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Wrzesień  
w pamięci

O czwartej nad ranem pierwszego września trzydziestego 
dziewiątego został zbombardowany, a właściwie zrównany 
z ziemią Wieluń i taki był w zasadzie początek drugiej wojny 
światowej. W kilka godzin później niemiecki Schleswig – 
Holstein oddał strzały na polską składnicę wojskową na We-
sterplatte. „Skoro się wypełniły dni i przyszło ginąć latem / 
prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte...”, 
oczywiście Gałczyński. Oficjalnie to była „Składnica”, w 
rzeczywistości polska placówka wojskowa w morzu niem-
czyzny w Wolnym Mieście Gdańsku, Freie Stadt Danzig, de 
facto w hitlerowskim Gdańsku. Siedem dni walk i kapitula-
cja. Ale jeszcze niemal do pierwszych dni października to-
czyły się walki z wojskami niemieckimi i sowieckimi, aż 
przyszło nam ostatecznie złożyć broń. 6 października skapi-
tulowała Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” pod do-
wództwem generała Franciszka Kleeberga. A 17 września 
wkroczyły na ziemie polskie wojska sowieckie w sile 650 
tysięcy żołnierzy z karabinami na sznurku i w poszarpanych 
szynelach. Pogwałcono traktat ryski z roku 1921, uznający 
granice polsko – sowieckie, pogwałcono pakt o nieagresji. 
Pogwałcono wszystkie ludzkie prawa, skazując polską lud-
ność na zajętych terenach na nie wypowiedziane cierpienia. 
Ale broni tak naprawdę nie złożono do końca wojny.

Przekonała się o tym i Ziemia Dukielska, przez którą 
przetoczył się walec wojny, ognia, pożogi. Dziś Dukla, sto-
lica tego regionu świętuje swoje 630 – lecie. To zapewne 
jedno z najstarszych miast w Polsce, z historią podobną 
do tej, jakiej doświadczył cały kraj. Z tym, że to była zie-
mia nadgraniczna. Przemarsze wojsk, bitwy, ogień i ge-
henna mieszkańców. Pisze o tym w swojej książce pani Ja-
dwiga Morawska „DUKLA, miasto na rubieżach Rzeczy-
pospolitej”. Nie znam pani Jadwigi osobiście, choć miałem 
dość bliski kontakt z książką, przeczytałem ją kilkakrotnie, 
jako adiustator, jako korektor, a potem jako recenzent. Po-
dam jeszcze, nie do końca może skromnie, że przyczyniłem 
się do dzisiejszego tytułu, pierwotnie miał on brzmieć bo-
dajże „Zarys dziejów Dukli do roku 1939”. Tytuł dzisiejszy 
jest bardziej czytelny i obrazowy, zaś słowo „Rubież” ma w 
sobie jakąś tajemnicę, nieskończoność, pewną dawkę emo-
cji, fascynacji. Rubież, to nadgranicze. Ziemia, której trzeba 
strzec i ją chronić, dbać o nią i tak zagospodarować, aby nikt 
nie zarzucił gospodarzom braku troski i zadbania. Rubież, 
to ziemia, gdzie ściera się wielość kultur, zwyczajów, poglą-
dów. Trzeba przede wszystkim pielęgnować te polskie, jed-
nocześnie szanując tradycje pogranicza, choć one mogą być 
sprzeczne z naszym widzeniem i odbiorem historii. Tak bar-
dzo różnej dla różnych pokoleń, a nawet narodowości. Ru-
bież może być trudna, ale jednocześnie stanowi swoiste wy-

Widziane z CergowejMagurycz w Zawadce 
Rymanowskiej

17 nagrobków kamiennych z łemkowskiego cmentarza w Zawadce Ry-
manowskiej zostało uratowanych. Część z nich wyciągnięta została z ziemi, 
odremontowana wyczyszczona i poskładana. Niektóre trzeba było kleić. Są 
i takie, którym brakuje żeliwnego, bądź części kamiennego krzyża. Trudu 
uratowania kamiennych nagrobków podjęło się Stowarzyszenie Magurycz i 
mieszkańcy Zawadki Rymanowskiej.

Cmentarzy w Zawadce Rymanow-
skiej jest dwa, jeden przy cerkwi, drugi 
na górce powyżej gospodarstwa pp. 
Szymańskich. A pochówków nie ma tu 
już od końca drugiej wojny światowej, 
ze względu na planowany w Trzcianie 
zbiornik wodny. To właśnie na cmenta-
rzu na górce pracowało ponad tydzień 
około 10 osób członków, bądź sympa-
tyków Stowarzyszenia Magurycz. Sto-
warzyszenie wspólnie z działającym 
w Zawadce Rymanowskiej Stowa-
rzyszeniem Karpatka i mieszkańcami 
wsi podjęli się trudu odremontowania 
cmentarza. Cmentarz od przeszło 15 
lat jest ogrodzony. Był zarośnięty, na-
grobki poprzewracane, niektóre „wro-
śnięte” w ziemię. Najpierw mieszkańcy 

zrzeszeni w stowarzyszeniu Karpatka 
oczyścili cmentarz z krzaków i zarośli, 
później wkroczył Szymon Modrzejew-
ski z ekipą tj. członkami Stowarzysze-
nia, bądź młodymi ludźmi zaintereso-
wanymi sztuką ludową i ochroną dzie-
dzictwa kulturowego, którzy pracują 
społecznie na cmentarzach i przy ka-
pliczkach (m.in. pionując, czyszcząc, 
klejąc oraz zabezpieczając krzyże i 
nagrobki). 

Stowarzyszenie skupia około 30 
osób, ale nie tylko nasi członkowie tu 
pracują. Organizujemy obozy, w któ-
rych uczestniczą młodzi ludzie, w więk-
szości kobiety i bezinteresownie pra-
cują na cmentarzach – mówi Szymon 
Modrzejewski, prezes Stowarzyszenia 
Magurycz. Kobiety są dokładniejsze i 
niezastąpione przy pracach lżejszych 
jak czyszczenie kamienia, kitowanie, 
uzupełnianie ubytków oraz malowanie 
żeliwnych krzyży – dodaje. Pieniądze 
na pokrycie kosztów związanych z wy-
żywieniem i zakwaterowaniem otrzy-
mali od Krajowego Ośrodka Badania i 
Dokumentacji Zabytków, to nie w pełni 
pokrywa wydatki. Niestety w tym roku, 
mimo starań i złożonych wniosków do 
Fundacji Kronenberga i programu Rita, 
więcej pieniędzy nie otrzymali. 

Szymon Modrzejewski już 24 lata 
remontuje cmentarze na terenach Pol-
ski południowo-
wschodniej w 
Beskidzie Ni-
skim, Bieszcza-
dach oraz Rozto-

czu. Obóz w Zawadce Rymanowskiej 
jest dla niego już 53. Ideą Stowarzy-
szenia Magurycz jest ocalanie pejzażu 
kulturowego Karpat, a także zachęta do 
odkrywania historii miejsc, gdzie żyli 
ludzie różnych wyznań i kultur. Praca 
wykonana przez Stowarzyszenia Ma-
gurycz i Karpatkę jak również miesz-
kańców wsi zainspirowanych przez 
sołtyskę Janinę Kacprzyk to ocalenie 
dziedzictwa kulturowego Zawadki Ry-
manowskiej jaką jest cmentarz, daw-
nych mieszkańców wsi.

Krystyna Boczar-Różewicz

Szymon Modrzejewski przy pracy.
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zwanie dla mieszkańców, władz i tych wszyst-
kich, którzy ziemie te odwiedzają. 

Wracam do książki o historii Dukli. To bar-
dzo dobrze udokumentowane dzieło, miejscami 
może nazbyt drobiazgowo, ale skoro chcemy o 
naszej ziemi wiedzieć wszystko, trzeba zadbać 
o najmniejszy szczegół. Pani Jadwidze, jeżeli 
mogę tak powiedzieć, zaproponowałbym dopi-
sanie dalszej księgi historycznej. I podzieliłbym 
na co najmniej dwie księgi: okres okupacji, ze 
szczegółowym uwzględnieniem walk o te zie-
mie w połowie lat czterdziestych i wielkie znisz-
czenia wojenne oraz druga księga, czyli lata od 
roku 1945 do dziś. Wiem, to wielki trud histo-
ryka, publicysty, szperacza w dziejach – ale on 
opłacalny, bo zapewne nie wiele jest miast, które 
tak dogłębnie udokumentowały swoje przeżycia. 
Historie. 

Rubież, to także granice. Na Podkarpaciu są 
dwie: słowacka i ukraińska. Ta druga na pewno 
trudniejsza, bo i przeszłość niedawnych lat bole-
sna, dla Polaków krwawa. Ale trzeba nam żyć z 
sąsiadami i tak ułożyć z nimi życie, aby tamte hi-
storie się już nigdy nie powtórzyły.

Dukielszczyzna, to ziemia młodych. Ale prze-
cież pokolenia starsze świadczą o naszej historii 
i są jakby jej odzwierciedleniem. Mieszka w Du-
kli pani Stanisława Zaniewiczowa. To może nie-
elegancko o damach, aby wymienić ich wiek; są-
dzę jednak, że pani Stanisława wybaczy ten nie-
takt, kiedy powiem, że ma 97 lat. I kiedy czytać 
„Duklę”, miesięcznik dobrze dziś redagowany 
przez Krysię Różewicz, niemal w każdym nume-
rze znajdzie materiał podpisany przez najstarszą 
duklankę. I a propos: nie do końca odpowiada mi 
określenie „duklanka”, bardziej by mi pasowało 
słowo „dukielczanka”, ale takie są, widać, reguły 
stylistyki. A więc pani Stanisława nie tylko im-
ponuje wiekiem i żywotnością, ale także dosko-
nałą pamięcią, czego dowodem choćby jej wpis 
w sierpniowym numerze „Dukli” o dukielskich 
Żydach w okresie międzywojennym. Pani Stani-
sławo, serdecznie panią pozdrawiam i życzę co 
najmniej setki. I wpraszam się na urodziny.

Natomiast syn pani Stanisławy, Zdzisław Za-
niewicz, bodajże emerytowany nauczyciel - jak 
mi powiedziano – pamięta moje pisanie sprzed 
lat w krakowskim Dzienniku Polskim, a skoro 
ma tak dobrą pamięć, to widać jest to rodzinne.

I tak to krakus, może dlatego że rodzony na 
Podkarpaciu, ma swoje powiązanie z tą ziemią 
i choć rzadko, to jednak z przyjemnością ją od-
wiedza.

Zbigniew Ringer

Widziane z CergowejMy z Podkarpacia
W tej rubryce prezentujemy krótko sylwetki, zwierzenia, wy-
nurzenia, opowieści, wspomnienia naszych Czytelników. Za-
praszamy do ochotniczego zgłaszania się, winni to być ludzie 
z Podkarpacia, z tą ziemią związani urodzeniem, działalno-
ścią, zawodem bądź pasją. Otwieramy nasze łamy dla ciekawych życiorysów. 
Wystarczy zadzwonić i umówić się.

Tak naprawdę fotografować lubię wszystko
Juliusz Stola, duklanin, absolwent Państwowego Pomaturalnego Stu-

dium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie. Pasjonuje 
się fotografią z dużym powodzeniem i z nią w pewnym stopniu wiąże swoją 
przyszłość.

do któregoś z krajów skandynawskich 
– np. Norwegii, na pewno piękna jest 
również Szkocja, Irlandia czy nawet Is-
landia. Widziałem wiele cudownych fo-
tografii z tych miejsc i muszę stwier-
dzić, że te kraje to raj dla ludzi z moimi 
zainteresowaniami. Takie podróże to 
jednak bardzo kosztowna rzecz i póki 
co muszę ograniczać się do Polski.
Redaktor: Czy masz już jakieś osią-
gnięcia?
Julek Stola: Nie uważam to za osią-
gnięcia, ale dwa lata temu miałem gru-
pową wystawę fotograficzną w BWA 
w Krośnie i dwie wystawy indywidu-
alne w szkole, którą ukończyłem. Cie-
szy mnie również fakt, że wiele moich 
zdjęć zostało wybranych na fotografię 
miesiąca w naszej gminnej foto gale-
rii. Moje zdjęcia znajdą się również w 
nowo przygotowywanym albumie „Du-
kla – gmina atrakcyjna turystycznie”. 
Nie traktuję fotografii przedmiotowo, 
fotografuję dla przyjemności. Dużą sa-
tysfakcją jest to, że moje zdjęcia podo-
bają się oglądającym. I myślę, że to w 
tym wszystkim jest najważniejsze.
Redaktor: Co najbardziej lubisz fotogra-
fować?
Julek Stola: Najbardziej lubię fotogra-
fować przyrodę – krajobraz, zwierzęta, 
rośliny – to jest to! Lubię także fotogra-
fować ludzi, ale robić dobre portrety 
jest wielką sztuką i żeby osiągnąć ocze-
kiwane przeze mnie efekty muszę jeszcze 
dużo… dużo pracować. Nie chciałbym 
się jednak nigdy zaszufladkować, bo tak 
naprawdę fotografować lubię wszystko.
Redaktor: Plany fotograficzne na 
przyszłość?
Julek Stola: Przede wszystkim do-
kształcać się, aby może kiedyś chociaż 
trochę dorównać fotografom, takim jak 
Ansel Adams – mistrz krajobrazu, czy 
Richard Avedon – mistrz portretu.
Redaktor: Dziękuję za rozmowę. Ży-
czę realizacji zamierzeń i spełnienia 
marzeń.
Julek Stola: Dziękuję

Fot. Agnieszka Kozubal

Redaktor: Julka Stolę poznałam najpierw 
ze zdjęć w naszej gminnej foto galerii. 
Od kiedy zajmujesz się fotografią?
Julek Stola: Fotografia interesowała 
mnie od dawna. Na wyjazdach często 
robiłem zdjęcia, ale aparatem kompak-
towym i to pożyczanym. Dopiero około 
4 lat temu, miałem po raz pierwszy 
kontakt z lustrzanką fotograficzną. Już 
wtedy wiedziałem, że chcę się nauczyć 
fotografować. 
Redaktor: Rozumiem, że kupiłeś aparat?
Julek Stola: Tak, namówiłem rodziców 
na kupno aparatu kompaktowego, aby 
sprawdzić swoje zainteresowania na 
własnym sprzęcie. Zacząłem fotografo-
wać praktycznie wszystko, zawsze apa-
rat miałem pod ręką. Rodzice czasami 
mieli tego dość. Przyczyniło się to rów-
nież do wyboru szkoły fotograficznej, 
pomyślałem „czemu nie spróbować”. 
Po pewnym czasie okazało się, że apa-
rat kompaktowy nie spełnia już mo-

ich oczekiwań. Wtedy to kupiłem swoją 
pierwsza lustrzankę za samodzielnie za-
robione pieniądze. Tak to się zaczęło…
Redaktor: Jesteś duklaninem z urodze-
nia i zamieszkania?
Julek Stola: Urodziłem się w Krośnie, 
początkowo mieszkałem u dziadków w 
Lipowicy, gdy miałem 6 lat wyjecha-
łem z rodzicami do Hiszpanii. Od 12 
lat mieszkam w Dukli.
Redaktor: Co najbardziej utkwiło Ci w 
pamięci z pobytu w Hiszpanii.
Julek Stola: Dobre przyjecie w hisz-
pańskiej szkole, gdzie rozpoczą-
łem swoją edukację. Byłem jedynym 
uczniem w klasie bez znajomości hisz-
pańskiego i pełen obaw jak zostanę 
przyjęty. Ale koledzy przyjęli mnie bar-
dzo ciepło, szybko nawiązałem kon-
takty i nawet nie wiem kiedy zacząłem 
mówić po hiszpańsku. 
Redaktor: Czy fotografia zdominowała 
Twoje zainteresowania?
Julek Stola: Tak, prawie każdą wolną 
chwilę spędzam z fotografią - ogląda-
jąc, pracując przy zdjęciach, dokształ-
cając się w różnych technikach foto-
grafowania. Ta pasja zrodziła u mnie 
chęć poznawania przyrody, którą bar-
dzo lubię fotografować, chęć poznawa-
nia świata, nowych miejsc, osób, po-
dróżowania.
Redaktor: Zatem gdzie planujesz najbliż-
szą wycieczkę?
Julek Stola: Nie znam jeszcze naszych 
Tatr. Jeśli się uda, to chciałbym tam po-
jechać jeszcze w tym roku. Nigdy też nie 
byłem z aparatem fotograficznym nad 
morzem i to jest drugie miejsce, które 
na pewno odwiedzę w niedalekiej przy-
szłości. Marzy mi się również podróż 

Uczyły się 
przygotowywać przyjęcia 
okolicznościowe

Od 12 lipca 2010 r. do 30 lipca 2010 r. odbyło się szkolenie „Ca-
tering - organizacja przyjęć okolicznościowych” zorganizowane dla 
11 kobiet uczestniczących w projekcie „Czas na aktywność w gminie 
Dukla”. Kurs przygotowujący do organizowania i obsługi różnych 
form przyjęć współfinansowany jest ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

W szkoleniu „Catering-organizacja przyjęć okolicznościowych” 
wzięło udział 11 kobiet z terenu gminy Dukla. Kurs obejmował 120 
godzin, w tym 80 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie teoretyczne i 
praktyczne przygotowało uczestniczki do kompleksowej obsługi ga-
stronomicznej. Plan nauczania obejmował następujące zagadnienia: 
przygotowanie potraw, przygotowanie napojów, obsługa przyjęć oko-
licznościowych, formy obsługi konsumenta.

Podczas zajęć praktycznych, które odbywały się w stołówce Ze-
społu Szkół Publicznych w Dukli, kursanci uczestniczyli w zajęciach: 
- organizacja stanowiska pracy i procesu produkcyjnego, 
- posługiwanie się narzędziami i maszynami przy obróbce surowców i 

przygotowaniu potraw, 
- zasady przygotowania stołów na przyjęcie, 
- sporządzanie różnego rodzaju zup, dań gorących, napojów i prze-

kąsek, 
- sporządzanie surówek oraz sałatek z warzyw i owoców, deserów, 
- przygotowywanie potraw bankietowych, elementów dekoracyjnych. 

Wszyscy uczestnicy ukoń-
czyli kurs oraz otrzymali sto-
sowne zaświadczenia wy-
dane przez Ośrodek Kształce-
nia Zawodowego w Krośnie. 
Mamy nadzieję, że zdobyta 
wiedza oraz doświadczenie 
okażą się pomocne przy po-
szukiwaniu pracy. 

Małgorzata Bielec 
Kierownik MGOPS w Dukli

Uczestniczki szkolenia.

Prowadząca kurs Marta Fejkiel.
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Patroni dukielskich ulic

Od Żwirki i Wigury do ... Józefa Bema
W tym numerze piszemy o ul. ks. Antoniego Typrowicza

Ksiądz Antoni Typrowicz – nauczyciel religii rzymskokatolickiej. W listo-
padzie 1905 roku został mianowanym stałym nauczycielem w dukielskiej 5-kla-
sowej szkole mieszanej z płacą 1200 koron i 10% dodatkiem na mieszkanie.  
W 1922 roku został 
wybrany na burmi-
strza miasta Du-
kli. Od roku 1934 
do wybuchu drugiej 
wojny światowej 
sprawował w Dukli 
funkcję radnego.

Katarzyna Filiks

Lepsze zarządzanie 
i obsługa klientów
Gmina Dukla jest jedną z 12 gmin województwa podkarpackiego, która 
wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001:2008. Wdrażanie sys-
temu było całkowicie bezpłatne dla tych jednostek samorządowych. 
Sfinansowane zostało przez Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. A to zajęło urzędom 
około jednego roku.

Na uroczystej gali w rzeszowskim hotelu ICAM prestiżowy certyfikat 
ISO 9001:2008 odebrał dla Urzędu Gminy Dukla Sekretarz Gminy Dukla 
Mirosław Matyka. ISO to obecnie miernik poziomu organizacji urzędu, 
ale także prestiż i potwierdzenie spełnienia w zakresie obsługi klientów 
standardów międzynarodowych. Wdrażane procedury przyczyniają się 
nie tylko do poprawy obsługi klienta, ale także do wzrostu kompeten-
cji urzędników, poprawy obsługi klienta i poprawienie sprawności ob-
sługi klienta. Zainteresowanie wdrożeniem systemu ISO 9001:2008 było 
ogromne, jednak ze względu na ograniczone fundusze, wybrano te samo-
rządu, które podjęły szybka decyzję i najszybciej uporały się z procedu-
rą zgłoszeniową. 

kbr

„Godne życie”
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria” chce pomóc kobietom które 
doświadczały lub doświadczają przemocy. Dla tych kobiet realizujemy 
projekt „Godne życie”. Naszymi działaniami chcemy wypełnić lukę po-
między wychodzeniem z przemocy i rynkiem pracy. Oferujemy wszech-
stronna pomoc: prawną, i psychologiczną, umożliwimy zdobycie nowych 
umiejętności zawodowych (szkolenia specjalistyczne wg potrzeb) i odby-
cie 6 miesięcznych płatnych staży. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zapewniamy też zwroty kosztów przejazdu na zajęcia i opieki nad dzieć-
mi. W trakcie zajęć zawodowych – uczestniczki będą otrzymywały dodat-
ki szkoleniowe.
Rekrutacja trwa od 1 sierpnia – do 30 września 2010
- Rekrutacja skierowana jest do kobiet które doświadczały lub doświad-
czają przemocy.
- Są osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo.
- Zamieszkują na terenie woj. podkarpackiego

Zapisy do projektu przyjmujemy osobiście, telefonicznie lub mailowo. 
Materiały zgłoszeniowe znajdują się do pobrania z naszej strony inter-
netowejwww.victoria.livenet.pl lub bezpośrednio w Biurze projektu: 
„Godne życie”, 
35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 4, I p ( róg z ul. 3-go Maja), 
w godz. 11.00-15.00
Dane teleadresowe: e-mail: victori@wp.pl
tel/fax 17/853 42 47, tel.kom.668 987 828

Szczepienie 
lisów
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie in-
formuje o planowanej w terminie 1-10 wrze-
śnia 2010 r. akcji szczepienia lisów wolno ży-
jących przeciwko wściekliźnie. 

Szczepienie to obejmie swoim zasięgiem cały te-
ren województwa podkarpackiego. W związku 
z powyższym uprzejmie proszę o jak najszer-
sze poinformowanie mieszkańców o planowa-
nej akcji szczepienia lisów. Szczepionka prze-
ciw wściekliźnie zrzucana będzie z samolotów 
na terenie lasów, pól, pastwisk i nieużytków rol-
nych. Szczepionka umieszczona jest w brązo-
wych kostkach o wymiarach zbliżonych do pudeł-
ka zapałek. Nie należy ich podnosić ani doty-
kać. Przynęty które były dotykane przez ludzi są 
omijane przez lisy. Dla zachowania ostrożności, 
po przypadkowym zetknięciu się ze szczepion-
ką (otwarte rany, jama ustna, oczy, nos) trzeba 
dokładnie przemyć te miejsca wodą z mydłem 
i zgłosić się do najbliższej przychodni. W okre-
sie trzech tygodni po wyłożeniu szczepionki nie 
należy wypuszczać psów na tereny objęte akcją 
(dotyczy to również psów myśliwskich).

Pieniądze 
dla rolników
prowadzących dodatkową działalność 
gospodarczą

Trzeba mieć dobry pomysł na inwestycje w 
przedsięwzięcia, które pozwalają uzyski-
wać dodatkowe dochody z działalności innej 
niż rolnicza, poprawnie przygotować wnio-
sek o przyznanie pomocy wraz z niezbęd-
nymi załącznikami i złożyć go w „swoim” 
Oddziale Regionalnym ARiMR. Tak w skrócie 
wygląda procedura ubiegania się o pomoc na 
„Różnicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej” finansowane z PROW 2007–2013. 
Wsparcie z tego „działania” przysługuje tym 
rolnikom lub ich domownikom, którzy już 
prowadzą działalność nierolniczą oraz także 
tym wszystkim, którzy chcą taką działalność 
dopiero rozpocząć na terenach wiejskich. 
Tegoroczny nabór wniosków o wsparcie z tego 
działania rozpocznie się 24 sierpnia.

Zakres działań, na które można uzyskać 
wsparcie z „Różnicowania w kierunku dzia-
łalności nierolniczej”, jest niezwykle szeroki. 
Obejmuje on pomoc na świadczenie różnora-
kich usług dla gospodarstw rolnych lub leśnic-
twa, a także dla ludności. Sfinansować można 
również działalność związaną z prowadzeniem 
sprzedaży hurtowej lub detalicznej różnych 
produktów takich jak maszyny i urządze-

nia rolnicze czy np. perfumy i kosmetyki. Pieniądze z „Różnicowania w kierun-
ku działalności nierolniczej” można przeznaczyć na inwestycje związane z działal-
nością turystyczną oraz ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem lub różnego rodza-
ju przedsięwzięcia w przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów le-
śnych, czy w wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. Pomocą objęte są 
działania w zakresie rachunkowości, doradztwa oraz usług informatycznych. Środki 
z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” mogą być wykorzystane na 
działalność aktywizującą mieszkańców obszarów wiejskich np. poprzez inwestycje 
w organizację różnego rodzaju form opieki nad dziećmi.
Pomoc, którą otrzymuje rolnik w formie refundacji, może wynieść do 100 tys. zł i 
pokryć do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację zaplanowane-
go przedsięwzięcia.

Więcej informacji: na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl, w oddziałach 
regionalnych i biurach powiatowych Agencji. Można też skorzystać z bezpłatnej in-
folinii: 0 800 380 084 - czynnej przez 7 dni w tygodniu w godz. 7- 21.

Będą spisywali  
w gminie Dukla
Od 1 września do 31 października br. na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej 
prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny (PSR). To pierwsza taka akcja realizowa-
na od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i obejmie ona ponad 1,85 mln 
gospodarstw rolnych. Spis ma umożliwić zebranie aktualnych informacji o polskim 
rolnictwie, opisanie sytuacji społecznej i gospodarczej polskiego rolnictwa, zmian 
jakie zaszły w polskim rolnictwie od ostatniego spisu rolnego w 2002 r. oraz wykona-
nie zobowiązań międzynarodowych (Komisja Europejska, ONZ). 

Na terenie gminy Dukla wywiad przepro-
wadzać będzie 13. rachmistrzów spiso-
wych, którzy odwiedzając poszczegól-
ne gospodarstwa będą zadawać pytania 
dotyczące prowadzenia działalności rol-
nej, użytkowania gruntów, powierzchni 
zasiewów, pogłowia zwierząt gospodar-
skich, ciągników oraz różnego rodzaju 
maszyn i urządzeń rolniczych. Wszystkie 
informacje uzyskane w wywiadzie wpro-
wadzane będą do przenośnego urządze-
nia elektronicznego, które automatycz-
nie będzie je kodowało i przesyłało do 
serwera GUS. Zebrane informacje są po-
ufne i podlegają szczególnej ochronie, 
a wyniki spisu zostaną opracowane w 
taki sposób, aby nie była możliwa iden-
tyfikacja poszczególnych osób i gospo-
darstw rolnych. Rachmistrz ma obowią-
zek nosić w widocznym miejscu identy-
fikator ze zdjęciem, imieniem i nazwi-
skiem oraz pieczęcią urzędu statystycz-
nego, pieczątką imienną i podpisem dy-
rektora urzędu. 
A oto lista rachmistrzów spisowych w 
gmine Dukla do Powszechnego Spisu 
Rolnego w 2010 r.:
Renata Dragan z Ropianki
Daniel Piotr Walczak z Cergowej
Elżbieta Pustułka z Trzciany
Renata Korzec z Lipowicy
Katarzyna Maria Marczyńska z Teodorówki
Katarzyna Helena Fornal z Równego
Barbara Haduch z Iwli
Wioletta Małgorzata Frydrych-Bąk z 
Dukli
Katarzyna Mazur-Chajec z Dukli
Katarzyna Markuszka z Teodorówki
Anna Katarzyna Szczęsny z Dukli
Alicja Elżbieta Szczurek z Wietrzna
Rafał Stanisław Rachfalski z Łęk 
Dukielskich

Istnieje również możliwość samospisu 
internetowego. Elektroniczny formularz 
udostępniony będzie na stronach www.
stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl. Dostęp 
(on-line) mieć do niego będą wyłącznie 
właściciele gospodarstw objętych PSR. 
Dla gospodarstw nie mających dostępu 
do Internetu istnieje możliwość samo-
dzielnego spisania się metodą off-line na 
formularzach pobranych na nośnik elek-
troniczny z Gminnego Biura Spisowego 
(Urząd Gminy) i Wojewódzkiego Biura 
Spisowego (Urząd Statystyczny). Z użyt-
kownikami, którzy nie dokonali spisu 
przez Internet od 8 września do 31 paź-
dziernika, ankieterzy będą przeprowa-
dzać wywiad telefonicznie. Użytkownicy 
gospodarstw rolnych, którzy od 8 wrze-
śnia do 31 października nie dokonali sa-
mospisu lub nie spisali się telefonicznie, 
zostaną odwiedzeni przez rachmistrzów 
spisowych.

Przygotował: Juliusz Stola
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,,Szalone wakacje’’
Siatkarska młodzież z gminy Dukla czynnie spędziła wakacje nie tylko u 

siebie, ale także w gminie Iwonicz-Zdrój. Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Iwoniczu Zdroju przygotował wiele interesujących imprez siatkar-
skich, w których młodzież chętnie i licznie uczestniczyła.

Sukcesem zakończył się udział na-
szych siatkarzy w Turnieju Piłki Pla-
żowej w Iwoniczu-Zdroju. Rafał i 
Krzysztof Sikora zajęli 1. miejsce, 
Marcin Sikora oraz Mateusz Bel-
czyk – 2. miejsce

Drużyna „ Jacki” z piątkowej sek-
cji siatkarskiej zajęła 6 sierpnia 3. miej-
sce w Turnieju Piłki Siatkowej sześcio-
osobowych drużyn męskich w Iwo-
niczu- Zdroju.

W Wakacyjnym Turnieju w Dukli 
na tartanowym boisku, który odbył się 
7 sierpnia br. następujące drużyny za-
jęły miejsca:

- SKS Dukla w składzie: Maciej 
Chłap, Marcin Milan, Szczepan Ja-
kieła, Tomek Kowalski, Damian Le-
śniak, Robert Rąpała – 1. miejsce, 

- „Jacki I” w składzie: Ra-
fał Sikora, Marcin Sikora, Kac-
per Stanosz, Artur Śliwiński, 
Mateusz Belczyk – 2. miejsce, 
-„Jacki II” w składzie: Robert Leń-

czyk, Michał Pepera, Tomasz Lenik 
, Maciej Kuffner, Kuba Dural, To-
masz Filiks – 3. miejsce, 

- drużyna z Teodorówki „Jacki III” 
w składzie: Paweł Trybus, Damian 
Majer, Erwin Bazan, Sebastian Ko-
rzeń, Konrad Zajączkowski, Darek 
Szwast, Patryk Kordys, Arkadiusz 
Rygiel – 4. miejsce.

13 sierpnia br. cztery siatkarskie 
drużyny z naszej gminy uczestniczyły 
w Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn 
Mieszanych. Uczestniczyło w nim 6 
drużyn. Wszystkie nagrody i puchary 
zostały zdobyte przez dukielskie dru-
żyny. Drużyny uplasowały się w kolej-
ności:

- drużyna Artura Śliwińskiego w 
składzie: Artur Śliwiński, Marcin Si-
kora, Dominik Piróg, Darek Szwast, 
Paula Rąpała, Magda Jurczyk, Emi-
lia Moszczyńska – 1. miejsce, 

- drużyna Kuby Durala w skła-
dzie: Kuba Dural, Tomasz Filiks, 

Katarzyna Filiks, Katarzyna Ja-
sińska, Wioletta Madej- 2. miejsce, 
- drużyna Kacpra Stanosza w skła-
dzie : Kacper Stanosz, Rafał Si-
kora, Justyna Gonet, Martyna 
Dragan, Andżelika Niwińska, 
Krzysztof i Przemek – 3. miejsce, 
- drużyna Roberta Leńczyka w skła-
dzie: Robert Leńczyk, Krzysztof Ko-
walik, Michał Pepera, Maciej Kuff-
ner, Katarzyna Stawecka, Aleksan-
dra Głód, Sylwia Mikosz – 4. miejsce.

27 sierpnia na Turnieju Siatkówki 
Plażowej w Iwoniczu-Zdroju Ewa 
Urbanek i Nina Pietruszka zdobyły 
1. miejsce i zagwarantowały sobie na-
grodę wyjazd na Węgry.

Cieszymy się z sukcesów naszych 
zawodników, którzy promują naszą 
gminę i czynnie spędzają wolny czas 
grając w piłkę siatkową. Mamy wspa-
niałą młodzież, która potrafi się zorga-
nizować i bez względu na wiek i płeć 
uczestniczyć w turniejach zajmując 
czołowe lokaty.

Składamy serdeczne podziękowa-
nia organizatorom turniejów: Ośrod-
kowi Kultury w Dukli oraz Gminnemu 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Iwo-
niczu Zdroju.

LJ 
Fot. na wkładce

Chopin gitary,
czyli pianissima, sotto voce Jana Oberbeka 

Rozmawia Zbigniew Ringer

- Chopin na gitarze. To chyba dla 
przeciętnego melomana, a może 
nawet i dla znawcy muzyki cho-
pinowskiej jakoś trudno wyobra-
żalne ...
Cała gra, a może nawet szerzej: 
pełna tajemnica kultury polskiej, 
cały jej fenomen zawarty jest we 
Fryderyku Chopinie. Mamy Rok 
Chopinowski, cały świat czci naszego 
genialnego kompozytora. A jeżeli chodzi 
o Polskę, to nasze pierwsze skojarzenie 
Polski, wywodzi się właśnie z Chopina. 

Podobnie zresztą na świecie, gdzie Pol-
ska dla wielu ludzi kojarzy się z Chopi-
nem i jego muzyką ..
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Chopin gitary

- Tak, ale jednocześnie mówiąc Chopin, 
mamy na myśli fortepian ...
Na mnie wywarł wielkie wrażenie Jan 
Nepomucen Bobrowicz, szlachcic pol-
skiego pochodzenia. On był przede 
mną dobrze ponad sto lat temu, i Jan 
Nepomucen jeszcze za życia Chopina 
przetranskrybował dwa opusy jego ma-
zurków i to był jego sukces. Mieszkał 
wtedy w Lipsku i zagrał cztery mazurki 
przed całą elitą miasta, także przed 
Franciszkiem Listem. Ten powiedział i 
napisał wówczas Bobrowiczowi: „ Je-
steś Chopinem gitary”.
To skusiło mnie do napisania książki o 
Bobrowiczu, a dalej do przekładania 
muzyki Chopina na gitarę. I to stało 
się moją pasją. Cóż może być piękniej-
szego dla wirtuoza, niż muzyka Fryde-
ryka. I nie tyle Rok Chopinowski zasu-
gerował mi Chopina na gitarze, ile to 
stanowi do dziś moje zauroczenia tym 
największym kompozytorem wszech 
czasów. Tak odbieram mojego rodaka. 
I to trwa już we mnie wiele lat. Sprowo-
kował mnie w pewnym sensie Bobro-

wicz, a ja postanowiłem pójść jeszcze 
dalej i transkrybować Chopina. Tak też 
zrobiłem i owocem tego jest kilka ze-
szytów chopinowskiej muzyki na gitarę. 
Pierwsze dwa zeszyty to są transkryp-
cje Bobrowicza, ale następnych dwa-
dzieścia kilka zeszytów, to są już moje 
przekłady. Nieco inne od Bobrowicza. 
Moje tłumaczenie jest nieco inne niż 
Bobrowicza. On znalazł tonacje bardzo 
wygodne dla transkrypcji chopinow-
skich i to stanowi niezwykły zabytek 
tamtych czasów i jest wręcz urokliwy. 
Ja poszedłem inną drogą, trudniejszą, 
ale szukałem tonacji maksymalnie zbli-
żonych do oryginału. Chciałem zosta-
wić jak najwięcej nut na gitarze...
- Byłem niedawno na twoim koncer-
cie chopinowskim, grałeś Chopina na gi-
tarze, miałeś wielki aplauz, odniosłeś 
wielki sukces. Czy melomani znają cho-
pinowską gitarę ?
Mnie trudno odpowiedzieć na tak za-
dane pytanie, ponieważ jako Polak za-
grałem pierwszy chopinowski recital na 
świecie. Powtarzam: jako Polak. To był 
w ogóle pierwszy tego rodzaju na świe-
cie polski koncert muzyki chopinow-

skiej na gitarze. Próbowali Japończycy, 
próbował węgierski gitarzysta, nagrał 
nawet kilka płyt, ale co ma czardasz do 
mazurka! Nawet wielcy pianiści świa-
towi, którzy występowali w Polsce w 
konkursie chopinowskim, zmuszeni byli 
uczyć się u polskich mistrzów.
 Powiem jednak, że nie wszystkie utwory 
Chopina nadają się do transkrybowa-
nia na gitarę. Najbardziej bliskie temu 
instrumentowi są chopinowskie utwory 
drobne, delikatne, te które gra się sotto 
voce, czyli pół głosem. Tam, gdzie są 
pianissima, piana, tam gdzie jest ten 
wymarzony romantyczny świat elfów, 
nimf i krasnali. Świat baśniowy i jesz-
cze do tego związany z Polską. Z Ma-
zowszem, z zapachem siana, szumem i 
muzyką wierzb. Czyli polska dusza.
- Czy ten wielki chopinowski Polonez As-
dur da się zagrać na gitarze, tu go dziś 
nie grałeś ...
Patos, który przekazuje ten polonez, 
bohaterstwo, które w nim jest, ogromny 
ładunek patriotyzmu i jakby wezwanie 
do walki o wolność – gitara nie jest tu 

Wesele Wesel
– XVI Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw

30 lipca br. członkowie Stowarzyszenia Wesele Wesel, 
skupiające małżeństwa, które miały wesela bezalkoho-
lowe, spotkali się z Burmistrzem Gminy Dukla na Pustelni  
św. Jana. 

Głównym celem Stowarzyszenia 
jest ochrona i promocja zdrowia po-
przez popularyzację trzeźwości w spo-
łeczeństwie, w szczególności głoszenie 
idei wesel bezalkoholowych, troskę o 
prawidłowy rozwój i wychowanie mło-
dego pokolenia. Co roku członkowie 
stowarzyszenia organizują zjazdy mał-
żeństw, które miały wesela bezalkoho-
lowe. W bieżącym roku XVI Ogólno-
polskie Spotkanie Małżeństw odbyło 
się w Miejscu Piastowym w terminie 
od 29 lipca do 1 sierpnia. Uczestni-
czyło w nim ponad 200 osób. W pro-
gramie była modlitwa, konferencje, 
warsztaty, wycieczki, bal prowadzony 
przez wodzirejów i Zespół Michael, 
konkursy dla dzieci. Uczestnicy spo-

tkania odwiedzili 
w gminie Dukla 
Klasztor OO. Ber-
nardynów i Pustelnię św. Jana, gdzie 
mieli okazje spotkać się z burmistrzem 
Markiem Górakiem, który przybliżył 
rodzinom historię ziemi dukielskiej. 
Opowiedział o jej walorach przyrodni-
czych, architektonicznych, historycz-
nych, infrastrukturalnych.

O świętym Janie z Dukli, miejscach 
kultu religijnego na Dukielszczyźnie 
mówił do zebranych zakonnik z klasz-
toru OO. Bernardynów z Dukli. 

Spotkaniu na Puszczy towarzyszyła 
również dyskusja. Pytań nasuwało się 
sporo a czasu było niewiele. Człon-
kowie Stowarzyszenia zainteresowani 

byli naszym terenem. Przyjechali z 
różnych części Polski. Interesował ich 
szlak węgierski, farma wiatrowa, pytali 
o plany na dalszy rozwój gminy Dukla. 
Poruszone zostały tematy trzeźwości w 
społeczeństwie i wychowania młodego 
pokolenia. Na zakończenie burmistrz 
wręczył rodzinom pamiątkowe publi-
kacje o walorach naszej gminy.

Spotkanie zakończyła wspólna mo-
dlitwa w kościółku na Pustelni.

Barbara Pudło 
Fot. Jakub Rajchel

Na Pustelni św. Jana z Dukli.
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odpowiednim instrumentem. Ona nie-
sie kolory raczej pastelowe i ten kon-
kretny polonez grany na gitarze byłby, 
moim zdaniem, bliski kiczu.
Rok Chopinowski mocno mnie zain-
spirował, mam sporo planów z tym 
związanych. Wszystkie wyższe szkoły 
muzyczne w Polsce mają klasy gitary; 
młodzi Polacy mają wielkie na świecie 
osiągnięcia w dziedzinie gitarystyki, 
ich wszystkich chcę namówić, aby 
większą uwagę w swoim repertuarze 
zwrócili na Chopina. To jest trudne, 
bo jeżeli chcemy grać w oryginalnych 
albo w przybliżonych tonacjach, fak-
tura fortepianu zasadniczo różni się 
od gitary i nieraz trzeba nieprawdo-
podobnego wysiłku wirtuozowskiego, 
aby prawidłowo wykonać dany utwór. 
Bo on musi mieć w sobie chopinowski 
koloryt, delikatność, pewnego rodzaju 
nieśmiałość. Polskiego ducha.
- Miałeś w życiu wiele koncertów, wiele 
sal koncertowych, co najwyraźniej wspo-
minasz z tych występów?
Na pewno koncert w Watykanie przed 

Ojcem Świętym, Janem Pawłem. W 
gronie kilkunastu osób, w prywatnych 
apartamentach papieskich. Ojciec 
Święty był w znakomitej formie, choć 
to był ostatni rok jego życia. Grałem 
cztery Ave Maria, grałem Bacha, Gou-
noda i krakowiaka skomponowanego 
specjalnie na tę okazję. Koncert trwał 
pół godziny i byłem zdumiony, że pa-
pież miał siłę i czas wysłuchać całego 
mojego koncertu. I na koniec cudowna 
rozmowa z Ojcem Świętym, to będę pa-
miętał do końca moich dni.
- Mówimy dużo o Chopinie, ale gitara ma 
swoich wielkich kompozytorów i odtwór-
ców, kogo grasz najchętniej ?
Gitara jest bardzo starym instrumen-
tem, zawodowy gitarzysta powinien 
„obsłużyć” muzykę każdego rodzaju. 
Renesansową, barokową, klasyczną, 
współczesną. Po prostu każdego ga-
tunku i rodzaju. Współcześni kompo-
zytorzy używają gitary w swoich utwo-
rach, w tym także Penderecki.
- Ale jednocześnie gitara jest również na 
wycieczce, przy ognisku, na spływie ka-
jakowym, w pieśni biesiadnej. Czy to ją 
uskrzydla czy wręcz przeciwnie ?

Podstawą gry jest sztuka akompania-
mentu, znam wielu gitarzystów, jak 
ich określiłeś, kajakowych, znam bar-
dów poezji gitarowej, którzy na tym in-
strumencie grają znakomicie. Potra-
fią zachwycić swoją grą słuchaczy przy 
ognisku harcerskim, ale także na wie-
czorze poezji. 
Punktem wyjścia w działalności każ-
dego artysty jest próba skomunikowa-
nia się z młodymi poprzez swoje dzieło 
i Chopin jest tu doskonałym twórcą. Ja 
swoją gitarą próbuje się porozumieć 
z młodymi ludźmi, ale powiem też, że 
młodzież nie za wiele interesuje się dziś 
fortepianem. Bliższym dla młodych lu-
dzi instrumentem jest gitara i dlatego 
poprzez nią można młodzież zaintere-
sować klasyką i samym Chopinem. On 
sam w sobie jest swoistym sanktuarium 
polskiej kultury.
Wędrując po świecie z moją gitarą 
chciałbym poprzez ten instrument prze-
kazać wszystkim moim słuchaczom 
piękno chopinowskiej muzyki. Aby mło-
dzi ludzie zajęci dziś hard rockiem, jaz-
zem i bluesem (zresztą bardzo lubię te 
wszystkie gatunki muzyki), aby po-

Stypendium dla 
zdolnych pasjonatów

Już drugi rok Konrad Sikora, uczeń dukielskiego Liceum Ogólnokształcą-
cego jest stypendystą z zakresu entomologii i botaniki. Program stypendialny 
przewidziany jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych, finansowany przez Eu-
ropejski Fundusz Społeczny PO Kapitał Ludzki. Instytucją pośredniczącą jest 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Opiekunem naukowym 
Konrada jest pani Maria Walczak, nauczycielka biologii w dukielskim liceum. 

Konrad Sikora przy barci pszczelej

W roku ubiegłym Konrad zajmo-
wał się adaptacją pszczół z innych stref 
klimatycznych do warunków Beskidu 
Dukielskiego. W tym roku szkolnym 
zajmuje się roślinnością nadbrzeżną 
potoku Tereściańskiego z elementami 
ekologii i ochrony środowiska. W ra-
mach programu stypendialnego ma, 
oprócz zajmowania się florą i fauną 
potoku, rozwijać w dalszym ciągu pa-
siekę. Zrobiłem barć w lesie i mam za-
miar obserwować pszczoły w ich na-
turalnym środowisku, czyli bez inge-
rencji człowieka. Niestety tego lata ze 
względu na wiosenno-letnie anoma-
lie pogodowe nie udało mi się zasie-

dlić barci, będę jednak cierpliwy - po-
wiedział Konrad. W ramach stypen-
dium przygotuje ścieżkę przyrodni-
czo-historyczną po Zawadce Ryma-
nowskiej. Zajmę się cerkwią i dwoma 
cmentarzami połemkowskimi, które już 
są restaurowane przez Stowarzysze-
nie Magurycz, sprowadzone do naszej 
miejscowości przez panią sołtys - do-
daje. W ramach ścieżki uwzględniona 
będzie fauna i flora potoku Tereściań-
skiego, natomiast w ramach projektu 
Konrad przygotuje jeszcze prelekcje 
dla rodziców z Zawadki Rymanowskiej 
na temat wartości dolin rzecznych. A 
cała ścieżka zostanie opisana w broszu-

rze. Również w ramach stypendium 22 
sierpnia br. na pikniku rodzinnym we 
Wrocance Konrad omawiał produkty 
pszczele i promował Ekologiczne Go-
spodarstwo Pszczelarskie państwa Ba-
łonów z Niżnej Łąki. 

Krystyna Boczar-Różewicz

przez moją gitarę zwrócili się w stronę 
Chopina i odkryli piękno i jego ponad-
czasowy geniusz.

Jan Oberbek,
jest absolwentem Akademii Muzycz-
nej w rodzinnej Łodzi. Podyplomowe 
studia gitarowe ukończył w Hiszpanii, 
w Santiago de Compostela otrzymał 
nagrodę na międzynarodowym kursie 
muzyki hiszpańskiej. Studiował u naj-
większych mistrzów gitary w Hiszpa-
nii: Jose Tomasa, Jose Luisa Gonza-
lesa, Jose Luisa Rodrigo, a nawet brał 
lekcje u legendarnego gitarzysty, An-
dreasa Segovii. Był kilkakrotnie dy-
rektorem Festiwalu Polskiej Sztuki Sa-
kralnej w Niemczech, gdzie prezento-
wano szczególnie sztukę Krakowa. Jak 
mówi mistrz Jan, sztukę sanktuarium 
polskiej kultury. W Festiwalu wzięło 
udział 800 artystów, promujących pol-
ską sztukę sakralną, która w Niem-
czech wzbudziła entuzjazm, a znako-
mite krytyki prasowe wzbudziły rezo-
nans europejski. Znana na świecie jest 
również kolekcja monumentalnych ob-

dokończenie ze str. 11
Chopin gitary razów aniołów (10x4 m), dedykowana 

Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi, która 
powstała z inicjatywy i za przyczyną 
wirtuoza Jana Oberbeka. Obecnie pi-
sze książkę o 19-wiecznym wirtuozie 
gitary, Stanisławie Prusie Szczepanow-
skim, zwanym Paganinim Gitary.

Rok Chopinowski
Rok 2010 jako 200. rocznica urodzin 
największego polskiego kompozytora 
Fryderyka Chopina został obwołany 
Rokiem Chopinowskim. Jego wkład 
w rozwój światowej muzyki roman-
tyzmu jest nieoce-
niony, a jego dzieła 
są ponadczasowe. 
Znaczenie utworów 
Chopina, wykracza 
także poza wymiar 
artystyczny. Twór-
czość Chopina jest 
bliska sercom wielu 
pokoleń Polaków.  
A jego utwory znane 
są i grane na całym 
świecie.

Z życia sanktuarium
Wywiad z biskupem 
kamienieckim 
Leonem Dubrawskim,
Rozmawia Stanisław Kalita

Stanisław Kalita: Kiedy ks. biskup odwie-
dził po raz pierwszy dukielską ziemię?
L. Dubrawski: Przed moją konsekra-
cją biskupią o. prowincjał Czesław 
Gniecki poradził mi, że mogę odbyć 
rekolekcje właśnie u Was w Dukli. To 
było moje pierwsze spotkanie z tymi 
pięknymi stronami, z Puszczą i z Duklą.
S.K.: W którym to było dokładnie roku? 
L. D.: 1998. Bardzo często wspominam 
ten pobyt, odnoszę się myślami do tych 
chwil spędzonych na pustelni, wspomi-
nam kościółek i dom pielgrzyma. Wra-
cam pamięcią do św. Jana ponieważ 

kościół w Żytomierzu też jest pod we-
zwaniem św. Jana. Byłem tu również w 
roku 2000.
S. K.: Jak wygląda sytuacja w diecezji u 
ks. biskupa?
L.D.: Po przyjęciu rezygnacji bpa Jana 
Olszańskiego, 4 maja 2002 mianowany 
zostałem biskupem - ordynariuszem w 
Kamieńcu Podolskim. Borykamy się z 
różnego rodzaju problemami. Diece-
zja została podzielona i obejmuje dwa 
województwa ok. 220 parafii. Ludzie z 
małych wiosek i miejscowości uciekają 
do większych ośrodków i tam życie re-

ligijne trochę zamiera, natomiast re-
lacje państwo-kościół są nieco lepsze. 
Ludzie dzisiaj poświęcają czas bardziej 
na życie rozrywkowe, a nie na inwesty-
cje w swój rozwój duchowy.
S.K.: A jak przedstawia się sytuacja w Ka-
mieńcu Podolskim?
L. D.: Bardzo zależy nam na odnowie-
niu kompleksu zespołu dawnego klasz-
toru sióstr Dominikanek. Prac restau-
racyjnych, a właściwie odbudowują-
cych jest niezwykle dużo. Po okresie 
wojen i panowaniu władzy radzieckiej 
zniszczenia są wielkie. Tutejsi wierni 
nie są sami w stanie wesprzeć potrzeb-
nych remontów. W latach 1917-1941 
budynki klasztorne wykorzystywano 
jako więzienie, a po drugiej wojnie 
światowej w pomieszczeniach klasz-
toru znajdowała się fabryka. Niedawno 
odkryto tu szczątki wielu osób. Chcemy 
pokazać całą historię tego miejsca, a 
może nawet urządzić tu muzeum. Kie-
dyś zamieszkiwało tu 30 tysięcy Pola-
ków, dziś jest ich niewielka garstka.
S.K.: Komu zawdzięczamy odnowienie 
kościoła katolickiego na Ukrainie?
L.D.: Jest to przede wszystkim zasługa 
Jana Pawła II. Tutejsi mieszkańcy mó-
wią o nim, że to Wielki Człowiek.

Stanislaw Kalita z biskupem Leonem  Dubrawskim.
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Czytelnicy piszą
W hołdzie żołnierzom 
Armii Krajowej

1 września 1939 r. rozpoczęła się II Wojna Światowa. Niemcy niespodziewa-
nie napadły na Polskę. 17 września od wschodu granicę Polski przekraczają so-
wieci. Polska jest pod dwiema okupacjami. Część wschodnią ze Lwowem, Stani-
sławowem i Tarnopolem zajmują sowieci, zachodnią, m.in. z Warszawą i Krako-
wem zajmują Niemcy. Granicę stanowią rzeki San i Bug.

22 czerwca 1941 r. Niemcy napa-
dają na Związek Sowiecki, mija nie 
wiele czasu, kiedy wojska hitlerow-
skie odbierają sowietom część okupo-
wanej przez nich Polski. Od tej pory 
cała Polska znajduje się pod okupacją 
niemiecką.

2 września 1939 r. generał Michał 
Karaszewicz – Tokarzewski powołał 
konspiracyjną organizację „Służba 
Zwycięstwu Polski” /SZP/, która 
miała kontynuować walkę w podzie-

miu z okupantami sowieckim i nie-
mieckim. Przemawiając do oficerów, 
którzy tworzyli pierwsze kadry pod-
ziemne powiedział, że nikogo nie zmu-
sza do walki. Oni sami o tym niech za-
decydują. Wszyscy jak jeden mąż zło-
żyli przysięgę. Na czele SZP stanął ge-
nerał Tokarzewski. Po kilku miesią-
cach SZP została przekształcona jako 
Związku Walki Zbrojnej /ZWZ/, który 
powołał naczelny wódz, generał Wła-
dysław Sikorski.

Przysmak Ziemi Podkarpackiej  
i inne nagrody

Na Podkarpackim Dniu Wędliniarza w Radomyślu Wielkim prezento-
wali swoje wyroby wędliniarze z województwa podkarpackiego. Stoiska z pach-
nącymi wędlinami, pasztetami i innymi regionalnymi wyrobami, a także pie-
czony prosiak to smakowitości, które czekały na mieszkańców Radomyśla Wiel-
kiego. Przybyli, chętnie odwiedzali stoiska z wędlinami, gdzie można było po-
próbować kiełbas, szynek i innych specjałów mięsnych z licznych podkarpac-
kich wytwórni.

W roku 1942 Związek Walki Zbroj-
nej przemianowano na Armię Krajową 
/AK/. Generał Tokarzewski zostaje 
aresztowany przez NKWD, teraz do-
wódcą AK zostaje generał Stefan Ro-
wecki ps. „Grot”. Niedługo potem ge-
stapo aresztuje również Grota, co zbie-
gło się z tragiczną śmiercią naczelnego 
wodza, generała Sikorskiego, który zgi-
nął w katastrofie lotniczej w Gibralta-
rze. Na miejsce zmarłego generała Ro-
weckiego, dowódcą AK mianowany zo-
staje gen. Tadeusz Komorowski, ps. 
„Bór”. Głównym celem AK było przy-
gotowanie do zbrojnego powstania 
przeciw Niemcom. Dążono do scalenia 
wszystkich konspiracyjnych organiza-
cji niepodległościowych, działających 
w czasie okupacji. Na co dzień AK zaj-
mowało się dywersją i sabotażem, choć 
wiele jednostek tej formacji toczyło 
regularne bitwy z okupacyjnym woj-
skiem. Niszczono także linie kolejowe 
i odbijano polskich więźniów. Do AK 
weszły tez leśne oddziały partyzanckie. 
Okupanci stosowali wobec żołnierzy 
Państwa Podziemnego surowe repre-
sje, kończące się zwykle śmiercią.

Ostatnim komendantem AK był 
gen. Leopold Okulicki ps. „Niedźwia-
dek” który rozwiązał Armię Krajową w 
roku 1945. On sam zostaje podstępnie 
aresztowany w roku 1945 przez sowiec-
kie NKWD i razem z innymi członkami 
rządu podziemnej Polski uprowadzony 
do Moskwy i tam skazany na długolet-
nie wiezienie. Nie wyszedł z niego ni-
gdy. Został zamordowany w wiezieniu 
na Łubiance.

Armia Krajowa, jedyne podziemne 
wojsko w okupowanej Europie, sta-
nowi do dziś ewenement zarówno hi-
storyczny jak i bojowy. AK wiązała 
znaczne siły wojsk hitlerowskich w Pol-
sce, przez co jednostki te nie mogły zo-
stać skierowane na któryś z frontów eu-
ropejskich. Po wkroczeniu wojsk so-
wieckich w roku czterdziestym czwar-
tym na tereny polskie, sowiecka tajna 
policja (NKWD), wspólnie z polską 
bezpieką i ludowym wojskiem polskim 
zaczęła tropić podziemnych żołnierzy, 
a w przypadku schwytania ich, sowieci 
albo skazywali ich na śmierć, albo wy-
syłali w głąb Związku Sowieckiego.

Stanisława Zaniewiczowa

Wspomnienie  
o Ryśku Kubowiczu 

Na cmentarzu Rakowickim w Krakowie pożegnaliśmy redaktora Ryszarda 
Kubowicza, wieloletniego dziennikarza krakowskiej Telewizji, a potem ga-
zet lokalnych w Polsce oraz członka i działacza Polskiego Stowarzyszenia 
Prasy Lokalnej. Zmarł szybko i nagle podczas wędkowania, które było jego 
największą pasją. Gdyby nie młody wiek Ryśka, zaledwie 59 lat, to można by 
było życzyć sobie takiej śmierci. 

Ryszard Kubowicz był uosobieniem dobrego dziennikarstwa. Rzetelny, 
uczciwy, wyważony w poglądach i swoich tekstach, oddany zawodowi i prze-
konany o słuszności swoich dokonań. W ostatnich latach redagował wiele ga-
zet lokalnych, był doskonałym znawcą przedmiotu, zjednywał sobie kolegów 
tym właśnie bardzo dobrym warsztatem dziennikarskim. A prasa lokalna ma 
swoje, odrębne niż wszystkie inne media, miejsce na rynku prasowym. Pi-
sze o bolączkach codzienności swoich małych regionów, nie zajmuje się po-
lityką, nie opisuje zdarzeń wielkich, ale sprawami gmin i sołectw, powiatów 
i lokalnych organizacji. Rysiek był tu mistrzem i potrafił ukazać to wszystko, 
czym żyje „Mała Polska”. Nie tylko pisał, ale był także dobrym organizato-
rem i jak mało kto znał techniczne szczegóły wydawnicze lokalnych gazet. 
Redaktor Ryszard Kubowicz pozostawił po sobie szczery żal i tak żegnali go 
nad grobem jego bliscy koledzy, redaktorzy prasy lokalnej i dziennikarze in-
nych mediów.

       Przyjaciele

Podczas imprezy było coś 
dla ciała i dla ducha. Na sce-
nie nie zabrakło konkursów ro-
dzinnych i występów. Radomy-
ślan najpierw rozkołysał roc-
kowym brzmieniem zespół Mr 
Pollack, a później Tomek Kor-
panty z zespołem. Zabawa na 
rynku trwała do północy. - Nie 
kryjcie się ze swoimi wyrobami 
po małych sklepikach. Pokaż-
cie się szerzej. Przyjeżdżaj-
cie do nas - apelował do pod-
karpackich wytwórców wędlin 
burmistrz Radomyśla Wiel-
kiego Józef Rybiński. Robione 
według tradycyjnych receptur 
smakowały degustującym.

Wysoka jakość i róż-
norodność wyrobów spowo-
dowała, że jury miało nie lada 
problem z przyznaniem tytułu 
„Przysmaku Ziemi Podkar-
packiej”. Ostatecznie przy-
znano je pięciu wyrobom. Na-
grody otrzymali: Zakład Mię-
sny JK z Dukli za „Kiełbasę 
Pradziada”, która otrzymała 

tytuł Przysmaku Ziemi Podkarpac-
kiej oraz Najlepszego Lokalnego 
Produktu Mięsnego. Nagrodzeni zo-
stali także: Zakład Mięsny Dobrowol-
scy z Wadowic Górnych za „Polędwicę 
Wadowicką”, Zakład Mięsny Smak 
- Górno z Górna za „Kiełbasiankę z 
Górna” (w słoiku), Zakład Masar-
ski Niem - Pol z Markowej za „Pasz-
tet Markowski”, Zakład Przetwórstwa 
Czesława Stopy z Dulczy Wielkiej za 
„Pasztet pieczony”.

Kiełbasa Dukielska Sucha 
podczas targów Ekologicznych „Eko-
gala 2010” w Rzeszowie w konkursie 
na „Najlepszy Produkt Ekologiczny” 
zdobyła Złoty Medal oraz tytuł „Eco 
Agro Poland” w Ogólnopolskim Kon-
kursie Promocyjnym.

Źródło: strona internetowa
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W nowych 
murach szkolnych

Powrót do szkoły
Weronika Boczar

Musicie mi przyznać rację,
że skończyły się wakacje!
Wszystkie miny są niewesołe,
bo znów ujrzymy szkołę,
zaliczamy tu też nauczycieli -
z powodu łobuzów są nieweseli.

I znowu będzie się uczyć trzeba,
tylko przerwa dostarczy nam kawałek nieba,
znowu będzie dużo zadania,
trzeba je robić bez gadania!
Ale przecież te dziesięć miesięcy jak pięć minut zlecą
i lato z wakacjami znów do nas przylecą!

Drukujemy wiersz Wiktorii Katarzyny Polak i Pau-
liny Kukurki, które zajęły 1. miejsce w kategorii ogólno-
polskiej młodzież 12-18 lat w IV edycji Ogólnopolskiego 
konkursu im. Św. Jana z Dukli

Figura św. Jana z Dukli 

Pytam o sens 
Istnienia 
Pod świętą figurą. 

Myśli stają się
Głębsze. 
I słyszę 

Jak się płatek śniegowy
Z drugim płatkiem 
Dotyka. 

Wiktoria Katarzyna Polak

Pomocna dłoń 

Jestem jak mały, postrzępiony przez życie kwiatek
Część listków zgubionych w zawiei życiowej
Część połamana przez problemy codzienne 
Ale trwam przy Tobie zawzięcie

Choć los mej duszy nie oszczędza
Mą młodą twarz przecina głęboka zmarszczka
Me plecy przygarbione
Ale trwam przy Tobie nieustannie

Czasami, kiedy wydaje mi się,
Że już nie dam rady iść dalej
Kiedy upadam na kolana
Ktoś podaje mi swą dłoń
Ktoś bierze mnie w swoje ramiona

To ty Ojcze Święty
Pochylasz się nad każdym upadającym
Podtrzymujesz chwiejącego
Dźwigasz upadającego
Trwasz przy nas jak Dobry Pasterz
Nie gardzisz nawet tym połamanym kwiatkiem

Paulina Kukurka

Drukujemy wiersze Katarzyny Lorenc z Jaślisk, które za-
jęły 1. miejsce w kategorii regionalnej dzieci do 12 lat w 
III edycji Ogólnopolskiego konkursu im. Św. Jana z Dukli

Święty Jan z Dukli
Kochał rośliny, drzewa i las
zwierzęta kłaniały mu się w pas. 
Bardzo to dziwne z natury strony,
że ukochała tak bardzo Go.

Jan też kochał mimo przestrogi,
zwierzęta leśne, które mają rogi
Był dobrym człowiekiem i tak kochał Boga
że gdyby Go poprosił, ten wszystko by mu oddał.

Głęboko w lesie mieszkał sam
i było mu dobrze tam.
Wiele czasu spędzał na modlitwie
czasami patrzył jak leśny kwiat kwitnie.

Gdy umarł pustka nastała
bo Go natura bardzo miłowała.

Nasz Dobry Ojciec
Lubił góry, łąki, lasy.
wypełniał Słowo Boga jak nikt inny.
Teraz jest tam.
Jest tam daleko w niebie.
Być może podróżuje
lub stał się aniołem.
Aniołem Pana Boga.
Bawił się z dziećmi,
kochał je,
pomagał.
Może w niebie naucza tych,
którzy mieli zbyt krótkie życie na ziemi,
by wiedzieć kim jest Bóg,
kim jest Trójca Przenajświętsza,
i co to jest świat, życie, księżyc i gwiazdy.
Zasłużyłeś na to, 
by na wieki pozostać w sercach naszych.

Puszcza Świętego

Mieszkał sam w puszczy, w lesie
był skromny,
że nawet dzikie zwierzęta Go pokochały.
Mała,
skromna chatka
wystarczyła Mu do codziennego życia
Nad życie kochał Boga
w niebie składał mu hołd.
poszedł w ślady Jezusa z dobrocią
miłością do Boga, ludzi i przyrody.
Był biedny i nie miał pieniędzy
ale miał piękne i czyste serce.

Katarzyna Lorenc z Jaślisk

1 września 2010 roku rozpocznie się 
nowy rok szkolny. W Dukli rozpocznie 
się również w nowych murach szkolnych 
Zespołu Szkół nr 2, tak bowiem nazywa 
się nowo oddawana szkoła. Uczyć się  
w niej będą gimnazjaliści (z Gimnazjum 
w Dukli) i licealiści (z LO w Dukli). Ofi-
cjalne otwarcie szkoły nastąpi 10 wrze-
śnia br. o godz. 10.00.

Dyrektorzy Zespołu Szkół nr 2:
Jan Drajewicz – od 1 września 

2010 r. dyrektor Zespołu Szkół nr 2 
w Dukli. Jest absolwentem Wydziału 
Matematyczno-Fizycznego Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Od 25 lat pracuje jako nauczyciel, 
od wielu lat jest nauczycielem dy-
plomowanym. W latach 1985-2002 
pracował w szkole Podstawowej i 
Gimnazjum w Głojscach, w latach 

2002-2007 był dyrektorem Zespołu Szkół im. Armii Kra-
jowej w Jedliczu. Od 2007 roku do 31 sierpnia br. dyrek-
torem Liceum Ogólnokształcącego w Dukli. Ukończył po-
dyplomowe studia w zakresie zarządzania instytucją oświa-
tową w zreformowanym systemie edukacji na Uniwersyte-
cie Rzeszowskim, Informatyki w szkole na Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach i przygotowania do kształcenia na 
odległość na UMCS w Lublinie. Organizował 11 edycji Eu-
roregionalnego Zlotu Turystycznego. W latach 1998 – 2002 
radny Powiatu Krośnieńskiego. 

Arkadiusz Twardzik – od 1 
września 2010 r. wicedyrektor Ze-
społu Szkół nr 2 w Dukli. Ukoń-
czył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w 
Rzeszowie Wydział Pedagogiczny. 
Pracował w Szkole Podstawowej nr 
10 w Krośnie, Gimnazjum nr 2 w 
Krośnie, Szkole Podstawowej w Du-
kli, w Zespole Szkół Publicznych w 
Wietrznie. Tam też od 1.09.2007 r. 
do 31 sierpnia 2010 był dyrektorem. 
Od 15 lat jest nauczycielem dyplo-

mowanym. Ukończył studia podyplomowe w zakresie in-
formatyki w szkole na Akademii Ekonomicznej w Katowi-
cach i zarządzania w oświacie na WSIiZ w Rzeszowie.

kbr

Program uroczystego otwarcia szkoły:
- Wprowadzenie pocztu sztandarowego.
- Powitanie gości.
- Otwarcie obiektu przez burmistrza.
- Program artystyczny.
- Poświęcenie krzyży do klas – ks. dziekan i gwardian.
- Przekazanie krzyży delegacjom klas z wychowawcami.
- Przekazanie sztandaru przez absolwentów Liceum.
- Wystąpienia gości.
- Wniesienie krzyży przez delegacje do sal lekcyjnych.
- Zaproszenie do obejrzenia szkoły i poczęstunek.

Fot. Juliusz Stola - Ostatnie prace przy nowej szkole.
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Cudze chwalicie, swego nie znacie 

Każdy kwiat w sierpniu woła:  
„zanieś mnie do kościoła!

Plon niesiemy plon
Dożynki wiejskie w Mszanie

15 sierpnia br. odbyły się dożynki wiejskie w Mszanie. Rozpoczęcie święto-
wania nastąpiło w kościele, gdzie na mszy św. dziękczynnej nastąpiło poświę-
cenie wieńca dożynkowego. Stąd korowód dożynkowy z wieńcem na czele ze 
starościną Stanisławą Frankiewicz i starostą Eugeniuszem Delimatą dożynek 
gminnych w Mszanie przeszedł na plac koło domu ludowego, gdzie odbywały 
się główne uroczystości. 

śnie leszczyna ma mieć specjalne przy-
wileje - w czasie burzy nie uderzy w 
nią piorun, choćby samotnie rosła na 
polanie. Dlatego też jako krzew uświę-
cony obecnością Matki Boga, jego 
pędy są niesione do kościoła. 

Jabłko natomiast jest symbolem no-
wej Ewy, którą Kościół obwołał Matkę 
Najświętszą. Nowa Ewa jest nie tylko 
wielką Wybranką Boga, ale matką No-
wego Adama czyli Jezusa Chrystusa i 
Matką wszystkich ludzi. Stąd też w bu-
kiecie musi być jabłko.

Trudno powiedzieć czy ludzie znają 
te tradycyjne określenia i znaczenia. 
Warto o nich przypominać i dalej prze-
kazywać je młodszym pokoleniom. A 
ja jako pszczelarz na zakończenie pra-
gnę dodać, że pszczoły wg tradycji 
starochrześcijańskiej powstały z potu 
spływającego po czole Chrystusa w 
Ogrodzie Oliwnym. Natomiast brzoza 
jest biała, ponieważ Najświętsza Pa-
nienka na jej gałęziach wieszała uprane 
pieluszki Pana Jezusa.

Konrad Sikora

A kapela grała...

Zespół Pieśni i 
Tańca „Przewrot-
niacy” z Przewrot-
nego k. Rzeszowa 
zainaugurował wy-
stępy artystyczne. 
Henryk Wójtowicz 
członek zespołu 
powiedział: Zespół 
działa już od 19 
lat, ja tańczę od 5 
lat. W repertuarze 
mamy tańce kro-

śnieńskie, przeworskie, gorlickie, pod-
leskie i przede wszystkim rzeszowskie. 
Kierownikiem zespołu jest pani Halina 
Marszał, a p. Henryk Marszał jest kie-
rownikiem kapeli. Działamy przy OSP 
w Głogowie Małopolskim, a kontak-
tować można się z nami poprzez nasz 
Ośrodek Kultury. Zespół bisował kil-
kakrotnie, a brawom nie było końca. 
Publiczność bawiła się świetnie także 
przy występach Zespołu Tańca Towa-
rzyskiego „Tytan” z Rzeszowa i ro-
dzimego mszańskiego zespołu „Ma-
ster’s”. Wystąpił kabaret „Mszańskie 
Dziewczyny i On”, prowadzony przez 
panią sołtys Ewę Kaczmarską-Więc-
kowską. Furorę zrobił męski zespół 
akrobatyczny z Jasła, który mimo iż 
przyjechał z dużym opóźnieniem miał 
liczną publiczność. 

Dożynki zakończyły się wspólna 
zabawą. Szkoda tylko, że zginęły dwa 
wypożyczone parasole: czerwony z 
napisem Warka i zielony z napisem 
Okocim.

kbr

15 sierpnia, to w polskiej tradycji 
jedno z najważniejszych świąt. Wnie-
bowzięcie Matki Bożej było już od 
dawna czczone mimo, że dogmat po-
twierdzający ten cud ogłosił dopiero 
papież Pius XII w 1950 roku. Jednakże 
Wniebowzięcie częściej jest znane 
jako święto Matki Bożej Zielnej. Od 
dawnych czasów rolnicy na pamiątkę 
tego wydarzenia nosili do kościołów 
wiązanki ziół, kwiatów i zbóż, aby je 
poświęcić i uchronić od zagłady. Nie-
stety, dziś w tych niegdyś wspaniałych 
wiązankach, ubywa ziół, a są tylko 
kwiaty z ogrodów. Po rozmowach ze 
starszymi ludźmi pragnę przypomnieć 
i opowiedzieć krótko o tradycyjnych 
nazwach ziół i znaczeniu niektórych 
elementów wiązanki.

Niegdyś zioła zbierano bardzo do-
kładnie do wiązanek. Każde miało 
swoje właściwości lecznicze, a nie-

które ze względu na swój wygląd, bar-
dzo ciekawe nazwy. Poziewnik pstry, 
roślina której kwiaty są bardzo kolo-
rowe i drobne, kojarzące się nam z de-
likatnością, potocznie były nazywane 
pantofelkami Matki Bożej. Dawniej z 
poziewnika produkowano olej o leczni-
czych właściwościach. Obecność tego 
ziela w wiązance była kiedyś obowiąz-
kowa. Kolejną ciekawostką jest ziele 
przypominające nieco wierzbówkę ki-
przycę. Jej łodyżki przy kwiatach po 
przekwitnięciu zasychają i dzielą się 
na czworo, równocześnie skręcając się. 
Nadal w bukietach pojawiają się ga-
łązki leszczyny i jabłka. Dlaczego? Już 
tłumaczę. Otóż stara tradycja mówi, 
że w czasie burzy żadne z drzew nie 
chciało przyjąć pod swe konary Matki 
Najświętszej. Podanie mówi, że jako 
skromny krzew leszczyna okryła 
swymi liśćmi Maryję i od tej pory wła-
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Taaaka ryba

O Puchar Prezesa  
i Burmistrza

17 lipca 2010 roku odbyły się zawody w wędkarstwie 
gruntowym o Puchar Prezesa Koła „Pstrąg” w Dukli. Wy-
niki zawodów przedstawiają się następująco: Grzegorz 
Król (1661 pkt.) – 1. miejsce, Jan Martowski (1603 
pkt.) – 2. , Jarosław Bąk (142 pkt.) – 3. , Bogusław Bąk 
(61 pkt.) – 4. , Ryszard Stasik (11 pkt.) – 5. 

W zawodach uczestniczyli również: Katarzyna Sta-
sik, Andrzej Stasik, Jerzy Pęcak, Łukasz Kandefer, 
Tadeusz Ryczak, Adam Koś, Roman Ciuła, Andrzej 
Kosztyła, Krzysztof Kozubal, Piotr Kozubal, Zbi-
gniew Bek.

Wędkarze i Zarząd Koła Pstrąg w Dukli serdecz-
nie dziękują panu Markowi Górakowi Burmistrzowi 
Gminy Dukla i panu Wiesławowi Jakiele kierowni-
kowi Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Dro-
gowych w Rzeszowie Oddział Lipowica – Trzciana 
za udzieloną pomoc w naprawie uszkodzonych wałów 
na łowisku Kamieniec w Trzcianie.

Wały zostały przerwane 19 czerwca 2010 r. wsku-
tek oberwania chmury w okolicach Jaślisk i powstania 
na rzece Jasiołka potężnej fali, która przerwała wał na 
rzece w okolicy ujścia do Jasiołki potoku Panna, a na-
stępnie uderzyła w wał naszego zbiornika, przerywając 
go, powodując tym samym ogromne zniszczenia.

Zarząd Koła „Pstrąg”

19 czerwca odbyła się V edycja Zawodów Spła-
wikowych o Puchar Burmistrza Gminy Dukla. Wy-
niki zawodów przedstawiają się następująco: Ewelina 
Stasik (135 pkt.) – 1. miejsce, Paweł Fiołek (110 
pkt.) – 2. , Kamil Ciuła, Mirosław Bąk (wszyscy po 
91 pkt.) – 3. , Piotr Kandefer (83 pkt.) – 4. , Rafał 
Patlewicz (72 pkt.) – 5. , Hubert Bek (65 pkt.) – 6. , 
Michał Aszlar (63 pkt.) – 7., Bartłomiej Kandefer (61 
pkt.) – 8.

W zawodach wzięli również udział: Katarzyna Ciuła, 
Hubert Pitak, Krzysztof Aszlar, Patryk Agaś. Naj-
większą rybę zawodów złowił – Kamil Ciuła. 

Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Bogdan Trybus

Wał po naprawie.

Zalane łowisko.
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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 
wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do 
dzierżawy.
Wykaz obejmuje działki nr: 3578 i 3586 w Jasionce. 
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 22 września 2010 r. w pok. nr 6 Urzędu Gminy Dukla.

Marek Górak
Burmistrz

* * *
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 działki nr: 112/3 o pow. 0,0290 ha  
i 112/4 o pow. 0,0299 ha, położone w Wietrznie oraz 1621/2 o 
pow. 0,30 ha w Równem. 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 
261, poz. 2603 z póź. zm./ mogą składać wnioski o nabycie zby-
wanych nieruchomości w terminie do dnia 11 października 2010r. 
w Urzędzie Gminy Dukla pok. nr 6. 

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

Burmistrz Gminy Dukla ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego 
Gminy Dukla.

Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 2480 o 
pow. 0,11 ha, położonej w Głojscach, stanowiącej własność 
mienia komunalnego Gminy Dukla.

Z dzierżawy wyłączona została powierzchnia gruntu, która obcią-
żona jest służebnością przechodu, przejazdu tj. pas szer 4 m bie-
gnący północnym krańcem działki.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 6,30 zł 
rocznie,

Nieruchomość wydzierżawia się z przeznaczeniem pod zago-
spodarowanie rolnicze.

Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu zwolniony 
jest z podatku VAT od towarów i usług.
Czynsz dzierżawny podlega corocznie waloryzacji w oparciu o 
średnioroczny współczynnik wzrostu cen towarów i usług.
Umowa dzierżawna zostanie zawarta na czas nieokreślony. 

Przetarg odbędzie się dnia 6 października 2010 r. o godz. 10
00

 
w sali nr 22 znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy Dukla. W 
przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeże-
li wpłacą do kasy Urzędu Gminy Dukla wadium w ustalonej wyso-
kości.

Wadium w wysokości 10,00 zł należy wpłacić do dnia 30 września 
2010 r. w kasie Urzędu Gminy Dukla w godz. od 730 do 1400 lub na 
konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 8642 
1096 2010 9600 1833 0002.

Wpłacone wadium zostanie:
- zwrócone osobie, która nie wygrała przetargu niezwłocznie po 

przetargu, 
- zwrócone osobie, która wygra przetarg po podpisaniu umowy 

dzierżawnej.

Jednocześnie informuję, że nie podpisanie umowy dzierżawnej w 
ustalonym terminie, pomimo wygrania przetargu powoduje utra-
tę wpłaconego wadium.
Burmistrz Gminy Dukla może do chwili rozpoczęcia przetargu od-
stąpić od jego przeprowadzenia z ważnych przyczyn.

OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY
UCHWAŁA NR LIII/306/10
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dębica

Na podstawie art. 10 ust.2 i art.18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 
poz.1591 z póżn.zm.) i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz.1240 z póżn.zm.) Rada 
Miejska w Dukli uchwala co następuje:

§ 1. Udzielić z budżetu Gminy Dukla w 2010 roku pomocy finanso-
wej w formie dotacji celowej dla Gminy Dębica w kwocie 3000,00 
zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organi-
zacją letniego wypoczynku dla dzieci z terenów dotkniętych po-
wodzią w 2010 roku.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz za-
sady rozliczania środków określone zostaną w umowie zawartej z 
Gminą Dębica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Uliasz

* * *
UCHWAŁA NR LV/307/10
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 16 lipca 2010 r.
w sprawie zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Publicznych 
w Dukli.
Na podstawie art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.), 
art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240), oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy 
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. Z dniem 1 sierpnia 2010 r. włącza się do Zespołu Szkół 
Publicznych w Dukli Przedszkole Gminne w Dukli i likwiduje się 
samodzielną jednostkę budżetową o nazwie Przedszkole Gminne 
w Dukli.

§ 2. Majątek ruchomy Przedszkola Gminnego w Dukli staje się ma-
jątkiem Zespołu Szkół Publicznych w Dukli.

§ 3. Należności i zobowiązania Przedszkola Gminnego w Dukli 
przejmuje Zespół Szkół Publicznych w Dukli.

§ 4. Z dniem 31 sierpnia 2010 r. wyłącza się z Zespołu Szkół 
Publicznych w Dukli Gimnazjum w Dukli.

§ 5. Z dniem 1 września 2010 r. Zespół Szkół Publicznych w Dukli 
otrzymuje nazwę - Zespół Szkół Nr 1 w Dukli.

§ 6. Statut Zespołu Szkół Nr 1 w Dukli zostanie dostosowany do no-
wej struktury organizacyjnej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Uliasz
* * *

UCHWAŁA NR LV/308/10
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 16 lipca 2010 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli.
Na podstawie art. 58 i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 
póżn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach pu-
blicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. 
h ustawy 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. Tworzy z dniem 1 września 2010 r. Zespół Szkół Nr 2 w Dukli 
zwany dalej „Zespołem”.

§ 2. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły publicz-
ne: Gimnazjum w Dukli, Liceum Ogólnokształcące im. Świętego 
Jana z Dukli w Dukli, Technikum w Dukli, Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dukli oraz Szkoła Policealna dla 
Dorosłych w Dukli.

§ 3. Siedzibą Zespołu jest Dukla.

§ 4. Do obwodu Gimnazjum w Dukli wchodzą następujące miejsco-
wości: Dukla, Cergowa, Lipowica, Nadole, Nowa Wieś, Olchowiec, 
Ropianka, Teodorówka, Trzciana, Zawadka Rymanowska i Zboiska.

§ 5. Statut Zespołu zostanie nadany odrebną uchwałą.

§ 6. Mienie Zespołu stanowi majątek ruchomy szkół włączonych 
do jednostki, według stanu ustalonego protokołami przekazania 
oraz mienie przekazane w zarząd przez Gminę Dukla odrębny-
mi aktami.

§ 7. Należnośći i zobowiązania Gimnazjum w Dukli przejmuje 
Zespół.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza 
się Burmistrzowi Gminy Dukla

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Uliasz

UCHWAŁA NR LV/312/10
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 16 lipca 2010 r.
w sprawie udzielenia pomo-
cy rzeczowej dla Powiatu 
Krośnieńskiego.
Na podstawie art. 10 ust. 2a i art. 
15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 220 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Dukli 
uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela z budżetu Gminy Dukla pomocy rzeczowej (zapewnie-
nie transportu ziemi) dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznacze-
niem na zadanie „Odmulanie rowów przy drogach powiatowych nr 
1956 R Zręcin - Wietrzno – Zboiska, nr 1911 R Iwla – Polany – Huta 
Polańska.

§ 2. Na realizację zadania zabezpiecza środki finansowe do kwoty 
23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).

§ 3. Podstawą przekazania pomocy rzeczowej będzie umowa z 
Powiatem Krośnieńskim, określająca przeznaczenie i zasady roz-
liczenia.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Dukla.
Przewodniczący Rady

Miejskiej
Zbigniew Uliasz

Wydarzyło się 
w naszej gminie

Żródło:  
strona internetowa KMP w Krośnie
Wybrał: WS

O krok od tragedii
O ogromnym szczęściu mogą mówić rodzicie 4,5 letniego chłopca, 
który w Teodorówce wbiegł pod samochód. Dziecko doznało jedy-
nie lekkich obrażeń.
Do zdarzenia doszło 1 sierpnia około 14.30 w Teodorówce, w gmi-
nie Dukla. Z ustaleń będących na miejscu policjantów wynika, 
że chłopiec szedł poboczem drogi wraz ze swoim ojcem. W pew-
nym momencie wyrwał się spod opieki rodzica i wbiegł na jezdnię 
uderzając w bok przejeżdżającego samochodu Honda, kierowane-
go przez 44-letnią kobietę. Kierująca samochodem była trzeźwa.
W tym przypadku dziecko doznało jedynie lekkich obrażeń ciała. 
Apelujemy do wszystkich, pod których opieką znajdują się dzie-
ci o zwracanie na nie szczególnej uwagi, co w wielu przypadkach 
uchroni ich życie i zdrowie.

Wypadek przy pracach w lesie
Do szpitala trafił mężczyzna przygnieciony ciągnikiem podczas 
pracy w lesie. Pojazd przewrócił się podczas próby powalenia 
ściętego buka, który utknął pomiędzy konarami innych drzew.
Do wypadku doszło w  sobotę wieczorem 21 sierpnia, w okolicy 
Łęk Dukielskich. Wezwani na miejsce policjanci ustalili, że 25-let-
ni mieszkaniec gminy Dukla wraz z dwoma członkami rodziny wy-
brał się do lasu z zamiarem wycięcia okazałego buka. Po ścięciu 
nie upadł on jednak na ziemię, lecz utknął pomiędzy rosnącymi w 
pobliżu drzewami. Chcąc go przewrócić, 25-latek obwiązał pień 
przypiętym do traktora łańcuchem i kilkakrotnie nim szarpnął. 
Ostatecznie przewróciło się nie tylko drzewo ale i traktor, któ-
ry przygniótł siedzącego na nim mężczyznę. Wezwana na miej-
sce karetka pogotowia przewiozła rannego mężczyzna do szpita-
la. Przeprowadzone badania wykazały, że 25-latek doznał urazu 
głowy i obrażeń wewnętrznych. Analiza krwi wykaże, czy w chwi-
li wypadku był trzeźwy.
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W krainie rondla i patelni
Zwracamy się z prośbą o przysyłanie na adres redakcji prze-
pisów kulinarnych. 
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

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

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

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  433 03 05

Sezon grillowania już prawie za nami, chociaż pogodne weekendy wrze-
śniowe mogą z powodzeniem sprzyjać grillowaniu. Dzisiaj podajemy przepis 
na pikantne żeberka stałego Czytelnika Dukli.

Grillowane pikantne żeberka

Składniki:
1 kg żeberek
2 cebule
1 średnia marchew
kilka ziarenek pieprzu
sól
2 liście laurowe
5 dag miodu
1 ząbek czosnku
2 łyżki ketchupu

Etapy przygotowania
1. Do zagotowanej wody (ok. 3 litry) włożyć żeberka, obrane cebule, mar-

chew, pieprz, liście laurowe - posolić. Gotować ok. 30 minut. Wyjąć że-
berka, ostudzić, osączyć.

2. Zgnieść czosnek, zmieszać go z miodem i ketchupem. Posmarować że-
berka i ułożyć na grillu. Piec ok.10 minut. Często obracać.
Przygotowanie: 30 min, pieczenie około 10 min.

Smacznego!

Bardzo trudny 
dla pszczelarzy

W ubiegłym miesiącu gościliśmy 
na terenie Dukielszczyzny pszczelarzy 
zrzeszonych w Wojewódzkim Związku 
Pszczelarzy w Lublinie. Rolę gospo-
darza i przewodnika pełnił kol. Stani-
sław Ciupa, co jak zwykle zaowoco-
wało sympatią i wdzięcznością lubel-
skich pszczelarzy.

Współczesna historia WZP w Lu-
blinie datuje się od 21 czerwca 1957 
roku, kiedy to odbył się walny zjazd 
i wybrano członków władz Związku. 
Jego losy są ściśle związane z histo-
rią pszczelarstwa w Polsce. Działa-
cze Związku byli i są bardzo prężni i 
twórczy. Można tu wspomnieć o Wo-
jewódzkich Kraśnickich Spotkaniach 
Pszczelarzy, które odbywają się od nie-
mal 30 lat.

I tak jak większość pszczelarzy, 
również lubelscy przybysze uznali, że 
obecny rok jest bardzo ubogim rokiem 
w miód. W rozmowach można było 
usłyszeć, że niektórzy pszczelarze wy-
brali tylko 20 litrów miodu z ula, co na 
ich warunki jest zjawiskiem graniczą-
cym z klęską. Zmorą gości z Lubelsz-
czyzny w pszczelarzeniu, jest bez-
troska i krótkowzroczność rolników. 
Bez zachowania środków ostrożności 

i w nieodpowiedni sposób dokonują 
oprysków, co skutkuje zatruciem ro-
dzin pszczelich i jest powodem znacz-
nych strat pszczelarzy. Z troski o życie 
pszczół, ich lubelscy opiekunowie mu-
szą często sięgać po drastyczne środki, 
jak powiadomienie odpowiednich or-
ganów o złym zastosowaniu oprysków. 
Kończy się to ukaraniem beztroskiego 
rolnika i złością skierowaną w stronę 
pszczelarza. Najsmutniejsze jest to, że 
pszczelarze są zmuszeni do „walki”, 

gdyż zwykłe upomnienie lub prośba 
o prawidłowe stosowanie oprysków 
jest bagatelizowana lub jawnie wyszy-
dzana. Jednak pszczelarze są dobrej 
myśli i wierzą, że tego typu incydenty 
z biegiem czasu przejdą w niepamięć.

Goście opuścili naszą „małą ojczy-
znę” ubogaceni jej pięknem i klima-
tem, zapraszając nas w swoje strony. 
Na pewno skorzystamy z zaproszenia.

Witold Puz 
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie
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czenia otrzymane przyczynią się do 
jeszcze większej pracy dla dobra Koła  
i całego łowiectwa polskiego.

„Darz Bór”
Fryderyk Krówka 

Członek Koła łowieckiego „Rogacz”

Informacja dla szkół:

- 2010 rok gospodarczy nazwany został 
„Rokiem Sarny”

- Proszę, zatem o zgłoszenia do kon-
kursu do dnia 20 września 2010r.

- Nagrody za poprzedni udział w kon-
kursie zostaną wręczone na rozpo-
częciu roku szkolnego 2010/2011: 
LO Dukla i Zespół Szkół w Tylawie

Jeden myśliwy poszedł z synkiem na grzyby.
Spotkali tam nauczycielkę syna,
Więc myśliwy pyta syna, dlaczego się nie 
ukłonił swojej wychowawczyni?
- W czasie wakacji?

* * *
Myśliwy zwraca się do syna i mówi:
-Kiedy ja byłem mały, to muzyka była pięk-
niejsza i bardziej melodyjna…
- Ależ tato, ja teraz nie włączyłem magneto-
fonu tylko mikser.

* * *
W czasie wywiadówki jeden myśliwy pyta o 
stopnie swojego syna:
- A jak mój Jasiek radzi sobie z historią?
Ja z tym przedmiotem zawsze miałem 
kłopoty…
- No cóż historia lubi się powtarzać

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. Jacek Orliński - Wystawa trofeów myśliwskich.

„Mszaki na murach klasztoru”

Po klasztornym murze
mech się pnie ku chmurze
w murze szarym cieniu
umyka słońca mgnieniu
czasem ptak mały usiądzie
w jego miękkim cieple
pajęczynę pająk przędzie
i układa rosy krople
mur stary pod tym mchem 
chowa serce drżące 
i spowija w ciepłą zieleń
wspomnień słów tysiące

Anna Gacek
(prace konkursowe Koła Ekolo-

gicznego LO w Dukli)

Mijają „piękne miesiące” lata, a ja-
kie było wszyscy wiemy, jednak my 
nic nie poradzimy „woli bożej”. Były 
deszcze i powodzie, które w dalszym 
ciągu dają o sobie znać nie tylko w na-
szym pięknym kraju, ale i straszne po-
żary lasów w innych krajach. Tu mo-
żemy się zastanowić, jakie straty po-
nosi ludzkość, ale i zwierzyna leśna. 
My możemy się jednak rozczulać nad 
tym, co się dzieje w naszej przyrodzie, 
ale zapobiec temu jest nam trudno.

Zbliżyliśmy się do prawdziwego se-
zonu łowieckiego polowań indywidu-
alnych na zwierzynę płową, bowiem od 
21 sierpnia rozpoczyna się sezon polo-
wań na „jelenie byki”.

Przed tak ważnym sezonem wzo-
rem lat poprzednich 8 sierpnia 2010r. 
odbyło się w Borze koło Rzeszowa 
przestrzeliwanie broni myśliwskiej, co 
jest obowiązkiem każdego myśliwego. 
Jest to sprawdzian nie tylko naszej 
broni, ale i naszego oka, bowiem każdy 
myśliwy pamięta co czuje po bezsku-
tecznym oddaniu strzału i ewentual-
nym dochodzeniu ostrzałka.

W obecnym numerze nie piszę o za-
sadach prawidłowości odstrzału, etyce 
łowieckiej, bo wiele już na ten te-
mat pisałem. Pragnę poświęcić swoje 
wywody na temat znany od wieków, 
jednak nie zawsze właściwie rozpa-
trywany.

Tematem będzie „wścieklizna” – 
(nie tylko dla myśliwych!)

Jest to najgroźniejsza choroba od-
zwierzęca. Europa broni się szczepiąc 
lisy i inne drapieżniki. Wścieklizna 
wymaga specyficznego potraktowania. 
Szczepienie dzikich drapieżników to 
operacja droga (zakup szczepionki jak 
i wynajem odpowiednio przygotowa-
nych samolotów), które często widzimy 
nad naszymi polami i lasami. Szczegó-
łowo wpływ szczepień na liczbę ognisk 
wścieklizny przedstawię liczbowo, np. 
w 1992 stwierdzono w Polsce 3097, 
natomiast roku 2009 wykryto 8. Tu 
możemy się poszczycić swoją działal-
nością, ale nie wolno zaprzestać mó-
wić na ten temat. Ważną rolą jest od-

strzał lisów oraz 
ich szczepienie. 
Praktyczna elimi-
nacja wścieklizny 
– czyli to, że od 8 
lat nikt w Polsce 
na tę chorobę nie 
umarł, nie ozna-
cza zaprzestania 
drogich szczepień. 
Za utrzymaniem 
szczepień opowia-
dają się specjali-
ści Instytutu Wi-
rusologii w Puła-

wach. Ta wirusowa choroba zwierząt 
łatwo przenosi się na ludzi. Obecnie 
jej podstawowym rezerwuarem w na-
szej części Europy są dzikie zwierzęta, 
a przede wszystkim lisy, jenoty, wilki 
oraz nietoperze, które znajdują się pod 
ochroną, bowiem one unieszkodliwiają 
miliony nękających nas komarów. Nie-
zwykle groźne są gryzonie oraz wałę-
sające się „koty i psy”, które podlegają 
szczepieniom ochronnym.

Sposoby zakażenia.
Zakażenie dokonuje się poprzez 

kontakt ze śliną chorego zwierzęcia. 
Najczęściej przez pokąsanie, zadrapa-
nie lub z pozoru niegroźne oślinienie. 
Coraz częściej pojawia się pogląd, że 
wścieklizna może się przenosić drogą 
kropelkową – jak grypa.

Objawy wścieklizny zazwyczaj 
przychodzą po pełnym wygojeniu rany. 
Wirus wścieklizny z rany przedostaje 
się do włókien mięśniowych, tu wstęp-
nie się rozmnaża i wędruje do mózgu, 
powodując ostre jego zapalenie, skut-
kujące porażeniem mięśni. Śmierć na-
stępuje na skutek uduszenia. Okres wy-
lęgania choroby trwa od kilku dni do 
nawet kilku lat. Najczęściej od jednego 
do trzech miesięcy. Pełno objawowa 
wścieklizna sporadycznie trwa dłużej 
niż siedem dni. Ale po tygodniu przy-
chodzi śmierć.

Przez stulecia na tę chorobę nie było 
żadnego ratunku. W walce z wściekli-
zną przyczyniły się badania Ludwika 
Pasteura – stosowano 30 bolesnych za-
strzyków w brzuch, którymi to stra-
szono zwłaszcza dzieci. Obecnie jest to 
pięć mało bolesnych zastrzyków w ra-
mię. Jeśli jednak ingerencja lekarza bę-
dzie spóźniona - podanie szczepionki, a 
nawet surowicy jest bezskuteczne, pa-
cjent umiera. Swoim wywodem pra-
gnę przestrzec nie tylko myśliwych, ale 
całą społeczność o możliwości zakaże-
nia tak groźną chorobą.

Wracam do spraw związanych z 
pracą naszego Koła i tak pragnę poin-
formować, że na wniosek Zarządu Koła 
i Wolnego Zebrania odznaczeni zostali 
za swoją pracę srebrnym Medalem Za-
sługi Łowieckiej kol. Józef Magnu-
szewski i kol. Stanisław Belczyk, nato-
miast Brązowym Medalem Zasługi Ło-
wieckiej kol. Jerzy Niemiec, Ludwik 
Rakowiecki, Tadeusz Jakieła i Franci-
szek Romańczyk. Uważam, że odzna-

Uśmiechnij się!

Myśliwy wziął syna na polowanie i są w gę-
stwinie…
Syn pyta: jak teraz wrócimy?
Myśliwy myśli i odpowiada…, jeśli przed 
sobą mamy północ, po prawej stronie 
wschód, po lewej zachód to, co mamy z 
tyłu?
Syn odpowiada - powiedziałbym, ale się 
wstydzę…

* * *
Mamo, czy ty wiesz, że nasz tato opowia-
dał, że zastrzelił 5 za-za- zajęcy 
To nie prawda, on nie kłamie on się jąka.

Trzydziesta rocznica 
powstania

W połowie sierpnia w kontrolo-
wanej przez partię prasie pojawiły się 
wzmianki o „przerwach w pracy w 
Gdańsku”. Cenzura zabraniała używa-
nia słowa „strajk” w oficjalnych przeka-
zach, ale społeczeństwo orientowało się 
w sytuacji. Nawet po przerwaniu połą-
czeń telefonicznych z Wybrzeżem Po-
lacy byli na bieżąco informowani przez 
nadające z Monachium Radio Wolna 
Europa, które przekazywało im wiary-
godne wiadomości z kraju. Rolę łączni-
ków spełniali ponadto kolejarze, pocz-
towcy i transportowcy. W rezultacie już 
18 sierpnia w Stoczni Szczecińskiej wy-
buchł strajk, na którego czele stanął Ma-
rian Jurczyk. Do 21 sierpnia strajki roz-
lały się na cały kraj. Stanęła większość 
zakładów pracy w Gdańsku, Szczecinie 
i innych miastach Wybrzeża. Wydoby-
cie wstrzymało szereg kopalni na Gór-
nym Śląsku. Gdański MKS reprezen-
tował pod koniec sierpnia ponad 600 
przedsiębiorstw z całego kraju.

Protesty robotników w czerwcu 
1956 i w grudniu 1970 władze stłu-
miły siłą. Tym razem było inaczej. Za-
sięg protestów z sierpnia 1980 roku był 
tak wielki, że partia została zmuszona 
do negocjacji. 21 sierpnia do Gdańska 
przybyła Komisja Rządowa z Mieczy-

sławem Jagielskim, a do Szczecina z 
Kazimierzem Barcikowskim. 30 i 31 
sierpnia oraz 3 i 11 września przedsta-
wiciele komitetów strajkowych oraz 
rządzącej partii podpisali Porozumie-
nia sierpniowe. Na ich mocy 17 wrze-
śnia w Gdańsku przedstawiciele robot-
ników z całej Polski powołali do życia 
ogólnopolski Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność”. 
Rezultatem podpisanych w Gdańsku, 
Szczecinie i Jastrzębiu porozumień 
było utworzenie – i w konsekwencji za-
rejestrowanie przez sąd – związku. Na-
pisy solidarność/solidarni powtarzały 
się pod różnymi postaciami na murach 
strajkującej stoczni. 23 sierpnia uka-
zał się pierwszy numer „Strajkowego 
Biuletynu Informacyjnego „Solidar-
ność”, wydawanego nakładem Wolnej 
Drukarni Stoczni Gdańskiej. Zainspi-
rowało to Jerzego Janiszewskiego, stu-
denta gdańskiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Pięknych, do stworzenia 
słynnego logo ruchu. Pomysł wykorzy-
stania hasła jako nazwy związku za-
proponował Karol Modzelewski.

„Solidarność” powstała na ba-
zie licznych komitetów strajkowych  
(w tym Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego w Gdańsku), które z cza-
sem przekształciły się w komisje za-
łożycielskie Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego „Solidar-
ność”. NSZZ „Solidarność” został za-
rejestrowany 10 listopada 1980 przez 
Sąd Okręgowy w Warszawie. Związek 
powstał dla obrony praw pracowni-
czych. do 1989 również jeden z głów-
nych ośrodków masowego ruchu oporu 
przeciw socjalistycznym rządom Polski 
Ludowej. Początkowo duże wpływy 
polityczne organizacji w III Rzeczypo-
spolitej (np. Akcja Wyborcza Solidar-
ność w latach 1997-2001) uległy na-
stępnie znacznemu osłabieniu. W tym 
roku mija 30 lat od powstania „Solidar-
ności”. Główne obchody odbyły się w 
Gdyni. Na zjazd do Gdyni zaproszono 
m.in. sygnatariuszy Porozumień Sierp-
niowych, byłych i obecnych członków 
„Solidarności” oraz przedstawicieli or-
ganizacji związkowych z ok. 30 krajów 
z całego świata - łącznie ok. 2,5 tys. 
osób. W uroczystościach wzięli udział 
m.in. prezydent Bronisław Komorow-
ski, premier Donald Tusk, przewodni-
czący Parlamentu Europejskiego Jerzy 
Buzek i prezes Prawa i Sprawiedliwo-
ści Jarosław Kaczyński. 

Źródło (tekst i fot.): internet



28   DPS  9/2010


	Magurycz w Zawadce Rymanowskiej
	Wrzesień 
w pamięci
	My z Podkarpacia
	Uczyły się przygotowywać przyjęcia okolicznościowe
	Lepsze zarządzanie i obsługa klientów
	„Godne życie”
	Szczepienie lisów
	Pieniądze dla rolników
	Będą spisywali 
w gminie Dukla
	Patroni dukielskich ulic
	,,Szalone wakacje’’
	Chopin gitary,
	Wesele Wesel
	Stypendium dla zdolnych pasjonatów
	Wywiad z biskupem kamienieckim Leonem Dubrawskim,
	Przysmak Ziemi Podkarpackiej 
i inne nagrody
	Czytelnicy piszą
	W hołdzie żołnierzom Armii Krajowej
	Wspomnienie 
o Ryśku Kubowiczu 
	W nowych
murach szkolnych
	Plon niesiemy plon
	Cudze chwalicie, swego nie znacie 
	O Puchar Prezesa 
i Burmistrza
	Taaaka ryba
	OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY
	Wydarzyło się
w naszej gminie
	Bardzo trudny dla pszczelarzy
	W krainie rondla i patelni
	Siedzi zając pod miedzą
	Trzydziesta rocznica powstania

