
Dukla.plnr 266  str. 1  

Nr 6 (266) Czerwiec 2013 rok XXIII www.dukla.pl/dps  dps@dukla.pl

Cena 2,80 zł (5% VAT)

Mistrzostwa Polski w Biegach 
Górskich w stylu anglosaskim

Chyrowa 2013



Dukla.plstr. 2  nr 6/2013 Dukla.plnr 266  str. 3  

DUKLA.pl - miesięcznik (www.dukla.pl/dps)
Wydawca: Ośrodek Kultury w Dukli, ISSN 2080-0835
Adres redakcji: 38-450 Dukla, Trakt Węgierski 11, p. 301,
tel. (+48*13) 432-91-33, fax (+48*13) 433-10-11, e-mail: dps@dukla.pl
Redaguje zespół: Krystyna Boczar-Różewicz - red. naczelna, Wiktor Szyn-
dak - red. techniczny - skład i łamanie, Janusz Krowicki, Daniel Biały - 
wyd. internetowe, Halina Cycak, Mirosław Matyka, Barbara Pudło 
Współpracujący: Fryderyk Krówka, Witold Puz, Zbigniew Ringer, 
Maria Walczak, Stanisława Zaniewicz, Aleksandra Żółkoś
Druk: Drukarnia „HEDOM”, ul. Kletówki 54a, Krosno, 
tel./fax 13 432 02 02, www.hedom.pl
Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Zastrzegamy sobie prawo do 
skracania artykułów i adiustacji tekstów. Dostarczone materiały można 
odebrać w siedzibie redakcji.
Numer zamknięto dnia 28 maja 2013 r. Udostępniono do sprzedaży  
3. 06 2013 r. Nakład 450 egz. 
OKŁADKA: Fot. Krystyna Boczar-Różewicz 

W czerwcowym numerze:

ciąg dalszy na str. 5 u

Widziane z Cergowej

W setną rocznicę urodzin.................................................................................. 2

Międzynarodowy Dzień Dziecka ....................................................................... 2

W kanionie Kolki i w Dukli.pl ............................................................................ 3

Dukielskie specjały – kto, gdzie i jakie ............................................................ 4

Skarb z szuflady ................................................................................................ 6

Bajarze z Leska wyróżnieni............................................................................... 7

Znaleziono martwe niedźwiedzie  .................................................................... 7

„Dzięcioł w drzewo stukał ….” .......................................................................... 8

XXIII Kermesz Łemkowski w Olchowcu ............................................................ 8

Zespół Step z gościnnym występem ..............................................................11

Ośrodek Kultury w Dukli informuje ................................................................11

„Dukielskie pejzaże”  ......................................................................................11

Pierwsza runda Cyklokarpaty 2013  ..............................................................12

Ignacy Mościcki Prezydent II Rzeczypospolitej ..............................................13

Cudze chwalicie swego nie znacie… ..............................................................14

Grzybobranie rozpoczęte  ...............................................................................14

W anglosaskim stylu ....................................................................................... 17

Pierwszy Turniej na Orliku – Sanok  ...............................................................18

Trzecie miejsce Marty i Mateusza  .................................................................18

Puchar smoka .................................................................................................18

OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY ............................................19

Tenisowa Majówka ..........................................................................................19

W pasiece ........................................................................................................20

Na Pustelni u św. Jana ....................................................................................20

Otwarcie „Orlika” w Tylawie ............................................................................21

W krainie rondla i patelni ................................................................................21

Wydarzyło się w naszej gminie .......................................................................21

Łowiectwo i ekologia .......................................................................................22

Firmy z Polski Wschodniej na targach w Szanghaju .....................................23

„Doświadczenie to dobra szkoła, ale czesne 
jest bardzo wysokie.”
        (Heinrich Heine)

Złota myśl:

stukam odpowiedni kod i za 
chwilę jestem w Sydney, No-
wym Jorku, w Alabamie czy w 
Paryżu. Nie mówiąc już o Du-
kli. A młodzież dzisiejsza na-
wet sobie nie zdaje sprawy z 
tego, jak bardzo świat nam się 
skurczył. Wystarczy dziś pójść 
do najbliższego biura podróży, 
poprosić o ofertę i zasypanym 
zostanie się propozycjami wa-
kacji na Bermudach, na Ha-
wajach i Seszelach, ale rów-
nie ponętną ofertę urlopową 
otrzymam z Bieszczadów,  
z Beskidu Niskiego czy Wyso-
kiego, nie mówiąc już o prze-
reklamowanym Zakopanem 
czy Sopocie. A kto z nas, lu-
dzi bywałych, czyli starszych 
nie pamięta czasów, kiedy zna-
jomości bywały nieraz waż-
niejsze i układy, niż pienią-
dze i znana marka. Można było 
mieć pieniądze i nie otrzymać 
paszportu, bo ktoś miał haka 
na milicji. Wakacje w Bułga-
rii czy nad Morzem Czarnym 
w Rumunii to był szczyt ma-
rzeń, i to się wspominało przez 
długie lata i było przedmiotem 
zazdrości bliższych i dalszych 
przyjaciół. Ba, wyjazd do cze-
skiej Pragi był równie ponętny 
dla przeciętnego Polaka, jak 

W kanionie Kolki  
i w Dukli.pl

Wiele lat temu, ale działo 
się to w latach już nam współ-
czesnych, wpadł do mnie do 
Krakowa młody człowiek  
z Ameryki. I pierwsze, co go 
zadziwiło w Polsce to było to, 
że nie chodzą tu, po ulicach 
polskich miast, białe niedźwie-
dzie. Że możemy swobodnie o 
wszystkim rozmawiać, że dzia-
łają tu telefony, jest kolorowa 
telewizja, a sklepy są pełne to-
warów. Ale prawda była i taka, 
że kiedy chciał się podzielić 
tymi wiadomościami ze swoją 
rodziną w Atlancie usłyszał w 
słuchawce, że rozmowę będzie 
miał za około cztery godziny, 
ale równie dobrze to może być 
godzin czternaście. Dopowiem 
tu, że nie było jeszcze w tam-
tym czasie bezpośrednich roz-
mów międzymiastowych, nie 
mówiąc międzykontynental-
nych. Były jeszcze „panienki 
z międzymiastowej”, a dobra 
znajomość z którąś z nich gwa-
rantowała szybkie połącze-
nia. Były rozmowy tak zwane 
„błyskawiczne”, ale one kosz-
towały krocie. Najważniejsze 
były znajomości.

Dzisiaj z Ameryką czy  
z Australią rozmawiam tak, 
jakbym dzwonił do pani re-
daktor naczelnej z Dukli - wy-

W setną rocznicę urodzin
8 maja br. w Zespole Szkół nr 1 w Dukli odbyła się piękna 

uroczystość imieniny i setna rocznica urodzin Pani Stanisławy  
Zaniewicz. Spotkanie zostało zorganizowane przez dyrekcję szkoły 
i Koło Emerytów, w większości uczniów, uczennic i wychowanków 
szacownej Jubilatki, która w szkole przepracowała 40 lat.

latki. Były również życzenia  
i kwiaty od Koła Emerytów i in-
dywidualne życzenia od wszyst-
kich, którzy przybyli na uro-
czystość. 

9 maja br. Szacowną Jubi-
latkę odwiedził burmistrz Dukli 
p. Marek Górak z życzeniami, 
tortem i okolicznościowym pre-
zentem.

Były także życzenia i kwiaty 
z Urzędu Stanu Cywilnego  

Międzynarodowy  
Dzień Dziecka

W Polsce, tak jak w innych europejskich krajach należą-
cych kiedyś do bloku państw socjalistycznych Dzień Dziecka 
obchodzony jest 1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go 
w związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholm-
skim. Od 1952 r. stało się świętem stałym. Jego inicjatorem jest or-
ganizacja zwana International Union for Protection of Childhood, 
której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego 
świata. Z okazji Dnia Dziecka w szkołach często obchodzony jest 
dzień sportu; np. poprzez organizowanie rozgrywek międzykla-
sowych. 

Dzień Dziecka zazwyczaj kojarzy się wszystkim z radością, 
zabawą i prezentami. Z tej okazji organizowanych jest też wiele 
imprez dla najmłodszych. Warto jednak przy tej okazji zastanowić 
się nie tylko nad komercyjną stroną tego wydarzenia, a pomyśleć 
przez chwilę o sytuacji i problemach dzieci na świecie. Taka bo-
wiem była pierwotna idea tego święta…

Źródło: internet

Uroczystość rozpoczęła się 
wystąpieniem dyrektora szkoły 
Jerzego Pęcaka. Uczniowie pod 
kierunkiem nauczyciela mu-
zyki przygotowali program ar-
tystyczny dedykowany Jubi-

latce. Wspaniały tort przygo-
towali wychowankowie pani 
Stanisławy. Dyrektor szkoły 
w imieniu własnym i wszyst-
kich nauczycieli złożył życzenia  
i piękne kwiaty na ręce Jubi-

w Dukli, który reprezentowała  
p. Jolanta Albrycht. Na urodziny 
przybyły przedstawicielki ZUS 
w Jaśle p. Maria Bogacz kie-
rownik Inspektoratu w Krośnie 
i specjalistka Katarzyna Jakubo-
wicz-Dobrowolska. Nie zabrakło 
przedstawicieli prasy lokalnej. 

Pani Stanisławie skła-
damy życzenia 200 lat w do-

brym zdrowiu i humorze.
Krystyna Boczar-Różewicz

Z wizytą u pani Stanisławy Zaniewicz

Miłości, radości i uśmiechu na co dzień,
Szczęśliwego dzieciństwa

Wszystkim dzieciom, tym małym
i trochę większym z okazji ich święta

życzy Redakcja
Dukli.pl

Podziękowanie
Z okazji moich imienin (8 V) i 100 urodzin(9 V) otrzymałam 

od wielu życzliwych osób życzenia, za które składam podzięko-
wania. Dziękuję Panu Dyrektorowi Jerzemu Pęcakowi za zor-
ganizowanie 

w dniu 8 maja spotkania z gronem nauczycielskim, któremu 
za przybycie i życzenia dziękuję. Dziękuje też Panu Stanisła-
wowi Fornalowi oraz osobom, które przyczyniły się do spo-
tkania. Dziękuje za piękny chór dziewczynek oraz ich paniom 
wychowawczyniom za wyuczenie piosenek. Podziękować Wam 
powinnam na miejscu, ale nie uczyniłam tego gdyż wzruszenie 
moje było bardzo mocne. W Was moje kochane chórzystki wi-
działam swoje szkolne i młode lata. Serdeczne podziękowania 
składam panu Burmistrzowi oraz osobom, które z nim mnie od-
wiedziły: przedstawicielce Urzędu Stanu Cywilnego z Dukli, 
pani z ZUS z Krosna oraz pani Krystynie naczelnej redaktor 
„Dukli” na ręce, której składam podziękowania całej redak-
cji. Składam podziękowania grupie charytatywnej „Caritas” 
na czele z panią Ireną. Nie zapominam złożyć serdeczne po-
dziękowania sąsiadom . Wszystkim, którzy w tym dniu mnie od-
wiedzili składam serdeczne podziękowania. Ci, którzy nie mo-
gli przyjść telefonowali więc im też serdecznie dziękuję. Miłą 
niespodziankę sprawił mi Ksiądz Wojciech Kuzar odprawiając 
u mnie w pokoju Mszę Świętą . Za to serdecznie dziękuję. Był 
to bardzo wzruszający moment.

Jeśli komukolwiek nie złożyłam podziękowań z przeoczenia 
czy z chwilowego zapomnienia to bardzo przepraszam.

Wszystkim serdecznie dziękuję i życzę żeby każdy z Was też 
obchodził swoje 100 –ne urodziny. Są to moje dla Was życzenia.

Szczęść Wam Boże.
Stanisława Zaniewiczowa
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Widziane z Cergowej
u dokończenie ze str. 3 

Wiadomości z Gminy

dziś wycieczka, powiedzmy, 
szlakiem karawan czy do ka-
nionu Kolki lub rzeki Kolo-
rado. Nawiasem: ktokolwiek 
znajdzie się w tamtej okolicy, 
polecam ten ostatni i spojrze-
nie w dół na wąziutką wstęgę 
rzeki i strome i długie zejście 
do dna kanionu. Wtedy czło-
wiek staje się maleńki, i jakby 
nic nie znaczący, po prostu 
tyci, tyciuteńki. Ale co tam 
kaniony i kolorady, skoro ilu  
z nas nie widziało Warszawy, 
polskiego morza, nie było ni-
gdy w górach i nie widziało 
wschodu słońca na tejże Babiej 
właśnie. Babia Góra, najwyż-
szy szczyt beskidzki to jedna 
z najpiękniejszych gór świata i 
jestem pewien, że zaprotestuje 

tu Krysia, redaktorka naczelna 
„D”, że ona znajdzie w swo-
ich Bieszczadach kilka rów-
nie pięknych szczytów. Tak, 
być może, ale BG ma swoją 
legendę, ma tę tajemnicę, ja-
kiej nie mają inne polskie góry 
- to jest ów magiczny punkt, 
za którym jest wszystko, i nie 
ma już nic więcej. To są te 
wschody słońca na Babiej, to 
jest owo mozolne dreptanie 
po drewnianych schodach, ja-
kie wyznaczono wspinaczom, 
którzy biorą Babią od strony 
Krowiarek i górnego płaju. Ale 
już w chwilę później cały trud 
podejścia rekompensuje cu-
downy widok ze szczytu. Na 
koronkę Tatr, kiedy trudno roz-
poznać poszczególne szczyty 
(jednego razu mignęła mi 
chyba w słońcu kolejka na 
Kasprowy), na masyw Pilska  

Dukielskie specjały – 
kto, gdzie i jakie
Celem projektu jest promocja i popularyzacja produk-
tów: lokalnych, tradycyjnych i regionalnych wytwarzanych  
w gminie Dukla

W projekcie współfinansowanym przez Szwajcarię w ra-
mach szwajcarskiego programu współpracy z nowy-
mi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w wysokości 
18 664,24 zł i wkładzie własnym beneficjenta w wysoko-
ści 3 293,69 zł zostały zidentyfikowane produkty i dania lo-
kalne, regionalne, tradycyjne i ekologiczne, wydany infor-
mator „Dukielskie specjały – gdzie i kto”, przeprowadzo-
na konferencja prasowa i degustacja potraw przygotowa-
nych przez 12 podmiotów dla dziennikarzy prasowych, ra-
diowych i telewizyjnych z Polski. Każdy z uczestniczących 
w konferencji prasowej dziennikarzy przygotuje materiał z 
przygotowanej degustacji produktów lokalnych, tradycyj-
nych i regionalnych. 
Całkowity wartość projektu: 21 957,93 zł

Termin realizacji projektu: 1.11.2012r. – 30.05.2013r.
Beneficjent: Gmina Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 
Dukla, tel.13 43 29 133, e-mail: promocja@dukla.pl 

Z posiedzenia Rady Miejskiej w Dukli
W dniu 17 maja 2013 r. odbyła się XXXII sesja Rady 

Miejskiej w Dukli.
W sesji udział wzięło 15 radnych, burmistrz, z-ca burmistrza, 
skarbnik, zaproszeni goście, kierownicy jednostek organizacyj-
nych, sołtysi i przedstawiciele wspólnoty samorządowej.
Porządek obrad XXXII sesji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Dukla.
5. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Dukli za 2012 rok.
6. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
7. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 
w Dukli,

b) określenia przystanków komunikacyjnych, których właści-
cielem lub zarządzającym jest Gmina Dukla, udostępnia-
nych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków,

c) ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komu-
nikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Dukla,

d) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf 
za odprowadzanie ścieków do komunalnej kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Równe,

e) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2013 rok,
f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla,
g) zaciągnięcia pożyczki w kwocie 500.000,00 zł na wyprzedza-

jące finansowanie,
h) ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podró-

ży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Dukli,
i) ustanowienia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów po-

dróży służbowych dla przewodniczących organów wykonaw-
czych jednostek pomocniczych Gminy Dukla,

j) ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza 
Dukli,

k) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2013 rok.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Oświadczenia i informacje.
11. Zamknięcie sesji.
Rada Miejska po wysłuchaniu opinii komisji resortowych podjęła 

następujące uchwały:
1) w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady 
Miejskiej w Dukli 
Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 15 radnych/,
2) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dukla, udostępnia-
nych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad ko-
rzystania z tych przystanków
Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 15 radnych/.
3) w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystan-
ków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Dukla
Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 15 radnych/,
4) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych 
taryf za odprowadzanie ścieków do komunalnej kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Równe,
Uchwałę podjęto jednomyślnie / głosowało 15 radnych/, 
5) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2013 
rok,
Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 14 radnych/,
6) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Dukla Gminy Dukla.
Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 15 radnych/,

7) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 500.000,00 zł na wy-
przedzające finansowanie. Uchwałę podjęto większością głosów: 
14 głosów „za” przy 1 wstrzymującym się /głosowało 15 radnych/,
8) w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Dukli. Uchwałę 
podjęto większością głosów:11 „za”, 3 przeciw przy 1 wstrzymu-
jącym się /głosowało 15 radnych/. 
9) w sprawie ustanowienia zasad wypłacania diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wy-
konawczych jednostek pomocniczych Gminy Dukla. Uchwałę pod-
jęto większością głosów: 10 głosów „za”, 4 przeciw przy 1 wstrzy-
mującym się /głosowało 15 radnych/.
10) w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia 
Burmistrza Dukli. Uchwałę podjęto większością głosów: 10 gło-
sów „za”, 4 przeciw przy 1 wstrzymującym się /głosowało 15 
radnych/,
11) W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2013 
rok. Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 15 radnych/

Pełne teksty uchwał będą dostępne na stronie internetowej:www.
bip.dukla.pl

ZS

i po drugiej stronie lekko zary-
sowane Gorce i jeszcze dalej 
Pieniny. Byłem w różnych gó-
rach tu i ówdzie, ale jakże za-
pomnieć sprzed wielu, wielu 
lat owe harcerskie namioty na 
skraju zachodnich Tatr, innym 
razem w Beskidzie Żywiec-
kim, w Gorcach i owo ognisko 
harcerskie na polanie w Ko-
wańcu nad Nowym Targiem, 
kiedy zaproszonych gości i nas 
wszystkich zabawiał Romek 
Polański. Tak, tak - ten sam 
słynny Roman, który był w 
mojej „dwudziestce czwórce”, 
krakowskiej drużynie harce-
rzy, a to były lata krótko powo-
jenne. Mieliśmy chusty zgniło 
zielone, i był w nas wszystkich, 
młodych wówczas chłopakach, 
ten żar młodości (wiem, to za-
brzmiało jak kiepski slogan)  
i myśleliśmy, że świat zawo-

jujemy. Tymcza-
sem to świat nas 
zawojował, dali-
śmy mu się podbić 
i tak on nas podbija 
do dziś. To były 
trudne lata, ale nie 
wiem czy nie cie-
kawsze niż te dzi-
siejsze. Już ustabi-
lizowane, doświad-
czone, a na pewno 
z ogromnym baga-
żem przeżyć. Na 
które złożyły się 
także owe harcer-
skie obozy, nar-
ciarskie wędrówki 
górskie, lata zawo-
dowej pracy, ty-
siące, ba - może i 

dziesiątki tysięcy zapisanych 
stron dziennikarskich tekstów,  
w tym uzbierało by się i kilka 
setek do dukielskiej „Dukli, 
pl.” Piszę je nieodmiennie  
z Krakowa i nie uległem nigdy 
sugestiom, aby w jakiś sposób 
nawiązywać do lokalnych du-
kielskich kolorytów. W „Du-
kli. pl” jest głównie o regio-
nie, więc czytelnikowi nie za-
szkodzi, jeżeli przez chwilę 
poczyta o sprawach spoza. Jest 
zresztą w zwyczaju wielkich 
gazet, choćby one były regio-
nalne i monotematyczne, aby 
od czasu do czasu wspomnieć 
o czymś innym, niż wyzna-
cza to tytuł i linia redakcyjna. 
I dlatego, jak długo będę pi-
sywał do tego miesięcznika, 
tak zawsze będą w tych tek-
stach sprawy bardziej ogólne, 
niż zwykło się zamieszczać  
w prasie lokalnej. Chyba, że 
znudzi się to wszystko pani 
redaktor naczelnej i pewnego 
dnia otrzymam maila lub te-
lefon i słowa: „wiesz, z wielu 
względów musimy ograniczyć 
teksty poza redakcyjne, dzię-
kujemy za współpracę, czołem 
cześć”. Powiem tu jeszcze, i to 
jest prawda, że w moim dzien-
nikarskim żywocie, kiedy 
przestałem etatowo pisać do 
Dziennika Polskiego w Krako-
wie, sporo satysfakcji dała mi 
wieloletnia bliska współpraca 
z nowojorskim Nowym Dzien-
nikiem (polska gazeta w No-
wym Jorku), i właśnie z „Du-
klą. pl”. Tak to właśnie bywa.

Zbigniew Ringer
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Skarb z szuflady
Można powiedzieć, że 

początkiem tej historii jest 
chwila, w której dwóch mło-
dych żołnierzy stanęło przed 
obiektywem, żeby zrobić so-
bie pamiątkowe zdjęcie z ma-
newrów. Nie byłoby w tym nic 
niezwykłego, gdyby nie to, że 
chwila, zamrożona na foto-
grafii, miała miejsce ponad 
100 lat temu. 100 lat to wy-
starczająco długo, żeby w nie-
pamięci utonęli ludzie i ich 
losy, a co dopiero mały kar-
tonik – rodzinna pamiątka.  
A jednak ten niewielki kawa-
łek papieru, z podobiznami 
żołnierzy CK Armii, przetrwał 
dziesiątki lat w oczekiwaniu na 
odpowiedni moment by przy-
pomnieć się naszym czasom.

„Nasze czasy” w osobie 
Pana Walentego Kozubala, 
mieszkańca z Wietrzna przypo-
mniały sobie o nim za sprawą 
cyklicznej audycji, nadawanej 
co sobotę o 8.40 w Radiu Rze-
szów. Audycją tą jest „Klub 
Dobrego Wojaka Szwejka” 
tworzony przez Przemyskie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Do-
brego Wojaka Szwejka. „Ce-
sarsko-Królewski”, po szwej-
kowsku ironicznie nastawiony 
do rzeczywistości, charakter 
tej audycji od razu przywo-
dzi na myśl przedpierwszo-
wojenne czasy, których echa 
do dzisiaj żyją jeszcze w na-
szych okolicach w mowie, lub 
w szufladach i na strychach 
domów. Nic zatem dziwnego,  
że również Pan Walenty przy-
pomniał sobie o „pewnym sta-
rym zdjęciu”. Ale, co dalej? 
Krótkie, sentymentalne wspo-
mnienie to za mało. Szkoda 
byłoby dopiero co odzyskany 
kawałek historii znów rzucić 
na pastwę zapomnienia. Stąd 
zrodził się pomysł, żeby zain-
teresować zdjęciem „dzisiej-
szych Szwejków” – bądź co 
bądź strażników czasów Do-

brego Wojaka. Ci zaś, zoba-
czywszy zdjęcie i przeczytaw-
szy opis na odwrocie, stwier-
dzili krótko: „Przyjeżdżamy!”

Niezłe „Jajce”!
Być może tym co zawa-

żyło na tej decyzji najbardziej 
było miejsce wykonania fo-
tografii – bośniacka miejsco-
wość o nazwie Jajce (sic!). 
Kto nie wierzy – może spraw-
dzić na mapie – ta miejsco-
wość istnieje naprawdę. Na-
zwa „Jajce” brzmi niemal jak 
motto każdego szanującego się 
„Szwejka” lub szwejkologa, 
bo czyż w oczach Szwejka ży-
cie to nie „jedne wielkie…”? 
Jak zatem przemyscy spadko-
biercy szwejkowskiego ducha 
mogli sobie odmówić przy-
jemności rozmowy z właści-
cielem „jajcarskiej” pamiątki  
i odwiedzenia przy okazji 
prawdziwie galicyjskiego mia-
steczka – Dukli?

Melduję posłusznie,  
że znowu jestem!

Tak mógłby powiedzieć 
Szwejk, wchodząc wraz ze 
swoimi przemyskimi „kole-
gami” do budynku muzeum w 
Dukli, pewnej pięknej kwiet-
niowej niedzieli. Niemal od 
progu zaczęły się dokładne 
„oględziny” oryginalnego 
zdjęcia (wcześniej znanego 
tylko ze skanów). Jak to zwy-
kle w przypadku starych zdjęć, 
dużo ciekawsza od ich formy 
jest historia, którą opowiadają 
oraz kto się na nich znajduje. 
To konkretne zdjęcie – punkt 
centralny całej wizyty – przed-
stawia najprawdopodobniej 
dziadka Pana Walentego wraz 
z kolegą. „Najprawdopodob-
niej” to jedyne co można po-
wiedzieć dlatego, że osoby, 
który mogłyby to stwierdzić z 
całą pewności zmarły, zanim 
Pan Walenty mógł zadać od-
powiednie pytania. – „Szacun-

kowi” – zdiagno-
zowali sprawnie 
„szwejkowie”, 
rozszyfrowując 
kolejny kawałek 
historii zdjęcia. 
„Szacunkowi” – 
jak ich potocz-
nie nazywano – 
byli to podofice-
rowie artylerii,  
a zatem nie byle 
kto. Zajmowali 
się oni „szaco-
waniem”, czyli 
„celowaniem” 
armat. Odpowia-
dali za prawi-
dłowe ustawie-
nie celowników, 
mierzyli odle-
głość w jakiej 
spadnie pocisk 
oraz określali jego tor lotu. Nie 
będzie przesadą stwierdzenie, 
że pełnili oni rolę „mózgu” ob-
sady artyleryjskiej.

Inspekcji dokonano
Po wyczerpaniu tematu 

zdjęcia i jego przeszłości, 
Przemyski Regiment ze swoim 
prezesem – Jerzym Czuchma-
nem – na czele oraz z przed-
stawicielami Radia Rzeszów – 
red. Markiem Cynkarem i Ga-
zety Przemyskiej – red. Huber-
tem Lewkowiczem, udali się 
na „inspekcję przymuzealnego 
garnizonu” i samego miasta. 
Sprzęt wystawiony na dzie-
dzińcu dukielskiego Pałacu – 
bądź co bądź wojskowy – bar-
dzo zainteresował gości. Za-
spokoiwszy swoją ciekawość, 
przeszli oni na dukielski rynek, 
gdzie sami stali się przedmio-
tem zainteresowania. Mimo 
niewielkiego ruchu znalazło 
się kilku chętnych do zrobie-
nia sobie zdjęcia z tak zacnym 
oddziałem. Kto wie, być może 
po latach, ktoś te „dzisiejsze” 
zdjęcia odnajdzie i zacznie za-
dawać pytania o ludzi na nich i 
o pokaźnych rozmiarów fajkę?

Tak, czy inaczej, „inspek-
cji dokonano”, a o tym, że „z 
rezultatem jak najbardziej po-

myślnym” świadczą przyznane 
certyfikaty oraz przepustki na 
teren przemyskich fortów i „do 
wszystkich latryn” na terenie 
Dukli i Przemyśla. Szczegól-
nie ten ostatni fakt uradował 
obdarowane osoby, czyli Pana 
Walentego Kozubala i autorkę 
niniejszego artykułu.

Rekrutacja
Duch Szwejka jest – chcia-

łoby się powiedzieć – wiecz-
nie żywy i w sposób ciągły ak-
tualny, co pokazują chociażby 
„bareizmy” minionej epoki, 
które w dalszym ciągu nie dają 
o sobie zapomnieć w naszej 
codzienności. Podobnie żywe 
są też fascynacje Szwejkiem 
prezentowane przez członków 
Przemyskiego Stowarzyszenia. 
Na szacunek i podziw zasłu-
guje już sama chęć tych ludzi 
do zrobienia czegoś tak nietu-
zinkowego jak skompletowa-
nie munduru dla siebie. Dla-
czego to robią? Chyba każdy  
z nich ma swoje własne po-
wody. Może chęć do ożywienia 
historii? Może chęć do spędze-
nia czasu w interesujący spo-
sób? Może nostalgiczna chęć 
do przeniesienia się, choćby 
tylko wyobraźnią i ubiorem, 
do dawno minionych, jesz-

Bajarze z Leska 
wyróżnieni

Znaleziono martwe 
niedźwiedzie 

Dawid Komonicki w trakcie gawędy

NOWOCZESNE ŻARÓWKI LED
 - 10-razy tańszy prąd  
- www.sklep.amc5.pl

KOLEKTORY I BATERIE SŁONECZNE 
- www.amc5.pl

TEL. 510 55 79 80

cze nie szaleńczo pośpiesznych czasów? Do czasów kiedy 
zdrowy rozsądek i pojęcie dobra i zła liczyły się bardziej niż nie-
dorzeczne przepisy, które trudno było traktować inaczej niż tylko 
jako absurd. Niezależnie od tego co przyświeca „zapaleńcom”,  
u podstaw wszystkiego leży „chęć”. „Chęć” jak wiadomo jest za-
raźliwa i popycha „zarażonych” do jej rozprzestrzeniania. Zatem 
nic dziwnego nie ma w tym, że „szwejkowie”, w czasie swojej 
wizyty, zaproponowali utworzenie w Dukli nowego Regimentu, 
zrzeszającego wszystkich, którzy chcieliby poświęcić choć tro-
chę swojego czasu na uczestniczenie w czymś niezwykłym. 

Czy ten pomysł doczeka się realizacji? Trzymajmy kciuki…
Joanna Szczurek

Przemysław Jankowski i 
Dawid Komonicki, uczniowie 
Technikum Leśnego w Lesku, 
zostali laureatami VII Ogólno-
polskiego Konkursu „Bajarze z 
Leśnej Polany”, który odbył się 
w Ośrodku Kultury Leśnej w 
Gołuchowie w ramach Święta 
Polskiej Niezapominajki.

Przemysław Jankowski, 
który w ubiegłym roku zdobył 
w tym konkursie II nagrodę, 
tym razem zaprezentował ga-
wędę „Granica lasu”, zaś Da-
wid Komonicki w opowieści 
„Dzikość” wcielał się w postać 
młodego dzika. Bardzo dobrze 
zaprezentowała się również 
Kaja Hrabal, uczennica I klasy 
leskiego technikum, posiada-
jąca wielkie możliwości gawę-
dziarskie. 

Poziom tegorocznych zma-
gań był niezwykle wysoki, 

zwracały uwagę znakomi-
cie przygotowane prezentacje, 
oparte na własnych doświad-
czeniach mówców, ozdabiane 
gwarą, często z zastosowaniem 
rekwizytów i wyszukanych 
środków stylistycznych. Były 
tez gawędy rymowane. 

Tradycją jest, że leśnicy  
z Podkarpacia przywożą laury 
z Gołuchowa. Pięciokrotnym 
laureatem tego konkursu był 
Adrian Wiśniowski z Nadle-
śnictwa Cisna, który w 2011 
roku zdobył też tytuł Mistrza 
Mowy Polskiej. Wśród wyróż-
nionych w poprzednich edy-
cjach była też Małgorzata Ka-
czorowska z Nadl. Dynów. 

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP  

w Krośnie 

W ciągu trzech tygodni 
w Bieszczadach znaleziono 
szczątki trzech niedźwie-
dzi – badania wykazały, że 
przyczyny ich śmierci są na-
turalne. 

21 kwietnia w pobliżu le-
śniczówki leśnictwa Buk 
(Nadleśnictwo Cisna) znale-
ziono 12-letnią samicę, wa-
żąca około 130 kg. Przyczyną 
jej śmierci była ogólna po-
socznica, będąca następstwem 
zakażenia przyrannego. Zwie-
rzę nosiło ślady rozległego 
urazu, skóry, mięśni i naczyń 
krwionośnych okolicy stawu 
kolanowego lewej tylnej łapy.

30 kwietnia na terenie 
Nadleśnictwa Lesko w leśnic-
twie Myczków znaleziono 
niedźwiedzicę w wieku około 
8 lat, leżącą na brzegu po-
toku. Sekcja przeprowadzona 
przez lekarza weterynarii wy-
kazała, że śmierć zwierzęcia 
nastąpiła na skutek niewydol-
ności krążeniowo – oddecho-
wych, będących wynikiem za-
palenia płuc i posocznicy, spo-
wodowanych zakażeniem po-
przez ranę na sutku. Po spre-

parowaniu, okaz ten będzie 
ozdobą ekspozycji powstają-
cej przy Leśnym Kompleksie 
Promocyjnym „Lasy Biesz-
czadzkie”.

Z kolei 10 maja na terenie 
leśnictwa Dwerniczek (Nad-
leśnictwo Lutowiska) znale-
ziono martwego niedźwiadka 
o wadze około 25 kg w po-
czątkowej fazie rozkładu. Był 
to prawdopodobnie jeden 
z trzech zeszłorocznych niedź-
wiedzi, które chodziły z matką 
w tej okolicy. Oględziny wy-
kazały, że zwierzę posiadało 
liczne rany kłute i szarpane. 
Istnieje bardzo duże prawdo-
podobieństwo, że niedźwia-
dek został poturbowany przez 
dorosłego samca, obserwowa-
nego ostatnio na tym terenie.

Jak dotąd nie zarejestro-
wano w tak krótkim czasie aż 
trzech przypadków śmierci 
niedźwiedzi. Ich liczebność 
na Podkarpaciu sięga obecnie 
150 sztuk. 

Edward Marszałek 
rzecznik prasowy RDLP  

w Krośnie 
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Szanowna Jubilatko 
życzymy Pani 

wszelkiej życiowej pomyślności, 
niech każda chwila będzie dla Pani 

źródłem szczęścia i niech upływa 
w spokoju i zdrowiu.

W setną rocznicę urodzin  
Pani Stanisławy Zaniewicz

Redakcja Dukli.pl/DPS
Dukla, 9 maja 2013 roku

Dyrektor Jerzy Pęcak i p. Urszula Hanas w imieniu nauczycieli i emerytów 
składają życzenia Jubilatce

Był tort, kwiaty i życzenia

Fot. kbr

Kolejka składających życzenia była długa

KERMESZ 
w Olchowcu

Procesja podczas nabożeństwa

Nabożeństwo odpustowe

Nie zabrakło także rękodzieła i smakołyków

Zespół z Preszowa  
był długo oklaskiwany

Pod ścisłą gatunkową ochroną

Zwierzęta i rośliny występujące na terenie gminy Dukla

„Dzięcioł w drzewo stukał ….”
Dzięcioł duży (Den-

drocopos major) – gatunek 
średniego ptaka z rodziny dzię-
ciołowatych. Zasadniczo osia-
dły, choć część populacji wę-
druje jesienią. Młode ptaki w 
pierwszym roku życia mogą 
koczować w poszukiwaniu no-
wych terenów lęgowych. Naj-
liczniejszy i najpowszechniej-
szy z polskich dzięciołów, wy-
stępujący we wszystkich drze-
wostanach w całym kraju  
i przez cały rok. Ptak wielkości 
drozda o kontrastowym upie-
rzeniu ściśle związany z koro-
winą drzew. Ogon, skrzydła, 
grzbiet i wierzch głowy czarne. 
U samca na tylnej części głowy 
(potylicy) jaskrawoczerwona, 
poprzeczna pręga, której brak u 
samicy. Tęczówki oczu są czer-
wone. Czarny pas ciągnie się 
od dzioba w kierunku piersi. 
Drugi otacza górną część szyi. 
Dolna część brzucha i podogo-
nie w kolorze jaskrawoczer-
wonym oddzielają się wyraź-
nie od białego spodu. Na szyi 
dwie białe plamy, podobnie na 
barkach oraz skrajnych sztyw-
nych sterówkach. Ma mocny, 
dłutowaty ciemnoszary dziób  
i szare nogi. Czepne nogi do-
stosowane są do siadania na 
pionowych pniach, dwa palce 
są skierowane ku przodowi, 
a dwa ku tyłowi. Ptak nie jest 
płochliwy, choć zachowuje 
ostrożność. Jego lot jest fali-
sty. Długość ciała ok. 23 cm. 
Rozpiętość skrzydeł ok. 44 cm. 
Masa ok. 88 g.

Wydają dźwięki inne niż 
ptaki wróblowate. Śpiew zastą-
piło bębnienie o korę drzewa, 
które służy oznajmianiu innym 
samcom o zajętym terytorium 
i gotowości do jego obrony 
oraz ma przywabiać samicę. 
Słychać go jako krótką serię 
szybko powtarzanych mocnych 
uderzeń dziobem. Aby wzmoc-
nić efekt dzięcioł duży bębni w 

wypróchniałą korę, pod którą 
znajduje się pusta przestrzeń. 
Gdy takiej brakuje może ude-
rzać nawet w blaszane dachy 
lub anteny. Działa to wtedy 
jak pudło rezonansowe i wer-
blowy sygnał godowy roznosi 
się daleko. Usłyszeć go można 
w lasach i parkach od marca 
do czerwca. Gdy wspina się po 
pniu wydaje ciche „kik kik”,  
a gdy jest spłoszony „gi gi gi”.

Najbardziej lubią stare lasy 
liściaste, iglaste (sosnowe) lub 
mieszane z domieszką topoli 
i osiki. Również inne mniej-
sze zadrzewienia (w tym śród-
polne), parki miejskie (nawet 
w centrach miast), ogrody oraz 
aleje na równinach i terenach 
górzystych. 

Dziuple wykuwane są 
w pniu lub bocznym kona-
rze przez obojga rodziców, 
umieszczone zazwyczaj na wy-
sokości od 0,5 do 20 m nad zie-
mią w potężnym żywym drze-
wie. Chętniej wybiera pnie  
z uszkodzonym drewnem. 
Tylko wyjątkowo kuje w cał-
kowicie zdrowym drew-
nie. Średnica otworu dziu-
pli 4,5–5,5 cm. Budowa dziu-
pli trwa 2 -3 tygodnie. Nie jest 
wysłana ściółką, a podkładkę 
stanowią jedynie suche trociny 
i odłamki drewna, które wpa-
dają do środka komory gniaz-
dowej w trakcie jej wykuwa-
nia. Zwykle co roku wykuwa 
nową dziuplę, rzadziej zasiedla 
starą. Utworzone pary są mo-
nogamiczne. Jaja składane w 
pierwszej dekadzie maja w ilo-
ści 5–7, gdy wykuwanie dziu-
pli jest już zakończone. Mają 
białą, grubą skorupkę z poły-
skiem i średnie wymiary 26 
x 19 mm. Dzięcioł duży wy-
prowadza jeden lęg w ciągu 
roku. Gniazduje od kwietnia do 
czerwca. Jaja wysiadywane są 
przez oboje rodziców w okre-
sie 12–13 dni, licząc od złoże-

nia ostatniego jaja. 
Pisklęta, gniazdow-
niki, przebywają w 
dziupli 21 do 25 dni 
i są wtedy bardzo ha-
łaśliwe. Zimą dzię-
cioła dużego można 
spotkać w miesza-
nych stadach złożo-
nych również z si-
kor, kowalików, peł-
zaczy i mysikróli-
ków. Razem starają 
się szukać pokarmu  
i nawzajem ostrze-
gają przed drapież-
nikami. W okresie 
wiosny i lata jego 
pożywienie stanowią 
głównie owady i ich larwy wy-
dobywane z drewna (np.: gąsie-
nice motyli, mrówki, chrząsz-
cze). Zimą chętnie pojawiają 
się w karmnikach ze słoniną. 
Pewną osobliwością tych dość 
dużych ptaków jest to, że naj-
chętniej zjadają mszyce. Wio-

sną dzięcioły mogą nakłu-
wać korę brzóz i pić wycieka-
jący sok roślinny. Czasem zja-
dają też ptasie jaja i pisklęta.  
W określonych wybranych 
miejscach, w szczelinach koro-

Żródło: internet

XXIII Kermesz 
Łemkowski w Olchowcu

W programie obchodów święta, które odbyło się 18-19 maja 
br., jak co roku były uroczyste nabożeństwa w olchwieckiej cer-
kwi pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja, sobotnia weczir-
nia o godz. 18.00 i niedzielna msza kermeszowa z procesją  
o godz. 10.30.

W programie artystycznym można było obejrzeć liczne 
występy karpackich zespołów ludowych, wystawy i kerme-
szowe stragany. Znakomity występ miał zespół folklorystyczny 
„Rozmarija” z Preszowa na Słowacji. Można było popróbo-
wać specjałów z dukielszczyzny; serów kozich z gospodarstwa  
z Mszany, miodu, chleba i innych pyszności. W programie tego-
rocznego kermeszu była także dokumentalna wystawa poświę-
cona Centralnemu Obozowi Pracy w Jaworznie, prelekcja na 
temat obozu dr Bożeny Pactwy, projekcja filmu „Dweri Łem-
kiwszczyzny”. Można było także wysłuchać prelekcji Stefana 
Hładyka nt. „1150 lat misji braci sołuńskich”. Pogoda dopisała 
i wielu gości kermeszowych odwiedziło Olchowiec, który mo-
żemy zaliczyć do bardzo udanych.

Krystyna Boczar-Różewicz
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Po prostu z natury

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 informujeSkarb z szuflady

Zespół „Step” w RCKP

Zespół Step  
z gościnnym występem

Zespół tańca towarzyskiego „Step” wystąpił gościnnie w Re-
gionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie podczas fi-
nału Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Mło-
dzieży. Zaproszony został przez Andrzeja Zajdla wychowawcę 
Krzysztofa Longawy - członka zespołu. Był pierwszym zespołem 
z gminy Dukla, który wystąpił na deskach tej szacownej instytu-
cji kultury. I także po raz pierwszy zatańczył nowy układ „Cha 
-cha”, (choreografia Norbert Uliasz, gościnnie Paulina Leśniak) w 
tymczasowych jeszcze strojach oraz wykonał walca angielskiego. 
Pomimo sporego stresu występ udał się nadspodziewanie dobrze  
i był bardzo ciepło przyjęty przez młodzieżową - w większości - 
publiczność.

Henryk Kyc

Dzieci ze Szkółki Baletowej, działającej przy Ośrodku Kul-
tury w Dukli uświetniły swoim występem Powiatowy Dzień Dzia-
łacza Kultury, który odbył się 23 maja 2013 roku w dukielskim 
muzeum. Występ bardzo się podobał czego wyrazem były długie 
i gorące brawa.

„Dukielskie pejzaże” 
„Dukielskie pejzaże” – to tytuł pleneru malarskiego, który zo-

stał zorganizowany po raz pierwszy przez Ośrodek Kultury w Du-
kli. Odbył się w dniach od 19 do 25 maja 2013 roku. Czas spę-
dzony w Dukli, zaowocował powstaniem obrazów inspirowanych 
pięknem przyrody, zabytków oraz atmosfery panującej w Dukli. 
Artyści nadali znanym nam obiektom, widokom nowe, świeże 
spojrzenie, można powiedzieć ze odkryli Duklę na nowo.

W plenerze udział wzięli 
twórcy z różnych stron Polski. 
Wśród nich między innym Re-
nata Filipova z Czech, artystka 
która może poszczycić się bo-
gatym dorobkiem artystycz-
nym. Tworzy ona w technice 
Pet-art. Od roku 2009 uczest-
niczy w plenerach malarskich 
w kraju i za granicami Czeskiej 
Republiki.

Śląsk reprezentowała ab-
solwentka cieszyńskiej filii 
Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach - Elżbieta Pierchała, 
która prowadzi śląską galerię 
malarstwa „Jan” w Janowicach 
k/Rybnika.

Inną uczestniczką plene-
rów dukielskich była Maria 
Rondo-Bykowska, która przy-
jechała do Dukli z Wrocławia. 
Od 1974 roku jest ona człon-
kiem Związku Polskich Arty-
stów i Plastyków. Od 1974 roku 
bierze udział w licznych wysta-
wach środowiska, a w ostatnich 
latach współpracuje z galeriami 
we Francji i Włoszech.

Sanok reprezentowały dwie 
osoby z Klubu Plastyka ODK 
Puchatek, tj. Małgorzata Pa-
tronik i Mieczysław Przystasz. 
Oboje uczestniczyli w wysta-
wach zbiorowych i indywidual-
nych, zajmują się głównie ma-

„Dukielskie 
pejzaże”

Walenty Kozubal (z lewej) z „szacunkowym” Pamiątkowe zdjęcie na dziedzińcu dukielskiego Pałacu

Wernisaż prac  
plenerowych

Uczestnicy pleneru z burmistrzem Markiem Górakiem i dyrektorem OK w Dukli  
Małgorzatą Walaszczyk-Faryj

Smardz jadalny

Na pustelni u św. Jana z Dukli
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„Dukielskie pejzaże” 
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Czytelnicy piszą

Ignacy Mościcki 
Prezydent II Rzeczypospolitej

Po odzyskaniu niepodle-
głości przez Polskę Rzeczypo-
spolitą pierwszym prezydentem 
był Gabriel Narutowicz. Urząd 
prezydenta sprawował kilka 
dni, został zamordowany przez 
Eligiusza Niewiadomskiego. 
Był to mord polityczny. Dru-
gim prezydentem był Stanisław 
Wojciechowski, który w 1926 
roku ustąpił ze swojego stano-
wiska po przewrocie majowym 
Józefa Piłsudskiego. Po tym jak 
Józef Piłsudski nie przyjął god-
ności prezydenckiej, w tym sa-
mym roku 1926 zgodnie z jego 
wolą Zgromadzenie Narodowe 
1.VI.1926 roku wybrało na Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Ignacego Mościckiego.

Ignacy Mościcki urodził się 
1 grudnia 1867 roku w Mierza-

nowie pod Ciechanowem w ro-
dzinie średnio-ziemiańskiej. 
Dziadek jego Walenty był po-
wstańcem listopadowym, oj-
ciec zaś powstańcem stycznio-
wym. Ignacy, jak i jego bracia 
mieli wychowanie wojskowe,  
a więc kontakt ze strzelbą. Ro-
dzina ich wyjechała pod Za-
mość i to miejsce uznała za ro-
dzinne. Ignacy po ukończeniu 
gimnazjum studiował chemię w 
Rydze( 1887 rok). Oprócz nauki 
miał czas na pracę aktywną w 
Związku Młodzieży Polskiej. 

W roku 1892 wyjeżdża do 
Londynu i tutaj pierwszy raz 
spotyka się z Józefem Piłsud-
skim. Zafascynowała go oso-
bowość Piłsudskiego. Ignacy 
w roku 1912 powraca do kraju. 
We Lwowie na Politechnice 

wykłada chemię i tu spędza 
I wojnę światową. Działa w 
POW. Umiał łączyć pracę na-
ukową z konspiracyjną.

 W 1926 roku zostaje trze-
cim Prezydentem Polski. Po-
czątek pracy miał dość łatwy, 
ponieważ Józef Piłsudski jasno 
określił rozdział funkcji. Pre-
zydent jeździł często po kraju, 
gdzie witano go zawsze godnie. 
Często był proszony przez oby-
wateli za ojca chrzestnego, nie 
odmawiał. Czasem wysyłał za-
stępcę dając chrzestnemu od-
powiednią książeczkę czekową. 
Niedawno czytałam w gaze-
cie pismo pewnego pana, który 
poszukiwał chrześniaka prezy-
denta Ignacego Mościckiego. 
Sam będąc jego chrześniakiem 
chciałby się z nim spotkać i po-
wspominać II Rzeczypospolitą.

W 1927 roku po raz pierw-
szy wręczył nowo mianowa-
nemu kardynałowi kapelusz 
kardynalski, nowicjuszowi apo-
stolskiemu w Polsce księdzu 
Wawrzyńcowi Laursiemu. Pre-
zydent popierał osobiście bu-
dowę Biblioteki Narodowej. 
Dbał o kulturę wsi i oświatę. 
Pod koniec drugiej kadencji ma 

problemy ze zdrowiem. Złożyły 
się na to przejścia wojenne. Pi-
sał artykuły, dzienniki, śledził 
przebieg wojny.

W roku 1939 opuszcza Ru-
munię(w grudniu) i przez Wło-
chy dostaje się do Szwajcarii. 
Zrzeka się prezydentury. Na 
swojego następcę wyznaczył 
Władysława Raczkiewicza.

Zmarł 2 X 1946 roku w Ver-
soix w Szwajcarii w wieku 79 
lat. W roku 1984 z inicjatywy 
rodziny zamieszkałej w kraju, 
grona przyjaciół i sympatyków, 
przy pomocy władz kościelnych 
podjęta została próba sprowa-
dzenia do kraju prochów Igna-
cego Mościckiego. Nie udaje 
się. Dopiero w roku 1993 spro-
wadzono je do Polski i pocho-
wano w Bazylice Arcykate-
dralnej św. Jana Chrzciciela  
w Warszawie.

Na życzenie rodziny i żony 
Ignacego Mościckiego wszyst-
kie jego zapiski, dzienniki  
i prace wysłano do Często-
chowy na Jasną Górę,

Część pamięci trzeciemu 
Prezydentowi II Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Stanisława Zaniewiczowa

Pierwsza runda 
Cyklokarpaty 2013 

Za nami pierwsza runda cyklu maratonów rowerowych  
Cyklokarpaty 2013. Przemyśl przywitał nas 270C upałem, 
w którym ponad 500 zawodników rywalizowało w różnych ka-
tegoriach wiekowych. Z naszej sekcji wystartowało 16 bikerów,  
którzy zmierzyli się ze stromymi podjazdami i trudnymi tech-
nicznie zjazdami. Nie obyło się bez upadków, pękniętej ramy, 
kilku złapanych gum, urwanego łańcucha czy też zgubienia  
bidonu z napojem izotonicznym.

Do wyboru były trasy “hobby” (11,7 km), “mega” (38 km) 
oraz “giga” (64 km).

Sekcję rowerową MTB MOSiR Dukla reprezentowali:
- Dominika Gosztyła – 7 miejsce w kategorii Hobby (K1)
- Beata Szopa – 9 miejsce w kategorii hobby (K2)
- Łukasz Głód – 2 miejsce w kategorii hobby (M2)
- Michał Szczurek – 6 miejsce w kategorii hobby (M2)
- Grzegorz Głód – 8 miejsce w kategorii hobby (M2)
- Rafał Opałka – 18 miejsce w kategorii hobby (M2)
- Marcin Misiołek – 28 miejsce w kategorii hobby (M2)
- Jerzy Szwast – 28 miejsce w kategorii mega (M3)
- Marcin Prejznar – 31 miejsce w kategorii mega (M3)
- Michał Szopa – 61 miejsce w kategorii mega (M3)
- Mateusz Lorenc – 78 miejsce w kategorii mega (M3)
- Tomasz Gosztyła – 18 miejsce w kategorii mega (M4)
- Tomasz Konieczko – 21 miejsce w kategorii mega (M4)
- Zbigniew Urban – 22 miejsce w kategorii mega (M4)
- Bogdan Przystasz – 46 miejsce w kategorii mega (M4)
- Krystian Gosztyła
- Martyna Misiołek – 3 miejsce w kategorii dziecięcej

Start zlokalizowany był na 
rynku, peleton przejechał ulicz-
kami Przemyśla dopingowany 
przez kibiców i kierował się 
pod pierwszy podjazd, na któ-
rym nastąpiła selekcja na ściga-
jących się o wygraną i tych któ-
rzy pragnęli się sprawdzić na 
tle innych pasjonatów rowero-
wego ścigania. Trasa biegła po 
ścieżkach, na których nie bra-
kowało kamieni, korzeni, ko-
lein i zdradliwego sypkiego 
piasku. Dokuczał kurz i czę-
ste mocne podmuchy wiatru. 
Na 24 km znajdował się bufet, 
w którym były dostępne poma-
rańcze i woda.

Na trasie panowała przy-
jemna atmosfera, można było 
zamienić kilka słów w czasie 
jazdy i podopingować się na-
wzajem by pokonać wybrany 
dystans. Trasa bardzo dobrze 
oznaczona, nie było szans na 
jej pomylenie. Policja, Straż 
Miejska, Ochotnicza Straż Po-
żarna i wolontariusze byli wi-

doczni często na trasie kierując 
ruchem. Na mecie po odebra-
niu bloczka można było posi-
lić się makaronem z sosem po-
midorowym, muzyka w tle, ra-
dość i zadowolenie ze spędzo-
nego zdrowo dnia .

Marcin Misiołek powie-
dział „Zawody na dobrym po-
ziomie organizacyjnym – do-
brze oznakowanie trasy. Jadąc 
trasą hobby ma się wrażenie że 
nie jest to hobby a jakieś XC. 
Bardzo dużo podjazdów i szyb-
kich zjazdów. Trasa kamienisto 
szutrowa – doskonale przygo-
towana, najbardziej dokuczała 
temperatura na poziomie 27-30 
stopni. Absolutny brak błota. 
Pomimo że było to ok. 11km 
dała w kość nie jednemu za-
wodnikowi. Minusem może być 
to, że do teraz nie ma wyników 
i być może ich nie będzie”.

Łukasz Głód – „Pierw-
szy start w sezonie. Startuje  
z przymusu w Hobby (na star-
cie Mega urwałem łańcuch ale 

udało się go spiąć i zmieniam 
dystans na Hobby). Dystans 
ponad 12 km. Ruszamy delikat-
nie w starcie honorowym za po-
licją. Po około 2 km rusza ostry 
start i długi podjazd około 3 km. 
Na same czoło wysuwa się mój 
dobry znajomy Kamil Cygan  
i już nie oddaje prowadzenia do 
samej mety. Ja staram się do-
trzymać mu tempa, przez więk-
szość długiego podjazdu mam 
Kamila cały czas na wyciągnie-
cie ręki, ale na końcówce pod-
jazdu Kamil odjeżdża. Docho-
dzi do mnie 3 zawodników i do 
mety jedziemy cały czas w tym 
zespole zmieniając się co jakiś 
czas. Ostatni km jadę na 4 miej-
scu, po błędzie technicznym wy-
przedzam jednego zawodnika  
i jestem na 3 miejscu. Na ostat-
nim zakręcie ryzykuje i wcho-
dząc ostro w zakręt wyprze-
dzam drugiego zawodnika i do-
jeżdżam do mety na 2 miejscu w 
OPEN i 2 w kategorii HM2 tra-
cąc około 50 sek. do zwycięzcy. 
Odnośnie trasy to trasa super 

oznakowana i przygotowana, 
niezbyt wymagająca”.

Mateusz Lorenc – „To 
był mój pierwszy start w ma-
ratonie. Ruszyłem z ostatniego 
sektora bardzo fajnie, miną-
łem kilkunastu zawodników na 
wąskich uliczkach przed pod-
jazdem. Niestety po pokona-
niu podjazdu na szczycie na  
4 km złapałem gumę i chwile 
zeszło zanim ją wymieniłem. 
Niestety miałem jakąś sfikso-
wanąpompkę i nie mogłem się z 
nią dogadać i do mety jechałem 
prawie na kapciu. Na około 12 
km urwała mi się szelka w ple-
caku. Jakieś fatum. Zamiast ci-
śnienia w oponie miałem pod-
niesione ciśnienie w głowie. 
Trasa rewelacyjna, na zjazdach 
hamowałem bo obijałem ob-
ręcz na wybojach, na podjaz-
dach odrabiałem i udało mi się 
kilku zawodników wyprzedzić. 
Ogólnie impreza udana, spraw-
dziłem się i jestem bardzo zado-
wolony”.

Michał Szopa

larstwem olejnym
Najwięcej osób przyjechało 

z ZSP im. Stanisława Wyspiań-
skiego w Jarosławiu. Wymienić 
należy Katarzynę Obirek, Fer-
nandę Olszewską, Renatę Go-
gol, Karolinę Grabowską oraz 
Martę Mróz. Obecność mło-
dych adeptów sztuki plastycz-
nej sprawiło, że podczas trwa-
nia pleneru można było zaob-
serwować świeże spojrzenie 
na sztukę, przy jednoczesnym 
czerpaniu przez nich doświad-
czenia od starszych uczestni-
ków. Duklę reprezentowała 
Anna Kosinkiewicz, absol-
wentka WA UMCS w Lublinie.

Gościnnie podczas pleneru  
i wernisażu zaszczycił nas swoja 
obecnością Henryk Kretek, dy-
rektor biura jednego z posłów 
do Parlamentu Europejskiego. 
Podczas trwania pleneru uczest-
nicy mogli podziwiać liczne do-
bytki kulturowe i przyrodnicze 

Dukli, takie jak: Kościół pw. 
św, Marii Magdaleny, Klasz-
tor i Kościół OO. Bernardynów, 
Pałac-Muzeum, park w Dukli, 
Cmentarz Wojskowy oraz inne 
miejsca warte uwagi. Artyści za-
chwycili się, także Pustelnią św. 
Jana oraz panoramą widoczną 
ze Wzgórza 534.

Plener zakończył się 24 
maja wernisażem w Galerii 
przy Ośrodku Kultury w Dukli. 
Każdy z uczestników pozosta-
wił dwie prace, które zostaną 
wyeksponowane w galerii w 
taki sposób, aby każdy miesz-
kaniec gminy mógł z nimi ob-
cować.

Podczas wernisażu pani 
Dyrektor Małgorzata Walasz-
czyk-Faryj przedstawiła każ-
dego z artystów oraz opowie-
działa o atmosferze panującej 
podczas trwania pleneru.

Spośród zaproszonych go-
ści obecnych na wernisażu, na-
leży wspomnieć o Burmistrzu 

Dukli Marku Góraku, który po-
dziękował artystom za ciężką 
pracę, wręczając im jednocze-
śnie upominki związane z mia-
stem Dukla. Ponadto obecnością 
zaszczycili nas przedstawiciele 
oświaty i sportu dukielskiego,  
a także mieszkańcy gminy Dukla. 

Wystawa jest otwarta, 
każdy chętny może ją odwie-
dzić w Galerii Ośrodka Kul-
tury w godzinach od 8.00 do 
16.00, ul. Kościuszki 4.

Anna Kosinkiewicz

Od lewej: Renata Filipowa (Czechy), Henryk Kretek - dyr. biura posła do PE  
prof. Jerzego Buzka, Małgorzta Walaszczyk-Faryj - dyr. OK w Dukli,  Marek Gó-
rak - burmistrz Dukli, Maria Rawo-Bykowska (Wrocław)
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Mój ulubieniec

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

Redakcja

Ulubieniec Zosi - kot Pa...kot.

„Dzięcioł w drzewo stukał ….”
u dokończenie ze str. 14 

Po prostu z natury

Grzybobranie rozpoczęte 
W maju bardzo szybko przyroda się rozwija, sprzyja temu wy-

soka temperatura i opady.
W ogrodach pięknie kwitną forsycje, tulipany, stokrotki, 

mniszki oraz jabłonie. Ptaki w zaroślach pięknie śpiewają, nad Ja-
siołką tętni życie.

Moją uwagę zwróciły grzyby rosnące pod forsycją, ciekawie 
wyglądające w żółtych opadłych płatkach.

Grzyby te to smardze jadalne o pofałdowanym kapeluszu 
gruszkowatego kształtu, koloru beżowego z jasnym trzonkiem. 
Można je spotkać w lasach łęgowych, ogrodach i parkach. Wy-
stępują od kwietnia do połowy maja. W moim ogrodzie za krze-
wem starej forsycji rosną jesiony i to za ich przyczyną pojawiły 
się smardze. Młode osobniki są cenionymi grzybami jadalnymi.

Warto w najbliższym otoczeniu oprócz gatunków wyszuka-
nych mieć nasze polskie drzewa, pod którymi spotykamy cuda 
- po prostu z natury.

Tekst i foto (na wkładce) Maria Walczak

Dukielskie specjały - kto, gdzie i jakie

Chleb i mazidło chyrowskie (smalczyk)  
miały powodzenie

Konferencja odbyła się w Gościńcu Chyrowianka

Zespół Wietrznianki wystąpił  
w części artystycznej konferencji

KGW z Łęk Dukielskich  
przygotowało bandurzak

Sery kozie z gospodarstwa ekologicznego  
z Mszany

Cudze chwalicie swego 
nie znacie…

Sztuka kulinarna jest 
cząstką kultury każdego na-
rodu. Dawniej na terenie du-
kielszczyzny jadano proste  
i niewyszukane potrawy. Po-
sługiwano się przeważnie tylko 
łyżką a talerzy i sztućców uży-
wano tylko podczas uroczysto-
ści Najczęściej siadano dookoła 
czystego wyszorowanego stołu 
i jadano z jednej misy. W naszej 
domowej kuchni przygotowu-
jemy tradycyjne potrawy pol-
skie, ale coraz częściej wpro-
wadzamy przysmaki innych 
krajów, wykorzystujemy nowe 

przepisy. Zapominamy przy 
tym, że najlepsze i najzdrow-
sze są potrawy z ekologicznych 
produktów, które przyrządzały 
nasze mamy czy babcie. 

W krajach Unii Europej-
skiej jednym z priorytetów jest 
kultywowanie lokalnych tra-
dycji i obyczajów. Systemem 
ochrony objęte są oryginalne 
produkty rolne oraz żywność 
lokalna, charakterystyczna ze 
względu na miejsce powsta-
nia i tradycyjny sposób wy-
tworzenia. Z pewnością nie-
wielu mieszkańców naszego 

regionu wie co to jest bandu-
rzak czy serwatczanka, a już 
z pewnością coraz mniej osób 
zna wspaniały smak tych po-
traw. Potraw, które są przy-
rządzane tylko w tym regio-
nie. Te i inne wspaniałe zdrowe 
potrawy były prezentowane  
w czasie konferencji prasowej 
połączonej z degustacją tych 
produktów i potraw, która od-
była się w Gościńcu „Chyro-
wianka” 17 maja br. przygoto-
wanej dla dziennikarzy, a zor-
ganizowanej przez Gminę Du-
kla w ramach projektu „Dukiel-
skie specjały - gdzie, kto i ja-
kie” współfinansowanego przez 
Szwajcarię w ramach szwajcar-
skiego programu współpracy 

z nowymi krajami członkow-
skimi Unii Europejskiej. Pre-
zentowane dania przygotowane 
przez gospodynie z 7 Kół Go-
spodyń Wiejskich z Gminy 
Dukla są proste, a ich recep-
tury przekazywane są z poko-
lenia na pokolenie. Receptury 
potraw zostały zapisane w pu-
blikacji „ Dukielskie specjały 
- gdzie i kto” i możemy śmiało 
je wykorzystywać w codzien-
nym menu. Polecam te spraw-
dzone przepisy, a przyrządzone 
potrawy smakują znakomicie. 
Swoje produkty i wyroby eko-
logiczne prezentowali również 
wytwórcy i producenci z na-
szego regionu.

Halina Cycak

winy pnia lub pieńka, rozwidleniach gałęzi lub w pękniętej korze, 
zwanym kuźniami, dzięcioł duży wkłada szyszki drzew iglastych, 
a następnie obiera je tam swym mocnym dziobem z pojedynczych 
łusek i wybiera nasiona. Owady wydobywa spod kory drzew dłu-
gim i lepkim językiem lub też zbiera z drzew i krzewów. Żeruje 
w koronach drzew i na ziemi, chodząc po pniach i opukując je z 
każdej strony. Potrafi zwisać głową w dół gdy, siedząc na cienkich 
gałązkach, stara się 
zerwać szyszkę. W 
Polsce objęty ścisłą 
ochroną gatunkową. 

Dzięcioł w wie-
rzeniach Indian Pół-
nocnoamerykań -
skich symbolizuje 
zmiany. Skojarze-
nie dębu z desz-
czem i bóstwem 
charakteryzowało 
starożytnych Gre-
ków. Poświęcili 
oni to drzewo Zeu-
sowi, i wierzyli, że 
dzięcioł stukając 
w drzewo wywo-
łuje deszcz. W mi-
tologii rzymskiej 
wilk obok dzięcioła  
i dębu, był poświę-
cony bogowi wojny 
– Marsowi.

CH
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

W anglosaskim stylu
Dominika Wiśniewska-Ulfik i Kamil Jastrzębski mistrzami 
Polski w biegach górskich w stylu anglosaskim

śnik powiedział: To 
był mój najtrudniej-
szy bieg, trasa niezwy-
kle wymagająca, go-
rąco i duża konkuren-
cja. To wszystko złożyło 
się na to, że dzisiejsze 
mistrzostwa były nie-
zwykle trudne. Ale ja 
miałem dobry dzień, 
udało się, jestem bar-
dzo szczęśliwy. Obecny 
mistrz Polski w bie-
gach górskich jest stu-
dentem Akademii Wy-
chowania Fizycznego 
w Biłgoraju. Najlep-
szym i jedynym zawodnikiem 
z gminy Dukla był Adam Bel-
cik ze Zboisk, który zajął 27 
miejsce.

Wszyscy zawodnicy otrzy-
mali koszulki, piękne szklane 
medale wykonane i sponsoro-
wane przez firmę Decor z Kro-
sna. Wręczenie medali, dyplo-
mów dla kategorii otwartej, pu-
charów i dyplomów w kate-
goriach wiekowych dokonali: 
Burmistrz Dukli Marek Górak, 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Michał 
Szopa i przedstawiciel Pol-
skiego Związku Lekkiej Atle-
tyki Andrzej Puchacz.

Ciekawostką tegorocznych 
Mistrzostw Polski były oświad-
czyny Witolda Zatorskiego  
i Ani Berdek podczas uroczy-
stości dekoracji zawodników. 
Witold zajął w kategorii głów-
nej 11 miejsce, a Ania w kate-

11 maja br. w piękną sło-
neczną sobotę odbyły się Mi-
strzostwa Polski w Biegach 
Górskich w stylu anglosaskim, 
w Chyrowej na stokach Danii. 
Organizatorem mistrzostw byli: 
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Dukli, Gmina Dukla, 
Polski Związek Lekkiej Atle-
tyki, Stacja Narciarska Chyro-
wa-Ski i Ochotnicza Straż Po-
żarna w Dukli. Honorowym 
patronatem objął mistrzostwa 
Burmistrz Dukli Marek Górak, 
a patronatem medialnym TVP 
Rzeszów i Polskie Radio Rze-
szów. Sponsorem strategicz-
nym mistrzostw było Przedsię-
biorstwo Produkcji Materiałów 
Drogowych w Rzeszowie.

Celem mistrzostw było wy-
łonienie najlepszych zawod-
ników w kategorii seniorów  
i seniorek, eliminacje do repre-
zentacji Polski na Mistrzostwa 
Świata w Biegach Górskich, 
które odbędą się w tym roku 
w Krynicy 8 września, a także 
promocja gminy Dukla. Twarzą 
mistrzostw była wicemistrzyni 
Świata w biegach górskich, 
stale biegająca Izabela Zator-
ska, to ona wymyśliła przebieg 

trasy, którą później zaakcepto-
wał PZLA.

Trasa dla kobiet wyniosła 
9,5 km, trzy okrążenia i pod-
bieg na szczyt Danii, dla męż-
czyzn 12,3 km, cztery okrąże-
nia i podbieg na szczyt gdzie 
znajdowała się meta. Wzięło 
w nim udział 77 zawodników.  
W kategorii kobiet najlep-
sza okazała się Dominika Wi-
sniewska-Ulfik z SKB Kra-
śnik, w kategorii mężczyzn naj-
lepszy był Kamil Jastrzęb-
ski również z SKB Kraśnik. 
Trasa była bardzo wymaga-
jąca, jak przyjechaliśmy wczo-
raj do Chyrowej i zobaczyłam 
podbieg, to wiedziałam że bę-
dzie ciężko. Ale udało sie za-
jęłam pierwsze miejsce. Je-
stem tym bardziej zadowolona, 
że konkurencja była duża.- po-
wiedziała mistrzyni w biegach 
górskich w stylu anglosaskim 
Dominika Wiśniewska-Ulfik. 
Bieg dzisiejszy sklasyfikowała-
bym jako drugi co do trudno-
ści, który biegłam. Najtrudniej-
szy był na Kasprowy, ale to ze 
względu na długość trasy. Dru-
gim jeśli chodzi o stopień trud-
ności i długość trasy był bieg 
dzisiejszy – dodała mistrzyni.

21 letni mistrz Polski Ka-
mil Jastrzębski z SKB Kra-

Wyniki biegów do 6 miejsca w kategorii głównej mężczyzn:
1. Kamil Jastrzębski - SKB Kraśnik -00:58:21.
2. Daniel Wosik - RMD Montrail MUKS Ostrowiec 

Świętokrzyski - 00:58:56
3. Bartosz Karoń –- 00:59:21
4. Tadeusz Zblewski - Talex Bprzytuchom -01:02:02.025 
5. Bartosz Gorczyca - ULKS Technik Trzcinica -01:02:33
6. Piotr Koń – RMD Montrial Team - 01:03:19

Wyniki biegów do 6 miejsca w kategorii głównej kobiet:
1. Dominika Wiśniewska - Ulfik – SKB Kraśnik - 00:50:37
2. Anna Celińska - Sprint Bielsko-Biała - 00:51:38
3. Danuta Woszczek -UKS OLIMP KOZIENICE - 00:52:44
4. Izabela Zatorska – RMD Montrial Team - 00:55:11
5. Maria Cebo -Ultra Beskid Sport - 00:55:44
6. Halina Gałuszka –RMD Montrial Team - 00:58:46

gorii otwartej 1 miejsce. Gratu-
lujemy.

Organizacja zawodów ze 
strony Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Dukli, 
Stacji Narciarskiej Chyrowa 
Ski i Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Dukli była znakomita. 
Gratulujemy panie Dyrektorze.

Organizatorzy dziękują 
sponsorom: Przedsiębiorstwu 
Produkcji Materiałów Drogo-
wych w Rzeszowie – spon-
sorowi strategicznemu Mi-
strzostw, Podkarpackiemu Ban-
kowi Spółdzielczemu w Sa-
noku Oddział w Dukli, Sta-
cji Narciarskiej Chyrowa-Ski,  
w obiektach której mistrzostwa 
się odbyły, Firmie DECOR  
z Krosna i ZAMEX z Dukli.

Krystyna Boczar-Różewicz

Dominika i Kamil - mistrzowie Polski

Kamil Jastrzębski mistrz Polski 
w biegach górskich

Mistrzostwa Polski  
w Biegach Górskich

Tenisowa majówka

Morderczy podbieg na Danię

Siedem najszybszych w górach kobiet w Polsce

Izabela Zatorska była czwarta na mecie

Na starcie biegu mężczyzn

Od prawej: burmistrz Marek Górak, Andrzej Puchacz - przedstawiciel PZLA  
i pierwszy od lewej Michał Szopa z najszybszymi mężczyznami w Polsce w górach
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SPORT        SPORT        SPORT OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
O G Ł O S Z E N I E

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

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komu-

nalnego Gminy Dukla:

- działka nr 233 o pow. 0,4082 ha, położona w Dukli zabudo-
wana budynkiem produkcyjno-biurowym z częścią socjal-
ną o pow. użytkowej 833,40 m2 oraz budynkiem magazy-
nowo-produkcyjnym o pow. użytkowej 233,90 m2, obję-
ta Księgą Wieczystą nr KS1K/00088684/1 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem „U-2”- teren usług komercyjnych 90% i „KDGP ½”- 
droga krajowa 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 
10 maja 2013 r. 

Cena wywoławcza wynosi 660 000,00 zł (wartość brutto),
Minimalna wysokość postąpienia : 7 000,00 zł 
Wysokość wadium : 66 000,00 zł.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT od to-

warów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 30 lipca 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, je-
żeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 25 lipca 2013 r. na 
konto Urzędu Miejskiego w Dukli prowadzone przez Podkarpacki 
Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 58 8642 1096 2010 9600 1833 
0002. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środ-
ków na konto.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numer 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 – osobiste stawiennictwo wraz  

z dowodem tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właści-

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

- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nierucho-
mości i nie wnoszeniu uwag.

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 umo-
wy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpła-
conego wadium.
Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uza-
sadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.
Oględziny nieruchomości są możliwe po uprzednim uzgodnieniu 
terminu.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzy-
skać w pok. nr 106 i 206 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr te-
lefonu (13) 432 91 13 i (13) 432 91 31.

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 56 i 479 w Cergowej 
oraz 381, 382 i 398 w Lipowicy.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 21 czerwca 2013 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.

Marek Górak
Burmistrz

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

Wykaz obejmuje działkę nr 140 położoną w Mszanie 
oraz działki nr 1703 i 1707 położone w Równem. 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, 
poz. 651 z póź.zm.) mogą składać wnioski o nabycie zbywanych 
nieruchomości w terminie do dnia 9 lipca 2013 r. w Urzędzie 
Miejskim w Dukli pok. Nr 106. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
www.dukla.pl.

Marek Górak
BURMISTRZ

Tenisowa Majówka
17 i 18 maja 2013r. na kortach Miejskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Dukli odbyła się „Tenisowa Majówka” organizowana 
przez Klub Sportowy ”Tennis Life ” Brwinów, Klub Tenisowy 
„Dada Paradiso Team ” Warszawa oraz MOSiR Dukla. W pierw-
szym dniu instruktorzy przeprowadzili gry i zabawy ruchowe oraz 
pokaz treningu z piłkami i rakietami, a w zajęciach udział wzięło 
około 40 dzieci z Dukli. W drugim dniu około godziny 10.00 roz-
poczęto mecz towarzyski Polska – Słowacja, a zawodnicy reprezen-
tujący swoje kraje na co dzień trenują w klubach z Brwinowa i Ko-
szyc. Po meczu towarzyskim około godz. 15.00 został rozegrany 
turniej „tenis10”, w którym udział wzięło 23 zawodników. Szczegó-
łowe wyniki na stronie internetowej www.mosir.dukla.pl.

Damian Leśniak (fot. na wkładce)

Pierwszy Turniej  
na Orliku – Sanok 
2003 i młodsi

Chłopcy z sekcji MOSiR Dukla 27.04. 2013r. ro-
zegrali pierwszy turniej na orliku w tym roku. Organi-
zatorem turnieju była drużyna Ekoballu Sanok. W tur-
nieju oprócz naszego zespołu wzięły udział drużyny: 
dwie drużyny Ekoballu Sanok, MOSiR Brzozów, Wo-
jak Wojaszówka, Beniaminek Krosno.

Nasza Drużyna wystąpiła w składzie: Nycz Sewe-
ryn, Pachana Filip, Kołacz Szymon, Wróbel Aleksan-
der, Bytnar Ernest, Bytnar Marcel, Urbański Kacper, 
Batycki Wiktor, Stanosz Kuba, Aitanun Joseph, Go-
łąbek Daniel, Sporek Szymon, Moszczyński Norbert, 
Marchel Konrad.

Nasza drużyna zajęła w tym turnieju IV miejsce. 
Ponieśliśmy dwie porażki z drużynami Ekoball Sanok 
II i MOSiR Brzozów, po zaciętym meczu zremisowa-
liśmy z Beniaminkiem Krosno oraz odniezliśmy dwa 
zwycięstwa nad Ekoballem Sanok I i Wojakiem Wo-
jaszówka

Wyniki meczów naszej drużyny:
MOSiR Dukla 2:1 Wojak Wojaszówka
Beniaminek Krosno 0:0 MOSiR Dukla
MOSiR Brzozów 2:0 MOSiR Dukla
MOSiR Dukla 3:1 EKOBALL I Sanok
MOSiR Dukla 0:1 EKOBALL II Sanok

TABELA:
1. BENIAMINEK KROSNO – 11 pkt, 12-4
2. MOSiR BRZOZÓW – 11 pkt, 11-3
3. EKOBALL II SANOK – 10 pkt, 14-4
4. MOSiR DUKLA – 7 pkt, 5-5
5. EKOBALL I SANOK – 3 pkt, 3-9
6. WOJAK WOJASZÓWKA – 0 pkt, 4-24

Daniel Ożga

Trzecie miejsce Marty i Mateusza 
Sukcesy biegaczy z Gminy Dukla 
Marta Bożętka z Iwli i Mateusz Markuszka z Teodorówki zajęli 3 miejsce  
w swoich kategoriach w 50 Biegach Przełajowych o Błękitną Wstęgę Sanu  
w Przemyślu. Marta i Mateusz są zawodnikami Krośnieńskiego Klubu Bie-
gacza podopiecznymi trenera Wacława Katana (biegacza, uczestnika w ponad 
750 imprezach biegowych w kraju i za granicą). 

Życzymy dalszych sukcesów!
Barbara Pudło

Zdjęcie z www.kkbmosir.dukla.pl

Puchar smoka
Kąty gościły pasjonatów dwóch kółek na cyklicznej imprezie 

„Puchar Smoka”. W zawodach XC wystartowało ponad 100 za-
wodników, którzy zmagali się z błotnistą trasą, która bardzo do-
brze została przygotowana przez organizatorów. Słoneczna po-
goda sprawiła, że pojawiły się całe rodziny wspierające zawod-
ników na trasie. Głośny doping, szerokie uśmiechy i brawa towa-
rzyszyły przede wszystkim w czasie startu najmłodszych uczestni-
ków imprezy. Ich rywalizacja i bijąca radość sprawiła wiele frajdy 
samym startującym, jak i rodzicom. Nasza sekcja była licznie re-
prezentowana, żółte koszulki MTB MOSiR DUKLA rzucały się 
w oczy. 2 miejsce w klasyfikacji drużynowej to pokaz możliwości 
jakie drzemią w naszej sekcji. Gratulacje dla wszystkich startują-
cych, pozdrowienia dla organizatorów. Do zobaczenia w następnej 
edycji 9 czerwca w Foluszu.

dzieci 7 – 8 lat (trasa: 2 x 300m):
II – Olaf Szwast (MTB MOSiR Dukla)
dziewczęta do 12 lat (trasa: 1 x 900m):
IV – Martyna Misiołek (MTB MOSiR Dukla)
młodzik 13 – 14 lat (trasa: 1 x 3500m):
III – Rafał Gołąbek (MTB MOSiR Dukla)
młodszy junior 15 – 16 lat (trasa: 2 x 3500m):
I – Krystian Gosztyła (MTB MOSiR Dukla)
kobiety do 16 lat (trasa: 1 x 3500m):
II – Dominika Gosztyła (MTB MOSiR Dukla)
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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

www.podwiata.cba.pl

Ogłoszenia o zatrudnieniu 

umieszczamy bezpłatnie

Truskawki to pierwsze owoce, które pojawiają się na przełomie maja i czerwca. Nie tylko pięk-
nie wyglądają, ale i smakują, a przede wszystkim są zdrowe. Są źródłem wielu witamin i minera-
łów. Zdarzają się osoby uczulone na truskawki. Objawami alergii pokarmowej na truskawki naj-
częściej są różnego rodzaju pokrzywki a także bolesne biegunki. Truskawek nie powinny także ja-
dać osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na salicylany, bowiem owoce te zwierają duże ich ilo-
ści. Truskawki posiadają wspaniałe wartości odżywcze i kosmetyczne, są bardzo bogate w wita-
minę C, zawierają praktycznie wszystkie ważne mikroelementy, a szczególnie dużo żelaza, wap-
nia, fosforu, magnezu i manganu. Działają odkwaszająco, krwiotwórczo, wzmacniająco. Zawar-
tość kwasu elegonowego chroni przed nowotworami. Dzięki właściwościom zasadotwórczym i 
moczopędnym mogą być polecane osobom cierpiącym na reumatyzm i choroby nerek. Sok z tru-
skawek ma właściwości bakteriobójcze, jak chrzan, czosnek czy cebula. W kuchni można je wyko-
rzystywać wszechstronnie. Są cenionym składnikiem wielu sałatek, surówek, przystawek. Można 
je wykorzystać również do sporządzenia pierożków. Spożywa się je na surowo oraz przetwarza na 
soki, dżemy, konfitury. Robi się z nich również wina, nalewki i likiery. Truskawki są jednak owo-
cami nietrwałymi. Kupując truskawki, należy od razu zużyć lub przetworzyć, gdyż szybko fermen-
tują i pleśnieją. Najlepszym sposobem na ich przechowanie jest zamrożenie, zachowujące prawie 
wszystkie właściwości świeżych owoców. Truskawki mogą zdziałać cuda dla naszej cery, są one 
idealnym owocem do maseczek domowej roboty. Ze względu na dużą zawartość witaminy C, fla-
wonów i flawonoidów w owocach, truskawki są cennym składnikiem preparatów likwidujących 
przebarwienia skóry. Wykorzystywane są do produkcji preparatów, do opalania się jako naturalne 
blokery promieni UVA i UVB. Piękny aromat truskawek kojarzony z początkiem lata jest w czę-
sto używany jako kompozycja zapachowa wielu kosmetyków. Medycyna ludowa od dawna wyko-
rzystuje także napary z liści truskawek przy takich schorzeniach jak niedokrwistość, kamica żół-
ciowa i anemia.

Dzisiaj podajemy przepis na 

SORBET TRUSKAWKOWY
Składniki:
- szklanka wody;
- pół szklanki cukru;
- 2 szklanki zmiksowanych truskawek;
Sposób przygotowania:

1. Wodę zagotować z cukrem, ciągle mieszając aż się rozpuści. Odstawić do przestygnięcia;
2. Zmiksować syrop z truskawkami i przelać do pojemnika, np. po lodach. Wstawić do zamra-

żarki i po 2h wyjąć i jeszcze raz zmiksować. Po następnych 2h w zamrażarce, można już się 
cieszyć pysznym sorbetem;

S M A C Z N E G O  ! ! !

Na Pustelni u św. Jana
Pszczelarze rozpoczęli sezon

6 maja bieżącego roku na Puszczy św. Jana z Dukli, pszcze-
larze zrzeszeni w dukielskim Kole uczestniczyli we mszy świętej 
na otwarcie sezonu pszczelarskiego. Eucharystii przewodniczyli  
o. Dombromił i o. Tadeusz - miejscowi bernardyni. Tak jak bywa 
na tego typu uroczystościach wręczono odznaczenia pszczela-
rzom, których wskazała wybrana w tym celu komisja. 

Za całokształt pracy pszczelarskiej odznaczono: 
Stanisława Bekczyka z Cergowej 
Jana Skrzętę z Cergowej
Krzysztofa Zawadę z Dukli
Ryszarda Bogacza z Równego
Statuetkę „Pszczelarza roku” otrzymali:
Marian Frużyński z Dukli
Józef Limanówka z Dukli
Józef Metalowski z Wietrzna
Tadeusz Kolanko z Wietrzna
Aleksander Klimczak z Cergowej
Obecnym pszczelarzom rozdano również 240 sadzonek lip. 

Jest to zapowiadana wcześniej akcja uzupełnienia drzewostanu 
lip na dukielszczyźnie. Jesteśmy świadomi faktu, że te drzewa nie 
będą służyły nam, ale przyszłym pokoleniom. 

Witold Puz 
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Otwarcie „Orlika” w Tylawie
6 czerwca br. nastąpi oficjalne otwarcie boiska 

sportowego typu „Orlik”, składającego się z boiska 
wielofunkcyjnego i z boiska ze sztuczną nawierzch-
nią w Zespole Szkół Publicznych, w Tylawie.

kbr

Krok od tragedii
piątek, 24 maja 2013

Około godz. 12.50 w Dukli na drodze „nr 9” (Trakt Węgierski) 
przy skrzyżowaniu z ulicą Cergowską, zatrzymał się ciągnik sio-
dłowy, Mercedes Axor ze słowackimi numerami rejestracyjny-

Wydarzyło się 
w naszej gminie
Żródło: www.e-dukla.pl
Wybrał: WS

mi. Kierowca Mercedesa ozna-
czył awarię trójkątem. Okazało 
się, że nie wytrzymała prawa 
przednia opona starta prawie 
do zera. Guma była całkowicie 
rozszarpana. Kierowca rozpo-
czął odkręcanie śrub, niestety 
nie dał rady.

Specjalnego klucza też nie uda-
ło się kupić. Wkrótce na drodze 
zauważył swojego kolegę (TIR), 
który zatrzymał się na środko-
wym pasie obok Urzędu Miasta 
i Gminy. Po chwili Słowak wró-
cił także z kluczami, ale po-
nownie nie udało odkręcić się 
„szpilek”. W tym momencie 
„kolega” wsunął się między 
koło a nadkole celem podsta-
wienia podnośnika. Olbrzymi 
huk, iskry. Wystrzeliła podusz-
ka powietrzna zawieszenia. 
Kierowca został uwięziony. 
Zaczął krzyczeć: „zachráň ma, 
pomôž, umeram” (ratuj, po-
móż, umieram).

Błyskawiczna reakcja pracow-
nika pogotowia ratunkowego, 
jadącego do pracy oraz przy-
padkowych mężczyzn spo-
wodowały, że został oswobo-
dzony z zakleszczenia. Cud. 
Po kilku minutach na miejscu 
zjawiła się wezwana karet-
ka oraz Straż Pożarna z Dukli. 
„Oswobodzony” klęczał na 
chodniku w olbrzymim szoku. 
Po szczegółowym przebadaniu 
mógł swoim TIRem odjechać na 
Słowację. Wymiany koła doko-
nali dwaj mechanicy przedsię-
biorstwa TRANS BIESZCZADY z 
Cergowej, którzy dotarli z od-
powiednim sprzętem. Przez 2 
godziny, ruch w centrum Dukli 
był utrudniony. Niech ten wy-
padek będzie przykładem, że 
nie można jeździć „łysych” 
oponach, nie można wchodzić 
pod uszkodzony samochód. 
Świeżość umysłu i szybka reak-
cja świadków wypadku, urato-
wały życie.

opr. BS.
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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.

„Człowiek zmienia się od dzieciństwa po grób. Kiedy jest więc sobą?”
       (Stefan Kisielewski)

Złota myśl :)

Motto:
„Czasem wymkną się w górę przez trawy zielenie,
Jakby dwa wodotryski, dwa rogi jelenie,
I mignie między drzewa źwierz żółtawym pasem,
Jak promień, kiedy wpadłszy gaśnie między lasem..”

(A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”- Dyplomatyka i łowy)

Łowiectwo i ekologia

Nasi przyjaciele, nasi ko-
ledzy myśliwi minął miesiąc 
maj, minęły wolne dni ale przy-
pominam, że maj to przede 
wszystkim początek sezonu po-
lowań na rogacze. Tu przypo-
mnę, że szczególnego uroku 
nabierają poranne wizyty w ło-
wisku, tętniącym wiosennym 
rytmem przyrody. W tym roku 
wyjątkowo niskie trawy i zboża 
stwarzają szansę do wyszuka-
nia ciekawego, selekcyjnego 
rogacza, pozostawiając decyzję 
o wykonaniu odstrzału. Swoje 
wywody rozpocząłem od tego 
co dla każdego myśliwego po-
siadającego odstrzał stanowi 
poważne wezwanie aby był to 
rogacz selekcyjny. Nie będę 
rozwodził się na ten temat bo-
wiem jest to sprawa selekcjo-
nera. W tym miejscu przejdę do 
innych spraw związanych z ob-
chodami 90-lecia PZŁ. Jeżeli 
zachowamy swoją tożsamość 
i pozostaniemy jedną, nieskłó-
coną i niepodzielną grupą, sta-
nowić będziemy tamę, którą 
trudno zburzyć.

W emocjach towarzyszą-
cych myśliwym wyuczone za-
chowania pozwalają na podej-
mowanie rozważnych kroków. 
Musimy wykształcić w sobie 
odpowiednie nawyki by bez-
piecznie wracać do naszych 
bliskich.

Pragnę przestrzec naszych 
myśliwych posiadających psy 
dobrych ras myśliwskich o sta-
ranie się „czipowania” psów 
wszystkich ras, bowiem ist-
nieją grupy przestępcze zajmu-
jące się kradzieżą, może nie na 
naszym terenie, ale takie przy-
padki już istnieją.

Edukacja społeczna na te-
mat drapieżnictwa należy 
do najważniejszych wyzwań 
współczesnego łowiectwa. Nie 

zdajemy sobie sprawy ile zja-
dają wilki, jastrzębie, a nawet 
niewinne domowe kotki i tu 
badania wykazują liczby wie-
lokrotnie przekraczające naj-
śmielsze przewidywania.

Pragnę przypomnieć, o czym 
już niejednokrotnie pisałem,  
a mianowicie o wzmożonej ak-
tywności kleszczy. Szczególnie 
przestrzegam wycieczki szkolne, 
przygodnych turystów oraz my-
śliwych. Mimo swoich niewiel-
kich rozmiarów są niezwykle 
niebezpieczne. Przenoszą wi-
rusy, bakterie oraz pierwot-
niaki wywołujące groźne dla 
człowieka i zwierząt choroby 
np. wirusowe kleszczowe za-
palenie mózgu (KZM), bakte-
ryjną boreliozę czy babezjozę.  
19 kwietnia br. odbyło się spo-
tkanie z Prezydentem Rzeczy-
pospolitej Polskiej poświę-
cone łowiectwu. Gospoda-
rzem merytorycznym spotka-
nia był Klub św. Huberta, a ty-
tuł nadany mu przez organi-
zatorów brzmiał „Organiza-
cja polskiego łowiectwa – hi-
storia i dzień dzisiejszy. Jaka 
przyszłość?”. „Łowiectwu po-
trzebne są wyzwolenie no-
wej energii i poszukiwanie no-
wych rozwiązań adekwatnych 
do zmieniającej się rzeczywi-
stości. Być może zwiększy to 
konkurencyjność a tym samym 
poprawi efekty gospodarki ło-
wieckiej”- powiedział Broni-
sław Komorowski.

Wielu kolegów pyta jaką 
mam broń, więc odpowiadam 
„Mannlicher- Łucznik” czyli 
broń wyprodukowana w Rado-
miu. W atmosferze totalnej kry-
tyki gierkowskiego dziesięcio-
lecia program rozwijania pol-
skiej broni myśliwskiej padł. 
Zaprzestano produkcji i już ni-
gdy do niej nie wrócono. 

Mannlichera – Łucznika 
produkowano w modelu M i to 
wyłącznie w kalibrach: 7x64 i 
30-06. Przy stosowaniu nabo-
jów dobrej klasy lufy wytrzy-
mują 4-6 tys. strzałów.

Mój Mannlicher to kaliber 
30-06 , seria i nr 00788 i jak po-
daje nam Łowiec Polski Nr 5 z 
maja tego roku to „Trzydzieści 
lat temu z taką bronią polowali 
tylko generałowie a nie porucz-
nicy czy szeregowcy” Mannli-
cher-Łucznik to sztucer wyso-
kiej klasy i myśliwym służy do 
dziś i bije tak celnie jak przed 
laty”. Mój sztucer jest bardzo 
zadbany, wygląda jak nowy  
i przynajmniej tym się muszę 
pochwalić.

Radzę czytać myśliwym  
z ŁP „Myśliwi pytają” a praw-
nicy odpowiadają, a tym sa-
mym wiele problemów bę-
dziemy mieli rozwiązanych.

Przejdę do pracy naszego 
Koła Łowieckiego Rogacz w 
Dukli, w którym to odbyło się 
Walne Zebranie 11.05.2013. 
Wszyscy członkowie otrzymali 
zawiadomienie w regulamino-
wym czasie z podaniem dnia, 
godziny i miejsca oraz pro-
ponowanym porządkiem ob-
rad. Zebranie rozpoczęło się 
zgodnie z planem oraz propo-
nowanym porządkiem obrad. 
Na przewodniczącego zebra-
nia wybrano jednogłośnie pre-
zesa koła kol. Z. Dudzica. Wy-
brano komisję uchwał i wnio-
sków oraz komisję skrutacyjną, 
bowiem program był bardzo 
bogaty i nad niektórymi spra-
wami przeprowadzono głoso-
wanie tajne.

Całe zebranie było kon-
struktywne i zapadły na nim 
bardzo ważne wnioski, zwłasz-
cza przy sprawie budowy no-
wego domku myśliwskiego 
„pensjonatu” na wcześniej za-
kupionej parceli budowlanej w 
Tylawie i spraw finansowych. 
Decyzje w tej kwestii zapa-
dły większością głosów. Omó-
wiono sprawy działalności 
Koła za sezon 2012/13, które 
przedstawił prezes Koła kol.  

Z. Dudzic oraz sprawozda-
nie Komisji Rewizyjnej, którą 
przedstawił przewodniczący tej 
komisji kol. J. Magnuszewski. 
Po wnikliwej i szerokiej dysku-
sji udzielono Zarządowi Koła 
absolutorium. Omówiono rów-
nocześnie wiele spraw związa-
nych z pracą Koła z uwzględ-
nieniem wniosków komisji 
uchwał i wniosków. Wytypo-
wano dwóch kolegów do od-
znaczenia Brązowym Meda-
lem Zasługi Łowieckiej. Za-
znaczam, że w zebraniu uczest-
niczyło 44 członków, wszelkie 
uchwały podjęto większością 
głosów. 

W obecnej chwili możemy 
spotkać myśliwych w łowisku 
posiadających odstrzały indy-
widualne zwłaszcza na odstrzał 
koziołka, dzika i lisa.

Uśmiechnij się!
Mały chłopiec płacze w nie-
bogłosy
Przechodzień pyta co się 
stało?
Mój tatuś myśliwy spadł z am-
bony i podarł sobie spodnie.
Bardzo się potłukł? Nie!
To dlaczego płaczesz?
Bo, mój starszy brat to widział 
a ja nie.

* * *
Myśliwy pyta synka: kiedy po-
prawi dwójkę z matematyki?
Nie wiem tato, nauczyciel nie 
wypuszcza dziennika z rąk.

* * *
Jeden myśliwy mówi do 
drugiego:
- Widziałeś jak nasz kolega 
przebiegł za tym dzikiem 
chyba kilometr i do tego prze-
skoczył rów pięciometrowy!
-Phi! Z takiego rozbiegu!

* * *
Tatusiu- pyta synek ojca my-
śliwego:
Dlaczego ty masz białą skórę i 
mamusia też a ja czarną?
- Synku to była ciemna noc.

Opracował  
Fryderyk Krówka

Honorowy Członek  
Koła Łowieckiego „Rogacz”  

w Dukli 

Firmy z Polski Wschodniej  
na targach w Szanghaju

W dniach 7-9 maja w Szanghaju odbyły się Targi SIAL CHINA – 
największa w Azji wystawa branży spożywczej. Zaprezentowało się 
na niej m.in. 20 przedsiębiorstw z Polski Wschodniej. 

Delegacji naszych firm towarzyszyła wiceminister rozwoju regional-
nego Iwona Wendel.

-Choć targi oficjalnie roz-
poczęły się 7-go maja, wice-
minister Iwona Wendel już 
dzień wcześniej spotkała się 
z chińskimi przedsiębiorcami 
w Hangzhou. -Polsko-chińska 
współpraca regionalna nabiera 
tempa. Spotkania podczas Tar-
gów SIAL stanowią dobrą oka-
zję do tego, by dynamicznie roz-
wijające się chińskie przedsię-
biorstwa oraz polskie firmy z 
regionu Polski Wschodniej mo-
gły nawiązywać oraz zacieśnić 
współpracę – powiedziała wi-
ceszefowa resortu. Targi SIAL 
CHINA od lat gromadzą przed-
siębiorców branży spożywczej 
z całego świata. W wydarzeniu 
tym uczestniczą przedstawi-
ciele handlu detalicznego, ga-
stronomii, branży hotelarskiej 
oraz importerzy i eksporterzy. 

W tegorocznej, czternastej 
już edycji, wzięło udział ok. 2,2 
tys. wystawców, natomiast od-
wiedzających, wg szacunków 
organizatorów, było ok. 46 tys. 
Targom towarzyszyły jak zwy-
kle liczne imprezy i konferen-
cje tematyczne, utworzono 
także specjalne strefy wysta-
wiennicze prezentujące np. in-
nowacyjne produkty z sektora 
około- i spożywczego. 

W Szanghaju Polskę 
Wschodnią reprezentowało 
dwudziestu przedsiębiorców, 
m. in. producenci nabiału, prze-

tworów mięsnych, przypraw, 
dodatków do żywności oraz sło-
dyczy. Już drugi rok z rzędu nie 
mogło zabraknąć tradycyjnych 
wyrobów wędliniarskich z Du-
kielszczyzny. Tym razem Za-
kład Mięsny „Jasiołka” przed-
stawiła szerszą ofertę wędlin 
długodojrzewających, opartych 
na unikatowej recepturze opra-
cowanej wraz z jedną z placó-
wek naukowych w kraju. Wy-

jazd sfinansowany został z Pro-
gramu Promocji Gospodarczej 
Polski Wschodniej. Udział w 
targach jest szansą dla polskich 
przedsiębiorców na nawiązanie 
współpracy z zagranicznymi 
partnerami oraz promocję pol-
skich produktów na rynku azja-
tyckim.

Oprócz przedsiębiorców 
z Polski Wschodniej na chiń-

skich targach swoje stoiska 
miały również delegacje Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Agencji Rynku Rolnego, 
Agencji 

Rozwoju Mazowsza, 
Łódzkiej Agencja Rozwoju 
Regionalnego oraz WPHI  
w Szanghaju.

Źródło: www.mrr.gov.pl
opracował: Kamil Krowicki

Ogłoszenia z Gazety Galicyjskiej z 1912 roku. 
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