo jedno: przepraszam. 
Usłyszymy je kiedykolwiek?

W tę pamiętną niedzielę kwietnia 
stałem wiele godzin na krakowskim 
rynku, pośród dziesiątków tysięcy Po-
laków z całej Polski. Wieczorem po-
szedłem do wawelskiej krypty, by zło-
żyć honor Prezydentowi Lechowi Ka-

Widziane z Cergowej

My z Podkarpacia
To jest nasza nowa propozycja gazetowa. Chcemy tu krótko 
prezentować sylwetki, zwierzenia, wynurzenia, opowieści, 
wspomnienia naszych Czytelników. Zapraszamy do ochot-
niczego zgłaszania się, winni to być ludzie z Podkarpacia,  
z tą ziemią związani urodzeniem, działalnością, zawodem 
bądź pasją. Otwieramy nasze łamy dla ciekawych życiorysów. 
Wystarczy zadzwonić i umówić się.

Pani Stanisława Zaniewicz emerytowana nauczycielka, swoje ży-
cie związała z Podkarpaciem i jak mówi jest duklanką z wyboru. Uro-
dziła się w Uhnowie koło Lwowa, ale ponad 70 lat przeżyła na Podkarpa-
ciu. Całe życie przepracowała w szkole. Jej mąż Władysław był również 
nauczycielem i jedyny syn Zdzisław i synowa Teresa są także nauczycie-
lami. Kocha dzieci i kochała pracę w szkole. Mimo swojego wieku jest 
bardzo aktywna, wiele młodych osób mogłoby pozazdrościć jej energii. 
Jej receptą na długowieczność jest uśmiech i życzliwość ludziom.

ciąg dalszy na str. 6

Stanisława Zaniewicz

KR: A kiedy Pani została duklanką?
Stanisława Zaniewicz: Po maturze wróciłam do Uhnowa. 
Pracowałam jako nauczycielka u sióstr Felicjanek, cały 
czas na zastępstwie za siostrę, która leczyła się w Iwoni-
czu. Początkowo pracowałam na pół etatu. Cieszyłam się, 
że mam pracę, bo było duże bezrobocie i o dobrą posadę 
było bardzo trudno. Tu należałam do Związku Strzeleckiego, 
Związku Młodzieży Katolickiej i do chóru. Tak było do wy-
buchu II wojny światowej. Mój brat poszedł na wojnę, pod 
Samborem został ranny i dostał się do niewoli, był w obozie 
dla jeńców wojennych w Murnau w Bawarii (oflag). Nigdy 
już nie wrócił do rodzinnego miasta. Po zakończeniu wojny 
został zdemobilizowany we Włoszech, wyjechał do Ameryki, 
tam spędził resztę życia. Nigdy nie wrócił do Polski, zmarł 
w Ameryce, jest pochowany w Doylestown, amerykańskiej 
Częstochowie. 
W Uhnowie mieszkałam do 1944 r. Wtedy musiałam uciekać 
przed banderowcami. Banderowcy walczyli o niepodległą 
Ukrainę. Swoje idee wprowadzali w życie. Na Wołyniu ban-
derowcy mordowali ludność polską i to w sposób okrutny. 
Byliśmy zagrożeni, więc każdy uciekał, gdzie mógł.
KR: Jakiego przedmiotu Pani uczyła?
Stanisława Zaniewicz: Uczyłam w klasach od pierwszej do 
czwartej. Takie klasy uczyłam przez całe swoje zawodowe 
życie. Pisania, czytania, ale także geografii i przyrody.
KR: A gdzie Pani wyjechała w 1944 roku?
Stanisław Zaniewicz: Uciekłam przed banderowcami do 
Krosna, miałam tu bowiem znajomych i rodzinę. Tu docze-
kałam końca wojny. W 1947 roku z Krosna zostałam skiero-
wana do pracy w szkole w Dukli. Mój mąż rozpoczął pracę 
w powstałym w 1947 roku liceum ogólnokształcącym, był 

dzo piękne imię. Wszyscy chcieli uczestniczyć 
w sadzeniu drzewek. Posadzili dwa i zobowią-
zali się ich doglądać. To bardzo ważne, że dzieci 
i młodzież uczestniczą w takich akcjach, bowiem 
za chwilę to oni będą odpowiedzialni za naszą 
przyrodę i będą podejmować ważne dla kraju de-
cyzje. Aby nie powiedzieć patetycznie – będą 
rozstrzygać o losach naszej ojczyzny. A kto ma 
ich tego nauczyć? My dorośli. To bardzo odpo-
wiedzialne zadanie jeśli chcemy, aby przyszłe 
pokolenia miały szansę zobaczyć piękną, polską 
przyrodę.

Składam serdeczne podziękowanie wszyst-
kim, którzy przyczynili się do realizacji podję-
tych do tej pory zadań „Niezapominajkowych”. 
szczególnie p. Marii Walczak i dukielskim lice-
alistom działającym w Kole Ekologów.

kbr
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Niezapominajka zagościła w Dukli

Na cmentarzu wojennym w Komarniku Wyżnym na Słowacji.

Moja przygoda z Podkarpaciem nadal trwa
Wywiad z Panią Stanisławą Zaniewicz
Rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz mieszkała. Tam się urodziłam i miesz-

kałam do 14 roku życia. Kiedy znowu 
tato został przeniesiony do Krosna, za-
częła się moja przygoda z Podkarpa-
ciem. Tu poszłam do seminarium, które 
ukończyłam i zdałam maturę w 1933 
roku. Po maturze wyjechałam do ro-
dzinnej miejscowości.

czyńskiemu. I znów tam pół Polski 
stało. Z potrzeby serca. 

Mam swoich bliskich na drugim 
kontynencie. Tam także złożyli kwiaty 
w polskich konsulatach i wpisali się do 
księgi kondolencyjnej. Oglądając po-
tem w polskiej telewizji obrazy uro-
czystości pogrzebowych, podobnie jak 
my wszyscy, zwracali uwagę na po-
wagę tamtych chwil, na doskonałe or-
ganizacyjne przygotowanie i przepro-
wadzenie pochówków. Na znakomite 
przygotowanie żołnierzy, wspaniałą 
musztrę pogrzebową, której zapewne 
musieli się uczyć tuż przed samymi 
uroczystościami. I jeszcze raz słowo 
niechby. Niechby już nigdy ta musz-
tra nie była potrzebna. Niech żołnierze 
ćwiczą paradny krok ale tylko na de-
filadę, a salwy niech oddają w święta 
państwowe i w wielkie rocznice. 

Jeszcze tu wspomnę o ostatnim pre-
zydencie Drugiej Rzeczypospolitej, Ry-
szardzie Kaczorowskim. Ten syberyjski 
zesłaniec, a właściwie pielgrzym i tułacz, 

pierwszym nauczycielem języka polskiego. Wtedy w liceum 
było tylko trzech nauczycieli. Zatem mimo, że urodziłam się 
na kresach czuję się duklanką i wiele mnie łączy z Podkar-
paciem. W Dukli mieszkam już 63 lata, wcześniej mieszka-
łam w Krośnie.
KR: Jest zatem Pani duklanką z wyboru, nie z urodzenia.  
W której szkole Pani uczyła ? 
Stanisława Zdaniewicz: Rok uczyłam w szkole męskiej (te-
raz w tym budynku znajduje się liceum). W 1948 roku po-
wstały szkoły koedukacyjne i rejonizacja. Uczyłam w szkole 
nr 2 (obecnie jest tam SP od 1-3), w której uczyły się dzieci 
z Dukli, Cergowej, Nadola. Oprócz przedmiotów w klasach 
od 1-4 uczyłam geografii i przyrody, a także innych przed-
miotów, aby mieć pełny etat. Warunki do nauczania były 
bardzo ciężkie, aby nie powiedzieć żadne. Oprócz pracy w 
szkole uczyłam także w okresie zimowym dorosłych analfa-
betów. Te kursy odbywały się w 1948 i 1949 roku. Potem za-
częły się kursy dla osób, które chciały ukończyć wykształce-
nie podstawowe, rozpoczęte jeszcze przed wojną.
KR: Jak długo trwały kursy dla osób, które uzupełniały swoje 
wykształcenie?
Stanisława Zaniewicz: Kursy odbywały się przez szereg lat. 
Oprócz pracy w szkole prowadziłam jeszcze w okresie wa-
kacji półkolonie, byłam kierowniczką, a do pomocy miałam 
zwykle dwie koleżanki.
KR: To były ciężkie czasy, co działo się w szkole oprócz nauki?
Stanisława Zaniewicz: Były prowadzone różne akcje, np. 
zbieranie złomu. Dzieci przynosiły ogromne ilości złomu. 
Tak dzisiaj myślę, że to chyba Opatrzność nad tymi dziećmi 

skazany przez sowietów na karę śmierci, 
zamienionej potem na dziesięć lat łagru, 
dotarł jednak do wolnej Europy. Wal-
czył pod Monte Cassino, zawsze w służ-
bie Polski. Wielki Polak i wielki patriota. 
Harcerz i przyjaciel młodych ludzi. I za-
grały mu w pogrzebowej Warszawie gó-
ralskie gęśliki, taki ostatni hołd Polaków 
dla Prezydenta i Człowieka. 

Zbyt wielką cenę płacą Polacy, 
aby świat dowiedział się – późno bo 
późno - prawdy o sowieckiej zbrodni. 
Aby pojął ogrom polskich krzywd, 
których nikt i nic nie jest już w stanie 
wyrównać. Ale nie chcemy żadnej li-
tości i słów pocieszenia. Potrzebna 
nam jest polska jedność i jest dziś na-
dzieja, że tragedia z dziesiątego kwiet-
nia na długi czas oddali polskie swary, 
polskie waśnie. A następcy Tych, któ-
rzy zginęli tragicznie godnie ich zastą-
pią i z czasem wypełnią powstałą lukę. 
Dziś wydaje się to niemożliwe, jednak 
trzeba nam wierzyć, że tak się stanie.

Zbigniew Ringer

Krystyna Boczar-Różewicz: Proszę powiedzieć jak to się stało, że zamieszkała Pani 
na Podkarpaciu?
Stanisława Zaniewicz: Urodziłam się w Uhunowie nad Sołokiją niedaleko 
Lwowa. Mój ojciec pochodził z Przemyśla, a mama ze Lwowa. Tatuś pracował 
w urzędzie skarbowym i został przeniesiony do Uhnowa i moja rodzina tam za-



6   DPS  5/2010 DPS  5/2010   7

i mną czuwała, że nie doszło do jakie-
goś nieszczęśliwego wypadku. Dzieci 
przynosiły nawet amunicję. Najwięcej 
złomu przynosił zawsze Wacław Biały 
z Cergowej, który niestety już nie żyje.
KR: Czy lubiła Pani swoją pracę?
Stanisława Zaniewicz: Tak, myślę, że 
uczniowie też mnie lubili, do dzieci 
trzeba mieć ogromnie dużo cierpliwo-
ści. Ja chyba ją miałam. Kiedy w 1948 
roku zrobili rejonizację szkół w Dukli, 
wtedy przeszłam ze szkoły nr 1 (obec-
nie liceum ogólnokształcące) do szkoły 
nr 2, jeden z uczniów nie chciał nawet 
chodzić już do szkoły. Powiedział, że 
będzie chodził jeśli pani Zaniewiczowa 

dokończenie ze str. 5
My z Podkarpacia

Pamiętamy o Tobie, 
Ojcze Święty … 

„Na początku powiał wiatr, wynieśli twoją trumnę z Bazyliki,
Postawili przed ołtarzem, w niej ciało świątynia Boga,
Na niej ewangeliarz, wiatr nie ustawał.
Stronice ewangeliarza otwierały się jak twoje Życie:
Przejrzyste i jasne jak księga życia.
Nic nie było zasłonięte.
Życie i śmierć odbijały się jak w lustrze,
Widoczne dla ludzi wszystkich kontynentów.”

9 kwietnia 2010r. w Zespole Szkół 
Publicznych im. Marii i Michała Kru-
kierków w Równem odbyła się uro-
czysta akademia poświęcona 5. rocz-
nicy śmierci Jana Pawła II. Uroczy-
stość została przygotowana przez 
uczniów klas od 4 do 6. szkoły pod-
stawowej i nauczycielkę p. Dorotę 
Szczurek. Elementy dekoracji – sym-
boliczna trumna z otwartym na niej 
Pismem Świętym wprowadzały ze-
branych w nastrój smutku i zadumy. 
Akademię rozpoczął diakon Ra-
fał Kapuściński, który przypomniał 
wszystkim postać Papieża Polaka, 
Jego naukę. Uczennice w symbolicz-
nych strojach prezentowały utwory 
poświęcone Janowi Pawłowi II. Mu-
zykę Fryderyka Chopina, którą przy-
gotowała p. Beata Bek, była tłem re-
cytowanych utworów i pogłębiała 
patos i znaczenie chwili. Wzrusze-
nie wywołały odtwarzane fragmenty 
homilii Jana Pawła II. Słowa Pa-
pieża robiły wielkie wrażenie, przy-
pominały o tym, jak mamy postępo-
wać, jakimi wartościami kierować się  
w życiu, jakie postawy wybierać.

Duże zainteresowanie wśród naj-
młodszych uczniów naszej szkoły 
wywołał uczeń kl. I gimnazjum w 
stroju Jana Pawła II, który ich „bło-
gosławił”. Akademię uświetniły pie-
śni ,,Barka” i ,,Abba Ojcze” wyko-
nane przez chór szkolny pod batutą p. 
Beaty Habrat.

Uczniowie naszej szkoły udo-
wodnili, że chociaż pięć lat minęło 
od śmierci Papieża, to nadal jest On 
żywy w sercach i umysłach Polaków.

Pani dyrektor Katarzyna Recz-
kowska - Buryła podziękowała za 
przygotowanie wzruszającej uroczy-
stości, podkreślając że Jan Paweł II, 
to największy Autorytet XXI.

Edyta Szczurek  
nauczycielka ZSP w Równem

Mieliśmy złożyć hołd ofiarom, 
złożyliśmy ofiary w hołdzie ... 

Od wielu lat chlubną tradycją szkoły w Łękach 
Dukielskich, noszącej imię Jana Pawła II Wielkiego 
są obchody związane z Osobą Patrona. Tegoroczna 
uroczystość, upamiętniająca piątą rocznicę śmierci 
Papieża - Polaka miała miejsce 10 kwietnia br.  
w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Najświęt-
szego Serca Jezusowego w Łękach Dukielskich.

Niespodziewanie zbiegła się ona z narodową tragedią, 
co spotęgowało jej jakże smutny i podniosły charakter. 
Zebrani w kościele uczniowie, nauczyciele i wierni, po-
przez cichą modlitwę w skupieniu oddali hołd i szacu-
nek tym, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smo-
leńskiem. „Mieliśmy złożyć hołd ofiarom, a złożyliśmy 
ofiary w hołdzie”, jakże niezwykle wymowne słowa kon-

dolencji odzwierciedlają tę niewyobrażalnie tragiczną 
rzeczywistość.

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod 
opieką pp. Danuty Witowskiej, Agnieszki Michalak i .An-
drzeja Aszlara przedstawili montaż słowno - muzyczny 
poświęcony Osobie Wielkiego Polaka, Jana Pawła II. 
Zgromadzeni wysłuchali słów i pieśni, które nie tylko do-
starczyły wielu wzruszeń, ale były też zaproszeniem do 
pójścia drogą wskazaną przez Ojca Świętego. 

Symbolicznego wymiaru nabrały białe róże w dło-
niach występującej młodzieży, które przedstawiały spu-
ściznę Jana Pawła II - kwiat miłości, wiary i wielkiej na-
dziei. Róże i zapalony znicz złożono pod popiersiem 
Ojca Świętego. 

Uroczystość zakończyła 
msza święta odprawiona przez 
księdza Alojzego Szweda, który 
wraz z wiernymi modlił się za 
wszystkich zmarłych w kata-
strofie lotniczej, a także podkre-
ślił, jak istotne dla naszego na-
rodu i środowiska jest pielęgno-
wanie pamięci o Janie Pawle II.

Po mszy św., na znak żałoby, 
przy odgłosie bijących dzwo-
nów kościelnych zapanowało 
wymowne milczenie, które po-
niesiono do domów ...

Nauczyciele ZSP im. Jana Pawła II

Zaproszenie
29 maja 2010 roku odbędzie się czwarta piesza pielgrzymka do 
„Krzyża Wdzięczności” w Iwli. Rozpoczęcie uroczystości przy  

kościele w Iwli o godz. 14.00
Przy kapliczce na Łazach zostanie odprawiona msza św., której przewod-

niczyli będą: ks. dziekan Stanisław Siara i o. Krystian Olszewski gwardian  
zakonu ojców bernardynów w Dukli.

Po mszy św. odsłonięcie tablic upamiętniających poległych cywilów  
i żołnierzy w czasie II wojny światowej w Iwli.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy 

zostanie w jego szkole. Dzisiaj wspomi-
nam to z rozrzewnieniem.
KR: Czy po przejściu na emeryturę pra-
cowała jeszcze Pani w szkole?
Stanisława Zaniewicz: Nie, od lat je-
stem na emeryturze. Bardzo lubię czy-
tać i pisać, rozwiązywać krzyżówki, 
staram się udzielać w naszym mie-
sięczniku.
KR: A może nam Pani zdradzić receptę na 
długowieczność?
Stanisława Zaniewicz: Pochodzę z dłu-
gowiecznej rodziny, ale bardzo ważna 
jest pogoda ducha i nie przejmowanie 
się drobiazgami. Polecam też czeko-
ladę z orzechami, którą kupuję w cu-
kierni u p. Misiołka.
KR: dziękuję Pani za rozmowę i życzę 
długich lat w zdrowiu. 
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budżetu 2009
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały sporzą-
dzone sprawozdania budżetowe za 2009 r. i została 
przedstawiona Radzie Miejskiej w Dukli informacja opi-
sowa z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2009 r.

Dochody budżetu na 31.12.2009 roku zostały wykonane 
w kwocie 41.613.179,21 zł czyli w 100,14 % zakładane-
go planu. Główne źródła dochodów to wpływy z opłat i 
podatków – 9.172.636,84 zł (22,50% - kolor żółty), sub-
wencje z budżetu państwa – 21.197.408,09 zł (52,00 
%- kolor czerwony) i dotacje na zadania z zakresu opie-
ki społecznej – 8.189.272,82 (20,09 % - kolor zielony).

Planowane na rok 2009 wydatki w kwocie 53.868.856,52 
zł. zostały zrealizowane w kwocie 41.614.313,03 zł. 
tj. w 77,25 % zakładanego planu na zadania własne, 
najważniejsze z nich to: transport – 1.680.067,78 zł, 
administracja publiczna – 4.245.439,21 zł, oświata 
i wychowanie – 19.970.126,00 zł, opieka społeczna – 
9.739.907,23zł i ochrona środowiska – 1.816.572,53 zł . 

Planowany deficyt na 31.12.2009 roku wynosił 
12.313.756,00 zł, budżet został zamknięty deficytem w 
kwocie 1.133,82 zł.

W budżecie na 2009 rok zaplanowano przychody w wy-
sokości 13.835.000,00 zł, w postaci kredytów banko-
wych i pożyczek. 

Zawarte zostały trzy umowy kredytowe w drodze usta-
wy Prawo Zamówień Publicznych i podpisana zosta-
ła umowa pożyczki na wyprzedzające finansowanie na 
łączną kwotę 11.253.783,70 z czego uruchomiono kwo-
tę 1.800.497,01 zł.

Planowane rozchody wyniosły 1.521.244,00 zł., zreali-
zowano je w 100%.

Stan zobowiązań Gminy Dukla na 31.12.2009 roku wy-
niósł 2.513.782,07 zł, w tym z tytułu kredytów i poży-
czek 2.493.777,01 zł. Procentowy stosunek zobowiązań 
do wielkości budżetu wykonanego wynosi 6,04 %.

Skarbnik Gminy
Elżbieta Wróbel

Nowe władze 
Stowarzyszenia 
w Równem
19.02.2010 w sali domu ludowego w Równem odby-
ło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia 
Miłośników Równego ,,Równianie” w Równem. 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia 
złożył Władysław Dązbasz. Sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej przedstawił Zbigniew Uliasz. Po przedsta-
wieniu historii Stowarzyszenia i działalności w latach 
2003 – 2009 przeprowadzono wybory. W wyniku wybo-
rów skład Zarządu przedstawia się następująco:

Władysław Dązbasz - prezes
Krystyna Patla - wiceprezes
Zofia Wajda - sekretarz
Jan Marszał - skarbnik
Janina Bałon – członek Zarządu
Komisja Rewizyjna bez zmian.
Zbigniew Uliasz - przewodniczący
Halina Bałon i Beata Bek – członkowie 

Nowym władzom gratulujemy i życzymy sukcesów.

kbr

2 maja Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej
To święto obchodzone jest w Polsce od 2004 roku, 
wprowadzone zostało ustawą z 20 lutego 2004 roku.  
To właśnie w tym dniu 1945 roku żołnierze polscy zawie-
sili biało-czerwony sztandar na Kolumnie Zwycięstwa 
(Siegessaule) znajdującej się w Parku Tiergarten w 
Berlinie. 
2 maja w czasach Polski Ludowej ściągano flagi po 
pierwszym maja, aby nie wisiały 3 maja w Święto 
Konstytucji. Mimo, że Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej jest świętem państwowym, ten dzień nie jest 
wolny od pracy. Niechby zawisła biało-czerwona w 
oknach, balkonach, na domach, po prostu wszędzie.  
Tu moglibyśmy wziąć przykład ze Stanów Zjednoczonych, 
czy z Norwegii. Tam flaga jest wszędzie, z okazją, czy 
bez okazji. Szkoda, że biało-czerwonych flag wywiesza 
się u nas tak mało.

kbr

Gmina Dukla zakupiła 30 flag z drzewcem. Osoby, 
które zgłoszą się w Urzędzie Gminy w Dukli, ul. 
Trakt Węgierski 11 w czwartek - piątek tj.29-30 
kwietnia w pokoju nr 19, otrzymają flagę gratis. 
Jedynym warunkiem otrzymania flagi jest wywie-
szenie jej u siebie.
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i n f o r m u j e

Kategoria palma 
Kamila Knap – Wietrzno – 1. miejsce, kl. I SP ZSP - Równe - 
2., Paulina Petryk – Dukla, Anna Jakimczuk – Dukla – 3.
Wyróżnienie: 

Klaudia Zima – Tylawa, Orfeusz Betlej – Dukla 

Kategoria inne: 
Natalia Nowak – Głojsce – 1. miejsce, Aleksandra Nowak 
– Głojsce – 2., Kolo plastyczne kl.III – Równe, Magdalena 
Kurdyła , Adrian Łątka - 3.
Wyróżnienie: 

kl. II Gimnazjum – Wietrzno, Magdalena Łajdanowicz 
– Dukla, Anna Kolanko - LO Dukla, Olimpia Pietrzak – LO 
Dukla, Grzegorz Marczak – Jaśliska, Bartłomiej Lelko – 
Tylawa, Urszula Gabło – Tylawa, Sylwia Klimkiewicz – Dukla 

Norbert Uliasz

Konkurs 
wielkanocny 
rozstrzygnięty

Do tegorocznego konkursu „Pisanka, kraszanka, malo-
wanka” mali artyści i dorośli przygotowali się bardzo sta-
rannie. Poziom prac co roku rośnie, a ich piękno zachwyca. 
110 prac plastycznych zgłoszonych do konkursu można po-
dziwiać w holu kina „Promień”. Komisja konkursowa miała 
nie lada problem w tym roku z wytypowaniem tych najlep-
szych, a oceniała w kategoriach: koszyk, stroik, palma, pi-
sanka i w kategorii „inne”. Gratulujemy zwycięzcom i za-
praszamy ponownie w przyszłym roku.

Komisja konkursu „PISANKA, KRASZANKA, MA-
LOWANKA” w składzie: Krystyna – Boczar Różewicz 
(przew.), Nina Szczurek, Małgorzata Walaszczyk-Faryj, 
Wiesław Jakimczuk, Norbert Uliasz, po obejrzeniu 110 prac 
przyznała następujące miejsca i wyróżnienia: 

Kategoria koszyk 
Miron Marchewka - Łęki Dukielskie – 1. miejsce, Marta 
Szymczyk, Ewelina Polak – Tylawa – 2., Kinga Wróbel, 
Katarzyna Murdzek - Jasionka - 3.

Kategoria stroik 
Paulina Petryk - Dukla – 1. miejsce, Aleksandra Głód – Dukla, 
Marta Szczurek – Dukla – 2., Michał Niezgoda – Świetlica 
Dukla, Gimnazjum - Dukla – 3.
Wyróżnienia: 

Sylwia Woźniak – Głojsce, Paulina Sudoł – Dukla, Koło 
Plastyczne, kl. II – Równe, Magdalena Trzebunia – Tylawa, 
ŚDS Cergowa 

Kategoria pisanka: 
Klaudia Zima – Tylawa – 1. miejsce, Mirella Kleczyńska - 
Tylawa – 2., Maksymilian Stanosz – Dukla – 3.
Wyróżnienie: 

ŚDS Cergowa 
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Najlepsi siatkarze  
ze „Stowarzyszenia” w Dukli

Śpiewali turystycznie
i ekologicznie w Dukli

W dniach 23-24 kwietnia odbywała się w Ośrodku Kultury w Dukli XVI 
Wojewódzka Giełda Piosenki Turystyczne i Ekologicznej. Brała w niej udział 
młodzież z Szkolnych Kół PTSM z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  
z rejonu działania krośnieńskiego Oddziału PTSM.

27 marca na hali sportowej ZSP W Łękach Dukielskich 
odbył się „Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza 
Gminy Dukla”. W tegorocznym turnieju walczyło o najlep-
sze miejsca na podium 7 drużyn z naszej gminy - cztery dru-
żyny z Dukli, dwie z Równego i jedna z Wietrzna. Drużyny 
uczestniczące w turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy  
i statuetki. Najlepsze nagrodzone zostały pucharami i nagro-
dami rzeczowymi.

Wyniki:
„Stowarzyszenie” Dukla – 1. miejsce, „Równe” – 2., 
„Miśki” – 3., „Jacki” – 4.

Norbert Uliasz 

Organizatorami tej imprezy są od 
lat Zarząd Oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Schronisk Młodzieżowych 
w Krośnie, Ośrodek Kultury w Dukli  
i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w 
Dukli. Celem giełdy jest popularyzacja 
piosenek turystycznych w środowisku 
młodzieży szkolnej, poznanie i upo-
wszechnianie wiedzy na temat histo-
rii, kultury, walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych Beskidu Dukielskiego  
i Dukli, upowszechnianie turystyki 
kwalifikowanej wśród młodzieży 
szkolnej, promowanie problematyki 
ekologicznej i ochrony przyrody. A po-
przez te działania kształtowanie po-
staw patriotycznych młodzieży, odpo-
wiedzialności za siebie, swoją miejsco-
wość i swój kraj. 

23 kwietnia odbywały się przesłu-
chania konkursowe zakończone kon-
certem laureatów. W sobotę 24 kwiet-
nia nagrody laureatom rozdali Kry-
styna Boczar-Różewicz reprezentu-
jąca Gminę Dukla i Jan Drajewicz re-

prezentujący Zespół Szkół w Dukli. 
Po rozdaniu nagród i występach lau-
reatów uczestnicy wspólne zwiedzali 
Duklę z przewodnikiem Kazimierzem 
Patlą. Komisja konkursowa w składzie: 

Bogumiła Ganczarska, Bogdan Nako-
nieczny, Norbert Uliasz przyznała wy-
stępującym artystom następujące miej-
sca w dwu kategoriach.

Wyniki konkursu  
piosenki turystycznej:

Gimnazja:
Publiczne Gimnazjum w Brzyskach – 
1. miejsce, Zespół Szkół w Myszko-
wie – 2.

Szkoły ponadgimnazjalne:
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzo-
zowie – 1. miejsce, Zespół Szkół Bu-
dowlanych w Brzozowie – 2., Zespół 

Szkół Zawodowych w Bieczu – 3., 
Liceum Ogólnokształcące w Lesku – 4.

Wyniki konkursu piosenki  
ekologicznej:

Gimnazja:
Publiczne Gimnazjum w Brzyskach – 1. 
miejsce

Szkoły ponadgimnazjalne:
Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu 
– 1. miejsce, Zespół Szkół Ekonomicz-
nych w Brzozowie – 2., Zespół Szkół 
Budowlanych w Brzozowie – 3., Li-
ceum Ogólnokształcące w Lesku – 4.

Zwycięzcom i uczestnikom gra-
tulujemy. Sponsorom tj. Kuratorium 
Oświaty , Wojewódzkiemu Funduszowi 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 
Gminie Krosno, Ośrodkowi Kultury w Dukli i Szkolnemu 
Schronisku Młodzieżowemu w Dukli dziękujemy za wspie-
ranie takich wspaniałych imprez.

Krystyna Boczar-Różewicz

Zwycięzcy konkursu piosenki ekologicznej w kat. szkoły 
ponadgimnazjalne - Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu.

Zwycięzcy konkursu piosenki turystycznej w kat. szkoły 
ponadgimnazjalne - Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie.

Drukujemy tekst autorski zwycięzców piosenki ekolo-
gicznej. Tekst: Aneta Koszyk, Mateusz Matusik, Patryk 
Dutka.

ŚCIEKI 
Wszystko płynie sobie płynie powiedziałeś Heraklicie
I o rzekach mówiąc prawdy byłeś blisko.
Dziś nam bardzo sens tych słów zmieniło życie
Dzisiaj wiemy w naszych rzekach płynie wszystko.

Ref. 
Mało cenzuralne, ścieki komunalne
Puszki po konserwach, wędkarz cały w nerwach,
Znalazł ktoś dopiero tlenu w wodzie zero,
Na pociechę pociech trzy zduszone płocie.

Czysta woda proszę bardzo leci wedle chęci
Zwykły kran i woda płynie, woda czeka.
Lecz by można tak po prostu tylko kran odkręcić
Musi być gdzieś z czystą wodą czysta rzeka.
Ref.......

Zwykła woda wszędzie jest chyba nikt w to nie wątpi
Że nie warto tyle starań wkładać i zabiegów,
Ale wody nikt na ziemi przecież nie zastąpi.
Więc zastanów się nad wodą gdzieś człowieku.

Ref.
Mało cenzuralne, ścieki komunalne
Puszki po konserwach, wędkarz cały w nerwach,
Kijanki, fenole, smary oraz olej
Różne detergenty, szczupaaaak… szczupak całkiem 
śnięty.

Polska 
Niezapominajka 

w Dukli 
Plac przed Muzeum Historycznym – Pałac

16 maja 20010
12.30-14.45 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w 

konkursach: piosenki ekologicznej w kat. 
szkoła podstawowa i gimnazjum, wiedzy 
ekologicznej w kat. szkoła podstawowa 
i gimnazjum, niezapominajkową kartkę  
i życzenia miłosne.

W trakcie ogłaszania wyników i wręczania nagród wy-
stępy laureatów konkursu piosenki ekologicznej w po-
szczególnych kategoriach i występ młodzieży z dukiel-
skiego liceum - sztuka autorstwa Konrada Sikory „Nie za-
pomnij o mnie”. 

W Muzeum Historycznym - Pałac
15.00 – otwarcie wystawy kartek niezapominajkowych 

„Niezapominajki z polskiej bajki” 
15.30 – promocja książki „Zarys historii poczty dukiel-

skiej” autorstwa Janusza Kubita.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy
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IV Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki 

Gmina Dukla ogłasza IV Ogól-
nopolski Konkurs Poetycki im.  
„św. Jana z Dukli” z udziałem poetów 
polonijnych. 

Konkurs jest adresowany do poetów 
i twórców regionalnych, z terenu całej 
Polski oraz do poetów polonijnych. Wa-
runkiem udziału w konkursie jest na-
desłanie do trzech wierszy dotychczas 
niepublikowanych i nienagradzanych w 
czterech egzemplarzach maszynopisu 
lub wydruku.

Tematyką konkursu jest życie i działalność św. Jana z Dukli 
oraz Ojca Świętego Jana Pawła II.

Wiersze powinny być nadesłane w kopercie bez adresu nadawcy 
zawierającej drugą, mniejszą, zaklejoną kopertę opatrzoną godłem 
oraz zawierającą dane autora: imię i nazwisko, adres pocztowy i e-
mailowy (jeśli dany autor go posiada), numer telefonu, oraz datę 
urodzin i miejscowość.

Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach:
Kategoria ogólnopolska z udziałem poetów polonijnych:
1. dzieci-do 12 roku życia
2. młodzieżowa-od 12-18 roku życia
3. dorośli, dla osób powyżej 18 lat
Kategoria regionalna:
1. dzieci-do 12 roku życia
2. młodzieżowa-od 12-18 roku życia
3. dorośli, dla osób powyżej 18 lat

Termin nadesłania prac mija 31.05.2010 r. Termin uro-
czystego rozdania nagród nastąpi w lipcu 2010 podczas od-
pustu w Parafii św. Jana z Dukli. Pozostałe informacje (tak jak 
dokładny czas i miejsce ogłoszenia wyników, wręczenia nagród) 
będą umieszczane na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminny Du-
kla oraz na stronach internetowych www.dukla.pl i www.poezja.
dukla.pl.

Wiersze prosimy nadsyłać na adres:
Urząd Gminy Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla  

z dopiskiem: „Konkurs Poezji” oraz daną kategorią, lub dostar-
czyć osobiście do pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy Dukla. Wiersze 
ocenią jurorzy. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe 
oraz dyplomy, a także ich wiersze zostaną opublikowane na ła-
mach miesięcznika „Dukla.pl”.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, wiersze laure-
atów zostaną opublikowane nieodpłatnie.

Celem konkursu jest propagowanie wielkiego wkładu w hi-
storię Papieża Jana Pawła II i pamięć o św. Janie z Dukli.

Organizatorzy

Maria Kaczor – 
wójtem gminy 
Jaśliska

Maria Kaczor została pierwszym wójtem wydzielo-
nej z gminy Dukla gminy Jaśliska, utworzonej 1 stycz-
nia 2010 roku, gminy reaktywowanej po 33 latach.  
W pierwszej turze wyborów głosowało na nią 350 
osób, w drugiej 495, przy 54% frekwencji wyborczej. 
23 kwietnia odbyło się zaprzysiężenie Marii Kaczor na 
wójta. Swoją kadencję rozpocznie od przejęcia gminy 
od burmistrza gminy Dukla i zorganizowania prac  
w nowo utworzonej gminie.

Pani Maria Kaczor – po-
chodzi z Jaślisk, od pra-
wie 30 lat mieszka w 
Krośnie. Z wykształce-
nia jest ekonomistką. 
Pracowała na wielu stano-
wiskach m. in. jako nad-
leśniczy administracyj-
ny Nadleśnictwa Jaśliska, 
jako starszy księgowy 
w Grupie Remontowej 
w PGR w Szklarach, na-
czelnik wydziału han-
dlu w Wojewódzkiej 
Spółdzielni Mleczarskiej 
w Krośnie, główny księ-
gowy budżetu województwa, zastępca w wydziale budże-
towo-gospodarczym, a później dyrektor tego wydziału w 
Urzędzie Wojewódzkim w Krośnie, dyrektor Ośrodka Opieki 
Zdrowotnej w Iwoniczu-Zdroju, księgowa w Pogotowiu 
Ratunkowym w Krośnie. Od kilku lat prowadziła również 
biuro rachunkowe. Jest mamą, żoną i babcią.

W wyborach powszechnych przeprowadzonych 28 
marca 2010 roku społeczność lokalna wybrała piętnasto-
osobową Radę Gminy Jaśliska. Na wybór wójta czekano 
do 11 kwietnia. Było to dzień po tragedii samolotu pre-
zydenckiego pod Smoleńskiem. Wyborów nie odwołano, 
odbyły się w powadze, głosowanie rozpoczęto minutą ci-
szy. W drugiej turze zmierzyli się Maria Kaczor i Ignacy 
Lorenc. Zwyciężyła Maria Kaczor. Zagłosowało na nią 
495 osób przy 54% frekwencji wyborczej. 

Uroczysta pierwsza sesja gminy Jaśliska i zaprzysię-
żenie radnych odbyło się 23 kwietnia o godz. 15.00 w 
Zespole Szkół Publicznych w Jaśliskach. Dokonano 
także wyboru przewodniczącego rady gminy i jego za-
stępcy. Skład Rady Gminy Jaśliska: Bolesław Magie-
rowski – przewodniczący, Ryszard Chowaniec – za-
stępca przewodniczącego, Jan Farbaniec, Teresa He-
lena Mezglewska, Wojciech Strzelecki, Leszek Madej, 

Z życia sanktuarium

Modlitwy za Jana 
Pawła Drugiego

5 kwietnia, w dzień Zmartwychwstania Pańskiego 
w dukielskim sanktuarium uroczystą sumę sprawował  
ks. biskup Marian Rojek. Dostojnego gościa powitał ku-
stosz sanktuarium o. Krystian Olszewski. Przytoczył 
słowa metropolity przemyskiego Józefa Michalika, który 
podczas rezurekcji prosił o świadectwo żywej wiary. „Mo-
dlimy się dzisiaj za czcicieli św. Jana z Dukli, aby byli 
ludźmi Kościoła, ludźmi żywej wiary, aby umieli po imie-
niu nazywać grzech i po imieniu opowiadać się za święto-
ścią. Pamiętamy w modlitwie o naszym arcybiskupie Jó-
zefie Michaliku, biskupie Adamie Szalu oraz o biskupie 
seniorze Ignacym Tokarczuku. Modlimy się również w 
czasie dzisiejszej uroczystości w intencji rychłej beaty-
fikacji i kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II, piel-
grzyma tego miejsca oraz o kanonizację patrona polskich 
Bernardynów i patrona Warszawy, Władysława „z Giel-
niowa”. Biskup Marian Rojek swoją homilię poświęcił ta-
jemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. „Tak jak ucznio-
wie idący do Emaus rozpoznali tajemnicę Chrystusa przy 
łamaniu chleba, tak i my starajmy się poznawać Zmar-
twychwstałego. Również to sanktuarium zawiera w sobie 
tajemnicę świętości i życia świętego Jana. Zgłębiajmy te 
tajemnice i żyjmy nimi jak czynił to Jan Paweł II”, powie-
dział ks. biskup.

Przebywając na rodzinnej ziemi ks. arcybiskup Edward 
Nowak odprawił mszę świętą w dukielskim sanktuarium 
5 kwietnia. br. o rychłą beatyfikację i kanonizację Sługi 
Bożego Jana Pawła II. Mówił o Janie Pawle, aby prosić o 
wstawiennictwo w różnych sprawach. Mszę świętą kon-
celebrowali ojcowie bernardyni i paulini.

Stanisław Kalita

Krzysztof Kostycz, Helena Madej, Piotr Ci-
choń, Bogusław Gwiżdż, Mariusz Farbaniec, Ja-
nusz Bogusław Dmytryszyn, Janusz Uram, Wa-
cław Futyma, Jan Magierowski. Zaprzysiężona 
została również na wójta Maria Kaczor. Gościem 
uroczystej sesji była Elżbieta Łukacijewska po-
słanka RP z Platformy Obywatelskiej, a obecnie 
europosłanka w Komisji Europejskiej, Mirosław 
Karpyta Wojewoda Podkarpacki, radni Rady Miej-
skiej w Dukli ze Zbigniewem Uliaszem przewod-
niczącym rady, burmistrz Gminy Dukla Marek Gó-
rak, wielu zaproszonych gości i mieszkańcy nowo-
utworzonej gminy. Oprawę muzyczną przygotował 
chór szkolny prowadzony przez nauczycielkę mu-
zyki i plastyki Edytę Wilczek. 

Pani wójt ma swój program, który zamierza zre-
alizować: Przy pomocy Rady Gminy będę dążyć do 
zdobywania pieniędzy dla gminy z funduszy pomo-
cowych, zrobienia ujęcia wody w Szklarach, ska-
nalizowania gminy, zorganizowania świetlic we 
wszystkich miejscowościach, utworzenia przed-
szkola, stołówki dla ubogich, usprawnienie pracy 
placówki służby zdrowia. Gmina ma tętnić życiem, 
a mieszkańcy muszą się aktywizować i dążyć do jej 
rozwoju. 

Radzie i wójtowi gratulujemy i życzymy realiza-
cji wszystkich planów wspólnocie samorządowej.

kbr
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Czytelnicy piszą
Maj przeminie, zdrój przepłynie 
Gwiazda zgaśnie na błękicie….

(majowe wspomnienia)

Każdy miesiąc w roku ma swój urok, ale największy ma maj. Trochę po-
wspominam o swoich i nie tylko moich majach.

wagi, podejmujemy bowiem w tym 
czasie ważne życiowe decyzje. Po 
kilku latach dobrego życia nadeszła 
2 wojna światowa, a wraz z nią oku-
pacja sowiecka, niemiecka i napady 
banderowców.

Dwa lata po wojnie znalazłam się 
w Dukli, gdzie pracowałam w szkole, 
aż do emerytury. Spotkałam i spoty-
kam tutaj ludzi szlachetnych i do-
brych. Znalazły się jednak i osoby, 
które poczęstowały mnie gorzka pi-
gułką, trudną do połknięcia, bo owi-
niętą kłamstwem i niesamowitą fan-
tazją. Ja to wszystko przyjmuję, bo 
cóż mi pozostało.

W maju obchodzimy też Dzień 
Matki. Matka kształtuje nasz charak-
ter od pierwszych dni naszego życia. 
Tłumaczy nam wszystko, uczy miłości 
do bliźniego, miłości do matki Takie 
też słowa napisał swojej matce stu-
dent Karol Wojtyła: 

Pod Twoją mogiłą
Kwitną życia kwiaty
O ileż to lat już było
Bez Ciebie – przed iluż to laty?
Ten najpiękniejszy miesiąc maj 

poświecony jest matce nas wszystkich 
- Najświętszej Marii.

Co wydarzyło się w maju:

3 maja obchodzimy Święto Konsty-
tucji 3 Maja, uchwalone przez Sejm 
Czteroletni w 1791 roku. Ta uchwała 
posiadała 11 artykułów, była pierw-
szą w Europie, drugą na świecie po 
Stanach Zjednoczonych.

13 maja 1981 roku na Placu św. 
Piotra w Watykanie dokonano zama-

Gdy miałam 14 lat ukończyłam 
szkołę powszechną (podstawową) 
u sióstr felicjanek. Z okolic Lwowa 
los zawiódł mnie na Podkarpacie do 
Krosna. Tu zdałam egzamin wstępny 
do Prywatnego Żeńskiego Semina-
rium Nauczycielskiego. Na egzaminie 
wstępnym miałyśmy trzy tematy do 
wyboru. Jeden z nich był to:„Który 
dzień w twoim życiu był najprzyjem-
niejszy?”. Wszystkie, a było nas na 
egzaminie 40 napisałyśmy, że „Dzień 
Pierwszej Komunii Świętej”.

Pamiętam ten dzień do dzisiaj, 
było to 10 maja 1922 r. Zebrałyśmy 
się na podwórku szkolnym, skąd ks. 
katecheta Marszałek zaprowadził 
nas do odświętnie przystrojonego 
kościoła. Ubrane byłyśmy na biało, 
ale bardzo skromnie (to był okres po 
I wojnie światowej). Byłyśmy bar-
dzo przejęte i jedynym tematem na-
szych rozmów była komunia św.  
O prezentach się nie rozmawiało, 
prawie nikt ich nie otrzymywał, a je-
śli już to jakiś drobiazg. Moja bab-
cia z Przemyśla ofiarowała mi ma-
lutką książeczkę „Żywot św. Stani-
sława biskupa”, bo to mój patron. 
Po uroczystościach kościelnych, za-
proszono nas na wspólne śniada-
nie. Była to bułka z powidłem i ka-
kao. Byłyśmy bardzo zadowolone.  
W domu był wspólny obiad z rodziną, 
na nim najważniejsze miejsce zajmo-
wała matka chrzestna.

Czas jednak mija szybko za 10 lat 
kończymy szkołę powszechną i śred-
nią i mamy po 19 lat. Zdajemy także 
w maju egzamin dojrzałości: maturę. 
Jest to czas radości, ale także i po-

Msza św. za tych, 
co zginęli ...

To i owo o maju

Weronika Boczar

Wszyscy sądzą, że w maju,
Jest normalnie jak w raju,
Lecz dzieje się to i owo,
Więc nie zawsze jest różowo.

W poniedziałek panowała atmos-
fera wesoła,
We wtorek zaś przytłaczała szkoła,
Środa – to był dzień dziwny,
W czwartek słyszałam same drwiny,
Piątek – dzień przeklęty,
W sobotę każdy był uśmiechnięty,
O niedzieli słów szkoda,
Bo nie dopisała pogoda.

Wszystkie dzieci pamiętają,
Jeśli mamy swe kochają
Bo swoje mają święto,
To każdą widać uśmiechniętą.

A przyroda w maju
Dała nam kawałek raju.
Jest wesoło i kolorowo,
Jest po prostu przebojowo!
Ja siedzę sobie z psem na ławce
Postawionej na zielonej trawce.

Ojciec gwardian Zdzisław Ol-
szewski rozpoczął mszę św. żałobną 
od przywitania wszystkich na nią 
przybyłych. Powiedział: Nasza dzi-
siejsza modlitwa włącza się w reko-
lekcje narodowe. Wspomniał tych, 
którzy zginęli w katastrofie pod Smo-
leńskiem, zwrócił sie także z prośbą o 
modlitwę - za Ojczyznę i za zmarłych. 
Z kultem św. Jana związał się pośred-
nio bp polowy Wojska Polskiego, Ta-
deusz Płoski. To jemu zawdzięczamy, 
że powołał parafię wojskową w Śre-
mie i dla tej wojskowej parafii wysta-
rał się o relikwie patrona archidiece-
zji przemyskiej. Napisał list do woj-
ska, w którym przypomniał, że św. 
Jan jest również patronem rycerstwa 
polskiego. Najbardziej z Duklą był 

związany senator Sta-
nisław Zając. Czy-
nił wiele starań, m.in. 
o ratowanie pustelni 
przed osuwiskiem. 
Byli w naszym mia-
steczku także Prze-
mysław Gosiewski, 
Leszek Deptuła, Pa-
weł Wypych. Módlmy 
się także za tych po-
mordowanych w le-
sie katyńskim w 1940 
roku. Pamiętajmy, że nie umiera ten 
kto trwa w pamięci żywych - zakoń-
czył o. gwardian.

Gromadzimy się w szczególnych 
okolicznościach, przeżywając w na-

szej ojczyźnie żałobę – tymi słowami 
rozpoczął homilię o. Dobromił Go-
dzik. Modlimy się za tych, którzy zgi-
nęli. Jak powtarza się historia Katy-
nia. 70 lat temu zostali tam zamor-
dowani polscy oficerowie i żołnie-
rze, kwiat polskiej inteligencji. Kłam-
stwo tuszowane przez lata wyszło na 
jaw, bo nie możemy tracić prawdy.  
I jak ktoś powiedział, więcej w Ka-
tyniu leży polskich generałów niż 
na niejednym wojskowym cmenta-
rzu. Jakże w dzisiejszym zakłamanym 
świecie potrzebna jest prawda, której 
powinniśmy się uczyć z katyńskiego 
lasu. Ciebie Janie proszę, wstaw się 
do Boga za naszą Ojczyzną. Byśmy 
byli dla świata przykładem miłości, 
przebaczenia i pojednania. Prośmy u 
Boga o miłosierdzie dla naszej Ojczy-
zny, módlmy się za tych, którzy oddali 
za nią życie i za tych, którzy zginęli w 
katastrofie samolotu prezydenckiego 
pod Smoleńskiem. Panie, jakiej to 
trzeba wiary i siły, aby dźwigać Twój 
krzyż. Jakiej trzeba rezygnacji i od-
dania Tobie, aby na tym krzyżu za-
wisnąć... 

Na zakończenie o. Tadeusz Pobie-
dziński z Krosna zaprosił w czerwcu 
na koronację obrazu Matki Boskiej 
Murkowej.

Stanisław Kalita

Święto Konstytucji  
3. Maja

Konstytucja 3 maja to ustawa rządowa – uchwalona 3 maja 1791 roku przez 
sejm. Ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i 
drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisa-
ną konstytucją. 

Konstytucja 3 maja została zaprojektowana w celu zlikwidowania obec-
nych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i 
jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan 
i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc 
najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie 
jak liberum veto, które przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało sejm na ła-
sce każdego posła, który, jeśli zechciał – z własnej inicjatywy, lub przekupio-
ny przez zagraniczne siły, albo magnatów – mógł unieważnić wszystkie pod-
jęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć istniejącą anar-
chię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz egalitarnej i de-
mokratycznej monarchii konstytucyjnej. W tym samym czasie przetłumaczono 
Konstytucję na język litewski.

Przyjęcie Konstytucji 3 maja sprowokowało wrogość sąsiadów Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Podczas wojny w obronie konstytucji, Polska zdradzona przez 
swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II została pokonana 
przez Imperium Rosyjskie Katarzyny Wielkiej, sprzymierzonej z konfederacją 
targowicką – spiskiem polskich magnatów przeciwnych reformom osłabiającym 
ich wpływy. Pomimo tej klęski i późniejszego II rozbioru Polski, Konstytucja 3 
maja wpłynęła na późniejsze ruchy demokratyczne w świecie. Po utracie nie-
podległości w 1795, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o walce o niepod-
ległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja 
była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.

red

chu na życie Jana Pawła II. Wszyscy 
modlili się za Ojca Świętego, ponie-
waż „kule w cały naród uderzyły”. 
Teraz czekamy na Jego beatyfikację.

12 maja 1935 roku zmarł Marsza-
łek Józef Piłsudski. Po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości po 123 
latach niewoli został I Marszałkiem 
w 1918 roku.

Stanisława Zaniewiczowa
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Cudze chwalicie, swego nie znacie 

Ziółka - Skarby przyrody
Jasnota biała (Lamium album) bylina osiągająca ok. 20 – 60 cm wyso-

kości; łodygę ma wzniesioną, 4-kańciastą, naprzeciwlegle ulistnioną liśćmi ja-
jowatymi, grubo piłkowanymi; kwitnie od kwietnia do czerwca grzbieciastymi, 
białymi kwiatami, osadzonymi w nibyokółkach i dzwonkowatym kielichu. 

Chętnie oblatywana przez pszczoły, szczególnie zaś przez trzmiele. Jej wydaj-
ność miodowa to ok. 200 kg/ha. Występuje na nieużytkach, przydrożach i w ja-
snych zaroślach. 

Zastosowanie: wywary z kwiatów jasnoty stosuje się na rozliczne schorzenia 
dróg oddechowych m. in. w zapaleniu jamy ustnej, gardła i krtani, a nawet przy 
zapaleniu oskrzeli. 

Tekst i fot. (na wkladce) Konrad Sikora

„Ojciec Ignacy” 
tematem konkursu
Sukces uczniów z Równego

Od lewej M. Bogacz, K. Bukowczyk, M. Szczepanik

Motocykliści u św. Jana
11 kwietnia br. na Pustelni św. Jana z Dukli odprawiona została msza św. w intencji rozpoczynającego się sezonu 

motocyklowego. Ze względu na tragedię narodową przybyli na uroczystość motocykliści, ich rodziny i znajomi modlili się 
również za osoby tragicznie zmarłe w katastrofie samolotu prezydenckiego w pobliżu Katynia. Inicjatorem spotkania był 
Tomasz Czajkowski.

kbr

24 marca 2010 r. uczniowie Zespołu Szkół 
Publicznych w Równem: Klaudia Bukowczyk, 
Marcin Bogacz i Maksymilian Szczepanik za-
jęli 1. miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy 
pt. „Ignacy Łukaszewicz – życie i dzieło”. Organi-
zatorem konkursu był Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 4 im. Ignacego Łukaszewicza, a patro-
nował mu Prezydent Miasta Krosna. 

Konkurs składał się z dwóch części – pierwsza 
polegała na przygotowaniu prezentacji dotyczącej 
postaci tego słynnego Polaka. Uczniowie podeszli 
do zadania bardzo twórczo i pod opieką pp. Be-
aty Bek i Anety Cyran nagrali na terenie Muzeum 
Przemysłu Naftowego w Bóbrce krótki film po-
święcony życiu wielkiego wynalazcy. Druga część 
konkursu dotyczyła znajomości faktów z życia  
i działalności „Ojca Ignacego”; zawierała także py-
tanie, dlaczego Ignacego Łukaszewicza nazywa się 
polskim Prometeuszem. Drużyna z Równego zde-
klasowała rywali, zdobywając 10 pkt. na 10 możli-
wych za prezentację oraz 42 pkt. na 45 możliwych 
z części pisemnej i z wynikiem 52 punktów zajęła 
1. miejsce.

Aneta Cyran 
nauczycielka ZSP w Równem
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Niezapominajkowa Droga Krzyżowa dukielskich uczniów

„A Cergowa patrzy  
i myśli co się tutaj dzieje” 

Niezapominajkowe akcje mają na celu przypominać o naszych 
wielkich Polakach, o tradycjach, zabytkach, kulturze i pięknej 
przyrodzie ojczystej.

31 marca 2010 r. wszyscy ucznio-
wie LO im. Świętego Jana z Dukli 
udali się wraz z nauczycielami na 
Górę Cergową ścieżką „Do Złotej 
Studzienki” na niecodzienną Drogę 
Krzyżową upamiętniającą 5. rocznicę 
śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Krzyż brzozowy i kwiaty nieza-
pominajek wykonali uczniowie Koła 
Ekologów. Modlitwy i rozważania do 
każdej stacji drogi krzyżowej przygo-
towali uczniowie wraz z katechetą.

Trud pokonania wejścia, modli-
twa, zaduma, w pięknej scenerii góry 

Cergowej były ofiarowane w hołdzie 
Ojcu Świętemu. Pogoda była wyma-
rzona, łanowo kwitnące wiosenne ro-
śliny: fioletowy żywiec gruczołowy, 
białe przebiśniegi i niebieskie cebu-
lice dwulistne dopełniały tę uroczy-
stość. Woda źródlana od naszego pa-
trona mająca szczególną moc przy 
Złotej Studzience umocniła nas w 
przekonaniu jak ważne jest to miej-
sce umiłowane przez Ojca Świętego i 
Świętego Jana. 

Uczniowie Koła Ekologów od 5 
lat składają wiązanki własnoręcznie 
wykonanych niezapominajek przy 
pomniku Ojca Świętego.

Katecheta o. Dobromił Godzik 
Opiekun Koła Ekologów Maria Walczak

Wydarzyło się w maju…
W Dukli:

1 maja 1540 – Król Zygmunt Stary w Radomiu wydał przywilej 
dla Dukli na dwa jarmarki rocznie: 22 lipca na Marii 
Magdaleny i 25 listopada na Katarzyny oraz targi 
cotygodniowe w poniedziałek

1916 – już wtedy obowiązywał czas letni

1949 – w nowej rzeczywistości odbyły się uroczyste obchody 
święta pracy. Jedno z przemówień na wiecu pierw-
szomajowym wygłosił naczelnik Urzędu Pocztowego 
w Dukli Kamil Trzciński, delegat Wojewódzkiego 
Zarządu Stronnictwa Ludowego

2 maja 1915 – atak pod Gorlicami przełamał front rosyjski. W 
Dukli dało się zauważyć przygotowania. W budynku 
szkoły szykowano szpital dla żołnierzy z Węgier

3 maja 1934 – kronika szkolna zanotowała uroczyste obcho-
dy z okazji święta Konstytucji 3 Maja, z udziałem 
władz, duchownych i młodzieży szkolnej

5 maja 1915 – Rosjanie pośpiesznie opuszczają Duklę, wywo-
łana została panika i rozpoczął się bezładny odwrót 
w kierunku Jaślisk, gdyż droga na Przemyśl już była 
w rękach Niemców

6 maja 1915 – przed południem do Dukli weszły patrole nie-
mieckie

1816 – dekret austriacki w sprawie nadzoru nad szkołami lu-
dowymi: głównymi i trywialnymi. Cyrkuł w Dukli 
sprawował opiekę i kontrolę nad szkołami znajdu-
jącymi się na jego terenie

12 maja 1935 – mieszkaniec Dukli w swoich zapiskach wspo-
mina, że o godz. 40.45 radio polskie podało komu-
nikat: „W dniu dzisiejszym po ciężkiej chorobie 
zmarł I Marszałek Rzeczypospolitej Polskiej Józef 
Piłsudski”

14 maja 1772 – Austriacy przekroczyli granice w Barwinku  

i byli już w Dukli. I rozbiór Polski włączył Duklę do 
zaboru austriackiego

15 maja 1926 – w szkole dukielskiej 135 uczniów posiadają-
cych książeczki SKO zaoszczędziło kwotę 144,96 zł. 
Pieniądze złożono w Towarzystwie Zaliczkowym

1935 – Naczelnik Straży Pożarnej w Dukli i inni członkowie 
Zarządu zdecydowali aby się czynnie włączyć w 
uroczystości żałobne po śmierci Marszałka Józefa 
Piłsudskiego

22 maja 1908 – o godz. 17.30 w Dukli w rynku wybuchł po-
żar, w wyniku którego w północnej stronie spłonę-
ło 7 kamienic

24 maja 1332 – na sejmie wiślickim król Władysław Łokietek 
dał przywilej kupcom, wywozu i przywozu towa-
rów na Węgry i z Węgier przez Przełęczą Dukielską 
na Żmigród

1915 – namiestnik Galicji dr Witold Koreytowski przybył do 
Dukli na inspekcję

26 maja 1925 – Naczelnik Straży Ogniowej Herman Blum 
i mieszkaniec Dukli Ligęza wyjechali do Lwowa 
po zakup sikawki. Dowieźli ja do Dukli w dobrym 
stanie

27 maja 1997 – Rada Miejska w Dukli ustanowiła znaki Miasta 
i Gminy Dukla, herb, chorągiew i pieczęć.

1990 – wybory samorządowe w Dukli: władza uchwałodawcza 
to rada miasta, organ wykonawczy to zarząd z bur-
mistrzem

29 maja 1938 – ofiarowanie przez wojsko miastu popiersia 
Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przygotowała Jadwiga Morawska
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OGŁOSZENIA Wydarzyło się 
w naszej gminie

Żródło:  
strona internetowa KMP w Krośnie
Wybrał: WS

OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY
UCHWAŁA NR XLVIII/281/10
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie wyodrębnienia w uchwale budżetowej Gminy Dukla 
na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art.1, ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. funduszu so-
łeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska w Dukli uchwala, co 
następuje:

§ 1. Wyodębnić w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2011 
środki stanowiące fundusz sołecki. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Uliasz

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

UCHWAŁA NR XLVIII/282/10
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia pomiędzy 
Gminą Dukla a Oddziałem w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie prac projektowych 
związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na re-
alizację zadania 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 samo-
rządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszy-
mi zmianami) oraz art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o 
finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U. z 2005r. 
Nr 267, poz. 2251 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Dukli 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opiniuje pozytywnie projekt Porozumienia pomiędzy 
Gminą Dukla, a Oddziałem w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w sprawie prac projektowych, związanych 
z opracowaniem dokumentacji technicznej na realizację zadania 
publicznego o nazwie: budowa chodników w ciągu drogi krajo-
wej Nr 9 E-371 Radom - Barwinek w miejscowościach: Nowa Wieś, 
Trzciana, Tylawa i Barwinek

2. Projekt Porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Dukla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli

Zbigniew Uliasz

Załącznik do uchwały Nr
XLVIII/282/10
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 26 marca 2010 r.
www.bip.dukla.pl

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

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 działki nr: 110/2 w Mszanie; 336/2 
w Dukli; część działki 89/2 w Dukli oraz części działek 
315/25 i 315/32 w Zawadce Rymanowskiej. 
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 24 maja 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 działkę nr 38/2 położoną w Jaśliskach. 

Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 24 maja 2010 r.

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

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

Wykaz obejmuje działkę nr 36 o pow. 0,46 ha, położoną w 
Zawadce Rymanowskiej. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 z póź. zm. / mogą składać wnioski o nabycie zbywanych 
nieruchomości w terminie do dnia 7 czerwca 2010 r. w Urzędzie 
Gminy Dukla pok. nr 6. 

Szczegółowe informacje w sprawie w/w nieruchomości zamiesz-
czone są na stronie internetowej www.dukla.pl.

Marek Górak
BURMISTRZ

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

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości grunto-
wej położonej na terenie miejscowości Dukla.

Zaproszenie do rokowań

Burmistrz Gminy Dukla na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 
r. Nr 261 , poz. 2603 z póź. zm/, rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. 
Nr 207, poz. 2108/ zaprasza osoby fizyczne i osoby prawne do 
składania zgłoszeń udziału w rokowaniach w sprawie sprzedaży 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dukli.

1. Przedmiotem rokowań jest sprzedaż prawa własności nieru-
chomości gruntowej niezabudowanej obejmującej działkę nr 
151/2 o powierzchni 0,0110 ha , położoną w Dukli , objętą Księgą 
Wieczystą nr KS1K/00063306/7 urządzoną w Sądzie Rejonowym 
w Krośnie.

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego teren na którym usytuowana jest nieruchomość będąca 
przedmiotem rokowań oznaczony jest symbolem „MN/U-1” - te-
ren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej– ok. 30% 
oraz „KDGP1/2” – droga krajowa – 70%

3. Nieruchomość będąca przedmiotem rokowań nie jest obciążo-
na ograniczonymi prawami rzeczowymi.

4. Na sprzedaż w/w działki przeprowadzone były dwa przetargi 
ustne nieograniczone w dniu 8 grudnia 2009 r. i 10 lutego 2010 r., 
które zakończyły się wynikiem negatywnym.

5. Cena wywoławcza działki 151/2 w rokowaniach wynosi 
2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych) - kwota 
netto. 
Do ceny ustalonej w drodze rokowań doliczony zostanie obowią-
zujący podatek VAT od towarów i usług 22%.

6. Rokowania zostaną przeprowadzone przez wyznaczoną komi-
sję w dniu 15 czerwca 2010r. o godz. 10.00 w sali nr 22 Urzędu 
Gminy Dukla .

7. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie w go-
tówce zaliczki w wysokości 260,00 zł do dnia 10 czerwca 2010r. 
w kasie Urzędu Gminy Dukla w godz. od 730 do 1430 na kon-
to Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 8642 1096 2010 9600 
1833 0002.

8. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w 
zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Dukla ul. Trakt 
Węgierski 11 w Wydziale Gospodarczym - parter pok. nr 6 do dnia 
10 czerwca 2010 r. do godz. 15.00 z dopiskiem „Rokowania – 
Dukla działka nr 151/2”

9. Zgłoszenie powinno zawierać 

- imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , je-
żeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot ,

- datę sporządzenia zgłoszenia ,

- oświadczenie , że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań 
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty, przy czym zaoferowa-
na cena nie może być niższa od ceny wywo-
ławczej.

10. Do zgłoszenia należy dołączyć :

- kserokopię dowodu wpłaty zaliczki ,

- osoby reprezentujące w rokowaniach osoby 
fizyczne lub prawne przedkładają notarialne 
pełnomocnictwo. 

11. W przypadku uchylenia się przez osobę, 
która wygra rokowania od zawarcia aktu nota-
rialnego wpłacona zaliczka ulega przepadkowi .

12. Burmistrz Gminy Dukla zastrzega sobie pra-
wo zamknięcia rokowań bez wybrania nabyw-
cy nieruchomości , a w przypadku zaistnienia 
uzasadnionych powodów także do odwołania 
rokowań.

Dodatkowe warunki i informacje odnośnie roko-
wań można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
Duka ul. Trakt Węgierski 11 , pok. nr 6 lub pod 
numerem telefonu (0-13) 432 91 13.

Marek Górak
BURMISTRZ

Przedsiębiorstwo Rolnicze „OLA”
oferuje:

Kwiaty ogrodowe i balkonowe:
Surfinia, pelargonia
ceny od 2,50 zł/szt.

Świerk srebrny od 1 m wysokości:
ceny od 20,00 zł/szt.

Borówka amerykańska
cena 10,00 zł/szt.

Danuta i Zbigniew Magdziak
Cergowa 222a

Kontakt: tel. 13 432 03 05

Pilarki zatrzymane...
Zarzut popełnienia przestępstwa usłyszeli trzej obywatele 
Rumunii, zatrzymani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z 
Barwinka. Obcokrajowcy przewozili pilarki spalinowe ze znakami 
towarowymi znanej zagranicznej firmy. Sprzęt zamierzali sprze-
dać na naszym rynku.

29 marca rano, funkcjonariusze Straży Granicznej z Barwinka, za-
trzymali w Dukli do kontroli 4 samochody osobowe, którymi je-
chało w sumie siedemnastu obywateli Rumunii. W czasie spraw-
dzania przewożonego ładunku, w bagażnikach aut ujawniono 37 
sztuk nowych pilarek spalinowych. Ich wygląd był łudząco podob-
ny do wyrobów jednej z renomowanych firm zagranicznych, a na 
niektórych pilarkach przyklejone były jej naklejki. Obcokrajowcy 
mieli też kilka kolejnych kompletów takich oznaczeń.

W tej sytuacji Straż Graniczna przekazała sprawę do dalszego 
prowadzenia Policji. Ostatecznie do posiadania pilarek przyzna-
li się trzej mężczyźni w wieku 22, 48 i 57 lat. Po uzyskaniu wnio-
sku o ściganie od przedstawiciela pokrzywdzonej firmy, policjan-
ci postawili im zarzut popełnienia przestępstwa, określonego w 
ustawie Prawo Własności Przemysłowej. Polega ono na oznacza-
niu towaru podrobionym znakiem towarowym, w celu wprowa-
dzenia go do obrotu.

Wszyscy podejrzani przyznali się do tego czynu oraz zapropono-
wali dobrowolne poddanie się karze. Jej wymiar określono na 6 
miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 2 lat oraz 
przepadek znalezionych pilarek.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji 
w Krośnie.
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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 praktyczne 
samochodem Renault Clio II 

(jak na egzaminie państwowym)

Kontakt: tel. 508 125 835

Posadzki, wylewki zacierane maszynowo 
- mixokret.

Tynki cementowo-wapienne 
- agregat tynkarski

Kontakt: 502 734 277

Składając rozlicznie roczne PIT do Urzędu 
Skarbowego możesz wesprzeć działalność 

Parafialnego Zespołu Charytatywnego przy  
parafii p.w. św. Marii Magdaleny  

w Dukli 
poprzez przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz 
Stowarzyszenie Organizacji Pożytku Publicznego tj.

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

CARITAS Dukla

KRS: 0000246791

Sprzedam mieszkanie w Mszanie /Dukli
o powierzchni 71,83 m kw.(4 pokoje, kuchnia, 

łazienka, WC), duży balkon typu logia, piwnica o 
powierzchni 33,5 m kw.

oraz działkę o powierzchni 5a wraz z boksem 
gospodarczym

tel. 665 526 489

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”

W  p a s i e c e
Teoria z praktyką  
w parze
Szkolenie dla pszczelarzy

Stało się pewną tradycją że począt-
kiem roku Koło Pszczelarzy organi-
zuje szkolenie dla swoich członków. 
Otóż w zeszłym roku gościliśmy pa-
nią dr Młagorzatę Bieńkowską z In-
stytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 
Oddział Pszczelnictwa w Puławach. 
Natomiast obecnie (9 kwietnia 2010) 
zaprosiliśmy z wykładem Pana Ce-
zarego Kruka. Pan Kruk jest znawcą 
pszczelarstwa. Posiada wielką wie-
dzę teoretyczną i praktyczną. Prócz 
pracy zawodowej prowadzi wspól-
nie ze znajomym 200 pniową pasiekę. 
Wykład wygłosił w Zespole Szkół Pu-
blicznych w Dukli, dzięki uprzejmo-
ści dyrektora Jerzego Pęcaka. Tema-
tykę wykładu stanowiły zagadnienia 
hodowli matek pszczelich, inbredu, 
gospodarki pasiecznej ... itp. Jak zwy-
kle bywa na tego typu spotkaniach 
brakło czasu na poruszenie wszyst-
kich interesujących nas zagadnień. 
Pan Cezary wyraził wielkie uznanie 
dla naszych pszczelarzy, którzy go-
spodarując w rejonach spadziowych 
muszą znać swój fach. Specyfika na-
szych pożytków charakteryzuje się 
pewnymi trudnościami, które rów-
nież zostały omówione. 

Ciągłe kształcenie się jest nie-
zbędne dla pszczelarza i rozumieją 
to nasi pszczelarze. W tym roku pla-
nujemy jeszcze zorganizować jedno 
szkolenie, a udział na pewno weź-
miemy jeszcze w kilku innych. Nie 
tylko szkolimy się, ale i dzielimy się 
wiedzą z innymi. Wzorem lat ubie-
głych nasi pszczelarze w szkołach 
spotkają się z młodzieżą by poroz-
mawiać o pszczołach, miodzie, śro-
dowisku.

Witold Puz 

WZP Koło Pszczelarzy w Dukli

Pierogi pieczone
Przepis Ireny Szumlas mieszkanki Myszkowskiego

Ciasto krucho-drożdżowe
Składniki:
- 6 szklanek mąki
- 1,5 kostki masła
- 2 łyżki smalcu
- 6 żółtek
- 3/4 kostki drożdży

Wykonanie:
Mąkę wymieszaną z proszkiem, cukrem, solą posiekaj z masłem i smal-

cem dużym nożem na stolnicy. Wbijaj żółtka i wlej część śmietany z roz-
puszczonymi w niej drożdżami. Wszystko razem połącz nożem. Jak mało 
śmietany to można dołożyć więcej (tyle, żeby ciasto było miękkie, ale nie 
kleiło się). Przy wyrabianiu podsypuj stolnicę mąką. Wyrabiaj krótko, tyle 
żeby składniki się połączyły, a w cieście były grudki masła i smalcu. 

Uformuj na stolnicy (podsypując lekko mąką) wałki o średnicy około 5 
cm, tnij nożem plastry grubości około 1,5 cm, rozwałkuj kółka na grubość 
ok. 0,5 cm, nadziewaj przygotowanym farszem i zlepiaj zgrabne pierożki z 
falbanką (nie za małe), układaj na wysmarowanych blachach, posmaruj roz-
trzepanym białkiem i jak lubisz potrzep część pierożków kminkiem. Piec w 
nagrzanym do temperatury 180o C piekarniku ok. 20 min (aż się zrumienią). 
Jak wystygną, włożyć do nagrzanego (180o C) piekarnika i będą jak świeże.

Farsz:
Z ugotowanej kiszonej kapusty z dodatkiem mięsa, grzybów, czy startej 

na tarce wiejskiej kiełbasy.
Smacznego!

- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 1 łyżeczka cukru
- 2 łyżeczki soli
- ok. 2 szklanki śmietany 18%
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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.

Foto: Maria Walczak: Sarny

Motto:
Ogólna żałoba narodowa

Po stracie najwyższych dostojników 
Państwa, na czele z panem Prezyden-
tem, jego żoną, posłami, generalicją 
oraz osobami duchownymi:

„... miłość cierpliwa jest, łaskawa jest
Miłość nie zazdrości, 
nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; 
nie dopuszcza się bezwstydu, 
nie szuka swego, 
nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego; 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli się z prawdą. 
Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma. 
Miłość nigdy nie ustaje, 
[nie jest] jak proroctwa, które się 
skończą, 
albo jak dar języków, który zniknie, 
lub jak wiedza, której zabraknie…” 

z Listu do Koryntian św. Pawła

Nasze wiadomości rozpoczniemy 
ogromną żałobą, którą przeżywa nie 
tylko Polska ale również cały świat. 
Jest to tragedia narodowa, w której jed-
noczą się wszystkie ugrupowania poli-
tyczne i wyznaniowe. 

Cały świat zjednoczył się z nami. 
Wszyscy nam współczują, bowiem tra-
gedia nastąpiła w tak ważną rocznicę 
70-lecia Zbrodni Katańskiej. Jest to 
nasz drugi Katyń, w której poległ kwiat 
naszej społeczności, która będzie miała 
dalszy wpływ na prawdę, której do tej 
pory nie ujawniono.

Szok, niedowierzanie, przerażenie 
- takie uczucia towarzyszą Polakom 
od chwili wiadomości o tragedii z 10 
kwietnia br.

Ludzie zaczęli się gromadzić w ko-
ściołach, kaplicach na gorliwej modli-
twie. Zapłonęło tysiące zniczy w inten-
cji tych, którzy zginęli w tej tragicznej 
katastrofie. 

Nie tylko mieszkańcy Warszawy, 
ale całej Polski i innych państwa od-
dali hołd ofiarom tragedii. Wiemy, że 
trumny p. Prezydenta i jego żony spo-
częły na Wawelu w krypcie „srebr-
nych dzwonów” obok Marszałka Pił-
sudskiego. 

Na wszystkich urzędach zawisły 
flagi państwowe okryte kirem na znak 
żałoby. Jednak jak to w życiu bywa na 
miejsca tych, którzy odeszli będziemy 
wybierali nowych, bowiem taka jest 
kolej rzeczy.

W imieniu i z upoważnienia Za-
rządu Koła Łowieckiego „Rogacz” w 
Dukli składam serdeczne kondolencje 
rodzinom i znajomym, wyrazy współ-
czucia i żalu po stracie najbliższych 
„Niech odpoczywają w pokoju, a do-
bry Bóg niech przyjmie ich dusze do 
swojego Królestwa”. 

Przypomnę na koniec słowa św. 
Pawła z Listu do Koryntian

„…próżna by była nasza wiara, 
gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, 
więc wierzmy i my, że kiedyś wspól-
nie będziemy się z nim radować w dniu 
ostatecznym…”

„Niech Im ziemia lekką będzie
- cześć Ich pamięci”

W majowym wydaniu Kącika Ło-
wieckiego pragnę przypomnieć, że w 
naszym Kole Łowieckim odbędą się 
wybory nowych władz po pięcioletniej 
kadencji- 15 maja 2010 r, a ich wyniki 
postaram się ukazać w czerwcowym 
wydaniu Dukli.pl. Nasze Walne Zebra-
nie odbędzie się w Tylawie, w domku 
myśliwskim, które rozpoczniemy mi-
nutą ciszy za osoby tragiczni zmarłe w 
katastrofie pod Smoleńskiem.

Proszę wybaczyć, ale ten numer bę-
dzie bez rubryki „Uśmiechnij się”.

Fryderyk Krówka 
Członek Koła Łowieckiego 

„Rogacz” w Dukli

P.S. W związku z tym, że zginęli w 
ww. wypadku nasi koledzy myśliwi np. 
gen. Buk pragnę zacytować: „Ześlij 
im Ducha twego Pocieszenia, aby ich 
światłem i łaską Twą oświecił w nadziei 
Twego miłosierdzia umacniał i za przy-
czyną Przenajświętszej Maryi Panny i 
wszystkich Świętych Twoich, a zwłasz-
cza św. Huberta przyjął do Królestwa 
Twego i do grona myśliwych, którzy 
odeszli wcześniej, wprowadził do Kró-
lestwa chwały Twojej.

Zamiast rosy piły 
polską krew…

Czerwone maki na Monte Cassino 
Zamiast rosy piły polską krew... 
Po tych makach szedł żołnierz i ginął, 
Lecz od śmierci silniejszy był gniew! 
Przejdą lata i wieki przeminą, 
Pozostaną ślady dawnych dni!.. 
I tylko maki na Monte Cassino 
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.

(Feliks Konarski)

Będąc w okolicy Rzymu nie można nie być w Cas-
sino, a właściwie na wzgórzu Monte Cassino, w klasz-
torze Benedyktynów i na cmentarzu żołnierzy 2 Kor-
pusu. Po raz kolejny byłam tam w ubiegłym roku.  
I zawsze tak samo, ten cmentarz robi na nas Pola-
kach ogromne wrażenie. W czasie II wojny światowej 
u podnóża klasztornego wzgórza i na nim samym to-
czyły się zacięte walki. 

Monte Cassino to wzgórze w Ape-
ninach o wysokość 516 m. Jest ono 
słynne przez wydarzenia z czasów II 
wojny światowej, gdy na wzgórzu znaj-
dowała się ważna strategicznie część 
obronnej niemieckiej linii Gustawa, 
strzegącej drogi z Neapolu do Rzymu. 
Jest to miejsce ważne szczególnie dla 

nas Polaków. 18 maja 1944 zwycięska 
ofensywa 2 Korpusu Polskiego pod do-
wództwem generała Władysława An-
dersa przeciwko elitarnej niemiec-
kiej 1 Dywizji Spadochronowej do-
prowadziła do przełamania niemiec-
kiej obrony i otwarł drogę na Rzym. 
U stóp wzgórza cmentarz żołnierzy 2 

Korpusu, oddali ży-
cie za wolność, choć 
dziś już czas przesło-
nił tamto zwycięstwo. 
Jest tam również ge-
nerał Władysław An-
ders ze swoimi żołnie-
rzami, których w wal-
kach pod Monte Cas-
sino zginęło przeszło 
900 a około 3000 zo-
stało rannych. To był 
kolejny, ale pierwszy 
zwycięski szturm, stąd 
wielka sława i chwała 
dla jego zdobywców. 
To co nie udało się 
Amerykanom, Nowo-
zelandczykom, An-
glikom udało się Po-

lakom. To Polacy otworzyli aliantom 
drogę do Rzymu. 

Rokrocznie 18 maja odbywają się 
tu uroczystości rocznicowe. Z daleka 
nekropolia jest imponująca, nad gro-
bami żołnierzy czuwa ogromny orzeł 
polski. Ale gdy przyjrzeć się z bliska, 
to nie wygląda to tak dobrze. Pierwsze 
groby są w dobrym stanie, ale te w dal-
szych szeregach już zaniedbane i za-
puszczone, brudne, z popękanymi pły-
tami i nieczytelnymi nazwiskami. Przy 
wielu rosną chwasty, a po bokach po-
rozrzucane znicze. Cmentarz jest pod 
bezpośrednią opieką włoskiego Mini-
sterstwa Obrony. Jednak najwidoczniej 
to miejsce polskiej pamięci narodowej 
nie wzbudza wielkiego zainteresowa-
nia włoskich urzędników. Miało być 
to uregulowane polsko-włoską umową 
rządową. Przy wejściu do nekropolii 
napis: „Cmentarz odnowiono w 1962 
roku staraniem emigracji polskiej” 
w 1994 roku były prowadzone kolejne 
prace renowacyjne. Czy na kolejne re-
nowacje trzeba będzie czekać kolej-
nych kilkanaście lat? 

Krystyna Boczar-Różewicz
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