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„Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie,  
że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym 
     [Jan Paweł II]”

Złota myśl:Koronki flamandzkie w 
dukielskim muzeum
W Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli od 16 lutego do 30 marca br. 
można oglądać wystawę koronek flamandzkich ze zbiorów Wilfrieda de 
Meyera, belgijskiego kolekcjonera.

Wilfried de Meyer urodził 
się w Antwerpii. W Jego życie 
zawodowe wpisane były po-
dróże, najpierw pływał na stat-
kach, później jeździł samocho-
dami ciężarowymi po całej Eu-
ropie. Na szlaku przejazdów 
Wilfrieda de Meyera znalazła 
się Polska, która stała się Jego 
drugą ojczyzną, tym bardziej, 
że poznał tutaj żonę, panią Te-
resę, z którą od 14 lat mieszka 
w Gorlicach.

Pasję kolekcjonerską za-
szczepił w Nim dziadek, gro-
madzący znaczki pocztowe, 
dzięki któremu w wieku 9 lat 
rozpoczął również ich zbiera-
nie. Z czasem rozszerzył swe 
zainteresowania na inne przed-
mioty, m. in. medale, monety, 
pocztówki oraz przedmioty 
rzemiosła artystycznego, które 
złożyły się na prezentowane 
przez Niego wystawy (np. „Hi-
storia Polski na medalach”, 
„Sztućce z całego świata”, „Hi-
storia mody i strojów krajów 

europejskich” oraz dotyczące 
Fryderyka Chopina, Mikołaja 
Kopernika i inne). Niektóre z 
tych tytułów realizowane były 
także w naszym muzeum.

Koronki flamandzkie na-
leżą do jednej z większych ko-
lekcji Wilfrieda de Meyera. Re-
gion Flamandzki to jeden z 
trzech regionów federalnych 
Belgii, położony w północnej 
części kraju. Podzielony jest na 
5 prowincji: Antwerpię ze sto-
licą o tej samej nazwie, z której 
pochodzi pan de Meyer, Lim-
burgię, Flandrię Wschodnią, 
Flandrię Zachodnią oraz Bra-
bancję Flamandzką, która ota-
cza osobny Region Stołeczny 
Brukseli. Na określenie Re-
gionu Flamandzkiego używa 
się też wieloznacznego terminu 
Flandria.

Sztuka koronkarska do 
Flandrii została przeniesiona w 
XVI wieku z Włoch. Koronki 
stanowiły elegancką ozdobę 
szat dworskich, jak również li-

turgicznych, na-
leżały do luksu-
sowych i bardzo 
cennych wyro-
bów. Z pewnością 
nie brakowało 
ich także w pa-
łacu dukielskim. 
Około połowy 
XVII wieku na-
stąpił we Flandrii 
wielki rozkwit 
głównie koronek 
klockowych. Naj-
większe ośrodki 
koronkarskie po-
wstały w księ-
stwie Brabancji: 
Bruksela, Mali-
nes (obecnie Me-
chelen – mia-
sto w prowin-
cji Antwerpia) 
oraz w hrabstwie 
Flandrii: Brugia 
(obecnie stolica Flandrii Za-
chodniej) i Gandawa (obecnie 
stolica Flandrii Wschodniej). 
Od włoskich koronek igło-
wych, typu reticella (ich tech-
nika polegała na osnuwaniu 
nici na kawałku tkaniny, usu-
wanej po wykonaniu wzoru), 
różniły się sposobem wykony-
wania. Wyrabiano je za pomocą 
nici nawiniętych na specjalne 
szpulki, zwane klockami, prze-
platanych i wiązanych w odpo-
wiedni sposób. Stosowano nici 

jedwabne, lniane, weł-
niane i bawełniane. Na 
wystawie wyekspono-
wany jest mały warsz-
tat do wyrobu koronek 
klockowych. 

Koronki otrzymy-
wały nazwy od miast 
słynących z ich wy-
robu. Znane były ko-
ronki brukselskie, miały 
tło siatkowe, wykony-
wane techniką kloc-
kową, które w XIX w. 
zostało zastąpione tiu-
lem maszynowym. De-
korowane były moty-
wami roślinnymi lub też 
przedstawieniami figu-
ralnymi (wykonywane 
techniką igłową). Ko-
ronki z Brugii (bruges) 
były podobne do bruk-

selskich, te które nie posiadały 
tła tiulowego nazywano gipiu-
rami. W Malines (Mechelen) 
wykonywano koronki wiązane 
z nici lnianych na tiulowym tle 
o 6-bocznych oczkach, z moty-
wami gałązek obwiedzionych 
grubszą nitką. Koronki malines 
(klockowe) uważane były za 
najpiękniejsze i najdoskonalsze 
technicznie. Na flandryjskich 
koronkach klockowych i kloc-
kowo-igłowych wzorowano się 
w całej Europie. W Polsce ko-
ronka klockowa na najwięk-
szą skalę rozwinęła się w Bo-
bowej, w powiecie gorlickim, 
a więc blisko obecnego miej-
sca zamieszkania Wilfrieda de 
Meyera.

Kolekcja prezentowana na 
wystawie liczy około 280 róż-
nego typu koronek z Regionu 
Flamandzkiego. Te osobliwe 
przedmioty wykonane głów-
nie wymienionymi technikami, 
pochodzą m. in. z Brugii „Fla-
mandzkiej Wenecji”, stolicy 
wspaniałych koronek, Brukseli, 
Antwerpii i innych ośrodków. 
Wyeksponowane koronki za-
chwycają bogactwem wzorów 
i precyzją, świadczą o konty-
nuowaniu pięknej flamandzkiej 
tradycji koronkarskiej. 

Aleksandra Żółkoś 
Fot. archiwum

Wspomnienie zimy
Pamiętam te z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych. 

To były prawdziwe zimy. Niebo ciemniało, napływały skłębione, 
ciężkie i nabrzmiałe chmury obficie sypiące śniegiem. Szalejące 
wichury zamiatały jego kłębami i co kawałek usypywały potężne 
zaspy, wysokie na kilka metrów. Na drodze do miasta bywało ich 
nieraz wiele. Ginęły pod nimi drogi, płoty, podwórza i pola, le-
dwo było widać opatulone stosami porąbanego drewna ściany 
chałup. Mróz trzeszczał w koronach drzew i skrzypiał pod bu-
tami, a na oknach domów malował kwieciste wzory. Piesi brnęli 
przez świeży, kopny śnieg pochyleni pod naporem wichury, oku-
tani w co tam kto miał. Szli na pamięć, ze wzrokiem wbitym pod 
nogi, zresztą i tak nic prawie widać nie było w białej kurza-
wie. Ci co siedzieli w domu blisko pieca czy kuchni, nasłuchi-
wali wycia i zawodzenia wiatru. Cieszyli się ciepłem i blaskiem 
ognia, a niejeden westchnął albo zmówił zdrowaśkę za tych co 
byli w drodze... 

Telewizorów nie było, radio mało kto miał, więc kwitło życie 
towarzyskie. Ludzie rozmawiali ze sobą, odwiedzali się, snuli 
niekończące się, wesołe, smutne czy straszne opowieści o tym co 
było, co jest i co będzie. Dzieci nadstawiały uszu i głęboko prze-
żywały każde słowo Ale i dorośli nieraz wierzyli w te historie i 
strach ich oblatywał, gdy z mdłego światła lampy naftowej czy 
żarówki dwudziestki piątki zanurzali się w czarną ścianę nocy.

W końcu cichł i zanikał wiatr, znikały ciemne chmury. Poja-
wiało się słońce. Gdy śnieg już się uleżał, sołtys puszczał przez 
wieś motyla o szarwarku następnego dnia. Ludzie schodzili się 
z łopatami i po wyznaczeniu odcinka robót przekopywali za-
spy tworząc dwumetrowej szerokości korytarze. To wystarczało 
do ruchu sań konnych i przechodzenia pieszych. Samochodów 
wtedy na drodze nie było. 

Okoliczne wzgórza pokryte grubą warstwą zleżałego śniegu 
doskonale nadawały się do jazdy na nartach. Można było zje-
chać z Kardasza przez Drożyska i Krzemionkę aż poniżej Sta-
rych Gościńców bez żadnego problemu. Kłopot w tym, że było 
mało nart i mało kto je miał. Zamawiało się je u stolarza i prze-
ważnie były wyrabiane z jesionu. Bez kijków i innych tam dzi-
siejszych akcesoriów, których wtedy nie było albo były bar-
dzo trudne do zdobycia. A poza tym, kto by tam kupował dro-
gie kijki, skoro można było samemu sobie je wyciąć z leszczyny 
czy wierzby…

Zbigniew Panek, Luty 2012 Fragment wspomnień. 



Dukla.plstr. 4  nr 3/2012 Dukla.plnr 251 str. 5  

Wiadomości z Gminy

OCHOTNICZA STRAŻ 
POŻARNA W DUKLI
38-450 Dukla, ul. Cergowska 12
NIP: 684-234-96-11
REGON: 371164777
KRS: 0000020989
Nr konta: 80 8642 1096 2010 9600 0097 
0001
Tel. kom.: 503350382

Prosimy o przekazanie 1% podat-
ku należnego na rzecz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dukli organizacji pożytku publicznego (OPP) 

1% - TAK NIEWIELE, A MOŻE KOMUŚ URATOWAC ŻYCIE 

„BAZA RATOWNICTWA OGÓLNEGO” w skład której wchodzi: 
Ochotnicza Straż Pożarna, Szpitalne Pogotowie Ratunkowe oraz 
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe znajduje sie w Dukli. 
OSP w Dukli jest w odległości 20 km od Państwowej Straży Pożarnej 
w Krośnie, co wydłuża czas oczekiwania na przeprowadzenie ak-
cji ratunkowej na miejscu zdarzenia. Jednoczesny wyjazd Karetki 
Pogotowia wraz z specjalistycznym sprzętem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dukli przyśpieszy czas dojazdu do miejsca zdarzenia 
oraz natychmiastowe przeprowadzenie wspólnej akcji ratowni-
czej. Strażacy Ochotnicy OSP Dukla przeszli szereg szkoleń oraz 
kursy medyczne.

Przekazane przez Państwa pie-
niądze z 1% podatku zostaną 
przekazane na zakup nowocze-
snego sprzętu ratownictwa dro-
gowego. 
Jednocześnie informujemy, 
że OSP Dukla istnieje od 1989 
roku, a od 1995 roku jest włą-
czona do Krajowego Systemu 
Ratowniczo Gaśniczego i działa 
na terenie największej gminy 
powiatu krośnieńskiego (235,14 
km2 liczącej 14888 mieszkań-
ców). Z uwagi na przebieg 
drogi krajowej nr 9 Radom-
Barwinek wzrasta zagroże-
nie spowodowane transportem 
różnych środków niebezpiecz-
nych. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dukli jest jednostką wiodąca 
na terenie gminy Dukla, bierze 
udział we wszystkich zdarze-
niach na jej terenie i jest dys-
ponowana do działań poza jej 
obszarem. 

Ze strażackim pozdrowieniem 
Zarząd OSP Dukla

Nowe wydawnictwa Gminy Dukla

Gmina Dukla – 
mapa turystyczno 
-nazewnicza
Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że Gmina Dukla 
wydała mapę turystyczno-nazewniczą – Gmina Dukla. Skala mapy:  
1: 25 000. Mapa zawiera dodatkowo: siatkę GPS, czasy przejść na 
szlakach, i informator krajoznawczy.

 Redakcja, kreślenie, opracowanie kartograficzne i nazewnic-
two wykonał Wojciech Krukar. Teksty przygotowali: Wojciech 
Krukar i Krystyna Boczar-Różewicz. Zdjęcia: Krystyna Bo-
czar-Różewicz, Juliusz Stola, Wojciech Krukar, Paweł Fabi-
szewski i Sławomir Basista. Przygotowanie do druku wykonało 
Wydawnictwo Ruthenus z Krosna. Mapa jest już w sprzedaży. 
Można ją kupić w Informacji Turystycznej w Dukli ul. Trakt Wę-
gierski 26a (nad poczekalnią PKS, I piętro), w Księgarni w Dukli, 
ul. Rynek 21 , a także w Krośnie w Księgarni „Pegaz” ul. Czaj-
kowskiego 11.

Plan Dukli
Gmina Dukla wydała plan miasta. Kreślenie i opracowanie 

kartograficzne: Wojciech Krukar. Przygotowanie do druku wyko-
nało Wydawnictwo Ruthenus z Krosna. Plan Dukli można nabyć 
w Informacji Turystycznej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 26a (nad 
poczekalnią PKS, I piętro).  (Patrz ostatnia strona!)

Krystyna Boczar-Różewicz

Niedzielne dyżury aptek
Od 5 lutego br. w każdą niedzielę w godz. 10:00 do 13:00 peł-
niony jest dyżur przez jedną aptekę w Dukli. Jako pierwsza 
pracowała Apteka Avena przy ul. św. Jana z Dukli 2, natomiast 
o dyżurach w kolejne niedziele informacja znajduje się w każ-
dej aptece. 

kbr

Płatności bezpośrednie 
dla rolników
15 marca 2012 roku rozpoczyna sie kolejna kampania wypełniania 
wniosków obszarowych w ramach działania płatności bezpośrednie.

Pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
będą pomagać rolnikom za niewielką odpłatnością prawidłowo 
wypełniać wnioski. Wnioski sporządzane przez pracowników 
PODR będą podpisywane, a potrzebne zmiany, korekty i uzupeł-
nienia osoba sporządzająca będzie nanosić bezpłatnie. Specjaliści 
PODR nie tylko pomogą technicznie wypełnić wniosek, ale także 
po zapoznaniu sie z wielkością gospodarstwa i strukturą produk-
cji, udzielą szczegółowego doradztwa z jakich działań dodatkowo 
rolnicy mogliby jeszcze skorzystać w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-1013. 

W 2012 roku na tym samym formularzu wniosku rolnicy mogą 
się ubiegać o pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowa-
nia na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych wa-
runkach gospodarowania (ONW) i płatność rolnośrodowiskową. 

Krystyna Boczar-Różewicz

Ogłoszenie!
Przewodniczący Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby 

Rolniczej w Krośnie, informuje rolników gminy Dukla, 
że w dniach : 29 marca, 12 i 26 kwietnia oraz 10 maja br. 
(czwartki) w godz. od 7.30 -14.00 będą wypełniane nieod-
płatnie wnioski na bezpośrednie dopłaty w ramach płat-
ności obszarowych przez pracowników Podkarpackiej 
Izby Rolniczej.

Wnioski będą wypełniane w biurze Gminnej Spół-
dzielni w Dukli, ul. Mickiewicza 9 (I piętro).

Zbigniew Dłużniewski 
Przewodniczący Rady Powiatowej PIR

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

Dominik, Damian i Grzegorz wezmą 
udział w eliminacjach powiatowych

Zwycięzcy eliminacji gmin-
nych Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom” Domi-
nik Bałon z Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Równem, Damian 
Madej z Zespołu Szkół nr 2 w 
Dukli i Grzegorz Walaszczyk 
z Liceum Ogólnokształcącego 
w Dukli będą reprezentować 
gminę Dukla w eliminacjach na 
poziomie powiatowym. 

23 lutego br. odbyły się eli-
minacje gminne Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”. Odbywały się one w 
trzech grupach: I – szkoły pod-
stawowe, II – gimnazja i III – 
szkoły ponadgimnazjalne. Nad 
przebiegiem eliminacji czu-
wało jury w składzie: mł. Bry-
gadier Marek Fejkiel – prze-
wodniczący, mł. Brygadier Ire-
neusz Długosz – sekretarz, obaj 
z Wydziału Operacyjnego Ko-
mendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Krośnie, An-

drzej Ukleja, Wiktor Madej, 
Wacław Sporniak – członko-
wie. Organizatorem konkursu 
był Ośrodek Kultury w Dukli 
wraz z Miejsko-Gminnym za-
rządem OSP RP w Dukli. Zwy-
cięzcami eliminacji pisemnej i 
ustnej zostali:

Grupa I  
(szkoła podstawowa):

Dominik Bałon– 1. miejsce (9 
pkt), Karol Patla z ZSP w Rów-
nem – 2. (7 pkt), Arkadiusz 
Chowaniec – 3. (6 pkt) wszy-
scy z ZSP w Równem

Grupa II (gimnazja):
Damian Madej z ZS nr 2 w Du-
kli – 1. miejsce (9 pkt ), Dawid 
Orlof z ZSP w Głojscach – 2.  
(7 pkt.) , Mateusz Mrówka  
z ZSP w Tylawie – 3. (5 pk .) 

Grupa III  
(szkoły ponadgimnazjalne):

Grzegorz Walaszczyk – 1. miej-
sce (10 pkt), Marek Bykow-
ski – 2. (7 pkt), Patryk Szajna 
– 3. (5 pkt.) – wszyscy z LO w 
Dukli.

Laureaci pierwszych miejsc 
w każdej grupie reprezentować 
będą gminę Dukla na elimina-
cjach powiatowych turnieju. 
Laureatom i uczestnikom gra-
tulujemy.

Krystyna Boczar-Różewicz 
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Każdy może realizować 
tu swoje pasje

Z Michałem Szopą dyrektorem MOSiR w Dukli rozmawia Krystyna 
Boczar-Różewicz

K. Różewicz: Co zostało zrobione 
w obiektach Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Dukli w 
ciągu czternastu miesięcy funk-
cjonowania obiektu.

Michał Szopa: W połowie 2011 
roku została oddana do użytko-
wania w pełni wyposażona si-
łownia i sauna. Przygotowy-
wana jest obecnie sala fitness 
do rekreacji ruchowej. Na sta-
dionie i hali sportowej doko-
nano kilku poprawek technicz-
nych. Bardzo ważną dla na-
szego ośrodka inwestycją było 
wykonanie parkingu, który nie 
tylko poprawił możliwość do-
jazdu do obiektów sportowych 
przyjeżdżającym na rozgrywki 
grupom sportowców, ale także 
zapewnia parkowanie miesz-
kańcom korzystającym z tych 
obiektów. Wyposażyliśmy budy-
nek w sprzęt sportowy, w przy-
rządy, przybory sportowe, które 
pozwalają młodzieży i wszyst-
kim mieszkańcom w pełni ko-

rzystać z obiektów sportowych.

K.R.: Jakie jest obłożenie obiek-
tów sportowych? Czy mieszkańcy 
wykorzystują te obiekty i popra-
wiają swoją kondycję? Czy mło-
dzież korzysta poza lekcjami  
z tych obiektów?

M. Szopa: Obiekt zaczął żyć tak 
naprawdę od marca, kiedy zo-
stał oddany do użytku. Konty-
nuujemy imprezy z lat poprzed-
nich, wprowadzamy w miarę 
naszych możliwości nowe. Jeśli 
chodzi o salę to można powie-
dzieć, że jest wykorzystywana w 
pełni. Do godziny 15-16 mają 
tu zajęcia szkoły z wychowa-
nia fizycznego i SKSy. Po 16 
korzystają z obiektów kluby 
sportowe takie jak: Przełęcz 
Dukla, piłkarze począwszy od 
grup dziecięcych, poprzez mło-
dzieżowe do zawodników aktu-
alnie grających w klubie, SKS 
Dukla - klub siatkarski. Zaję-
cia z drużyną, która weszła już 
do IV ligi i drużynami młodzie-

żowymi dziewczęcymi prowadzi 
instruktor Robert Rąpała. Tre-
nują tu również tenisiści sto-
łowi. Przyjeżdżają także szkoły 
w ramach zajęć pozaszkolnych 
z: Wietrzna, Jasionki, Tylawy. 
Niestety potrzeby są większe 
niż możliwości. Przyjeżdżająca 
tu młodzież z naszej gminy nie 
płaci za korzystanie z obiektów. 
We własnym zakresie trzeba 
pokryć jedynie koszty zwią-
zane z transportem. Przycho-
dzą także grupy niezrzeszone 
np. oldboje i tu realizują się w 
sporcie. Można powiedzieć, że 
hala żyje do późnych godzin 
wieczornych. W naszych obiek-
tach odbywają się spotkania 
szachowe prowadzone przez  
p. Jerzego Gunię. Mogą przy-
chodzić osoby, które chcą sie 
nauczyć grać w szachy, czy też 
ci którzy stawiają w tym sporcie 
pierwsze kroki, odbywają się 
także turnieje szachowe. Orga-
nizowaliśmy także pokazy mo-
delarskie.

K.R: Można zatem w obiektach 
dukielskiego MOSiRu realizować 
różnorakie zainteresowania.

M. Szopa: Takie mamy zało-
żenia, MOSiR jest ośrodkiem 
wielu dyscyplin dla wszystkich i 
każdy może realizować tu swoje 
pasje, staramy się przygoto-
wywać zajęcia pod potrzeby 
mieszkańców gminy. 

K. R: Jakie są koszty utrzymania 
ośrodka?

M. Szopa: Koszty utrzyma-
nia są ogromne, miesięcznie 
za energię elektryczną płacimy 
około 11 tys. złotych, a do tego 
jeszcze koszty związane z utrzy-
maniem stadionu, odśnieża-
nie, środki czystości, konserwa-
cja. Dlatego pobieramy opłaty 
od korzystających z obiektów, 
które nie są duże. W porówna-
niu do kosztów ponoszonych 
przez nas to jest to tylko nie-
wielka część zwrotu poniesio-
nych kosztów. Taki jest charak-
ter naszej jednostki. Podkre-
ślam, że od młodzieży opłat nie 
pobieramy.

K. R: Ponieważ MOSiR pracuje w 
systemie 7-22 musicie zabezpie-
czyć odpowiednią ilość pracow-
ników. Czy nie trzeba zatrudnić 
większej ilości instruktorów?

M. Szopa: Praca jest dwu-
zmianowa od poniedziałku do 
piątku, w soboty i niedziele pra-
cujemy od 12- 20. Do realizacji 
zadań musimy mieć kadrę, po-
nieważ do przygotowania za-
wodów, regulaminów potrzebni 
są pracownicy. Nie mówię tu-
taj o zabezpieczeniu zawodów 
pod względem ratownictwa. 
Do tego wynajmujemy firmy ze-
wnętrzne. Jak na razie radzimy 
sobie, ale zapotrzebowanie na 
większą ilość kadry jest i praw-
dopodobnie będzie w przyszło-
ści możliwość jej powiększenia.

K. R: Jakie plany ma MOSiR na 
rok 2012?

M. Szopa: Powstaną dwa korty 
tenisowe, ich oddanie planu-
jemy w czerwcu, aby młodzież 
już w pełni mogła z tych obiek-
tów korzystać na wakacjach. 
Korty będą z trawy syntetycznej 
i mączki ceglanej. Przygoto-
wana zostanie także ścianka do 
ćwiczeń. Chcemy także ożywić 
MOSiR pod względem sportów 
zimowych, przymierzamy się 
do przygotowania lodowiska. 
Oczywiście będzie to już w no-
wym sezonie zimowym. 

K.R: A czy basen powstanie w Du-
kli w najbliższym czasie?

M. Szopa: Basen to ogromna 
inwestycja, która generuje bar-
dzo duże koszty utrzymania, 
które nie zwracają sie szybko, 

albo wcale. Niestety nie można tego tak przeliczać bo zyskiem z funkcjonowa-
nia basenu jest przede wszystkim zdrowe społeczeństwo. Będziemy się jednak 
starać, aby ta inwestycja była realizowana w najbliższych latach przez gminę 
Dukla.

K.R.: A jak układa sie współpraca z organizacjami działającymi na terenie gminy 
Dukla?

M. Szopa: Bardzo dobrze układa sie współpraca z Urzędem Miejskim w Dukli, 
ze szkołami, klubami i organizacjami pozarządowymi

K.R: Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji wszystkich planów w 2012 roku

M. Szopa: Dziękuję.

Jak to z Dniem 
Kobiet było...
Międzynarodowy Dzień kobiet staje się z powrotem 
dniem, w którym przypomina się o walce o prawdziwą 
równość kobiet i mężczyzn. Dzień Kobiet to święto, które 
w Polsce po wojnie obchodzono bardzo hucznie. Jest to 
święto, które wbrew myśleniu wielu ludzi nie narodziło 
się, jako socjalistyczna uroczystość w krajach RWPG.

Należy jednak podkreślić, że jest to święto zwią-
zane z socjalizmem – narodziło się w robotniczych 
dzielnicach Ameryki Północnej i Europie Zachodniej. 
Pierwsze obchody Dnia Kobiet nie miały miejsca w 
marcu, ale w lutym (dokładnie 28 lutego 1909 roku). 
Inicjatorem uroczystości była Socjalistyczna Partia 
Ameryki, która chciała w ten sposób uczcić rocznicę 
strajku w Nowym Yorku. Dokonały go kobiety, zała-
mane złymi warunkami pracy.

Rok później Międzynarodówka Socjalistyczna 
odbywająca się w Kopenhadze ustaliła, że będzie to 
Dzień Kobiet, ku czci krzewienia idei praw kobiet na 
całym świecie. Wówczas jeszcze nie ustalono stałej 
daty. Austria, Dania, Niemcy i Szwajcaria to kraje, w 
których 19 marca 1911 roku po raz pierwszy oficjal-
nie odbył się Dzień Kobiet – cały czas była to walka 
kobiet o przysługujące im prawa.

W kolejnych latach święto to dotyczyło bardziej 
krajów Europy Zachodniej i USA niż krajów będą-
cych pod wpływem Moskwy. Należy jednak pamię-
tać, że Dzień Kobiet to początkowo święto mocno za-
korzenione w polityce, bowiem wiązało się z walką  
o prawa kobiet.

Wyszukała z internetu: kbr

Wszystkim Czytelniczkom Dukli.pl 
zdrowia, szczęścia i spełnienia  

marzeń z okazji 8 marca
życzy

Redakcja

Michał Szopa - dyrektor MOSiR w Dukli.

Opłatkowe spotkanie
Okres Bożego Narodzenia jest okazją do spotkań, nie tylko rodzinnych. Jak co roku, 
Parafialny Zespół Charytatywny przy parafii pw. św. Marii Magdaleny w Dukli zorga-
nizował spotkanie opłatkowe 8 stycznia, na które z uwagi na ograniczone możliwo-
ści lokalowe zostali zaproszeni nieliczni przedstawiciele naszej parafii w salce na 
plebani.

W spotkaniu uczestniczyło 30 za-
proszonych gości. Rolę gospodarzy 
pełniły panie pracujące charytatyw-
nie w parafialnym zespole „Caritas” z 
księdzem Proboszczem Stanisławem 
Siarą z parafii pw. Marii Magdaleny w 
Dukli. W bożonarodzeniowy nastrój 
gości wprowadził ksiądz Proboszcz, 
czytając Ewangelię o narodzeniu Je-
zusa. Istotną częścią spotkania było 
podzielenie się opłatkiem – symbo-
lem Bożej miłości, zgody i pojedna-
nia oraz składanie życzeń. Życzono 
sobie nawzajem, by Nowonarodzony 
Zbawiciel Świata był źródłem rado-
ści i pokoju, a Jego Boże błogosła-
wieństwo towarzyszyło nam każdego 

dnia. Po skromnym poczęstunku nie 
mogło zabraknąć kolęd i pastorałek, 
gdyż wspólny śpiew kolęd jest szcze-
gólnym środkiem jedności pomiędzy 
ludźmi. Przy wigilijnym stole była 
też okazja do życzliwej rozmowy, na 
którą w ciągu roku niekiedy brak spo-
sobności.

Dziękujemy więc jeszcze raz księ-
dzu Proboszczowi za to spotkanie, za 
możliwość połamania się opłatkiem, 
złożenia sobie wzajemnie życzeń, 
wspólne kolędowanie, za te chwile 
wspomnień i refleksji jakie dzięki cie-
płej i serdecznej atmosferze było nam 
przeżyć. 

uczestniczka spotkania
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i n f o r m u j e
KONKURS WIELKANOCNY
Na najpiękniejszą pisankę, kraszankę, malowankę, 
koszyk wielkanocny, stroik, palmę oraz inną rzecz, 
która kojarzy się ze świętami wielkiej nocy.

I Konkurs Poezji 
Obcojęzycznej 
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawo-

wych, gimnazjalnych, licealnych z terenu gminy Dukla, którzy 
przygotują do zaprezentowania jeden wiersz przedstawiciela 
literatury danego obszaru językowego (język angielski, język 
niemiecki, język rosyjski, język włoski).

2. Jeden uczeń może recytować wiersz tylko w jednym języku.
3. Wiersz może recytować tylko jedna osoba.
4. Przy ocenie recytacji wierszy komisja konkursowa będzie brała 

pod uwagę:
- opanowanie tekstu na pamięć, 
- poprawność wymowy i akcent,
- interpretacja i wrażenie artystyczne. 

5. Kategorie wiekowe:
I - klasy od I do III Szkoła Podstawowa,
II - klasy od IV do VI Szkoła Podstawowa,

KONKURS MINIATURA FILMOWA

„ŚLADAMI ARCHITEKTURY 
SAKRALNEJ”
1. Celem konkursu jest propagowanie walorów gminy Dukla. In-

tegracja środowiska lokalnego. Promowanie aktywnej postawy 
mieszkańców. Rozwijanie w teorii i praktyce różnorodnych za-
interesowań związanych z filmem: literackich, aktorskich czy 
operatorskich. Tworzenie różnych form filmowych..

2. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Dukli.
3. Zgłoszenie filmu w dowolnej formie i technologii (film fabu-

larny, teledysk, animacja, dokument itp), w którym motywem 
przewodnim będą walory „małej i dużej” architektury sa-
kralnej Gminy Dukla.

4. Aby zgłosić film do konkursu należy dostarczyć go najpóźniej 
do 23 marca 2012r.:
a) kopię filmu na kasecie VHS (PAL) lub w formie cyfrowej na 

płycie CD (w jednym z formatów: divx, mpeg, swf, real vi-
deo, quick time, videoCD) lub DVD, 
- w przypadku uczniów podać szkołę, adres zamieszkania i 

numer telefonu kontaktowego autora. Autor filmu musi być 
mieszkańcem Gminy Dukla.

b) Czas trwania filmu nie mniej niż 10 i nie więcej niż 60 minut.
c) Filmy należy nadesłać lub dostarczyć osobiście pod adres: Ośro-

dek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla
d) Do konkursu można zgłosić dwa filmy. 
e) Zgłaszający zgadza sie na pokaz swojego obrazu podczas 

różnych imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury
 f) Filmów zgłoszonych do konkursu organizator nie zwraca.

5. Kategorie wiekowe: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Szkoły 
średnie i dorośli.

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 26 marca 2012r.
7. Przewidziane są nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.
8. Wszystkie zgłoszone filmy konkursowe pozostają w archiwum 

organizatora konkursu.
9. Organizator może odmówić przyjęcia filmu konkursowego lub 

wycofać go z konkursu, jeżeli zostanie zidentyfikowane jakie-
kolwiek uchybienia wobec w/w regulaminu.

10. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.

Ferie z Ośrodkiem Kultury
Od 30 stycznia do 10 lutego br. w 
kinie „Promień” odbywały się za-
jęcia zorganizowane w ramach fe-
rii zimowych, inicjatorem których 
był Ośrodek Kultury w Dukli. 

Zajęcia z dziećmi prowa-
dzili instruktorzy dukielskiego 
OK, którzy każdy dzień w go-
dzinach od 10.00 do 14.00 or-
ganizowali czas wolny dla 
dzieci. W ciągu dwóch tygodni 
w ramach zajęć odbyły się m.in. 
warsztaty kulinarne, na których 
dzieci własnoręcznie przygo-

towały sałatkę owocową, pie-
kły gofry, zajęcia plastyczne z 
rysunku i rzeźby z papieru, za-
jęcia sportowo - rekreacyjne z 
grą wirtualną, konkursy, seanse 
filmowe. Największą atrakcją i 
najbardziej wyczekiwanym był 
wyjazd na basen do Krosna. W 
programie przewidziano rów-
nież kulig jak i konkurs rzeźby 
ze śniegu, ale ze względu na 
temperaturę te plany nie zostały 
zrealizowane. Dzieci każdy 
dzień mogły liczyć na gorącą 

herbatę i skromny poczęstu-
nek. W ostatnim dniu ferii na-
grodzeni zostali najwytrwalsi, a 
każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy dyplom. W ciągu 
dwóch tygodni gościliśmy 33 
chętnych do wspólnej zabawy 
i pracy młodych ludzi. W ra-
mach przerwy zimowej zaczął 
działalność klub gry wirtualnej, 
każdy dzień w godz. 16.00 do 
20.00 oprócz zajęć popołudnio-
wych dzieci i młodzież mogli 
korzystać z tej formy spędzania 
czasu wolnego.

Norbert Uliasz

Wesołe 
ferie  

w Wietrznie
Kilkadziesiąt dzieci z Wietrzna, 
dzięki wsparciu gminy Dukla, mo-
gło wesoło spędzić tegoroczne 
ferie. 

Każdego dnia w Domu Lu-
dowym gromadziła się spora 
grupa młodych osób. Wspólna 
zabawa okazała się o wiele lep-
sza niż siedzenie w domu przed 
komputerem czy telewizo-
rem – mówi Agnieszka Dem-
biczak, sołtys wsi Wietrzno. 
Wszyscy mieli do dyspozycji 
wiele zabawek i gier. Chętnie 
skakali na gumowych piłkach i 
skakankach, kręcili kołami hu-
la-hop. Przeprowadzano rów-
nież różne zabawy i konkursy. 
Zwycięzcy otrzymali nagro-
dy-niespodzianki. W ostatnim 
dniu ferii został rozegrany tur-
niej tenisa stołowego. Każdego 
dnia dzieci miały zapewniony 
poczęstunek przygotowywany 
przez członkinie Koła Gospo-
dyń Wiejskich. 

mag

1. W konkursie mogą wziąć 
udział dorośli i dzieci z te-
renu Gminy Dukla. 

2. Prace należy składać do 26 
marca 2012r. do godz. 16.00 
w siedzibie Ośrodka Kultury 
w Dukli
ul. Kościuszki 4
tel. 13 4330025

3. Prace oceniane będą w kate-
goriach
a pisanka, kraszanka, ma-

lowanka
b koszyk wielkanocny
c palma wielkanocna
d stroik wielkanocny
e inne

4. Każda praca musi posiadać 
metrykę

Kategoria
Imię i nazwisko autora 
Klasa, szkoła
Imię i nazwisko opiekuna

III - Gimnazjum,
IV - Szkoły ponadgimnazjalne.
6. Laureaci I Konkursu Poezji Obcojęzycznej w poszczególnych 

kategoriach otrzymają dyplomy i nagrody.
7. Zgłoszenie powinno zawierać: 

Imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, autor i tytuł prezentowa-
nego wiersza.
Imię i nazwisko opiekuna, nazwę placówki, telefon kontaktowy. 

Karty należy przesłać do dnia 9 marca 2012 r. na adres:
Ośrodek Kultury w Dukli
ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla
8. Konkurs odbędzie się w Sali Kina ,,Promień” w dniu 16 

marca 2012r. o godzinie 12.00.
9. Cele konkursu:

- zwiększenie atrakcyjności nauki języków obcych oraz dosko-
nalenie poprawności wymowy, poznanie przez uczniów poezji 
i otwarcie ich na kulturę innych krajów, motywowanie uczniów 
do wystąpień publicznych.

Tel. Opiekuna
5. Prace wykonane metodą 

tradycyjną będą wyżej 
oceniane.

6. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi 27 marca 2012r. 

7. Komisja konkursowa w każ-
dej kategorii przyzna na-
grody oraz wyróżnienia.

8. Po nagrody i prace należy 
zgłaszać się od 28 do 30 
marca 2012r. do godz. 16.00. 
Po tym terminie prace ule-
gną zniszczeniu a nagrody 
przepadną.

Otwarcie wystawy nagrodzo-
nych prac i wręczenie na-
gród odbędzie się 1 kwiet-
nia 2012 r. w Muzeum Hi-
storycznym Pałac w Dukli.

Krok w przedsiębiorczość
Dukielscy licealiści uplasowali się na dziesiątym miejscu w rankingu 
30 szkół, które osiągnęły najlepsze wyniki na półmetku rywalizacji pro-
jektu „Krok w przedsiębiorczość” z województwa podkarpackiego i ma-
łopolskiego. 

Projekt realizowany jest ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego - PO „Kapitał 
Ludzki” (priorytet III - Wysoka 
jakość systemu oświaty, działa-
nie 3.5 Projekty innowacyjne) 
w wyniku konkursu ogłoszo-
nego przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej).

Dziesięciu uczniów z dru-
giej klasy liceum pracuje we 
własnym przedsiębiorstwie 
„Magic Garden”, które jest 
spółką jawną. Firma ta mie-
ści się w Dukli i ma za zadanie 
utrzymanie i pielęgnację tere-
nów zielonych. Wszystkie za-

Miejmy nadzieję, że do 
czerwca, kiedy to odbędzie się-
finał konkursu, uda nam się 
utrzymać, a może nawet po-
lepszyć zdobytą pozycję – po-
wiedziała Bogusława Micha-
lik-Trojan – opiekun grupy pro-
jektowej. Głównym celem Pro-
jektu „Krok w przedsiębior-
czość” jest zaprojektowanie i 
pilotażowe wdrożenie testu-
jące innowacyjnego programu 
kształtowania postaw przedsię-
biorczych, rozwijania kompe-
tencji matematycznych i umie-
jętności komputerowych w 
szkołach ponadgimnazjalnych. 

dania realizowane są na wirtu-
alnej Platformie, gdzie kolejny 
dzień przynosi nowe wyzwa-
nia. Uczniowie już zmierzyli 
się trudną procedurą rejestra-
cji spółki i uzyskania różnych 
typów koncesji. Teraz zajmu-
jemy się tworzeniem wizerunku 
firmy: logo, papier firmowy, 
ulotki, koperty, wizytówki 
strona internetowa i baner re-
klamowy itp., czyli promocja i 
marketing – dodaje p. Michalik 
Trojan. Opóźnienie wykonaniu 
kolejnych zadań skutkuje punk-
tami ujemnymi, a dobrze wyko-
nane zdanie dodatnimi. 

Praca jak w każdej fir-
mie na początku jej działalno-
ści jest żmudna i trudna. Ale 
dzięki niej uczniowie nabiorą 
nowych doświadczeń. Może 
się opłaci i nasza szkoła zosta-
nie kuźnią przyszłych przedsię-
biorców. W zamian za realiza-
cję Projektu szkoła otrzymała 

tablicę interaktywną, rzutnik 
multimedialny i 2 laptopy, które 
to wyposażenie zostało zamon-
towane w sali 114. Firmie du-
żąpomocą służy szkolny infor-
matyk pan Jarosław Drobiniak 
– opowiada opiekunka mło-
dych przedsiębiorców. 

Wszystkim uczestnikom 
należy życzyć cierpliwości, za-
pału i chęci w realizacji zadań, 
które mają trwać do czerwca 
2012 r.

Krystyna Boczar-Różewicz
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Kalendarz wydarzeń kulturalnych gminy 
Dukla na 2012 rok.

Lp. Nazwa imprezy/ przed-
sięwzięcia

Termin/
miejsce

Organizator
współorganizator

1. Gminny Konkurs Tańca 
Dukla 2012

24 luty
OK Dukla OK Dukla

2. V MINI PLAYBACK SHOW 2 marca
OK Dukla OK Dukla

3. I Gminny Konkurs Poezji
Obcojęzycznej

16 marca
OK Dukla OK Dukla

4.

Konkurs Filmowy – 
Miniatura Filmowa

Rozstrzygnięcie kon-
kursu

23 marca
OK Dukla

Ogłoszenie kon-
kursu

OK Dukla

2 kwietnia
OK Dukla

Rozstrzygnięcie 
konkursu

OK Dukla

5.

Konkurs Świąteczny 
na „Najpiękniejszą 
Pisankę, Kraszankę,

Palmę i Stroik”

27 marca
OK Dukla

OK Dukla

Przyjmowanie prac

do 1 kwietnia Ogłoszenie wyników
wystawa w muzeum

6.

Otwarcie sezonu moto-
cyklowego

na Puszczy św. Jana z 
Dukli

- Dukielski Zlot 
Motocyklistów

marzec
Puszcza
św. Jana

Tomasz Czajkowski

Współorganizacja
OK Dukla

7.

Gminne Eliminacje VI 
Powiatowego

Konkursu Polskiej Poezji 
Patriotycznej

Kwiecień
OK Dukla OK Dukla

8.
XVI Gminny Przegląd

Piosenki Znanej i 
Lubianej

20 kwietnia
OK Dukla OK Dukla

9.
XVIII Wojewódzka 
Giełda Piosenki

Turystycznej

27-28 kwietnia
OK Dukla

ZO PTSM w Krośnie
Współorganizacja

OK Dukla

10. Kermesz w Olchowcu 19-20 maja
Olchowiec

Zjednoczenie 
Łemków

Koło Terenowe
w Olchowcu

współorganizacja 
OK Dukla

11.

XX Jubileuszowy Gminny 
Przegląd

Piosenki Religijnej 
Poezji i Plastyki

25 maja
OK Dukla

Klasztor OO. 
Bernardynów

OK Dukla

12.

Koncert Laureatów XX 
Jubileuszowego

Przeglądu Piosenki 
Religijnej Poezji i 

Plastyki

27 maja
OK Dukla

Klasztor OO. 
Bernardynów

OK Dukla

Klasztor OO.
Bernardynów

13.

IX Gminne Prezentacje 
Dorobku Kulturalnego 
Szkół Podstawowych

i Gimnazjów

31 maja
OK Dukla OK Dukla

14. Dzień Dziecka 1 czerwca
MOSiR

z MOSiR
Współorganizacja 

OK Dukla

15.

XIII Międzynarodowy 
Przegląd Chórów 

Kościelnych i 
Cerkiewnych

10 czerwca
Klasztor OO 
Bernardynów

Starostwo 
Powiatowe
OK Dukla

16.

Sobótkowe Spotkania z 
Folklorem

Targi Rzemiosła 
i Rękodzieła 

Artystycznego

23 czerwca
Plac Przypałacowy 

Muzeum 
Historycznego-
Pałac w Dukla

OK Dukla

17.
Festyn Katolicki

Odpust ku czci Św. Jana 
z Dukli

7-8 lipca
Ogrody Klasztoru
OO Bernardynów

Klasztor OO. 
Bernardynów

OK Dukla

18. Dni Dukli 2012

14-15 lipca
Plac Przypałacowy 

Muzeum 
Historyczne – 
Pałac w Dukli

OK Dukla

19.

Spotkania 
Folklorystyczne
„Ocalić od zapo-

mnienia”

22 lipca
Łęki Dukielskie

Stowarzyszenie 
Rekreacyjne 
„Jedność”

współorganizacja 
OK Dukla

20. „Od Rusala Do Jana” 29 lipca
Zyndranowa

Rada Muzealna
Muzeum Kultury

Łemkowskiej
w Zyndranowej

współorganizacja 
OK Dukla

21. „Lato w mieście” – cykl 
koncertów

Sierpień
Dukla - Rynek OK Dukla

22. Dni Kultury Żydowskiej 10-12 sierpnia
Dukla

Stowarzyszenie 
Sztetl

Współorganizacja 
OK Dukla

23.
Dożynki Gminne 2012
Zakończenia Wakacji 

2012

26 sierpnia
OK Dukla OK Dukla

24. Gminny Konkurs Małych 
Form Teatralnych

19 października
OKDukla OK Dukla

25. Gminny Konkurs Małych 
Form Teatralnych

19 października
OK Dukla OK Dukla

26.

Gminne Eliminacje 
Powiatowego Konkursu 

Polskiej Pieśni 
Patriotycznej

Październik
2012
Dukla

OK Dukla

27.

V Jubileuszowa Edycja 
Powiatowego

Przeglądu Piosenki 
Obcojęzycznej

Dukla 2012

16 listopada
OK Dukla

OK. Dukla
Patronat 

Honorowy-Starostwo
Powiatowe w 

Krośnie

28.
„Mikołajki 2012” 
Podaruj dzieciom 

radość”

6 grudnia
OK Dukla

MGOPS Dukla
OK Dukla

29.
Konkurs Świąteczny na 

najpiękniejszą
Szopkę i Stroik

13 grudnia
OK Dukla

OK Dukla
rozstrzygnięcie

30.
Uroczysty Koncert z 
okazji Świąt Bożego 

Narodzenia

16 grudnia
OK Dukla OK Dukla

Wyróżnienie dla Krotosa
Współpracujący z naszym 

miesięcznikiem rysownik Ta-
deusz Krotos otrzymał wyróż-
nienie „BEST CARTOON” 
za 2011 r. w 20. Daejeon Inter-
national Cartoon Contest /DI-
CACO/ w Korei. Na konkurs 
wpłynęło 1470 prac od 463 ry-
sowników z 59 krajów. 

Panu Tadeuszowi serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Redakcja

Utwory literackie laureatów 5. Ogólnopol-
skiego Konkursu Poezji im. św. Jana z Dukli 
z udziałem poetów polonijnych

W marcowym numerze drukujemy wiersze: „Wiersz o św. Ja-
nie” Katarzyny Bożętki z Dukli, który zajął 2. miejsce w katego-
rii regionalnej – dorośli, a także zestaw wierszy Norberta Faliszka 
z Jaślisk, laureata 1.miejsca w kategorii regionalnej – młodzież.

Norbert Faliszek 

***
Na puszczy dukielskiej
zamieszkał Jan.
Miłością obdarzył
każdy kwiat.
Modlitwą zaczynał 
każdy dzień
by zyskać od Boga
łaski za każdy następny dzień.
Radością rozpromieniał na wszystkie 
strony.
Dobrocią obdarzył cały świat
bo kochał bardzo te góry zielone
i wszystko co przez rękę Boga
zostało stworzone.

„Kim on jest”

Dzieckiem 
bo miał rodziców.
Bratem 
bo miał rodzeństwo.
Człowiekiem 
bo miał ciało.
Polakiem 
bo urodził się w Polsce.
Przyjacielem 
bo nikogo nie odpychał.
Uczniem
bo chodził do szkoły.
Sportowcem 
bo lubił jeździć na nartach.
Katolikiem
bo wierzył w Chrystusa.

Góralem
bo kochał góry.
Robotnikiem
bo żadnej pracy się nie bał.
Kapłanem
bo przyjął święcenia kapłańskie.
Biskupem
bo otrzymał sakrę biskupią.
Kardynałem
bo nałożono mu biret kardynalski.
Papieżem 
bo wybrali go kardynałowie.
Pielgrzymem
bo lubił zwiedzać święte miejsca.
Nauczycielem 
bo dawał dobre rady.
Świętym
bo miał nieskazitelną duszę.

RADIO FARA W POKOJU 
PAPIESKIM

W każdy pierwszy czwartek miesiąca odbywają się audycje radiowe z Pokoju Papie-
skiego w klasztorze OO. Bernardynów w Dukli. Audycje transmitowane są przez diece-
zjalne Radio Fara. 

W lutym w pierwszy czwartek przeżywany był Dzień Życia Konsekrowa-
nego, stąd temat rozmów z pokoju dotyczył nauczania Jana Pawła II na temat 
życia konsekrowanego. W programie uczestniczyli Ojcowie z klasztoru dukiel-
skiego oraz Siostry Klawerianki z pobliskiego Krosna. 

kbr, źródło: www.bernardyni.dukla.pl  
[więcej informacji na stronie internetowej Radia Fara...]

Wiersz o św. Janie z Dukli 
Katarzyna Bożętka

Święty Janie na pewno jesteś taki jak mówią, 
jak czuję i widzę...
Mówią wszyscy dookoła o świętości i dobroci Twej.
Nad łowiskiem Jasiek opowiadał
o pewnej wiośnie kiedy to poczuł Twoją obecność...
Dawaj mi zawsze znak świętości swej!
Tak jak wtedy gdy spróbowałam poczuć ją –
usiadłam nad łowiskiem
wpatrzona w zachód słońca... 
Ujrzałam Uwierzyłam Zrozumiałam
Że jesteś tak Prawdziwy tak Święty Jan z Dukli...
Z mej Dukli...
Z naszej Dukli...
Janie pociecho dla poszukujących ! 

„Jan Paweł”

Narodził się dla świata
aby miłością go naprawić
Mądrością swoją pouczyć
aby wszystkich zbawić.

Wstąpił na kapłańska drogę
by Bogu lepiej służyć
i Słowo Prawdy głosić
każdemu, kto zło nuży

Ale Bóg względem Jego
większe miał zamiary
i posadził na tronie Kościoła
by głosił lepiej tajemnice naszej wiary

Teraz wśród świętych zasiada
i wstawia się za nami
by nas z grzechu wyciągnąć
Janie Pawle II módl się za nami!
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Mistrzostwo 
Beskidu 

Niskiego

Półmetek rozgrywek ligowych

Moją pasją jest 
obserwowanie 
przyrody

Szczygieł - fot. M. Walczak

O Mistrzostwo Beskidu 
Niskiego

Podczas ferii zimowych w Szkole Podstawowej i Gimna-
zjum w Iwli po raz pierwszy gościli uczestnicy dwóch turniejów 
szachowych. Organizatorami I Turnieju Szachowego o Mistrzo-
stwo Beskidu Niskiego byli: UKS Rekord Iwla i Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Dukli. Obydwa turnieje były objęte patrona-
tem Burmistrza Dukli.

Pierwszy turniej A rozgrywano systemem szwajcarskim na dy-
stansie dziewięciu rund. Każdy z uczestników, szachistów posia-
dających III kategorię szachową lub wyższą, dysponował godziną 
na rozegranie partii. W turnieju wzięło udział szesnastu zawodni-
ków z czterech klubów: KKSz Urania Krosno, GKSz Hetman Pil-
zno, Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” i UKS Rekord Iwla.

Wyniki turnieju – A
1. Marian Lorenc – KKSz Urania Krosno
2. Patryk Mrozowski – KKSz Urania Krosno
3. Andrzej Kuzio – UKS Rekord Iwla

Moją pasją jest 
obserwowanie  
i fotografowanie przyrody
Jak mówił znakomity biolog prof. Władysław Szafer ’’Nie można kochać 
dużej ojczyzny bo jej nie można poznać’’ dlatego zawsze staram się 
młodzieży i nie tylko pokazać piękno naszej najbliższej okolicy.

4. Maciej Raus – UKS Rekord Iwla
5. Mateusz Kałwik – KKSz Urania Krosno
6. Dawid Stopa – GKSz Hetman Pilzno
Normę na II kategorię szachową uzyskał Maciej Raus.

Więcej wyników i rozegrane partie do przeglądnięcia na stro-
nie internetowej www.chessarbiter.com 

Podczas drugiego turnieju B rozgrywki prowadzone były sys-
temem kołowym (każdy z każdym) 30 min na zawodnika. W za-
wodach uczestniczyło trzynastu zawodników z KKSz Urani Kro-
sno i UKS Rekord Iwla.

Wyniki turnieju – B
1. Gabriela Mrozowska – KKSz Urania Krosno
2. Kacper Guzik – KKSz Urania Krosno
3. Damian Torbik – UKS Rekord Iwla
4. Mateusz Jaszczuk – KKSz Urania Krosno
5. Remigiusz Matejicka – KKSz Urania Krosno
6. Dominik Gazda – KKSz Urania Krosno
Normy na kategorie szachowe uzyskali: Gabriela Mrozowska II i 

Remigiusz Matejicka IV.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w ostatni dzień tur-

nieju. Wręczali je dyrektor MOSiR w Dukli Michał Szopa i prezes 
UKS Rekord w Iwli Jerzy Gunia.

kbr

Przyrodę można obserwo-
wać zawsze nie zależnie od pory 
roku, pogody i ciągle odkrywać 
jej nowe oblicza. Wiele nauczy-
łam się na zajęciach terenowych 
prowadzonych przez pracowni-
ków naukowych BdPN, z któ-
rymi mam zaszczyt współpraco-
wać od wielu lat.

Zima jest okresem kiedy 
nie wszyscy lubią spacerować, 
dla mnie każda wolna chwila 
to wspaniałe obserwacje przy-
rodnicze, które uwielbiam foto-
grafować. Wychodząc z domu 
nie mam sprecyzowanego celu 
obserwacji, bo przyrody nie 
można przewidzieć tylko trzeba 
uważnie patrzeć dookoła. Tak 
też wybrałam się w ostatnią bar-
dzo mroźną niedzielę i przeko-

nałam się, że warto zostawiać 
dla ptaków trochę uschniętych 
roślin z owocami. Długo pa-
trzyłam na piękny taniec po ze-
schłych ostach, huśtanie się na 
nich i kąpanie w śniegu pięk-
nego szczygła /Carduelis car-
duelis/ o wyjątkowej barwie. 
Głowa tego ptaszka jest czer-
wono – biało –czarna, skrzydła 
z żółtą pręgą – a na ogonie białe 
kropki - wyglądał bajecznie ba-
raszkując z zadowoleniem, że 
znalazł coś do jedzenia.

Nie trzeba jechać zagranicę 
bo piękną przyrodę mamy za 
oknem tylko nauczmy się do-
strzegać jej uroki.

Maria Walczak  
nauczycielka biologii

Uczniowie UKS TKKF Dukla.
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Pamięć, która nigdy nie 
powinna zaginąć

Jedzie, jedzie na Kaszatce
Siwy strzelca strój
Hej, hej komendancie Miły Wodzu Mój.

Gdy wyrwiemy z kalenda-
rza kartkę i spojrzymy na jej 
napis, przeczytamy 19 marca 
dzień św. Józefa. Przypomi-
nam sobie jak w tym dniu spo-
łeczeństwo polskie obchodziło 
uroczyście imieniny „Dziadka” 
- Józefa Piłsudskiego zarówno 
za jego życia jak i po śmierci. 
Należy i dzisiaj o nim wspo-
mnieć. Nie będzie to opis jego 
pracy i działalności gdyż to 
obszerny temat dla historyka,  
a tylko uczczenie jego pamięci, 
aby nie zaginęła.

Józef Ksawery Piłsudski 
był Naczelnikiem Państwa Pol-
skiego, premierem, ministrem 
spraw wojskowych. Był wiel-
kim działaczem niepodległo-
ściowym. 19 marca 1920 roku 
został mianowany Pierwszym 
Marszałkiem Polski Niepodle-
głej. Urodził się 5 grudnia 1867 
roku w Zułowie pod Wilnem w 
rejonie święciańskim. Ojciec 
jego Józef Wincenty był komisa-
rzem w Powstaniu Styczniowym 
a matka Maria z Billewiczów 
była właścicielką Zułów. Gdy 
ich majątek spłonął wyjechali z 
całą rodziną do Wilna, gdzie Jó-
zef uczęszczał do gimnazjum. 
Później studiował medycynę, ale 
jej nie ukończył, gdyż zaangażo-
wał się w prace polityczne i nie-
podległościowe. Wywieziony na 
Syberię, po powrocie nadal dzia-
łał w konspiracji. 

W latach 1917-1918 wię-
ziony przez Niemców w twier-
dzy magdeburskiej. Podczas 
pierwszej wojny światowej 
był komendantem I Brygady w 
słynnych Legionach. Komen-
dantem II Brygady był generał 
Józef Haller, a III Brygady ge-
nerał Stanisław Szeptycki.

Marszałek Józef Piłsud-
ski kochał swoje wojsko, nazy-
wał ich „Moi Chłopcy”. Zało-
żył Związek Strzelecki, który 
się rozrósł do 1939 roku. Do 
Związku Strzeleckiego nale-
żała młodzież pozaszkolna, na-
leżałam, też i ja. 

Był inicjatorem założenia 
BBWR- Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem. Zajmo-
wał się pisarstwem. Praca Jó-
zefa Piłsudskiego była doce-
niona. Otrzymywał wiele od-
znaczeń.: Order Orła Białego, 
Wielką Wstęgę Orderu Polo-
nia Restituta, Krzyż Waleczny-
ch(czterokrotnie) i najwyższe 
odznaczenia zagraniczne. 

W 1927 roku zaczął choro-
wać. Na kuracje jeździł do Ma-
dery i Egiptu. Zmarł 12 maja 
1935 roku. Po jego śmierci ogło-
szono żałobę narodową. Życze-
niem władz rządowych było, 
by pogrzebowi nadać charakter 
uroczysty. Po uroczystościach w 
Warszawie trumna z ciałem Jó-
zefa Piłsudskiego została prze-
wieziona do Krakowa. Pociąg 
jechał wolno i był cały oświe-
tlony. Został pochowany na Wa-
welu. Zgodnie z jego życzeniem 
serce zostało złożone na gro-
bie matki na cmentarzu „Rossa’ 
w Wilnie. W dniu pogrzebu na 
znak dzwonu, społeczeństwo 
polskie minutą milczenia oddało 
hołd Marszałkowi. Miłośnicy 
Piłsudskiego na znak żałoby, 
przez 6 tygodni nosili czarne 
opaski na lewym ramieniu. My 
młodzi też tak nosiliśmy. Przed 
drugą wojną światową na znak 
żałoby taką opaskę noszono 
w rodzinie zmarłego cały rok. 
Zwyczaj ten powoli zanikał. Te-
raz nie ma go wcale.

W roku 1935 ku 
czci „Dziadka” za-
częto sypać kopiec 
w Krakowie na So-
wińcu. Ukończono 

go w czerwcu 1937 roku. 
Oprócz Krakowian prace przy 
kopcu wykonywali ochotnicy 
z całej Polski, w gronie, któ-
rych znalazł się mój mąż Wła-
dysław. 

Marszałek Piłsudski stał się 
za życia symboliczną postacią 
Odrodzenia Polski. Pisano i pi-
szą o nim i jego znaczeniu w hi-
storii naszego kraju. 

Cześć i chwała należy się 
również Polakom, którzy w la-
tach niewoli, przez 123 lata wal-

czyli o odzyskanie niepodległo-
ści. Powstawały spiski, organi-
zacje, powstania. Wielu Pola-
ków zginęło. Podczas pierw-
szej wojny światowej śpiewano 
Śpij kolego w twardym grobie, 
niech się Polska przyśni To-
bie. I przyszła w 1918 roku. Za-
brano się zaraz do roboty i cho-
ciaż trwało to 20 lat wykonano 
bardzo wiele. A co zrobiono 
opisał w miesięczniku „Dukla” 
w wydaniu listopadowym 2011 
w artykule „Biała z naszego 
żaru” pan Zbigniew Ringer re-
daktor z Krakowa, warto sobie 
przypomnieć.

Stanisława Zaniewiczowa

Czytelnicy pisząWspomnienia Haima Altholza  cz.1
Celem naszego Stowarzysze-

nia jest gromadzenie informacji, 
relacji, dokumentów i przedmio-
tów związanych z kulturą żydow-
ską na terenie ziemi dukielskiej. 
Systematycznie kontaktujemy się 
z żyjącymi jeszcze dukielskimi Ży-
dami lub ich potomkami i prosimy 
o podzielenie się swoimi wspo-
mnieniami. W tym artykule przed-
stawiam wspomnienia Pana Ha-
ima Altholza. 

Urodziłem się w 1928 roku 
w Dukli jako najmłodszy syn 
Elimelecha i Lei Altholtz. Oj-
ciec mój był kupcem i handlo-
wał skórami. Mieszkaliśmy w 
Dukli, w miejscu gdzie obecnie 
znajduje się Bank Spółdziel-
czy, a skład skór znajdował się 
w dawnej komorze celnej. Do 
wybuchu II wojny światowej 
zdążyłem ukończyć czwartą 
klasę szkoły powszechnej. Po 
wkroczeniu Niemców do Du-
kli we wrześniu 1939 roku, już 
na koniec września zostaliśmy 
wygnani wraz ze wszystkimi 
Żydami z miasta. Drogę do Ry-
manowa pokonaliśmy pieszo. 
Moja mama, schorowana ko-
bieta, błagała jednego Niemca 
z eskorty o jakikolwiek środek 
lokomocji, ten jednak zagroził 
jej karabinem i pognał ją przed 
kolumną uchodźców ostrzega-
jąc jednocześnie, że jeżeli się 
zatrzyma zastrzeli ją na miej-
scu. Po dwóch, trzech dniach 
od wypędzenia większość Ży-
dów dukielskich powróciła 
do domów. Mój ojciec, który 
już wtedy wiedział do czego 
Niemcy są zdolni, nie chciał w 
żaden sposób wracać do Du-
kli. Ruszyliśmy na wschód w 
stronę Sanoka. W tych dniach 
ustabilizowała się nowa gra-
nica pomiędzy Niemcami,  
a Sowiecką Rosją na rzece San. 
Gdy dotarliśmy do Sanoka 
Niemcy zamknęli granicę. Na-
sza próba przejścia przez most 
na drugą stronę rzeki okazała 
się niemożliwa. Na środku mo-
stu stała niemiecka straż i nie 
pozwalała nikomu przejść. Oj-
ciec podszedł do oficera, który 

strzegł przeprawy i wytłuma-
czył mu, że zostaliśmy wy-
gnani z naszego miasteczka i 
nie możemy wrócić do domu. 
Tym razem Niemiec całkiem 
po ludzku mu odpowiedział: 
„mamy rozkaz zamknąć gra-
nicę, ale wy na pewno znaj-
dziecie wyjście z tej sytuacji”. 
Aluzja była jasna. Jak najda-
lej od mostu szukaliśmy brodu 
przez rzekę. Po drodze natknę-
liśmy się na miejscowego czło-
wieka, który wskazał nam od-
powiednie miejsce. W trak-
cie pokonywania brodu oka-
zało się, że płytkość to rzecz 
względna. Dla dorosłego czło-
wieka problem był niewielki, 
ale dla mnie małego chłopca 
duży. Woda sięgała mi po 
szyję, a ja nie umiałem pływać. 
Zacząłem tonąć. Na pomoc 
przyszła mi Fela Jakubowicz, 
która szła obok mnie. I tak do-
tarliśmy na drugi brzeg rzeki. 
W pierwszej napotkanej wsi oj-
ciec kupił wóz ze starym i cho-
rym koniem. Niestety innego 
środka lokomocji nie było. W 
drodze do Przemyśla koń padł 
i resztę drogi pokonaliśmy pie-
szo. Z Przemyśla pojechaliśmy 
pociągiem do Stryja. Tam w 
nieludzkich warunkach miesz-
kaliśmy niespełna rok w opusz-
czonym sklepiku.

W 1940 roku Rosjanie 
deportowali nas na Sybe-

rię. Po trzech tygodniach tu-
łaczki w bydlęcym wagonie, 
znaleźliśmy się w opuszczo-
nym obozie karnym koło mia-
sta Asyno. Miejsce to było tak 
przeludnione, że nie było miej-
sca dla nowo przybyłych w ba-
rakach. Zostaliśmy bez dachu 
nad głową, podczas pierwszych 
wrześniowych przymrozków. 
Moja mama w tym czasie za-
chorowała na tyfus i ledwo zo-
stała przy życiu. Nieludzkie 
warunki i epidemie chorób za-
kaźnych zmusiły administrację 
obozu do przetransportowania 
części deportowanych w inne 
miejsca. Wśród deportowa-
nych była i moja rodzina. Ko-
lejnym miejscem naszej zsyłki 
było miasto Azbest w górach 
Ural. Tam otrzymaliśmy miej-
sce w jeszcze nie gotowym ba-
raku. Mróz był tak wielki, że 
prana bielizna zamarzała na 
sznurze w izbie. W Azbeście 
chodziłem do rosyjskiej szkoły. 
To była specjalna klasa dla de-
portowanych dzieci, w któ-
rej uczyło się kilka roczników 
razem. W końcu 1941 roku, 
zgodnie z umową między rzą-
dem sowieckim i polskim Po-
laków w Rosji objęła amnestia. 
Nasza wolność nie była jed-
nak pełna. Nie mogliśmy opu-

ścić miejsca pracy i przemiesz-
czać się swobodnie z miejsca 
na miejsce. Ci, którzy doświad-
czyli syberyjskich mrozów szu-
kali miejsca w Związku Ra-
dzieckim, gdzie było ciepło. 
Z dnia na dzień ubywało emi-
grantów w mieście Azbest. My 
także, jako ostatni, opuściliśmy 
to niegościnne miejsce. Nikt 
nas nie śledził. Braciom udało 
się wymknąć z pracy i wsiąść 
do pociągu. Po kilku dniach 
dotarliśmy do Taszkientu sto-
licy Uzbekistanu. Miasto nie 
było przygotowane na przyję-
cie tak wielkiej fali emigracji, 
zważywszy na to, że ucieki-
nierzy z miast w pobliżu frontu 
także tutaj przybyli. Utknęli-
śmy w deszczowa pogodę, na 
placu koło stacji kolejowej, 
wśród tysięcy ludzi, niewiedzą-
cych co robić dalej. W pobli-
skim czajchanie (herbaciarni) 
dowiedzieliśmy się, że pewien 
kołchoz werbuje do fizycz-
nej pracy mężczyzn na miejsce 
tych, którzy zostali zmobilizo-
wani na front przeciw Niem-
com. Nie byliśmy wybredni.  
I tak znaleźliśmy się w uzbec-
kim kołchozie. Gdy już za-
częło nam się układać, za 
ciężką pracę dostaliśmy działkę 
uprawną od kołchozu, moi bra-

Haim Altholtz z wnukami.

ciąg dalszy na str. 16 u

Wydarzyło się 
w naszej gminie
Żródło: strona internetowa KMP w Krośnie
Wybrał: WS

Pożar budynku mieszkalnego

Policjanci wyjaśniają przyczyny pożaru drewnianego domu, do 
którego doszło w niedzielę 26 lutego na terenie Łęk Dukielskich. 
Z nieznanych dotychczas powodów ogień wybuchł na strychu, bły-
skawicznie obejmując cały dach. Na szczęście mieszkańcy zdołali 
bezpiecznie opuścić budynek.
 
W niedzielę około godz. 21.30 policja została powiadomiona o po-
żarze drewnianego budynku mieszkalnego w Łękach Dukielskich. 
Z relacji prowadzących akcję gaśniczą strażaków wynikało,  
że ogień pojawił się na strychu, w miejscu składowania siana,  
po czym bardzo szybko objął cały dach budynku. Na szczęście, do-
mownicy w porę dostrzegli niebezpieczeństwo i zdołali bezpiecz-
nie wyjść na zewnątrz.
 
Podczas wstępnych czynności nie zdołano ustalić, co mogło być 
przyczyną pożaru. Dalsze postępowanie w tej sprawie, prowadzą 
policjanci z komisariatu w Dukli.
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Wspomnienia Haima Altholza
u dokończenie ze str. 14 

Mój ulubieniec

Publikujemy zdjęcia ulubionych czworonogów Czytelni-
ków Dukli.pl. Zachęcamy do wysyłania zdjęć Państwa 
pupilów.

Redakcja

Pusia i Pazur ulubieńcy Kasi.

O miłości w językach obcych

Sezon DukielSkiej ligi Halowej zakończony

O miłości w obcych językach
17 lutego br. w Zespole Szkół nr 2 w Dukli odbył się Konkurs Piosenki 
Obcojęzycznej o tematyce miłosnej. W kameralnej atmosferze piętna-
stu uczestników rywalizowało na małej scenie w 2 kategoriach wieko-
wych: gimnazjum i liceum. Imprezę przygotowała p. Beata Zajdel przy 
współudziale uczniów w/w Zespołu Szkół nr 2 i Ośrodka Kultury w Dukli

Komisja Konkursowa nagrodziła i wyróżniła wykonawców kate-
gorii wiekowych.

Kategoria gimnazjum
Katarzyna Makoś – 1. miejsce, Klaudia Dereniowska – 2., 
Kinga Jasłowska – 3., Magdalena Klimkiewicz - wyróżnienie

Kategoria liceum
Katarzyna Chorzępa – 1. miejsce, Natalia Niedziela – 2. Mo-
nika Nowotyńska – 3. Agata Kielar, Natalia Fydryk, Gabriela 
Siemion, Gabriela Matyka - wyróżnienia

Kategoria zespół
Aleksandra Matyka z Zespołem – 1. miejsce

Norbert Uliasz 

cia zostali zwerbowani do trudfrontu (front pracy) i nasz dalszy 
pobyt w kołchozie stracił sens. Udaliśmy się do miasta Fergana. 
Tam dopadły nas najcięższe dni naszego życia. Nieustanny głód 
i choroby dziesiątkowały emigrantów. W 1944 roku w wieku 54 
lat, z głodu i wycieńczenia zmarł mój ojciec. W 1946 roku wróci-
liśmy do Polski jako repatrianci i zamieszkaliśmy w Opolu. Tutaj 
uzupełniłem swoje braki w wykształceniu. Cztery lata później wy-
emigrowaliśmy do nowopowstałego państwa Izrael. Od 1950 roku 
mieszkam w Jerozolimie. Przez czterdzieści lat pracowałem w 
rządowym instytucie i w wieku 65 lat przeszedłem na emeryturę. 
Od pięciu lat jestem wdowcem, mam syna, córkę i sześcioro wnu-
ków. Zajmuję się literaturą. Jestem członkiem izraelskiego klubu 
literatów. Duklę odwiedziłem dwa razy: w 1995 i 2005 roku. Cdn.

Wspomnienia zebrała i zredagowała  
Joanna Koszczan  

Skarbnik Stowarzyszenia Szetel Dukla

Katarzyna Makoś - 1. miejsce w kat. gimnazjum

Fot. Norbert Uliasz

Katarzyna Chorzępa - 1. miejsce w kat. liceum

Kapitan zwycięskiej drużyny (w 
środku) z burmistrzem Dukli Mar-
kiem Górakiem ( z lewej) i dyrekto-
rem MOSiR w Dukli Michałem Szopą 
(z prawej).

Rozdanie nagród z burmistrzem Dukli 
(z lewej) i dyrektorem MOSiR (z prawej).

Ola Matyka z zespołem - 1. miejsce w kat. zespółPierwszy sezon 
Dukielskiej Ligi Halowej 
zakończony
19 lutego 2012r. na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Dukli zakończył się pierwszy sezon Dukielskiej Ligi Halowej w 
piłce nożnej. Zwyciężyła drużyna Gas Metan Milcza. 

Wyniki XXII kolejki: 
Beskid Równe - Huragan Ja-

sionka 5:0 (walkower, dru-
żyna gości nie stawiła się na 
mecz) 

Iwełka Jarząb-Ski - Jasionka 
Juniorzy 3:3 (0:2) 

Victoria Tylawa - B&S Fighte-
r`s 1:7 (1:2) 

HDK Żeglce - Dolina Śmierci 
Iwla 6:3 (2:2) 

Przełęcz II Dukla - Orły Pie-
sika 1:5 (1:2) 

Pauza - Gas Metan Milcza 

Tabela końcowa rozgry-
wek przedstawia sie nastę-
pująco: 
1. Gas Metan Milcza 
2. Przełęcz II Dukla 
3. Orły Piesika 
4. B&S Fighters 
5. Dolina Śmierci Iwla 
6. Iwełka Jarząb-ski 
7. Huragan Jasionka 
8. Beskid Równe 

9. Victoria Tylawa 
10. HDK Żeglce 
11. Jasionka Juniorzy

Najlepszym zawodnikiem 
DLH został zawodnik Doliny 
Śmierci Iwla – Igor Soliński. 
Najwięcej, bo aż 55 bramek 
w XX meczach strzelił Kry-
stian Frączek z drużyny Gas 
Metan Milcza. W zwycięskim 
zespole występował najlep-
szy bramkarz ligi – Kamil He-
lon. Były podziękowania, dy-
plomy i puchary które wręczali 
Burmistrz Gminy Dukla Marek 
Górak i dyrektor MOSiR Mi-
chał Szopa. 

Dziękujemy wszystkim za-
wodnikom za sportową rywali-
zacje, kibicom za liczną obec-
ność na meczach DLH i ich do-
ping, a zwycięzcą składamy 
serdeczne gratulacje.

Damian Leśniak

W marcu świętujemy
-------------------------------------------------------------------------------

1 III – Międzynarodowy Dzień Walki przeciwko Zbrojeniom 
Atomowym, Światowy Dzień Obrony Cywilnej, Światowy 
Dzień Świadomości Autoagresji, Dzień Puszystych, Dzień 
Piegów, Dzień Żołnierzy Wyklętych 

3 III – Międzynarodowy Dzień Pisarzy, Międzynarodowy Dzień 
Chorego 

5 III – Dzień Teściowej, Dzień Dentysty 

8 III – Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet, Międzynarodowy 
Dzień Pokoju na Świecie 

9 III – Dzień Polskiej Statystyki 

10 III – Dzień Mężczyzny 

11 III – Dzień Sołtysa 

12 III – Światowy Dzień Drzemki w Pracy 

14 III – Dzień Liczby Pi, Biały Dzień 

15 III – Światowy Dzień Praw Konsumenta, Europejski Dzień 
Konsumenta, Światowy Dzień Choroby Alzheimera 

17 III – Światowy Dzień Morza, Dzień Św. Patryka 

18 III – Europejski Dzień Mózgu 

19 III – Dzień Wędkarza 

20 III – Dzień Bez Mięsa 

21 III – Dzień Wagarowicza, Światowy Dzień Zespołu Downa, 
Międzynarodowy Dzień Poezji, Światowy Dzień 
Leśnika, Światowy Dzień Lasu, Światowy Dzień Walki z 
Dyskryminacją Rasową 

22 III – Światowy Dzień Wody, Dzień Ochrony Bałtyku 

23 III – Światowy Dzień Meteorologii (wg niektórych źró-
deł obchodzony 24 III), Dzień Windy, Dzień Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej 

24 III – Narodowy Dzień Życia, Dzień Walki z Gruźlicą 

25 III – Dzień Czytania Tolkiena 

27 III – Międzynarodowy Dzień Teatru 

28 III – Dzień Masturbacji 

29 III – Dzień Metalowca 
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Tenis Stołowy

Półmetek rozgrywek 
ligowych
Zawodnicy UKS TKKF 
„Dukla” zakończyli I run-
dę rozgrywek ligowych.
Pierwsza drużyna wystę-
pująca w III lidze po wy-
granych z KS I Nagórzany, 
Jar II Kielnarowa, LUKS 
Burza Rogi i remisem z 
UKS Iskra Iskrzynia zajęli 
8 lokatę.

W II rundzie będą walczyć w grupie spadkowej o utrzymanie się 
w trzeciej lidze.
W pierwszej rundzie drużyna wystąpiła w składzie: Maciejewski 
Bogdan, Kopczyk Hubert, Frączek Krystian, Pietruszka 
Sławomir, Dembiczak Jan.

Tabela I rundy gr. spadkowa 
 Drużyna  mecze  pkt.  Z-R-P 
1.  Łańcut II  12 10 4-2-6  95:94
2.  Dukla I  12 9 4-1-7  75:97
3.  Burza I  11 6 3-0-8  58:91
4.  Jar II  12 5 1-3-8  78:115
5.  Iskra I  12 5 1-3-8  75:112
6.  Nagórzany I  11 4 2-0-9  38:104

Terminarz II rundy 
22 I 11:00 12 UKS TKKF I Dukla - LKS Jar II Kielnarowa 10:5 
26 II 11:00 13 UKS TKKF I Dukla - KS I Nagórzany -:-
4 III 11:00 14 LUKS Burza I Rogi - UKS TKKF I Dukla -:-
18 III 11:00 15 UKS Iskra I Iskrzynia - UKS TKKF I Dukla -:-
25 III 11:00 16 KS II Łańcut - UKS TKKF I Dukla -:-

Druga drużyna występująca w IV lidze po pięciu wygranych, czte-
rech remisach dwóch porażkach uplasowała się na trzecim miej-
scu w rozgrywkach w rundzie II. Występować będzie w grupie 
awansującej do III ligi.
W tej edycji rozgrywek drużyna występowała w składzie: Rąpała 
Maciek, Krowicki Piotr, Durał Adam, Włoch Mateusz, Szczurek 
Patryk, Cycak Piotr.

Tabela I rundy gr. awansująca
1.  Krościenko II  11 21 10-1-0  109:39
2.  Strzelec III  11 18 8-2-1  105:57
3.  Dukla II  11 14 5-4-2  95:87
4.  Niżna Łąka I  11 14 7-0-4  89:92
5.  Burza II  11 13 6-1-4  98:85
6.  Górki  11 12 5-2-4  95:96

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W DUKLI ZAPRASZA 
WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW I SYMPATYKÓW NA:

Gminny etap Olimpiady 
Tenisa Stołowego

03.03.2012 HALA MOSiR
oraz

Powiatową Olimpiadę Tenisa Stołowego
17.03.2012 HALA MOSiR

Od godziny 9:00
Więcej informacji na stronie www.mosir.dukla.pl

Krystian Gosztyła najlepszy

O Puchar Burmistrza 
Dukli
Zawody w narciarstwie alpejskim  
w Chyrowej
25 stycznia 2012.r w Chyrowej odbyły się „Gminne Zawody W 
Narciarstwie Alpejskim O Puchar Burmistrza Gminny Dukla”. 
W zawodach wzięło udział 147 zawodników i zawodniczek z 
całej gminy. Najlepszy wynik w całych zawodach uzyskał Kry-
stian Gosztyła z czasem 33,45 s . Najlepsze rezultaty w po-
szczególnych kategoriach poniżej. 

WYNIKI ZAWODÓW

Kategoria – dzieci młodsze 2004 – 2005 CHŁOPCY
1 Uliasz Szymon 45,71 ZSP Jasionka
2 Węgrzyn Sebastian 50,25 ZSP Łęki Dukielskie
3 Gumienny Paweł 53,31 ZSP Iwla

Kategoria – dzieci młodsze 2004 – 2005 DZIEWCZYNY
1 Derwich Zofia 45,91 Dukla 1
2 Górecka Karolina 46,06 Dukla 1
3 Torba Zuzanna 47,08 Dukla 1

Ferie w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji

Na hali MOSiR w okresie ferii zimowych odbył się cykl turniejów 
„Ferie z MOSiR Dukla” dla dzieci i młodzieży z całej gminy. Dzieci 
rywalizowały w następujących dyscyplinach: piłka nożna halowa 
w kategoriach podstawówka i gimnazjum, tenis stołowy w katego-
riach 2001 i młodsi, 1999 - 2000 i szkół gimnazjalnych. Odbywały 
sie także gry i zabawy dla dzieci. 

Wyniki rywalizacji z wszystkich turniejów :
Piłka nożna halowa:

Kat. szkoły podstawowe.
W turnieju wzięły udział 3 drużyny. Turniej rozgrywany był w 
systemie „każdy z każdym” 3x10 minut mecz. Wyniki turnieju 
tej kategorii: Golden Team- 1. miejsce, Telefon – 2., Grodzisko 
Wietrzno – 3.

Piłka nożna halowa - gimnazja
Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”. Wyniki tur-
nieju tej kategorii: Łęki Dukielskie 1. miejsce, Drużyna Actimela 
-2., Łęki Dukielskie 2 – 3., Ptasie Mleczko -4.
Sczegółowe wyniki na stronie www.mosir.dukla.pl 

Turniej tenisa stołowego.
Klasyfikacja końcowa turnieju w poszczególnych kategoriach:

Kategoria chłopcy szkół podstawowych - rocznik 2001 i młodsi: 
Krystian Szyszlak – 1. miejsce, Łukasz Sereda – 2., Jakub Penar – 
3., Dominik Wszołek – 4., Emanuel Kowalski- 5., Przemysław Ciura 
– 6., Mateusz Bielec – 7., Łukasz Bielec -8.
Kategoria dziewczęta szkół podstawowych - rocznik 2001  
  i młodsi 
Karina Buczek – 1. miejsce
Kategoria chłopcy szkół podstawowych - rocznik 1999-2000: 
Patryk Szczurek – 1. miejsce., Damian Szczepanik – 2., Piotr Plata 
– 3., Hubert Bek – 4., Kacper Wiśniewski – 5., Piotr Szymański - 6., 
Maciej Pasterkiewicz – 7., Hubert Jakieła- 8.
Kategoria chłopcy - szkół gimnazjalnych: Mateusz Włoch – 1. 
miejsce, Hubert Kopczyk – 2., Karol Drobek – 3., Szymon Stasiak – 
4., Karol Głowacki -5. 

Daniel Ożga

Terminarz II rundy
22 I 11:00 12 LUKS Burza II Rogi - UKS TKKF II Dukla -:-
26 II 11:00 13 UKS TKKF II Dukla - LKS Górki -:-
4 III 11:00 14 UKS TKKF II Dukla - GMKS Strzelec III Frysztak -:-
18 III 11:00 15 KTS GOSiR II Krościenko W. - UKS TKKF II Dukla -:-
25 III 11:00 16 UKS TKKF II Dukla - LUKS Strażak I Niżna Łąka -:-

Trzecia drużyna składająca się z najmłodszych członków klubu po 
I rundzie rozgrywek z trzema zwycięstwami i siedmioma porażka-
mi zajmuje siódme miejsce.

Tabela I rundy
1. Bratkówka  10  19  9-1-0  99:52 
2. Spin  11  16  7-2-2  99:71 
3. Nafta  11  15  6-3-2  97:64 
4. Skarbek  10  13  6-1-3  89:62 
5. Bartek II   9  11  5-1-3  71:64 
6. Błyskawica  10  8  3-2-5  82:77 
7. Dukla III  10  6  3-0-7  47:89 
8. Cebulka  10  2  1-0-9  58:94 
9. Olimp II  11  2  1-0-10  39:108

Terminarz
22 I 11:00 12 PKS Bartek II Dębowiec - UKS TKKF III Dukla -:-
19 II 11:00 13 UKS Cebulka Warzyce - UKS TKKF III Dukla -:-
26 II 11:00 14 UKS TKKF III Dukla - UKS Olimp II Łęki Duk. -:-
4 III 11:00 15 UKS TKKF III Dukla - ZKS Nafta Jedlicze -:-
18 III 11:00 16 UKS Spin Jasło - UKS TKKF III Dukla -:-
1 IV 11:00 18 UKS TKKF III Dukla - LKS Strażak Bratkówka -:-

W przerwie między rozgrywkami ligowymi rozgrywane były elimi-
nacje do III WTK. Zakwalifikowali się: Frączek Krystian, Jurczyk 
Magdalena, Kopczyk Hubert, Włoch Mateusz, Szczurek Patryk, 
Pernal Maja.

Bogdan Maciejewski

Kategoria - dzieci starsze 2002 – 2003 CHŁOPCY
1 Książkiewicz Karol 40,80 Głojsce
2 Brożyna Robin 41,47 Dukla 1
3 Uliasz Jakub 42,59 ZSP Jasionka

Kategoria – dzieci starsze 2002 – 2003 DZIEWCZYNY
1 Wysowska Marika 46,62 Dukla 1
2 Pilip Kinga 46,79 Dukla 1
3 Szczurek Anna 49,68 Dukla 1

Kategoria młodszy junior 2000 – 2001 CHŁOPCY
1 Kołacz Marcin 39,79 Dukla 1
2 Lach Dawid 39,92 Dukla 1
3 Węgrzyn Michał 41,40 ZSP Łęki Dukielskie

Kategoria - młodszy junior 2000 – 2001 DZIEWCZYNY
1 Gosztyła Dominika 36,11 Dukla 1
2 Szczurek Aleksandra 39,62 Dukla 1
3 Pitak Izabela 40,18 ZSP Iwla

Kategoria junior 1998 – 1999 CHŁOPCY
1 Wróbel Daniel 37,55 Dukla 2
2 Przystasz Dominik 37,93 Wietrzno
3 Sudia Norbert 38,51 ZSP Tylawa

Kategoria junior 1998 – 1999 DZIEWCZYNY 
1 Krajmas Karolina 34, 41 
2 Wojdyła Dominika 35,81 
3 Wróbel Kinga 41,77 ZSP Jasionka

Kategoria – junior starszy 1996- 1997 Chłopcy
1 Gosztyła Krystian 33,45 Dukla 1
2 Mastyj Michał 34,08 Głojsce
3 Szczurek Rafał 34,93 ZSP Jasionka

Kategoria – juror starszy 1996-1997 Dziewczyny
1 Bąk Barbara 35,69 
2 Wróbel Patrycja 37,13 ZSP Jasionka
3 Pikor Klaudia 38,60 ZSP Równe

Kategoria liceum CHŁOPCY
1 Jaracz Radosław 35,55 Dukla 2
2 Wróbel Damian 35,96 Jasionka
3 Szajna Patryk 38,96 Dukla 2

Kategoria liceum DZIEWCZYNY
1 Miśkowiec Weronika35,04 Jasionka
2 Gocz Natalia 40,15 Dukla 2
3 Frydrych Natalia 50,63 Dukla 2

Bogdan Maciejewski
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OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY
Nowy zarząd Przełęczy Dukla

Bez zmian na 
stanowisku prezesa
Podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego został 
wybrany nowy zarząd klubu. Wiesław Jakieła ponownie został 
prezesem, a w skład zarządu weszli: Bogdan Szczurek, Mariusz 
Sanocki, Władysław Boczar, Bogdan Maciejewski, Jan Mikos, Jacek 
Burczyk i Marian Feliks, który został nowym kierownikiem druży-
ny piłkarskiej. Jedną ze zmian w statucie klubu jest zmniejszenie 
zarządu z 11 do 8 osób.

kbr

Przegrana SKS Dukla 
po wspaniałej walce
W pierwszym meczu grupy finałowej IV ligi walczącej o awans do III 
ligi siatkarze SKS Dukla przegrali po wspaniałym widowisku z liderem 
grupy wschodniej IV ligi zespołem UKS DOM-BUD Żołynia 2-3.

Pierwszy set rozpoczął się dla SKS-u nieciekawie. Goście dość szyb-
ko wypracowali sobie pięciopunktową przewagę. Od stanu 11-6 dla 
gości nasi zawodnicy zaczęli odrabiać straty i doprowadzili do re-
misu 19-19. Końcówka seta należała już do siatkarzy z Dukli, którzy 
to rozstrzygnęli seta na swoją korzyść do 23.

Drugi i trzeci set to była walka punkt za punkt. Żadnej z drużyn nie 
udało się uzyskać większej przewagi. O losach setów zadecydowa-
ły końcówki, w których to lepsi okazali się goście wygrywając sety 
do 21 i 20. W czwartym secie siatkarze SKS pokazali, na co ich stać. 
Bardzo dobrą grą we wszystkich elementach nasi zawodnicy dopro-
wadzili do rozbicia szeregów Żołyni i wygrania seta do 17.

Wynik 2-2 zadecydował o piątym secie, który był niezwykle emo-
cjonujący. Grano punkt za punkt. Żadnej z drużyn nie udało się 
odskoczyć na kilkupunktową przewagę. O losach seta ponownie 
zdecydowała końcówka. Lepsi okazali się goście, którzy przy sta-
nie 13-13 zdobyli dwa punkty i wygrali seta do 13 i całe spotkanie 
3-2. Mecz stał na wysokim poziomie. W tie-breaku Dom-Bud po-
kazał, że jest bardzo mocny. Moi podopieczni za samo wejście do 
czwórki zasłużyli na pochwały. Gra w finale jest dla nas cennym 
doświadczeniem – powiedział trener Robert Rąpała.

Około 150 kibiców zgromadzonych w hali MOSiR było świadkami 
świetnego meczu. Choć SKS Dukla po pięknej walce uległ 2-3 ze-
społowi z Żołyni, nikt nie wyszedł z hali zawiedziony. Siatkarze 
obu drużyn stworzyli piękne widowisko. W drużynie SKS Dukla gra-
li: M. Chłap,(c) K. Piróg, Sz. Jakieła, Zb. Mosoń, D. Wiernusz,  
B. Jerzyk, M. Milan (libero).

Wyniki spotkania: SKS Dukla – UKS DOM-BUD Żołynia 2:3 (25:23, 
21:25, 20:25, 25:17, 13:15).
Wyniki pozostałych spotkań jak i tabelę grupy finałowej można 
zobaczyć na stronie www.sks.dukla.pl zakładka: grupa finałowa.

26 lutego zawodnicy SKS udają się na kolejny mecz grupy finało-
wej do Przemyśla.

Życzymy udanego i zwycięskiego wyjazdu.
/ZeL/

SPORT

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

Wykaz obejmuje działki nr: 131/20, 131/21, 131/22 po-
łożone w Dukli oraz 574 i 576/1 położone w Wietrznie. 
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 2010 r. Nr 102, 
poz. 651 z póź.zm.) mogą składać wnioski o nabycie zbywanych 
nieruchomości w terminie do dnia 10 kwietnia 2012 r. w Urzędzie 
Miejskim w Dukli pok. nr 6. 
Szczegółowe informacje w sprawie w/w nieruchomości zamiesz-
czone są na stronie internetowej www.dukla.pl.

Marek Górak
BURMISTRZ

Z posiedzenia Rady 
Miejskiej w Dukli
27 stycznia 2012 roku w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Dukli odbyła się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Dukli.

 W sesji udział wzięło 14 radnych, burmistrz Dukli 
Marek Górak, z-ca burmistrza Andrzej Bytnar, skarbnik gmi-
ny – Elżbieta Wróbel, zaproszeni goście, kierownicy jedno-
stek organizacyjnych, sołtysi i przedstawiciele wspólnoty 
samorządowej. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dziedzic 
otworzył sesję, powitał zebranych i stwierdził prawo-
mocność obrad. Na sekretarza obrad powołał radnego 
Władysława Boczara. Porządek obrad po dwóch zmianach 
przegłosowanych: 13 „za”, jeden „przeciw” przedstawiał 
się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty 

samorządowej.
4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności 
nieruchomości położonej w Cergowej, stanowią-
cej własność mienia komunalnego Gminy Dukla, w 
drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad /druk 
nr 108 /,

b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Dukla /druk nr 109 /,

c) uchylenia uchwały własnej dotyczącej zarządze-
nia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, po-
datku od nieruchomości i opłaty od posiadania 
psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określe-
nia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za in-
kaso na terenie Gminy Dukla /druk nr 110 /,

d) uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2012 rok /
druk nr 111 /,

e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Dukla/druk nr 112/,

f) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finanso-
wanie w kwocie 435.000,00 zł/druk nr 113/.

7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
8. Oświadczenia radnych, burmistrza i przedstawicieli 
wspólnoty samorządowej.
9. Zamknięcie sesji.
 

 Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednomyśl-
nie. Rada Miejska w Dukli przegłosowała następujące 
uchwały po wysłuchaniu opinii przewodniczących właści-

wych komisji, wyjaśnień burmistrza Marka Góraka i skarb-
nika gminy Dukla Elżbiety Wróbel. Przyjęła uchwałę nr 
XVIII/106/12 Rady Miejskiej w Dukli: 

W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie prawa własno-
ści nieruchomości położonej w Cergowej, stanowiącej wła-
sność mienia komunalnego Gminy Dukla, w drodze daro-
wizny na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. Uchwała była przyjęta jednomyśl-
nie/głosowało 14 radnych.

Uchwałę nr XVIII/107/12 Rady Miejskiej w Dukli: W sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Dukla. Uchwałę 
podjęto jednomyślnie /głosowało 14 radnych

Uchwałę nr XVIII/108/12 Rady Miejskiej w Dukli: W sprawie 
zmiany uchwały własnej w sprawie zarządzenia poboru po-
datku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości 
i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze in-
kasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso na terenie Gminy Dukla.

Wyniki głosowania były następujące: 0 głosów „za”, 7 
„przeciw” przy 7 wstrzymujących się /głosowało 14 rad-
nych/. Uchwała została odrzucona.
 
Uchwała Nr XVIII/108/12 Rady Miejskiej w Dukli: w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2012 rok. Uchwałę 
podjęto większością głosów: 9 głosów „za”, 2 „przeciw”, 
przy 2 wstrzymujących się /głosowało 13 radnych/. 

 
Uchwała Nr XVIII/109/12 Rady Miejskiej w Dukli: w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla. 
Uchwałę podjęto większością głosów: 11 głosów „za” przy 
3 wstrzymujących się /głosowało 14 radnych/.

 
Uchwała Nr XVIII/110/12 Rady Miejskiej w Dukli: w spra-
wie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowa-
nie w kwocie 435 000,00 zł. Uchwałę podjęto jednomyślnie  
 /głosowało 14 radnych/.

Pełny tekst uchwał będzie dostępny po ich zalegalizowa-
niu na stronie internetowej www.bip.dukla.pl 

Leśne stołówki 
zaopatrzone
Silne mrozy sprawiają leśnej zwierzynie problem z żerowaniem, jednak 
głód jej nie zagraża. Na terenie obwodów łowieckich administrowa-
nych przez nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Krośnie zgromadzono 48 ton siana, 660 ton karmy soczystej, czyli bu-
raków, marchwi i sianokiszonki, 230 ton ziarna i 65 ton soli z mikroele-
mentami. W leśnych paśnikach łącznie pojawi się 1000 ton różnorod-
nej karmy, stanowiącej uzupełnienie naturalnej diety leśnych miesz-
kańców. 

Dodatkowo na obszarach 
bytowania żubrów przygoto-
wano 130 ton karmy, której za-
kup dofinansowany został ze 
środków unijnych. 

Również myśliwi z kół ło-
wieckich dzierżawiących więk-
szość obwodów leśnych wy-
łożą ponad 1200 ton karmy.

 - W lasach Podkarpacia 
istnieje ponad tysiąc miejsc do-
karmiania dzikiej zwierzyny i 
ptactwa. Samo zaś dokarmia-
nie to nie tylko humanitarny 
gest leśników, ma ono też na 
celu zapobieganie szkodom wy-
rządzanym przez jeleniowate w 
uprawach leśnych – zastrzega 
Edward Balwierczak, dyrektor 
RDLP w Krośnie. 

Miejsca dokarmiania naj-
częściej odwiedzają jelenie, 
sarny i dziki. W cieplejszych 
okresach chętnie zaglądają tu 
również niedźwiedzie. 

W lasach RDLP w Krośnie 
żyje m.in. ponad 9,5 tys. jeleni, 
37 tys. saren, 8 tys. dzików, 
10,5 tys. lisów, ok. 300 żubrów, 

ponad 100 niedźwiedzi, ok. 400 
wilków, 200 rysiów i 7 tys. bo-
brów. Od kilku lat u większości 
gatunków notowany jest przy-
rost liczebności. Jednym z po-
wodów jest wzrastająca lesi-
stość Podkarpacia, w którym 
lasy zajmują ponad 37 proc. 
powierzchni, czyli o 1/3 wię-
cej niż w latach 40. ubiegłego 
wieku. 

Edward Marszałek 
Rzecznik prasowy RDLP w 

Krośnie 
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Pod ścisłą gatunkową ochroną

Zwierzęta i rośliny występujące na terenie gminy Dukla

Czy wiesz, że:
• Największym owadem jest patyczak z Madagaskaru. Jego 

długość dochodzi do 40 cm. 

• Najszybszym ssakiem na dystansie 16 km jest pies  haski nie 
dorówna mu w wytrwałości i szybkości żaden ssak lądowy.

Rosną zasoby leśne i wzrasta 
pozyskanie drewna

W ostatnich latach mamy do czy-
nienia z ciągłym przyrostem zaso-
bów leśnych. Tak wynika z analiz 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Krośnie. Na podsta-
wie danych z planów urządzenia 
lasu w nadleśnictwach nadzoro-
wanych przez tę jednostkę wyli-
czono, że masa surowca drzew-
nego na pniu sięga 113,6 mln me-
trów sześciennych, co oznacza, 
że w ciągu ostatnich 10 lat przy-
było go prawie 8 mln metrów sze-
ściennych.

- Równolegle ze wzro-
stem zasobów drzewnych ro-
sną też nasze możliwości po-
zyskania surowca – mówi 
Edward Balwierczak, dyrek-
tor RDLP w Krośnie. – Roz-
miar wyrębu musi uwzględniać 
przede wszystkim potrzeby ho-
dowlane drzewostanów, ale wy-
nika wprost z wyliczeń dokony-
wanych przez niezależne od nas 
firmy tworzące 10-letnie plany 
urządzenia lasu dla każdego z 
nadleśnictw. Plany te zakładają 
zrównoważony wzrost zasobów 
leśnych. 

W ubiegłym roku w lasach 
Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krośnie po-
zyskano 1,9 mln metrów sze-
ściennych drewna, podobny 
rozmiar planowany jest w roku 
bieżącym. Jeszcze w 2002 roku 
możliwości pozyskania su-
rowca sięgały niespełna 1,4 
mln m sześć. Roczny średni 
przyrost w drzewostanach wy-
nosi obecnie ponad 9 m sześć. 
na jeden hektar a zasobność 
287 m sześć. na hektar. Z kolei 
średni wiek drzewostanów 73 
lata jest jednym z najwyższych 
w kraju. 

Warto przypomnieć, że nie-
mal 1/3 podkarpackich lasów 
została zasadzona 50-60 lat 
temu na gruntach porolnych. 
Obecnie trwa przebudowa ga-
tunkowa tych lasów. W miejsce 
gatunków przedplonowych, jak 
sosna, świerk czy olcha szara, 
wprowadzane są tam sukce-
sywnie gatunki właściwe dla 
lasów południowo-wschodniej 
Polski jak: jodła, buk, dąb czy 
jawor. 

Edward Marszałek

Skowronek pierwszy 
zwiastun wiosny!
Z nastaniem pierwszych marcowych dni jako pierwszy z południowych 
krajów przylatuje skowronek. Bywa, że skowronki przylatują nawet pod 
koniec lutego. Symbolizują one świt, a ich poranny śpiew to znak dla 
rolnika, że trzeba zacząć obrządek w gospodarstwie. Jak mówi przysło-
wie, rolnik wychodzi w pole ze skowronkiem i ze skowronkiem kładzie 
się spać. Skowronki symbolizowały też więź między ziemią, a niebem. 
To dlatego, że budują gniazda na ziemi, a gdy wzlatują w górę, wznoszą 
się niemal pionowo do nieba i latają tak wysoko, że są niewidoczne dla 
ludzkiego oka. 

W Polsce bardzo liczny 
ptak lęgowy krajobrazu rolni-
czego. Związany jest głównie 
z mozaiką pól, łąk i pastwisk. 
Sylwetka szczupła. Obie płcie 
ubarwione jednakowo, nie róż-
nią się zbytnio między sobą 
oprócz tego, że samice są tro-
chę mniejsze. Na głowie krótki, 
ledwo widoczny czubek utwo-
rzony z piór. Upierzenie szaro-
ziemiste z intensywnym, ciem-
niejszym szarym, śniado-brą-
zowym kreskowaniem, jaśniej-
szym od spodu, stanowiącym 
doskonałą barwę maskującą. 
Brwi i obramowanie policzków 
o nieco jaśniejszym odcieniu 
niż reszta ciała. Spód brudno-
biały, na piersi brązowo kresko-
wany, niżej jednolity, bez kre-
skowania. Skrzydła trójkątne, 
lotki mają jasne końcówki. 
Nogi jasnoróżowe z długim 
tylnym, prawie prostym pazu-
rem tylnego palca. Jest on bar-
dzo charakterystyczny i ułatwia 
poruszanie się po ziemi. Dziób 
ma dość krótki, ale ogon jest 
długi. Długość ciała ok. 17-19 
cm, rozpiętość skrzydeł ok. 30-
35cm. Wabi krótkim, płynnym 
„prrit”. Śpiewa przede wszyst-
kim w długim locie tokowym 
nad łąkami i polami, rzadziej 
siedząc na ziemi. Śpiew jest 
potoczysty, perlisty, złożony 
z szybkich, wysokich, wibru-
jących, świergocących treli, 
przyjemny dla ludzkiego ucha. 
Najczęściej samiec podrywa się 

milcząco z ziemi prawie pio-
nowo, po jakimś czasie na wy-
sokości 10-20 m zaczyna śpie-
wać, następnie nie przerywając 
śpiewu wznosi się dalej prosto 
w górę, zataczając łuki, spiral-
nie, z szybkimi uderzeniami 
skrzydeł, na znaczną wysokość 
(100-200 m) i tam zawisa w 
jednym punkcie. Po kilku-kil-
kunastu minutach rozpościera 
skrzydła i powoli powraca spi-
ralnym lotem ślizgowym na 
ziemię nadal śpiewając. Na wy-
sokości 10-20 m przestaje śpie-
wać, składa skrzydła i szybko 
opada w dół, przed samą zie-
mią wyhamowując przez rozło-
żenie skrzydeł i ogona. Skow-
ronki śpiewają przez cały 
dzień - zaczynają jeszcze przed 
wschodem słońca, a kończą po 
jego zachodzie. Głównym ce-
lem śpiewu jest oznaczenie te-
rytorium (tak by inne samce go 
nie przekraczały) i wabienie sa-
mic. W porze lęgowej broni te-
rytorium, poza tym ptak towa-
rzyski. Zachowuje ostrożność 
i skrytość. Wędruje zwykle w 
dużych, luźnych stadach, na-
wet do 1000 osobników. Naj-
częściej przesiaduje na ziemi, 
unika zupełnie nieporośnię-
tych obszarów, gdyż roślinność 
służy mu za schronienie. Pier-
wotnym siedliskiem tego ptaka 
był step. Obecnie skowronek 
preferuje krajobraz rolniczy 
bez gęściej rosnących krzewów 
i drzew- pola uprawne (naj-

lepiej gdy są obsiane 
zbożami), otwarte, po-
rośnięte trawą pofał-
dowane pastwiska, ni-
zinne i górskie łąki o 
umiarkowanej wilgot-
ności, tereny bezle-
śne, odkryte bagna, pa-
górki. Należy do nie-
wielu gatunków, któ-
rym nie przeszkadzają 
zmiany zachodzące w 
rolnictwie, a co za tym idzie, 
intensywne przekształcenia w 
krajobrazie. Żywi się głów-
nie owadami, pająkami, wi-
jami, dżdżownicami oraz in-
nymi bezkręgowcami. Jesie-
nią i zimą dietę uzupełnia na-
sionami traw, chwastów i zbóż 
(głównie pszenicy) oraz zielo-
nymi częściami roślin. 

W ciągu roku wyprowa-
dza jeden lub dwa lęgi. Two-
rzone pary są monogamiczne. 
Samica buduje gniazdo bezpo-
średnio na ziemi, pośród nie-
zbyt gęstej lub niskiej roślinno-
ści zielnej (np. w jarym zbożu), 
w płytkim dołku wyściełanym 
źdźbłami traw, niewielką ilością 
końskiego włosia i cienkich ko-
rzonków. Gniazdo jest dobrze 
ukryte. Najczęściej przylatu-
jący skowronek nie ląduje w 
jego pobliżu, lecz gdzieś dalej i 
dochodzi do niego pieszo. Jaja 
o zróżnicowanym tle od biało-
szarego po oliwkowe lub biało-
brązowe z licznymi, szarobrą-
zowymi plamkami są wysiady-
wane przez 11-14 dni wyłącznie 
przez samicę. Pisklęta, gniaz-
downiki, opuszczają gniazdo po 
8-11 dniach, ale przez pewien 
czas są jeszcze uzależnione od 
pokarmu przynoszonego przez 
oboje opiekujących się nimi tro-
skliwie rodziców i nie są zdolne 
zaraz do lotu. Pisklęta stają się 
lotne w wieku ok. 3 tygodni. 

Na terenie Polski gatunek 
ten jest objęty ścisłą ochroną 
gatunkową. W Europie znaj-
dują się regiony, gdzie gatun-
kowi grozi już całkowite wygi-
nięcie.

Skowronek niegdyś był ho-
dowany w domach i zjadany. 
Aż do początku dwudziestego 
wieku skowronki jadano także 
w Polsce i sąsiednich krajach. 
W Europie Środkowej jest to 
obecnie zabronione.

Symbolizuje złączenie 
nieba z ziemią, mediację mię-
dzy wiosną, świtem, porankiem 
i czasomierzem; nadzieję i mi-
łość; brawurę, wesołość, lekko-
myślność, żywość, ruchliwość, 
mądrość, naiwność, przesłanie 
i pokorę kapłańską. 

Bogini mądrości Atena (Mi-
nerwa) przybierała niekiedy 
postać skowronka. Skowronek 
w literaturze jako ranny pta-
szek - ,,Chcesz już iść? Jeszcze 
ranek nie tak bliski, słowik to, a 
nie skowronek się zrywa i śpie-
wem przeszył trwożne ucho 
twoje (…); ,,Ciemność dla 
sowy, światłość dla skowronka” 
(Cymbelin 3,6 Szekspira, tł. L. 
Uiricha). Skowronek jako „ze-
gar” rolnika- „Żeńcy wstają ze 
skowronkiem i ze skowron-
kiem się spać kładą” (Idylle 
10,50 Teokryta); „Wesołe 
skowronki to zegary oracza” 
(Stracone zachody miłości 5, 

2, 914 Szekspira). Skowro-
nek to również poranna pieśń, 
młodzieńczy zapał, radość ży-
cia, samorodna muzykalność, 
wzlatujące, bezcielesne szczę-
ście, dla mistyków - radosna 
modlitwa zaniesiona do stóp 
tronu Stwórcy - „Ranny wio-
sny dzwonek, również głęboko 
w niebie schowany skowronek” 
(Pan Tadeusz 2, 13—14 Mic-
kiewicza). Skowronek w chrze-
ścijaństwie oznacza kapłań-
stwo, pokorę kapłana; w śrdw. 
— miłosierdzie; dla franciszka-
nów — radość pracy. 

U Gallów skowronek był 
ptakiem dobrej wróżby. Lu-
dowe porzekadło głosi, że 
„święta Agnieszka (21 stycz-
nia) wypuszcza skowronka z 
mieszka”.

Maleńki skowronek symbo-
lizuje radość o poranku i rado-

sną wiosnę, która przychodzi 
po smutnej i ponurej zimie. We-
dług tradycji ludowej ptaszki te 
spędzały zimę pod miedzą na 
polu, a ich pojawienie się zwia-
stowało szczęście. 

Trudno byłoby sobie wy-
obrazić życie bez świergotu 
małych wróbelków, radosnego 
oznajmiania wiosny przez 
skowronka, czy wieczornych 
trelów słowika. Smutno byłoby 
bez dźwięków wydawanych 
przez instrumenty muzyczne, 
czy bez pięknych pieśni, jakie 
zawsze towarzyszyły ludziom. 
Każdy z nas otrzymał perłę pie-
śni. Jedni, jak wielcy kompo-
zytorzy czy artyści, większą, 
inni całkiem małą. Jedno jest 
pewne: pieśń „towarzyszy w 
smutku i weselu, przy pracy i 
w boju”.

CH

Szwajcarskie żubry  
w Bieszczadach
W czwartkowe popołudnie trójka żubrów ze Szwajcarii dotarła do Nad-
leśnictwa Stuposiany, gdzie zamieszkała w czterohektarowej zagro-
dzie pokazowej. Te największe ssaki Europy od wiosny już będzie można 
oglądać ze specjalnie w tym celu zbudowanych tarasów widokowych. 

Przybysze to dwie trzy-
letnie krowy Uroa i Tjlli oraz 
dwuletni byk Urkan – wszyst-
kie pochodzą z ogrodów zoo-
logicznych w Bernie i Goldau. 
Sam rozładunek zwierząt prze-
prowadzany był już niemal w 
ciemności. Zwierzęta opusz-
czały kolejno skrzynie po czym 
wskakiwały do śniegu, którego 
metrowa pokrywa zalega w tej 
części gór. Okazało się, że trzy-
dziestogodzinną podróż zniosły 
znakomicie. 

- To przemieszczanie żu-
brów po Europie ma na celu za-
chowanie mocno zawężającej 
się puli genetycznej u tych zwie-
rząt, a właśnie problemy na-
tury genetycznej stanowią naj-
większe zagrożenie dla trwało-
ści gatunku. Przywiezione dzi-
siaj osobniki zostały dobrane 
z uwagi na relatywnie dalekie 
pokrewieństwo z bieszczadz-
kimi pobratymcami – objaśnia 
Jan Mazur, nadleśniczy Nad-
leśnictwa Stuposiany. – Pierw-
szą noc spędziły zwiedzając 
nowe miejsce pobytu, wydep-
tały już sobie ścieżkę do wodo-
poju, rankiem podeszły w oko-
lice paśnika, w którym mają 

zgromadzoną sporą rozmaitość 
karmy. Docelowo w zagrodzie 
pokazowej zamieszka 5-7 żu-
brów. Wkrótce spodziewamy 
się przybycia kilku osobników z 
Francji i Austrii. 

Zagroda żubrów w Mucz-
nem (Nadl. Stuposiany) to ele-
ment programu ochrony tego 
gatunku w Karpatach, prowa-
dzonego przez Regionalną Dy-
rekcję Lasów Państwowych w 
Krośnie. Cały kompleks obiek-
tów zajmuje dziewięć hekta-
rów. Platformy widokowe po-
zwalają na oglądanie zwie-
rząt niemal na całości zagrody 
pokazowej. Wybieg jest bar-
dzo urozmaicony; przez środek 
przepływa strumyk, zaś paśnik 
znajduje się w najodleglejszym 
punkcie wybiegu, porośniętym 
wiekowymi jodłami. 

Łączny koszt przedsięwzię-
cia sięgnie miliona złotych,  
z czego 85% to pieniądze pocho-
dzące z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, po-
zostałą część dofinansował Na-
rodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. 

Edward Marszałek
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Do każdej ceny netto do-
liczony będzie podatek VAT  
w wysokości 23%. Wszystkie krót-
kie ogłoszenia niekomercyjne, z 
ofertami pracy lub osób poszukują-
cych pracy umieszczane są w Du-
kielskim Przeglądzie Samorządo-
wym  nieodpłatnie.

Cennik reklamy obowiązuje 
również w odniesieniu do strony in-
ternetowej.

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

W krainie rondla i patelni
Zwracamy się z prośbą o przysyłanie na adres redakcji przepisów kuli-
narnych. 
Z góry serdecznie dziękujemy. Dla osoby, która w ciągu roku przyśle  

do redakcji największą ilość przepisów przewidziana jest nagroda. 
Przepisy można przesyłać na adres:
Urząd Gminy Dukla -DPS, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11
lub na adres internetowy dps@dukla.pl z dopiskiem „Kącik kulinarny”

W pasieceNOWY KANTOR WYMIANY WALUT
DUKLA

ul. Trakt Węgierski 26a
POCZEKALNIA PKS (obok budki z pieczywem))

Czynny:
PN – PT 8.00 – 16.00

SOB 8.00 - 13.00

PRZY WIĘKSZYCH TRANSAKCJACH MOŻLIWOŚĆ 
NEGOCJACJI CEN !!!

ZAPRASZAMY !!!
DO NAS MASZ BLISKO !

Ryba nie tylko od święta
Jeśli przyjrzymy się konsumpcji ryb w Polsce poza okresem Bożego Narodzenia, widać że 

nie należą one do ulubionych dań Polaków. Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej w 2010 r. spożycie ryb wzrosło o 4 procent do 13,5 kg rocznie na 
jednego obywatela. Spodziewane są dalsze wzrosty, na poziomie 5-10 procent.. To jednak nadal 
niewiele, porównując choćby ze średnią europejską, czyli ponad 22 kg rocznie, nie mówiąc już 
o Japończykach, z których każdy zjada rocznie więcej niż 60 kg ryb i owoców morza.

Dzisiaj proponujemy pyszne danie z pstrąga:

Pstrąg pieczony z sosem czosnkowo-ziołowym 

Składniki na 4-5 porcji
• 1 duży kilogramowy pstrąg, wypatroszony (ja piekę razem z głową)
• przyprawa do ryb, sól, pieprz
• 3 plastry cytryny (mogą być ze skórką)
• 1/4 kostki masła 
• 3 ząbki czosnku
• 2 łyżki natki pietruszki
• gałązka rozmarynu, może być także suszony
Sposób przygotowania

1. Masło o temp. pokojowej zmieszać z przeciśniętym przez praskę czosnkiem i lekko posie-
kaną natką pietruszki.

2. Rybę umyć, osuszyć, natrzeć przyprawami, do środka włożyć gałązkę rozmarynu, plastry 
cytryny i połowę masła przygotowanego wcześniej. Jeśli mamy czas to tak przygotowaną 
rybę owijamy folią i wkładamy na 1 h do lodówki. Rybę z wierzchu obłożyć resztą masła, 
owinąć folią tak, aby rozcięcie „na brzuchu” ryby było odsłonięte (folia w łódeczkę). Uło-
żyć na blaszce i wstawić do nagrzanego do 200 st. piekarnika. Piec ok. 20-30 minut, po-
tem wyjąć z piekarnika, folię odwinąć tak, aby ryba mogła się przyrumienić. Piec jeszcze 
około 5 min.

S m a c z n e g o !

Pszczoły i pszczelarze
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie przy wsparciu Unii Euro-
pejskiej zorganizował kurs, który zakończy się egzaminem kwalifika-
cyjnym na tytuł zawodowy pszczelarz i mistrz pszczelarz. Kurs odbywa 
się w Zespole Szkół w Iwoniczu. Z naszego Koła uczestniczy trzech ko-
legów, którzy będą musieli zdać egzamin teoretyczny i praktyczny przed 
komisją egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie. 
O randze kursu świadczy to, że ponad 70 członków WZP w Rzeszowie 
uczestniczy w nim, a wykładowcami są między innymi dr hab. Krystyna 
Czekońska, dr hab. Paweł Chorbiński. Życzymy powodzenia wszystkim 
kursantom.

Pszczelarstwo jest dziedziną rolnictwa wymagającą bardzo du-
żej wiedzy i doświadczenia. Obecnie bardzo trudno jest utrzymać 
się z samych pszczół. Wiele gospodarstw pszczelarskich zostało 
zmuszonych do poszukania nazwijmy to poza pszczelich źró-

deł dochodu. Jednak na Pod-
karpaciu ilość rodzin pszcze-
lich nie spada, a dlaczego? Bo 
wielką rzeszą pszczelarzy sta-
nowią tzw. hobbyści. Niedo-
ceniani, a wręcz w niektórych 
środowiskach lekceważeni. 
Jednak właśnie to dzięki nim 
napszczelenie Podkarpacia jest 
w miarę równomiernie rozło-
żone. Pszczoły z reguły są za-
dbane i dopilnowane, a można 
nawet zauważyć pewną tenden-
cję „za dużej troski” u niektó-
rych pszczelarzy. Hobbyści do 
gospodarki pszczelej nie przy-

kładają praw ekonomii. Gdyby 
to robili pszczoły musiały by 
na tym ucierpieć. Dla pszczela-
rza hobbysty najważniejsze są 
pszczoły i ich dobro. 

Musimy pamiętać, że dzięki 
pszczelarzom pszczoły zapy-
lają nie tylko nasze uprawy, ale 
i rośliny dziko żyjące, dzięki 
czemu mamy zachowaną bio-
różnorodność, a to jest poży-
teczne dla ludzkości. W Polsce 
nie ma zwyczaju wynajmowa-
nia pszczół do zapylania sadów 
bo i tak to zrobią przy tak du-
żym napszczeleniu. A na doda-
tek plantatorzy sadów, rzepaku 
i innych upraw nie za bardzo 
przejmują się losem pszczół. 
Stosują opryski środkami szko-
dliwymi dla pszczół, bądź w 
nieodpowiedni sposób lub cza-
sie. Zapaliło się dla nas pszcze-
larzy światełko w tym temacie. 
Jest projekt ustawy nakładający 
surowe kary za łamanie zasad 
dokonywania oprysków. Środki 
ochrony roślin mają być bar-
dziej bezpieczne dla pszczół. 
Musimy również pamiętać, że 
pszczoły pełnią dla człowieka 
funkcję bezpiecznika. Jeżeli 
pszczołom coś szkodzi to czło-
wiekowi również. Jeżeli nasza 
działalność doprowadzi do wy-
marcia pszczół to nieuchronny 
koniec czeka ludzkość i nie jest 
to chwyt propagandowy. 

Oby nigdy nie zabrakło 
pszczół i ludzi zajmujących się 
nimi.

Witold Puz 
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Zawiadamiam o otwarciu likwidacji STOWARZYSZENIA KOBIET 
„GOSPOSIA” CERGOWA

Nr KRS 0000320245

Rachunek wyników za lata działalności Stowarzyszenia: 2009, 2010, 
2011 równa się 0,00  /słownie: zero/ złożony w Urzędzie Skarbowym 

w Krośnie.

Wanda Wójcik - Likwidator
Stowarzyszenie Kobiet „GOSPOSIA” w Likwidacji

Panu Zdzisławowi Zaniewiczowi
wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci Żony
składają 

pracownicy ZOPO

Pani Stanisławie Zaniewicz
wyrazy współczucia z powodu śmierci  

Synowej
składa Redakcja Dukli.pl

Panu Jerzemu Gunia

wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

śmierci Matki 

składają

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

Redakcja Dukli.pl kontynuuje cykl „Dukla – wczoraj i dziś”, w którym pokazujemy jak Dukla 
zmieniała się w ciągu lat. Czytelników, którzy dysponują starymi zdjęciami Dukli i chcą się po-
dzielić tym z innymi, zapraszamy do redakcji. Zdjęcia zeskanujemy i będziemy wykorzystywać w 
kolejnych numerach gazety. Dla zobrazowania zmian pokazujemy zdjęcie danego miejsca w Dukli  
z chwili obecnej. Za każde dostarczone zdjęcie przewidujemy nagrody książkowe.  
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Redakcja

Dukla - Ratusz - luty - 2012 r.

„Kobieta najpierw marzy o facecie, który nie po-
zwoli jej zasnąć całą noc, a potem narzeka,  
gdy ten chrapie.”

Tomasz Rybak

Złota myśl :)

W związku z 65. leciem Koła Łowieckiego „Rogacz” w Dukli cytuję fragment książki  
„W kniejach Beskidu” autorstwa przewodniczącego Zarządu kol. Zdzisława Dudzica. „Dzięki 
wytężonej pracy i zaangażowaniu Zarządu Koła, zespołu redakcyjnego i Zarządu Okręgu PZŁ 
udało się nam pokonać przeszkody i doprowadzić do wydania niniejsze monografii. Jesteśmy rów-
nocześnie świadomi jej niedoskonałości, wynikającej głównie z niedostatku materiałów źródłowych 
szczególnie tych z okresu istnienia koła nr 3 w Tylawie. Mam nadzieję, że opracowanie to spotka 
się z życzliwym przyjęciem myśliwych, ich rodzin oraz całej rzeszy sympatyków. Dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczynili się do powstania niniejszej monografii i dołączam myśliwskie pozdrowienie 
„Darz Bór”.

dwóch kolegów, złoty Me-
dal Zasługi Łowieckiej ode-
brało 5 kolegów, srebrny me-
dal Zasługi Łowieckiej 12 ko-
legów, brązowy medal 20 kole-
gów, Medal za Zasługi dla Ło-
wiectwa Województwa Kro-
śnieńskiego 4 kolegów, Medal 
Zasłużony dla Łowiectwa Kro-
śnieńskiego okręgu PZŁ 11 ko-
legów. Są to dane z Okręgo-
wej Rady Łowieckiej PZŁ w 
Krośnie, które zostały umiesz-
czone w wydanej monografii 
„W kniejach Beskidu”.

Tu równocześnie pragnę za-
znaczyć, że nasi koledzy zdo-
byli złoto i srebrno medalowe 
trofea myśliwskie, co świadczy 
o prawidłowo prowadzonej go-
spodarce łowieckiej.

Nasze Koło dzierżawi dwa 
obwody łowieckie: nr 199 o 
powierzchni 5328 ha i obwód 
nr 186 o powierzchni 6310 ha. 
Dzierżawa została podpisana 
z Regionalną Dyrekcją Lasów 
Państwowych w Krośnie na 
okres 10 lat. 

Koło zrzesza 60 członków 
w tym 49 myśliwych posiada 
uprawnienia selekcjonerskie. 

Powyższe dane przedsta-
wiłem na prośbę Czytelni-
ków, niech wszyscy wiedzą, co 
dzieje się w naszym Kole i tu 
jeszcze raz odsyłam zaintere-
sowanych do przeczytania i za-
poznania się z wydaniem mo-
nografii „W kniejach Beskidu” 
(65 lat Koła Łowieckiego w 
Dukli).

Uważam, że wszyscy je-
steśmy odpowiedzialni za na-
sza przyrodę, bytującą zwie-
rzynę, aby w następnych latach 
nasi następcy mogli korzystać z 
dóbr naszych pól i lasów i żyją-
cej tu zwierzyny.

W naszych działaniach, 
a szczególnie Zarządu Koła 
istotna jest współpraca z mło-
dzieżą oraz działalność ekolo-
giczna. Zdajemy sobie sprawę, 
że wszyscy jesteśmy odpowie-
dzialni za to, co pozostawimy 
przyszłym pokoleniom. 

„Darz Bór”
Materiał przygotował:  

Fryderyk Krówka 
Honorowy Członek  

KŁ „Rogacz” w Dukli

P.S. Żegnamy gawędzia-
rza i popularyzatora wiedzy o 

przyrodzie, twórcę telewizyj-
nego programu „Zwierzyniec”, 
wielkiego myśliwego Michała 
Sumińskiego, który zmarł 24 
grudnia ubiegłego roku. Miał 
97 lat. 

Humor
Żona myśliwego 
mówi do męża:
- Mama da nam ten 
obraz, przedstawiający polo-
wanie, który tak wam się po-
dobał .
- A jak się mamie od-
wdzięczymy?
- Damy jej Piotrusia na wycho-
wanie.

* * *
Jeden myśliwy pyta kolegę:
-Jaka jest różnica miedzy ka-
walerem, a żonatym?
-To jest tak, gdy się kawaler 
zakochuje to się żeni, a gdy żo-
naty się zakochuje to się roz-
wodzi. 

* * *
Co się stało z twoim mężem 
po powrocie z polowania, czy 
coś sobie zrobił? Czy coś sobie 
złamał?
-Tak przysięgę wierności mał-
żeńskiej

* * *
U wróżki: Mam dla pani 
smutną wiadomość, z kart wy-
chodzi, ze mąż może zginąć na 
polowaniu.
- Tyle to ja wiem, proszę mi 
powiedzieć czy będę unie-
winniona.

* * *
Synowa zwraca się do teścia 
myśliwego ze skargą:
- Tato pomóż mam straszne 
kłopoty ze swoim mężem.
- Jakie kłopoty?
- On nie umie pić wódki ani 
polować
- To chyba dobrze!
- Niezupełnie. Nie umie pić 
wódki ani polować a do 
wszystkiego ma duży zapał

* * *
Żona mówi do męża myśli-
wego: Czuję, że mnie zdra-
dziłeś?
- Nie możesz czuć. Zaraz potem 
wziąłem prysznic.

* * *
Dlaczego nasz sąsiad, ten my-
śliwy tak strasznie krzyczał na 

Łowiectwo i ekologia

Pragnę przypomnieć, że 
w/w publikacja nie jest do-
stępna w sprzedaży. Ist-
nieje możliwość wypożyczyć 
książkę od myśliwych naszego 
Koła”

Jak już pisałem w poprzed-
nim numerze, nadchodzą mie-
siące najtrudniejsze dla naszej 
zwierzyny czarnej, płowej oraz 
ptactwa. Rozpoczynają się dni 
i tygodnie wykotów, wycie-
leń i wylęgów. Zdajemy sobie 
sprawę, że miesiąc marzec to 
przeplata więcej zimy, a mniej 
lata. To właśnie zmusza myśli-
wych jak i ekologów, do wytę-
żonej pracy w łowiskach, nie 
tylko w głębokiej kniei, ale i 
wśród małych zagajników, re-
miz i zarastających pól. Dokar-
miamy zwierzęta tak karmą su-
chą jak i sypką. Stare przysło-
wia są mądrością myśliwych 
„Gdzie chów tam łów”.

Dukla wczoraj i dziś

nam o potędze dzikiej przy-
rody, o obowiązujących w niej 
odwiecznych prawach, o toczą-
cej się w niej walce, która jest 
motorem nieustannego trwania.

Nasi myśliwi, nie zważa-
jąc na trudności takie np. duża 
pokrywa śnieżna, docierają w 
określone miejsca donosząc 
karmę dla zwierzyny. Myśliwi 
za swoją pracę na rzecz ochrony 
zwierzyny, jej dokarmianie, 
pracę przy uprawie poletek ło-
wieckich, budowie brogów i 
zapełnianie ich sianem, współ-
pracę z młodzieżą, organizację 
różnego rodzaju konkursów do-
tyczących ochrony zwierzyny 
jak i za inne prace w łowisku 
zostali odznaczeni i uhonoro-
wani odznaczeniem łowieckim. 
Tu wspomnę, że w okresie 65. 
lecia istnienia Koła nadano my-
śliwym najwyższe odznacze-
nie „Złom”, który otrzymało 

Zwracam się do tzw. zbie-
raczy poroży, zostawcie zwie-
rzynę w spokoju, nie przega-
niajcie jeleni ze swoich sta-
łych ostoi, bowiem staje się on 
wtedy łatwiejszym łupem dla 
wilka.

Wrócę do obchodów 65. 
lecia naszego Koła. Sztandar 
Koła uhonorowano najwyż-
szym odznaczeniem łowieckim 
„ Złomem”, także takie odzna-
czenie posiada prezes naszego 
Koła Zdzisław Dudzic. O ile 
zacząłem o odznaczeniach to 
przypominam, że istnieją: brą-
zowy, srebrny i złoty Medal Za-
sługi Łowieckiej. W roku 1929 
Zarząd Główny ówczesnego 
Polskiego Związku Stowarzy-
szeń Łowieckich ustanowił ho-
norowy żeton zasługi nazwany 
„Złomem”. Wręczanie tego od-
znaczenia jest pewnego rodzaju 
misterium, przypominające 

swoja żonę?
- Nie chciała mu powiedzieć, 
na co wydała wszystkie pie-
niądze.
- A dlaczego dzisiaj na nią 
krzyczy?
- Bo mu wreszcie powiedziała.

Dukla - Ratusz koniec lat 60. XX wieku. Zdjęcie udostępnił Jan Strycharski.

Foto. Jan Grochowski: Prezes Dudzic zastanawia się: Jak wygląda wykonanie planu, bo koniec sezonu już tuż, tuż ...
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Kontrakt z NFZ
 9 lekarze rodzinni, pediatra, stomatologia

 9 poradnie spec.: ginekologia-położnictwo,  
laryngologia, okulistyka, dermatologia,  
pulmunologia

 9 rehabilitacja ambulatoryjna (Równe)

 9 diagnostyka: laboratorium analityczne, USG

Usługi odpłatne
 9 poradnie spec.: neurologia, kardiologia,  
okulistyka, nefrologia, psychiatria,  
chirurgia naczyniowa

 9 laboratorium analityczne - nowe, niższe ceny

 9 pracownia USG, densytometria

 9 medycyna pracy

więcej szczegółów: www.dukla-viva.pl

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dukla, ul. Słowacka 11 | Iwla | Jaśliska | Równe

Czynna: pon. - pt.: 8 - 19, sob. 9 - 13

Nowe wydawNictwa GmiNy dukla

W Łękach Dukielskich też potrafią lepić bałwany.
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