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„Miłość jest jak wiatr, raz silniejsza, a raz słabsza.”
         (Seneka)

Złota myśl:

różnie ułożyła, niejednego już 
nie ma pomiędzy nami, inni po-
zapominali o tamtych latach tak 
przecież odległych, że aż trud-
nych do uwierzenia.

Narty ówczesne to były 
drewniane, najczęściej ponie-
mieckie łupy, zdarzyły się jed-
nak i między nimi prawdziwe 
hikory, co było już szczytem 
szczęścia. I na tych hikorach,  
z wiązaniami rzemiennymi 
ujeżdżaliśmy beskidzkie i ta-
trzańskie stoki. O wiązaniach 
bezpiecznikowych oczywiście 
nikt nawet wówczas nie sły-
szał, podobnie jak i o ratrakach 
do ubijania śniegu. Kolejka na 
Kasprowy woziła starymi wa-
gonikami, tymi z roku chyba 
trzydziestego szóstego, kiedy 
budowano trasę Kuźnice – My-
ślenickie Turnie - Kasprowy 
Wierch. Dziś polski narciarz 
kiedy nie wyjedzie na trasy al-
pejskie, głównie w Austrii i we 
Włoszech ma to za złe całemu 
światu. Ale powiem tu, że i ja 
bardzo sobie krzywduje, że już 
drugi sezon odpuszczam tam-
tejsze stoki. Tak jakoś wyszło. 
Dodam tu jeszcze, że przez 
chwilę byłem objeżdżaczem 
nart polskiej produkcji z wy-
twórni Polsport w Szaflarach. 
Wobec headów, kneissli i jak 
się tam jeszcze te wszystkie za-
chodnie cudowności nazywały, 
polskie deski szaflarskie pozo-
stawały daleko w tyle, ale była 
frajda objeżdżać polskie narty  
i potem wystawiać im pisemną 
opinię. Dziś jeżdżę na fische-
rach, trzeba by je pomału wy-
mieniać na coś nowszego, ale 
ja wiem ile jeszcze pojeżdżę? 
W zeszłym roku z Jurkiem wę-
drowaliśmy latem podobnymi 

Granie
Pamiętam taką scenkę, to 

był chyba rok 1946 lub 47, 
mieliśmy harcerskie zimowi-
sko w Z wardoniu, nadgranicz-
nej miejscowości w powiecie 
żywieckim. Wracamy z jakie-
goś ogniska w niedalekim lesie, 
kiedy zatrzymuje nas na szosie 
kilka osób w wojskowo - cy-
wilnych ubraniach.”Stój, kto 
wy?” Odpowiadamy - harce-
rze na zimowisku. To byli par-
tyzanci, nie wiem od „Ognia” 
czy od innego dowódcy. Po-
gadaliśmy, zjedliśmy kolacje, 
trochę pośpiewaliśmy, zapro-
siliśmy chłopaków na wspólne 
biesiadowanie. Przystali na na-
sze zaproszenie, ale to trwało 
chwilę. I jak niespodziewa-
nie przyszli, tak równie szybko 
odeszli. I potem, tym razem  
w Rajczy, w tym samym po-
wiecie, na obozie letnim mieli-
śmy także partyzanckie odwie-
dziny. Tak zwana władza lu-
dowa miała nam potem za złe, 
żeśmy nie powiadomili o tym 
incydencie tak zwanych orga-
nów. Odpowiednie władze i or-
gany, to była oczywiście bez-
pieka, a nam ani w głowie było 
kogokolwiek z władz o tym po-
wiadamiać.

Ówczesna bezpieka, to 
był synonim zbrodni, gwał-
tów, mordów. I jeszcze je-
den podobny incydent, tym ra-
zem na obozie letnim wędrow-
nym w Tatrach, gdzieś w oko-
licach Pięciu Stawów. A chyba 
nawet w samych Pięciu. Wie-
czorne ognisko harcerskie, le-
gowiska z kosówki i nagle 
okrzyk: „Wstać, ręce do góry! 
Wy kto?” Odpowiadamy kto 
my i za chwile wspólny pło-
mień ogniskowy, śpiew, po-
gwarki. Mówię o tym chyba tu 
nie po raz pierwszy, ale ilekroć 
przyjdzie zima, narty i zdarzy 
się ognisko przyschroniskowe, 
pamięć przywoła tamte lata, 
niemalże pionierskie, ale o tyle 
warte przywołania, że byliśmy 
piękni, młodzi i przed nami 
była cała przyszłość. Ona się 

Po raz kolejny zagrała  
w Dukli

13 stycznia 2013 roku  
w całej Polsce i w Dukli rów-
nież, wolontariusze zbierali 
datki na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. Sztab 
Orkiestry działał w Zespole 
Szkół nr 2 w Dukli, a wolon-
tariuszami byli uczniowie du-
kielskiego liceum. Młodzież  
z ogromnym zapałem zbierała 
pieniądze dla ratowania ży-
cia dzieci (wymiana na nowy 
sprzętu w oddziałach noworod-
kowych) i godnej opieki me-
dycznej dla seniorów (zakup 
często podstawowego sprzętu, 
który jest na wyposażeniu za-

ledwie 20 oddziałów geria-
trycznych w Polsce). Oprócz 
niedzielnej zbiórki pieniędzy, 
w szkole została zorganizo-
wana aukcja różnych niezwy-
kłych przedmiotów otrzyma-
nych z Fundacji WOŚP wyko-
nanych własnoręcznie przez 
nauczycieli i uczniów. Pienią-
dze uzyskane z licytacji zasilą 
także konto Orkiestry. Licyta-
cja została przeprowadzona po 
raz pierwszy w dwóch etapach: 
jeden dla rodziców podczas tra-
dycyjnej wywiadówki seme-
stralnej oraz drugi dla uczniów. 
Dla rodziców było to pewne 

novum, natomiast uczniowie  
z ogromną aktywnością i prze-
bojowością licytowali wszelkie 
dostępne przedmioty. Bardzo 
sympatycznym gestem okazała 
się postawa jednego z uczniów, 
który wylicytowane graf-
fiti przekazał szkole. Uczest-
nictwo w zbiórce XXI Finału 
dało młodzieży dużo zadowo-

lenia i poczucie uczestnictwa 
w wielkiej idei, która pociąga 
przede wszystkim ludzi mło-
dych. Ogółem zebrano około 
6 541,94 zł zarówno w walu-
cie polskiej jak i zagranicznej. 
Dziękuję wszystkim za oka-
zaną pomoc i serce.
Szef Sztabu XXI Finału WOŚP 
Bogusława Michalik - Trojan

„JAGA –KORA” – nowy szlak  
w Beskidzie Niskim 

względu na istniejącą chatkę 
studencką), następnie mi-
jając wioskę Wołtuszowa,  
a po lewej stronie zostawia-
jąc Królik Polski i Deszno. 
Trasa dochodziła do Posady 
Górnej przed Rymanowem. 
Z Posady Górnej bezpiecz-
nymi ścieżkami przez Ry-
manów wędrowali kurierzy do 
stacji kolejowej we Wróbliku 
Szlacheckim lub w Zarszy-
nie, by dalej koleją dotrzeć do 
Warszawy. Trasa „Jaga” funk-
cjonowała do roku 1942 a po-
tem nastąpiła jej reorganizacja 
i wówczas przyjęła kryptonim 
„Kora”.

Pracę nad wyznaczeniem 
szlaku „JAGA –KORA” roz-
poczęła grupa osób z Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego w 2007 
roku. Wsparcie udzieliła LOT 
„Beskid Niski” w Krośnie  
i Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Podkarpackiego.

Od 1980 roku, kilkanaście 
lat, Oddział PTTK w Brzozo-
wie organizował rajdy „Szla-
kiem kurierów beskidzkich” 
jako lekcję historii na tury-

”JAGA-KORA” to szlak 
ok. 27 kilometrowy, który sta-
nowi rekonstrukcję szlaku 
kurierskiego działającego w 
latach 1940-1945 w Beskidzie 
Niskim. Prowadzi z Ryma-
nowa do Jasiela.

Tę trasę blisko 50 krotnie 
przemierzał Jan Łożański słynny 
kurier beskidzki o pseudonimie 
„Orzeł” i „Jan Madejski”.

Jan Łożański urodził się  
w Zarszynie w roku 1912. Był 
sportowcem-odnosił sukcesy 
jako bokser, grał w piłkę nożną. 
Zawodowy żołnierz. II wojna 
światowa zastała go w plutonie 
przeciwpancernym strzelców 
podhalańskich. Po klęsce wrze-
śniowej wrócił z niewoli nie-
mieckiej do domu. Postanowił 
udać się do Francji, gdzie for-
mowano wojsko polskie. Za-
trzymano go już na Węgrzech. 
Tam został zaangażowany  
w działalność kurierską bazy 
„Romek”. Aby zapewnić so-
bie alibi studiował na politech-
nice w Budapeszcie pod pseu-
donimem Jan Madejski. Wie-
lokrotnie więziony, ocalał.  

Z rąk gestapo zginęła jego sio-
stra Irena. Zakończenie wojny 
nie było końcem działalności 
kurierskiej. Zadaniem kuriera 
było wyprowadzanie z Polski 
ludzi zagrożonych aresztowa-
niem. Aresztowano go w Cie-
szynie 1947 roku i skazano na 
15 lat wiezienia i utratę praw 
obywatelskich i honorowych 
na 10 lat. Od 1948 do amne-
stii 1956 przebywał w więzie-
niu we Wronkach, kilkadzie-
siąt kilometrów od Poznania. 
Słynna trasa kurierska Jana Ło-
żańskiego przebiegała z Buda-
pesztu pociągiem do Sátoralja-
újhely, a potem autobusem czy 
konno do Garany, następnie 
Trebiszowa na Słowacji, bądź 
Malczyc lub Banowiec nad On-
dawą. Kolejno przez Michalo-
vce, Humenne, Miedzialaborce, 
Borov, Haburę przez Czertyżne 
do Polski, kolejno pomiędzy 
wsiami Wola Wyżna i Rudawka 
Jaśliska (wieś nieistniejącą). 
Później lasem „Szachty” w kie-
runku Rymanowa omijając Po-
lany Surowicze (włączone teraz 
w trasę utworzonego szlaku ze 

stycznym szlaku. Imprezie pa-
tronował Jan Łożański, do 
śmierci w 1990 roku. Przy raj-
dowych ogniskach bywali 
wówczas kurierzy tatrzańscy ze 
słynnym kurierem Stanisławem 
Marusarzem na czele, dzie-
ląc się swymi wspomnieniami. 
W 1991 r. brzozowscy turyści 
umieścili w Jasielu, tablicę pa-
miątkową poświęconą pamięci 
kurierów beskidzkich. 

Marzeniem pomysłodaw-
ców szlaku jest by polski od-
cinek szlaku kurierskiego War-
szawa-Budapeszt rozwinąć  
w przyszłości do rangi trans-
granicznego szlaku turystycz-
nego łączącego wszystkie miej-
scowości na terenie Polski,  
Słowacji i Węgier.

Opracowała Barbara Pudło
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Wiadomości z Gminy

szlakami Beskidu Żywieckiego, to według 
mnie najpiękniejsza część polskich Kar-
pat. Z kolei dzisiejsze narty bez kolejek li-
nowych i wyciągów, to już żadne narty. To 
nie tyle wygodnictwo, ale przede wszystkim 
ogromna wygoda i oszczędność czasu. Za-
miast mozolnie pchać się w góry, wsiadam 
na krzesełko lub w wagonik albo przycze-
piam się do orczyka i wygodnie wyjeżdżam 
na trasę. Nie wyobrażam sobie dzisiejszych 
nart bez sieci wyciągów, wagoników, krze-
sełek. I nie mogę pojąć, dlaczego polskie 
kolejki górskie, mają przejąć Słowacy i zbi-
jać na tym wszystkim duży interes. Czyżby 
jak w tym starym żydowskim kawale: Mo-
niek, tyś słyszał? Jest interes do zrobie-
nia... - Interes? A ile można na tym stracić?. 
Zaś poważnie - jest dla mnie nie do poję-
cia, że polskie wyciągi przejmą Słowacy  
i będą na tym robić kokosowy interes. A wie-
cie wy od kolejek- że Kasprowy był budo-
wany w warunkach najcięższej od wielu lat 
zimy w połowie lat trzydziestych zeszłego 
wieku? I że była to wówczas jedna z naj-
bardziej nowoczesnych kolejek górskich w 
świecie? A ludowy remont (lata 60.?) trwał 
dwa albo i trzy sezony? Osobiście nie mam 
nic przeciwko budownictwu turystycznemu 
w górach, jeżeli ono nawiązuje do regional-
nego stylu i nie kłóci się z otoczeniem. Nie 
przypominam sobie gdzie w Beskidzie Ślą-
skim wybudowano takie pudełko od zapa-
łek, ani funkcjonalne, ani tym bardziej pa-
sujące do gór - może mi to przypomni moja 
miła czytelniczka z Zagłębia, która co ja-
kiś czas wspomina mi w internetowych li-
stach o swoich górskich podbojach. Piękne 
było stare schronisko na Pilsku w Beskidzie 
Żywieckim, spłonęło kilkadziesiąt lat temu, 
ale wkrótce potem posadowiono tam nowe. 
Może nie najciekawsze w stylu, ale jakoś 
pasujące do gór. Bywam tam rokrocznie, dla 
mnie to najpiękniejsza część polskich gór.  
A może gór w ogóle?

A tytułowe granie? To orkiestra wielkiej 
pomocy. Dmuchane to to, udziwnione i da-
jące poklask jednemu facetowi, ale jeżeli 
istotnie powiększa kasę dla chorych dzieci, 
niechby się nazywała jak chce, a zgrywus 
nabijał i swoją kasę...

Zbigniew Ringer

A ja się z Panem nie zgadzam, orkiestra 
gra już od dwudziestu lat i jeszcze nikt Panu 
Jurkowi nie udowodnił, że cokolwiek zarobił 
dla siebie. To często powtarzają ci co nic dla 
nikogo nie zrobili. Według mnie problem jest w 
tym, że on robi to co powinno robić państwo…

kbr

Demografia Gminy Dukla
Na koniec 2012 roku gmina Dukla liczyła 14 877 mieszkańców. 
Zanotowano 146 urodzeń, o 6 mniej niż w 2011 roku. Zgonów 
było 157, tj. o 10 więcej niż w 2011 roku. Przyrost naturalny 
jest ujemny i wynosi -0,67‰ (w 2011 roku był dodatni i wynosił 
0,23 ‰). Dla porównania podam, że przyrost naturalny na świe-
cie wynosi 1,11‰, w Polsce -0,05‰. Kobiet w gminie Dukla na 
31.12.2011 było 7618, mężczyzn 7259. Liczbę mieszkańców, 
ilość urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach gmi-
ny podaje tabela: Demografia Gminy Dukla według stanu na dzień 
31 grudnia 2012r.

HL
Demografia Gminy Dukla według stanu na dzień  

31 grudnia 2012r.

 L.p. Miejscowość

 1 Barwinek 260 2 3 -1
 2 Cergowa 1356 19 16 3
 3 Chyrowa 103 0 1 -1
 4 Dukla 2201 14 15 -1
 5 Głojsce 794 8 10 -2
 6 Iwla 747 7 9 -2
 7 Jasionka 1228 13 15 -2
 8 Lipowica 269 3 3 0
 9 Łęki Dukielskie 1662 13 18 -5
 10 Mszana 272 1 1 0
 11 Nadole 492 2 5 -3
 12 Nowa Wieś 173 0 3 -3
 13 Olchowiec 63 0 1 -1
 14 Ropianka 10 0 0 0
 15 Równe 1956 15 16 -1
 16 Teodorówka 1057 20 17 3
 17 Trzciana 225 3 2 1
 18 Tylawa 391 3 6 -3
 19 Wietrzno 832 11 5 6
 20 Zawadka Rym. 236 6 2 4
 21 Zboiska 418 5 6 -1
 22 Zyndranowa 132 1 3 -2

  Razem 14 877 146 157 -11

przyrost  
naturalny

ilość 
zgonów

ilość 
urodzeń

ilość 
mieszkańców

Watykan, 7 stycznia 2013 r.

Szanowny Pan 
Marek GÓRAK 
Burmistrz Dukli

Szanowny Panie,
Jego Świątobliwość Benedykt XVI z wdzięcznością 

przyjął życzenia nadesłane z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku, a zwłaszcza zapewnienie o pamięci  
w modlitwie.

W Noc Betlejemską podczas «Pasterki» powtarzamy re-
fren Psalmu responsoryjnego: «Dziś się narodził Chrystus 
Pan, Zbawiciel». Boże Narodzenie jest więc nie tylko wspo-
mnieniem historycznego przyjścia Zbawiciela na świat, ale 
jest Jego nieustannym przychodzeniem do nas w liturgii. 
Świętowanie Jego przyjścia winno być zatem źródłem głę-
bokiej radości, że «dziś» przychodzi do nas Bóg. Jest na-
prawdę blisko każdego z nas. On chce nas spotkać. On jest 
naszym zbawieniem, naszym pokojem, prawdziwym świa-
tłem, które rozjaśnia mroki naszego życia.

Odwzajemniając świąteczną pamięć Jego Świątobli-
wość modli się i życzy, by «echo wieści z Betlejem, że Bóg 
zstąpił na ziemię» dotarło do każdego człowieka, do każ-
dej rodziny, każdego domu, do środowisk pracy, wszędzie 
tam, gdzie żyje, trudzi się i cierpi człowiek. Niech prze-
żywany Rok Wiary obfituje w szczególną łaskę, by każdy  
z nas umiał na nowo otworzyć swoje serce dla przycho-
dzącego Boga i razem z Nim iść przez codzienność. W tym 
duchu przesyła Panu i Mieszkańcom Dukli swe błogosła-
wieństwo.

Z Chrystusowym pozdrowieniem

OBWIESZCZENIE Burmistrza Dukli z dnia 4 stycznia 2013 roku 

w sprawie okręgów wyborczych i siedzibie Miejskiej Komisji  
Wyborczej w Dukli. 

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190) w związku z art.16 ust.3 ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks 
Wyborczy ( Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz.113 z późniejszymi zmia-
nami), § 1 ust.1 zarządzenia Nr 318/2012 Wojewody Podkarpac-
kiego z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wy-
borów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dukli, Rady Gminy 
Jaśliska, Rady Gminy Nozdrzec oraz Uchwały Nr XLIX/289/10 
Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie po-
działu Gminy Dukla na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby rad-
nych wybieranych w każdym okręgu /Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 37, 
poz.839/ Burmistrz Dukli podaje do publicznej wiadomości infor-
mację o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie wy-
bieranych radnych w okręgu wyborczym nr 3 oraz wyznaczonej 

siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli w wyborach uzu-
pełniających do Rady Miejskiej w Dukli zarządzonych na dzień 
24 lutego 2013 r. 

I. 

Nr okręgu 
wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba wybiera-

nych radnych 

3 Sołectwa: Łęki Dukielskie, 
Myszkowskie 1 

II. 
Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Dukli jest Urząd 

Miejski w Dukli tel.13 432 91 00 (II piętro, pokój nr 304). 
Burmistrz Marek Górak 

Pieniądze do wzięcia
Bieszczadzkie Forum Europejskie, jako operator dotacji Górskiego Fundu-

szu Przedsiębiorczości ogłasza I nabór Wniosków w ramach projektu pod tytułem 
„Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego gór-
skich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”. Projekt 
Alpy Karpatom jest realizowany przez Fundację Karpacką – Polska 

1. Miejsce i termin składania wniosków 
w ramach naboru I 
Wnioski o dotację w wersji papierowej 

i elektronicznej wraz z załącznikami na-
leży składać osobiście lub wysyłać listem 
poleconym lub pocztą kurierską w zakle-
jonej kopercie zawierającej:
- pełną nazwę i adres Wnioskodawcy,
- nazwę i adres Operatora Dotacji, tj.: 

Bieszczadzkie Forum Europejskie,  
ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko,

- informację o naborze, tj.: ALPY KARPA-
TOM/Górski Fundusz Organizacji Poza-
rządowych/Nabór I

Wnioski dostarczone w inny sposób 
(np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub 
dostarczone na inny adres niż powyżej zo-
staną odrzucone.

Wnioski o dotację muszą być przygoto-
wane zgodnie z Wytycznymi do przygoto-
wania wniosku o dotację i załącznikami.

Nabór wniosków trwa od 10 stycznia 
2013 r. do 14 lutego 2013 r. do godz. 
15.30.

W przypadku przesyłek kurierskich, 
pocztowych lub podobnych decyduje czas 
wpływu do biura Bieszczadzkiego Forum 
Europejskiego. Wnioski złożone po termi-
nie zostaną automatycznie odrzucone.

2. Rodzaje podmiotów, które mogą 
ubiegać się o dofinansowanie
Projekt skierowany jest do organizacji 

pozarządowych położonych na terenie re-
alizacji projektu Alpy-Karpatom: powiat 
sanocki, leski, bieszczadzki, krośnieński 
oraz powiat miasta Krosna.

Ponadto wnioskodawca musi być zare-
jestrowany jako organizacja pozarządowa 
zgodnie z polskim prawem o stowarzysze-
niach i fundacjach. Organizacja powinna 
posiadać minimum roczny okres działal-
ności poparty doświadczeniem w reali-
zowaniu projektów w regionie objętym 
projektem. Priorytetowo będą trakto-
wane te organizacje pozarządowe, które 
chcą wdrożyć na terenie objętym projek-
tem praktyki szwajcarskie oraz projekty 
partnerskie.

UWAGA:
Dodatkowe punkty będą przyznawane 

podmiotom zarejestrowanym w gminach 
wiejskich.

3. Rodzaj i wielkość dotacji
Wnioski mogą być składane na nastę-

pujące rodzaje projektów:

A. Rozwój przedsiębiorczości organizacji 
pozarządowych, zwłaszcza tych, które 
działają na obszarach wiejskich.

B. Wsparcie działalności organizacji po-
zarządowych w zakresie turystyki, pro-
duktu lokalnego, promocji i kultury.

C. Utworzenie miejsc pracy w organiza-
cjach pozarządowych.

D. Wdrażanie działań bazujących na do-
brych praktykach szwajcarskich, szcze-
gólnie w zakresie wsparcia sektora biz-
nesu i/lub promocji regionu.

E. Wspieranie cennych inicjatyw oddol-
nych promujących region – w szcze-
gólności jego produkty, usługi, kulturę  
i sztukę.

F. Modyfikacja lub rozszerzenie działalności 
organizacji, prowadzące do wydłużenia 
sezonu turystycznego w regionie.

G. Poszerzenie oferty turystycznej 
regionu.

Maksymalny poziom dofinansowania 
– 90%, minimalna kwota dofinansowania 
– 5 000,00 PLN, maksymalna kwota dofi-
nansowania – 21 000,00 PLN.

4. Dokumenty
Wszystkie dokumenty dostępne są na 

stronie internetowej: www.bfe-lesko.pl  
oraz www.alpykarpatom.pl

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 
ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 
w ramach Programu „Równać Szanse 
2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. Celem Programu jest 
wyrównywanie szans na dobry start w 
dorosłe życie młodzieży z miejscowości 
do 20 000 mieszkańców. 
 
W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym  
o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 
15 miesięcy (realizowane pomiędzy  
1 lipca 2013 r. a 30 listopada 2014 r.) mogą 
ubiegać się organizacje pozarządowe 
(zarejestrowane w formie stowarzyszeń 
i fundacji) z terenów wiejskich i małych 
miast (do 20 000 mieszkańców).

 Zapraszamy do zapoznania się ze 
szczegółowymi informacjami dotyczącymi 
konkursu i do składania wniosków. Infor-
macje o konkursie oraz dostęp do formu-
larza aplikacyjnego znajdują się na stro-
nie internetowej: www.rownacszanse.pl

Termin składania wniosków upływa  
8 marca 2013 roku.



Dukla.plstr. 6  nr 2/2013 Dukla.plnr 262  str. 7  

Żywność dla najuboższych
Agencja Rynku Rolnego, od dziesięciu lat, skutecznie realizuje  
w Polsce program „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej 
ludności UE”

W ramach programu realizowanego w 2013 roku, Agencja Rynku 
Rolnego rozstrzygnęła przetarg na dostarczanie artykułów spo-
żywczych do organizacji charytatywnych. Przetarg został ogło-
szony przez ARR w listopadzie 2012 roku i dotyczył dostawy ar-
tykułów spożywczych o łącznej wartości ok. 75,4 mln Euro tj.: 
ok. 309,5 mln PLN. Do ARR wpłynęły 42 oferty przetargowe, w 
tym 4 oferty złożone przez przedsiębiorców z innych krajów UE.  
Z przedsiębiorcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty prze-
targowe ARR podpisze umowy na dostawy artykułów spożywczych 
do magazynów organizacji charytatywnych (16 przedsiębiorców, 
w tym 2 z innych krajów członkowskich UE). 

Łącznie w ramach programu 2013 do organizacji charytatywnych 
trafi ok. 100 tysięcy ton artykułów spożywczych z różnych grup 
towarowych, w tym: artykuły zbożowe, mleczne, owocowo-wa-
rzywne, mięsne, cukier i olej rzepakowy. W bieżącym roku do-
stawy żywności będą realizowane do ponad 140 magazynów 4 or-
ganizacji charytatywnych, wyznaczonych przez Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej (FPBŻ, Caritas Polska, PKPS, PCK). Żywność 
trafi do osób uprawnionych w całym kraju na pośrednictwem ok.  
7 500 lokalnych organizacji charytatywnych i pożytku publicznego. 

Program „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności 
Unii Europejskiej” (PEAD) jest realizowany w Unii Europejskiej 
od roku 1987. Polska przystąpiła do Programu od 2004 roku.  
W ostatnich latach, Komisja Europejska przeznaczała na realiza-
cję programu ok. 500 mln Euro rocznie. W programie uczestniczy 
obecnie 19 państw. Polska jest trzecim państwem po Włoszech 
i Hiszpanii pod względem wielkości budżetu przeznaczonego na 
program. Wartość programu w Polsce w poszczególnych latach 
wynosiła w 2011 roku – 75,4 mln Euro, w 2012 roku – 75,3 mln 
Euro, w 2013 roku – 76,9 mln Euro. 

Od 2012 roku program nie jest już ściśle powiązany z rozdyspo-
nowaniem nadwyżek towarów z zapasów interwencyjnych. Środki 
finansowe przeznaczane na realizację programu mogą być wyko-
rzystane na zakup produktów żywnościowych na rynku. Obecnie 
głównym celem programu jest zapewnienie zbilansowanej die-
ty osobom potrzebującym (artykuły z różnych grup towarowych). 
Zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady, wybór 
produktów do dystrybucji, powinien uwzględniać wartość odżyw-
czą i możliwości dystrybucyjne organizacji.

Osobami uprawnionymi do otrzymywania pomocy w ramach pro-
gramu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności 
Unii Europejskiej” są osoby, które znajdują się trudnej sytuacji 
życiowej i potrzebują wsparcia z powodów określonych w arty-
kule 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593), tj.:

• ubóstwa,
• sieroctwa,
• bezdomności,
• bezrobocia,
• niepełnosprawności,
• długotrwałej lub ciężkiej choroby,
• przemocy w rodzinie,
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowa-

dzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach nie-
pełnych lub wielodzietnych,

• braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży 
opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

• trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
• alkoholizmu lub narkomanii,
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
• klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Ułatwienia w sprawach 
meldunkowych
Od 1 stycznia 2013 roku 
wprowadzono kilka zmian 
w sprawach związanych z 
zameldowaniem, a miano-
wicie:

• wprowadzono możliwość 
automatycznego wymel-
dowania przy zameldowa-
niu w nowym miejscu po-
bytu; wszystkie te czyn-
ności wykonywane będą w tym samym urzędzie, z chwilą za-
meldowania się w nowym miejscu zamieszkania,

• formalności meldunkowych można będzie dopełnić przez usta-
nowionego pełnomocnika,

• zniesiono obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz 
obywateli Unii Europejskiej na pobyt czasowy do trzech mie-
sięcy,

• zlikwidowano obowiązek meldunkowy wczasowiczów i tu-
rystów,

• zlikwidowano obowiązek właścicieli, dozorców, administrato-
rów nieruchomości, zakładów pracy do weryfikowania wypeł-
nienia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców i pracow-
ników,

• wydłużony został termin na zameldowanie z 4 do 30 dni oraz 
zniesiono sankcje karne za niedopełnienie obowiązku meldun-
kowego,

• nie ma już konieczności zgłaszania przy zameldowaniu informa-
cji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania 
książeczki wojskowej,

• wydłużono okresy wyjazdów zagranicznych, które podlegają 
zgłoszeniu w ewidencji ludności, z 3 do 6 miesięcy. 

Mirosław Matyka 
Sekretarz Gminy Dukla

Praca Biblioteki Publicznej 
w Dukli w 2012 roku

W 2012 r. Biblioteka Pu-
bliczna w Dukli była otwarta dla 
czytelników przez 299 dni i od-
wiedziło ją 12 943 osoby, które 
w sumie wypożyczyły 26 750 
książek, z czego 16 258 stano-
wiła literatura dla dorosłych, 
7857 książki dla dzieci i mło-
dzieży i 2635 literatura popular-
nonaukowa. W stosunku do po-
przedniego roku nastąpił wzrost 
czytelnictwa – liczba odwiedzin 
czytelników zwiększyła się o 
633. Wzrosła również liczba 
wypożyczeń – o 1381 książek 
w porównaniu z rokiem 2011. 
Jest to zjawisko ze wszech miar 
pozytywne i zadowalające. 
Spory wpływ na ten fakt ma lo-
kalizacja biblioteki w budynku 
szkoły, dzięki czemu odwie-
dza nas dużo dzieci i młodzieży 
(ponad połowa zapisanych czy-
telników). Pozostali czytelnicy 
również przyzwyczaili się do 
nowego miejsca.

W ubiegłym roku do na-
szej placówki zapisało się 1465 
osób, z czego najliczniejszą 
grupę stanowią uczniowie (677 
osób) i studenci (120 osób). 
Kolejną liczną grupę czytelni-
czą stanowią osoby niezatrud-
nione w tym emeryci i renci-
ści (301 osób) i osoby pracu-
jące umysłowo (250 zarejestro-
wanych). Pozostałych 117 czy-
telników to osoby pracujące fi-
zycznie, rolnicy oraz inni za-
trudnieni i dzieci do lat 5. Tak 
przedstawia się struktura spo-
łeczno-zawodowa czytelników 
naszej biblioteki.

Z zapisanych 1465 czytel-
ników tylko 400 to mieszkańcy 

samej Dukli. Po-
została większość 
to mieszkańcy 
okolicznych miej-
scowości. Staty-
stycznie rzecz uj-
mując liczba czy-
telników na 100 
mieszkańców na-

szej gminy wynosi 9,87 osób, 
natomiast liczba wypożyczeń 
– 180,2 książek na 100 miesz-
kańców. 

W 2012 roku zakupiono 
dużo więcej nowości wydaw-
niczych. W sumie księgozbiór 
zwiększył się o 1417 wolu-
minów, z czego 1161 zaku-
piono ze środków własnych, 
a 256 z dotacji Biblioteki Na-
rodowej. Dział literatury pięk-
nej dla dorosłych zwiększył się 
o 577 woluminów, książek dla 
dzieci i młodzieży zakupiono 
665, a literatury popularnonau-
kowej 175 woluminów. Biblio-
teka prowadzi również prenu-
meratę 13 czasopism (m.in. 
„Przyjaciółka”, „Cztery Kąty”, 
„Zdrowie”, „M jak Mama”, 
„Cogito”, „Hobby” i „National 
Geographic”).

Oprócz tradycyjnej wypo-
życzalni książek pełnimy rów-
nież funkcję informacyjną. 
W ostatnim roku udzielono 
1103 informacje biblioteczne 
i bibliograficzne oraz udostęp-
niono 4251 woluminów na 
miejscu. Z istniejącego w bi-
bliotece kącika czytelniczego 
skorzystało 780 osób. W mi-
nionym roku nastąpił znaczny 
wzrost liczby udzielanych in-
formacji i udostępnianych ksią-
żek z księgozbioru podręcz-
nego. Obserwujemy jednak 
mniejszą liczbę osób korzysta-
jących z internetu – w stosunku 
do ubiegłego roku spadek wy-
nosi 432 informacje.

Oprac. Joanna Szczurek

W związku ze złożonym wnioskiem pt. „Kiermasz Podkarpackiej 
Tradycyjnej Sztuki Kulinarnej” – zorganizowanie jarmarku prezen-
tującego produkt lokalny w ramach I naboru projektów do Funduszu 
Promocji Produktu Regionalnego/ Tradycyjnego/ Ekologicznego w 
ramach projektu „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy” współfi-
nansowany przez Szwajcarię w Ramach Szwajcarskiego Programu 
Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, 
Ośrodek Kultury w Dukli informuje, iż projekt pomyślnie prze-
szedł ocenę merytoryczną i otrzymał dofinansowanie.

Tytuł projektu: Kiermasz Podkarpackiej Sztuki Kulinarnej
Projekt powstał w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu 
Współpracy pn. „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy”

Cele projektu: Celem projektu jest zachowanie tradycji kulinar-
nych, ekologicznego przetwórstwa rolnego, prezentacje dorob-
ku kulturowego oraz promowanie lokalnych, tradycyjnych i eko-
logicznych produktów.

Opis projektu: Projekt przewiduje dwie imprezy plenerowe reali-
zowane na terenie gminy Dukla – etap projektu wiosenny i jesien-
ny. Będą to festyny połączone z wystawą rękodzieła i warsztatami 
kulinarnymi obejmującymi obróbkę i przetwarzanie produktów i 
płodów rolnych jak i warsztaty przygotowywania tradycyjnych po-
traw regionalnych.

Dotacja z Funduszu Promocji Produktu Lokalnego to 19 616.30 zł 
Prognozowe środki własne jako beneficjenta to 3461,70

Dane beneficjenta:
Ośrodek Kultury w Dukli
Ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla
www.ok.dukla.pl
osrodekkultury@dukla.pl

Kolędy w Łękach 
Dukielskich

6 stycznia br. odbył się w Łękach Dukielskich Przegląd Ko-
lęd i Pastorałek. Organizatorami Przeglądu byli: Starostwo 
Powiatowe w Krośnie, Stowarzyszenie Kulturalno-Rekre-
acyjne „Jedność” z Łęk Dukielskich, Ośrodek Kultury w Du-
kli oraz parafia pw. NSPJ w Łękach Dukielskich. 

Spotkanie rozpoczęła Msza 
św. sprawowana przez Zdzi-
sława Babiarza - proboszcza 
parafii pw. NSPJ w Łękach Du-
kielskich, o. Micheasz Okoń-
ski-gwardiana klasztoru w Du-
kli oraz ks. Andrzeja Bienia  
z Radia Fara. 

W przeglądzie wzięło 
udział 21 zespołów z powiatu 
krośnieńskiego: zespół folk-
lorystyczny „Łęczanie” z Łęk 
Dukielskich, zespół śpiewa-
czo-obrzędowy „Rogowice” z 
Rogów, zespół śpiewaczy „Na-
dzieja” ze Zręcina, zespół śpie- ciąg dalszy na str. 9 u

waczy „Seniorzy” ze Świerzowej, zespół śpiewaczy „Chorko-
wianie” z Chorkówki, zespół śpiewaczy „Bobrzanie” z Bóbrki, 
zespół śpiewaczy „Jutrzenka” z Kopytowej, zespół śpiewaczy 
„Wietrznianki”, zespół śpiewaczy „Wrocanianki” z Wrocanki, ze-
spół śpiewaczy „Odrzykonianki” z Odrzykonia, zespół śpiewa-
czy „Przybowianki” z Przybówki, ze-
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A po drodze była Cergowa
W wydaniu wrześniowym 

i październikowym z roku 
2011 „Dukli” - Dukielskiego 
Przeglądu Samorządowego 
dzięki informacjom od Pana 
Zbigniewa Szczurka opisano 
dzieje Jego stryja – generała 
Jana Szczurka – Cergowskiego, 
który m.in. od maja 1933 r. był 
instruktorem w Szkole Podcho-
rążych Artylerii w Toruniu, zaś 
od sierpnia 1936 r. dowódcą 
dywizjonu w 2. Pułku Artyle-
rii Ciężkiej Ziemi Chełmskiej 
w Chełmie. Od kwietnia 1939 
r. generał pełnił funkcję wykła-
dowcy artylerii w Centrum Wy-
szkolenia Piechoty w Rember-
towie. W wojnie obronnej we 
wrześniu 1939 r., początkowo 
był oficerem sztabu dowódcy 
artylerii 3. Dywizji Piechoty 
Legionów - płk. dypl. Stani-
sława Tatara (Był on w okre-
sie od października 1933 r. do 
stycznia 1938 r. wykładowcą, 
a następnie kierownikiem ka-
tedry taktyki artylerii w Wyż-
szej Szkole Wojennej. W stycz-
niu 1938 r. wyznaczony na sta-
nowisko dowódcy 3. Pułku Ar-
tylerii Lekkiej Legionów w Za-
mościu. W sierpniu 1939 r. ob-
jął dowództwo Artylerii Dywi-
zyjnej 3. Dywizji Piechoty Le-
gionów i sprawował je w po-
czątkowym okresie kampa-
nii wrześniowej. Po rozbiciu 
3. Dywizji Piechoty Legio-
nów z jej resztek zorganizo-
wał 3. Brygadę Piechoty i sta-
nął na jej czele. Brał udział w 
bitwie pod Iłżą, Tarnawatką 
i Tomaszowem Lubelskim).  

W kampanii wrześniowej losy 
mjr Jana Szczurka – Cergow-
skiego związały się z losami 
płk. dypl. Stanisława Tatara. 

Latem 2012 r. będąc prze-
jazdem w Baligrodzie odwie-
dziłem miejscowy cmentarz 
wojenny na którym spoczywają 
głównie żołnierze polscy pole-
gli w zmaganiach z oddziałami 
Ukraińskiej Powstańczej Ar-
mii w okresie 1945-1947 oraz 
przeniesieni tam w roku 1953 
w wyniku ekshumacji żołnie-
rze Armii Radzieckiej pole-
gli w czasie walk z hitlerow-
skim okupantem w powiatach 
leskim, ustrzyckim i krośnień-
skim. Na jednej z tablic, wyróż-
niającej się pionowym posado-
wieniem i czarnym rodzajem 
kamienia z jakiego została wy-
konana, wyryto m.in. informa-
cje o pochowanych na cmenta-
rzu dwóch oficerach polskich 
z 8 PP Legionów – uczestni-
kach kampanii wrześniowej, 
których szczątki zostały prze-
niesione do Baligrodu w 1964 
r. z cmentarza greckokatolic-
kiego w Solince, razem z in-
nymi niezidentyfikowanymi 
żołnierzami Wojska Polskiego 
poległymi przy przekracza-
niu granicy i próbie przedo-
stania się na Węgry. Wykona-
łem kilka zdjęć na cmentarzu 
i odłożyłem sprawę bez konty-
nuacji jej dalszego biegu. Do-
piero końcem 2012 r. podczas 
rozmowy z Panem Zbignie-
wem Szczurkiem, bratankiem 
generała Jana Szczurka – Cer-
gowskiego uzyskałem nowe in-

formacje o udziale Jego stryja 
w zdarzeniach z jesieni 1939 r., 
w wyniku których zginęli dwaj 
oficerowie w drodze na Wę-
gry. Zapoznanie się z tymi zda-
rzeniami wymaga jednak przy-
bliżenia szlaku bojowego od-
działu wojskowego, w którym 
podczas kampanii wrześnio-
wej walczył Jan Szczurek-Cer-
gowski.

Oddziały 3. Dywizji Pie-
choty Legionów, w skład której 
weszła Artyleria Dywizyjna do-
wodzona przez płk. Tatara z mjr 
Janem Szczurkiem – Cergow-
skim, wzięły udział w bitwie 
pod Iłżą rozegranej w dniach 
8-9 września pomiędzy związ-
kami taktycznymi południo-
wego zgrupowania polskiej Ar-
mii „Prusy”, pod wspólnym 
dowództwem gen. Stanisława 
Skwarczyńskiego, a niemiec-

kim 15 Korpusem Lekkim gen. 
Hermanna Hotha. Pomimo bo-
haterstwa polskiego żołnierza, 
większość południowego zgru-
powania Armii „Prusy” ule-
gło rozproszeniu i zniszczeniu 
9 września, przestając istnieć, 
jako samodzielny związek ope-
racyjny Wojska Polskiego.

Podczas nocnego boju pod 
Piłatką, ciężko rannego w nogę 
dowódcę 3. DP Leg. płk Tur-
kowskiego ściągnęli z ostrzeli-
wanej szosy w bezpieczniejsze 
miejsce płk Tatar i mjr Szczu-
rek – Cergowski. Wobec nie-
możności dalszego sprawowa-
nia funkcji dowódczej, płk Tur-
kowski dowodzenie dywizją 
przekazał płk. Tatarowi. Wów-
czas to z polecenia nowego do-
wódcy 3. DP Leg. mjr Szczu-
rek – Cergowski został wy-
słany z rozkazami do wyzna-
czonych walczących oddzia-
łów Wojska Polskiego. Samo-
chód z rannymi: płk Turkow-
ski, płk Muzyka – dowódca 7 
PP Leg. i mjr Korsak, jadąc w 
kierunku Radomia dostał się w 
ręce niemieckie, a jadący nim 
oficerowie trafili do niewoli. 
Mjr Szczurek – Cergowski nie 
mogąc odnaleźć I batalionu 7 
PP Leg. powrócił do miejsca 
stacjonowania dowódcy dywi-
zji i został wyznaczony na do-
wódcę I batalionu 9 PP Leg. 
Przy szczupłości sił wojsk pol-
skich natarcie na Piłatkę nie 
rokowało szans na powodze-

nie, dlatego dowódca GO gen. 
Skwarczyński zdecydował o 
przebijaniu się żołnierzy gru-
pami w kierunku wschodnim, 
ku przeprawom na Wiśle w 
okolicy Solca. Po przekrocze-
niu, w większości wpław, Wi-
sły żołnierze 3 DP Leg. zbie-
rali się w okolicy Opola Lubel-
skiego, skąd byli odsyłani w re-
jon Chełma, gdzie odtwarzano 
Dywizję. Do przeorganizowa-
nych oddziałów wcielano żoł-
nierzy dotychczas w niej służą-
cych, jak również innych któ-
rzy znaleźli się w rejonie kon-
centracji bez przydziału służ-
bowego. Tak odtworzone pułki 
3 DP Leg. wzięły udział w bi-
twach pod Tarnawatką i Toma-
szowem Lubelskim. 25 wrze-
śnia po zakończeniu działań 
zbrojnych nie rokujących szans 
powodzenia, nastąpiło rozwią-
zanie oddziałów polskich na 
południowo-wschodniej Lu-
belszczyźnie, aby nie dopuścić 
do kapitulacji i wzięcia żołnie-
rzy do niewoli. Sformowało się 
samorzutnie wiele grup woj-
skowych, które zmierzały ku 
granicy węgierskiej lub kiero-
wały się w inne okolice. Jedną 
z takich grup tworzyli: płk Ta-
tar, mjr Szczurek – Cergowski, 
kpt Bobkowski, kpt Bogucki  
i por. Sadowski – wszyscy z 
3 DP Leg. Zamierzali przedo-
stać się na Węgry, a później 
dalej walczyć o niepodległość 
Polski. Kierując się w oko-
lice Dukli, walczyli w nocnych 
potyczkach w rejonie Przy-
chojca, Iwonicza i Cergowej. 
Wybrali przekroczenie granicy 
w rejonie Przełęczy Dukiel-
skiej, gdzie w niedalekiej Cer-
gowej urodził się Jan Szczu-
rek – Cergowski i tam znaleźli 

Fragment tablicy na cmentarzu wojennym w Baligrodzie upamiętniającej przenie-
sienie tam w 1964 r. szczątków kapitana Boguckiego i porucznika Sadowskiego

punkt zaczepienia w Jego ro-
dzinnym domu. 

Przewodnikiem całej grupy 
oficerów przebranych w cy-
wilne ubrania, był brat Jana 
- Józef, pełniący wtedy funk-
cję gajowego. Jednak pomimo 
znajomości terenu przekrocze-
nie pilnie już wtedy strzeżonej 
granicy ze Słowacją okazało 
się niemożliwe. Dlatego grupa 
wybrała przekroczenie granicy 
węgierskiej w okolicy Cisnej. 
W początkowym odcinku prze-
prawy przewodnikiem był na 
znanym sobie terenie, wspo-
mniany wcześniej Józef Szczu-
rek. Już w Bieszczadach pięciu 
oficerów polskich zostało do-
prowadzonych przez miejsco-
wego przewodnika, 8 paździer-
nika 1939 r., do Roztok Gór-
nych, gdzie do granicy mieli 
tylko kilkaset metrów, a góry w 
tamtym rejonie są stosunkowo 
niewysokie. Podczas odpo-
czynku w szałasie na polanie, 
grupa została opuszczona przez 
przewodnika i otoczona przez 
żołnierzy niemieckich. Wywią-
zała się walka, podczas której 
dwaj ranni oficerowie – kpt Bo-
gucki i por. Sadowski nie chcąc 
iść do niemieckiej niewoli, ro-
zerwało się granatem. Pozo-
stali tj. płk Tatar, mjr Szczu-
rek – Cergowski i kpt Bobkow-
ski zdołali ujść i schronić się  
w bezpiecznym miejscu, po po-
rzuceniu zamiaru przekroczenia 
granicy do której mieli tak nie-
daleko. Kpt. Bogucki i por. Sa-
dowski zostali pochowani bez-
imiennie w zbiorowej mogile 
żołnierzy Wojska Polskiego na 
cmentarzu greckokatolickim w 
pobliskiej Solince, gdzie spo-
częli też inni nieznani polscy 
żołnierze, którym nie udało się 
przejść granicy państwowej  
i zginęli przy jej przekraczaniu. 
W 1964 r. dokonano ekshuma-
cji pochowanych w Solince 
żołnierzy, w tym kpt. Boguc-
kiego i por. Sadowskiego, prze-
nosząc ich szczątki na cmentarz 
wojenny w Baligrodzie, gdzie 
wspólnie spoczywają do dnia 
dzisiejszego. 

Po tym zdarzeniu Jan 
Szczurek – Cergowski zo-
stał aresztowany i pozostawał 
w miejscu odosobnienia przez 
około dwa tygodnie, po czym 
udało mu się uwolnić i zbiec z 
aresztu. Od końca października 

1939 r. uczestniczył w konspi-
racji w szeregach SZP-ZWZ 
na Zamojszczyźnie przyjmu-
jąc pseudonim „Sławbor” (do-
wódca S. Tatar). W 1941 r. wy-
jechał do Warszawy, przecho-
dząc z ZWZ do Narodowej Or-
ganizacji Wojskowej, gdzie 
mianowano go komendantem 
Okręgu Stołecznego NOW, 
pod pseudonimem „Wiesław”. 
W lutym 1942 r. dokonał roz-
łamu w NOW przechodząc  
z częścią okręgu w skład Armii 
Krajowej. Powołano go wów-
czas na szefa Wydziału Artyle-
rii Oddziału III Operacyjnego 
Komendy Głównej AK. 11 li-
stopada 1942 r. mianowany zo-
stał podpułkownikiem. Dalsze 
dzieje walecznego i dzielnego 
cergowianina zostały przedsta-
wione w powołanym na wstę-
pie opracowaniu zamieszczo-
nym w Dukli.pl.

Opracował: Janusz Kubit
płk dypl Stanisław Tatar kpt Eugeniusz Bogucki por. Wacław Sadowski

spół śpiewaczy „Impresja” z 
Łączek Jagiellońskich, zespół 
wokalny „Prządki” z Odrzyko-
nia, zespół śpiewaczy „Ustro-
bianki” z Ustrobnej, dziecięcy 
zespół pieśni i tańca „Bobrza-
nie” z Bóbrki, zespół teatral-
no-obrzędowy „Równianie”  
z Równego, zespół „Mali Łę-
czanie” z Łęk Dukielskich, ze-
spół obrzędowo - śpiewaczy 
„Szarotka-Duklanie”, zespół 
ludowy „Mali Lubatowianie”, 
zespół ludowy „Młodzi Luba-
towianie” oraz dorosły zespół 
ludowy „Lubatowianie”. 

Każdy z zespołów otrzymał 
pamiątkowe upominki przygo-
towane przez Starostwo Powia-
towe w Krośnie. 

Spotkanie zakończyła kola-
cja połączona ze wspólnym ko-
lędowaniem.

Henryk Kyc

Kolędy w Łękach Dukielskich
u dokończenie ze str. 7 

mjr Jan Szczurek Cergowski
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Spotkanie opłatkowe 
na Cergowej

Spotkanie opłatkowe na Cergowej

Konkurs na najładniejszą kartkę

Szopka w wykonaniu uczestników ŚDS w Cergowej

Kartka Marka Materny – nagroda główna konkursu

Konkurs na najładniejszą kartkę o tematyce bożonarodzeniowej

Marek Materna 
zwycięzcą konkursu

21 grudnia 2012 r. odbyła się w Cergowej uroczystość wrę-
czenia nagród laureatom „Konkursu na najładniejszą kartkę 
o tematyce bożonarodzeniowej”, zorganizowanego już po raz 
trzeci przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej  
i Sanatorium „Górnik” z Iwonicza Zdroju. Konkurs adreso-
wany był do wszystkich uczestników Środowiskowych Domów 
Samopomocy z województwa podkarpackiego.

6 stycznia – w pierwszą 
niedzielę po Nowym Roku 
odbył się turystyczny opłatek 
na Cergowej. W tym roku było 
to już XVII takie spotkanie tu-
rystów, którzy zamiast wylegi-
wać się w ciepłej pościeli i spę-
dzać czas przed telewizorem, w 
niedzielny poranek wyruszają 
na szlak. Pogoda tym razem do-
pisała. Brakowało trochę błę-
kitu nieba i słońca, ale scene-
ria drzew okrytych szadzią po-
wodowała, że aparaty fotogra-
ficzne były prawie cały czas 
w „ruchu”. Zaskoczeniem dla 
wielu osób znających warunki 
pogodowe na Cergowej był 

tym razem niezbyt silny wiatr, 
który nieraz potrafił zepsuć ra-
dość z wędrówki. Tradycyjnie 
na szczycie łamaliśmy się pie-
czonym chlebem z czosnkiem 
przygotowanym przez Mau-
zera. Turystyczny opłatek na 
Cergowej cieszy się sporym za-
interesowaniem – w tym roku 
wzięło w nim udział około 80 
osób. Uczestnicy spotkania 
składali sobie życzenia, zro-
bili pamiątkowe grupowe zdję-
cie i po wpisaniu się do pamiąt-
kowego zeszytu zeszli do „Zło-
tej Studzienki”. Tam pierwsza 
wspólna impreza turystyczna 

W spotkaniu wzięli udział: 
ks. Dziekan – Stanisław Siara, 
sekretarz gminy Dukla - Miro-
sław Matyka, dyrektor MOPS 
w Dukli - Małgorzata Bielec, 
kierownik ds. marketingu w Sa-
natorium „Górnik” – Agnieszka 
Sakowska – Rygiel, kierownik 
ŚDS w Izdebkach - Beata Ja-
strzębska, Kierownik ŚDS w 
Lesku – Bogumiła Wasylewicz 
oraz przedstawiciele środowi-
skowych domów samopomocy 
z Izdebek i Leska wraz ze swo-
imi opiekunami.

Spotkanie rozpoczęło się od 
przywitania zebranych gości. 
Następnie uczestnicy ŚDS w 
Cergowej przedstawili jasełka, 
które wprowadziły wszystkich 
w nastrój Świąt Bożego Naro-
dzenia. Po występach odbyło 
się uroczyste wręczenie dyplo-
mów i nagród laureatom Kon-
kursu przez przedstawicieli or-
ganizatorów- Agnieszkę Sa-
kowską – Rygiel oraz Bogumiłę 

Dymek- Urynowicz oraz nagród 
ufundowanych indywidualnie 
przez członków komisji konkur-
sowej tj. Agnieszkę Sakowską 
- Rygiel- kierownika ds. marke-
tingu w Sanatorium „GÓRNIK” 
oraz Małgorzatę Bielec – dyrek-
tora MOPS w Dukli.

Nagrodą główną w Kon-
kursie, której zdobywcą został 
Marek Materna z Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
w Lesku jest 10- dniowy po-
byt w Sanatorium „Górnik” w 
Iwoniczu Zdroju wraz z opie-
kunem, w całości sfinanso-
wany przez Sanatorium. Dzięki 
przychylności dyrektora Sana-
torium – Pana Stanisława Ta-
sza zwycięzcy Konkursu mogą 
co roku bezpłatnie uczestni-
czyć w rehabilitacji, co jest bar-
dzo ważne i cenne w przypadku 
osób niepełnosprawnych. 

Decyzją Komisji postano-
wiono przyznać drugie miejsce 
Kazimierze Łuczkiewicz z ŚDS 

Nagroda specjalna od członków Komisji dla 
Celiny Pruś z ŚDS w Woli Raniżowskiej

Z wizytą w Woli Raniżowskiej
8 stycznia 2013 r. uczestnicy ŚDS z Cergowej wspólnie  

z uczestnikami z ŚDS z Jelnej gościli w Woli Raniżowskiej. Spo-
tkanie rozpoczęło się przedstawieniem jasełkowym w wykona-
niu uczestników ŚDS z Woli Raniżowskiej, następnie odbył się 
koncert kolęd w wykonaniu uczestników ŚDS z Jelnej. W dal-
szej części spotkania nasza Pani Kierownik wręczyła wszystkim 
uczestnikom konkursu na „najładniejszą kartkę o tematyce bo-
żonarodzeniowej” pamiątkowe dyplomy oraz nagrodę specjalną  
p. Celinie Pruś. Potem wszyscy udali się na wspólny poczęstunek 
oraz zabawę taneczną.

 Serdecznie dziękujemy p. kierownik, pracownikom  
i uczestnikom ŚDS w Woli Raniżowskiej za zaproszenie i ciepłe 
przyjęcie nas w swoim ośrodku.”

Kamil Krowicki

w Lesku, a trzecie Adamowi 
Sołopa z ŚDS w Tarnobrzegu. 
Przyznano także wyróżnienie 
dla Jolanty Nycz z ŚDS w Iz-
debkach i nagrody specjalne 
od członków Komisji dla: Ce-
liny Pruś z ŚDS w Woli Rani-
żowskiej oraz Jadwigi Bogacz 
z ŚDS w Cergowej.

Wszyscy uczestnicy Kon-
kursu, a było ich 115, otrzymali 
podziękowania i pamiątkowe 
dyplomy. Nagrodę specjalną 
kierownika ŚDS w Cergo-
wej otrzymała praca Jarosława 
Majdy z ŚDS w Izdebkach.

Korzystając z uroczystej 
chwili wręczono także dyplom 
i nagrodę Halinie Turek jako 

zwycięzcy „Konkursu na naj-
sympatyczniejszego uczest-
nika zorganizowanego dla pod-
opiecznych ŚDS w Cergowej. 

Wszyscy uczestniczący wi-
gilijnego spotkania złożyli so-
bie świąteczne życzenia i spo-
żyli wigilijne potrawy, oglądali 
wystawę prac nadesłanych na 
konkurs oraz wspólnie kolędo-
wali. Spotkanie, odbyte w wi-
gilijnym nastroju, dostarczyło 
wielu wzruszeń uczestnikom 
oraz pozytywnie wpłynęło na 
wzajemną integrację i wymianę 
doświadczeń estetycznych i du-
chowych.
Bogumiła Dymek- Urynowicz 

kierownik ŚDS w Cergowej

Na szczycie góry Cergowej. Fot. Grzegorz Lega



Dukla.plstr. 12  nr 2/2013 Dukla.plnr 262  str. 13  

Święto Jordanu w Olchowcu

Najpiękniejsze prace 
konkursowe wybrane
Fot. Archiwum muzeum

1. Miejsce – Jowita Wrzecionko – kat I Szkoły Podstawowe

Fragment wystawy szopek w dukielskim muzeum

Najmłodsi laureaci 
z nagrodami

Po
 p

ro
st

u 
z n

at
ur

y
Święto Jordanu w Olchowcu
19 stycznia wierni obrządku greckokatolickiego i prawosławnego ob-
chodzili święto zwane popularnie Jordanem połączone ze świętem Ob-
jawienia Pańskiego. W święto Jordanu, w cerkwi odprawiane jest uro-
czyste nabożeństwo powiązane z poświęceniem wody w jej naturalnym 
środowisku.

Przeddzień uroczystości ma miejsce wieczerza postna, której 
towarzyszy czas czuwania i modlitwy. Jest to drugi wieczór, po 
wigilii przeddzień Bożego Narodzenia, w którym wierni zacho-
wują ścisły post. Tradycyjne potrawy to m.in.. barszcz, gołąbki, 
kutia, sos grzybowy.

W Olchowcu uroczystościom Jordanu w cerkwi pw. Przenie-
sienia Relikwii św. Mikołaja przewodniczył ks. Krzysztof Błaże-
jewski wikariusz parafii Olchowiec.

Po nabożeństwie wierni udali się procesją nad potok Olchow-
czyk, gdzie została poświęcona woda. Obrzęd zakończył się po-
kropieniem poświęconą wodą, którą wierni nabierali do naczyń i 
zabierali do domu.

Dla ciekawostki dodam, że w ludowej tradycji przestrzegano 
zakazu prania w rzece przez czternaście dni po Jordanie w prze-
świadczeniu, że nie należy bezcześcić poświęconej wody. 

b.pudło

Fot. Aleksandra Gabło

Zimowe zdjęcia Jasiołki. Fot. Maria Walczak

XIII Międzynarodowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Najpiękniejsze prace 
konkursowe wybrane
W tym roku odbyła się XIII edycja Międzynarodowego Powiatowego 
Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych z udziałem uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjów, szkół średnich, a także podopiecznych Ośrod-
ków Pomocy Społecznej z terenu powiatu krośnieńskiego oraz ze Sło-
wacji z okresu świdnickiego i stropkowskiego. 

Łącznie na konkurs zgło-
szono 115 prac w trzech kate-
goriach wiekowych. Między-
narodowe jury wyłoniło 43 
laureatów konkursu. Wszyst-
kie prace zostały wyekspono-
wane na wystawie, w tym także 
szopki uczniów z powiatu kro-
śnieńskiego, które zwyciężyły 
w konkursie na Słowacji.

Otwarciu wystawy towa-
rzyszyła żywa szopka przygo-
towana przez uczniów Gimna-
zjum w Komborni pod kierun-
kiem Marioli Frydrych i Ro-
mana Pyzia oraz jasełka przy-
gotowane przez uczniów kl. IV 
Szkoły Podstawowej ZS nr 1w 
Dukli pod kierunkiem Haliny 
Jurczyk.

WYNIKI KONKURSU:
POLSKA

Kategoria szkoły podstawowe

I miejsce – Jowita Wrzecionko, 
Zespół Szkół nr 1 w Dukli, kl. IV c
II miejsce –Weronika Gaj, SP 
Wojaszówka, kl. IV
III miejsce – Jakub Kazuń, SP 
Kobylany
III miejsce (ex aequo) – 
Zuzanna Jaskółka, Zespół Szkół 
Publicznych w Jedliczu, lat 8 
Wyróżnienie – Karolina 
Ziembicka, SP Iwonicz, kl. III, 
lat 9
Wyróżnienie (ex aequo) – Emilia 
Urban, SP Wojaszówka, kl. II
Wyróżnienie (ex aequo) – 
Justyna Kozubal, SP Zespół Szkół 
Muzycznych w Krośnie, lat 8
Nagroda Specjalna: 
Maksymilian Szubra, lat 7 i 
Norbert Szubra lat 11, SP w 
Zręcinie

Kategoria gimnazja

I miejsce – Mariola Głód, 
Gimnazjum w Zręcinie
II miejsce – Natalia Skubel, 

Gimnazjum ZSP w Rymanowie, 
kl. II, lat 14
III miejsce – Dominika Krawiec, 
Gimnazjum ZSP w Rymanowie, 
kl. II, lat 14
III miejsce (ex aequo) - Maciej 
Długosz, Zespół Szkół w 
Komborni, kl. II, lat 14 
Wyróżnienie – Julia Paradysz, 
Zespół Szkół w Węglówce, kl. 
III, lat 15
Nagroda specjalna – Szopka 
Tryptyk, Paweł Wajdowicz, 
Jakub Wilusz, Sebastian Zych, 
uczniowie Gimnazjum w 
Korczynie, kl. III b, lat 15

Kategoria szkoły średnie 

I miejsce – Przemysław 
Styś, Zespół Szkół im. Armii 
Krajowej w Jedliczu, kl. II TPS
II miejsce – Piotr Lorenc, 
Michalicki Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Miejscu 
Piastowym, kl. IV T D, 
III miejsce – Karolina Szybiak, 
Zespół Szkół Gastronomiczno 
– Hotelarskich w Iwoniczu 
Zdroju, kl. II, lat 17
Wyróżnienie – Justyna 
Klimczak, Zespół Szkół im. 
Rotmistrza W. Pileckiego w 
Iwoniczu, kl. II T Ż, lat 17

Podopieczni Ośrodków Szkolno 
- Wychowawczych i Pomocy 

Społecznej 

I miejsce – Krystyna Kawałek, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Rymanowie
II miejsce – Jacek Twardosz i 
Piotr Szpunar, Środowiskowy 
Dom Pomocy w Rymanowie
II miejsce (ex aequo) - Tadeusz 
Zając, Zawadka Rymanowska, 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Cergowej
III miejsce – Piotr Tomoń, 
Specjalny Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy w Iwoniczu 
Zdroju
Wyróżnienie – Lesław Klocek, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

w Rymanowie
Wyróżnienie (ex aequo) – 
Anielska Szopka Ryszard 
Serafin, Dom Pomocy 
Społecznej Zakonu Bonifratrów 
w Iwoniczu
Wyróżnienie (ex aequo) – Praca 
Zbiorowa, Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Cergowej

SŁOWACJA

Kategoria szkoły podstawowe 

I miejsce – Dominika Hrinková, 
lat 10, ZŠ Hrnčiarska, Stropkov
II miejsce – Emma Baranová, 
lat 11, Sukromná ZŠ Giraltovce
II miejsce (ex aequo) – 
Michaela Potična, lat 11, ZŠ 
Cernina
III miejsce - Antonia Vargová, 
lat 9, ZŠ Kuková

wyróżnienie –Zuzana 
Kačmarová, lat 9, ZŠ Šarišsky 
Štiavnik
wyróżnienie (ex aequo) –
Tamara Bujdošová, lat 7, CZŠ 
sv. Petra a Pawla, Stropkov
wyróżnienie (ex aequo) – 
Terezia Majdová, lat 12, CZŠ 
sv. Juraja vo Svidniku
wyróżnienie (ex aequo) – 
Zuzana Makarová, lat 11, ZŠ 
Komenskeho Svidnik

Podopieczni Ośrodków Szkolno 
- Wychowawczych i Pomocy 

Społecznej 

I miejsce –Michal Fedorco , DSS 
Stropkov
I miejsce (ex aequo) – Jarmila 
Blanárová, DSS Stropkov

Aleksandra Żółkoś
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Rok 2012 pod znakiem 
Józefa I. Kraszewskiego

Kim był ten nietuzinkowy 
człowiek? Tytanem pracy, gdyż 
wydał największa liczbę wła-
snych książek w historii litera-
tury polskiej. Człowiekiem in-
stytucją, gdyż korespondował 
z niezliczoną ilością osób na 
różne tematy. Twórcą wszech-
stronnie utalentowanym, bo 
komponował również utwory 
muzyczne i do tej pory zadzi-
wia świeżością swoich prac 
plastycznych. Kopalnią róż-
nych pasji i zainteresowań, bo 
archeologiem, etnografem, ko-
lekcjonerem i podróżnikiem. 
Był także drukarzem i społecz-
nikiem, który angażował się we 
wszechstronną działalność, m. 
in. pomoc młodym pisarzom. 
Wielkim patriotą, bo histo-
ria Polski i jej dobro stanowiło 
główne źródło jego działań  
i zainteresowań literackich. 
Męczennikiem za sprawę, bo 
pod koniec życia trafił do nie-
mieckiego więzienia, czym 
podkopał swoje zdrowie  
i wkrótce potem zmarł. Wycho-
wawcą Polaków, bo z jego dzieł 
pokolenia uczyły się historii na-
szego kraju. Człowiekiem bez-
kompromisowym i poszukiwa-
czem prawdy, bo z miłości do 
Polski nie cofnął się przed kon-
struktywną krytyką wad naro-
dowych i pozornych autoryte-
tów. Samotnikiem z Drezna, 
który zakochał się z wzajemno-
ścią w młodszej od siebie o 40 
lat kobiecie...

W związku z jubileuszo-
wym rokiem jednego z najpo-
czytniejszych pisarzy polskich 
na terenie kraju próbowano w 
różnorodny sposób uczcić jego 
pamięć.

16 listopada 2012 r. w Czy-
telni Głównej Krośnieńskiej 
Biblioteki Publicznej uczen-
nice naszej szkoły wzięły 
udział w konkursie wiedzy  
o Józefie Ignacym Kraszew-
skim. Gimnazjum w Dukli re-
prezentowały dziewczęta z 
klasy III A: Sabina Frączek, 

Weronika Penar, Sabina Szajna, 
Kaja Wrzecionko pod opieką 
Katarzyny Korzec. Liceum zaś 
maturzystki: Natalia Fydryk, 
Joanna Górecka, Daria Szajna, 
Natalia Zbiegień pod opieką 
Andrzeja Szwasta.

Czteroosobowe zespoły  
z gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych z Krosna i powiatu 
krośnieńskiego zaprezentowały 
się w trzech konkurencjach. 

W pierwszej należało przed-
stawić inscenizację na podsta-
wie twórczości pisarza. Dukiel-
skie gimnazjalistki zaprezento-
wały przedstawienie w oparciu 
o powieść Kraszewskiego o te-
matyce społecznej pt. „Ulana”. 
Ukazały historię miłosnego 
trójkąta, dzieje tragicznej miło-
ści tytułowej bohaterki do pana 
ze dworu, kobiety nieszczę-
śliwej w narzuconym jej mał-
żeństwie ze starszym od sie-
bie chłopem-pijakiem, wyko-
rzystanej i porzuconej następ-
nie przez pozbawionego skru-
pułów szlachcica. Ich starsze 
koleżanki maturzystki z dukiel-
skiego ogólniaka w brawurowy 
sposób odegrały swoje role na 
podstawie scenariusza opar-
tego o powieść społeczno-oby-
czajową pt. „Chata za wsią”. 
W ich wykonaniu przedstawie-
nie było popisem nie tylko ak-
torskich, ale również wokal-
nych i tanecznych umiejętno-
ści. Miały bowiem za zadanie 
zaprezentować folklor cygań-
ski. Ukazały również malowni-
czą postać Cyganki Azy, która 
w przeciwieństwie do bohaterki 
poprzedniej powieści, bardziej 
ceniąc sobie wolność od pozor-
nych uczuć nie dała się oszukać 
w miłości złemu szlachcicowi.

W drugiej konkurencji ze-
społy miały zaprezentować 
spot reklamowy promujący 
twórczość Kraszewskiego. 
Młode adeptki sztuki aktorskiej 
z dukielskiego gimnazjum za-
prezentowały przedstawienie 
w oparciu o „Pamiętnik wie-

Kolejny bielik uratowany 
Trzeci przypadek za-

trucia u bielika zanoto-
wano na terenie lasów ole-
szyckich 28 grudnia 2012 
roku. Na szczęście ptak 
był w takim stanie, że 
udało się go uratować.

Potężnego drapieżcę, 
który nie mógł frunąć, zna-
lazł mieszkaniec wsi Fu-
tory, jednocześnie uczeń 
Technikum Leśnego w 
Biłgoraju i poinformował 
o tym fakcie Nadleśnictwo 
Oleszyce. 

Wezwani strażnicy 
leśni przewieźli bielika do 
Ośrodka Rehabilitacji Zwie-
rząt Chronionych w Przemyślu, 
gdzie zajął się nim doktor An-
drzej Fedaczyński. 

- Po zabiegu płukania żo-
łądka i 40-godzinnym nawad-
nianiu poprzez kroplówkę ptak 
wyraźnie ożył i trafił do naszej 
„lotni”, gdzie są już hospitali-
zowani jego dwaj pobratymcy 
przybyli miesiąc wcześniej 
– mówi doktor Fedaczyński. – 
Bardzo przydaje się zbudowany 
przed rokiem obiekt o specjalnej 
konstrukcji, choć moim marze-
niem jest, żeby był kilkakrotnie 
większy. Ptaki mają tu jednak na 
tyle niezłe warunki, że mogą fru-
wać, co jest niezwykle ważne w 
rehabilitacji. Dostają codzien-
nie porcję karpi, mięsa i prepa-
ratów witaminowych. Wszyst-
kie wkrótce powinny wrócić do 
swego środowiska. 

Wciąż nieznana jest przy-
czyna zatruć u bielików. Do-

chodzenie w tej sprawie pro-
wadzi Straż Leśna, poinformo-
wana została również Policja  
i Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie. 

- Prowadzimy obserwację 
okolic, w których doszło do za-
trucia – mówi nadleśniczy Wal-
demar Cisek. – Wszystkie przy-
padki miały jednak miejsce  
w dość dużej odległości od sie-
bie, stąd trudno wnioskować, 
że są wynikiem celowego dzia-
łania. 

Liczebność bielików w la-
sach podkarpackich wzrasta. 
Ptaki te są obserwowane dość 
często w okolicach większych 
zbiorników wodnych i nad rze-
kami. Na terenie lasów RDLP 
w Krośnie wyznaczono 6 stref 
ochronnych wokół gniazd bie-
lików. 

Edward Marszałek 
Rzecznik prasowy RDLP  

w Krośnie

denki”, autentyczne wspomnie-
nia ostatniej wielkiej i praw-
dziwej miłości pisarza, która 
osamotnionemu artyście przy-
trafiła się pod koniec życia. 
Dziewczęta nie tylko przeko-
nująco odegrały sceny na pod-
stawie wspomnień kobiety, ale 
również pięknie ucharaktery-
zowały się w stroje z epoki. 
Podobnie zaprezentowały się 
ich starsze koleżanki z liceum, 
które w oparciu o „Brühla” za-
prezentowały salonowe XVIII-
wieczne konwersacje tytuło-
wej postaci i jego córki Ama-
lii - związanej z historią Dukli 
saskiej arystokratki. 

Trzecia konkurencja po-
legała na rozwiązaniu testu. 

W tym roku był on szczegól-
nie trudny i zarówno gimna-
zjalistki, jak i licealistki trochę 
się rozczarowały. Gdy bowiem 
jury podsumowało punkty, oka-
zało się, że dwie drużyny z na-
szej Szkoły zajęły III-cie miej-
sca w swoich kategoriach wie-
kowych. Dziewczęta czuły 
więc pewien niedosyt, zwłasz-
cza że w dwóch wcześniej-
szych konkurencjach wypadły 
bardzo dobrze.

Na zakończenie imprezy 
wszyscy uczestnicy kon-
kursu otrzymali cenne nagrody 
książkowe oraz pamiątkowe 
dyplomy.

opiekun Andrzej Szwast

Czytelnicy piszą
Matka Boska Gromniczna 
Lutowe wspomnienia

Wiele jest dni w ciągu roku poświęconych Matce Boskiej.  
2 lutego przypada święto Matki Boskiej Gromnicznej. Święci się 
w tym dniu gromnicę, którą po przyniesieniu z kościoła domow-
nicy całują. Uważa się, że ma ona wielką moc. Kiedyś grom-
nice oraz wszystkie inne świece robione były przez „Bractwo 
kościelne” za pomocą specjalnego urządzenia. Przygotowywa-
nie gromnic nazywano „laniem gromnicy”. Dzisiaj kupujemy je  
w sklepach. Zwyczaj każe wieszać ją przy świętych obrazach. 
Kiedyś zapalano gromnicę w domu podczas burzy, a zwyczajem 
który jest kultywowany do dzisiaj jest wkładanie umierającemu 
gromnicy do ręki i modlenie się o jego szczęśliwa śmierć.

Z lutym łączy się dla mnie wiele wspomnień. Jest rok 1940 
i okupacja sowiecka. W ten czas luty był wyjątkowo mroźny  
i śnieżny i wtedy rozpoczyna się największa deportacja Polaków 
na Sybir. Pracowałam wtedy w Machnowie w szkole podstawo-
wej razem z innymi trzema Polkami, dwoma Sowietkami, Ukra-
inką z Krzywego Rogu i Żydówką Raisą. Rosjanki często nas upo-
minały: „nie nada gawarit pa polski”. Udawałyśmy, że nie sły-
szymy i rozmawiałyśmy dalej, żartowałyśmy nawet, czy to nie 
rozkaz Stalina. Mieszkam razem z Polkami u starszej Sowietki 
w szkole. Pewnego lutowego wieczoru słyszymy straszne krzyki, 
podchodzimy do okna ( w pokoju było ciemno, nie można było 
palić światła) i widzimy sanie stojące na wprost naszego miesz-
kania, do których żołnierze sowieccy wpychają dwoje ludzi z tłu-
mokami. Jeden z nich wyrywa kobiecie z ręki pakunek i wyrzuca. 
Okazało się, że zostali zawiezieni na stację kolejową Rawa Ru-
ska, a stamtąd na Sybir. Wieś szybko zbiera dla nich żywność, ale 
niestety za późno, odjechali. Rano do szkoły przyszedł nowy wła-
ściciel opuszczonego domu, taki zbir którego cała wieś się bała 
i proponuje abyśmy poszły do domu, skąd zabrano ludzi i za-
brały sobie co nam potrzeba. Sowietki poszły, a Raisa przynio-
sła stamtąd gęś. Następnego dnia wieczorem słyszymy drapane 
strachu przytuliłyśmy się do siebie, czekamy co będzie dalej. A tu 
słyszymy polska mowę: nie bójcie się, przyszliśmy z pozdrowie-
niem i gratulacjami od naszego dowódcy. Postąpiłyście jak do-
brym Polkom przystało, bo nie poszłyście zabierać sprzętów z 
domu deportowanych. Nie bójcie się, nic wam nie grozi”. 

Opowiem jeszcze jedną przygodę, która spotkała mnie we 
Lwowie, kiedy mama wysłała mnie po lekarstwa. Do Lwowa do-
jeżdżało się do stacji Lwów – Kleparów, główna stacja we Lwo-
wie była zbombardowana w 1939 roku przez Niemców. Po zaku-
pie leków, poszłam na żydowski rynek mając nadzieję spotkać ko-
goś znajomego. Owszem spotkałam, ale bardzo zapłakaną zna-
jomą, której męża wywieźli na Sybir, a ona chciała sprzedać blu-
zeczkę, aby móc kupić coś na obiad. Miałam pieniądze na bilet 
powrotny, więc kupiłam od niej tę bluzeczkę, mimo że nie była mi 
potrzebna. Myślę, może mnie też uda się sprzedać bluzkę. Tak też 
się stało, kupiły ją Sowietki nawet się targując. Teraz już mogłam 
wracać do domu, miałam na bilet. Takie to były losy Polaków  
i tak obie okupacje nas niszczyły.

Stanisława Zaniewiczowa

Na Jasiołce malowane
Okres zimowy na naszej Jasiołce dostarcza obrazów jak  

z bajki. Huśtawka pogodowa, raz ciepło raz mroźno zmienia jej 
oblicze. Już dwukrotnie tej zimy tj. 27 grudnia 2012r. i 16 stycz-
nia 2013r na rzece tworzyły się zatory z kry lodowej, pozostawia-
jąc je na brzegach. Woda zamarzająca maluje różne wzory two-
rzone przez kryształy lodowe. Zimą rzeka wygląda inaczej na róż-
nych jej odcinkach, tam gdzie toń spokojna tworzą się zatory lo-
dowe. Zaś nurt wartki tworzy piękne kryształy pomiędzy którymi 
płynie strumyczkami woda czyściutka przez którą widać kamienie 
na dnie. Gdy śnieg zasypie lód na rzece tworzy piękną bezkresną 
drogę obramowaną starodrzewem na brzegach.

Uroki zimy w zależności od temperatury i opadów malują na 
naszej rzece piękne obrazy „PO PROSTU Z NATURY”

Tekst i Foto na wkładce Maria Walczak

Po prostu z natury
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Mój ulubieniec

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

Redakcja

Stała czytelniczka Dukli.pl

i n f o r m u j e
Gminny Konkurs  
Kolęd i Pastorałek

2012 Rokiem Ignacego Kraszewskiego
Inscenizacja w wykonaniu uczennic dukielskiego gimnazjum

Zwyciężyły w Powiatowej Gimnazjadzie
Zespół zwycięskich piłkarek nożnych z dukielskiego gimnazjum

Gminny Przegląd Kolęd 
i Pastorałek
18 stycznia br.w sali Domu Ludowego w Równem, odbył się VI Gminny 
Przegląd Kolęd i Pastorałek. Konkurs cieszył się ogromnym zaintere-
sowaniem. Wzięło w nim udział 150 dzieci i młodzieży z gminy Dukla. 
Komisja artystyczna w składzie: Andrzej Krężałek, Alicja Jakieła, Anna 
Kosinkiewicz i Norbert Uliasz po wysłuchaniu 80 prezentacji postano-
wiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia: 

KAT. I 

I miejsce Emilia Bałon - ZSP 
Równe 
I miejsce Nikola Patla - ZSP 
Równe 
I miejsce Dołęgowska Martyna 
- ZSP Równe 
I miejsce Paulina Balon - ZSP 
Równe 

KAT. II 

I miejsce Emilia Zając - BELL 
CANTO / ZSP Równe 
II miejsce Julia Tyc - ZS nr.1 
Dukla 
II miejsce Dominika Wąski - 
ZSP Równe 
III miejsce Zuzanna Szczurek - 
ZSP Równe 
III miejsce Stanisław Stojak - 
ZS nr 1 Dukla 

Wyróżnienia: Kacper 
Nowak, Izabela Cygler, Julia 
Gołąbek, Iga Urban, Dominik 
Matelowski, Oliwia Bobula, 

KAT. III 

I miejsce Weronika Wnęk - ZSP 
Równe 
II miejsce Kamil Kolanko - BELL 
CANTO 
III miejsce Łukasz Baraniecki 
ZSP Tylawa 

Wyróżnienia: Natalia Woźniak, 
Sebastian Dubiel, Adriana 
Skrzęta, Aleksandra Krowicka, 
Magdalena Trebunia, Angelika 
Niezgoda. 

KAT. IV 

I miejsce Kinga Wróbel - ZS nr 
2 Dukla 
II miejsce Arleta Urbańska - 
BELL CANTO 
II miejsce Katarzyna Murdzek - 
ZSP Jasionka 
III miejsce Julia Malczewska - 
ZSP Ł. Dukielskie 

Wyróżnienia: Sylwia Lanad, 
Sylwia Kula 

KAT. V 

I miejsce Klaudia Dereniowska 
- Dukla 
II miejsce Natalia Zbiegień - 
BELL CANTO 

KAT. VI 

I miejsce Klasa I SP - Ł. 
Dukielskie 
I miejsce Zespół „Cud 
Narodzin”Ł. Dukielskie 
II miejsce Zespół „Zaśnij 
Dziecino” - Ł. Dukielskie 

III miejsce Zespół „Iskra” - ZSP 
Jasionka 
Wyróżnienia: Julia i Laura 
Woźniak, Olga i Olaf Szwast, 
Zespół „Gloria” 

Ośrodek Kultury w Dukli skła-
da serdeczne podziękowa-
nia p. sołtysowi Mariuszowi 
Folcikowi za możliwość prze-
prowadzenia konkursu w sali 
Domu Ludowego w Równem 
oraz pomoc w sprawnym prze-
biegu imprezy. 

Norbert Uliasz

7 lutego br. zapraszamy, na strzelnicę pneumatyczną w Zespole Szkół nr 2 w Dukli do sportowej rywalizacji w strze-
lectwie wszystkich, uczniów dukielskich gimnazjów 
http://zs2.dukla.pl

7 lutego r., z okazji święta zakochanych – dnia św. Walentego (tydzień przed świętem) zapra-
szamy wszystkich chętnych uczniów na Konkurs Piosenki Obcojęzycznej o Tematyce Miłosnej.  
Odbędzie się on w Zespole Szkół nr 2 w Dukli o godz. 9:00. Zgłoszenia, na kartach zgłoszeń 
(http://zs2.dukla.pl) do 4 lutego przyjmuje sekretariat szkoły.

Zwyciężyły w Powiatowej 
Gimnazjadzie piłki nożnej

16 stycznia 2013 zainaugurowano rozgrywki w Powiatowej 
Gimnazjadzie dziewcząt w piłce nożnej. Organizatorem rozgry-
wek był ZS nr 2 w Dukli. Rozgrywki odbywały się na hali MOSiR 
w Dukli. Do zawodów przystąpiło 7 drużyn, co potwierdza fakt, 
że piłka nożna w wśród dziewcząt cieszy się dużym zainteresowa-
niem. W drodze losowania uczestników podzielono na dwie grupy. 
Drużyna ZS nr 2 średnio zainaugurowała rozgrywki i po remisie 
i porażce awansowała do półfinału, gdzie okazała się bezkonku-
rencyjna i po dwóch zwycięstwach wygrała cały turniej. Pierw-
sza edycja przeszła do historii naszej szkoły, byliśmy „niegościn-
nymi” organizatorami wygrywając turniej.

red
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

I Turniej III Edycji Gminnej Ligi Szachowej 
o Puchar Burmistrza Dukli

17 stycznia 2013r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli odbył się I Turniej III 
Edycji Gminnej Ligi Szachowej o Puchar Burmistrza Dukli. 

Turniej rozgrywany był w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund po 15 min. 
W zawodach rywalizowało 36 zawodników, zwycięzcą został Szymon Stasz na drugiej pozycji tur-
niej zakończył Damian Krówka, natomiast trzecią pozycję zdobyła Julia Kluk. Wyniki turnieju 
przedstawia tabela.

Wyniki - dziewczęta

L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 3 22 IV Kluk, Julia 0 1250 6.5 34.00 45.00 6 29.5
2 27 5 III Mercik, Joanna 0 1400 3.5 34.50 44.00 3 20.0
3 31 6 III Uliasz, Katarzyna 0 1400 3.0 31.50 41.00 3 17.0
4 33 34  Urban, Kinga 0 1000 3.0 24.00 28.50 3 16.0
5 36 36  Rędowicz, Emanuela 0 1000 0.0 27.00 35.00 0 0.0

III Gminna Liga Szachowa o Puchar Burmistrza Dukli Turniej nr 1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli 2013-01-17/2013-01-17

Wyniki - gimnazjum

L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 11 2 III Mezglewski, Kamil 0 1600 5.0 40.00 52.00 5 32.0
2 14 18 IV Moskal, Grzegorz 0 1400 5.0 35.00 44.00 5 29.0
3 16 21 IV Zajdel, Artur 0 1400 5.0 26.50 33.50 5 19.0
4 22 13 IV Sawczuk, Jeremi 0 1400 4.0 30.50 39.50 4 19.0
5 28 26 V Wełnicki, Hubert 0 1200 3.5 25.50 33.50 3 16.0

Wyniki - SP

L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 1 III Stasz, Szymon 0 1600 9.0 37.00 48.00 9 45.0
2 2 4 III Krówka, Damian 0 1600 8.0 38.00 51.00 8 39.0
3 3 22 IV Kluk, Julia 0 1250 6.5 34.00 45.00 6 29.5
4 4 33  Bogacz, Rafał 0 1000 6.0 36.00 49.00 6 33.0
5 5 14 IV Uliasz, Karol 0 1400 6.0 34.50 45.50 6 30.0
6 6 19 IV Frączek, Tomasz 0 1400 6.0 33.00 44.00 6 28.0
7 7 20 IV Bek, Dawid 0 1400 6.0 29.50 34.50 6 26.0
8 8 9 IV Kołodziej, Michał 0 1400 5.5 36.00 47.50 5 29.0
9 9 10 IV Stasz, Bartosz 0 1400 5.5 33.50 44.50 5 25.5
10 10 35  Pitak, Szymon 0 1000 5.5 30.50 39.00 5 26.0
11 12 3 III Zygmunt, Dawid 0 1600 5.0 37.50 49.50 5 32.0
12 13 11 IV Czaja, Krystian 0 1400 5.0 35.00 47.00 5 26.0
13 15 17 IV Bek, Patryk 0 1400 5.0 30.50 37.00 5 23.0
14 17 24 V Turek, Adam 0 1200 4.5 33.50 44.50 4 20.0
15 18 31  Dąbrowski, Maciej 0 1000 4.5 26.50 34.00 4 19.0
16 19 8 IV Kowalski, Konrad 0 1400 4.0 36.50 49.00 4 27.0
17 20 28 V Czupiński, Waldemar 0 1200 4.0 34.50 45.50 4 23.0
18 21 15 IV Gumienny, Paweł 0 1400 4.0 33.00 42.00 4 23.0
19 23 23 V Rajchel, Wiktor 0 1200 4.0 30.00 38.50 4 20.0
20 24 25 V Adamczyk, Jakub 0 1200 4.0 27.00 34.00 4 16.0
21 25 29 V Szwast, Maciej 0 1200 4.0 25.00 31.00 3 14.5
22 26 27 V Kiołtyka, Rafał 0 1200 4.0 24.00 29.50 4 14.0
23 27 5 III Mercik, Joanna 0 1400 3.5 34.50 44.00 3 20.0
24 29 30 V Ciuła, Wawrzyniec 0 1200 3.5 24.50 30.50 3 14.5
25 30 7 IV Prejznar, Jakub 0 1400 3.0 33.00 43.50 3 21.0
26 31 6 III Uliasz, Katarzyna 0 1400 3.0 31.50 41.00 3 17.0
27 32 12 IV Kowalski, Przemysław 0 1400 3.0 29.50 41.00 3 21.0
28 33 34  Urban, Kinga 0 1000 3.0 24.00 28.50 3 16.0
29 34 16 IV Kubit, Karol 0 1400 2.5 23.00 27.50 2 8.0
30 35 32  Madej, Paweł 0 1000 2.0 29.00 35.00 2 9.0
31 36 36  Rędowicz, Emanuela 0 1000 0.0 27.00 35.00 0 0.0

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.27) © A.Curyło     http://www.chessarbiter.com/

Wyróżnienie Best Cartoon 
dla Tadeusza Krotosa

Wyróżnienie 
Best Cartoon dla 
Tadeusza Krotosa

Współpracujący z naszym 
miesięcznikiem rysownik  
Tadeusz Krotos otrzymał wy-
różnienie „BEST CARTOON” 
w 21 Daejeon International 
Cartoon Contest /DICACO/. 
Tematem konkursu było „Nowe 
miasto”. Na konkurs wpłynęło 
1 408 prac od 507 rysowników 
z 54 krajów.

Krystyna Boczar Różewicz

Wystawa rysunku 
Tadeusza Krotosa 
w Berlinie

13 stycznia 2013 r. o godz. 
13.00 w Polskiej Restauracji 
„PIEROGARNIA” Turiner Str. 
21 w Berlinie odbyło się otwar-
cie wystawy rysunku satyrycz-
nego Tadeusza Krotosa. Otwar-
ciu prac towarzyszyło rozpo-
częcie 21 Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy . 
Część prac z wystawy została 
zlicytowana i zasiliła konto 
WOŚP. Ekspozycje można 
oglądać do 13 lutego 2013 r.

kbr
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SPORT        SPORT        SPORT
Pod ścisłą gatunkową ochroną

Zwierzęta i rośliny występujące na terenie gminy Dukla

Myszołów włochaty 
Myszołów włochaty (Bu-

teo lagopus), ptak z rodziny ja-
strzębiowatych, występuje w 
całej Europie. Gatunek ten pre-
feruje tereny otwarte – głównie 
łąki w dolinach rzecznych oraz 
pola uprawne. Myszołów wło-
chaty żywi się głównie drob-
nymi ssakami i czasem padliną. 
Chwyta przede wszystkim nor-
niki i myszy. Poluje również na 
ptaki. Aby przeżyć, musi zja-
dać dziennie ilość odpowia-
dającą 10% masy jego ciała. 
Długość ciała: 50-60 cm, roz-
piętość skrzydeł: 120-150 cm, 
masa ciała: 0,8-1,2kg. Myszo-
łów włochaty jest nieco więk-
szy od myszołowa zwyczaj-
nego. Ma proporcjonalnie dłuż-
szy ogon i skrzydła. Najbar-
dziej charakterystyczną cechą 
tego gatunku jest opierzony 
skok. Od myszołowa zwyczaj-
nego różni się on także białym 
ogonem z szerokim ciemnym 
pasem przy końcu. U samców 
występuje dodatkowo kilka 
węższych pasków, a u samicy 
jeden lub dwa inne. Myszołów 
włochaty ma lżejszy lot, skrzy-
dłami macha bardziej płynnie i 
częściej, niekiedy zawisając w 
powietrzu lub krążąc. Myszo-
łowy włochate mają zazwy-
czaj jasną głowę, pierś i spód 
skrzydeł oraz ciemny brzuch 
i ciemne plamy na nadgarst-
kach. Młode osobniki są bar-
dziej skontrastowane i jaśniej-
sze niż dorosłe. Myszołów wło-
chaty nie jest u nas ptakiem lę-
gowym, ale jedynie nielicz-
nie przelatującym i zimującym, 
zwłaszcza w srogie zimy. Pod-
czas pokonywania krótkich dy-
stansów często leci nisko nad 
ziemią. Poza sezonem lęgo-
wym żyje pojedynczo, choć 
czasami kilka ptaków gromadzi 
się w jednym miejscu.

Gniazduje w koronach wy-
sokich drzew. Gniazdo ma ko-
listy kształt, średnicę 50-100 
cm, wysokość do 50 cm i budo-

wane jest z gałęzi i wyścielane 
mchem oraz trawą. Gniazda 
mogą być wykorzystywane w 
kolejnych sezonach. Liczba jaj 
zależy od ilości dostępnego po-
żywienia. Każde z nich potrze-
buje ok. 30 dni inkubacji, a sa-
mica przystępuje do wysiady-
wania od momentu złożenia 
pierwszego. Samica składa od 
2 do 7 jaj. Są białe, rdzawo na-
krapiane. Młode przebywają w 
gnieździe przez ok. 45 dni. My-
szołowy wyprowadzają 1 lęg w 
roku. Myszołowy włochate do 
pierwszych lęgów przystępują 
w wieku 2 lub 3 lat.

W Polsce myszołów należy 
do ptaków dość licznych lę-
gowo. Niezbyt licznie zimuje. 
Można go również obserwo-
wać podczas przelotów wio-
sennych (luty-marzec) i jesien-
nych (wrzesień-listopad). Jest 
pod ochroną.

W dni ciepłe myszołowy 
żerują głównie rano i wieczo-
rem, ale podczas silnego mrozu 
jest dokładnie na odwrót. Ptaki 
są najbardziej aktywne w go-
dzinach południowych, kiedy 
jest najcieplej, a także o tej po-
rze poszukują nowych żero-
wisk, jak i stosują inną strategię 
żerowania. Otóż gatunek ten 
stara się maksymalnie zwięk-
szyć swoją skuteczność jako 
łowcy, tracąc jak najmniej ener-
gii, i przebywa jak najbliżej że-
rowiska. 

Myszołowy w mitologii sło-
wiańskiej

Było to w czasie kiedy Ze-
rywanie zamieszkiwali już Ko-
libę, a przewodził im Kob i jego 
żona Bauba zwana też Bobą. 
Panował właśnie głód, bo Bogi-
nie dawczynie wciąż nie mogły 
znaleźć sposobu żeby, ponad 
rozciągniętym wokół Ziemi 
kordonem Ciemnych Bogów, 
przekazać ludziom ziarna zbóż. 
Wtedy to właśnie z nieoczeki-

waną pomocą przy-
szły Zerywanom 
ptaki – wpierw rzą-
dzone jeszcze przez 
Wiłów-Knów, a po-
tem już zdobyte 
przez Pogodę. Ptaki 
same z siebie ofia-
rowały ludziom 
własne jaja wbrew 
zaleceniom Boro-
wiła, przez co ścią-
gnęły na swe pióra 
gniew Boga Boru. 
Borowił srogo uka-
rał ptaki, zamknął je bowiem w 
drzewnych klatach. To zaklu-
czenie ptaków stało się prawie 
natychmiast głównym powo-
dem do wypowiedzenia Knom 
wojny o ptaki przez Pogodę.

Wśród licznych plemion 
ptasich szczególnie dużo dały 
Zerywanom kuraki, gęsi, 
kaczki, przepiórki, pawie i go-
łębie. Cenne okazały się orły, 
sokoły i myszołowy, ale głów-
nie ze względu na umiejętności 
łowieckie a nie jaja. Drapieżne 
ptaki bardzo zasłużyły się Ze-
rywanom znosząc z puszczy 
obfity zwierzęcy łup. Z tego 
powodu weszły na święte sta-
nice i stały się godłem więk-
szości słowiańskich, skołoc-
kich i istyjskich plemion, a po-
tem ziemic.

W legendach Indian

Myszołów również poja-
wia się w legendach Indian 
Iowa. Utrzymywali się głów-
nie z polowań i połowów. In-
dianie Iowa opowiadali, że Ish-
jinki, wędrując po kraju, do-
szedł do miejsca, w którym zo-
baczył krążącego nad sobą My-
szołowa.

- Och, dziadku! – wykrzyk-
nął. - Jak przyjemnie musi 
być w powietrzu. Niczego tam 
nie ma, co mogłoby cię zra-
nić, i wszystko stamtąd widać. 
Chciałbym znaleźć się tak wy-
soko i mieć taki widok jak ty!

- Nigdy byś się do tego nie 
przyzwyczaił, mój wnuku – 

rzekł myszołów. – Twoje miej-
sce jest na dole, a moje na gó-
rze. Lepiej zostań tam, gdzie 
jesteś.

Ale Ishjinki tak błagał i na-
gabywał Myszołowa, aż wresz-
cie ptak uniósł go nieco w górę 
i opuścił z powrotem na ziemię. 
Ishjinki poprosił Myszołowa, 
aby go zabrał raz jeszcze, ale 
wyżej. Powtórzyło się to czte-
rokrotnie. Ostatnim razem My-
szołów uniósł go tak wysoko, 
że Ishjinki aż krzyczał z prze-
rażenia: Wahaha, ilekroć ptak 
szybując opadał w locie. W 
końcu Myszołów zniżył się nad 
wierzchołki drzew i zobaczył 
wydrążony pień. Wrzucił doń 
Ishjinkiego głową w dół tak, że 
biedak utknął w środku. Tak się 
też złożyło, że w pobliżu rozbił 
obozowisko oddział myśliwych 
Indian Sauk i kilka kobiet, zbie-
rając drewno na opał, podeszło 
pod sam pień. Ishjinki widział 
je przez szparę. Zawołał więc 
głośno:

- Jest tu wielki samiec 
szopa!

Kobiety usłyszały go i zbli-
żyły się do drzewa. Ishjinki 
wsadził skórę szopa w szparę 
tak, aby mogły ją dobrze zoba-
czyć. Kobiety wycięły topor-
kami dziurę w pniu i dokładnie 
obejrzały skórę.

Wycięły jeszcze większą 
dziurę. Wreszcie była już wy-
starczająco duża że Ishjinki 
wyskoczył z pnia.

CH

Dziecięca Liga Halowa
II Kolejka „Dziecięcej Ligi 

Halowej” odbyła się 19.01.2012r 
na hali MOSiR czyli nasza dru-
żyna była gospodarzem turnieju  
i miała prawo grać w meczu 
otwarcia. Niestety pierwsze me-
cze nie okazały się dla nas zbyt 
szczęśliwe ponieważ ponieśliśmy 
w dwóch pierwszych meczach po-
rażki z wyżej notowanymi prze-
ciwnikami  0:3 z Brzozovią Brzo-
zów oraz 0:4 z Ekoballem Sanok. W trzecim meczu  chłopcy prze-
łamali niemoc strzelecką i zwyciężyli z Przełomem Besko 2 : 0 
po bramkach Seweryna Nycza i Jakuba Stanosza. Kolejny mecz 
z AP Jasło chłopcy wygrali po zaciętym meczu, który zakończył 
się wynikiem 0:1 po bramce Aleksandra Wróbla. Dobra passa 
młodych piłkarzy z Dukli została przerwana w meczu z Benia-
minkiem Krosno gdzie ulegliśmy 1:0 po strzale z rzutu karnego.  
W następnym meczu z UKS Wojaszówką chłopcy poprawili swój 
dorobek punktowy zwyciężając 2:1 gdzie dwoma bramkami po-
pisał się Jakub Stanosz i niestety po raz kolejny musieli uznać 
wyższość Szóstki Jasło przegrywając 0:2 . Jak widać po wyni-
kach chłopcy zrobili postęp w porównaniu do pierwszego turnieju 
gdzie odnieśli tylko jedno zwycięstwo a resztę spotkań przegrali 
oby z turnieju na turniej taki postęp był zauważalny.

Wyniki II Kolejki - Dukla 19.01.2012 r.
Lp. Godzina  Mecz        Wynik 
1 9.00 Dukla Brzozovia 0 3
2 9.12 AP Jasło Szóstka 0 2
3 9.24 Beniaminek Wojaszówka 0 1
4 9.36 Besko Ekoball 1 1
5 9.48 AP Jasło Wojaszówka 0 0
6 10.00 Beniaminek Krosno Brzozovia 3 1
7 10.12 Dukla Ekoball 0 4
8 10.24 Besko Brzozovia 1 1
9 10.36 AP Jasło Beniaminek  0 2
10 10.48 Dukla Besko 2 0
11 11.00 Ekoball Brzozovia 6 1
12 11.12 Wojaszówka Szóstka 0 1
13 11.24 AP Jasło Dukla 0 1
14 11.36 Beniaminek  Besko 1 0
15 11.48 Ekoball Wojaszówka 3 1
16 12.00 Brzozovia Szóstka 0 2
17 12.12 AP Jasło Besko 1 2
18 12.24 Beniaminek  Dukla 1 0
19 12.36 Ekoball Szóstka 1 1
20 12.48 Brzozovia Wojaszówka 3 0
21 13.00 AP Jasło Ekoball 0 1
22 13.12 Beniaminek  Szóstka 0 0
23 13.24 Dukla Wojaszówka 2 1
24 13.36 Besko Szóstka 0 3
25 13.48 AP Jasło Brzozovia 1 1
26 14.00 Beniaminek  Ekoball 0 1
27 14.12 Dukla Szóstka 0 2
28 14.24 Besko Wojaszówka 1 3

Klasyfikacja strzelców II 
Turnieju w Dukli

5  – Krzyżanowski Jakub 
(Brzozovia)
4 
– Rak Mikołaj (UKS Szóstka)
– Nachman Dawid (UKS 

Szóstka) 
3 
– Ździarski Norbert (Brzozovia)
 - Michalski Wiktor (Ekoball)
 - Sumara Kacper (Ekoball)
 - Kołek Marcin (Wojaszówka)
 - Stanosz Kuba (Mosir Dukla)
2 
– Komski Michał (Brzozovia)
 - Szerląg Alan (UKS Szóstka)
 - Gacek Fabian (Ekoball)
 - Karczyński Filip (Ekoball)
 - Marcinkowski Mateusz 

(Ekoball)
 - Żuchowski Damian (Ekoball)
 - Szomko Jakub (Ekoball)
 - Żytuła Paweł (Besko )
 - Zięba Kacper (Beniaminek)
 - Stec Łukasz (Beniaminek)
 1 
– Wanat Igor (UKS Szóstka)
 - Żuchowski Bartek (Besko)
 - Szuba Jakub (Besko )
 - Szafran Mateusz 

(Wojaszówka)
 - Lorenc Dawid (Wojaszówka)
 - Furtek Leonard 

(Wojaszówka)
 - Wrobel Aleksander 

(MOSiRDukla)
 - Nycz Seweryn (MOSiR Dukla)
 - Rygiel Szymon (Beniaminek)
 - Kluk Tomasz (Beniaminek)
 - Dobek Mateusz (Beniaminek)
 - Rugała Jakub (AP Jasło)
 - Kosiba Jakub (AP Jasło)

Spotkanie opłatkowe  
na Cergowej
u dokończenie ze str. 10 

2013 roku zakończyła się pale-
niem ogniska, pieczeniem kieł-
basy i dyskusjami ze znajo-
mymi z turystycznych szlaków. 
Przy ognisku padł pomysł zi-
mowego zdobycia szczytu Ba-
ranie – najwyższej góry w Be-
skidzie Dukielskim. 

20 stycznia PTTK Kro-
sno zorganizowało „zimową 
wyprawę” na Baranie (754m 
n.p.m.), w której udział wzięło 
około 40 osób. Wycieczka roz-
poczęła się uczestnictwem we 
mszy św. w Olchowcu, potem 
grupa wyruszyła żółtym szla-
kiem na szczyt. Śniegu było 
znacznie więcej niż dwa ty-
godnie wcześniej na Cergo-
wej. Szczyt był w chmurach, 
drzewa i wieża widokowa 
przykryte śniegiem. Po krót-
kim odpoczynku pomaszero-
wano dalej granicznym niebie-
skim szlakiem w kierunku Po-
lan. Zima dla wielu osób jest 
czasem „uśpienia”. Ale można 
przecież spacerować, wędro-
wać w niższych partiach gór 
czy jeździć na nartach. Każda 
forma aktywności fizycznej bę-
dzie pozytywnie wpływać na 
funkcjonowanie naszego orga-
nizmu. Do zobaczenia na gór-
skich szlakach!
Z turystycznym pozdrowieniem

przewodnik beskidzki  
Grzegorz Lega
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OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁYOGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 
r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komu-
nalnego Gminy Dukla:

- działka nr 131/24 o pow. 0,0734 ha, położona w Dukli obję-
ta Księgą Wieczystą nr KS1K/00088717/2 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem „MN”- teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 
14 stycznia 2013 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 24 900,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 3 100,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT od towarów i usług.

- działka nr 131/25 o pow. 0,0930 ha, położona w Dukli ob-
jęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00088717/2 urządzoną na 
rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego położona jest w terenie ozna-
czonym symbolem „MN”- teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej- 70%, „ZN1”- teren leśny i zieleni – 30%. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 
14 stycznia 2013 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 22 100,00 zł (wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 2 600,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT od towarów i usług

- działka nr 131/26 o pow. 0,0891 ha, położona w Dukli ob-
jęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00088717/2 urządzoną na 
rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego położona jest w terenie ozna-
czonym symbolem „MN”- teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej- 70%, „ZN1”- teren leśny i zieleni – 30%. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 
14 stycznia 2013 r.

 Cena wywoławcza wynosi 24 100,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 2 800,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 6 marca 2013 r. o godz. 9
00

 w pok. 
Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli. W 
przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli 
wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 1 marca 2013 r. w 
kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do 1400 lub na kon-
to Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 58 8642 1096 
2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę 
wpływu środków na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie nieru-
chomości.
Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wa-
dium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu 
w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji prze-
targowej:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy 
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób 
reprezentujących dany podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

W przypadk, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zosta-
nie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity 
Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umowy 
notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć 
zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cy-
towanej wyżej ustawy.
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umo-
wy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpła-
conego wadium.
Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uza-
sadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzy-
skać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefo-
nu (13) 432 91 13

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Dukli o g ł a s z a 
przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego  
Gminy Dukla.

Przedmiotem dzierżawy jest:

- działka nr 347 o pow. 0,13 ha, położona w Zboiskach, stano-
wiąca własność mienia komunalnego Gminy Dukla, cena wywo-
ławcza czynszu dzierżawnego wynosi 12,10 zł rocznie, wyso-
kość wadium 10,00 zł,

- działka nr 354 o pow. 0,20, położona w Zboiskach, stanowią-
ca własność mienia komunalnego Gminy Dukla, cena wywoław-
cza czynszu dzierżawnego wynosi 18,70 zł rocznie, wysokość 
wadium 10,00 zł,

- działka nr 361 o pow. 0,44, położona w Zboiskach, stanowią-
ca własność mienia komunalnego Gminy Dukla, cena wywoław-
cza czynszu dzierżawnego wynosi 41,10 zł rocznie, wysokość 
wadium 10,00 zł,

- część działki nr 368 o pow. 0,30, położona w Zboiskach, sta-
nowiąca własność mienia komunalnego Gminy Dukla, cena wywo-
ławcza czynszu dzierżawnego wynosi 28,00 zł rocznie, wyso-
kość wadium 10,00 zł,

- działka nr 1095/10 o pow. 0,46, położona w Cergowej, stano-
wiąca własność mienia komunalnego Gminy Dukla, cena wywo-
ławcza czynszu dzierżawnego wynosi 42,90 zł rocznie, wyso-
kość wadium 10,00 zł.

Nieruchomość wydzierżawia się z przeznaczeniem pod zago-
spodarowanie rolnicze.

Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu zwolniony jest 
z podatku VAT od towarów i usług.
Czynsz dzierżawny podlega corocznie waloryzacji w oparciu  
o średnioroczny współczynnik wzrostu cen towarów i usług.
Umowa dzierżawna zostanie zawarta na czas nieokreślony. 
 
Przetarg odbędzie się dnia 5 marca 2013 r. o godz.900 w sali 
nr 304 znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, je-
żeli wpłacą wadium w ustalonej wysokości .

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 wy-
kaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje działki nr: 783/6 i 1601 położone w 
Iwli oraz części działek nr 154 i 260, położone w Dukli. 

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

Marek Górak
Burmistrz

Lp. Nazwa apteki Terminy dyżurów 

1. Apteka „AVENA”  
ul. Św. Jana z Dukli 2 27.01.2013r. 3.03.2013r. 14.04.2013r. 19.05.2013 r. 23.06.2013 r. 

2. Apteka „HERBICUS”,  
ul. Rynek 17 3.02.2013r. 10.03.2013r. 21.04.2013r. 26.05.2013 r. 30.06.2013 r. 

3. Apteka „URTICA”,  
ul. Św. Jana z Dukli 1 6.01.2013r. 10.02.2013r. 17.03.2013r. 28.04.2013r. 2.06.2013 r. 

4. Apteka „DUKLA¬MED”  
ul. Żwirki i Wigury 1 13.01.2013r. 17.02.2013r. 24.03.2013r. 5.05.2013r. 9.06.2013 r. 

5. Apteka NZOZ „VIVA”  
ul. Słowacka 11 20.01.2013r. 24.02.2013r. 7.04.2013r. 12.05.2013r. 16.06.2013 r. 

Harmonogram niedzielnych dyżurów aptek w Dukli w I półroczu 2013 roku w godz. od 10.00 - 13.00

Wadium w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru ewi-
dencyjnego i położenia działki należy wpłacić do dnia 1 marca 
2013r. w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do 1400 
lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 
8642 1096 2010 9600 1833 0002.

Wpłacone wadium zostanie:
- zwrócone osobie , która nie wygrała przetargu niezwłocznie po 
przetargu, 
- zwrócone osobie, która wygra przetarg po podpisaniu umowy 
dzierżawnej.

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

Szczęśliwie zakończone poszukiwania zaginionej kobiety

Policjanci, strażacy, rodzina i mieszkańcy Jaślisk poszukiwali za-
ginioną 57-letnią kobietę, która wyszła 2 stycznia rano z domu w 
Jaśliskach. Tego samego dnia, przed godz. 16 w sąsiedniej miej-
scowości policjanci z Komisariatu Policji w Dukli odnaleźli wyzię-
bioną kobietę.

Po godz.13 dyżurny krośnieńskiej komendy otrzymał zgłoszenie  
o zaginięciu mieszkanki Jaślisk. Kobieta wyszła z domu około godz. 
6 w lekkim okryciu i do popołudnia nie powróciła. Zaniepokojona 
rodzinna zgłosiła ten fakt Policji, która rozpoczęła akcję poszu-
kiwawczą. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z Komisariatu 
Policji w Dukli oraz policjantów z Komendy Miejskiej Policji  
w Krośnie. W akcję zaangażowali się również strażacy z OSP w 
Jaśliskach i Posadzie Jaśliskiej, rodzina oraz mieszkańcy Jaślisk. 
W ramach poszukiwań rozpytano sąsiadów o zaginioną kobietę, 
przeszukano Górę Kamarka, okoliczne pola i zakrzaczenia.

Przed godz. 16, w sąsiedniej miejscowości, około 2 km od miejsca 
zamieszkania zaginionej policjanci odnaleźli kobietę. Była wyzię-
biona. Wezwany na miejsce zespół karetki pogotowia przewiózł 
ją do szpitala.

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

Ogłoszenia o zatrudnieniu 

umieszczamy bezpłatnie

Luty w pasiece
jakim dysponuje dana rodzina. 
Dowiedzą się o tym podnosząc 
korpus i oceniając jego ciężar. 
Rodzinie, która jest za lekka 
można podać pokarm. Obec-
ność kryształków na dnie ula 
świadczy o niedoborze wody, 
za szybko krystalizującym po-
karmie albo ciasno dopasowa-
nym gnieździe. Natomiast roz-
wój pleśni na osypie świadczy o 
nadmiernej wilgotności. Może 
to być przyczyną złej wentylacji 
lub zbyt małej rodzinie. Należy 
zakładać, że pokarm mógł sfer-
mentować, ocieplenie jest mo-
kre, plastry spleśniałe. Dzięki 
takim informacjom pierwszy 
przegląd dokonamy znacznie 
szybciej i właściwie pomożemy 
pszczołom. 

Wśród pszczelarzy są tacy 
co twierdzą, że nie ma potrzeby 
oczyszczać dennic przed ob-
lotem bo pszczoły zrobią to za 
nas. To prawda silne rodziny za-
raz po pierwszym oblocie biorą 
się do tej pracy. Jeżeli my to zro-
bimy oszczędzimy ich osłabione 
siły i uchronimy je przed ryzy-
kiem, wynikłym z kontaktu z 
martwymi pszczołami, bo prze-
cież niektóre z pszczół mogły 
zginąć na wskutek choroby. Po-
nadto martwe pszczoły są po-
żywką dla szkodliwych organi-
zmów. Nam oczyszczenie ula 
zajmie kilka minut, a pszczołom 
znacznie więcej. A mogły by ten 
czas poświęcić na opiekę nad 
czerwiem, przyniesienie wody 
lub pierwszego pyłku do ula.

Pomożemy też naszym 
pszczołom gdy usuniemy 
resztki śniegu przed ulami by 
nie krzepły w nim podczas 
pierwszego oblotu. 

Już za moment czeka nas 
ciężka praca, ale świadomość 
wykonania jej dla dobra na-
szych pszczółek jest naszym 
motorem. Będziemy zmęczeni, 
ale szczęśliwi.

Witold Puz 
Koło Pszczelarzy w Dukli  

WZP w Rzeszowie

Frittata ze szpinakiem i ziemniakami
Przygotowanie i gotowanie: 30 minut
Na frittatę można wykorzystać najrozmaitsze produkty, jakie mamy pod ręką. A przy tym na-

daje się zarówno na rodzinny obiad, jak i szybki, smaczny lunch dla przyjaciół. Do jego niewąt-
pliwych zalet dochodzi jeszcze to, że świetnie smakuje i na gorąco i na zimno.

Składniki na 4 porcje:
• 500 g ziemniaków pokrojonych w kostkę o boku 1 cm
• 225 g liści młodego szpinaku
• 1 łyżka oliwy z oliwek extra virgin
• 1 czerwona papryka pokrojona w cienkie paski
• 5-6 cebul dymek, cienko pokrojonych
• 5 jajek
• 3 łyżki parmezanu, najlepiej świeżo startego
• sól i pieprz

Wykonanie:
1. Gotować ziemniaki w garnku z wrzącą wodą 5-6 mi-

nut, aż zaczną mięknąć. Włożyć szpinak do sitka, umieścić je nad ziemniakami i gotować 
ziemniaki kolejne 5 minut, aż będą gotowe, a szpinak zmięknie. Odlać ziemniaki. Szpinak do-
brze odcisnąć, a następnie posiekać.

2. Rozgrzać oliwę na patelni o nie przywierającym dnie i średnicy 25 cm. Wrzucić paprykę i 
smażyć na średnim ogniu 2 minuty. Dodać ziemniaki oraz dymkę. Smażyć kolejne 2 minuty.

3. Wbić jajka do dużej miski, posypać solą i pieprzem. Dodać szpinak. Wyjąć połowę warzyw z 
patelni łyżką cedzakową (oliwa powinna spłynąć na patelnię) i dodać do miski z jajkami. Wy-
mieszać delikatnie wszystkie składniki. Przełożyć je na patelnię. Przykryć i smażyć 6 minut 
lub do czasu, aż frittata niemal całkiem się zetnie. Nie mieszać. Rozgrzać opiekacz.

4. Posypać wierzch frittaty parmezanem. Wstawić omlet do piekarnika. Opiekać 3-4 minuty, aż za-
cznie pęcznieć i brązowieć na brzegach. Pokroić w ćwiartki lub na mniejsze kawałki i podawać.

S m a c z n e g o !

Miesiąc luty to ostatni i czę-
sto najsurowszy miesiąc zimy. 
Wiosna na ogół wita nas około 
15 marca. Chociaż zdarzały się 
lata, że odwiedzała nas już pod 
koniec lutego. Pszczelarze za-
czynają myśleć o nowym se-
zonie. Nie ma co ukrywać, ko-
niec zimy to najtrudniejszy 
okres dla pszczół. Zdarza się, 
że matki w tym miesiącu po-
dejmują czerwienie. Oczywi-
ście pszczoły wychowane w tak 
surowych warunkach nie są do-
brej jakości, a ich życie oku-
pione jest wielkim wysiłkiem 
rodziny pszczelej. Jeżeli z ja-
kichś powodów rodzinie bra-

kuje pokarmu to właśnie w tym 
miesiącu rodzina może skonać z 
głodu. Koniec lutego to już taki 
czas, że przy odrobinie szczę-
ścia możemy pomóc rodzinie w 
sytuacji podbramkowej, jeżeli 
brakuje jej pokarmu. 

Ważnym zabiegiem wyko-
nywanym w pasiekach przed 
pierwszym oblotem jest czysz-
czenie dennic.

Osyp zimowy, czyli to 
wszystko co w zimie spadło na 
dno ula, ma wielką wagę diagno-
styczną. Dzięki niemu możemy 
dowiedzieć się jak przebiegała 
zimowla naszych pszczółek.  
Z osypu dowiadujemy się o 

kondycji naszych pszczół. Brak 
martwych pszczół lub ich nie-
wielka ilość może świadczyć  
o wylotach pszczół podczas 
zimy. Takie wypady naszych 
podopiecznych kończą się dla 
nich tragicznie, a dla nas jest 
informacją o chorobie pszczół. 
Osyp porozrzucany, gdzie widać 
rozczłonkowane lub nadgry-
zione spadłe pszczoły, świad-
czy że ta rodzina miała niepro-
szonego gościa jakim jest mysz 
lub ryjówka. Oczywiście mo-
żemy pobrać pszczoły by doko-
nać mikroskopowego badania 
na noseme. Przyda się to nam 
do właściwego postępowania  
z rodziną w sezonie. Ci pszcze-
larze, którzy zimują pszczoły w 
ulach korpusowych mogą zo-
rientować się w ilości pokarmu 
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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.

„Końcowymi ideałami ludzkiej szczęśliwości są tylko pustelnia lub harem.”
       (Adolf Nowaczyński)

Złota myśl :)

Motto:
Drzewa moje ojczyste!
Jeśli niebo zdarzy, bym wrócił was oglądać,
przyjaciele starzy,
Czy was znajdę jeszcze?
Wy, koło których niegdyś
pełzałem jak dziecię (…)

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

Łowiectwo i ekologia

Długo zastanawiałem się, 
o czym tu napisać, aby zainte-
resować naszą brać myśliwską 
oraz społeczność naszego re-
gionu. Wiele lat już piszę, aby 
moje wywody zainteresowały 
wszystkich, a pisać jest o czym. 

Drodzy przyjaciele, jak 
wspomniałem w ubiegłym mie-
siącu, wszystko to, co dobre 
kończy się. Do końca dobiegły 
nasze polowania zbiorowe, nie 
oznacza to jednak, że nie bę-
dziemy się spotykać.

Wspominamy jeszcze stary 
rok i z ciekawością oczeku-
jemy, co przyniesie nowy. Zda-
jemy sobie sprawę, że zarówno 
Zarząd Koła, jak i jego człon-
kowie nie spoczną na laurach, 
bowiem nastaje najcięższy 
okres w roku – okres dokarmia-
nia zwierzyny, jej inwentaryza-
cja a co najważniejsze spokój  
w kniei.

Zbliżający się rok będzie 
obfitował w wiele ważnych wy-
darzeń, zarówno na płaszczyź-
nie całego naszego zrzesze-
nia, jak i w życiu okręgu kro-

śnieńskiego PZŁ. W roku 2013 
przypada 90 rocznica powsta-
nia PZŁ, której zapewne będą 
towarzyszyły liczne imprezy. 
Dla przykładu 26 kwietnia w 
Warszawie zorganizowana bę-
dzie uroczysta wystawa pod 
hasłem „90 lat historii Pol-
skiego Związku Łowieckiego” 
z udziałem parlamentarzystów, 
przedstawicieli administracji 
państwowej, samorządowej, 
zagranicznych gości oraz dele-
gacji poszczególnych okręgów 
PZŁ. W dniach 28-30 czerwca 
br. odbędzie się „Kongres Kul-
tury Łowieckiej” na temat 
„Polska kultura łowiecka na tle 
Europy”. Uroczystościom to-
warzyszyć będą zawody strze-
leckie, wystawa łowiecka, wy-
stawa kynologiczna oraz inne 
konkursy i biesiada myśliwska.

Wszyscy działacze, a szcze-
gólnie dziennikarze i myśliwi 
piszący do prasy lokalnej mu-
szą systematycznie populary-
zować osiągnięcia współcze-
snego łowiectwa i zdecydowa-
nie prostować antymyśliwskie 

zarzuty naszych przeciwników.
Wielokrotnie przedstawia-

łem w naszym kąciku, jak wy-
gląda nasza współpraca z mło-
dzieżą szkolną, która uwidacz-
nia się w organizowaniu różno-
rakich konkursów, dokarmianiu 
zwierzyny, w walce z wałęsają-
cymi się psami i kotami, urzą-
dzaniu budujących pogadanek 
i spotkań. Młodzież zrozumiała 
łączność łowiectwa i ekolo-
gii, a może choć w pewnej 
części zrozumieli to również 
nasi przeciwnicy. Wszystko to 
działo się i nadal dzieje za peł-
nym poparciem naszego Za-
rządu Koła, który nie szczę-
dzi środków dla tej młodzieży.  
W pracę tę zostali zaangażo-
wani wszyscy myśliwi, bo-
wiem zdają sobie sprawę, że 
właśnie z tych młodych ludzi 
wyrastają pokolenia nowych 
myśliwych, świadomych czym 
właściwe jest łowiectwo.

Duże wsparcie dla pol-
skiego łowiectwa i życzliwe za-
interesowanie historią i trady-
cją łowiecką wykazał Donald 
Tusk podczas spotkania z my-
śliwymi z Podkarpacia, które 
odbyło się w Przeworsku 25 
października 2012 roku.

Nie trzeba być zbyt spo-
strzegawczym, aby nie zauwa-
żyć, że myśliwi zrzeszeni w 
swej już 90 letniej organizacji, 
jaką jest PZŁ, to ludzie, któ-
rzy bezinteresownie i dobro-
wolnie poświęcają swój wolny 
czas na ochronę dziko żyjącej 
zwierzyny, kultywują prastare 
zwyczaje i obyczaje łowieckie, 
posiadają piękne mundury ga-
lowe, posługują się własnym 
językiem zwanym „gwarą my-
śliwską”, są hodowcami psów 
ras myśliwskich, mają nawet 
własną muzykę i sygnały.

W Polsce szczególnie jest 
pielęgnowany kult św. Huberta. 
Nasze Koło ma jeszcze dru-
giego patrona św. Jana z Du-
kli, w którego kościółku 3 listo-
pada rozpoczynamy sezon ło-

wiecki. Wszystko to dzieje się 
dzięki wspaniałej współpracy 
Zarządu Koła z całym zespo-
łem myśliwych i społeczeństwa 
dukielskiego.

W chwili obecnej do do-
minujących kierunków dzia-
łań myśliwych należy zaliczyć 
ochronę ostoi zwierzyny, walkę 
z kłusownictwem, dokarmianie 
zwierzyny, dbanie o utrzyma-
nie proporcji między popula-
cjami gatunków a światem ro-
ślinnym, co na pewno umoż-
liwia optymalne bytowanie 
zwierzyny.

Przypominam wszystkim 
myśliwym o ścisłej współpracy 
naszego Koła z Okręgową 
Radą Łowiecką oraz Zarządem 
Okręgowym PZŁ w Krośnie  
i apeluję o ściślejszą współ-
pracę naszego Koła z sąsied-
nimi Kołami na Słowacji.

18 stycznia br. odbyło się 
spotkanie noworoczne zorga-
nizowane przez ORŁ i ZO PZŁ 
w Krośnie w restauracji Her-
mina. W uroczystości uczest-
niczyły Zarządy Kół Łowiec-
kich z Okręgu Krośnieńskiego 
i Przemyskiego. Ogólnie było 
około 170 osób, w tym przed-
stawiciele władz centralnych 
ZG PZŁ, Zarządu Wojewódz-
kiego PZŁ, przedstawiciele 
władz wojewódzkich i powia-
towych, nadleśnictw oraz ka-
pelan myśliwych. Podczas uro-
czystości podsumowano osią-
gnięcia dotychczasowej pracy, 
dokonano odznaczeń myśli-
wych wysokimi odznaczeniami 
łowieckimi oraz zasłużonym 
wręczono kordelasy myśliw-
skie. Spotkanie przebiegało 
w przyjemnej i przyjaznej at-
mosferze. Ksiądz zaintonował 
kolędę „Bóg się rodzi”, nato-
miast poszczególne wystąpie-
nia urozmaicili sygnaliści my-
śliwscy z Technikum Leśnego 
z Leska. Była to wspaniała im-
preza, na której dokonano wy-
miany doświadczeń. Za zorga-
nizowanie tego spotkania na-
leżą się szczególne podzięko-
wania Zarządowi Okręgu PZŁ 
w Krośnie a szczególne kol. 
Prezesowi ORŁ mgr inż. Fran-
ciszkowi Mareszowi oraz Łow-
czemu Okręgowemu kol. Janu-
szowi Kowalewskiemu.

Uśmiechnij się!

Zdjęcie: Jan Grochowski. Ostatnie polowanie w sezonie - styczeń 2013.

* * *
Czy to prawda, że wróżka przepowiedziała pew-
nemu myśliwemu rychłą śmierć żony?
 No cóż, powiedziała, że niedługo doczeka się 
lepszych dni.

 * * *
Myśliwy mówi do kolegi, o mojej żonie mógłbym 
opowiadać pół dnia.
A co tam opowiadać? Eee, szkoda gadać.

Żona strofuje męża myśliwego:
-Czy naprawdę musiałeś znowu 
wypić całą butelkę wódki?
-Kochanie tym razem zostałem 
do tego zmuszony.
-Przez kogo?
-Przez przypadek, zgubiłem na-
krętkę do butelki.

* * *
Dlaczego na każde polowa-
nie zabierasz żonę?- pytają ko-
ledzy.
Żeby nie było, ze jeżdżę dla 
przyjemności.

* * *
-To nieprawda?
-Nieprawda – mówi żona do 
męża myśliwego.
-Powiem ci nawet, z kim mnie 
zdradzasz, to ten z trzeciego 
piętra, co ma wąsy…
-No wiesz… to już absolutnie 
nieprawda.

* * *
Żona z mężem myśliwym stoją 
w lesie nad przepaścią.
-Kaziu, co byś zrobił gdybym 
teraz spadła w przepaść i się 
zabiła?
-Prawdopodobnie zwario-
wałbym…
-A ożeniłbyś się drugi raz?
-No nie, aż do tego stopnia to 
bym nie zwariował.

* * *
Przed świętami spotykają się 
koledzy myśliwi:
- Cześć stary, co słychać u 
ciebie?
-Przeżyłem ostatnio katastrofę 
lotniczą.
- Niesłychane, jak do tego 
doszło?
-Przyleciała do nas teściowa 
samolotem.

* * *
Bal sylwestrowy. W pewnej 
chwili młody myśliwy zwraca 
się do swojej partnerki.
- To zdumiewające, jak Ty pięk-
niejesz po szampanie.
- Ależ kochanie ja nie piłam 
szampana!
- Ale ja piłem.

ZARZĄDZENIE NR 5/13
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkur-
su ofert na realizację zadań publicznych 
Gminy Dukla w 2013 roku przez podmioty 

określone w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, 
poz.1536 z późniejszymi zmianami) oraz uchwa-
ły Nr XXV/157/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 
29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia pro-
gramu współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2013, 
Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych Gminy Dukla przez uprawnio-
ne podmioty wymienione w ustawie o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, stanowiące za-
łącznik do niniejszego zarządzenia, zamieszcza 
się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Dukli, na stronie internetowej 
Gminy Dukla oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Dukli.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza 
Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego w Dukli.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Burmistrz 
Marek Górak

Przedmiotem otwartego konkursu ofert 
jest wsparcie realizacji zadań publicz-

nych w zakresie:

1. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym jako realizacja Gminnego Programu 
Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów 

OGŁOSZENIA
Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2013, 
łącznie kwota 90.000,00 zł przekazana na:

1) „Wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin do-
tkniętych chorobą alkoholową lub narkomanią”. 
Wysokość środków przewidzianych na realizacje 
tego zdania w 2013 roku wynosi 10.000,00 zł- w 
formie dotacji;

2) „ Działania ukierunkowane na poszerzenie 
zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży”. 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację 
tego zadania w 2013 wynosi 40.000,00 zł - w for-
mie dotacji;

3) „Turystyka i krajoznawstwo jako alternaty-
wa spędzania czasu wolnego”. Wysokość środ-
ków przeznaczonych na realizację tego zadania 
w 2013 roku wynosi 20.000,00 zł - w formie do-
tacji;

4) „Organizacja spotkań integracyjno-eduka-
cyjnych dzieci i młodzieży”. Wysokość środ-
ków przeznaczonych na realizację tego zadania 
w 2013 roku wynosi 20.000,00 zł - w formie do-
tacji;

2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe-
go - na zdania z zakresu podtrzymywania i upo-
wszechniania tradycji narodowej, pielęgnowa-
nia polskości oraz rozwoju świadomości narodo-
wej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na 
rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
języka regionalnego, działalności na rzecz osób 
w wieku emerytalnym, działalności wspomaga-
jącej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację 
tego zadania w 2013 roku wynosi 25.000,00 zł - 
w formie dotacji;

3. Wysokość środków przeznaczonych na realiza-
cję zadań może ulec zmianie po zatwierdzeniu 
budżetu Gminy Dukla na 2013 rok. 

Termin składania ofert:
Oferty kompletne i prawidłowo wypełnione nale-
ży złożyć w zamkniętej kopercie z napisem tytu-
łu zadania oraz adresem zwrotnym oferenta do 
13 lutego 2013 roku do godz.14.00 w Biurze 
Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Dukli w 
pokoju nr 111.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego 
konkursu na stronie www. bipdukla.pl

* * *
Pamiętasz kochanie mówi myśliwy do swojej 
żony jak głaskałaś mnie kiedyś po podbródku?
Tak, ale wtedy miałeś tylko jeden.

Opracował 
Fryderyk Krówka

Honorowy Członek Koła  
Łowieckiego „Rogacz” w Dukli
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