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        (autor nieznany)

Złota myśl:

Chłopcy po prostu nacisnęli nie 
ten klawisz. Urządzi się chłopa-
kom pogrzeb górski w Himala-
jach, zapłaczą bliscy i przyja-
ciele, ale oni tam, gdzieś na naj-
wyższej półce na samej górze 
będą patrzeć na swoich i pocie-
szać ich jak tylko potrafią. Zo-
staną tam w górach już na za-
wsze, pomiędzy tymi, co zna-
leźli podobną śmierć i nigdy już 
kwiatów od najbliższych nie 
dostaną. W zeszłym roku w sło-
wackich Tatrach byłem na gór-
skim cmentarzu pod Osterwą. 
Jest tam także głaz - tablica po-
świecona Klimkowi Bachle-
dzie, królowi tatrzańskich prze-
wodników, co to zginął, ratując 
życie uwięzionym w skałach 
turystom. Góry trzeba kochać, 
trzeba w nich bywać, szano-
wać je i umiejętnie z nimi roz-
mawiać. I nie wolno się górom 
narzucać, nie daj Bóg zadrwić 
z nich i je zlekceważyć. To się 
nieodwołalnie zemści. Pamię-
tamy sprzed kilku lat tatrzań-
ską wycieczkę gimnazjalistów 
gdzieś ze Śląska, którzy nie ba-
cząc na pogodę, ostrzeżenia i 
trudności samej trasy ruszyli do 
góry. Całkowicie nieprzygoto-
wani i niezdolni do większych 
górskich trudów. Polegli w ska-
łach na Rysach. 

Nacisnąć właściwy 
klawisz

A z Cergowej widać dziś 
po sam horyzont. Widać Du-
klę i Wietrzno, Głojsce i Chy-
rową. I Krzemionki i Pustel-
nię świętego Jana i Las Szepe-
tów. A jak dobrze popatrzeć, to 
i moją ulicę Chopina w Kra-
kowie dojrzy. Takie to powie-
trze przejrzyste i takie widze-
nie, jak się tylko zechce popa-
trzeć. A ja od siebie widzę Bo-
ston w Ameryce, gdzie islam-
scy terroryści zastrzelili kilka 
osób i kilkadziesiąt ranili, za-
siali panikę i wprowadzili nie-
pokój. To jest już inny świat niż 
ten w którym rodziliśmy się, 
żyli, kochali, uczyli się i pozna-
wali wzajemnie. To jest świat, 
który stanął na krawędzi. Nie-
odwołalnie. Bezwzględnie. Bez 
zastanowienia. Bo czy jeden z 
drugim tamtejszym bandytą za-
stanowił się choćby przez mo-
ment, że mordując bostończy-
ków, sam sobie zadaje śmierć. 
Że od tej śmierci nie ma od-
wrotu, a Allah niekoniecznie 
podaruje mu kilka hurys i za-
pewni raj już do końca dzisiej-
szego i jutrzejszego bytu. I obo-
jętnie czyj to będzie bóg i jakie 
motywy będą kierować wysłan-
nikami śmierci - ból zawsze i 
dla wszystkich jest jednakowy. 
Zadane rany wywołają cierpie-
nie, a pamięć przywoła okru-
cieństwo.

I kiedy czytam niedawno 
wspomnienie o Wandzie Rut-
kiewicz, o chłopakach którzy 
niedawno polegli w Himala-
jach, to tak sobie myślę: prze-
cież ci ludzie sami sobie zgo-
towali ten los. Oni wybrali naj-
lepsze dla siebie życie, oni się 
w górach odnajdywali, tam 
było ich przeznaczenie i ono 
tam na nich czekało. A że przy-
szło dużo, dużo za wcześnie, to 
już taki kalkulator podręczny. 
Przyciśnie się nie ten przy-
cisk, i już wynik jest błędny. 

Wanda Rutkiewicz - 1968

Rozpoczęcie  
Sezonu Motocyklowego

21 kwietnia br. w piękną, słoneczną niedzielę około 1000 mo-
tocyklistów zajechało swymi motorami na Pustelnię św. Jana 
z Dukli, aby wziąć udział w Rozpoczęciu Beskidzkiego Sezonu 
Motocyklowego. 

tocyklistów Pustelnia jesz-
cze nie przeżywała. O zlo-
cie dowiedziałem się z Pod-
karpackiego Forum „Dwa 
kółka” – powiedział Jaro-
sław Penar, który na Pustel-

Mszę św. odprawił o. gwar-
dian Micheasz Okoński z 
dukielskiego klasztoru. Po-
błogosławił motocyklistów 
i życzył bezpiecznego se-
zonu. Takiego najazdu mo-

nię św. Jana przyje-
chał z Rymanowa. 
Jeżdżę na motocy-
klu MZ- ETZ z 1983 
roku. Co roku na 
zlotach coraz mniej 
jest starych zabyt-
kowych motocykli 
– dodaje Jarosław 
Penar, który na mo-
tocyklu jeździ od 4 
lat. 

Po mszy św. orga-
nizatorzy częstowali 
uczestników bigo-
sem i herbatą. 

O godz. 15.30 na 
parkingu przy du-
kielskim klasztorze 
OO. Bernardynów 
odbył się pokaz trialu 
motocyklowego, a o godz. 18.00 na rynku w Dukli koncert 
Asystolia i Steel Velvet. Patronat honorowy nad imprezą ob-
jął Ośrodek Kultury w Dukli. Główny organizator Tomasz 
Czajkowski, chyba sam był zaskoczony taką ilością moto-
cyklistów na Pustelni św. Jana z Dukli. 

Gratulujemy panie Tomku!
Krystyna Boczar-Różewicz

Jarosław Penar z Rymanowa

A w prezencie wszyst-
kim mamom dedykujemy 
piękny wiersz o niestrudzo-
nej matczynej miłości 

To matka?
(Karol Wojtyła)

Choć posiwiały ciemne jej sploty,
Chociaż zmarszczkami twarz jej pokryta,
Chociaż wdzięk lekki straciły kroki,
Lecz w oczach tenże uśmiech zakwita,
Ta sama miłość w sercu jej płonie,
Co wiek swój, słabość, zapomnieć każe,
Tylko do dzieci wyciąga dłonie,
I wszystko oddać gotowa w darze.
I choć na nogach ledwo się słania,
Mnie spocząć każe, „... boś ty zmęczona,
Ty tyle dzisiaj miałaś biegania...”
I tuli dziecko swoje w ramionach.
I zawsze czujna, ciągle gotowa
Pomagać dzieciom swym do ostatka,
Miłość swą w czyny zdobi, nie w słowa -
- To ma jedyna, najdroższa matka!

Dzień Matki 26 maja
Dzień Matki to święto na cześć wszystkich matek obcho-

dzone w wielu krajach świata. Jego współczesna forma zapo-
czątkowana została w Stanach Zjednoczonych na początku 
XX wieku, gdzie obchodzone jest w drugą niedzielę maja.  
W Polsce święto to, wypadające 26 maja, obchodzono pierw-
szy raz w 1914 roku w Krakowie.

Niezależnie od tego, czy ulegniemy komercyjnej stro-
nie Dnia Matki z pewnością warto pamiętać w tym dniu o 
swojej kochanej mamie i złożyć jej życzenia, podziękowania 
za ogrom poniesionego przez nią trudu. Oczywiście, bukiet 
kwiatów, czy drobny upominek będzie mimo wszystko mi-
łym dodatkiem do życzeń.

Wszystkim Mamom uśmiechu  
na co dzień,

Zdrowia oraz miłości
 i wyrozumiałości dla swoich dzieci

życzy 
Redakcja Dukli.pl
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Wiadomości z Gminy

Pisze mi Bieta z Nowego Jorku o tam-
tejszej tragedii, choć ona jakże odmienna 
i dla nas trudna do wyobrażenia. „Co za 
straszliwa tragedia i szataństwo, aby to 
wspaniałe wydarzenie jakim jest maraton 
nowojorski, gdzie ludzie są dumni, gdy 
pokonują własną słabość dla jakiegoś 
celu. Bo ktoś bliski ma raka, bo ktoś ma 
sparaliżowane dziecko i biegnie z nim 
w wózku - maratony, to piękne spełnie-
nie człowieczeństwa ze strony biegaczy 
i widzów, a wszyscy się cieszą pomaga-
jąc biegaczom i zachęcając ich do walki. 
Dziś ta piękna impreza została zdeptana 
i zabrano jej już na zawsze jej głęboki 
sens i przesłanie... Jedynie przez chwilę 
będziemy bezpieczniejsi, bo miasto za-
ostrzyło wszelkie kontrole...” Raz i drugi 
i trzeci obserwowałem maraton nowojor-
ski, najsłynniejszy na pewno w świecie 
i pisałem o nim reportaże i sprawozda-
nia do mojej ówczesnej nowojorskiej ga-
zety. I zawsze przeżywałem ten maratoń-
ski trud i wręcz trudny do opisania wysi-
łek maratończyka. To coś dla myślicieli 
i romantyków - wejść w duszę i rozum 
człowieka, który po czterdziestu przebie-
gniętych kilometrach ma jeszcze siłę na 
uśmiech i podjąć bukiet kwiatów od roz-
radowanej dziewczyny. Wiem, to są dzie-
siątki i setki przebieganych treningowo 
godzin i setki kilometrów tras. Wysiłek 
nie dla pieniędzy i zaszczytów, bo pierw-
sze miejsce jest tylko jedno. Wysiłek dla 
samego siebie. Dla sprawdzenia wła-
snego organizmu, własnych możliwości, 
dla uwierzenia w samego siebie. Biegam 
sporo także na nartach, ale kiedy tylko 
się zmęczę, przystanę, ureguluje oddech i 
dopiero wtedy ruszam dalej. W zawodni-
czym sporcie nie ma tak dobrze. Tam się 
biegnie do utraty tchu, do zatracenia sa-
mego siebie. I wtedy przychodzi na myśl 
Justyna z Kasiny - ona to robi dla sportu. 
I dla pieniędzy, bo tu nie trzeba się oszu-
kiwać. To są wielkie pieniądze, ale oku-
pione ogromnym wysiłkiem. I powtórzę: 
pierwsze miejsce jest tylko jedno. Nasz 
wysiłek na trasie, to tylko przyjemność i 
egzamin dla samego siebie.

No to w trasę, panie i panowie. Góry 
czekają.

Zbigniew Ringer

P.S. I warte zapamiętania. Cmentarz 
na Osterwie jest piękny i pięknie poło-
żony. Przychodźmy tam wyłącznie jako 
turyści odwiedzający ładne, górskie 
miejsce.

Pozyskane fundusze unijne
21 marca została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Mar-

szałkowskim Województwa Podkarpackiego, a Gminą Dukla na 
przyznanie dotacji na realizację projektu  pt. Wydanie albumu: 
„Kapliczki dziedzictwem kulturowym gminy Dukla” i folderu „Do 
Złotej Studzienki” w zakresie małych projektów w ramach działa-
nia 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW na lata 
2007-2013  

Celem projektu jest promocja dziedzictwa kulturowego gminy 
Dukla, jakim są unikatowe kapliczki i unikatowa przyroda góry 
Cergowej w regionie, Polsce i poza jej granicami, poprzez wyda-
nie albumu dwujęzycznego ”Kapliczki dziedzictwem kulturowym 
gminy Dukla” i foldera „Do Złotej Studzienki”.

Całkowita wartość realizowanego zadania to 21 662 zł, w tym 
dofinansowanie 14 483,00 zł.

Krystyna Boczar-Różewicz

21 marca 2013 r. zawarta została umowa pomiędzy Samorzą-
dem Województwa Podkarpackiego, a Gminą Dukla o przyznanie 
dotacji na projekt pt. „Budowa i przebudowa domu ludowego w 
miejscowości Nowa Wieś i Lipowica”, który będzie realizowany 
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
odpowiadający warunkom przyznania pomocy w ramach działa-
nia Odnowa i rozwój wsi na obszarze lokalnej grupy działania, re-
alizowanej przez Lokalna Grupę Działania „Kraina Nafty”.

Operacja ma na celu poprawę infrastruktury kulturalnej, rekre-
acyjnej i sportowej i polegać będzie na budowie domu ludowego 
w Nowej Wsi oraz remoncie i adaptacji budynku istniejącego na 
dom ludowy w Lipowicy.

Całkowita wartość zdania przed postępowaniem przetargo-
wym wynosi 971 543 zł w tym dofinansowanie 500 000 zł.

Piotr Świder

W lipcu nie w maju
Pielgrzymka do Krzyża Wdzięczności w Iwli odbędzie się 6 lipca 2013 roku. 
W programie pielgrzymki planowane jest: poświecenie ołtarza, wmurowanie tablicy 

Stanisława Bełzy, ustawienie masztów na flagi. Mszę św. odprawi ks. Isakowicz-Zaleski. 
Szczegółowy program w czerwcowym numerze Dukli.pl.

ks. Ryszard Szwast

Wypalanie traw i pozostałości roślinnych
W bieżącym roku strażackie statystyki zanotowały pierwszy pożar suchej trawy 3 mar-
ca, kiedy to pojawiły się pierwsze miejsca odsłonięte przez stopniały śnieg. Na dzień 
21.04.2013 r. na terenie działania KM PSP Krosno odnotowano 117 pożarów suchych traw. 
Najwięcej tego typu interwencji było w m. Krośnie – 32 pożary i w gm. Chorkówka – 24 po-
żary. Najmniej paliło się Iwoniczu-Zdroju i Krościenku Wyżnym – po 1 razie. Natomiast nie 
było zgłoszeń z terenu gminy Korczyna i Jaśliska. W działaniach gaszenia powstałych poża-
rów brało udział ogółem 838 strażaków i 161 pojazdów pożarniczych (131 strażaków i 27 
pojazdy z KM PSP Krosno, 354/66 OSP w KSRG i 353/68 pozostałe OSP). Łącznie gaszono 
pożary traw i nieużytków rolnych łącznie na 95 ha powierzchni, natomiast faktyczna po-
wierzchnia spalona jest dużo większa. Największe nasilenie powstających zdarzeń zano-
towano od 10 kwietnia br. gdzie codziennie strażacy gaszą od kilkunastu do kilkudziesię-
ciu pożarów dziennie.
W działaniach przynoszących ogromne straty dla środowiska naturalnego oraz generują-
cych duże koszty w budżetach Komendy Miejskiej PSP w Krośnie oraz jednostek samorzą-
du terytorialnego, brały udział znaczące siły JRG PSP oraz Jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu. Na w/w koszty składają się m.in. zużyte paliwo, zniszczony sprzęt 
(tłumice, łopaty, węże pożarnicze) umundurowanie i obuwie (zniszczenie mechaniczne 
i termiczne – gaszenie odbywa się przy bezpośredniej styczności z ogniem i wysoką tem-
peraturą), jak i również woda, którą zużywa się do gaszenia wysokich traw. W trakcie pro-
wadzonych działań niejednokrotnie dochodzi również do ugrzęźnięcia pojazdów pożarni-
czych w podmokłym terenie oraz do ich uszkodzenia, czego nie da się uniknąć przy wjeż-
dżaniu w trudny teren. 
Ponadto każdy pożar, zwłaszcza odbywający się w wysokiej trawie i przy wietrze, niesie 
nie tylko zagrożenie dla osób wypalających trawy, ale również dla gaszących je straża-
ków. Przy szybkich przerzutach ognia, nie trudno jest dostać się w centrum szalejącego 
pożaru (ognia, wysokiej temperatury, gryzącego dymu). Bardzo łatwo wtedy stracić orien-
tację, panowanie nad sobą i wybrać niewłaściwy kierunek ewakuowania się z zagrożone-
go miejsca. 
Na szczęście na naszym terenie nie mieliśmy takich zdarzeń. Wiele ze zgłoszeń na numer 
alarmowy 998 o palących się trawach, zawiera paniczne informacje o zagrożeniu niesio-
nym przez ogień dla obiektów mieszkalnych, gospodarczych, krzewach i drzewach owoco-
wych, altanach i domkach działkowych, ulach, składach desek itd. Przykładem było zda-
rzenie z 17 kwietnia br. gdzie palące się nieużytki i wysoka trawa stwarzały zagrożenie dla 
budynku mieszkalnego, czy 20 kwietnia br. przed 21.00 w m. Sulistrowa, paląca się trawa 
i wysoka, trzcina również zagrażała budynkowi mieszkalnemu.
Ponadto w bardzo wielu przypadkach gęsty dym wchodzi na drogi utrudniając tym jaz-
dę samochodami i stwarza zagrożenie powstania wypadku. Wielokrotnie już się zdarza-
ło, że w momencie prowadzenia działań gaśniczych suchych traw, powstawały pożary w 
budynkach i występowały problemy z zadysponowaniem odpowiedniej ilości sił i środków. 
Długotrwały okres bez deszczu, powoduje ciągły proces wypalania nieużytków, wyjazdów 
i zmęczenia ludzi. Niestety w dalszym ciągu dla jednych jest to sposób na zabawę czy ro-
bienie „porządków” na polach przy wypalaniu pomimo obowiązujących zakazów, a dla 
drugich męcząca i niejednokrotnie niebezpieczna praca przy gaszeniu. 

Źródło: http://www.kmkrosno.itl.pl

Wybory sołtysa w Lipowicy
Zarządzenie w sprawie nadzwyczajnych wyborów sołtysa so-

łectwa Lipowica. 
Wybory organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy 

Dukla - sołectwa Lipowica odbędą się 12 maja 2013 r. w godzi-
nach od 9.00 do 15.00.

Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipowicy bę-
dzie Dom Ludowy w Lipowicy. 

Kalendarz wyborczy: 
1. Podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Burmistrza o 

zarządzeniu wyborów, kalendarza wyborczego oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych - 17 kwietnia 2013 r. 

2. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa - 24 kwietnia 2013 r. 
3. Podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia o zarejestro-

wanych kandydatach na sołtysów - 26 kwietnia 2013 r. 
4. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowej komisji wy-

borczej - 30 kwietnia 2013 r. 
5. Powołanie obwodowej komisji wyborczej - 2 maja 2013 r. 
6. Sporządzenie spisu wyborców - 2 maja 2013 r. 
7. Przekazanie Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wybor-

ców - 10 maja 2013 r. 
8. Przeprowadzenie głosowania w sołectwie Lipowica -  

12 maja 2012 r 

Termin składania deklaracji 
mija 30 kwietnia

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej w gminie Dukla 
ma obowiązek wypełnić i przekazać do Urzędu Miejskiego w Du-
kli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Druki deklaracji były przekazywane na zebraniach 
wiejskich we wszystkich miejscowościach gminy, dostarczane do 
właścicieli posesji, są także do pobrania w Urzędzie Miejskim w 
Dukli pokój 111. 

Właściciel nieruchomości w deklaracji wskazuje liczbę osób 
zamieszkujących daną nieruchomość, sposób gromadzenia odpa-
dów komunalnych i na tej podstawie wylicza miesięczną stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja 
winna być złożona do 30 kwietnia br.

Przypominamy, że opłata za odpady segregowane na 1 miesz-
kańca wynosi 10,50 zł miesięcznie, a za odpady niesegregowane 
14,50 zł miesięcznie.

Pasjonaci Szwejka 
spotkali się w muzeum 

21 kwietnia 2013 roku w Muzeum Historycznym Pałac w Du-
kli odbyło się spotkanie przedstawicieli mediów i Przemyskiego 
Stowarzystwa Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka z p. Walentym 
Kozubalem z Wietrzna. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel 
Gazety Przemyskiej i Polskiego Radia Rzeszów o/Przemyśl. Wię-
cej informacji w następnym numerze Dukli.pl. 

kbr

Warsztaty dla dzieci
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Ekologicznych „Ani-

mare” realizuje projekt pt. „Organiza-
cja spotkań integracyjno-edukacyj-
nych dzieci i młodzieży”, finan-
sowany przez Gminę Dukla. Z 
funduszu dotyczącego realiza-
cji zadań publicznych przez or-
ganizacje pożytku publicznego. 
Uczestniczą w nim ucznio-
wie Zespołu Szkół nr 1 w Dukli 
uczęszczający na kółko plastyczne 
prowadzone przez p. Marię Fornal.

Do tej pory odbyły się zajęcia z: palmy wielkanocnej, ozdób 
świątecznych i kwiatów z krepiny. W zajęciach uczestniczy będzie 
około 20 uczniów.

Barbara Marchewka 
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Szlachetna, odpowiedzialna 
 i niebezpieczna
Z Wiktorem Madejem prezesem Zarządu Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Dukli i zarazem komendantem Miejsko-Gminnego Zarządu OSP  
w gminie Dukla rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

K. Różewicz: Od ilu lat działa 
Ochotnicza Straż Pożarna w Du-
kli, a od kiedy jest Pan prezesem 
i co należy do jego obowiązków?

Prezes W. Madej: Ochotnicza 
Straż Pożarna w Dukli działa 
już ponad 125 lat, jej prezesem 
jestem trzecią kadencję. Prezes, 
jak każdy inny strażak bierze 
udział w akcjach ratunkowych, 
ale reprezentuje także OSP na 
zewnątrz i załatwia wszelkie 
formalności związane z funk-
cjonowaniem straży na danym 
terenie.

K. Różewicz: OSP zawsze kojarzy 
i kojarzyła się z ratowaniem lu-
dzi i ich dobytku przed ogniem. 
Obecnie straż pełni wiele innych 
funkcji, proszę wymienić jakie?

W. Madej: OSP w Dukli jest 
włączona do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego, 
zatem oprócz funkcji gaśni-
czych pełni funkcje ratownic-
twa drogowego, współpracuje z 
GOPRem i bierze udział w ak-
cjach poszukiwania zaginio-
nych turystów w górach, a także 
uczestniczy w akcjach przeciw-
powodziowych związanych z 
ratowaniem ludzi i ich mienia. 
Aby strażacy mogli brać udział 
w takich akcjach muszą przejść 
specjalistyczne szkolenia, po-
cząwszy od szkolenia podsta-
wowego związanego z obsługa 
sprzętu, ratownictwa medycz-
nego, aby udzielać fachowo po-
mocy poszkodowanym, czy też 
szkolenie związane z poszuki-
waniem w górach zaginionych 
turystów. W marcu br. mieliśmy 
szkolenie wspólnie z GOPRem 
związane z poszukiwaniem za-
ginionych ludzi w górach. Stra-
żacy przy pomocy GPS określali 
wyznaczone wcześniej punkty. 
W szkoleniu wzięły udział także 
jednostki OSP z Iwli i Tylawy.

K.R: Jakim sprzętem dysponuje 
straż w Dukli?

W. Madej: Posiadamy samo-
chód specjalistyczny marki 
Mercedes wyposażony w auto-
pompę 2,5/16 i lekki sprzęt do 
rozcinania samochodów. Jest 
on przystosowany do gaszenia 
pożaru, a także do ratownic-
twa drogowego. Drugi samo-
chód marki Fiat Ducato, przy-
stosowany tylko do ratownic-
twa drogowego, wyposażony w 
średni sprzęt do rozcinania sa-
mochodów marki Lukas, trzeci 
to Renault Trafic, lekki samo-
chód operacyjny używany do 
wyjazdów związanych z gasze-
niem wypalanych traw, do wy-
jazdów na szkolenia.

K.R.: Proszę powiedzieć skąd 
OSP ma fundusze na zakup 
sprzętu i szkolenia strażaków?

W. Madej: Zadaniem własnym 
gminy jest bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe, zatem pie-
niądze pochodzą od burmistrza 
Dukli, ale nie tylko bo fundu-
sze pozyskujemy z Powiato-
wego Zarządu OSP, w czym po-
maga nam dyrektor biura pan 
Tadeusz Sieniawski, a także z 
Zarządu Wojewódzkiego OSP. 
Bardzo nam w tym pomaga p. 
Janusz Konieczny – viceprezes 
Zarządu Głównego w Warsza-
wie i prezes ZWOSRP w Rze-
szowie. Sprzęt kupujemy z 40% 
dotacją, pozostałe 60% płaci 
gmina.
Sporo osób w tym roku przeka-
zało swój 1% podatku na na-
szą OSP, za co bardzo, bar-
dzo serdecznie dziękujemy. W 
ubiegłym roku pozyskaliśmy z 
1% 2400,00 zł. Za te pienią-
dze kupiliśmy niezbędny sprzęt 
do ratowania życia i mienia 
ludzkiego.

K.R.: Ilu 
strażaków 
liczy OSP 
Dukla?

W. Madej: 
47, posia-
damy mło-
dzieżową drużynę pożarniczą, 
ale chcemy ją odmłodzić. Za-
praszam młodzież, która wi-
działaby siebie w naszych sze-
regach. Praca strażaka jest 
bardzo szlachetna, ale także 
bardzo odpowiedzialna i nie-
bezpieczna.

K.R. Mamy wiosnę, czy problem 
związany z wypalaniem traw ist-
nieje, czy też są to przypadki spo-
radyczne?

W. Madej: Problem w dalszym 
ciągu istnieje, ale na trochę 
mniejsza skalę. Kara za przyła-
panie na wypalaniu trawy jest 
wysoka, bo nawet 500 zł. Poza 
tym rolnicy, którzy korzystają z 
dopłat unijnych tracą dopłaty w 
przypadku wypalania traw.

K.R. : Ile razy OSP w Dukli inter-
weniowała w 2012 roku?

W. Madej: W 2012 roku OSP z 
Dukli interweniowała 56 razy, 
w tym 32 razy do pożarów, 22 
razy do miejscowych zagrożeń 
i 2 razy do fałszywego alarmu. 
To jest dość dużo.

KR.: Czy są kary za fałszywy 
alarm?

W. Madej: Jeśli osoba zostanie 
przyłapana na fałszywym alar-
mie, to płaci karę, a są one bar-
dzo wysokie.

K.R.: Kiedyś syrena oznajmiała 
strażakowi, że jest wyjazd, czy do 
pożaru, czy też do innego zagro-
żenia. Jak dzisiaj informowani są 
strażacy o zbiórce w przypadku 
zaistniałego zagrożenia?

W. Madej: Dzisiaj także syrena 
informuje strażaków o zaist-

niałym zagrożeniu i o zbiórce, 
ale nie tylko. Każdy strażak ma 
payger, który po włączeniu na 
stanowisku kierowania w Kro-
śnie informuje strażaków o za-
istniałym zagrożeniu i wiedzą, 
że mają się stawić do jednostki.

K.R. : A co ze strażakami, którzy 
pracują zawodowo. Są w pracy i 
otrzymają informacje o pożarze.

W. Madej: To zależy od praco-
dawcy, który pozwala, czy też 
nie wziąć udział w akcji w go-
dzinach pracy. Bardzo dobrze 
współpracuje się nam z KRO-
FAMEM, pracujący w zakła-
dach drzewnych mają zgodę 
prezesa Stanisława Pękal-
skiego na udział w akcjach ra-
tunkowych w czasie godzin 
pracy. Rozumie ten problem, bo 
myśmy zakład 3 razy ratowali 
od pożaru, dzięki szybkiej inter-
wencji straży pożar został uga-
szony w zarodku.
Pragnę podziękować także 
panu prezesowi Stanisławowi 
Pękalskiemu za wyposażenie 
w bazie ratownictwa ogólnego 
naszej kuchni i biura w meble.

K.R.: Pełni pan również funkcję 
komendanta Miejsko-Gminnego 
Zarządu OSP. W ilu miejscowo-
ściach gminy Dukla są straże i 
jaka jest rola komendanta?

W. Madej: Prezes Andrzej Uk-
leja i ja jako komendant w Za-
rządzie Miejsko –Gminnym 
OSP gminy Dukla czuwamy 
nad wszystkimi jednostkami 
OSP, które są w prawie każdej 
miejscowości naszej gminy, a to 
w: Łękach Dukielskich, Mysz-

kowskim, Wietrznie, Rów-
nem, Głojscach, Iwli, Trzcia-
nie, Tylawie, Barwinku, Msza-
nie, Olchowcu, Zyndranowej, 
Jasionce i oczywiście w Dukli. 
W każdej jednostce straży na-
szym zadaniem jest sprawdza-
nie sprzętu i czuwanie nad ca-
łością.

K.R. : Czy tylko OSP w Dukli jest 
w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym?

W. Madej: Nie, w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśni-
czym jest także OSP Równe. Sta-
ramy się aby OSP w Tylawie 
również weszła do tego systemu. 
Prezesem w Tylawie jest Stani-
sław Bauer, działa bardzo pręż-
nie. Jednostka posiada bardzo 
dużo sprzętu przejętego od woj-
ska: skuter śnieżny, quada, mo-

tory. Ten sprzęt jest bardzo po-
mocny do poszukiwań zaginio-
nych ludzi w górach i w tym spe-
cjalizuje się ta jednostka. Wej-
ście do KSR-G wiąże się z dużą 
odpowiedzialnością, bowiem 
jednostka tam należąca wzy-
wana jest do zagrożeń nie tylko 
w swojej gminie, ale można 
powiedzieć na terenie całego 
kraju. Dwa lata temu, podczas 
powodzi jeździliśmy w sando-
mierskie do ratowania ludzi i 
ich dobytku. W tej akcji wzięły 
udział również jednostki z Iwli, 
Tylawy. Akcja przeciwpowo-
dziowa trwała kilkanaście dni i 
nie byłoby to możliwe, aby stra-
żacy z OSP Dukla i Równe, Ty-
lawa brali w niej tylko udział, 
bo przecież pracują. Dlatego też 
uczestniczyli w niej na wymianę 
strażacy z innych jednostek.

KR; Ilu jest strażaków we wszyst-
kich jednostkach OSP w gminie 
Dukla i czy mamy w gminie Du-
kla strażaczki?

W. Madej: Jest ponad 200 czyn-
nych strażaków, którzy mają 
uprawnienia JOT (Jednostka 
Operacyjno Techniczna). W 
OSP w Dukli i Tylawie mamy 
strażaczki seniorki, a w druży-
nie młodzieżowej w Tylawie są 
także dziewczyny- strażaczki.

K.R.: Czy strażacy za udział w 
operacjach mają gratyfikacje 
pieniężne?

W. Madej: Za udział w akcjach 
10 zł na 1 godz. i 5 zł od szkole-
nia, ale ze względu na oszczęd-
ności u nas za szkolenia otrzy-
mują:1 zł za kurs podstawowy 
za godz. szkolenia i 2 zł za wyż-
sze kursy.

K.R. 4 maja na św. Floriana ob-
chodzony jest Dzień Strażaka. Ja-
kie plany związane z obchodem 
Święta mają dukielscy strażacy?

W. Madej: Na św. w intencji 
strażaków będzie odprawiona 
msza św. na Puszczy św. Jana 
z Dukli, a w niedzielę wyjeż-
dżamy do Kalwarii Pacław-
skiej. Niektórzy strażacy będą 
tam odznaczani.

K.R.: Bardzo dziękuje za roz-
mowę i życzę jak najmniejszej 
ilości pożarów i wszystkich in-
nych wypadków, w których dla ra-
towania zdrowia i życia i mienia 
ludzi zaangażowani są strażacy.

W. Madej: Dziękuję za roz-
mowę i życzę wszystkim Czytel-
nikom Dukli wszelkiej pomyśl-
ności i zdrowia.

Wiktor Madej

Zyski z agroturystyki  
w portfelu podatnika

Agroturystyka to prowadzenie działalności turystycznej przez 
gospodarstwa rolne. Działalności z zakresu agroturystyki nie 
można zakwalifikować jako działalności rolniczej, co skutkuje 
obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego. Osoby prowa-
dzące działalność agroturystyczną mogą skorzystać ze zwolnie-
nia z podatku dochodowego w przypadku gdy spełniają wszyst-
kie warunki określone w art.21. ust 1 pkt 43 ustawy o PIT, a mia-
nowicie zwolnione od podatku są dochody uzyskane z wynajmu 
pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na 
terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywają-
cym na wypoczynku, jak i również dochody uzyskane z wyżywie-
nia tych osób przy czym liczba wynajmowanych pokoi nie może 
przekroczyć pięciu. Zatem w przypadku gdy wynajmujemy po-
koje w dwóch budynkach, określony w ustawie limit dotyczy po-
koi udostępnianych turystom w obu budynkach, nie ustala się go 
oddzielnie dla każdego budynku. Kolejny warunek do skorzysta-
nia ze zwolnienia to miejsce, w którym pokoje się znajdują. Po-
koje muszą być w budynku mieszkalnym. 
Podam przykład z „Rzeczypospolitej”, w 
której opisana została opinia Izby Skarbo-
wej z Katowic. Podatnik zaadaptował część 
stajni na pokoje gościnne. Chciał skorzystać 
ze zwolnienia. W związku, z tym, że pokoje 
znajdują się w budynku użytkowym zwolnie-
nie nie ma zastosowania.   

Budynek, w którym wynajmowane są po-
koje musi wchodzić w skład gospodarstwa 
rolnego, którym jest w obszar gruntów skla-
syfikowanych w ewidencji gruntów i budyn-
ków jako użytki rolne lub jako grunty zadrze-
wione i zakrzewione na użytkach rolnych,  

o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1ha przelicze-
niowy. Rozliczyć się z fiskusem musi rolnik, który mimo, że po-
siada gospodarstwo rolne , to pokoje wynajmuje w budynkach, 
które nie są położone na jego terenie. Nie ma konieczności by go-
spodarstwo rolne musiało być własnością osoby, która wynajmuje 
w nim pokoje gościnne. Ze zwolnienia skorzysta zatem dzier-
żawca takiego gospodarstwa, gdy spełni oczywiście pozostałe wa-
runki. Wymagane jest również, aby wynajmować pokoje osobom 
przebywającym na wypoczynku. Oznacza to, że ze zwolnienia nie 
skorzysta osoba, która wynajmuje pokoje robotnikom sezonowym 
lub studentom (chodzi o stancje).

Aby skorzystać ze zwolnienia określonego w ustawie o PIT 
konieczne jest świadczenie usług najmu pokoi znajdujących się w 
budynkach mieszkalnych, a nie świadczenie usług najmu całego 
budynku mieszkalnego. Zwolnienie obejmuje bowiem w myśl 
przepisów dochody z najmu pokoi, a nie budynku mieszkalnego 
(interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 5 marca 2012 roku).

W przypadku gdy właściciel gospodarstwa agroturystycznego 
oprócz wynajmu pokoi i wyżywienia turystów oferuje im dodat-
kowe atrakcje za odpłatnością jak np. wynajem rowerów, organi-
zowanie wycieczek, lekcje jazdy konnej wówczas dochody uzy-
skane z tego tytułu podlegają opodatkowaniu. 

Opracowała Barbara Pudło
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NASI WSPANIALI 
SĄSIEDZI

W dniach od 11 do 22 lu-
tego 2013r. Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno 
,,WIATR” realizowało projekt 
edukacyjny pt. ,,Nasi Wspa-
niali Sąsiedzi”. Zadanie zo-
stało powierzone do realiza-
cji przez Fundację Wspomaga-
nia Wsi ramach programu ,,Po-
żyteczne ferie 2013”. W wy-
niku realizacji projektu zorga-
nizowano zajęcia wypoczyn-
kowe, w czasie ferii zimo-
wych, dla grupy dzieci z miej-
scowości Wietrzno. Zajęcia od-
bywały się codziennie według 
opracowanego harmonogramu. 
Oprócz zajęć, które miały mie-
sjsce w pomieszczeniu świetli-
cowym oraz w Sali Domu Lu-
dowego beneficjenci projektu 
wyjeżdżali na basen oraz do 
kina. Uczestnicy projektu, któ-
rzy chcieli skorzystać z zajęć 
wypoczynkowych musieli wy-
kazać się inwencją i zaanga-
żowaniem w wykonywanie za-
dań związanych z realizacją 
projektu. Głównym zadaniem 
uczestników było odszukanie w 
swoim najbliższym otoczeniu 
osób zasługujących na uwagę , 
poznanie ich pasji oraz promo-
wanie ich działalności w środo-
wisku lokalnym. Młodzież zde-
cydowała, iż bohaterami pro-
jektu zostaną:
• pani Maria Borek – szydeł-

kuje z pasją od dzieciństwa, 

• pani Beata Bubiłek Janocha 
– szydełkuje i marzy o tym, 
aby uczyć tej umiejętności 
dziewczynki,

• pan Tadeusz Kolanko – z za-
miłowania pszczelarz, pro-
dukuje miód dla własnych 
potrzeb,

• pan Tadeusz Śliwiński – do-
świadczony i wieloletni ho-
dowca gołębi. 

W ramach realizacji pro-
jektu, o którym mowa młodzież 
spotkała się ze swoimi bohate-
rami , wysłuchała opowiada-

nia gości o ich pasjach i prze-
prowadziła bardzo ciekawe wy-
wiady. Z inicjatywy uczestni-
ków projektu pragniemy pro-
mować działalność tych osób, 
tak aby pasje naszych miesz-
kańców poznała, jak najszer-
sza grupa osób. Zachęcamy do 
przeczytania rozmowy z panią 
Marią Borek, mieszkanką wsi 
Wietrzno . Pani Maria udziela 
się w zespole wokalnym, od 
wielu lat zajmuje się również 
wyszywaniem i szydełkowa-
niem. Jest bohaterką realizowa-
nego projektu. 

O pozostałych pasjonatach 
opowiemy wkrótce.

Jak to wszystko się zaczęło?

Od kiedy tworzy Pani robótki 
ręczne?

Zainteresowanie pracami tego 
typu wykazywałam już od naj-
dawniejszych lat. Od około 
siódmego roku życia zaczęłam 
robić na drutach. Początkowo 
były to proste rzeczy, takie jak 
szaliki czy rękawiczki.

Gdzie i od kogo się Pani tego 
nauczyła?

Głównie w domu. Starsze pa-
nie i stryjenka pokazywały mi 
jak się robi oczka prawe i lewe, 
co jest podstawą robienia na 
drutach. W szkole podstawo-
wej zaczęłam robić na szy-
dełku, początkowo łańcuszek, 
który jest początkiem większo-
ści robótek. Korzystając z ze-
szytów i broszurek tworzyłam 
serwetki , później sama wymy-
ślałam wzory. W latach szkol-
nych uczęszczałam na kursy ro-
bótek ręcznych, a ostatnio wy-
szyłam gorset.

Jakie wzory wykonuje Pani 
obecnie?

Robię różnego rodzaju serwety, 
obrusy, ozdoby choinkowe, 
wielkanocne pisanki, koszyki, 
serwety z kurczakami. Tworzę 
według własnej kompozycji, są 
to dzieła białe, kolorowe, nie-

które mają wplecione kwiaty 
czy inne elementy ozdobne…

To na pewno bardzo trudna i cza-
sochłonna praca. Ile czasu zaj-
muje Pani zrobienie serwety?

Wszystko zależy od wzoru i 
wielkości. Małe, standardowe 
serwetki potrzebują dzień, góra 
dwa dni pracy. Większe, te bar-
dziej skomplikowane, nawet do 
kilku tygodni. W każdą pracę 
wkładam dużo serca. Dzięki 
temu są estetyczne. 

Zapewne ma Pani już kolekcję 
swoich rękodzieł?

Tak. W domu mam około 120 
moich prac.

Można je gdzieś zobaczyć,  
a może kupić?

Nie, nie sprzedaję swoich wyro-
bów. Często je rozdaję, daję w 
prezencie moim bliskim. Dużo 
podarowanych przeze mnie ser-
wetek jest teraz gdzieś w Sta-
nach Zjednoczonych, Niem-
czech… ale i w Polsce, oczy-
wiście. Kilka z nich zdobi oko-
liczny zabytkowy kościół pa-
rafialny w Wietrznie z XVIII 
wieku. Od około dziesięciu lat 
biorę udział w wystawach or-
ganizowanych w domach kul-
tury na terenie województwa 
podkarpackiego, a także impre-
zach kulturalnych – Dni Kro-
sna, Stoły Wigilijne, Stoły Wiel-
kanocne. Ostatnio na zaprosze-
nie stowarzyszenia ,,WIATR” 
moje prace można było zoba-
czyć na Wielkanocnej Wystawie 
Świątecznej w Wietrznie zor-
ganizowanej na rzecz pomocy 
dzieciom z ubogich rodzin.

Czy oprócz robótek ręcznych ma 
Pani jakieś zainteresowania?

Osiem lat temu założyliśmy ze-
spół śpiewaczy ,,Wietrznianki” 
przy Kole Gospodyń Wiejskich 
w Wietrznie. Występujemy na 
imprezach kulturalnych, dożyn-

kach, biesiadach. Jesteśmy za-
praszane na Powiatowe Prze-
glądy Kolęd, Dni Dukli, Dni 
Leska, Sobótki w Bóbrce, Festi-
wal Kultur Pogranicza w Kro-
śnie. Nasze występy nie są do-
chodowe, śpiewamy społecz-
nie, charytatywnie. Współ-
pracujemy z Kołami Gospo-
dyń Wiejskich z Podkarpacia. 
Mamy charakterystyczne stroje 
ludowe – zielone spódnice z 
kolorowymi pasami u spodu, 
białe bluzki, gorsety i czerwone 
korale.

Jak często są próby zespołu?

Próby odbywają się dwa razy 
w tygodniu w Sali Domu ludo-
wego w Wietrznie. Przygrywa 
nam młody akordeonista , ma 
obecnie 18 lat. Śpiewamy głów-
nie ze śpiewników ludowych 
ale mamy też swoje piosenki. 
Układa je jedna ze śpiewaczek, 
same aranżujemy melodie. Ja 
jestem solistką zespołu.

Jakie ma Pani plany na 
przyszłość?

Obecnie cały czas przygoto-
wujemy się do różnych wystę-
pów. Często przy okazji takich 
występów wystawiam też swoje 
prace.

Czy czuje się Pani artystką?

Artysta to dumne słowo… ko-
jarzy się z kimś znanym, roz-
poznawanym, z profesjonalista. 
Ja jestem samoukiem i w robót-
kach ręcznych i w śpiewie. W to 
co robię wkładam swoje serce, 
robię to, co od dziecka kocham 
i sprawia mi to ogromną przy-
jemność. 
Dziękuję za rozmowę i życzę 
dużo sukcesów.

Rozmowę przeprowadziła 
Kamila Turek

Spisała: 
Katarzyna Dziadowicz

Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone 
na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami:  
1 maja – Świętem Pracy i 3 maja - Świętem Konstytucji 3 Maja.

Dzień ten nie jest dniem 
wolnym od pracy.
Ustanowienie święta

15 października 2003 r. 
do laski marszałkowskiej wpły-
nął poselski projekt (autorstwa 
grupy posłów PO) zmiany 
ustawy o godle, barwach  
i hymnie RP, ustanawiający 
m. in. Dzień Flagi RP. Co wy-
nika z uzasadnienia ustawy 
wprowadzającej święto, wybór 
dnia 2 maja nie był przypad-
kowy – chodziło o dzień w któ-
rym Polakom towarzyszą re-
fleksje o szczytnych kartach hi-
storii Polski, wypełnienie wol-

nego dnia pomiędzy świętami 
narodowymi, oraz podkreślenie 
obchodów Światowego Dnia 
Polonii.

W toku prac legislacyj-
nych Senat RP w uchwale z 
dnia 12 lutego 2004 zapropo-
nował poprawki, m.in.: zastą-
pić Dzień Flagi RP Dniem Orła 
Białego, uznając godło za na-
czelne spośród symboli RP[3]. 
Ostatecznie Sejm odrzucił ww. 
poprawkę i 20 lutego 2004 
ustanowił Dzień Flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

W ostatnich latach po-
wszechnym stało się noszenie 

Dopłaty bezpośrednie
Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa przyjmuje wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, 
wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2013 rok. 
Wnioski można składać: osobiście, za pośrednictwem poczty, 
przez Internet.

Termin składania wniosków: 15 marca – 15 maja. Wnio-
sek może zostać złożony także  w terminie 25 dni kalendarzo-
wych po terminie składania wniosków tj. do dnia 10 czerwca 
2013 roku. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowana 
jest redukcja wysokości 1% należnej kwoty.

w tym dniu ko-
kardy narodowej. 
Zwyczaj ten spo-
pularyzował pre-
zydent Lech Ka-
czyński i jest 
k o n t y n u o w a n y 
przez jego na-
stępcę, Bronisława 
Komorowskiego.
Ciekawostki

Dnia 2 maja w 1945 r. pol-
scy żołnierze zdobywa-
jący stolicę hitlerowskich Nie-
miec umieścili biało-czerwoną 
flagę na Kolumnie Zwycięstwa 
- Siegessäule oraz na Reichstagu 
w Berlinie. W latach Polski Lu-
dowej właśnie w tym dniu zdej-
mowano po 1 maja flagi pań-
stwowe, aby nie były ekspono-
wane w dniu zniesionego przez 

władze komunistyczne Święta 
Konstytucji 3 Maja.
Święto flagi na świecie

Oprócz Polski, święto wła-
snej flagi obchodzi się rów-
nież w licznych innych kra-
jach, m.in. w Stanach Zjed-
noczonych, Meksyku, Ar-
gentynie, Finlandii, Turkme-
nistanie, Ukrainie, na Litwie  
i w Chinach.

 Żródło : internet

 Olchowieckie Kermesze - to cykliczne spotkania, 
ważne dla zachowania kultury duchowej Łemków oraz tradycji i obycza-
jów. Spotkania te nawiązują do tradycyjnych obchodów lokalnych świąt 
łącząc w sobie wymiar religijny i ekumeniczny z biesiadowaniem.  Uro-
czyście obchodzone święto patrona olchowieckiej cerkwi św. Mikołaja 
(letniego) przyciąga co roku Łemków oraz sympatyków tej kultury.

Kermesz stał się również dobrym przykładem współistnienia 
i wzajemnego przenikania się kultur. Bogaty i różnorodny folk-
lor regionu znajduje swoje odbicie podczas wzajemnego święto-
wania, pielęgnując bogate tradycje Podkarpacia. Te pokoleniowe i 
towarzyskie spotkania połączone z występami artystycznymi two-
rzą niezapomnianą, można rzec magiczną atmosferę.To również 
swoisty kalendarz w życiu olchowczan. Rok liczony od Kermeszu 
do Kermeszu, od maja do maja, a XXIII Kermesz obchody ku czci 
olchowieckiego patrona potwierdza, że podjęta inicjatywa mimo 
wszystko nie traci swej aktualności i jest potrzebna.

Serdecznie zapraszamy na XXIII Łemkowski Kermesz  
 - 18 i 19 maja w Olchowcu.
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i n f o r m u j e
Sezon motocyklowy otwarty

100 rocznica urodzin  
pani Stanisławy Zaniewicz

Nasi wspaniali sąsiedzi

Po mszy św. na Puszczy św. Jana z Dukli Pokazy trialu motocyklowego na parkingu w Dukli

Zdjęcie ślubne Stanisławy i Władysława Zaniewiczów Metryka Stanisławy 
Buńkowskiej,  

późniejszej Zaniewicz

Ola Brożyna i Bartek 
Ryczek zwycięzcami 
Gminne Eliminacje Powiatowego Konkursu Poezji Patriotycznej

1 kwietnia br. w auli Zespołu Szkół nr 2 odbyły się Gminne 
Eliminacje Powiatowego Konkursu Poezji Patriotycznej. Komisja 
w składzie Alicja Jakieła, Anna Kosinkiewicz, Norbert Uliasz wy-
łoniła 11 laureatów w dwóch kategoriach wiekowych, którzy będą 
reprezentować naszą gminę na Konkursie Powiatowym

Kategoria Gimnazjum 
1. Aleksandra Brożyna kl. III Łęki Dukielskie „O Boże” , „Taki 

Kraj” 
2. Kinga Wróbel kl. I ZS nr 2 Dukla „Ojczyzno”, „Wierzę, że 

wrócę” 
3. Aleksandra Szpiech kl. II Wietrzno J. Lechoń „Hymn Polaków 

z za granicy”, A. Oppman „Koncert Chopina” 
4. Weronika Mazurek kl. I Jasionka M. Jonkajtys „Marsz Sybira-

ków”, S.Baliński „Ojczyzna Chopina” 
5. Jakub Worwa kl III ZS nr 2 Dukla K.K. Baczyński „Elegia o 

chłopcu polskim”,  W. Broniewski „Żołnierz polski” 
6. Tomasz Lorenc kl. I Jasionka M. Jonkajtys „Poległym i pomor-

dowanym na wschodzie” M.Hemar „Modlitwa” 

Kategoria Szkoła Podstawowa 
1. Bartosz Ryczak kl.V Łęki Dukielskie M. Hemar „Gdybym…”, 

W. Bełza „Hymn Polski” 
2. Karolina Misiak kl. V Jasionka K. I. Gałczyński „Ojczyzna”, 

F.Karpiński „Marsz” 
3. Martyna Gac kl. V Łęki Dukielskie W. Bełza „Ziemia rodzinna”, 

autor nieznany „Zmarł biedaczysko” 
4. Milena Bień kl. V Jasionka K.K. Baczyński „Elegia o Chłopcu 

polskim”,  W. Broniewski „Żołnierz polski” 
5. Wiktor Rajchel kl. V Dukla W. Bełza „Czym ja będę?”, M. Ko-

nopnicka „Rok 1863” 
Norbert Uliasz Prace pani Borkowej

Pani Maria Borek uczy 
dziewczynki haftu

Święto Narodowe 
Trzeciego Maja

To polskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 
1919 oraz ponownie w 1990, w rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dzień 
ten jest dniem wolnym od pracy. 3 maja 1791 uchwa-
lono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą 
po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świe-
cie konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwa-
lona przez Sejm Wielki, który został zwołany w paździer-
niku 1788. Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane 
za święto już 5 maja 1791. Począwszy od 2007 roku 3 
maja jest również świętem narodowym Litwy. 

Źródło: internet

„Kiermasz Podkarpackiej 
Tradycyjnej Sztuki Kulinarnej”

W związku z projektem pt. „Kiermasz Podkarpackiej Trady-
cyjnej Sztuki Kulinarnej” – i zorganizowaniem w jego ramach jar-
marku prezentującego produkt lokalny pod patronatem „Alpejsko 
– Karpacki Most Współpracy” współfinansowanym przez Szwaj-
carię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi Unii Europejskiej, Ośrodek Kultury w 
Dukli informuje, iż zakupione zostały namioty (ilości sztuk 4) do 
realizacji projektu tzn. warsztatów i wystaw w. Wymiar pojedyn-
czego namiotu to 6x3 metra. Koszt całkowity to 18 036.72 brutto.

Cele projektu: Celem projektu jest zachowanie tradycji kuli-
narnych, ekologicznego przetwórstwa rolnego, prezentacje do-
robku kulturowego oraz promowanie lokalnych, tradycyjnych  
i ekologicznych produktów.

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

Laureaci i jurorzy  
Gminnego Konkursu Poezji Obcojęzycznej

Andrzej Bytnar  
wiceburmistrz Dukli  
wręcza nagrody zwyciężczyniom

Od lewej: Izabela Kołacz - Miss II Gospo-
siady i Lucyna Czepiga, Miss ubiegłoroczna 
Gosposiady Przewodnicząca KGW w gminie Dukla z p. Małgorzatą Walaszczyk-Faryj - dyrektorem Ośrodka Kultury w Dukli

Stoły uginały się  
od smakołyków

Gosposiada w Głojscach
Ośrodek Kultury w Dukli wspólnie z Kołami Gospodyń Wiej-

skich zorganizował II Gminną Gosposiadę. Gospodarzem tego-
rocznej biesiady było Koło Gospodyń Wiejskich z Głojsc. 

38-450 Dukla, ul.Kościuszki 4
tel/fax: 13 43 300 25

e-mail: osrodekkultury@dukla.pl
i n f o r m u j e

Ośrodek Kultury w Dukli informuje

W dniach od 19 do 25 maja 2013 roku Ośrodek Kultury w Du-
kli organizuje plener malarski „Dukielskie pejzaże”. Do udziału 
zaprasza się osoby aktywnie działające w sztukach plastycznych.

37 uczniów deklamowało 
w językach obcych

Jak to zwykle bywa gospo-
darz pokazuje się z jak najlep-
szej strony. I tym razem nie 
mogło być inaczej. Przy impre-
zie pracowało „pół wsi” strojąc 
salę, gotując i piekąc wspaniałe 
ciasta. Było przy czym praco-
wać, ponieważ w biesiadzie 
wzięło udział ok. 200 osób! 
Wielką atrakcją była „Strzecha 
Gospodyni”, która na stałe za-
gościła w kulinarnym repertu-
arze Gosposiady. Można było 
skosztować tradycyjne po-
trawy, jak i niepowtarzalne, 
współczesne dania: ciasta, róż-
nego rodzaju sałatki, sosy, pie-
czone ryby „świnki z galarety”, 
czekoladowo-jajowe grzybki, 
rolady, faszerowane kury itp. 
Nie zabrakło również różnora-
kich nalewek: miętowych, jabł-
kowych, jagodowych, malino-
wych, aroniowych, mandaryn-
kowych, na miodzie . Wszyst-
kie te przysmaki, przygotowały 
panie z KGW z: Barwinka, 
Tylawy, Łęk Dukielskich, 
Wietrzna, Równego, Cergo-
wej i z Głojsc. Konkurs na naj-
lepszą nalewkę wygrały Głoj-
sce. Na scenie wystąpiły ze-

społy: „Równianie”, „Wietrz-
nianki”, „Szarotka- Duklanie”, 
„Łęczanie”, oraz zespół zło-
żony z członków Koła Gospo-
dyń z Głojsc (w swoim zresztą 
bardzo udanym debiucie estra-
dowym). 

Atrakcją wieczoru były wy-
bory Miss II Gosposiady 2013, 
którą została Izabela Kołacz  
– w skakaniu przez linę nie 
miała sobie równych. Natomiast 
w konkurencji „rzucania jajek” 
wygrała drużyna z Tylawy. Do 
tańca przybyłym gościom przy-
grywał zespół z „AVITO” Kro-
sna. Zabawa trwała do białego 
rana. 

Ośrodek Kultury w Dukli 
dziękuje wszystkim paniom z 
Kół Gospodyń Wiejskich za 
udział, przygotowanie potraw i 
wspaniałą zabawę. Szczególne 
zaś podziękowania należą się 
gospodarzom: za współorgani-
zację, wielkie zaangażowanie, 
serdeczność i miłą atmosferę. 
Małgorzata Walaszczyk-Faryj  

Dyrektor Ośrodka Kultury  
w Dukli

Celem pleneru jest ukazanie 
walorów miasta i gminy Du-
kla, piękna przyrody, zabytków, 
ulotności klimatu oraz atmos-
fery panującej w miasteczku. 
Myślą przewodnią pleneru jest 
także pobudzenie i zaintereso-
wanie mieszkańców twórczą 
działalnością, pokazanie no-
wego spojrzenia na otaczającą 
ich przestrzeń, podnoszenie 
kultury życia poprzez obcowa-
nie ze sztuką oraz wymiana do-
świadczeń, twórczych poszu-
kiwań i nawiązywanie nowych 
kontaktów.

Plener zakończy się 25 maja 
2013 roku wernisażem prac 
plenerowych, w którym uczest-
niczyć będą artyści oraz miesz-
kańcy gminy Dukla.

Informacje dla osób chcą-
cych wziąć udział w plenerze:

Chętnych prosimy o przesy-
łanie zgłoszeń na adres e-mail 
norbert@dukla.pl lub telefo-
nicznie (13) 4330025 do dnia 
30 kwietnia 2013 roku.
W zgłoszeniu proszę podać:
imię i nazwisko, datę urodze-
nia, adres, telefon kontaktowy

Uczestnicy zapewnione będą 
mieć:

• Zakwaterowanie w schronisku 
młodzieżowym w Dukli, obiady 
oraz suchy prowiant, materiały 
plastyczne: podobrazia, farby 
olejne, olej lniany, terpentynę

Uczestnicy pleneru zobowią-
zani są do:

• pozostawienia dwóch obra-
zów na użytek Ośrodka Kultury  
w Dukli

• przyjazdu na koszt własny
Ilość miejsc noclegowych 

oraz uczestników pleneru jest 
ograniczona (decyduje kolej-
ność zgłoszeń).

18 kwietnia br. odbył się II 
Gminny Konkurs Poezji Obco-
języcznej. W konkursie udział 
wzięło 37 uczniów ze szkół 
podstawowych i gimnazjów. 
Komisja konkursowa w skła-
dzie Barbara Klecha, Anna Ko-

sinkiewicz i Kazimierz Patla, 
postanowiła przyznać następu-
jące nagrody i wyróżnienia:

Kat. klasy I – III
1 miejsce Oliwia Landa – Głoj-
sce, 2. Aleksandra Belczyk – 

Dukla, 3. Gabriela Chojecka – 
Jasionka i Julia Belczyk – Du-
kla, wyróżnienie: Aleksandra 
Smaś, Małgorzata Szczurek, 
Wiktoria Jakieła – Dukla.

Kat. Klasy IV – VI 
1 miejsce Laura Wożniak – 
Głojsce, 2. Daniel Patla – Du-
kla, 3. Milena Bień – Jasionka 
i Julia Woźniak – Głojsce, wy-
różnienie: Wiktoria Brekiesz – 
Głojsce, Kinga Brulińska- Du-
kla, Marcel Bytnar – Dukla, 

Karol Kuliga – Jasionka, Alek-
sandra Krowicka – Dukla

Kat. Gimnazjum
1 miejsce Natalia Cieśla – Du-
kla, 2. Aleksandra Jaracz – 
Wietrzno i Katarzyna Murdzek 
– Jasionka, 3. Klaudia Łajdano-
wicz – Łęki Dukielskie i Anna 
Kordyś – Tylawa, wyróżnienie: 
Veronica Panasowiec – Głoj-
sce, Rafał Jastrzębski – Łęki 
Dukielskie, Brygida Fornal – 
Łęki Dukielskie.

Norbert Uliasz
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Czytelnicy piszą

Oddał serce ubogim
19 czerwca 2005 roku na 

Placu Zwycięstwa w Warsza-
wie odbyła się beatyfikacja 
księdza Bronisława Markiewi-
cza założyciela Zgromadzenia 
Świętego Michała Archanioła. 
Uroczystego aktu dokonał legat 
papieski Prymas Polski Ksiądz 
Kardynał Józef Glemp. Ksiądz 
Bronisław Markiewicz urodził 
się 13 lipca 1842 roku w Pruch-
niku nad Sanem koło Jarosła-
wia. Pochodził z rodziny bar-
dzo religijnej. Do szkoły po-
wszechnej chodził w Pruch-
niku, a do gimnazjum w Prze-
myślu i tutaj też uczęszczał 
do Seminarium Duchownego, 
gdzie otrzymał święcenia ka-
płańskie w 1867 roku. Widząc 
opuszczone i zaniedbane dzieci 
postanowił poświęcić się ich 
wychowaniu. Na Uniwersyte-
cie Jana Kazimierza we Lwo-
wie kończy studia filozoficzne. 
Zostaje katechetą w kilku miej-
scowościach, ale je opuszcza 
i jedzie do Włoch. W Rzymie 
trafia do Salezjanów stamtąd 
jedzie do Turynu, gdzie spo-
tkał się ze świętym Janem Bo-
sko, założycielem Salezjanów i 

prosi go o przyjęcie do zakonu. 
Odbył nowicjat. W 1887 roku 
na ręce św. Jana Bosko składa 
śluby wieczyste. W roku na-
stępnym umiera święty Jan Bo-
sko na pogrzebie, w którym 
uczestniczy. 

Ksiądz Bronisław pracuje 
w kościele św. Jana Ewange-
listy jako spowiednik, nauczał 
teologii. Do Turynu przyszła 
propozycja z Polski, by ksiądz 
Markiewicz objął probostwo 
w Miejscu, które dzięki jego 
staraniom nazwano Miejscem 
Piastowym. Wrócił do Polski, 
gdzie objął probostwo. Od po-
czątku prowadził walkę z pijań-
stwem i z karczmarzami, którzy 
rozpijali młodzież. Był bardzo 
czuły, gdy matka w pewnym 
sklepie nie miała za co kupić 
domagającej się córeczce cu-
kierków, ksiądz Bronisław za-
raz dziewczynce cukierki kupił. 
Robił to gdy tylko mógł. Wiele 
budował i remontował, stajnie i 
dom dla chłopców, których za-
częło przybywać. Uczył mło-
dzież pracowitości, pracy w 
polu i ogrodzie. Sprowadzał 
majstrów do nauki młodzieży. 

Sto lat minęło jak jeden dzień

Z panią Stanisławą Zaniewicz rozmawia Krystyna 
Boczar-Różewicz

Pani Stanisława Zaniewicz 9 maja br. skończy 100 lat i od 
wielu lat uczestniczy w tworzeniu dukielskiego miesięcznika. Pa-
trząc na Panią Stanisławę nie powiedziałabym nigdy, że ma już 
prawie 100 lat. Zawsze pogodna, uśmiechnięta, sprawna i cały 
czas przygotowuje ciekawe materiały do dukielskiego miesięcz-
nika. Kondycji, wigoru i pozytywnego podejścia do życia tylko 
można pozazdrościć.

K. Różewicz: Jak przychodzą pani 
pomysły do pisania w dukielskim 
miesięczniku?

Stanisława Zaniewiczowa:
Kiedy nie mogę spać, wstaje 
w nocy i patrzę w okno. Jak 
świeci księżyc to widzę stadion. 
Tak, ja widzę nie tylko stadion, 
ale wtedy przypomina mi sie 
całe moje życie. Wybieram jego 
fragmenty i tak powstają moje 
artykuły, nie opisuję ich chro-
nologicznie. Piszę także o zna-
nych, a może obecnie trochę za-
pomnianych już wielkich Po-
lakach, patriotach, o ważnych 
rocznicach. Jak wczoraj pa-
trzyłam na stadion to przypo-
mniał mi się mały Kazio Gór-
ski, tak to ten znany trener pol-
skiej reprezentacji piłki noż-
nej, która święciła sukcesy w 
latach siedemdziesiątych ubie-
głego wieku. Kiedy pojecha-
łam do brata Józefa w odwie-
dziny do Lwowa, już wtedy był 
tam na posadzie, nie zastałam 
go w mieszkaniu, które wynaj-
mował razem z kolegą. Byli na 

stadionie, a przy stadionie krę-
cili się gimnazjaliści i jeden z 
nich do którego mówili Kazio 
podawał im piłkę, kiedy wyko-
pali ją na aut, a nawet poza sta-
dion. Dopiero daleko po II woj-
nie światowej, kiedy mój brat 
przyjechał do mnie w odwie-
dziny z Ameryki do Dukli do-
wiedziałam się, że ten gimna-
zjalista Kazio to słynny trener 
piłki nożnej Kazimierz Górski.

K. R: Proszę opowiedzieć historię 
ze swojego wczesnego dzieciń-
stwa, która pani pamięta?

S. Zaniewiczowa: Kiedy mia-
łam 3 lata, w sąsiedztwie 
mieszkała dziewczynka w moim 
wieku, którą często odwie-
dzałam. Koleżanka zachoro-
wała na chorobę zakaźną i nie 
można jej było odwiedzać. Na-
wet na drzwiach wisiała kar-
teczka z informacją o zaka-
zie odwiedzin. Ja wtedy jesz-
cze nie umiałam czytać, ale nie 
zważając na zakazy poszłam do 
niej. Kiedy przyszedł do niej le-
karz ze strachu schowałam się 
pod jej łóżeczko. Zaraz wy-
kryto moją obecność. Lekarz 
najpierw prosił abym wyszła, a 
kiedy sie opierałam wyciągnął 
mnie spod łóżeczka za sukienkę 
i dał mi klapsa. Tego klapsa pa-
miętam do dzisiaj. Lekarz za-
prowadził mnie do mamy, a 
mama utwierdziła go jeszcze w 
tym jego czynie. 
Kiedy miałam 5 lat wybuchła 
wojna polsko-ukraińska. W 
Uhnowie i okolicach było duże 
skupisko Ukraińców. Kiedy się 
wycofywali wszyscy się bali, bo 
mogli nas nawet zastrzelić. Sie-
dzieliśmy przerażeni w domu, 
ojca nie było, bo był w niewoli. 
Nagle usłyszeliśmy łomotanie 
do drzwi i polską mowę. Otwo-
rzyliśmy drzwi, to byli żołnie-
rze polscy. Babcia zaraz z ko-
mory przyniosła poczęstunek. 
Następnego dnia babcia do-
wiedziała się , że gościła puł-
kownika Wojska Polskiego 
Lisa –Kulę. Była z tego bardzo 
dumna.

KR: A pani wspomnienia z okresu 
II wojny światowej?

S. Zaniewiczowa: Kiedy mia-
łam 26 lat pracowałam za 
Uhnowem w szkole (był to rok 
1942, bardzo sroga i śnieżna 
zima). Pewnego dnia przyjeż-
dżają po mnie z Uhnowa sa-
nie. Zaczęłam się martwić, bo 
miałam w domu tatusia po wy-
lewie i spodziewałam się naj-
gorszego. Moje przeczucia były 
uzasadnione, przyjeżdżam do 
domu, a tatuś nie żyje, mama 
leży chora, babcia chora, brat 
Józef w niewoli. Ja nie płaka-
łam, ja wyłam z bólu. Nie mia-
łam nikogo z rodziny. Ale po-
mogli mi przyjaciele.

KR: Proszę opowiedzieć jak pani 
poznała swojego męża?

S. Zaniewiczowa: Męża Wła-
dysława znałam od dzieciń-
stwa, był kolegą mojego brata 
Józefa. Po maturze spotykali-
śmy się w świetlicy, na wrze-
sień 1939 roku zaplanowany 
był nasz ślub. Niestety, wybuch 
wojny pokrzyżował nasze plany, 
nikt nie myślał o ślubie i weselu 
A po wojnie spotkaliśmy się w 
Krośnie. Los tak pewnie chciał. 
31 sierpnia 1947 roku odbył 
się nasz ślub i zaraz 1 wrze-
śnia podjęliśmy pracę w no-
wopowstałym liceum w Dukli. 
Nie mieliśmy nic. Mąż walizkę, 
a w niej kołdrę i poduszkę. Ja 
mały neseserek. W budynku li-
ceum otrzymaliśmy jeden po-
koik i tak trzeba było mieszkać. 
Nie było kuchni, ani łazienki. 
Minęło już trzy dni od naszego 
ślubu, a nocy poślubnej jeszcze 
nie było, bo nie było możliwo-
ści. Później mieszkaliśmy w ka-
mienicy ks. Antoniego Typrowi-
cza. A potem z pomocą rodziny, 
a przede wszystkim brata Jó-
zefa, który mieszkał w Ameryce 
wybudowaliśmy dom, w któ-
rym mieszkam do dzisiaj. Teraz 
z synem Zdzisławem, bo moja 
mama Katarzyna, mąż i synowa 
już nie żyją.

KR: Czy może pani powiedzieć 
czytelnikom Dukli.pl co należy ro-
bić, jak żyć, aby tak długo żyć?

S. Zaniewicz: Nie mam recepty 
na długowieczność, ale zawsze 
lubię żartować, lubię także cze-
koladę. Swoje jednak przeży-
łam. Trzy razy w życiu mia-
łam sytuacje, które przeżyłam 
cudem. Kiedy miałam 5 lat,  

a było to w zimą, biegłam ulicą 
w Uhnowie i rozpędzone sanie 
przejechały po mnie. Słyszałam 
nadjeżdżające sanie, nie wiem 
dlaczego nie uciekłam, może 
było już za mało czasu, może 
położyłam sie na ulicy, nie pa-
miętam. Powiedziano mi, że sa-
nie przejechały po mnie, a mnie 
nic się nie stało. Pamiętam 
tylko parujące chrapy końskie i 
odjeżdżające sanie. A na ulicy 
zebrał się tłum ludzi zaalar-
mowanych przez kobietę, która 
całe to zdarzenie widziała. 
Drugi przypadek, kiedy o mało 
co nie straciłam życia wydarzył 
się w Towarzystwie Strzelec-
kim. Mieliśmy mieć zajęcia ze 
strzelania. Instruktor z pomoc-

W 1907 roku wybudował 
szkołę zawodową, gdzie pro-
wadzono warsztaty szewskie, 
ślusarskie, kowalskie. Mło-
dzież podczas warsztatów wy-
konywała prace dla ludności, a 
pieniądze z tego tytułu szły na 
ich utrzymanie. Zakład uczył 
młodzież oszczędzania, by póź-
niej umiała prowadzić swoje 
gospodarstwo. Ksiądz Broni-
sław wystarał się o drukarnię. 
W pracy nie ustawał. Założył 
czytelnię, kółko rolnicze, skle-
pik dla dzieci wiejskich. 

W zakładzie istniała 30- 
osobowa orkiestra, chór. Wo-
kół zakładu były inspekty z ja-
rzynami i kwiatami, a na łące 
pasły się nawet krowy rasowe. 
Od Jana Trzecieckiego kupił 
kawałek pola, na którym wy-
budował trzypiętrowy zakład 

dla chłopców. Za pracę jaką 
świadczył ks. Markiewicz na 
polu wychowawczym i spo-
łecznym cesarz Austro-Wę-
gier Franciszek Józef I z oka-
zji jego 50-lecia wstąpienia na 
tron wysłał księdzu Markie-
wiczowi „Krzyż Zasługi”. Za-
sługi jego były naprawdę wiel-
kie. Robił to wszystko z wiarą. 
Założył też zakład dla dziew-
cząt. Ale wszystko ma swój 
kres. Wyczerpany pracą zaczął 
chorować i dogasać. Zmarł 29 
stycznia 1912 roku. Pogrzeb 
był wielką manifestacją. Cało-
wali jego ręce i nogi. Zostawił 
po sobie pamiętniki i dzienniki.

Był Wielkim Kapłanem  
i Wielkim Polakiem. 

Stanisława Zaniewiczowa 

nikiem przywieźli broń. Swój 
karabin odłożył na bok. Pomoc-
nik instruktora zabrał go i po-
łożył razem z pozostałymi ka-
rabinami, nie wiedział bowiem 
że jest załadowany. Zaczęłyśmy 
się wygłupiać. Wiedziałyśmy, że 
karabiny są nie załadowne. Ko-
leżanka przyłożyła mi karabin 
do piersi i ciągnęła za cyngiel, 
żartując że mnie zabije, ale 
się zablokował. Później oka-
zało się, że to był naładowany 
karabin instruktora, który ni-
gdy się nie blokował. Instruktor 
wyszedł z nim na zewnątrz bu-
dynku i wystrzelił. Bardzo prze-
żył to zdarzenie. A mnie się ko-
lejny raz udało. Trzecie zda-
rzenie miało miejsce po woj-

nie. Już mieszkaliśmy w nowym 
domu. Pojechaliśmy z mężem 
do rodziny do Ustrzyk Dolnych. 
Kiedy w Jasieniu chcieliśmy 
kupić miód dla ks. Typrowicza 
właścicielowi pasieki uciekła 
rójka. Cały rój spadł na mnie. 
Wszędzie miałam pszczoły, użą-
dliły mnie wielokrotnie. Też mo-
głam stracić życie. Ale widocz-
nie tak miało być.

KR: Czy Pani chciałaby przekazać 
czytelnikom Dukli?

S. Zaniewiczowa: Wszystkim 
Czytelniczkom i Czytelnikom 
Dukli.pl życzę wszelkiej po-
myślności, nie zamartwiania 
się problemami, większego dy-
stansu do życia. A Pani Krysty-
nie Głód chciałam przypomnieć 

historię, którą zapamięta-
łam bardzo dokładnie dlatego,  
że utkwił mi w pamięci jej 
piękny głos. Było to na rozpo-
częciu roku szkolnego zaraz na 
początku mojej pracy nauczy-
cielskiej w Dukli. Rezolutna 
dziewczynka deklamowała 
wiersz i śpiewała. Nie zdążyłam 
jej pogratulować. Dowiedzia-
łam się tylko, że była to Kry-
sia Moskalówna z Teodorówki, 
późniejsza pani Głodowa, na-
uczycielka języka polskiego i 
muzyki. Pani Krystyno napra-
wiam błąd i gratuluję pięknego 
głosu.

K.R. Dziękuje Pani za rozmowę  
i życzę jeszcze wielu lat w zdro-
wiu i dobrej formie.

Ks. Bronisław Markiewicz 
Źródło: internet

Pani Stanisława Zaniewi-
czowa z domu Buńkowska uro-
dziła się 9 maja 1913 roku w 
Uhnowie, mieście położonym 
niedaleko Lwowa na kresach 
wschodnich nad rzeka Soło-
kiją. Do 1918 roku Uhnów na-
leżał do zaboru austriackiego,  
a po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości do II wojny świa-
towej do Polski. Miała jednego 
brata Józefa. Całą okupację brat 
spędził w niemieckiej niewoli, 
przed samym jej zakończeniem 
jego obóz został przeniesiony do 
Włoch. Po zakończeniu wojny 
brat prosto z obozu z Włoch 
wyjechał do Anglii, a stam-
tąd do Ameryki. Ojciec Michał 
był urzędnikiem urzędu skarbo-
wego, mama Katarzyna z domu 
Chrzanowska zajmowała się do-
mem. Mama pochowana jest 
w Dukli. Przeżyła dwie wojny 
światowe i wojnę polsko-so-
wiecką. Naukę rozpoczęła w 
szkole podstawowej w Uhno-
wie, a gimnazjum i seminarium 
nauczycielskie w Krośnie.
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Mój ulubieniec

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

Redakcja

Ulubieniec Janusza.

15 maja  
Polska Niezapominajka

Święto Niezapominajki
Rodzime święto zakochanych 

15 maja to data naszego polskiego święta zakochanych, nie 
amerykańskiego. W maju przyroda jest najpiękniejsza, delikatna, 
kolorowa tonąca w soczystej zieleni.

Święto Niezapominajki związane ze Świętą Zofią i pięknym 
skromnym niebieskim kwiatuszkiem.

Niezapominajki 
To skromne kwiatuszki
Urokliwe, wdzięczne 
W błękit przyodziane
W majowe święto zakochanych
Chcą być przytulane

Do wiersza dołączam fotografię po prostu z natury

Maria Walczak

Po prostu z natury

Pisanki z Mszany  
podbiły Warszawę

START

META

Dystans:  2.8 km
Maks. wysokość:  659 m

Bieg Główny -12,3 km-4 pętle - mężczyźni
Bieg Główny - 9,5 km-3 pętle - kobiety 
Bieg otwarty - 3,8 km OPEN

Pozostałe kategorie - rozpisane w regulaminie

Miejsce Imprezy: Stacja Narciarska Chyrowa

patronat medialny:

sponsorzy:

szczegóły: www.mosir.dukla.pl

Pisanki z Mszany 
podbijają Warszawę

Od kilku lat dziewczyny z Mszany malują pisanki. Przez ostat-
nie dwa lata Krystyna Szymczyk zdobywa pierwszą nagrodę w 
dukielskim konkursie pisankowym, a pozostałe - Marta Szymczyk 
czy Mirella Kleczyńska zajmują drugie i trzecie miejsca. 

 Nasze pisanki podobają się w Polsce i w tym roku panie sku-
pione w Stowarzyszeniu Polish Professional Women Network z 
Warszawy zaprosiły nas na swoje wielkanocne śniadanie, które 
odbyło się 22 marca w siedzibie największego pracodawcy w Pol-
sce - w firmie Siemens w Warszawie. Spotkanie, które prowadziła 
Prezes PWnet Dorota Warakomska, miało temat: „Silne kobiety w 
męskiej branży. Przywództwo. Kobiecy model zarządzania”.

Jak na wielkanocne śniadanie przystało pojechałyśmy z na-
szymi produktami: wędliną podarowaną nam przez firmę „Ja-
siołka”, kozimi serami z gospodarstwa „Figa” w Mszanie, serami, 
jajkami i grzybkami z naszych domowych zapasów. Mimo suto 
zastawionych stołów, przez gospodynie spotkania, nasz poczęstu-
nek wywoływał zachwyt zgromadzonych Pań. 

Po części oficjalnej uczestniczki spotkania z wielką radością 
uczyły się malowania pisanek. Nie kryły podziwu dla umiejętno-
ści naszych dziewczyn i starały się ubogacić nasz trzydniowy po-
byt w stolicy. Zafundowały nam wejściówki do Centrum Nauki 
„Kopernik”, a pani Joanna zaprosiła nas do swego butiku odzieżo-
wego i wypuściła dopiero, jak każda wybrała sobie jakiś ciuszek. 
Dziękujemy!

Mimo zimna i śnieżycy pobiegałyśmy trochę po Warszawie. 
Stadion Narodowy mamy sfotografowany z każdej strony, a Ju-
styna jeszcze dziś żałuje, że nie byłyśmy na meczu Polska - Ukra-
ina. Może to i dobrze, bo dziewczyny planują letni wyjazd w ter-
minie jakiegoś meczu. Będzie cieplej, będzie przyjemnie chodzić, 
a znajomych w Warszawie znowu nam przybyło.

Ewa Kaczmarska-Więckowska 

Fot. Maria Walczak

Ekspozycja wystawy 
„Zbrodnia katyńska”  
ZS nr 2 Dukla

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz 
Zespół Szkół nr 2 w Dukli zapraszają na wystawę pt. „Zbrod-
nia katyńska”, która eksponowana jest w Zespole Szkół nr 
2 w Dukli (ul. Armii Krajowej 1) w terminie do 29 kwiet-
nia 2013 r. 

Wystawia powstała w rzeszowskim oddziale IPN. Przed-
stawia ofiary zbrodni katyńskiej i jej mocodawców, ukazuje 
unikatowe zdjęcia z ekshumacji przeprowadzonych wio-
sną 1943 r. oraz w latach dziewięćdziesiątych XX w. Wy-
stawa porusza również ważny wątek kłamstwa katyńskiego 
i prawdy, która ocalała pomimo pięćdziesięcioletniego na-
kazu milczenia, a także formy zachowania i pielęgnowania 
pamięci ofiar zbrodni.

Wystawa jest dostępna w czytelni szkolnej. Zapraszamy 
serdecznie także mieszkańców miasteczka i gminy.

S. Kalita
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

II Otwarty Turniej 
Szachowy Dukla 2013 

23 marca 2013r. w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Dukli odbył się II Otwarty Turniej Szachowy Dukla 2013r. 
W zawodach udział wzięło 56 zawodników z różnych regionów 
Polski. Prawie wszystkie czołowe miejsca zdobywali zawodnicy 
z KS Komunalni Sanok, 
UKS SP 1 Brzozów oraz 
KKSz Urania Krosno. 
Najlepsi zawodnicy w 
kategorii open otrzymali 
puchary oraz nagrody 
pieniężne, natomiast w 
kategoriach juniorskich 
tylko puchary. Poniżej 
wyniki w poszczegól-
nych kategoriach .

 
Kategoria open: Klub:
I m Daniel Kopczyk KS Komunalni Sanok
II m Daniel Frączek ASSz Miedź Legnica
III m Marian Gałkowski 2000KS Komunalni Sanok

Kategoria juniorzy:
I m Maciej Czopor UKS SP 1 Brzozów
II m Jan Drabek KKSz Urania Krosno
III m Karol Zając KS Komunalni Sanok

Kategoria juniorki:
I m Zuzanna Jurkiewicz UKS SP 1 Brzozów
II m Anna Winter KKSz Urania Krosno
III m Emilia Wojtas UKS SP 1 Brzozów

O Puchar Prezesa 
6 kwietnia 2013r. w hali MOSiR odbył się Otwarty Turniej 

Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa UKS TKKF MOSiR Dukla.  
W zawodach udział wzięło 61 zawodników i 9 zawodniczek. Naj-
lepsza trójka otrzymała puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Końcowe wyniki (najlepsza 12) 
Kategoria rocznik 1997 i starsi:

I m Bogdan Maciejewski 
II m Krystian Frączek
III m Mateusz Włoch 
IV m Karol Śliwiński 
V-VI m Jan Dembiczak, Sławomir Pietruszka
VII-VIII m Zbigniew Wołtosz, Tomasz Krężałek 
IX –XII m Karol Drobek, Marcin Lenik, Dariusz Krukar, 

Mariusz Sporek
Wyniki w poszczególnych kategoriach dostępne na stronie 

www.mosir.dukla.pl 
Bogdan Maciejewski

Mistrzostwa 
Województwa 
Juniorów w Dukli

7 kwietnia br. na hali dukielskiego MOSiR odbyły się 
Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów w 
tenisie stołowym. Aneta Kręcidło i Jerzy Baran (oboje z 
PUKSArka Łętownia) zostali mistrzami województwa 
podkarpackiego juniorów w tenisie stołowym. W finale 
pokonali Annę Bińczycką (KKTS MOSiR Krosno) i Grze-
gorza Tomonia (KTS GOSiR Krościenko Wyżne). 

red

O puchar prezesa

Mistrzostwa  
Województwa  
Juniorów w Dukli

Uczestnicy turnieju

Organizatorzy ze zwycięzcami

Zaprasza na 
nieodpłatne zajęcia sekcji 

tenisa ziemnego 
dla roczników 2000-2005

zajęcia odbywać się będą:

wtorek godz. 15:00 - 16:00
czwartek godz. 15:00 - 16:00

t

start 07.05.2013r. korty MOSiR 

- MOSiR zapewnia sprzęt
- zapisy w godzinach zajęć
- uczestników obowiązuje strój sportowy 
   oraz obuwie zamienne

tel: 691 087 355

zapisy w godzinach zajęć

Nabór do sekcji 
piłki nożnej MOSiR Dukla

II Otwarty Turniej  
Szachowy Dukla 2013
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OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
Z posiedzenia Rady Miejskiej 

w Dukli

W marcu 2013 r. Rada Miejska w Dukli obradowała dwukrotnie: 
15 marca odbyła się XXX sesja, a 26 marca - XXXI sesja.

W obydwóch sesjach udział wzięło 15 radnych, burmistrz, z-ca 
Burmistrza, sekretarz, skarbnik, zaproszeni goście, kierownicy 
jednostek organizacyjnych, sołtysi i przedstawiciele wspólnoty 
samorządowej.

Porządek obrad XXX sesji przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3.  Ślubowanie radnego.
4. Zapytania i wolne wnioski.
5.  Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) wyrażenia zgody na zabezpieczenie wykonania umowy o 

przyznanie pomocy ,
b) wyrażenia zgody na zabezpieczenie wykonania umowy o 

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

Rada Miejska po wysłuchaniu opinii komisji resortowych pod-
jęła następujące uchwały: 

1) w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wykonania 
umowy o przyznanie pomocy. Uchwałę podjęto jednomyślnie /
głosowało 15 radnych/,

2)w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wykonania 
umowy o przyznanie pomocy.

Uchwałę podjęto większością głosów: 14 głosów „za” przy 1 
wstrzymującym się /głosowało 15 radnych/.

Porządek obrad XXXI sesji przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w 

Gminie Dukla za 2012 rok.
5. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-

gospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla ,
b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Dukli 

stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla ,
c) zaniechania inwestycji pn.” Przebudowa Spółdzielni Inwa-

lidów”,
d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Du-
kla w 2013 roku ,

e) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Dukla ,

f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2013 rok ,
g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla .
h) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka 

Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ra-
towniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Pań-
stwową Straż Pożarną lub Gminę Dukla .

8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

9. Oświadczenia i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

Rada Miejska po wysłuchaniu opinii komisji resortowych pod-
jęła następujące uchwały:  

1) w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego 

Miasta i Gminy Dukla. Uchwałę podjęto jednomyślnie /głoso-
wało 14 radnych/,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położo-
nej w Dukli stanowiącej własność mienia komunalnego. Uchwałę 
podjęto jednomyślnie /głosowało 14 radnych/,

3) w sprawie zaniechania inwestycji pn. ”Przebudowa Spół-
dzielni Inwalidów”.

Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 14 radnych/,

4) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Dukla w 2013 roku,

Uchwałę podjęto większością głosów : 13 głosów „za” przy 1 
głosie przeciw / głosowało 14 radnych/, 

5) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Dukla. Uchwałę podjęto większością 
głosów: 13 głosów „za” przy 1 wstrzymującym się /głosowało 14 
radnych/,

6) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 
2013 rok. Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 14 radnych/,

7) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Dukla Gminy Dukla.

Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 14 radnych/,

8) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działa-
niu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dukla. Uchwałę poddano pod 
głosowanie i podjęto jednomyślnie /głosowało 14 radnych/,

9) w sprawie zmiany w uchwale własnej dotyczącej wyrażenia 
zgody na zabezpieczenie wykonania umowy o przyznanie pomocy. 
Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 14 radnych/. 

Pełne teksty uchwał są dostępne na stronie internetowe-
j:www.bip.dukla.pl

OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY

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

Wykaz obejmuje działki nr 610 i 614 w Tylawie, 
część działki 1173 w Nadolu i część działki 89/2  
w Dukli.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 21 maja 2013 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.

Marek Górak
Burmistrz

 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 1166/7 o pow. 0,0678 ha, położona w Nadolu obję-
ta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064049/4 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 
12 kwietnia 2013 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 14 300,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 2 000,00 zł.
 Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowią-

zujący podatek VAT od towarów i usług.

- działka nr 1166/8 o pow. 0,0738 ha, położona w Nadolu obję-
ta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064049/4 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 
12 kwietnia 2013 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 21 000,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 2 600,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowią-
zujący podatek VAT od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 5 czerwca 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 29 maja 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 właści-

wy dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości 
osób reprezentujących dany podmiot.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeże-
li chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jed-
no postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zosta-
nie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednoli-
ty Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umo-
wy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedło-
żyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów 
cytowanej wyżej ustawy.

Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia 
umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek 
wpłaconego wadium.

Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z 
uzasadnionych przyczyn.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi 
nabywca.

Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można 
uzyskać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr tele-
fonu (13) 432 91 13

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 143 o pow. 1,00 ha, położona w Chyrowej, stano-
wiąca własność mienia komunalnego Gminy Dukla, cena wywo-
ławcza czynszu dzierżawnego wynosi 93,30 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.
Począwszy od 2014 roku czynsz dzierżawny podlega corocznie wa-
loryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towa-
rów i usług.

Umowa dzierżawna zostanie zawarta na czas nieokreślony. 

Przetarg odbędzie się dnia 5 czerwca 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, jeżeli 
wpłacą wadium w ustalonej wysokości.

Wadium w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru ewi-
dencyjnego i położenia działki należy wpłacić do dnia 29 maja 
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.
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Pod ścisłą gatunkową ochroną

Zwierzęta i rośliny występujące na terenie gminy Dukla

Czy czosnek niedźwiedzi jest 
przysmakiem niedźwiedzi?

Czosnek niedźwiedzi (Al-
lium ursinum L.) – gatunek ro-
śliny z podrodziny czosnko-
wych z rodziny amarylkowa-
tych. Rośnie dziko na terenie 
Europy. W Polsce występuje 
na całym terenie, głównie jed-
nak w Sudetach, Karpatach, na 
Pogórzu, gdzie jest dość pospo-
lity. Roślina osiąga wysokość 
20–50 cm. Rośnie kępami, cza-
sami tworzy duże, zwarte łany. 
Cała roślina wydziela charak-
terystyczny czosnkowy za-
pach, który zawdzięcza wy-
twarzanym w komórkach mer-
kaptanom. Cebula wąska, 
długa 2–6 cm, pokryta pół-
przezroczystą błoną, lub pozo-
stałymi z niej wiązkami włó-
kien. Czasem tworzą się nie-
liczne boczne cebulki. Łodyga 
prosto wzniesiona, pełna, trój-
kanciasta i bezlistna; wysokość 
15–50 cm. Liście wyłącznie 
odziomkowe, zazwyczaj dwa, 
czasem trzy lub jeden. Długo-
ogonkowe, szerokolancetowate 
do jajowatych, szerokie na 2–5 
cm, płaskie, cienkie, o soczy-
stozielonej barwie. Ogonki dłu-
gie na 0,5–2 cm, skręcone, w 
wyniku czego morfologicznie 
dolna, ciemniejsza powierzch-
nia liści skierowana jest ku gó-
rze. Zebrane w płaskokulisty, 
dość luźny baldach pozorny 
na szczycie łodygi. Przed roz-
winięciem kwiatostan osło-
nięty jest błoniastą okrywą zło-
żoną z 2–3 podłużnie jajowa-
tych, cienkich, białych list-
ków, które opadają zaraz po 
przekwitnieniu. Kwiaty białe, 
osadzone na dwa razy od nich 
dłuższych szypułkach, o śred-
nicy do 15 mm. Złożone są z 
6 do 1 cm długich, odstają-
cych, równowąskolancetowa-
tych działek, jednego 3-komo-
rowego słupka i 6 pręcików. 
Nitki pręcików szydlaste; prę-

ciki o połowę krótsze od płat-
ków. Owoc -pękająca na 3 czę-
ści torebka, w której znajduje 
się 6 nasion. Kwitnie od kwiet-
nia do maja. Kwiaty zapylane 
są przez trzmiele i muchy. Jed-
nak gdy nie dojdzie do zapyle-
nia krzyżowego, może nastąpić 
samozapylenie, gdyż po pew-
nym czasie niezapylony słu-
pek wygina się, dotykając prę-
cików. Mechanizm ten umoż-
liwia roślinie wytworzenie na-
sion również wtedy, gdy kwia-
tów nie odwiedzały owady. Na-
siona w łupinie nasiennej mają 
zgromadzony tłuszcz, chętnie 
zjadany przez mrówki, które 
przy okazji rozsiewają je po le-
sie. Nasiona dojrzewają już w 
czerwcu lub lipcu, jednak kieł-
kować mogą dopiero po kilku-
nastu miesiącach. Roślina le-
śna. Rośnie w wilgotnych i 
cienistych lasach liściastych, 
szczególnie buczynach – opty-
malne warunki stwarza mu 
zbiorowisko żyznej buczyny 
karpackiej, gdzie może wy-
stępować łanami. Występuje 
głównie w reglu dolnym. Pre-
feruje gleby świeże, gliniasto-
piaszczyste, zasobne w skład-
niki mineralne. Najczęściej wy-
stępuje na podłożu wapiennym. 
W górach występuje po regiel 
dolny. Roślina objęta w Polsce 
od 2004 r. częściową ochroną 
gatunkową. Gatunek umiesz-
czony na Czerwonej liście ro-
ślin i grzybów Polski (2006), 
na obszarze Polski uznany za 
narażony na izolowanych sta-
nowiskach. Głównym zagro-
żeniem jest nieprawidłowa go-
spodarka leśna: przebudowa la-
sów mieszanych na monokultu-
rowe lasy iglaste oraz niszcze-
nie jego siedlisk w lasach łęgo-
wych podczas regulacji rzek. 
Czosnek niedźwiedzi ma po-
dobne własności lecznicze, jak 

czosnek pospolity i inne 
gatunki czosnków. Ma 
silne działanie bakterio-
bójcze, obniża ciśnienie 
krwi, korzystnie działa 
na serce, zapobiega no-
wotworom złośliwym, 
miażdżycy, pobudza 
wydzielanie soku żo-
łądkowego i żółci. Jego 
silne działanie bakterio-
bójcze szczególnie przydatne 
jest przy leczeniu chorób gór-
nych dróg oddechowych, przy 
tym dodatkowo oprócz zabija-
nia bakterii czosnek pobudza 
wydzielanie śluzu w oskrze-
lach. Jeśli ma być stosowany 
do pobudzenia procesów tra-
wiennych, to najlepiej jest go 
zebrać na początku pory kwit-
nienia. Roślina jadalna. Aroma-
tyczne, pachnące czosnkiem li-
ście zawierają dużo witaminy 
C, pobudzają apetyt. Zalecane 
są jako składnik wiosennych 
zup; można je też dodawać do 
sałatek i kisić oraz marynować 
w oliwie. Łatwo się rozmnaża 
przez cebulki lub nasiona. W 
odróżnieniu od większości ga-
tunków czosnków może rosnąć 
w miejscu częściowo zacienio-
nym. Wymaga żyznej, próch-
nicznej gleby. Jest całkowicie 
mrozoodporny.

Nazwa tej rośliny w ję-
zyku niemieckim nie miała nic 
wspólnego z niedźwiedziem. 

Pochodziła od germańskiego 
słowa „hramusan” lub staro-
niemieckiego „ramsada”, od-
noszących się do warzyw ce-
bulowych. W niektórych re-
gionach do dzisiaj: Ramser” 
„Ramsch” lub „Ramsel” ozna-
czają czosnek niedźwiedzi. Sta-
rogermańskie przekazy łączyły 
zioło z niedźwiedziem. Uwa-
żano, że niedźwiedzie po prze-
budzeniu z zimowego snu posi-
lają sie świeżym czosnkiem, by 
dojść do pełni sił. Stąd blisko 
już było do wniosku, że spoży-
cie tej rośliny również u czło-
wieka pobudzi niedźwiedzią 
siłę. Nie ulega wątpliwości, że 
dopełnienie nazwy przymiot-
nikiem „niedźwiedzi” wska-
zuje, jak ważną rolę odgrywała 
ta roślina w dawnych czasach. 
W mitologii niedźwiedź ucho-
dzi za istotę posiadającą duszę, 
a rangę rośliny można odczy-
tać po znaczeniu zwierzęcia, od 
którego wywodzi swoją nazwę.

CH

 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

II przetarg ustny nieograniczony

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

- działka nr 235/1 o pow. 0,65 ha, położona w Zawadce 
Rymanowskiej objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064560/2 
urządzoną na rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego położona jest w tere-
nie oznaczonym symbolem „RM1”- teren zabudowy zagrodo-
wej-90% i „ZN1”- tereny leśne i zieleni – 10%. 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 
7 lutego 2013 r. 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
został przeprowadzony w dniu 4 kwietnia 2013 roku.

 Cena wywoławcza wynosi 20 000,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 2 500,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się dnia 5 czerwca 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 29 maja 2013 r. w 

OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
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 przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zosta-
nie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednoli-
ty Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umo-
wy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedło-
żyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów 
cytowanej wyżej ustawy.

Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia 
umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek 
wpłaconego wadium.

Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z 
uzasadnionych przyczyn.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi 
nabywca.

Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można 
uzyskać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr tele-
fonu (13) 432 91 13

Fotopułapki pomagają wykryć 
sprawców leśnych wykroczeń 

W marcu i kwietniu nasila się penetracja lasów przez właści-
cieli samochodów terenowych, dla których atrakcję stanowią wio-
senne kałuże i błoto. Strażnicy leśni ukarali już kilkunastu z nich 
mandatami karnymi. Przez pewien czas nieuchwytni byli zwolen-

nicy rajdów terenowych w la-
sach leśnictwa Grabownica na 
terenie Nadleśnictwa Brzozów, 
którzy nie pozwalali się zła-
pać na gorącym uczynku. Do-
piero wykorzystanie fotopu-
łapek do monitoringu terenu 
dało pozytywny efekt. W so-
botnie popołudnie 20 kwietnia 
kamery zrejestrowały kilka te-
renówek urządzających sobie 
„przejażdżki” po leśnych duk-
tach. Czytelne numery rejestra-
cyjne samochodów pozwoliły 
ustalić ich właścicieli. Sprawcy 
byli mocno zdziwieni, gdy po-
kazano im zdjęcia wykonane w 
terenie - wszyscy zostali uka-
rani mandatami karnymi z arty-
kułu 161 kodeksu wykroczeń. 

- Monitoring terenów leśnych 
narażonych na kradzieże czy też 
na nieuprawnione korzystanie z 
lasu coraz częściej pozwala nam 
ująć sprawców czynów zabro-
nionych – mówi Wojciech Zaj-
del, specjalista ds. ochrony mie-

nia w RDLP w Krośnie. – Lojal-
nie, poprzez tablice „teren moni-
torowany”, uprzedzamy, że w ta-
kich miejscach nasza działalność 
może być zarejestrowana, zgod-
nie z obowiązującymi w tej mie-
rze przepisami. 

W 2012 roku za nieupraw-
niony wjazd na tereny leśne 
strażnicy z terenu RDLP w 
Krośnie nałożyli 548 manda-
tów karnych, skierowali też 8 
wniosków o ukaranie do sądu, 
a dla 804 kierowców narusze-
nie przepisów skończyło się 
pouczeniem. 

Za nieuprawniony wjazd 
pojazdem mechanicznym na 
tereny leśne grozi grzywna do 
500 złotych. W wypadku od-
mowy przyjęcia mandatu kar-
nego, kierowany jest wniosek 
do sądu o ukaranie sprawcy. 

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP  

w Krośnie
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W pasiece

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”

Do każdej ceny netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Wszystkie krótkie ogłoszenia niekomercyjne, z ofertami 
pracy lub osób poszukujących pracy umieszczane są w Dukielskim Przeglądzie Samorządowym  nieodpłatnie.

Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

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

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

„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 25 zł dowóz do 5km gratis

Tel. 509 804 197

Ogłoszenia o zatrudnieniu 

umieszczamy bezpłatnie

Matka jest tylko jedna
W świecie pszczół można 

spotkać wiele fenomenal-
nych zjawisk. Jednym z nich 
jest matka pszczela, określana 
również jako królowa pszczół. 
Matka pszczela jak robotnice 
powstaje z tego samego jaja tzn. 
zapłodnionego. Obie są posta-
ciami żeńskimi. Jajo z komórki 
pszczelej przeniesione do ma-
tecznika spowoduje, że wy-
lęgnie się matka pszczela. Tę 
wiedzę wykorzystują pszcze-
larze chcąc odchować matki. 
Zabieg można wykonać do 3 
dnia rozwoju larwy pszcze-
lej. Jest to związane z tym, że 
pszczoły po tym okresie różni-

cują pokarm podawany larwom 
robotnic i larwom matecznym. 
Matki również rozwijają się w 
innych komórkach. Pszczoły 
zwykłą komórkę przerabiają na 
mateczną, która przyjmuje po-
stać grona zwisającego w dół. 
Należy wspomnieć, że larwa 
mateczna rozwija się przez 16 
dni, czyli pięć dni krócej niż 
larwa robotnicy. Po wygryzie-
niu się matki z rodziny wycho-
dzi rój. Jest to spowodowane 
tym, że matka pszczela nie tole-
ruje obecności drugiej matki w 
tym samym ulu i dochodzi do 
walki na śmierć i życie. By tego 
uniknąć stara matka wylatuje z 

ula zabierając ze sobą pewną 
cześć pszczół. Jeżeli w tym sa-
mym czasie wygryzły się dwie 
matki to po wyjściu roju młode 
matki walczą ze sobą i jedna 
z nich musi zginąć. Po wygra-
nej matka przeszukuje gniazdo 
i żądli wszystkie pozostałe ma-
teczniki niszcząc ewentualne 
konkurentki.

Pszczoły nie angażują się w 
potyczki między młodymi mat-
kami. Inaczej jest jeżeli zdrowa 
matka znajduje się w ulu i z ja-
kiegoś powodu do ula dosta-
nie się inna matka. W takiej 
sytuacji to pszczoły likwidują 
obcą matkę i to bardzo szybko. 
Pszczoły opiekują się matką 
i karmią ją przez całe jej ży-
cie. Matka może również sama 

pobierać pokarm, miód ale 
mleczko jest dla niej lepsze.

Po wygryzieniu matka 
przygotowuje się do odbycia 
lotów godowych. Podczas tych 
lotów kopuluje z trutniami i w 
zbiorniczku nasiennym prze-
chowuje nasienie trutni, które 
ma starczyć jej na całe życie. 
Należy tutaj wspomnieć, że 
pszczoły mimo, że opiekują się 
matką pszczelą to w przypadku 
jej wady szybko ją wymieniają, 
bez cienia współczucia. Jest to 
podyktowane tym, że bez kilku 
robotnic rodzina przetrwa, ale 
bez matki skazana jest na za-
gładę. Pszczoły robotnice w 
przypadku braku matki podej-
mują czerwienie, ale tylko zno-
szą jaja nie zapłodnione, z któ-
rych powstają trutnie. Rodzina 
skazana jest więc na zagładę.

Po powrocie z ostatniego 
lotu godowego matka pszczela 
podejmuje czerwienie. Z reguły 
następuje to po 2 – 3 dniach od 
powrotu do ula. Otacza ją świta 
pszczół, które karmią ją i czysz-
czą. Matka wydziela kilka sub-
stancji, które powodują że w 
rodzinie panuje porządek i har-
monia. Dzięki substancji ma-
tecznej robotnice są niepłodne 
i poświęcają się pracy na rzecz 
rodziny pszczelej. Resztę ży-
cia matka spędza w ulu nie wy-
latując, chyba że będzie mu-
siała ratować się ucieczką z ro-
jem. Jaki wysiłek musi ponieść 
dla rodziny świadczy fakt, że w 
sprzyjających warunkach może 
dziennie złożyć 2000 jaj. Żyje 
najdłużej z pszczół bo przecięt-
nie 3-4 lata do pięciu. 

W obecnej gospodarce 
matki pszczele należy wymie-
niać co dwa lata, ale decyduje 
o tym pszczelarz. 

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Bigos „Palce lizać”
Przepis podała stała Czytelniczka z Pałacówki.

Składniki:
1/2 kg kapusty kiszonej, 1 główka (średnia) kapusty białej,
1 kg łopatki, 1/2 kg boczku wędzonego swojskiego,
30 dag kiełbasy wiejskiej, 2 ząbki czosnku, 2 cebule,

Przyprawy: pieprz ziołowy, kminek, majeranek, ziele angielskie, liść laurowy, grzyby suszone, 
śliwki wędzone – 6 szt., powidło – 2 łyżki stołowe, koncentrat pomidorowy, oliwa z oliwek, 
sól morska.

Wykonanie:
2 ząbki czosnku obrać, pokroić, podsmażyć na oliwie na średnim ogniu (czosnek wyrzucić). 

Dodać pokrojoną w kostkę łopatkę i dusić. Posypać pieprzem ziołowym. Kapustę słodką po-
szatkować i wrzucić do duszonej łopatki, gotować na średnim ogniu.

Kapustę kiszoną wycisnąć (sok odlać do garnuszka) i dodać w razie gdy będziemy chcieli 
zakwasić bigos – do smaku, ugotować, odcedzić i dodać do gotującej się słodkiej kapusty. Bo-
czek pokroić w kostkę podsmażyć i dodać pokrojoną w kostkę cebulę – zeszklić i wsypać do 
garnka. Grzyby namoczyć i wlać razem z wodą do garnka. Dodać 6 śliwek wędzonych, 2 łyżki 
powidła, liść laurowy, ziele angielskie, kminek, majeranek, koncentrat pomidorowy. Posolić do 
smaku zieloną lub morska solą. Wymieszać i gotować na wolnym ogniu około 1 godz. Odsta-
wić w chłodne miejsce. Podgrzewać i podawać z razowym chlebem.

Bigos jest najlepszy po kilkukrotnym podgrzewaniu po 3, 4 dniach.
S m a c z n e g o !

Tir w rzece
8 kwietnia, około 4.20 rano na ulicy Żwirki i Wigury w Dukli 

mężczyzna kierujący ciężarówką marki DAF na łuku drogi wpadł 
w poślizg i wylądował w rzece Dukiełka. 

Ciężarówka przewoziła styropian. Kierujący pojazdem był 
trzeźwy i nie odniósł żadnych obrażeń. Przez kilka godzin po zda-
rzeniu na drodze wprowadzony był ruch wahadłowy. Specjali-
styczny sprzęt wyciągnął tira dopiero około 15.

Pamiętamy, że tego dnia był rano przymrozek, a każdy kto jeź-
dzi często tą drogą, pewnie niejednokrotnie narzekał na jej utrzy-
manie w zimie. 

Zebrał: WS
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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.

„Świat jest chyba stożkowaty, największe jest dno.”
       (Stanisław Jerzy Lec)

Złota myśl :)

Motto:
W koło była ciemność,
gałęzie u góry
wisiały jak zielone,
gęste, niskie chmury;
Wicher kędyś nad sklepem
szalał nieruchomym, 
jękiem, szumami, wyciem,
łaskotami, gromem

(Motto z Wielkiej Księgi Łowców Polskich z 2004 r.  
Okręg Bydgoski).

Łowiectwo i ekologia

Drodzy czytelnicy naszego 
kącika. Cieszę się ogromnie, że 
przybywa nam przyjaciół. Tak 
z osób niezrzeszonych i tych, 
którzy zamierzają w najbliż-
szej przyszłości czynić starania 
o przyjęcie do naszej braci my-
śliwskiej.

Przypomnę, że nasze te-
reny znajdują się w rejonach 
parków krajobrazowych, które 
są podziwiane zwłaszcza przez 
osoby przybywające z okolic 
nizinnych.

Wszyscy zachwycają się 
zróżnicowaniem naszych tere-
nów. Podziwiają nasze góry i 
pagórki, potoki pełne słońca, 
jak i różnorodności poszycia le-
śnego i różnorodności drzewo-
stanu, a nam tu mieszkającym 
zazdroszczą tego piękna.

Mamy na to wiele dowo-
dów. Wystarczy popatrzeć jak 
wiele osób z innych regio-
nów poszukuje wolnych do-
mów lub parceli budowlanych 

byle odejść od zgiełku wiel-
kich aglomeracji, ale są to prze-
ważnie ludzie przebywający 
na zasłużonych emeryturach. 
Młodzieży tu nie ciągnie, a ra-
czej młodzi wyjeżdżą szukając 
pracy nie tylko w Polsce ale i 
za jej granicami. Jak widzimy 
samym pięknem nie wyżyjemy, 
ale musimy myśleć, że będzie 
lepiej. 

Wiele kół łowieckich w tym 
i nasze przygotowuje się do ob-
chodów jubileuszu Polskiego 
Związku. Jednak otoczenie, w 
którym żyjemy mimo naszego 
święta nie wyczuwa podniosłej 
atmosfery.

Ataki na łowiectwo, jak 
były tak są! I będą! Rzadko mo-
żemy usłyszeć słowa pochwały, 
choć i takie się zdarzają. Przy-
kład pani redaktor Jaworo-
wicz, która w swoim programie 
„Sprawa dla reportera” docenia 
myśliwych za zorganizowanie 
publicznej zbiórki dla rodziny 

zmarłego na polowaniu myśli-
wego. Jest to bardzo miłe uzna-
nie, ale oczywiście nie zmieni 
wizerunku łowiectwa w oczach 
mediów i części społeczeństwa. 
Trudno się dziwić o sympatię 
od zdeklarowanej wegetarianki 
czy weganki, która na oczy nie 
widziała prawdziwego lasu i 
myli go z parkiem. Nie patrzą 
na swojego kota, który ma wro-
dzoną żyłkę myśliwską.  

Uważam, że jest możliwa 
współpraca myśliwych i orga-
nizacji ekologicznych. Należy 
tu na każdym kroku wyjaśniać, 
że wspólnie możemy wiele 
zdziałać, bowiem myśliwy zna 
las i wie co w nim żyje, a czę-
sto ekolog wie tyle ile jest na-
pisane. Nasz potencjał jakiego 
brak wielu organizacjom eko-
logicznym to coraz większa 
liczba myśliwych. Wykorzystu-
jemy wszelkie możliwe środki 
jakie daje nam państwo i prawo 
przekazując 1% naszych podat-
ków i chroniąc w ten sposób 
nasze pola, lasy i bagna.

W każdej gminie winny od-
bywać się spotkania ekologów 
z myśliwymi, Zarządami Kół 
Łowieckich, gdzie nastąpi wy-
miana zdań na nurtujące tematy 
i przyczyni się nie do rozbicia 
a zjednoczenia naszej współ-
pracy. Myślę, że będzie to 
wspaniała sprawa w związku z 

90-leciem powsta-
nia naszego zrze-
szenia.

Pragnę prze-
prosić ekologów, 
że zbyt ostro pi-
szę na ten temat, 
ale wspólnie z Za-
rządem żyjemy 
tym problemem i 
chcemy, aby nasza 
współpraca przyno-
siła korzyści dla do-
bra nas wszystkich. 

Łowiec Polski 
podaje nam, że we 
wszystkich okrę-
gach i kołach ło-

wieckich powinny zostać usta-
lone wspólne spotkania myśli-
wych z ekologami. Wymianę 
doświadczeń, a uważam, że 
efekty przyjdą same i będzie to 
dla uczczenia rocznicy 90-lecia 
PZŁ. 

Wiemy już, że 26 kwietnia 
odbyło się otwarcie Obchodów 
Jubileuszowych. 30 sierpnia 
odbędzie się Kongres Kultury 
Łowieckiej, 19-20 października 
2013 Hubertus Spalski zaś 29 
listopada Koncert Muzyki My-
śliwskiej.

Kończąc rozważania na te-
maty rocznicowe i im podobne 
odsyłam naszych kolegów jak 
i inne osoby, którym może 
sprzyjać szczęście i znajdą za-
bitą zwierzynę przez samo-
chód, aby natychmiast mięso 
dać do badania, podając swój 
właściwy adres, bo może nastą-
pić to co podaje nam Ł.P „ Kieł-
basa z padliny” i jakie mogą 
być tego następstwa zdrowotne.

I jeszcze jedno, nowoczesne 
gospodarowanie łowieckie nie 
może się dziś obejść bez poję-
cia rejonu hodowlanego. I choć 
termin ten wprowadzono do 
prawa łowieckiego blisko 20 lat 
temu, to jednak jego funkcjo-
nowanie do dziś sprawia wiele 
problemów.

Zarząd nasz ma pełne ręce 
roboty, bowiem w maju odbę-
dzie się Walne Zebranie człon-
ków Koła podsumowujące ca-
łokształt pracy w sezonie ło-
wieckim 2012-2013. Życzę mi-
łych i przyjemnych obrad. 

Na zakończenie:
„Dzik jest dziki, dzik jest zły, 
dzik ma bardzo ostre kły. 
Kto spotyka w lesie dzika, 
ten na drzewo szybko znika”

Jan Brzechwa 

Uśmiechnij się!

Bóbr i jego środowisko „Łowiec Galicyjski 2013” . Fot. St. Lis

W ZS nr 2 w Dukli obejrzeć można wystawę Dukla w sta-
rej fotografii. Składają się na nią pięknie zachowane zdjęcia 
przedwojennej Dukli w dużym formacie udostępnione przez  
p. Jacka Koszczana prezesa stowarzyszenia Sztetl Dukla. 

Zobaczyć także można archiwalne zdjęcia z pustelni świętego 
Jana i wygląd pustelni dzisiaj, złotą studzienkę, Duklę w czasie II 
wojny światowej, kościół parafialny im. świętej Marii Magdaleny 
oraz klasztor Bernardynów. Wystawę wzbogaca giełda książki. 

W przygotowaniach wystawy brało udział wiele osób, którym 
należą się podziękowania. Aranżację i rozbudowę wystawy wy-
konała młodzież z klasy III LO pod opieką p. Andrzeja Szwasta. 
Dziękujemy też pani Marii Fornal oraz panom: konserwatorom 
Andrzejowi Wójtowiczowi, Kazimierzowi Kargulowi, fotogra-
fowi Juliuszowi Stoli oraz Jarosławowi Drobiniakowi. Przy pra-
cach technicznych pomagała także młodzież gimnazjalna. Pomy-
słodawcą wystawy jest koło historyczne pod opieką p. Stanisława 
Kality. 

Wystawa jest dostępna w czytelni szkolnej. Zapraszamy ser-
decznie także mieszkańców miasteczka i gminy.

- Antoś, pchła mi chodzi po ple-
cach, złap i zabij ją
- Zapal światło- doradza za-
spany mąż. Jak cię zobaczy 
sama zdechnie ze strachu.

* * *
Myśliwy wraca wcześniej z po-
lowania i zostaje swoją żonę 
w łóżku z kochankiem. Staje 
oniemiały
- Stefan- mówi żona- ty się nie 
gap, ty się ucz.

* * *
Myśliwy pyta kolegę, jaka jest 
różnica pomiędzy kobietą cno-
tliwą, a niecnotliwą?
- Jest to różnica kolejowa. Do 
cnotliwej jest pociąg, a do nie-
cnotliwej kolejka.

* * *
Lekarz pyta siostrę dlaczego tak 

Myśliwy rozmawia z narze-
czoną przed ślubem:
- Nie myśl najdroższa, że mał-
żeństwo to sama przyjemność. 
Będziesz musiała gotować 
obiady.
- A ty najdroższy, będziesz mu-
siał je jeść.

* * *
Żona myśliwego budzi go w 
środku nocy:

trzęsie tym chorym myśliwym?
- Muszę go obudzić bo jeszcze 
nie zażył proszku nasennego.

* * *
Myśliwy mówi do żony:
- Gdybyś mnie zdradziła umarł-
bym z zazdrości.
- Z tego się nie umiera. Gdyby 
było inaczej nie żył byś od 
dawna.

Opracował 
Honorowy Członek  

Koła Łowieckiego w Dukli
Fryderyk Krówka

Z galerii www.e-Dukla.pl: „Gmina Dukla na starych fotografiach”
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