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Misiowa kasa
Cykl wydawniczy każdej gazety sprawia, że trzeba pisać ze 

znacznym często wyprzedzeniem. Uwzględniać daty, fakty, prze-
widywać, co może się wydarzyć. I bądź tu mądry i pisz wiersze. 

i uznawane są szopki krakow-
skie. W wigilię Bożego Naro-
dzenia, a raczej w przeddzień, 
odbywa się na Rynku Głów-
nym w Krakowie, pod Ada-
siem, czyli pod pomnikiem 
Mickiewicza konkurs - wy-
stawa szopek. Kilkadziesiąt, 
zwykle prawdziwie artystycz-
nych dzieł, wystawiają artyści 
szopkarze z całej Polski. Po-
tem najciekawsze prace pre-
zentowane są nieopodal, w Mu-
zeum Historycznym i ta wy-
stawa trwa kilka tygodni. Nie-
które prace bywają kupowane, 
często przez zagranicznych na-
bywców, są potem ozdobą nie-
jednych zachodnich salonów.

W moim poprzednim no-
wojorskim felietonie nie wspo-
mniałem o świątecznej at-
mosferze nowojorskiej ulicy, 
w tym przede wszystkim do-
mów handlowych w tej sto-

Dobrze przynajmniej, że re-
daktorka naczelna nie zmusza 
mnie do pisania rymów, choć 
pewnej rzeczy nie chce odpu-
ścić. - Pisz o Dukli, o Dukielsz-
czyźnie, a jeżeli o górach, to o 
Beskidzie Niskim lub Biesz-
czadach. A ja pani redaktor na 
to: Dukli i Dukielszczyźnie po-
święconych jest 31 stron „D”, 
niech więc ta jedna stroniczka 
mojej „Cergowej” będzie o rze-
czach bardziej ogólnych, nie 
związanych z regionem. Stąd w 
poprzednim numerze było tro-
chę o Ameryce i Nowym Jorku, 
o przedświątecznym, amery-
kańskim nastroju i tamtejszych 
obyczajach. Pani redaktor mi 
na to w kolejnym mailu: mamy 
u siebie wystawę pięknych szo-
pek... Dla mnie była to suge-
stia i jakby przygana, że nie 
było w grudniowym numerze  
o szopkach. 

No to postaram się nadro-
bić... Z szopek światowych - 
tak światowych - bardzo znane 

Szopka krakowska z wystawy  
w 2012 roku. Źródło: internet

„Szlachetna Paczka” 
w Dukli i okolicach

SZLACHETNA PACZKA 
to ogólnopolski projekt po-
mocy rodzinom, które z nie-
zawinionych przyczyn zna-
lazły się w trudnej sytuacji 
materialnej. Wolontariusz jest 
przewodnikiem w robieniu 
paczki, podpowiada, w jakim 
rozmiarze powinny być buty 
dla dzieci i co sprawi szcze-
gólną radość ich mamie. Wo-
lontariusze odwiedzają rodziny 
i je ankietują, tym samym prze-
prowadzali mały wywiad śro-
dowiskowy. Po decyzji o włą-
czeniu rodziny do projektu 
krótki opis sytuacji rodzin i li-
sta ich konkretnych potrzeb tra-
fia do anonimowej interneto-
wej bazy, z której korzystają 
darczyńcy – osoby przygoto-
wujące paczki dla poszczegól-
nych rodzin. Darczyńcy bar-
dzo angażują się w pomoc dla 
wybranej rodziny i wkładają 
dużo wysiłku w przygotowa-
nie paczki. Często w pomoc dla 
jednej rodziny włączonych jest 
nawet kilkanaście osób.

W 2011 roku Szlachetna 
Paczka po raz pierwszy odbyła 
się w rejonie do Dukli. 11 wo-
lontariuszy dotarło do 24 ro-
dzin, z których 23 zostało włą-
czonych do projektu i otrzy-
mało pomoc. 

W 2012 roku Lider 
Rejonu Justyna Zim-
ny-Frużyńska po go-
rących dyskusjach z li-
derami zespołów pod-
jęła decyzję o podwo-
jeniu liczy rodzin, które 
miałyby być objęte po-
mocą. Pozostało jedy-
nie znaleźć wolontariu-
szy. Z poprzedniej edy-
cji z 11 osób 8 dołączyło rów-
nież do drużyny w tym roku. 
Dzięki rozmowom i zachę-
tom z Dukli dołączyło kolej-
nych 9 osób, ale to było ciągle 
za mało, aby podwoić liczbę 
rodzin do których dotarłaby 
„Paczka”. Jak rycerze na bia-
łych koniach, do pomocy przy-
byli znajomi z Rzeszowa i tym 
sposobem do drużyny na nasz 
rejon dołączyło 7 wolontariu-
szy z Rzeszowa. W sumie w re-
jonie Dukli i okolicach 24 wo-
lontariuszy dotarło do 51 ro-
dzin, z czego 47 zostało włą-
czonych do Szlachetnej Paczki 
z miejscowości: Dukla - 7, Na-
dole - 4, Cergowa - 4, Zboiska - 
3, Daliowa - 1, Głojsce - 1, Bła-
żowa  - 1, Zawadka Rymanow-
ska - 2, Trzciana - 1, Wietrzno 
- 1, Barwinek - 1, Mszana - 1, 
Łęki Dukielskie - 6, Jasionka - 
1, Zmiennica - 2, Iwonicz - 1, 
Rogi, - 2, Iwla - 1, Chyrowa - 2, 

Zawadka Rymanowska - 2,  
Tylawa - 1, Teodorówka - 2.

W całej Polsce w 2012 
roku w pomoc rodzinom włą-
czyło się ponad 7500 wolon-
tariuszy i 432 liderów, któ-
rzy aktywnie poszukiwali dar-
czyńców. Teraz też potrzebu-
jemy Waszego zaangażowania 
i pomocy. Aby paczkowa po-
moc mogła dotrzeć w kolejnym 
roku do rodzin – niezbędne są 

środki finansowe na organiza-
cję XIII edycji. Każdy z nas 
może zachęcać do współtwo-
rzenia projektu w takiej formie. 
Wystarczy wysłać sms o treści 
PACZKA na numer 75465. 
Koszt to 5 zł plus VAT. Ks. Ja-
cek Stryczek pisze: Paczka jest 
finansowana przez Was. Każda 
wpłata oznacza szansę dla ko-
lejnej rodziny w potrzebie 

Mieszkańcom Gminy Dukla  
w Nowym 2013 Roku

wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia, 
zasobności, realizacji planów rodzinnych  

i zawodowych

życzą
 Andrzej Dziedzic Marek Górak
 Przewodniczący Rady Burmistrz Dukli
 Miejskiej w Dukli 

 Czytelnikom Dukli.pl
uśmiechu, radości, zdrowia i dużo szczęścia

w Nowym 2013 Roku

życzy
Redakcja
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Wiadomości z Gminy

licy świata. Domów, które prześcigają 
się w reklamowych pomysłach. Nieod-
łącznym elementem promocji są żywe 
aniołki z dzwoneczkami, zachęcające 
do odwiedzin pobliskich galerii han-
dlowych, najczęściej jest to Macy’s.  
I prawda, ruch tam niezwykły, dzienne 
obroty idą w grube setki tysięcy dola-
rów, ale na tym polega każde kupiec-
two. Potem wszystko klapnie. Po świę-
tach już i mniej pieniędzy w kabzie, 
trzeba dzieci wysłać na zimowisko, po-
myśleć samemu o jakichś nartach, czy 
innych zimowych uciechach gdzieś - u 
nas - w Ustrzykach, w różnych Białkach 
lub Bukowinach. To wszystko kosz-
tuje krocie. Dziennie na samo utrzyma-
nie trzeba wydać do stu złotych, a gdzie 
w tym wszystkim narty, trzeba wyku-
pić dzienny lub tygodniowy skipass, na 
stoku napić się herbaty, coś przekąsić,  
a czasem i skorzystać z uwag instruk-
tora. Zwykle w ten czas przedświąteczny 
wybierałem się na narty w Dolomity, w 
tym roku musiałem zrezygnować z tej 
przyjemności, ale dzwoni mi Jacek, że 
dużo tracę, bo coraz więcej tam tras, one 
tak przygotowane, że już lepiej się nie 
da. Znam to wszystko z autopsji, jednak 
często przypominam sobie moje narty 
w latach bardzo minionych, najczęściej 
na Kasprowym w Tatrach, kiedy jeszcze 
nie znano ratraków do ubijania stoków. 
I samiśmy sobie przygotowywali stoki, 
ustawiali tyczki i taka jazda dawała dużą 
frajdę. Prawda, że nam w międzycza-
sie i lat przybyło i ochoty nieco odeszło, 
ale w moim przypadku narty i góry za-
wsze pozostaną na pierwszym miejscu. 
Z gór tegorocznych na pewno najcie-
kawsze były bezsprzecznie Tatry, choć 
nie była to wspinaczka, a zjazd już ko-
lejką linową, zresztą jedną z najstar-
szych w świecie, z połowy lat 30. ze-
szłego wieku.

Wiem, że właściciele niektórych ko-
lejek i wyciągów zamyślają sprzedaż 
tych urządzeń, nabywcami mieli by być 
Słowacy, którzy w swoich górach utwo-
rzyli przedsiębiorstwo, zajmujące się 
kupnem i eksploatacją urządzeń lino-
wych w górach. To jak to? Słowakom 
się to wszystko opłaca - kupno i potem 
eksploatacja, a Polakom już nie? Nic z 
tego nie rozumiem, poza chytrością i so-
biepaństwem właścicieli tych wszyst-
kich lin, wagoników i krzesełek w Ta-
trach i w Beskidach. Ale jednak rozu-
miem: kasa, Misiu, kasa...

Zbigniew Ringer

Droga powiatowa Trzciana 
- Zawadka Rymanowska  
  wyremontowana

Betlejemskie Światło Pokoju
W tym roku podobnie jak w latach poprzednich Betlejem-

skie Światło Pokoju odebrał burmistrz Dukli Marek Górak 
z rąk harcerzy z Jaślisk.

Od kilku lat tradycją stało się przekazywanie symbolicz-
nego Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy 21 DH z Ja-
ślisk burmistrzowi Dukli. Delegacja drużyny w składzie: Kamila 
Drozd, Katarzyna Lorenc i Norbert Faliszek wraz z dyrektorem 
ZSP w Jaśliskach Adamem Dańczakiem przekazała w tym roku 
światło z kościoła OO. Kapucynów w Krośnie wraz z życzeniami 
świątecznymi Burmistrzowi Dukli Markowi Górakowi.

Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna harcerska akcja 
przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicz-
nego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betle-
jem. Jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie 
stawiane na wigilijnym stole. Akcje zapoczątkowały w 1986 roku 
Austriackie Radio i Telewizja w Linzu. Były to działania chary-
tatywne przede wszystkim na rzecz dzieci niepełnosprawnych i 
osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej harcerzy i skautów 
akcja objęła prawie całą Europę. Rokrocznie Światło przywożone 
jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest 
skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najbar-
dziej odległych zakątków kontynentu. 

W Polsce od 1991 roku akcje prowadzą harcerze ze Związku 
Harcerstwa Polskiego. Odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od 
skautów słowackich na Łysej Polanie w Tatrach. Po uroczystej 
mszy św. odprawianej w kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, 
zlokalizowanej na terenie schroniska górskiego ZHP „Głodówka” 
trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich,  

a za ich pośrednic-
twem do mieszkań-
ców miast i wsi. Be-
tlejemskie Światło 
Pokoju z rąk harce-
rzy uroczyście przej-
mują: prezydent RP, 
premier, marszałek 
Sejmu RP i prymas 
Polski.

Krystyna  
Boczar-Różewicz

Nowe wydawnictwo z cyklu Biblioteki Dukielskiej

Przełęcz Dukielska  
we wrześniu 1939 roku

Bezpieczniej na 
drodze w Głojscach

Powiat Krośnieński zakończył 
budowę chodnika w Głojscach w 
ciągu drogi powiatowej Sulistrowa 
– Draganowa – Głojsce, w okoli-
cach szkoły i kościoła. Był to drugi 
etap inwestycji rozpoczętej w 2010 
roku, w ramach której wybudo-
wano 300 m chodnika. Zakoń-
czony w tym roku etap obejmował 
również budowę 300 m chodnika o 
szerokości 1,5 m oraz budowę ko-
lektora burzowego. Gmina Dukla 
partycypowała w kosztach przed-
sięwzięcia. Całkowita wartość in-
westycji to 137 760 zł, a tym wkład 
gminy Dukla wynosi 50 tys. zł.

Przy odbiorze robót obecni byli 
dyrektor – etatowy członek Za-
rządu Powiatu Jan Pelczar, za-
stępca burmistrza Dukli Andrzej 
Bytnar, radna gminy Halina Pie-
truś, która czyniła starania o bu-
dowę chodnika i zabiegała o środki 
z budżetu gminy na dofinansowa-
nie inwestycji oraz Janusz Zaj-
del ze Starostwa Powiatowego 
w Krośnie. 

Krystyna Boczar-Różewicz

Droga wymagała kapitalnego 
remontu. Stan techniczny na-
wierzchni zagrażał bezpieczeń-
stwu jej użytkowników oraz 
ograniczał dostępność do drogi 
międzynarodowej nr 9 Radom 
- Barwinek. Jest to ważny ciąg 
komunikacyjny zarówno dla 
mieszkańców gminy Dukla jak 
również Nadleśnictwa Dukla 
i lokalnych zakładów produk-
cyjnych. Jest jedyną drogą 
prowadzącą do wsi Zawadka 
Rymanowska.

W odbiorze inwestycji, któ-
ry nastąpił 27 listopada 
uczestniczyli: radny powiatu 
Krzysztof Zawada, kierownik 
PZD w Krośnie Marek Pepera, 
Janusz Zajdel ze Starostwa 
Powiatowego w Krośnie, Ludwik 
Krakowiecki sekretarz biu-
ra Nadleśnictwa Dukla, współ-
właściciel Przedsiębiorstwa 
„Żwirgeo” Zbigniew Trytko 
oraz przedstawiciele wykonaw-
cy zadania Rejonu Budowy Dróg 
i Mostów w Krośnie.

W ramach zadania wykona-
no wzmocnienie nawierzch-
ni mieszanką mineralno – as-
faltową wraz z uzupełnieniem 
poboczy na długości 600 m. 
Wyremontowano także most 
na potoku Zawadka położony w 
ciągu drogi powiatowej. Prace 
obejmowały betonowanie kon-
strukcji, wykonanie izolacji, 
uzupełnienie i malowanie tyn-
ków zewnętrznych oraz wyko-
nanie nawierzchni. 

Wartość całej inwestycji wy-
niosła ponad 183 tys. zł. W 
kosztach zadania partycypo-
wało Nadleśnictwo Dukla. Jak 
przyznał Ludwik Krakowiecki 
– Lasy są jednym z użytkow-
ników tej drogi i są świadome 
tego, że skoro korzystają z niej 
to widzą potrzebę naprawy ze 
względów bezpieczeństwa. 
Inwestycję wsparło także 
Przedsiębiorstwo Produkcyjne 
Kruszywa „Żwirgeo” S.C. prze-
kazując materiał do wykonania 
podbudowy nawierzchni. 

red

Celem projektu jest promocja i popularyzacja produktów: lokal-
nych, tradycyjnych i regionalnych wytwarzanych w gminie Dukla.
W projekcie współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkow-
skimi Unii Europejskiej w wysokości 19 168,13 zł i wkładzie wła-
snym beneficjenta w wysokości 3382,61 zł zostaną zidentyfikowa-
ne produkty i dania lokalne, regionalne i tradycyjne, wydany in-
formator „Dukielskie specjały – kto, gdzie i jakie”, zostanie przy-
gotowana konferencja prasowa i degustacja potraw przygotowa-
nych przez 12 podmiotów dla 25 dziennikarzy z Polski. Każdy z 
uczestniczących w konferencji prasowej dziennikarzy przygotuje 
materiał z przygotowanej degustacji produktów lokalnych, trady-
cyjnych i regionalnych. 
Celem projektu jest identyfikacja, popularyzacja dań i produk-
tów: lokalnych tradycyjnych i regionalnych w regionie i w Polsce. 
Beneficjent: Gmina Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, 
tel.13 43 29 131, e-mail: promocja@dukla.pl 

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformo-
wać, że ukazał się siódmy już tom cyklu Biblioteki Du-
kielskiej: Przełęcz Dukielska we wrześniu 1939 roku. 
Autorem jest Janusz Kubit. Wydawcą Gmina Dukla, 
a do druku przygotowało Wydawnictwo RUTHENUS 
z Krosna

Książka składa się z: przedmowy, wstępu, 5 rozdzia-
łów, zakończenia, podziękowania, bibliografii, słow-
niczka skrótów, indeksu osobowego i ilustracji. 

Opracowanie historyczne „Przełęcz Dukielska we 
wrześniu 1939 roku” przybliża dzieje formowania się 
granicy państwowej po odzyskaniu niepodległości w 
1918 roku i jej ochronę w okresie międzywojennym. 
Ponadto można się zapoznać z historią dwóch batalio-
nów Wojska Polskiego, sformowanych dla tworzonej 
naprędce Armii „Karpaty”, dla obrony południowej gra-
nicy ze Słowacją i Węgrami. Dowiadujemy się także o 
obronie Dukielszczyzny z udziałem II batalionu 2 pp 
KOP „Karpaty” i Batalionu Obrony Narodowej „Kro-
sno” i dalszych losach obrońców przesmyku dukiel-
skiego; tak podczas kampanii wrześniowej; jak i po jej 
zakończeniu.

Książka do nabycia  
w Informacji Turystycznej,  
ul. Trakt Węgierski 26a  
(budynek na dworcu autobu-
sowym) i w księgarni  
w rynku.

Krystyna Boczar-Różewicz

Dukielskie specjały – kto, gdzie i jakie
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„Szlachetna paczka” ...
u dokończenie ze str. 2 

– ponieważ jest szansą na zna-
lezienie, zrekrutowanie, prze-
szkolenie i wyposażenie w ma-
teriały kolejnych wolontariuszy, 
którzy zaangażują się w projekt  
i dotrą z mądrą pomocą do naj-
bardziej potrzebujących.

W imieniu wszystkich wo-
lontariuszy rejonu „Dukla  
i okolice” chciałabym ser-
decznie podziękować osobom 
i instytucją, które wspierają 
nasze działania:
• p. Jan Drajewicz – dyrektor 

Zespołu Szkół nr 2 w Dukli, 
który udostępnia nam sale na 
szkolenia, sprzęt multime-
dialny, przygotowuje wraz 
z nauczycielami i uczniami 
paczki dla rodziny, 

• p. Michał Szopa – dyrektor 
MOSIR w Dukli, gdzie mie-
ści się nasz paczkowy ma-
gazyn,

• p. Małgorzata Bielec – dy-
rektor MOPS w Dukli,

• F.H.U ZIKO – dzięki nim nie 
padamy na twarz z głodu, bo 
nas karmią,

• p. Marek Górak – burmistrz 
gminy Dukli, który ob-
jął nas patronatem honoro-
wym, miło nam było Pana 
Burmistrza gościć w naszym 
skromnym magazynie, dzię-
kujemy, że nas Pan odwiedził 

• p. Grzegorz Jadach – sołtys 
wsi Tylawa,

• p. Tomasz Węgrzyn – sołtys 
wsi Łęki Dukielskie,

• p. Adam Faustus – sołtys wsi 
Cergowa,

• p. Dariusz Falandysz „DJ 
RINO” – który odpowia-
dał za oprawę muzyczną 
naszej małej uroczystości  
z 7 grudnia,

• p. Sławomir Olszyk i p. Piotr 
Nowak – którzy pomagają 
nam w naszych działaniach 
promocyjnych.

 
Już wiemy, że 

jeśli nic nie stanie 
na przeszkodzie, 
będziemy działać 
w edycji 2013. Za-
chęcamy do przy-
łączenia się do na-
szej drużyny.

S e r d e c z -
nie również dzię-
kuję wszyst-
kim, którzy są  
z nami od po-
czątku: Joan-
nie Zimny, Kata-
rzynie Leńczyk, 
Katarzynie Ba-
łon, Renacie Wój-

Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce Organizator

1. IV Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek 6.01. Łęki Dukielskie

Starostwo Powiatowe  
w Krośnie  

Stowarzyszenie „Jedność” 
Łęki Dukielskie  

Ośrodek Kultury Dukla

2. VI Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek 18.01. Dukla OK OK Dukla

3. II GOSPOSIADA Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy 
Dukla 26.01. DL w Wietrznie OK Dukla  

KGW w Wietrznie

4. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapo-
biega pożarom” 7.02. ZSP nr 1 Dukla ZG OSP Dukla  

OK Dukla

5. Gminny Konkurs Tańca Dukla 2013 8.02. Dukla OK OK Dukla

 6. Ferie Zimowe z Ośrodkiem Kultury 11.02. 
– 24.02. Dukla OK OK Dukla

7. Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej o Tematyce 
Miłosnej luty  Dukla ZSP nr 2 ZSP nr 2 Dukla  

Ośrodek Kultury Dukla

8. II Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej 15.03. Dukla OK OK Dukla

9. Konkurs Filmowy – Miniatura Filmowa Marzec - ogł. 
---- listopad Dukla OK OK Dukla

10. Konkurs Świąteczny na „Najpiękniejszą Pisankę, Kraszankę, 
Palmę i Stroik”

18.03 
– 21.03. Dukla OK OK Dukla

11. Mini Playback Show 8.03. Dukla OK OK Dukla

12. Gminne Eliminacje VI Powiatowego Konkursu Polskiej 
Poezji Patriotycznej 12.04. Dukla OK OK Dukla

13. XVI Gminny Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej 10.05. Dukla OK OK Dukla

14. I Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej 17.05. Dukla OK OK Dukla

 15. XXI Gminny Przegląd Piosenki Religijnej Poezji i Plastyki 24.05. Dukla OK OK Dukla

16. BOŻE CIAŁO 30.05. Parafie dukielskie
OK Dukla  

Obsługa akustyczna  
i techniczna uroczystości

17. Dzień Dziecka 1.06.
Dukla kompleks re-
kreacyjno- sportowy 

MOSiR

OK Dukla  
MOSiR Dukla

18. Muzyczne Niedziele z Ośrodkiem Kultury 2.06. Dukla Rynek OK Dukla

19.
Dukielski Dzień Jana Pawła II 16 Rocznica wizyty Jana Pawła 
II w Dukli Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i 
Cerkiewnych

9.06. Klasztor OO 
Bernardynów

Starostwo Powiatowe  
w Krośnie  

Gmina Dukla  
OK Dukla

20. Sobótkowe Spotkania z Folklorem 2013 Targi Rzemiosła i 
Rękodzieła Artystycznego 22.06.

Dukla kompleks re-
kreacyjno- sportowy 

MOSiR
OK Dukla

21. Dni Dukli 2013 6 – 7. 07.
 Dukla kompleks re-
kreacyjno- sportowy 

MOSiR
OK Dukla

 22. Festyn Katolicki 14.07.  - „ - OK Dukla  
Klasztor OO Bernardynów

23. Lato w mieście: Muzyczne Niedziele z Ośrodkiem Kultury 11.08. Dukla Rynek OK Dukla

24. Dni Kultury Żydowskiej 2,3,4. 08. Dukla OK Dukla

 26. Dożynki Gminne 25.08.
Dukla kompleks re-
kreacyjno- sportowy 

MOSiR
OK Dukla

27. Zakończenie Wakacji 2013 II Wakacyjny Przegląd 
Amatorskich Zespołów Muzycznych 25.08. - „ - OK Dukla

28. Gminne Eliminacje Powiatowego Konkursu Polskiej Pieśni 
Patriotycznej 11.10. Dukla OK OK Dukla

Kalendarz imprez Ośrodka Kultury w Dukli na rok 2013

29. Gminny Konkurs Wiersza i Prozy 25.10. Dukla OK OK Dukla

30. Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych 11.11. Dukla Rynek OK Dukla  
ZS SZTETL Dukla

31.  VI Edycja Powiatowego Przeglądu Piosenki Obcojęzycznej 
Dukla 2013 15.11.  Dukla OK

OK Dukla  
Patronat Starostwo 

Powiatowe w Krośnie

32. „Mikołajki” Podaruj dzieciom radość’ 6.12. Dukla OK OK Dukla  
MOPS Dukla

33. Konkurs Świąteczny na najpiękniejszą Szopkę i Stroik 12.12. 
- 18.12. Dukla OK OK Dukla

34. Uroczysty Koncert z okazji Świąt Bożego Narodzenia 22.12. Dukla OK OK Dukla

Zakup środków trwałych i wyposażenia do lokalu 
gastronomicznego „Pod wiatą” w Zboiskach
Realizacja projektu polegać będzie na wprowadzeniu na 
rynek 7 dań lokalnych i 2 tradycyjnych produktów poprzez 
ich przygotowanie i sprzedaż w lokalu gastronomicznym 
”Pod wiatą” w Zboiskach.
W projekcie współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkow-
skimi Unii Europejskiej w wysokości 33978,04 zł i wkładzie wła-
snym beneficjenta w wysokości 22652,03 zł zostanie zakupiony 
samochód – chłodnia, niezbędne wyposażenie dla lokalu gastrono-
micznego: szafa i witryna ekspozycyjna chłodnicza, szafa mroźni-
cza, mieszalnik do ciasta, naczynia kamionkowe do przygotowy-
wania i podawania potraw lokalnych i tradycyjnych, a także budo-
wa tradycyjnego pieca chlebowego. Dzięki otrzymanemu wspar-
ciu w lokalu gastronomicznym „Pod wiatą” zostaną wprowadzone 
na rynek dania i produkty lokalne i regionalne, które będą miały 
znaczący wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Surowce do ich pro-
dukcji kupowane będą od lokalnych miejscowych producentów  
z obszaru wsparcia. 
Celem projektu jest wykorzystanie potencjału dziedzictwa kultu-
rowego i kulinarnego regionu przez wprowadzenie na rynek pro-
duktów lokalnych i tradycyjnych poprzez ich sprzedaż w lokalu 
gastronomicznym „Pod wiatą”
Beneficjent:: „JUMA” s.c., Wietrzno 180a, tel.509 804 197

cik, Arturowi Frużyńskiemu,  
Urszuli i Grzegorzowi Zimny, 
Patrykowi Korbeckiemu, Grze-
gorzowi Fic oraz superw któ-
rzy dołączyli do naszej szalo-
nej drużyny w tej edycji: Iza-
beli Aszlar, Magdalenie Woł-
kowicz, Paulinie Zając, Ka-
milowi Zalewskiemu, Rober-
towi Leńczykowi, Iwonie i Ar-
turowi Chitryniewicz, Grzego-
rzowi Osip, Gosi Gadzała, Ka-
tarzynie Bożętka, Claudii So-
bańskiej, Basi Drapikowskiej, 
Karolinie Bokota.

W imieniu naszego zespołu 
chciałabym serdecznie podzię-
kować Wszystkim Darczyńcom 
oraz ludziom i instytucjom za-
angażowanym w projekt. Bez 
Was nie byłoby Szlachetnej 
Paczki. Życzę wszystkim weso-
łych, spokojnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia. 

Justyna Zimny-Frużyńska 
Lider Rejonu  

„Duklai okolice”
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Czytelnicy piszą

Styczeń w przysłowiach

XIII wprowadził zmiany do kalendarza juliańskiego i zastąpił go 
kalendarzem gregoriańskim, używanym do dzisiaj.

Pierwszy kalendarz w języku polskim ukazał się w roku 1516.
Przysłów styczniowych jest bardzo dużo. A teraz ile możemy 

to powspominajmy:
„Jeśli pszczółka w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok 
nam obiecuje”
„Kiedy w styczniu wilgotno i mglisto, to wiosna mokra i w le-
cie dżdżysto”
„Jeśli Wincenty mrozem nie raczy, pogodę znaczy”
„Gdy słońce przyświeca na Pana Dobrego, spodziewać się na-
leży lata pogodnego”
„W styczniu łów łatwy na kuropatwy”
„Gdy w styczniu początek, środek pogodny, rok będzie dobry  
i dorodny”
„Gdy w styczniu leje, robi złe nadzieje”

Wszystkim czytającym te przysłowia życzę dużo 
szczęścia i zdrowia

Stanisława Zaniewiczowa

Gdy obrócimy kartkę kalen-
darza to odczytamy 1 stycznia 
2013 rok, a poniżej przysłowie 
styczniowe: „ Gdy Nowy Rok 
przywita słońce piękne, jasne, 
oj radujcie się chłopy, bo sto-
doły ciasne”. 

Nazwa kalendarz pocho-
dzi o greckiego „kaleo” czyli 
zwołują. U Rzymian arcyka-
płan, na początku każdego mie-
siąca, zwoływał ludzi i ogłaszał 
im długość dnia oraz przypada-
jące w nim święta, stąd pierw-

szy dzień miesiąca po łacinie 
nazywał się Calendae, a księga 
w które zapisywano: rachunki, 
zmiany księżyca zwano Calen-
darium. Początek liczono od 
założenia Rzymu, tylko chrze-
ścijanie zaczęli liczyć od naro-
dzenia Chrystusa. Juliusz Ce-
zar chcąc uporządkować ra-
chubę czasu sprowadził astro-
noma Sosygenesa, który opra-
cował kalendarz zwany juliań-
skim. Aby wszystko było do-
kładniejsze papież Grzegorz 

Będę promować Duklę 
w Paryżu
Z Laurą Bigot studentką z Paryża rozmawia 
Krystyna Boczar-Różewicz

Laura Bigot, studentka 
I roku Ēcole Nationale de 
Commerce w Paryżu odbywała 
w Informacji Turystycznej w 
Dukli trzytygodniowa prak-
tykę. Najbardziej w Dukli po-
dobali się jej ludzie, otwarci 
na świat i rozmawiający z są-
siadami i śnieg. Bardzo dużo w 
ciągu praktyki nauczyła się ję-
zyka polskiego. Laura obiecała 
promować Duklę w Paryżu.

K. Różewicz: Laura, powiedz pro-
szę Czytelnikom Dukli.pl, jak wy-
gląda szkolnictwo we Francji  
i gdzie studiujesz?

Luara Bigot: Jestem studentką 
Ēcole Nationale de Commers 
w Paryżu, zanim znalazłam 
się na studiach musiałam zdać 
maturę. Moja szkoła przygo-
towuje do pracy w: informa-
cji turystycznej, muzeum, jako 
przewodnik turystyczny, w biu-
rze podróży i studiuje się tu 2-3 
lata. Nie wiem dokładnie jak 
wygląda szkolnictwo w Pol-

sce, ale we Francji nauka jest 
obowiązkowa od 6 do 16 roku 
życia. Kiedy dziecko ukoń-
czy 3 lata ma obowiązek iść do 
przedszkola. Nauka w szkole 
zaczyna się od 6 lat. W szkole 
elementarnej (podstawowej) 
dzieci uczą się 5 lat, czyli do 
11 roku życia. Kolejny etap to 
college (gimnazjum). Nauka w 
college trwa 4 lata i podzielona 
jest na dwa etapy, przez pierw-
sze dwa lata wszyscy uczą się 
tego samego, kolejne dwa lata 
uczniowie są w klasach profilo-
wanych zgodnie ze swoimi za-
interesowaniami. Nauka w col-
lege kończy się tzw. małą ma-
turą – brevet z języka francu-
skiego, matematyki, historii  
i geografii Francji. Po skoń-
czeniu college można uczyć się  
w liceum profilowanym, w 
szkole zawodowej lub techni-
kum. Kto chce uczyć się da-
lej idzie do liceum profilowa-
nego i tu nauka kończy się dużą 

maturą – baccalaureat. Zdana 
matura jest przepustką na stu-
dia. Kto wybierze szkołę za-
wodową otrzymuje tytuł robot-
nika wykwalifikowanego i może 
przystąpić do tzw. matury za-
wodowej. Na tym egzaminie 
oprócz przedmiotów ogólnych 
zdaje przedmioty zawodowe. 
Można także uczyć się w tech-
nikum , czyli BAC profession-
nel, tu nauka trwa 3 lata. Po jej 
ukończeniu otrzymuje świadec-
two umiejętności zawodowych 
i maturę (BEP + BAC). Uczeń 
w ciągu tych trzech lat musi od-
być 20 tygodni praktyk. Po za-
kończeniu tej szkoły może przy-

stąpić do dalszej nauki (BTS, 
DUT lub studia).

K. Różewicz: Czy na studia są we 
Francji egzaminy, czy też wyniki 
otrzymane na maturze decydują 
o kierunku studiów?

Laura Bigot: Nie do wszystkich 
szkół wyższych jest konkurs 
świadectw. Na niektóre uczel-
nie są dodatkowe egzaminy.

K. Różewicz: To podobnie jak 
w Polsce. Czy dzieci i młodzież 
mają dużo wolnych dni od nauki. 

Laura Bigot: O tak, mamy 
o wiele więcej wolnych dni, 
chyba za dużo. Oprócz dwu 

miesięcznych wakacji w lecie, 
po każdych 6 tygodniach nauki 
mamy 2 tygodnie wolnego.

K. Różewicz: Co robiłaś na prak-
tyce w Informacji Turystycznej  
w Dukli?

Laura Bigot: Tłumaczenia na 
język francuski, rozmawiałam 
z odwiedzającymi biuro, liczy-
łam obłożenie bazy noclegowej, 
przygotowywałam umowy w ję-
zyku polskim, a przede wszyst-
kim ćwiczyłam język polski.

K. Różewicz: Gdzie uczyłaś się ję-
zyka polskiego?

Laura Bigot: Moja mama jest 
Polką, mieszkała kiedyś w Li-
powicy, a tata Francuzem. Cho-
dziłam do szkoły francuskiej i 
jak byłam dzieckiem nie bardzo 
chciałam uczyć się języka pol-
skiego. Teraz tego żałuję, ale 
wiem, że nauczę się języka oj-
czystego mojej mamy. Prak-
tyka w Informacji Turystycznej 
w Dukli , chociaż tylko trzy ty-
godniowa dała mi bardzo wiele.

K. Różewicz: Czy młodzi ludzie 
w Dukli są podobni w swoich za-
chowaniach do rówieśników we 
Francji?

Laura Bigot: O tak, są otwarci 
na świat, ubierają się zupełnie 
podobnie jak w Paryżu.

K. Różewicz: Co w Dukli podo-
bało ci się najbardziej?

Laura Bigot: Ludzie, są bar-
dzo otwarci, rozmawiają z są-
siadami, w Paryżu jest zupełnie 
inaczej. Podobały mi się piękne 
dukielskie kościoły, muzeum hi-
storyczne i śnieg. 

K. Różewicz: Co jest tu inne?

Laura Bigot: Jedzenie jest tro-
chę inne, bardzo smakują mi 
polskie dania: rosół, pierogi, 
barszcz. Polacy piją bardzo 
dużo herbaty, we Francji pije 
się ją zwykle w czasie choroby. 
Jest śnieg i wiatr urywający 
głowę (tylko czasami).

K. Różewicz: Jak wygląda francu-
skie śniadanie i inne posiłki?

Laura Bigot: Najczęściej to 
słodka bułka, ciastko, kawa. 
Na obiad Francuzi jedzą mięso 
z warzywami, do posiłków pije 
się wodę i wino. Po każdym 
posiłku jedzą sery, których we 
Francji jest bardzo wiele ga-
tunków.

K. Różewicz: Co zwiedziłaś będąc 
na praktyce?

Laura Bigot: Odwiedziłam: 
Krosno, Iwonicz-Zdrój, Li-
powicę.

K. Różewicz: Czy chciałbyś miesz-
kać w Polsce?

Laura Bigot: Mieszkać, nie 
wiem. Chciałabym zobaczyć 
Warszawę, z dużych miast wi-
działam jedynie Kraków, który 
bardzo mi się podobał i zrobił 
na mnie duże wrażenie. 

K. Różewicz: Dziękuję za roz-
mowę i życzę powodzenia  
w życiu.

Laura Bigot: Bardzo dziękuję, 
dużo nauczyłam się w Dukli, 
miło mnie wszędzie przyjmo-
wano. Obiecuję, że będę pro-
mować Duklę w Paryżu.

Luara Bigot

Pan Bronisław Komorowski  
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

List otwarty w sprawie ochrony polskiego 
rolnictwa ekologicznego przed GMO

Szanowny Panie Prezydencie,
My Stowarzyszenie Polska Ekologia, zatroskani o zdro-

wie Polaków i dobro polskiej żywności ekologicznej nawo-
łujemy do zakazu rejestracji, obrotu i uprawy roślin GMO w 
Polsce. Apelujemy o to ze względu na tradycję polskiego rol-
nictwa, a także ze względu na wysoką jakość żywności eko-
logicznej. Prosimy o ochronę interesów producentów i prze-
twórców żywności ekologicznej, gdyż ustawa zezwalająca na 
uprawę i obrót roślinami GMO zniszczy produkcję żywno-
ści ekologicznej w Polsce i zaprzepaści to co osiągnęliśmy w 
produkcji bezpiecznej i zdrowej żywności.

GMO to niszczenie bioróżnorodności, lekceważenie od-
wiecznych praw natury jak również złamanie zasady zrów-
noważonego rozwoju. Obecność roślin genetycznie modyfi-
kowanych GMO na naszych polach uniemożliwi i znacząco 
ograniczy uprawę roślin uprawianych w systemie rolnictwa 
ekologicznego, niezwykle cenionego w świecie. Skarmianie 
zwierząt paszą zawierającą GMO to ukryty eksperyment na-
ukowy na polskim narodzie. Dziś wszyscy Polacy mówią jed-
nym głosem i są przeciwni GMO, ponieważ w myśl konsty-
tucji ,,Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i 
ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego 
pogorszenie.”

My Stowarzyszenie Polska Ekologia,
- nie możemy pozwolić na zaprzepaszczenie dorobku i zruj-

nowanie polskiego rolnictwa ekologicznego,
- nie możemy pozwolić na utratę dorobku naszych przodków,
- nie możemy pozwolić na brak poszanowania wolności  

i sprawiedliwości,
- nie możemy zatracić kultury zakorzenionej w chrześcijań-

skim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach.
Konstytucja gwarantuję nam także, że „Władze publiczne 

wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy 
stanu środowiska”. Wiele krajów takich jak Niemcy, Francja, 
Włochy oraz Austria zakazały upraw GMO. Francuzi zwrócili 
szczególną uwagę na problem krzyżowania się roślin GMO, 
dzięki czemu zanieczyszczane jest rolnictwo ekologiczne.

My Stowarzyszanie Polska Ekologia jesteśmy poruszeni 
zagrożeniem ze strony transgenicznych organizmów i uprzej-
mie prosimy o odpowiedź w jaki sposób Rzeczpospolita Pol-
ska zamierza zabezpieczyć interesy rolników i producentów 
ekologicznych, którzy nie chcą zanieczyścić swoich upraw 
i produktów przez GMO. Apelujemy także w imieniu kon-
sumentów żywności ekologicznej, którzy nie chcą spożywać 
żywności zanieczyszczonej GMO.

Z poważaniem
W imieniu członków Stowarzyszenia Polska Ekologia

Dyrektor Generalny Stowarzyszenia 
Jolanta Lyska
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Wspólne  
	 	 kolędowanie

Gminny Konkurs Kolęd  
i Pastorałek Dukla 2013
1.Termin i miejsce : 

Konkurs odbędzie się 18 stycznia 2013r. w Domu Ludowym  
w Równem o godz . 9.00

2. Cel konkursu: 

Podtrzymywanie i popularyzacja bogatych tradycji narodowych 
oraz zachowanie od zapomnienia starych kolęd i pastorałek. 

3. Warunki uczestnictwa: 

Każdy z uczestników zobowiązany jest do wykonania z dowol-
nym akompaniamentem jednej kolędy lub pastorałki. 

4. Kryteria oceny: 

Komisja artystyczna powołana przez organizatora oceniać bę-
dzie autentyczność utworów, poziom wykonania, dobór repertu-
aru oraz ogólny wyraz artystyczny prezentacji. 

5. Kategorie: 

a) soliści
KAT. I - do klasy “O” włącznie,
KAT. II - Kl. I, II, III, 
KAT. III - Kl. IV, V, VI 
KAT. IV - GIMNAZJUM 
KAT. V - Dorośli 

b) zespoły (więcej niż 2 osoby)
KAT. II - Kl. I, II, III,
KAT. III - Kl. IV, V, VI
KAT. IV – GIMNAZJUM
KAT. V - Dorośli

Kategoria zespół powstanie w odrębnych kategoriach wiekowych, 
w przypadku gdy zgłoszeń będzie więcej niż 4 w poszczególnych 
grupach wiekowych. W innym przypadku będzie jedna kategoria 
zespół bez względu na wiek uczestników. 

6. Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać na adres  
norbert_ok@dukla.pl lub zgłosić telefonicznie na nr. 667053779 
do dnia 15 stycznia 2013r. do godz.15.00 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

8. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wspólne kolędowanie

Burmistrz Dukli Marek Górak składa uczestnikom spotkania  
życzenia świąteczno-noworoczne

W spotkaniu uczestniczył ks. prałat Stanisław Siara.

Występ zespołu „Szarotka-Duklanie”Zimowym popołudniem, 
16 grudnia, korzystając z 
uprzejmości Rady Sołeckiej 
i sołtysa pana Adama Fau-
stusa z Cergowej mieliśmy 
możliwość zobaczenia na sce-
nie Domu Ludowego „Szopkę 
Dukielską”. Zespół „Szarotka” 
przygotował kolaż słowno-mu-
zyczny. Uroczystość rozpo-
częła się spektaklem, w któ-
rym dramaturgię przeplatały 
kolędy, te znane i te już zapo-
mniane, niejednokrotnie prze-
rywane wesołym dialogiem czy 
też kabaretowym żartem. Scena 
domu ludowego rozbrzmie-
wała więc świąteczną muzyką 
i słowem. Następnie odbyło się 
wręczenie nagród w konkursie 
na Najpiękniejszą Szopkę Bo-
żonarodzeniową i Stroik Świą-
teczny, po czym przyszedł czas 
na życzenia świąteczne. Ży-
czenia dla mieszkańców złożył 
burmistrz Dukli Marek Górak i 
symbolicznie połamał się opłat-
kiem ze zgromadzoną publicz-
nością Następnie ksiądz prałat 
Stanisław Siara złożył życzenia 
świąteczne. Głos zabrał także 
Zbigniew Dłużniewski w imie-
niu wiceprzewodniczącego sej-

miku województwa podkarpac-
kiego Dariusza Sobieraja. Po 
części dla ducha nastąpiła kolej 
na strawę dla ciała. Panie przy-
gotowały poczęstunek wigi-
lijny m. in. barszcz z uszkami, 
pasztecikami i pieczonymi pie-
rogami, groch z grzybami i ka-
pustą, pierogi z kapustą, go-
łąbki, kompot ze suszu i kilka 
różnorodnych ciast. Publicz-
ność jak i wszyscy artyści mo-
gli skosztować pyszności ku-
linarnych, jakie przygotowały 
panie Stanisława Kłap, Ewa 
Pasterkiewicz, Urszula Bel-
czyk i Jadwiga Krówka przed-
stawicielki rady sołeckiej. Pa-
nie w przygotowanie stołu wi-
gilijnego włożyły dużo pracy i 
serca i poświęciły czas. 

Organizatorzy i artyści 
dziękują licznie przybyłej pu-
bliczności. Zgromadziliśmy 
około 200 widzów - co jest na-
szym małym sukcesem i jak do-
tąd rekordem. Mamy nadzieję, 
że wszyscy miło spędzili ten 
niedzielny zimowy wieczór, 
przy stole wigilijnym i wspól-
nym kolędowaniu.

Norbert Uliasz 
tekst i fot. na wkładce

i n f o r m u j e

Karta zgłoszenia
VI GMINNY KONKURS KOLĘD 
I PASTORAŁEK DUKLA 2013

Nazwisko i imię/nazwa zespołu .......................................

Tytuł utworu .............................................................

Placówka delegująca/szkoła ..........................................

Kategoria .................................................................

Tel. kontaktowy .........................................................

 ..............................................
     (podpis opiekuna)

na str. 10
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Eko śniadanie  
u Ministra Rolnictwa

6 grudnia br. Minister Rolnictwa Stanisław Kalemba za-
prosił pracowników resortu oraz dziennikarzy branżowych 
na ekologiczne śniadanie, przygotowane specjalnie przez Sto-
warzyszenie Polska Ekologia. Wszystkie produkty dostarczyli 
członkowie stowarzyszenia. Nie zabrakło słynnych już wędlin z 
Dukielszczyzny i serów z gospodarstwa ekologicznego z Mszany 
„Figa”. W śniadaniu uczestniczył prezes zarządu, dyrektor Za-
kładu Mięsnego Jasiołka z Dukli Paweł Krajmas W imieniu zrze-
szonych polskich przedsiębiorców ekologicznych, przedstawił ze-
branym dotychczasowe osiągnięcia oraz plany działań i akcji pro-
mocyjnych Stowarzyszenia. Wszyscy zebrani przyznali słusz-
ność konieczności zwiększenia kampanii społecznych i informa-
cyjnych nt. zdrowego i ekologicznego żywienia. Podsumowano 
ostatnie akcje: „Żywność ekologiczna gwarancją dobrego smaku” 
oraz „Ogólnopolski Tydzień Żywności Ekologicznej”. W dalszej 
części nie można było pominąć tematu GMO, do którego stowa-
rzyszenie ustosunkowało się w liście otwartym do Prezydenta RP. 
Największe wrażenie na gościach zrobił oczywiście niepowta-
rzalny smak polskich, rodzimych wyrobów ekologicznych, które 
zyskały kolejnych medialnych zwolenników.

Kamil Krowicki 
fot. strona obok

Warszawa podarowana sercem
 Długo zastanawiałam się 

nad tym, jak zatytułować ten 
artykuł. W końcu stwierdziłam, 
że najprostszy będzie najwła-
ściwszy. Spośród wszystkich 
wartości, jakimi może człowiek 
prezentować siebie, największą 
jest właśnie prostota. Jej dzieła 
są ciche, ale największe, mają 
moc niezniszczalną- moc two-
rzenia świata lepszym, praw-
dziwie szczęśliwym.

Takimi cechami charakte-
ryzuje się Komendant Główny 
Policji w Warszawie, nadin-
spektor Mirosław Schossler. To 
właśnie dzięki Niemu, dzieci 
z Zespołu Szkół nr 1 w Dukli 
przeżyły wyjątkową, ekscytu-
jącą i pełną niezapomnianych 
wrażeń przygodę. Pan nadin-
spektor ofiarował im w spo-
sób dosłowny możliwość po-
dziwiania piękna naszej sto-
licy. Koordynując pracą wielu 
osób sprawił, że dni od 3 do 5 
grudnia dzieci wykorzystały w 
sposób intensywny, bardzo tre-
ściwy i twórczy. 

Uczniowie dzięki dosko-
nale opracowanemu planowi 
pobytu, kreatywności i zaanga-
żowaniu pani Naczelnik Mał-
gorzaty Dusiewicz i pana na-
czelnika Marka Purzyckiego 
dobrze spożytkowali każdą mi-
nutę spędzoną w Warszawie.

Przygoda rozpoczęła się 
od podziwiania panoramy 
Warszawy z tarasu widoko-
wego Pałacu Kultury i Nauki. 
Nie przeszkodził w tym nawet 
wiatr; emocje rozgrzewały od 
wewnątrz. Pobyt w Muzeum 
Powstania Warszawskiego do-
starczył, prócz silnych wrażeń, 
mnóstwo wiedzy historycznej, 
która zaprezentowana została 
przy pomocy niezwykle inte-
resujących i wręcz „namacal-
nych” eksponatów. O fakcie, iż 
wręcz „cudem” było odbudo-
wanie barbarzyńsko zniszczo-
nej Warszawy, przekonaliśmy 
się przeżywając projekcję filmu 
w wersji 3D pt. „Miasto ruin”. 
Wszystkimi dogłębnie wstrzą-
snął realny widok zniszczonej 

stolicy. Z kartek kalendarza, 
opisujących każdy dzień po-
wstania warszawskiego, dzieci 
utworzyły całościowy obraz 
bohaterskiej walki mieszkań-
ców stolicy z okupantem. Smu-
tek i refleksja dały się odczuć 
wśród „wycieczkowiczów”. 
Takie chwile są jednak bardzo 
potrzebne. Wzrasta świado-
mość historyczna, a to jest nie-
zbędne w kształtowaniu wła-
ściwych postaw patriotycznych 
młodego pokolenia. 

Przejeżdżając Traktem Kró-
lewskim mogliśmy zachwy-
cić się przepięknie oświetloną, 
świąteczną Warszawą. Ma-
gia kolorowych, migoczących 
światełek przeniosła w świat 
bajki. Takich doznań estetycz-
nych nie można opisać, można 
jedynie się nimi zachłysnąć  
i zapamiętać na zawsze.

Kolejnym miejscem, któ-
rego wszyscy nie mogli się do-
czekać było Centrum Nauki 
Kopernik. Faktycznie, możli-
wość bezpośredniego działa-
nia, przeżywania i doświad-
czania niezliczonej ilości eks-
perymentów z poszczególnych 
dziedzin naukowych, umoż-
liwiała dzieciom stać się na 
chwilę naukowcem. Miejsce 
to sprawia, iż uczniowie za-
czynają inaczej podchodzić do 
własnego uczenia się. Przeko-
nują się, że nauka może absor-
bować, intrygować i dostarczać 
radości z osiągniętego sukcesu. 
Uczestnictwo w niecodzien-
nym spektaklu w „Teatrze ro-
botycznym” w znacznej mie-
rze dostarczyło wiedzy na te-
mat drugiego i trzeciego wy-
miaru. Dzieci z wielkim ocią-
ganiem opuszczały „centrum”, 
z czego akuratnie my, dorośli 
byliśmy zadowoleni, ponieważ 
ich zachowanie świadczyło o 
wielkim zainteresowaniu i chę-
cią zdobywania wiedzy.

Wrażeniom nie było końca. 
Pod czujnym okiem opiekunów 
z warszawskiej policji udali-
śmy się zwiedzić Stadion Na-
rodowy. Niesamowite miej-

sce, ogromna inwestycja, odda-
jąca wielkość i dumę Warszawy  
i całego kraju. Stojąc na pły-
cie stadionu wręcz czuło się wi-
brujące jeszcze, pozostawione 
przez kibiców emocje. Podzi-
wiając „na żywo” to współ-
czesne dzieło architektoniczne 
można jedynie potwierdzić, że 
człowiek potrafi tworzyć formy 
niezwykłe. Ale tę niezwykłość 
nie oddadzą żadne media. je-
dynie kontakt bezpośredni.  
W Muzeum Historycznym 
Miasta Stołecznego Warszawy, 
grupa z ciekawością przysłu-
chiwała się opowieściom prze-
wodnika. W osiemnastowiecz-
nej drukarni podziwialiśmy 
proces tworzenia ówczesnego 
druku. Każdy otrzymał pamiąt-
kowy wydruk, wykonany tech-
niką sprzed kilku wieków. Ta-
kie pamiątki mają charak-
ter wyjątkowy. Szczególnym 
miejscem był Grób Niezna-
nego Żołnierza, gdzie oddali-
śmy hołd poległym żołnierzom 
oraz mieliśmy okazję obejrzeć 
honorową zmianę warty.

Przyznać należy, że od 
pierwszych chwil uczniowie  
z niecierpliwością i jednocze-
śnie ciekawością oczekiwali na 
moment poznania człowieka, 
który otworzył dla nich swoje 
serce. Pobyt w stolicy zwień-
czony został uroczystym spo-
tkaniem uczestników wycieczki 
z panem nadinspektorem Mi-
rosławem Schosslerem w Pa-
łacu Mostowskich. W spotka-
niu uczestniczyli również pani 
Małgorzata Dusiewicz oraz pan 
Marek Purzycki. Przyznaję, 
iż była to dla każdego z nas 
chwila bardzo emocjonująca. 
Zabrakło słów, którymi chcie-
liśmy wyrazić wdzięczność  
i za wszystko podziękować. 
Jednak zrozumiałam, że słowa 
wypowiedziane nigdy nie od-
dadzą tego co nagromadziło się 
w sercach. Płaszczyzny serca 
nie da opisać się w sposób wer-
balny. Dzieci otrzymały piękne 
mikołajkowe prezenty. Najbar-
dziej przeżyły fakt, iż otrzy-
mały je z rąk pana generała. 
Nigdy osobiście nie spotkały 
tak wysokiej rangi oficera. Po-
czątkowa trema zmieniła się 

Warszawa podarowana sercem

Eko śniadanie  
u Ministra Rolnictwa

ciąg dalszy na str. 15 u

Paweł Krajmas (2 z prawej) obok Ministra Rolnictwa Stanisława Kalemby (w środku) Wędliny i sery z Dukielszczyzny

Uczestnicy wyjazdu do stolicy w Pałacu Mostowskich

Nadinspektor Schossler wręcza prezenty „mikołajkowe” od Komendy Głównej w Warszawie

Podziękowania dla Komendanta Głównego Policji 
w Warszawie Mirosława Schosslera



Dukla.plstr. 14  nr 1/2013 Dukla.plnr 261  str. 15  

Warszawa podarowana sercem
u dokończenie ze str. 13 

w przyjemny i ciepły nastrój 
spotkania. Słuchając później-
szych zwierzeń i refleksji dzieci 
stwierdziłam, że ich wcześniej-
sze wyobrażenia były całkiem 
odmienne od rzeczywistości. 
Bo prawdą jest, że dzieci są 
najlepszymi (spontanicznymi) 
świadkami i „sędziami” niepo-
hamowanymi przez trudne re-
alia życia dorosłych.

Chylę czoło przed warszaw-
ską Policją, panem nadinspek-
torem Mirosławem Schossle-
rem, który swoją osobowo-
ścią i ciężką pracą motywuje do 
działania, a wrażliwością i kon-
sekwencją kształtuję bezcenne 
postawy w sercach wielu ludzi. 
Dziękuję panu Markowi Pu-
rzyckiemu i pani Małgorza-
cie Dusiewicz, którzy pokazali 

Relikwie bł. Jana Pawła II 
w Łękach Dukielskich

Zaledwie przed miesiącem 
Zespół Szkół Publicznych w 
Łękach Dukielskich uroczy-
ście obchodził 10. rocznicę 
nadania szkole imienia. Stara-
liśmy się, aby w program ob-
chodów wpisać działania zmie-
rzające do przybliżenia postaci 
Patrona tym, którzy pamiętają 
Jego pontyfikat, ale także tym, 
dla których jest on częścią naj-
nowszej historii. 11 paździer-
nika, jak co roku liczną - blisko 
50-osobową grupą - odbyliśmy 
pielgrzymkę na Jasną Górę, 
by uczestniczyć w uroczy-
stej Mszy św. odprawianej dla 
przedstawicieli społeczności 
szkolnych należących do Ro-
dziny Szkół im. bł. Jana Pawła 
II. Kilka dni później włączyli-
śmy się w przygotowanie szkol-
nej Fatimy i Niedzieli Papie-
skiej. Zamknięciem obchodów 
były uroczystości przeżywane 
22 października, kiedy wspól-
nie z licznymi gośćmi uroczy-
ście świętowaliśmy Dzień Pa-
trona. Wtedy jeszcze nie przy-
puszczaliśmy, że w niedługim 
czasie kościół w Łękach Du-
kielskich stanie się miejscem 
szczególnej obecności błogo-
sławionego Jana Pawła II. Za-
biegi o to, by Ojciec Święty 
w znaku relikwii był obecny 
w miejscowej świątyni zo-
stały podjęte przez poprzed-
niego proboszcza parafii, księ-
dza Alojzego Szweda. Jednak 
otrzymanie relikwii niejako na 
10 –lecie szczególnego związa-
nia się całej lokalnej społeczno-
ści z osobą Jana Pawła II mo-
żemy traktować jako wyróżnie-
nie i znak Jego opieki.

23 listopada br. obecny pro-
boszcz ks. Zdzisław Babiarz 
oraz trzyosobowa delegacja 
grona pedagogicznego na czele 
z panią dyrektor Krystyną De-
limatą miała zaszczyt uczestni-
czyć w niecodziennym spotka-
niu. Miejscem tego spotkania 

był budynek Kurii Metropoli-
talnej w Krakowie mieszczący 
się przy znanej wszystkim ulicy 
Franciszkańskiej 3. To właśnie 
tu, każdorazowo podczas piel-
grzymek do ojczyzny, zatrzy-
mywał się nasz Wielki Rodak. 
Na pamiątkę tych wydarzeń w 
jednym z okien wciąż widnieje 
Jego portret. Czekając na au-
diencję mieliśmy świadomość 
,że za moment spotkamy czło-
wieka, który wyznał w jednym 
z wywiadów:  „Byłem przy nim 
prawie czterdzieści lat. Naj-
pierw przez 12 lat w Krakowie, 
a potem przez kolejnych dwa-
dzieścia siedem w Rzymie. Za-
wsze przy nim. Zawsze u jego 
boku.” Ta szczególna więź - jak 
pisze w swoim „Świadectwie” 
kardynał Stanisław Dziwisz za-
częła rodzić się od 8 paździer-
nika 1966 roku, kiedy to bi-
skup Karol Wojtyła zapropono-
wał mu funkcję osobistego se-
kretarza. Ksiądz Dziwisz miał 
wtedy 27 lat, a biskupa znał 
go wyłącznie jako profesora,  
a zatem – na dystans, powierz-
chownie. Gdy został jego po-
mocnikiem i przebywał przy 
nim ciągle w obszernym pałacu 
przy Franciszkańskiej, miał 
możliwość obserwowania, jak 
niezwykłym był człowiekiem. 
Urzekała go duchowość, pra-
cowitość i skromność młodego 
biskupa. 

Mając na uwadze fakt, że 
kardynał Dziwisz jest jedyną 
osobą, która przez wiele lat po-
zostawała w tak bliskich kon-
taktach z naszym Ojcem Świę-
tym, odczuwaliśmy szczególną 
radość, że to właśnie z jego rąk 
przyjmujemy relikwie. Podczas 
spotkania w kilku zdaniach 
opowiedzieliśmy kardynałowi 
o naszej szkole i pokazaliśmy 
kronikę, w której staramy się 
zamieszczać informacje o wy-
darzeniach związanych z osobą 

nem, wyróżnienie: Kata-
rzyna Krupa z ZSP nr 2 
w Dukli, 
wyróżnienie: Milena 
Nowak z Głojsc. 

Kat .Szkoła średnia 
- szopka

Wyróżnienie: Bartosz 
Braja z Dukli. 

Kat. Dorośli - szopka
1 miejsce - Tadeusz Za-
jąc z ŚDS w Cergowej

Kat. Szkoła Podstawowa 
- stroik

1. miejsce - Karina Bu-
czek z ZSP nr 1 Dukli, 2. 
miejsce - Bartłomiej Bo-
gacz z ZSP w Jasionce, 3. 
miejsce - Sebastian Du-
biel z Głojscc, wyróżnie-
nie: Wiktoria Jasińska z 
Tylawy i Michał Dubiel 
z Głojscc, 
wyróżnienie: Szymon 
Gac z Głojsc i Milena Nasri 
z ZSP w Jasionce 

Kat. Gimnazjum - stroik
1. miejsce - Weronika Mazu-
rek, Dominika Matusik z ZSP 
w Jasionce

ciąg dalszy na str. 16 u

dzieciom piękną Warszawę, 
byli z nami, a to znaczyło 
wiele. Dziękuję panu Inspekto-
rowi Robertowi Deszcz - do-
wódcy Oddziału Prewencji pod 
którego czujnym okiem cała 
grupa bezpiecznie nocowała 
w Warszawie, miała również 
możliwość obejrzeć „zaprawę” 
policjantów, ich ciężką pracę, 
która służy dobru całego społe-
czeństwa. Dzisiejszy policjant 
pełni wiele odpowiedzialnych 
funkcji, m.in. pedagoga, psy-
chologa, socjologa. Ale przede 
wszystkim każdy policjant, na 
każdym szczeblu jest prawdzi-
wym przyjacielem człowieka, 
stojącym na straży jego bez-
pieczeństwa - bez względu na 
wszystko.

Józefa Winnicka-Sawczuk 
nauczycielka ZS nr 1 w Dukli

Kat. Dorośli - stroik
1. miejsce - praca zbiorowa 
ŚDS i Anioł - praca zbiorowa 
ŚDS, 3. miejsce - Anioł - Ja-
dwiga Bogacz ŚDS 

Norbert Uliasz

Żeby nam się 
chciało chcieć!

Cieszę się, że z Rzeszowa z instruktorem Markiem Strzemec-
kim przyjeżdżają bracia Andrzej i Paweł Kostur, którzy tańczą w 
MASTER`S i zagrali w naszym wigilijnym przestawieniu. Dziękuję 
i wszystkim obecnym i nieobecnym życzę: żeby nam się chciało 
chcieć!

Z najlepszymi życzeniami dla Czytelników
Ewa Kaczmarska-Więckowska

Najpiękniejsza szopka  
i stroik wybrane

Tegoroczny konkurs na 
„Najpiękniejsza szopkę bożo-
narodzeniową oraz stroik świą-
teczny” jak i jego finał odbył 
się w innym miejscu niż do tej 
pory. Jak dotąd prace mogli-
śmy podziwiać w holu sali kina 
„Promień” lecz ze względu na 
trwający remont, zmuszeni by-
liśmy poszukać innego miej-
sca dla bożonarodzeniowej wy-
stawy. Dzięki uprzejmości dy-
rektora pana Waldemara Pół-
chłopka artyści jak i ich opie-
kunowie mogli składać prace 
w dukielskim muzeum. Pra-
cami zapełniona została cała 
sala wystawiennicza. Szopki i 
stroiki wykonane były różnymi 
technikami i z najróżniejszych 
materiałów. Konkurs poniekąd 
był też eliminacją do między-
narodowego konkursu szopek 
bożonarodzeniowych. Aby za-
kwalifikować się do międzyna-
rodowego konkursu trzeba było 
spełnić kilka regulaminowych 
warunków - najważniejszym  

z nich był punkt, który mówi, 
że praca składać się musi z na-
turalnych materiałów. Komisja, 
w składzie Aleksandra Żółkoś, 
Alicja Jakieła, Małgorzata Wa-
laszczyk Faryj i Norbert Uliasz, 
postanowiła przyznać następu-
jące nagrody i wyróżnienia:

Kat. Szkoła Podstawowa - szopka
1. miejsce - Jowita Wrze-
cionko ZSP nr 1 Dukla, 2. miej-
sce - Patrycja Pelczar, Wiktoria 
Kluk, Weronika Wnęk z ZSP w 
Równem i Weronika Leśniak, 
Krystyna Mazur, Aleksandra 
Staroń, Weronika Solińska z SP 
w Wietrznie, 3. miejsce - Kinga 
Jakieła ZSP nr 1 w Dukli, 
wyróżnienie: Tomasz Deli-
mata i Kamil Wilk z SP w Ty-
lawie.

Kat. Gimnazjum - szopka
1. miejsce - Jakub Brzana 
z ZSP w Równem, 2. miejsce - 
Aleksandra Knapik, Paweł Pa-
tla, Dawid Kluk z ZSP Rów-

Spotkanie wigilijne w Mszanie

Stary telefon na 
szlachetny cel

Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych 
w Krośnie, organizuje akcję „Stary tele-
fon”. Akcja polega na zbiórce zepsutych, 
starych telefonów komórkowych, które 
zgodnie z umową przekazujemy do firmy 
recyklingowej w Warszawie. Dochód ze 
sprzedaży będzie przeznaczony na wsparcie rodzin najbardziej po-
trzebujących i chorych na nowotwory. Zaznaczam, iż w tej grupie 
są i mieszkańcy gminy Dukla. Będziemy wdzięczni za wsparcie 
nas za co z góry dziękuję. Chcę jeszcze dodać, iż dołączyli do nas 
uczniowie wielu krośnieńskich szkół(8) oraz gimnazjum w Zręci-
nie, Potoku, Zespół Szkół w Turaszówce i gimnazjum nr 1 w Jaśle. 
Po Nowym Roku zachęcimy do współpracy inne szkoły. 

Zbiórka trwa do 30 marca 2013 roku. Telefony trzeba dostarczyć 
do świetlicy TRW - Krosno ul. Kisielewskiego 2 (Osiedlowy Dom 
Kultury) od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 16.30. 

TRW - nasza organizacja szkole, która zbierze najwięcej te-
lefonów przekaże przed wakacjami dofinansowanie do wycieczki 
szkolnej. Obecnie nie mogę napisać ile bo jeszcze nie otrzymali-
śmy żadnych pieniędzy. Będzie to 500 lub 1000 złotych. Tak jest 
ustalone z Zarządem Towarzystwa.

Danuta Kowalczyk 
Prezes TRW w Krośnie 

To zdanie kończyło życze-
nia, jakie na wiejskiej wigi-
lii złożyła sołtys mieszkańcom 
wsi Mszana. 

Wieczorem w niedzielę 16 
grudnia br. po raz piąty zebrali 
się mieszkańcy w sali Domu Lu-
dowego na wigilijnym spotka-
niu. Gościliśmy wiceburmistrza 
Dukli pana Andrzeja Bytnara z 
małżonką, księdza Janusza Du-
dziaka, mieszkańców Tylawy 
(rodziny dzieci z zespołu MA-
STER`S BABY) i mieszkańców 
sołectwa Mszana.

Młodzież z kabaretu 
„Mszańskie Dziewczyny i On” 
zaprezentowała spektakl o cu-
dzie nocy wigilijnej, który obej-
rzano w absolutnej ciszy prze-
rywanej jedynie oklaskami. 
Po refleksyjnym spektaklu w 
weselszy nastrój wprowadził 
uczestników zespół dziecięcy 
tańcząc i śpiewając pastorałki i 

kolędy. Po takim wstępie było 
już wigilijnie: opłatek, życze-
nia, barszcz z uszkami, różne 
pierogi, ciasta i kompoty. 

Wielkie podziękowa-
nia należą się w tym miej-
scu wszystkim Paniom, które 
przygotowały poczęstunek 
czy to we własnych domach, 
czy na sali. W tym gronie są 
też panowie: Janusz od barsz-
czu i Zdzisław od pierogów  
z kapustą i grzybami.

Na pożegnanie sołtys roz-
dała wszystkim uczestnikom 
paski odblaskowe, które po-
zyskała z Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Krośnie. 

P.S Cieszę się, że mam 
w sołectwie tak zaangażo-
wane dzieci i młodzież jak sio-
stry Szymczyk, Bartek Polak,  
Justyna Bal, Klaudia Palcar 
czy Martyna Kosior.
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Mój ulubieniec

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

Redakcja

Szylkretowa kotka polna

Sikorki na śniadaniu  
u Marii Walczak

Fot. M. Walczak - ekologiczny stroik karmnik z sikorami bogatką i modraszką

Relikwie bł. Jana Pawła II 
w Łękach DukielskichPatrona. Znakiem upamiętnia-

jącym nasze spotkanie z byłym 
sekretarzem Ojca Świętego jest 
jego wpis do kroniki:  „Niech 
Patron błogosławiony Jan Pa-
weł Wielki opiekuje się całą 
szkołą, która nosi Jego imię.” 
Ponadto kardynał przekazał 
nam reprodukcję pięknego ob-
razu z wizerunkiem Jana Pawła 
II autorstwa włoskiej malarki. 

Następnie uczestniczyliśmy 
w uroczystej Mszy św. w ko-
ściele Dominikanów, po czym 
udaliśmy się na Wawel, by od-
dać hołd parze prezydenckiej 
spoczywającej w zamkowej 
krypcie.

W drodze powrotnej z Kra-
kowa wstąpiliśmy do Łagiew-
nik, gdzie zobaczyliśmy po-
wstające Centrum Jana Pawła 
II „Nie lękajcie się”. Jest to 
projekt zainaugurowany w 
styczniu 2006 r. przez Metro-
politę Krakowskiego, ks. Kar-
dynała S. Dziwisza. Zasadni-
czym zadaniem Centrum ma 
być upowszechnianie naucza-
nia Jana Pawła II poprzez sze-
roko rozumianą działalność na-
ukową, edukacyjna i społeczną. 
Centrum zaplanowane jest jako 
kompleks obiektów, które będą 
pełniły funkcje m.in.: kościoła, 
muzeum multimedialnego, in-
stytutu naukowego oraz domu 
rekolekcyjnego. Część bu-
dynku, w której mieści się ko-
ściół, już funkcjonuje. W jednej 
z kaplic znajduje się przywie-
ziona z Watykanu płyta z grobu 
Jana Pawła II oraz relikwiarz  
z Jego krwią.

Ten pobyt w Krakowie na 
pewno na zawsze zostanie w 
naszej pamięci, a obecność re-
likwii bł. Jana Pawła II w ko-
ściele jeszcze mocniej zwiąże 
społeczność szkolną ze spo-
łecznością parafialną. 

Druga niedziela Adwentu, 
tj. 9 grudnia br. to kolejna 
ważna data dla całej wspól-
noty parafialnej z Łęk Dukiel-
skich. W tym dniu nastąpiło 
wprowadzenie relikwii bł. Jana 

Pawła II do kościoła p.w. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. 
To doniosłe wydarzenie zostało 
poprzedzone rekolekcjami, 
głoszonymi od piątku przez  
ks. profesora Franciszka Rząsę. 
Warto tutaj wspomnieć, że re-
kolekcjonista osobiście uczest-
niczył w wykładach prowadzo-
nych przez Karola Wojtyłę na 
Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim. Już jako student miał 
możliwość być świadkiem nie-
zwykłej aury otaczającej przy-
szłego Papieża. 

Uroczysta Msza św. o godz. 
10.00 koncelebrowana pod 
przewodnictwem ks. probosz-
cza rozpoczęła się odśpiewa-
niem pieśni, która powstała na 
okoliczność beatyfikacji Pa-
pieża – Polaka. Powtarza-
jące się słowa refrenu: „Janie 
Pawle teraz przyjdź, z mocą jak 
błogosławiony…” podkreślały 
doniosłość chwili. Potem na-
stąpiło powitanie relikwii przez 
delegację szkoły , osoby repre-
zentujące działające w parafii 
organizacje kościelne oraz sa-
mego proboszcza. 

Po lewej stronie ołtarza zo-
stała przygotowana przez na-
uczycieli okolicznościowa de-
koracja. Główny element sub-
telnego wystroju stanowił por-
tret bł. Jana Pawła II ofiaro-
wany delegacji szkolnej przez 
kardynała S. Dziwisza podczas 
audiencji na Franciszkańskiej 
3. Obraz jest reprodukcją dzieła 
włoskiej malarki, Diny Bel-
lotti, powszechnie znanej jako 
„portrecistka Papieży”. Ar-
tystka (zmarła w wieku 90. lat 
w 2003 r.) wielokrotnie portre-
towała Jana Pawła II, a w wy-
wiadach wyznawała, że bardzo 
lubiła uwieczniać Go na swoich 
obrazach (zwłaszcza w począt-
kowych latach pontyfikatu) ze 
względu na doskonałe propor-
cje sylwetki i bijącą od Niego 
witalność. Wystawiony w ko-
ściele portret nazywany jest 
„jasnym wizerunkiem Papieża” 
. Sam Ojciec Święty chyba lu-
bił ten portret, bo chętnie daro-

Po prostu z natury 
 - zimowo 

Miło jest gdy rano budzą nas ptaki gromadnie przylatujące 
blisko domu. Obserwacje ich zachowań uczą nas wrażliwości na 
przyrodę i jej piękno. Sójki, wróble, dzięcioły, dzwońce i oczy-
wiście piękne sikorki to te które najczęściej przebywają w po-
bliżu człowieka. W moim ogrodzie zarówno latem jak i zimą jest 
mnóstwo ptaków, ponieważ naturalny teren nad Jasiołką dostar-
cza im jedzenia i schronienia.

Pamiętajmy, że kontakt z przyrodą ma pozytywny wpływ na 
nasze zdrowie i doznania duchowe. Zima jest okresem, kiedy 
ptaki w poszukiwaniu pokarmu przylatują blisko ludzkich sie-
dzib. W moim ogrodzie dominują sikorki, z największą bogatką 
na czele wyróżniającą się żółtym brzuszkiem. Najmniejsza mo-
draszka w niezapominajkowym kolorze pięknie prezentuje się na 
białym śniegu. Również niepozorna uboga szarobrązowa sikorka 
z czarną czapeczką na głowie, bardzo ruchliwa trudna do foto-
grafowania.

Pamiętajmy, że bycie blisko natury jest dla nas ważne bo je-
steśmy jej cząstką, a bezpośrednie obserwacje zachowań zwie-
rząt „Po prostu z natury” uczy nas wrażliwości.

Maria Walczak

wał go odwiedzającym go dele-
gacjom. Tę tradycję pielęgnuje 
kardynał Dziwisz, który przy-
bywając w różnych miejscach 
na świecie, jako pamiątkę po-
zostawia właśnie ten wizerunek 
naszego rodaka.

Ksiądz rekolekcjonista,  
w homilii podkreślał, jakim 
człowiekiem był Jan Paweł II, 
jak ogromną rolę w Jego nie-
łatwym życiu odgrywała mo-
dlitwa. Zwrócił też uwagę na 
fakt, że polski papież jest jed-
nym z nielicznych, któremu tuż 
po śmierci nadano przydomek 
„Wielki”. Ta świadomość po-
winna towarzyszyć wszystkim, 
którym jest bliski. Modlitwa 
za przyczyną bł. Jana Pawła II, 
oddawanie czci jego relikwiom 
muszą być powiązane z ży-
ciem, w którym realizowane są 
Boże przykazania. 

Ksiądz Z. Babiarz, na za-
kończenie uroczystości, po-
dzielił się osobistymi reflek-
sjami związanymi ze spotka-
niem z Ojcem Świętym. Wy-
znał, że sam jest bardzo wzru-
szony, iż w jego parafii Jan Pa-
weł II pozostanie już na za-

wsze, a radosny dzień wprowa-
dzenia relikwii zbiegł się z za-
kończeniem peregrynacji Wiel-
kopiątkowego Krzyża Papie-
skiego w archidiecezji prze-
myskiej. 

W oprawę liturgii włączyła 
się społeczność szkolna i pa-
rafialna, a pieśni wykonywały 
naprzemiennie dwa chóry z 
Łęk Dukielskich: Musica i Łę-
czanie.

Po zakończonej Euchary-
stii wierni mogli ucałować re-
likwie.

Podczas tej niecodziennej 
uroczystości w sercach wielu 
zebranych odżyły wspomnienia 
związane z pobytem Wielkiego 
Jana Pawła II na Podkarpaciu. 

Cieszymy się, że piękna 
świątynia w Łękach Dukiel-
skich od tej pory jest miejscem 
szczególnej obecności Jana 
Pawła II. Niech ta obecność 
przyczynia się do umacniania 
wiary i życia zgodnego z nauką, 
jaką nasz Patron głosił. 

Urszula Szpiech 

Relikwie bł. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich
u dokończenie ze str. 15 

Delegacja z Łęk Dukielskich u Kardynała Stanisława Dziwisza w Krakowie

Fot. T. Warczak

Wprowadzenie relikwii do kościoła w Łękach Dukielskich Uczestnicy mszy św.
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Awans Huberta Kopczyka 
1 grudnia 2012r. we Frysztaku odbył się II Wojewódzki 

Turniej Klasyfikacyjny kadetów, a nasz klub reprezentowało 
dwóch zawodników Hubert Kopczyk oraz Patryk Szczurek. 
Do rywalizacji przystąpiło 32 zawodników, a do II OTK (Lu-
boń k. Poznania) kwalifikował się tylko zwycięzca turnieju. Pa-
tryk Szczurek zajął miejsce w przedziale 25-32. Hubert Kopczyk 
w pierwszej rundzie wygrał 3:0 z Patrykiem Warchołem z Jaru 
Kielnarowa, w drugiej rundzie przyszło mu się zmierzyć z Gabrie-
lem Woźnym z PKS Kolping Jarosław wygrywając 3:0. W meczu 
ćwierćfinałowym Hubert wygrał 3:1 z Rafałem Stąporem AZS Po-
litechnika Rzeszów, natomiast w półfinale pokonał 3:0 Macieja 
Gołąbskiego z Jaru Kielnarowa. Na koniec w finale zagrał z Kami-
lem Klockiem z PUKS Arka Łętownia i po bardzo emocjonującym 
pojedynku zwyciężył 3:1 uzyskując awans do II OTK. 

Bogdan Maciejewski

Sukcesy najmłodszych Dobra passa tenisistów 
stołowych !

Pierwsza drużyna UKS TKKF MOSiR Dukla po ostatnich  
3 wygranych meczach 10:3 z Krościenkiem I , 10:2 z Krościen-
kiem II oraz 10:7 z Brzostowianka II Brzostek pewnie umocniła 
się na pozycji lidera rozgrywek III ligi.

Tabela III Ligi: ilość meczy pkt. Z-R-P 
1.  UKS TKKF MOSiR I Dukla  9  18  9-0-0  90:38
2.  Strzelec II Frysztak 8  14  7-0-1  78:34
3.  Pegaz II Łańcut  8  14  7-0-1  77:44
4.  Krościenko Wyżne I 8  13  6-1-1  72:50
5.  Brzostowianka I Brzostek 7  12  6-0-1  63:22
6.  Jar II Kielnarowa  8  7  3-1-4  61:63
7.  Brzostowianka II Brzostek 9  7  3-1-5  64:75
8.  Arka I Łętownia 9  6  2-2-5  55:80
9.  Kąkolówka I  9  4  2-0-7 42:82
10.  Iskrzynia I  8  2  1-0-7  47:75
11.  Burza I Rogi 8  2  1-0-7  42:73
12.  Krościenko Wyżne II  9  1  0-1-8  34:89

Ostatnie dwie kolejki pierwszej: 
Data    kolejka    drużyna 

2013-01-06, 11:00 
10 UKS TKKF MOSiR I Dukla - LUKS Burza I Rogi 

2013-01-13, 11:00 
11 UKS Iskra I Iskrzynia - UKS TKKF MOSiR I Dukla 

Bogdan Maciejewski

Sukcesy  
najmłodszych 
tenisistów 
stołowych

Awans  
Huberta Kopczyka

Dobra passa tenisistów stołowych
Najmłodsi tenisiści z tatusiami i trenerem Bogdanem Maciejewskim

W czasie rozgrywek w dukielskiej hali MOSiR

9 grudnia 2012r. w No-
wej Sarzynie odbył się II Wo-
jewódzki Turniej Klasyfika-
cyjny Żaków i Skrzatów. Na 
turniej wybrała się duża grupa 
(11 zawodników) z UKS TKKF 
MOSiR Dukla, która z powo-
dzeniem radziła sobie w zawo-
dach. W kategorii skrzat (rocz-
nik 2004 i młodsi ) wystarto-
wało 22 zawodników. W kate-
gorii tej 3 miejsce zajął Michał 
Olbrycht, natomiast w żakach 
(rocznik 2002 i młodsi) uczest-
niczyło 48 zawodników z ca-
łego województwa. 

Wyniki skrzatów:
3 m Michał Olbrycht
5 m Gracjan Wszołek

8 m  Wiktor Wójcik
9 m Szymon Maciejewski
11 m  Filip Dudzik
11 m  Szymon Sporek
15 m  Grzegorz Budzisz 

Wyniki Żaków: 
15 m  Michał Olbrycht
21 m Jakub Penar
21 m Gracjan Wszołek
25 m  Wiktor Wójcik
27 m  Szymon Maciejewski
29 m  Filip Dudzik
29 m  Szymon Sporek
29 m  Emanuel Kowalski
33 m  Michał Wójcik
33 m  Mateusz Rajchel
33 m Grzegorz Budzisz

Bogdan Maciejewski

Podwójny sukces 
dukielskich karateków

W Brzozowie odbył się  
4. podkarpacki turniej Kyuku-
shin o Puchar Burmistrza Brzo-
zowa. Wzięło w nim udział 88 
zawodników. Z Dukli w tur-
nieju wzięło udział 3 zawod-
ników. Drugie miejsce w ku-
mite młodzików zdobył Jeremi 
Sawczuk, a trzecie miejsce w 

kumite zdobył Tomasz Szu-
brycht - jest to jego debiut w 
turniejach karate i mimo to od 
razu stanął na podium. Trzeci 
z naszych zawodników Kamil 
Kopciuch doszedł do półfinału. 

Kolejnym sukcesem dukiel-
skich karateków jest udział w 
turnieju mikołajkowym w Kor-

czynie. Wzięło w nim udział 
140 zawodników z 9 grup szko-
leniowych KKKK. Dukielscy 
karatecy: Kamil Kopciuch, Je-
remi Sawczuk, Dominik Mal-
czewski i Gabrysia Szczepanik 
wystąpili w efektownym poka-
zie karate – z samoobrony i ta-
mashiwari.

Dukielska grupa wzięła 
również udział w turnieju kata 

kumite i trójboju. Na 14 za-
wodników na podium stanęło 
7. Wszyscy ćwiczący otrzymali 
paczki mikołajkowe i dyplomy. 

Wszystkim karatekom ży-
czę dalszych sukcesów spor-
towych i zdania egzaminu na 
wyższe stopnie kyu. Wszyst-
kiego dobrego w Nowym Roku. 

senpai Marek Sawczuk
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Kalendarz imprez na rok 2013
Termin Nazwa imprezy Miejsce  imprezy/

Organizator

Styczeń / Luty Zawody w narciarstwie alpejskim 
o puchar Burmistrza Gminy Dukla Chyrowa/MOSiR Dukla

Styczeń / Luty Memoriał im. Andrzeja Bąka w  
narciarstwie alpejskim

Szkoła narciarska 
Chyrowa SKI

Styczeń/luty/marzec/ 
wrzesień/październik/ 
listopad

III Gminna Liga Szachowa Dukla/ MOSiR Dukla, 
UKS REKORD Iwla

Luty Ferie z MOSiR  Dukla – zawody, 
konkursy dla dzieci i młodzieży Dukla/ MOSiR Dukla

Luty Turniej piłki nożnej dla dzieci Dukla/ MOSiR Dukla

Luty Gminne zawody w piłce halowej 
o puchar Dyrektora MOSiR Dukla/ MOSiR Dukla

Marzec II Otwarty Turniej Szachowy 
Dukla 2013 Dukla/ MOSiR Dukla

Marzec Gminny turniej piłki siatkowej o 
puchar Burmistrza Gminy Dukla Dukla/ MOSiR Dukla

Marzec Gminne eliminacje podkarpackie 
tenisa stołowego Dukla/ MOSiR Dukla

Marzec /kwiecień Gminny turniej tenisa stołowego 
o puchar prezesa UKS TKKF Dukla

Dukla/ MOSiR Dukla, 
UKS TKKF Dukla

Kwiecień Gminna olimpiada tenisa stoło-
wego Dukla/ MOSiR Dukla

Kwiecień
Gminny turniej tenisa stołowe-
go o puchar Przewodniczącego 
RMiG Dukla

Dukla/ MOSiR Dukla

Kwiecień Turniej szachowy 2012 Dukla/ MOSiR Dukla

Maj Szkolna liga piłki nożnej Dukla/ MOSiR Dukla

Maj Dukielskie zawody rowerowe 
MTB Dukla/ MOSiR Dukla

Maj Mistrzostwa Polski w Biegach 
Anglosaskich Chyrowa/ MOSiR Dukla

2 Czerwiec Organizacja imprez z okazji Dnia 
Dziecka „Gminny Dzień Dziecka” Dukla/ MOSiR Dukla

Czerwiec
Gminny Turniej Tenisa Ziemnego 
dla szkół podstawowej, gimna-
zjum, liceum

Dukla /MOSiR Dukla

Lipiec
Gminny turniej piłki nożnej klu-
bów sportowych i stowarzyszeń o 
puchar Burmistrza Gminy Dukla

Dukla/ MOSiR Dukla

Lipiec Cyklokarpaty Dukla/MOSiR Dukla

Lipiec/ sierpień

Turnieje wakacyjne – piłka noż-
na, piłka siatkowa, tenis ziem-
ny, piłka plażowa, koszykówka; w 
kategoriach: szkoła podstawowa, 
gimnazjum, dorośli

Dukla/ MOSiR Dukla

Sierpień II Marszobieg „Kijowa 
Aktywność” Dukla/MOSiR Dukla

22 Wrzesień Bieg górski ‘Na górę Cergową” Dukla/ MOSiR Dukla

Wrzesień-marzec Gminna Liga Tenisa Stołowego Dukla/ MOSiR Dukla

Październik Turniej badmintona Dukla/MOSiR Dukla

Listopad
Turniej piłki siatkowej z oka-
zji Dnia Niepodległości o puchar 
Dyrektora MOSiR

Dukla/ MOSiR Dukla

Sezon halowy 
2013/2014 Dukielska Liga Halowa Dukla/ MOSiR Dukla

 

Drugi sezon Dukielskiej 
Ligi Halowej

18 listopada br. zainaugurowany został drugi sezon Dukielskiej 
Ligi Halowej. Za nami już 7 kolejek ligowych, w których oglądali-
śmy wiele emocjonujących meczów oraz wiele pięknych bramek. 
Na tym etapie rozgrywek liderem jest drużyna Zamex przed Ziko 
Dukla oraz Gandzia Squad. Najskuteczniejszym zawodnikiem  
z dorobkiem 19 bramek jest Krystian Frączek.

Mikołajkowy  
Turniej Szachowy

Miejski Ośro-
dek Sportu i Re-
kreacji w Du-
kli gościł szachi-
stów na Mikołaj-
kowym Turnieju 
Szachowym Du-
kla 2012. Do tur-
nieju przystąpiło 
26 zawodników 
ze szkół podsta-
wowych, gimna-
zjów i szkół średnich z naszej gminy. Zawody rozgrywane były 
w dwóch kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Turniej rozgrywany był w jednej grupie, 
systemem szwajcarskim 15 min na partię dla zawodnika.

W klasyfikacji ogólnej i w klasyfikacji gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych zwyciężył Grzegorz Kostycz (Gimnazjum 
w Dukli), drugi był Kamil Szwast (Gimnazjum w Iwli) a trzeci 
Konrad Torbik (Gimnazjum w Iwli).

W klasyfikacji szkół podstawowych zwyciężył: Tomasz Frą-
czek, drugi był Damian Krówka, a trzeci Paweł Gumienny, 
wszyscy ze Szkoły Podstawowej w Iwli.

Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w obu katego-
riach otrzymali puchary i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy 
turnieju upominki mikołajkowe. Nagrody wręczał dyrektor Banku 
PKO BP Oddział 1 w Dukli pan Jarosław Kubit i prezes UKS Re-
kord Iwla Jerzy Gunia.

Wyniki w postaci XLS dostępne na stronie internetowej http://
www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_4102/index.html?l=pl

Sponsorami turnieju byli: Bank PKO BP Oddział 1  
w Dukli, Krofam Sp. z o.o, F.H.U. Ziko i MOSiR Dukla.

Organizator UKS Rekord Iwla bardzo serdecznie dziękuje 
wszystkim sponsorom.

Jerzy Gunia 

SPORT        SPORT        SPORT

Sukces Huberta Kopczyka 
15-16 grudnia 2012r. w 

Luboniu koło Poznania od-
był się II Ogólnopolski Tur-
niej Klasyfikacyjny Kadetów 
w tenisie stołowy. Na każdym 
OTK startuje 40 najlepszych 
zawodników z kraju, z któ-
rych 24 pierwszych uzyskuje 
limit imienny do III OTK. 

Bardzo dobre zawody roze-
grał Hubert Kopczyk zdoby-
wając 22 miejsce w kraju oraz 
limit do III OTK, który odbę-
dzie się w marcu. Warto za-
znaczyć, że Hubert poprawił 
wyniki z I OTK, w którym 
uplasował się na 26 pozycji 
nie zdobywając limitu. 

Tabela ligowa po 7 kolejkach:
Zamex 19 pkt.
Ziko Dukla 18 pkt.
Gandzia Squad 16 pkt.
B&S Fighters 13 pkt.
Orły Piesika 12 pkt.
Iwełka Iwla 10 pkt.
SKP Piotrex Dukla 9 pkt.
G-Katering.pl 8 pkt.
Wolni Strzelcy 7 pkt.
Bociany z Ghany 6 pkt.
HDK PCK Żeglce 3 pkt.
Górnik Lipowica 1 pkt.

Daniel Ożga

Wyniki gier w grupie Z:

1. pojedynek 
Hubert Kopczyk – Dawid 
Balcerzak (SKTS Słupca) 3:0 

2. pojedynek 

Hubert Kopczyk – Mateusz 
Baranowski (MKS Lewart 
Lubartów) 2:3

3. pojedynek 

Hubert Kopczyk – Filip Wołyniec 
(UKS Orlik Złocieniec) 3:0 

4. pojedynek 

Hubert Kopczyk – Daniel Lis 
(UKS Olesno ) 3:2 

Wyniki gier w turnieju dodat-
kowym (gra o wejście do 16) :

Hubert Kopczyk – Filip 
Wesołowski (LKS Piast Łasin) 
1:3

Gra o pozostanie w OTK :

Hubert Kopczyk – Filip Wołyniec 
(UKS Orlik Złocieniec) 3:0

Bogdan Maciejewski

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

Kolejna ofiara mrozów na Podkarpaciu
53-letni mieszkaniec Iwli to kolejna ofiara 
chłodów tej zimy na Podkarpaciu. O odnale-
zieniu zwłok dyżurny krośnieńskiej komendy 
został powiadomiony 15 grudnia rano.
Policjanci ustalają okoliczności śmierci znale-
zionego mężczyzny. 53-letni samotnie miesz-
kający mężczyzna leżał w zaspie przed swo-
im domem. Znalazł go sąsiad, który przyszedł 
do niego z wizytą. Przybyły na miejsce lekarz 
stwierdził zgon z wychłodzenia.

Śmiertelne potrącenie pieszej
Policjanci z Krosna ustalają przyczynę wy-
padku, w którym śmierć poniosła 62-letnia 
kobieta. Została potrącona przez samochód 
w Równem na drodze krajowej nr 9. Droga 
przez ponad trzy godziny była zablokowana.
Do wypadku doszło 10 grudnia około godz. 
18.45. Przechodząca w okolicach przej-
ścia dla pieszych kobieta, została potrąco-
na przez volkswagena passata, którym kiero-
wał 27-letni mieszkaniec powiatu krośnień-
skiego. W wyniku potrącenia kobieta zmar-
ła. Kierowca poruszał się w kierunku Dukli  
i był trzeźwy.
Ponadto od kierującego passatem pobrano 
krew do badań na zawartość środków odurza-
jących.  
Przybyły na miejsce prokurator zdecydował  
o zatrzymaniu 27-latka do wyjaśnienia.

Rozprowadzali narkotyki dla pieniędzy
Policjanci z Komisariatu Policji w Dukli za-
trzymali pięciu mężczyzn, podejrzanych  
o udzielanie środków odurzających innym oso-
bom. Podczas przesłuchania na komisariacie 
przyznali się do zarzucanego czynu. Grozi im 
kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Funkcjonariusze od miesiąca wykonywa-
li czynności w sprawie dotyczącej rozpro-
wadzania narkotyków na terenie powiatu 
krośnieńskiego przez grupę młodych osób. 
Policjanci weryfikowali zdobyte informacje 
i ustalili pięciu mężczyzn mogących mieć 
związek z nielegalnym handlem narkotykami. 
Przeszukali wytypowane mieszkania podej-
rzanych, w których ujawnili i zabezpieczy-
li wagi elektroniczne oraz woreczki strunowe  
z zawartością marihuany.
Po przeprowadzonych dalszych czynnościach 
policjanci ustalili szereg osób kupujących od 
handlarzy narkotyki.
Wszyscy mężczyźni w wieku od 20 do 32 lat 
trudniący się nielegalną sprzedażą używek 
usłyszeli zarzuty udzielania środków odu-
rzających w celu osiągnięcia korzyści mająt-
kowej.
Wobec 20-latka, który był głównym dilerem 
grupy, zastosowano środek zapobiegawczy  
w postaci dozoru policyjnego.
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OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
KOMUNIKAT

BURMISTRZA DUKLI

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z 
póź. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli 
wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonej do 
dzierżawy.

Wykaz obejmuje działki nr: 1961 i 1639 położone w Jasionce 
oraz działkę nr 840, położoną w Równem. 

Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 21 stycznia 2013 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.

Marek Górak
Burmistrz

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

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 działkę nr: 235/1, położoną w Zawadce 
Rymanowskiej. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 
poz. 651 z póź. zm.) mogą składać wnioski o nabycie zbywanych 
nieruchomości w terminie do dnia 7 lutego 2013 r. w Urzędzie 
Miejskim w Dukli pok. Nr 106. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
www.dukla.pl.

Marek Górak
BURMISTRZ

Pod ścisłą gatunkową ochroną

Zwierzęta i rośliny występujące na terenie gminy Dukla

Popielicowate – drobne gryzonie
nych – 5. Uszy zaokrąglone. 
Mają dobrze rozwinięty wzrok 
i słuch. Wszyscy przedstawi-
ciele popielicowatych prowa-
dzą nocny tryb życia. Późnym 
latem lub wczesną jesienią po-
pielice zapadają w sen zimowy 
niekiedy trwający bardzo długo 
(popielica – do 11 miesięcy). 
Wówczas schodzą z drzew na 
ziemię i zakopują się w niej 
na głębokość 30–50 cm. Czę-
sto wykorzystują okolice śród-
leśnych budynków, zakopując 
się przy ich fundamentach lub 
pod klepiskami. Zimuje naj-
częściej jeden osobnik, rzadziej 
kilka (samica z potomstwem). 
Hibernują zwinięte w kłębek, 
przykryte ogonkami. Wszyst-
kie procesy życiowe są wów-
czas silnie zwolnione – serce 
bije w tempie kilku uderzeń na 
minutę, temperatura ciała ob-
niża się do kilku stopni powy-
żej zera. Przesypiają całą zimę 
bez przebudzenia. 

Najważniejszymi natural-
nymi wrogami popielicowatych 
są kuny, łasice, sowy i lisy. Gry-
zonie te zasadniczo są roślino-
żerne, zjadają owoce, nasiona 
i orzechy (stąd nazwy: orzesz-
nica czy żołędnica). Popielice 
nie gardzą jednak także pokar-
mem zwierzęcym, zjadają sta-
wonogi (owady) i jaja ptaków. 
Łączenie się w pary zwykle na-
stępuje krótko po przebudzeniu 
się ze snu zimowego. Niektóre 
gatunki wyprowadzają tylko je-
den miot w roku, inne nawet 
do trzech. Samica buduje spe-
cjalne gniazdo lęgowe, w któ-
rym rodzi od dwóch do dzie-
więciu młodych. Pozostają 
one z nią zwykle przez okres 
sześciu tygodni, a dojrzałość 
płciową osiągają dopiero po 
ukończeniu roku - później niż 
inne gryzonie. Młode rodzą się 
nagie i ślepe, ważą 1-2 gramy, 
po około 22 dniach otwierają 
oczy, zaś gniazdo opuszczają 
po około miesiącu.

Niektóre gatunki rodziny 
popielicowatych to zwierzęta 
żyjące pojedynczo; inne żyją 
w małych grupach lub hałaśli-
wych koloniach, gdyż komuni-
kują się ze sobą wydając ostre, 

piskliwe głosy. 
Popielice pod-
czas żerowa-
nia wydają bar-
dzo charaktery-
styczne głosy. 
Przypominają 
one gardłowe 
chrząkn ięc ia 
lub kwiknięcia, brzmiące jak 
kriii lub uiii, i trwają około 1-2 
sekundy. Dochodzą one z ko-
ron drzew i są nie do pomyle-
nia z głosami innych gatunków 
zwierząt. Szczyt aktywności 
głosowej popielic przypada na 
drugą połowę sierpnia, jednak 
w miejscach dużych zagęsz-
czeń tych zwierząt aktywne są 
przez cały okres letni. W latach, 
kiedy brakuje im pokarmu, ak-
tywność głosowa tych ssaków 
spada do zera. W warunkach 
naturalnych pilchowate żyją 2 
do 5 lat. 

Popielice w porównaniu  
z innymi pilchowatymi łatwo 
odróżnić po wielkości (jest wy-
raźnie większa od orzesznicy 
czy koszatki), kolorze futerka 
(orzesznica jest brązowopoma-
rańczowa, pozostałe gatunki są 
szarobrązowe, często z rudym 
odcieniem), szaro-białym ubar-
wieniu pyszczka (brak czar-
nej przepaski, biegnącej od oka 
do ucha, charakterystycznej dla 
żołędnicy i koszatki).

Ze snu zimowego popielice 
budzą się bardzo późno – naj-
częściej w maju, rzadziej na po-
czątku czerwca. Rozród popie-
lic jest uzależniony od obfito-
ści pożywienia. W latach, kiedy 
dominujący gatunek drzewa 
(buk, dąb lub grab) nie owo-
cuje, popielice praktycznie nie 
przystępują do rozrodu. Wów-
czas wzbudzają się ze snu zi-
mowego później (początek 
czerwca), zaś zasypiają już we 
wrześniu.

Podstawowe zagrożenia do-
tyczą przekształceń natural-
nego środowiska, czyli zmian 
w drzewostanach: przerze-
dzanie drzewostanów (powo-
duje rozluźnienie zwarcia ko-
ron drzew i niemożność prze-
mieszczania się popielic), frag-
mentacja drzewostanów (po-

wstają małe, izolowane popula-
cje tych gryzoni; bardzo często 
nawet niewielkie drogi śródle-
śne, nad którymi korony drzew 
się nie stykają, stanowią dla po-
pielic barierę nie do przebycia); 
zmniejszanie się powierzchni 
starych drzewostanów, w któ-
rych popielice znajdują odpo-
wiednie warunki do życia (baza 
pokarmowa, kryjówki).

W Polsce popielica jest ga-
tunkiem zagrożonym wyginię-
ciem i jest objęta ochroną ga-
tunkową. Znajduje się w Pol-
skiej Czerwonej Księdze Zwie-
rząt oraz objęta jest Konwencją 
Berneńską.

Niegdyś popielice zabijane 
dla cennych futer (zwłaszcza 
popielice), obecnie wszystkie 
gatunki podlegają ochronie ga-
tunkowej.

Mięso popielicy, która naj-
bardziej przypomina wyglą-
dem wiewiórki, przez starożyt-
nych Rzymian było uważane za 
wielki przysmak, a zwierzęta te 
przed zabiciem specjalnie tu-
czono. Ponieważ popielicy od-
żywiają się niemal wyłącznie 
pożywieniem roślinnym ich 
mięso jest bardzo delikatne.  
W niektórych częściach Europy 
zwierzę to nazywane jest ,,ja-
dalną myszą’’ i - niestety – na-
dal się na nie poluje. W wielu 
krajach popielice uważane są 
za szkodniki, ponieważ swoim 
ostrymi pazurkami i zębami ka-
leczą pnie i gałęzie drzew.

Pewien hodowca podaje,  
że 3 popielice zjadły przez 
10 tygodni następującą ilość 
ożywienia: 272 czereśnie, 92 
gruszki, 64 jabłka, 25 wino-
gron, 42 morele, 58 śliwek, 526 
agrestów i kilkaset pestek dyni.

ch 

Popielicowate (Gliridae) 
– rodzina ssaków z rzędu gry-
zoni, dawniej określana też 
jako pilchowate. Zamieszkują 
prawie całą Europę. W Pol-
sce żyje 4 gatunki popielico-
watych: koszatka, orzesznica, 
popielica i żołędnica. Są ak-
tywne nocą, dzień przesypiając 
w kryjówkach. Poruszają się 
prawie wyłącznie w koronach 
drzew, bardzo zwinnie prze-
biegając po nawet dość cien-
kich gałęziach i przeskakując 
między nimi. Poza poszukiwa-
niem miejsca hibernacji spo-
radycznie schodzą na ziemię. 
Gatunki te występuje w star-
szych lasach liściastych i mie-
szanych. Wystarczają drzewo-
stany jednopiętrowe, jednak 
bardzo ważne jest pełne zwar-
cie koron drzew. Najczęściej 
spotykana są w drzewostanach 
bukowych lub z domieszką sta-
rych buków, grądowych oraz 
w lasach mieszanych. Gniazda 
zakładane są w dziuplach, bar-
dzo rzadko na strychach śródle-
śnych lub przyleśnych budyn-
ków. Gniazdo zbudowane jest z 
liści znajdujących się najbliżej 
otworu wejściowego do dziu-
pli, przy czym zrywane są wy-
łącznie świeże liście. 

Są to drobne gryzonie o dłu-
gim, zwykle puszystym ogonie 
(tylko nieliczne gatunki mają 
ogon półgoły). Wyglądem ze-
wnętrznym przypominają wie-
wiórki, formy naziemne – po-
dobne są do myszy. Wszyst-
kie pokryte są gęstym, krót-
kim, miękkim futrem, które jest 
często powodem polowań na te 
zwierzęta. Futerko na grzbiecie 
jest koloru szarego (popiela-
tego), na brzuszku jasne (białe 
lub białoszare). U starych osob-
ników grzbiet może mieć ru-
dawy odcień. Granica między 
barwą grzbietu i brzucha jest 
wyraźna. Uszy spore, wyraźnie 
widoczne (mocno wystające z 
futerka), z wierzchu szaro pig-
mentowane, od wewnątrz cie-
liste. Oczy duże, ciemne. Ogon 
puszysty, popielaty. Długość 
ciała 13-18 cm, ogona 12-15 
cm. U przednich łap gryzonie 
te posiadają cztery palce, u tyl-

Z posiedzenia Rady Miejskiej w Dukli
W dniu 27 listopada 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Dukli odbyła się XXVI sesja rady miejskiej.

     W sesji udział wzięło 14 radnych, burmistrz, z-ca burmistrza, 
sekretarz, skarbnik, zaproszeni goście, kierownicy jednostek or-
ganizacyjnych, sołtysi i przedstawiciele wspólnoty samorządowej.
Porządek obrad przedstawiał się on następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3.  Zapytania i wolne wnioski.
4.  Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
5.  Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
6.  Informacja o stanie oświaty w Gminie Dukla.
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2013 /druk  
nr 163/,

b) zmiany uchwały własnej dotyczącej zwolnień w podatku od 
nieruchomości /druk nr 162/,

c) pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku lipa 
drobnolistna (Tilia cordata) w Wietrznie Gmina Dukla /druk 
nr 164/,

d) zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na terenie Gminy Dukla do urządzeń kanalizacyjnych będą-
cych w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Dukli Sp. z o.o. /druk nr 165/,

e) ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców 
usług kanalizacyjnych /druk nr 166/,

f) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego /druk nr 167/,
g) podziału Gminy Dukla na stałe obwody głosowania, ustalenia 

ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wy-
borczych /druk nr 168/.

8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
9. Oświadczenia i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

Rada Miejska po wysłuchaniu właściwych komisji podjęła 
następujące uchwały:

1) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2013. 
Uchwałę podjęto większością głosów: 12 „za” przy 2 wstrzymu-
jących się /głosowało 14 radnych/.

2) w sprawie zmiany w uchwale własnej dotyczącej zwolnień w po-
datku od nieruchomości. Uchwałę podjęto większością głosów: 
13 „za” przy 1 wstrzymującym się /głosowało 14 radnych/.

3) w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa  
z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) w Wietrznie Gmina 
Dukla. Uchwałę poddano pod głosowanie i podjęto jednomyśl-
nie /głosowało 14 radnych/. 

4) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ście-
ków na terenie Gminy Dukla do urządzeń kanalizacyjnych bę-
dących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Dukli Sp. z o.o. Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 
14 radnych/.

5) w sprawie ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup 
odbiorców usług kanalizacyjnych. Uchwałę podjęto jednomyśl-
nie /głosowało 14 radnych/.

6) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Uchwałę 
poddano pod głosowanie i podjęto jednomyślnie /głosowało 14 
radnych/. 

7) w sprawie podziału Gminy Dukla na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych ko-
misji wyborczych. Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 
14 radnych/.

Pełne teksty uchwał dostępne będą po ich zalegalizowaniu na 
stronie internetowej WWW.bip.dukla.pl

Mirosław Matyka

Zarząd Kółka Rolniczego w Równem
ogłasza przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej o po-
wierzchni 3 200 m2, zabudowanej budynkiem 
warsztatowo-garażowym, położonej we wsi 
Równe, gmina Dukla.

Stan prawny działki – użytkownik wieczysty. Budynek 
stanowi odrębną własność Kółka Rolniczego w 
Równem. Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycz-
nia 2013 roku o godz. 12.00 w Domu Ludowym w 
Równem. Cena wywoławcza 160 tys. zł. Przed przy-
stąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w 
wysokości 16 tys. złotych na jedną godzinę przed 
przetargiem. Wadium zostanie zaliczone w poczet 
kupna osobie, która wygra przetarg, zaś pozosta-
łym zwrócone. Wadium przepada jeżeli żadna z osób 
przystępujących do przetargu nie zaoferuje ceny 
przynajmniej równej cenie wywoławczej

Informacja pod tel. 13 433 32 17

Popielica, źródło: internet
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Do każdej ceny netto do-
liczony będzie podatek VAT  
w wysokości 23%. Wszyst-
kie krótkie ogłoszenia nieko-
mercyjne, z ofertami pracy 
lub osób poszukujących 
pracy umieszczane są w Du-
kielskim Przeglądzie Samo-
rządowym  nieodpłatnie.

Cennik reklamy obowią-
zuje również w odniesieniu 
do strony internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

A-4 250 60 600 150
1/2 A-4 150 30 300 70
1/4 A-4 75 20 150 50
1/8 A-4 30 15 100 30
1/16 A-4 20 10 75 15

È

È

È

È

È

È

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

Handel:
- farby, lakiery, kleje,  
  tynki elewacyjne, narzędzia, płytki posadzkowe i ścienne
- artykuły pirotechniczne, amunicja akustyczna, 
- komputerowe materiały eksploatacyjne, nośniki: 
 płyty CD, DVD 
- dzienniki budowy, tablice budowlane,  
  markery do tablic.

USŁUGI:
- kosztorysowanie, projekty zagospodarowania, 
- szkice i rysunki do zgłoszenia robót budowlanych 
– tel. 0601885063

W pasiece

Sklep AGD i RTV
MAG-POL – Dukla, ul. Łąki 1

Oferuje sprzedaż:
- sprzęt AGD i RTV 

z gazetki promocyjnej Media Ekspert

- tunery do telewizji naziemnej i cyfrowej,

- tunery i pakiety startowe telewizji na kartę’

- meble kuchenne i pokojowe

Kontakt: 606 782 467

• Profesjonalna fotografia ślubna,
• okolicznościowa,
• reklamowa,
• projektowanie graficzne,
• video produkcje

Picture Pro - Michał Czekański
tel. 787 307 658                                                     www.picturepro.pl

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”

„Pod wiatą”
Zboiska 41, Dom Ludowy 

Pizza z pieca opalanego drewnem, kebab, 
pierogi z różnym nadzieniem, frytki, dania barowe

na miejscu, na wynos i z dowozem.

Przy zakupie powyżej 10 zł dowóz do 5km gratis

Tel. 509 804 197

Ogłoszenie o zatrudnieniu

Przyjmiemy do pracy tokarza, 

kontakt: 695 193 985

Medal ks. Jana Dzierżona  
dla Krzysztofa Bałona

2 grudnia 2012 roku, z 
okazji wspomnienia św. Am-
brożego, patrona pszczelarzy  
w Sanktuarium Matki Bo-
żej Leżajskiej odbyła się msza 
święta w intencji pszczelarzy z 
województwa podkarpackiego. 
Po eucharystii odbyła się kon-
ferencja pszczelarzy, na któ-
rej Krzysztof Bałon pszczelarz  
z Niżnej Łąki, został odzna-
czony medalem ks. dr Jana 
Dzierżona. Jest to jedno z naj-
większych odznaczeń pszczelar-
skich. Panie Krzysztofie proszę 

taki zabieg dokonano. Obec-
nie na rynku dostępne są środki 
ochrony roślin nowej generacji, 
które nie powodują natychmia-
stowej śmierci pszczół, ale za-
bijają na raty. Stwierdzono już, 
że te środki nie przeszły badań 
na długofalowe trucie pszczół. 
Pszczelarze są świadomi tego, 
że osoba dokonująca zabiegu 
ochrony roślin musi posiadać 
świadectwo ukończenia odpo-
wiedniego szkolenia, które jest 
ważne pięć lat. Opryskiwacz 
powinien mieć badanie spraw-
ności technicznej, które ważne 
jest przez trzy lata. Rolnik musi 
prowadzić ewidencję przepro-
wadzenia zabiegów ochrony 
roślin przy użyciu pestycy-
dów i przechowywać ją przez 
dwa lata od daty wykonania 

zabiegu. Zabiegów nie wolno 
przeprowadzać przy wietrze 
przekraczającym 3 metry na se-
kundę. Większy wiatr powo-
duje zniesienie cieczy robo-
czej na sąsiednie tereny np. łąki 
gdzie pszczoły dokonują oblotu 
kwiatów. Opryskiwane pole 
musi być oddalone co najmniej 
20 metrów od pasieki. Rolnicy 
są zobowiązani do zachowy-
wania okresów karencji i pre-
wencji. Okres prewencji jest to 
czas przez jaki ludzie zwierzęta 
i pszczoły nie powinny stykać 
się z roślinami, na których do-
konano zabiegu ochrony roślin. 
Rolnik jest odpowiedzialny za 
szkody wynikłe z zastosowania 
zabiegu . Chcąc uniknąć przy-
krych konsekwencji osoba do-
konująca oprysku powinna sto-
sować preparaty o najkrótszym 
okresie prewencji. Nie należy 
opryskiwać plantacji na której 
kwitną chwasty. Wykonywać 
zabiegi wieczorem po ustaniu 
lotów pszczół, co przy obec-
nym zaawansowanym sprzęcie 
nie nastręcza większych trud-
ności i zależy przeważnie od 
woli rolnika. Zabieg stosować 
przy pogodzie bezwietrznej. 
To z kolei ma bardzo ważny 
wpływ na skuteczność zabiegu, 
a co za tym idzie ekonomię go-
spodarstwa. Zabieg wykonany 
przy zbyt silnym wietrze może 
spowodować ochronę roślin na 
działce sąsiada, a nie tam gdzie 
go wykonujemy. Ma to również 
ogromne znaczenie jeśli cho-
dzi o ochronę zdrowia ludzi. 
Silny wiatr może znieść ciecz 
roboczą nawet na zabudowania 
mieszkalne lub ujęcia wody pit-
nej, a to może spowodować po-
ważne komplikacje zdrowotne 
wśród ludzi. Rolnicy muszą pa-
miętać, że przy obecnej tech-
nice zebranie dowodów świad-
czących przeciwko nim, nie na-
stręcza zbyt dużych kłopotów. 

przyjąć gratulacje od członków 
Koła Pszczelarzy w Dukli.

Pszczelarze rozmawiali 
również o środkach ochrony 
roślin. Nie można obecnie wy-
obrazić sobie by rolnictwo 
funkcjonowało bez środków 
ochrony roślin i my pszcze-
larze zdajemy sobie z tego 
sprawę. Natomiast rolnicy do-
konujący zabiegów ochrony 
roślin już nie koniecznie so-
bie zdają sprawę z tego, że te 
zabiegi mogą doprowadzić do 
upadku pasiek w okolicy, gdzie 

Pierogi kebabowe
Karnawał w pełni. Podajemy Czytelnikom przepis od stałej Czytelniczki naszego miesięcz-

nika na pierogi kebabowe. Można je przygotować z wyprzedzeniem i zaskoczyć znajomych zna-
komitą przystawką. Pierogi mogą być również daniem głównym . Nadają się do mrożenia. Po wy-
ciągnięciu z zamrażalnika układamy na blasze i podgrzewamy w piekarniku.

Składniki:
Ciasto: 

1 kg mąki, 10 dag drożdży, 1/3 kostki margaryny (roztopić), 2 żółtka i 1 jajo, trochę soli, 
1 łyżka oregano, 1 łyżka cukru, 1/2 litra mleka

Farsz:
1 duży por, 2 duże cebule, 2 - 3 kolorowe papryki, 80 dag pieczarek, 1 kg fileta z kurczaka, 
20 – 25 dag sera żółtego, 2-3 łyżki koncentratu pomidorowego, przyprawa gros, sól, pieprz

Sos czosnkowy:
szklanka jogurtu, 1 szklanka majonezu, 2 ząbki czosnku, 2 łyżki przyprawy TZATZYKI

Ciasto: Z podanych składników zrobić ciasto drożdżowe. Ciasto rozwałkować trochę grubsze niż 
na pierogi, wykrawać kółka (np. kubkiem), nałożyć farsz, zlepić, pomalować jajkiem. Piec ok. 
20 min.
Farsz: por – pokroić w paski i zeszklić na oleju, cebule – pokroić i zeszklić na oleju (można ra-
zem z porem, papryki – pokroić w paski i udusić, pieczarki – pokroić i udusić (można razem z pa-
pryką), fileta z kurczaka – pokroić w paski i udusić z przyprawą gyros, ser żółty – zetrzeć na tarce. 
Całość wymieszać z koncentratem pomidorowym
Sos: Czosnek wycisnąć przez praskę i wymieszać z majonezem, jogurtem i przyprawą tzatzyki.

Smacznego!
ciąg dalszy na str. 27 u
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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

Widok z Traktu Węgierskiego na dukielski rynek - grudzień 2012 r.

„Uważaj, aby twój proces myślenia nie toczył się przeciwko tobie.”
       (Marian Karczmarczyk)

Złota myśl :)

Nie giną nigdy bronią sieczną 
ani palną,
lecz starzy umierają śmiercią naturalną.
Mają też i swój „smętarz”
Kiedy bliscy śmierci
Ptaki składają pióra, czworonogi sierści…”

( motto z Wielkiej Księgi Łowców Polski z 2004 r.)

Łowiectwo i ekologia Dukla wczoraj i dziś

Widok z Traktu Węgierskiego na dukielski rynek - 1960 r.

W pasiece
u dokończenie ze str. 25 

Drodzy Czytelnicy naszego 
„kącika”.

Dziękuję za składane po-
dziękowania, za bardzo częste 
pouczenia w sprawach łowiec-
kich i ochrony środowiska.

Minął szczęśliwie stary rok 
2012 i rozpoczynamy nowy 
2013. Pragnę przypomnieć, że 
rok myśliwski trwa podobnie 
jak rok piłkarski. Rozliczamy 
naszą działalność jesień-zima-
wiosna 2012/2013.

Mijają lata, zmieniają się 
przepisy, zmieniają się czytel-
nicy. Często czytamy o daw-
nych polowaniach i watahach 
wilków napadających na ludzi 
i zwierzęta.

Przypomnę fragment wier-
sza „…. tata nie wraca ranki 
i wieczory, we łzach go czekam 
i trwodze, rozlały rzeki pełne 

zwierza bory i pełno zbójców 
na drodze…”. Proszę nie po-
równywać do obecnych cza-
sów, że tato nie wraca ranki  
i wieczory.

13 grudnia 1981 roku,  
w piękną mroźną niedzielę roz-
poczęliśmy zaplanowane polo-
wanie i kiedy łowczy po rozlo-
sowaniu stanowisk rozpoczął 
rozprowadzać myśliwych na 
stanowiska, stało się coś strasz-
nego. Przyjechał gazik z ofice-
rami straży granicznej, którzy 
poinformowali nas o stanie wo-
jennym i nakazał natychmia-
stowe zejście ze swych stano-
wisk i zdaniu broni na milicję. 
W tym dniu polował z nami ko-
mendant milicji z Dukli i nic o 
tym nie wiedział. Widocznie 
władze WRONU nie ufały ma-
łym posterunkom i rozkaz wy-

dano dopiero w 
nocy. Broń nam 
zdeponowano, 
nie było czasu 
na jej konserwa-
cję. Trwało to 
kilka lat. Kilku 
naszych kolegów 
nie otrzymało 
pozwolenia na 
posiadanie broni 
myśliwskiej, wi-
docznie pod-
padli u władz. 
Jak to się mówi 
„Czas leczy ra-
ny”i wszystko 
ulega zapomnie-
niu, ale żal pozo-
stał u wielu z nas, 
starzy myśliwi to 
pamiętają i mają 
te chwile zakodo-
wane w pamięci.

Było, minęło. Wielu mło-
dych myśliwych mało wie na 
ten temat. Może i dobrze.

Jak do tej pory czas mamy 
piękny. Zwierzyna nie odczuwa 
ani głodu ani chłodu. Aby tak 
było całą zimę. Zresztą myśliwi 
przygotowani są na każdą oko-
liczność.

Muszę pochwalić dobrą de-
cyzję Zarządu i myśliwych, któ-
rzy na Walnym Zebraniu, wyty-
powali nasze Koło do odzna-
czenia najwyższym odznacze-
niem łowieckim „Złom” oraz 
dwóch myśliwych: kol. prezesa 
Koła Zdzisława Dudzica i ho-
norowego członka Koła kol. 

Fryderyka Krówkę- najstar-
szego stażem myśliwego (po-
nad 50 lat w PZŁ).

Należy się podziękowanie 
członkom uczestniczącym w 
Walnym Zebraniu Koła, Okrę-
gowej Radzie Łowieckiej w 
Krośnie, która wnioski pozy-
tywnie zaopiniowała, a szcze-
gólnie Kapitule Odznaczeń Ło-
wieckich działającej przy Na-
czelnej Radzie Łowieckiej, 
która po przeanalizowaniu 
wniosków postanowiła przy-
znać te najwyższe odznaczenia 
łowieckie. 

Wszystkie składane wnio-
ski o nadanie odznaczenia są 
szczegółowo analizowane na 
Walnym Zebraniu Koła, przez 
Okręgową Komisję Odznaczeń 
Łowieckich a następnie przez 
Kapitułę Odznaczeń Łowiec-
kich przy Zarządzie Głównym 
PZŁ

Zdaję sobie sprawę, że 
każdy myśliwy chciałby być 
odznaczony, ale trzeba tutaj 
wykazać się pracą na rzecz ło-
wiectwa, na rzecz ochrony 
przyrody, dokarmiania zwie-
rzyny, a także należy przestrze-
gać zasad i etyki łowieckiej.

Rozpoczynamy nowy rok 
kalendarzowy i przypomnę, że 
zbiorowe polowania zostaną 
zakończone zgodnie z kalenda-
rzem polowań 13 stycznia 2013 

roku. Owszem będą zapewne 
wydawane odstrzały indywi-
dualne na szkodniki niepodle-
gające ochronie, ale sprawy te 
rozstrzyga Zarząd Koła i Na-
czelna Rada Łowiectwa.

Podsumowanie całej dzia-
łalności Zarządu, członków 
Koła i dokonanych odstrzałów 
zostaną omówione na Walnym 
Zebraniu w terminie później-
szym (osiągnięcia i niedocią-
gnięcia).

Wsparcie dla polskiego ło-
wiectwa i życzliwe zaintere-
sowanie historią i tradycją ło-
wiecką wykazał premier Do-
nald Tusk podczas spotkania z 
myśliwymi i leśnikami Podkar-
pacia, jakie odbyło się 25 paź-
dziernika 2012 w Przeworsku.

W przededniu 90 rocznicy 
istnienia PZŁ przyglądamy 
się współczesnym myśliwym i 
kondycji naszego Związku. Od 
ponad dekady rośniemy w siłę, 
nie tylko liczebnie, ale też co-
raz potężniejszą obecnością 
wśród ludzi i jakością naszego 
działania. Coraz więcej w na-
szym łowiectwie przybywa 
„Dian”, czyli pań myśliwych.

Skutecznym kluczem do 
otwarcia się na niepolujących 
Polaków okazała się zwłaszcza 
kultura łowiecka, współpraca z 
młodzieżą oraz organizacjami 
ekologicznymi. 

Łowiectwo to przede wszyst-
kim ludzie. W coraz mniejszym 
stopniu chodzi w nim o polowa-
nie, a coraz bardziej staje się za-
jęciem rekreacyjnym i pielęgna-
cyjnym. Uważam, że ten pro-
blem realizowany jest w Kołach 
Łowieckich dzięki właściwej 
pracy Okręgowej Rady Łowiec-
kiej w Krośnie.

Jak pisze Łowiec Polski 
Przyrody nie da się ujarzmić 
komputerowymi wyliczeniami 
symulatorów, a bezpieczeństwa 
na polowaniu nie poprawi no-
woczesna elektronika - na ko-
niec i tak okazuje się, że naj-
słabszym ogniwem jest ich 
użytkownik.

Fryderyk Krówka 
Honorowy Członek KŁ  

„Rogacz” w Dukli

Uśmiechnij się!

Najwyższe odznaczenie łowieckie „Złom”. Fot. S. Lis 

Myśliwy długo nie wraca do 
domu. Żona się niepokoi.
- Gdzie on może być? Może so-
bie jakąś babę znalazł?- mówi 
do sąsiadki
- Ty zaraz myślisz o najgor-
szym- uspokaja ją sąsiadka
- Może po prostu wpadł pod sa-
mochód

* * *
Żona mówi do męża myśliwego:
- Ty wiesz, że nasza córka jeździ 
codziennie z chłopakiem jego 
motorem do lasu. Nie obawiasz 
się, że może się coś stać
- Nie przecież oboje mają kaski.

* * *
Myśliwy z żoną robią zakupy 
przed świętami
- Daj mi talerze, a weź dziecko 
na ręce – mówi żona
- Dlaczego?
- Bo Tobie wszystko leci z rąk.

Można wykonać zdjęcie apara-
tem cyfrowym znajdującym się 
w telefonie. Dzięki telefonom 
komórkowym powiadomić od-
powiednie służby, niemalże na-
tychmiast. Dobrze wykonany 
zabieg ochrony roślin nie przy-
niesie szkody ani rolnikowi, 
ani pszczelarzowi. Natomiast 
wypłata odszkodowania może 
zrujnować finansowo dobrze 
działające gospodarstwo rolne. 
I nie będzie to wina pszczela-
rza tylko niefrasobliwego rol-
nika. W przypadku wyrządze-
nia uszczerbku na zdrowiu 
ludzkim będzie to skutkowało 
jeszcze bardziej drastycznymi 
karami.

Podczas spotkania podano 
dane, z których wynika, że Pod-
karpacie i Lubelszczyzna to re-
jony w Polsce najbardziej za-
pszczelone. Jest to dla nas do-
bra wiadomość. Podkarpaciu 
nie grozi jak na razie utrata bio-
różnorodności.

Witold Puz 
Koło Pszczelarzy w Dukli
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