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„Być człowiekiem, to znaczy  
być odpowiedzialnym.”
    (Saint Exupery)

Złota myśl:

końca wsłuchali się w jego 
przesłanie. Z kolei na Turba-
czu, gdzie często bywał Woj-
tyła, upamiętniono jego wy-
cieczki stosownymi tabli-
cami. To wielka sprawa cho-
dzić tymi samymi szlakami...

Ale wracam na Pilsko. 
To drugi co do wielkości be-
skidzki szczyt, po Babiej Gó-
rze. Osobiście wolę jednak 
Pilsko, bo i szlak na niego 
dla mnie ciekawszy, mniej tu 
ludzi, a widoki, że aż dosię-
gnąć ich nie sposób. Szczyt 
Babiej kamienisty, Pilsko  
z małymi kępami kosodrze-
winy, można się w niej skryć 
i niezauważonym pozostać 
do końca świata. Tu rezerwat 
przyrody, na szczycie mensa 
ołtarzowa, w lipcu odpra-
wiane są na Pilsku msze 
święte. Pilsko ma i swój nie 
wielki epizod wojenny. Tu, 
niemal na samym szczycie 
góry poległ zapewne pierw-
szy w wojnie w trzydziestym 
dziewiątym polski żołnierz, 
jest w tym miejscu głaz i sto-

Świat widziany z góry
Patrzę ja w minioną niedzielę ze szczytu Pilska na świat  

i on zupełnie niż ten widziany z Krakowa, choćby się wydra-
pać na któryś z tutejszych kopców, Kościuszki lub Piłsud-
skiego. Tu w Krakowie wszystko przysłonięte lekką mgłą, 

czasem dymną zawiesiną, 
tam w górach świat czysty, 
przejrzysty i widok rozle-
gły. Papież Wojtyła, bo tak 
zwykle mówiono w świecie 
o polskim papieżu, nim na 
stałe wyjechał do Watykanu, 
dużo chodził po górach, znał 
je dobrze, znali i jego baco-
wie górscy, bo zawsze uci-
nał sobie z nimi pogwarkę. 
To chyba na szlaku z Turba-
cza natknąłem się na tablicę  
z Wojtyłowymi słowami 
skierowanymi jakby do nas, 
turystów: „w górach trzeba 
chodzić tak, aby nie gubić 
znaków”. Z tym że Wiel-
kiemu Turyście nie do końca 
chodziło wyłącznie o góry. 
Myślał także o codziennym 
naszym życiu. Kiedy kilka-
naście lat temu odprawiał 
msze świętą przy ołtarzu 
ustawionym u stóp Wielkiej 
Krokwi w Zakopanem, mó-
wił do swoich rodaków o gie-
wonckim Krzyżu, który stąd, 
spod Tatr patrzy na całą Pol-
skę. Nie wiem na ile Polacy 
przejęli się słowami swojego 
Pasterza, ale chyba nie do 

O d p u s t  
u św. Jana z Dukli 

13 i 14 lipca br. odbył się doroczny odpust 
w parafii pw. św. Jana z Dukli.

W sobotę 13 lipca br. o godz. 11.00 została 
odprawiona msza św. odpustowa na Puszczy 
pod przewodnictwem bpa Stanisława Jamrozka 
z Przemyśla. A po mszy św. odbyła się procesja z 
relikwiami św. Jana z Dukli do klasztoru. W nie-
dzielę 14 lipca w sanktuarium św. Jana z Dukli 
odprawiona została suma odpustowa koncelebro-
wana pod przewodnictwem abpa Stanisława No-
waka z Częstochowy, arcybiskup Edward Nowak 
wygłosił piękną homilię. 

We mszy św. odpustowej uczestniczyło Sto-
warzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpac-
kiego, którego patronem jest św. Jan z Dukli, na 
czele z zastępcą prezesa Stowarzyszenia Krajo-
wego Sołtysów, prezesem Stowarzyszenia Soł-
tysów Województwa Podkarpackiego, sołtysem 
Tarnowca panem Stanisławem Lawerą i preze-
sem Powiatowego Koła Stowarzyszenia Soł-
tysów Województwa Podkarpackiego w Kro-
śnie, sołtysem Mszany panią Ewa Kaczmarską 
Więckowską. W poczcie sztandarowym byli soł-

tysi z gminy Dukla: Władysław Boczar 
– radny Rady Miejskiej w Dukli i soł-
tys Teodorówki, Adam Faustus – soł-
tys Cergowej i Andrzej Kusz – sołtys 
Głojsc. We mszy św. uczestniczyło 
wielu sołtysów z województwa podkar-
packiego. Sołtysi składali dary: oprócz 
Stanisława Lawery, Ewy Kaczmarskiej 
–Więckowskiej złożył je Tadeusz Wój-
cik – prezes Powiatowego Koła Sto-

warzyszenia Sołtysów Województwa 
Podkarpackiego w Brzozowie, sołtys 
Trześniowa. 

Ojciec gwardian, kustosz sank-
tuarium św. Jana z Dukli Micheasz 
Okoński na zakończenie podzięko-
wał wszystkim uczestnikom sumy od-
pustowej. Uroczystości odpustowe ze 
względu na deszczową pogodę odbyły 
się w kościele OO. Bernardynów.

Władysław Boczar

Uroczystości odpustowe w kościele OO. Bernardynów

Widok na Pilsko z Kalikowego Gronia. Fot. Wikipedia
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Wiadomości z Gminy

sowny napis. Grzbietem be-
skidzkim, a więc przez Pil-
sko i Babią Górę przebiega 
granica polsko - słowacka, 
przez nią przejechały także 
niemieckie kolumny w tam-
tym roku. W latach ko-
muny granica ta była równie 
mocno strzeżona jak wszyst-
kie inne, choć przecież była 
to „granica przyjaźni”. Dla 
komuny wróg czaił się wszę-
dzie. Znam przypadek, kiedy 
rodzina przysiadła na krótki 
odpoczynek pięć metrów po 
słowackiej stronie, wopow-
ski patrol dopatrzył się prze-
stępstwa, sprowadził całą ro-
dzinę na strażnicę chyba w 
Piwnicznej, tam było prze-
słuchanie, strach i stracona 
noc. Szczytowa kopuła Pil-
ska jest bardzo rozległa, w 
złej pogodzie trafić się może 
groźna przygoda - pobłądze-
nie, które już raz i drugi było 
tu przyczyną górskiej trage-
dii. W roku 1980 taką wła-
śnie górską śmierć z wyczer-
pania poniosło trzech pol-
skich turystów. We mgle wy-
starczy zgubić znak, stracić 
orientacje i tragedia gotowa. 
To niekoniecznie muszą być 
przepastne i przepaściste Ta-
try, wystarczą pozornie łatwe 
i łagodne beskidzkie zbocza. 
Zima, śnieg, zadymka i mgła 
i stąd już tylko krok do tra-
gedii. „Sygnały ze skalnych 
ścian” Żuławskiego opi-
sują wielkie tatrzańskie tra-
gedie. Wyjść w góry i wró-
cić z nich - to hasło musi 
przyświecać nam wszyst-
kim, którzy góry kochają  
i bez nich nie wyobrażają so-

bie życia. Pilsko, to po Ka-
sprowym Wierchu drugi w 
Polsce najwyżej położony 
ośrodek turystyczny, grzbie-
tem góry przebiega wielki 
europejski dział wodny od-
dzielający zlewnie Morza 
Bałtyckiego od Morza Czar-
nego, przebiega tędy gra-
nica polsko - słowacka. Pil-
sko to także nieźle zagospo-
darowany ośrodek narciar-
ski, kilka wyciągów krzeseł-
kowych wyprowadza na roz-
ległe beskidzkie polany, ja-
kich trudno szukać w Ta-
trach. Dobrze przygotowane 
trasy śmiało konkurują z ta-
trzańskimi, jedynie dojazd w 
te góry, mam na myśli Kra-
ków, nieco mniej dogodny.

Zakopianka, czyli popu-
larna droga Kraków - Za-
kopane, to półtorej godziny 
jazdy i jest się nieomal w 
sercu Tatr. I już jakby na 
marginesie: droga kręta, wą-
ska, bo tylko na niektórych 
odcinkach dwujezdniowa, 
do tego wszystkiego o każ-
dej porze roku zatłoczona 
ponad miarę - aż dziw, że nie 
jest to najbardziej niebez-
pieczna droga w kraju. A ta 
panorama Tatr z tej drogi...

I jeszcze o Pilsku. Przed 
wieloma laty było ty chyba 
najpiękniejsze architekto-
nicznie schronisko beskidz-
kie. Jakoś ono spłonęło kil-
kadziesiąt lat temu (nawia-
sem: byłem tam miesiąc 
wcześniej), długi czas stra-
szyła na górze prowizorka, 
teraz piękny, dostosowany 
do terenu budynek schro-
niska. I ten widok z ławek 
przed schroniskowych ...

Zbigniew Ringer

Dopłaty do materiału 
siewnego w 2013
Do 8 lipca 2013 r. ARR rozpatrzyła ponad 41 tys. wniosków

Jednym z podstawowych czynników gwarantujących zwięk-
szenie plonów oraz ich jakości jest wykorzystanie do siewu/sa-
dzenia elitarnego bądź kwalifikowanego materiału siewnego. Od 
2007 r. Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania rekompensu-
jące rolnikom części kosztów zakupu materiału siewnego kate-
gorii elitarny lub kwalifikowany, mające na celu zwiększenie ilo-
ści stosowanego materiału siewnego w polskich gospodarstwach. 
Podstawą do stworzenia powyższego systemu wsparcia był opra-
cowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Program po-
prawy jakości produktów rolnych poprzez zwiększenie zużycia 
kwalifikowanego materiału siewnego”.

W terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. producenci 
rolni mogli ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub 
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 
mającą charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

W powyższym terminie złożono ok. 2,1 tys. wniosków. W sto-
sunku do ubiegłego roku zanotowano niewielki ok. 5% spadek w 
liczbie złożonych wniosków. Na powyższy spadek niewątpliwie 
miały wpływ trudne warunki agrotechniczne w okresie wiosen-
nym uniemożliwiające terminowy wysiew roślin jarych. W tym 
miejscu należy podkreślić, że opóźniona wiosna spowodowała, iż 
ponad 31 tys. wniosków (50% ogólnej liczby wniosków) wpły-
nęło do oddziałów terenowych ARR dopiero w okresie od 1 do 
25 czerwca.

Największe zainteresowanie uzyskaniem dopłaty od początku 
istnienia systemu wsparcia utrzymuje się na terenie województwa: 
wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Nato-
miast w skali kraju najmniejszą liczbę wniosków złożono w OT 
ARR działających w województwie: świętokrzyskim, lubuskim i 
małopolskim.

Jednocześnie w stosunku do roku 2012 największy przyrost 
liczby złożonych wniosków zanotowano w województwach: za-
chodniopomorskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim. Zmniej-
szenie liczby wniosków w odniesieniu do roku ubiegłego odno-
towano w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim 
oraz dolnośląskim.

Dopłaty skierowane były do producentów rolnych uprawiają-
cych zboża, rośliny strączkowe oraz ziemniaki. Wysokość stawki 
dopłaty do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych ma-
teriałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, w 2013 r. 
wynosi odpowiednio:

• 100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych  
i pastewnych;

• 160 zł – w przypadku roślin strączkowych;
• 500 zł – w przypadku ziemniaków.

Dotychczas wypłacono beneficjentom ok. 33 mln zł.

Jednocześnie ARR informuje, że w dniu 31 grudnia 2013 r. 
wygasają przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007  
z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Trak-
tatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produk-
cji rolnej (Dz. U. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35-41, z późn. zm.), 
na podstawie których udzielane są przedmiotowe dopłaty. Komi-
sja Europejska podjęła pracę nad przygotowaniem nowych prze-

pisów regulujących udzielanie pomocy o charakterze de minimis 
w rolnictwie, które miałyby obowiązywać od 2014 r. W związku z 
tym, realizacja mechanizmu dopłat w przyszłym roku jest uzależ-
niona od regulacji prawnych, które zostaną uchwalone przez KE. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Od 1 czerwca 2013 roku do 30 września 2013roku  
została uruchomiona infolinia turystyczna  

Polskiej Organizacji Turystycznej .
Konsultanci Infolinii POT udzielają informacji o zabytkach 

i atrakcjach kraju, wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz 
bazie noclegowej i gastronomicznej, a także służą pomocą w na-
głych przypadkach związanych np. z zaginięciem dokumentów, 
lokalizacją placówek medycznych, pomocą drogową.

Telefon czynny jest codziennie (wyłączając święta usta-
wowo wolne od pracy) w godzinach 8.00-18.00

(48) 22 278 77 77
or - oder – et - lub

801 888 844
Informacja dostępna również za pośrednictwem:

Skype - cc.poland.travel
E-mail - cc@pot.gov.pl

TELEFON BEZPIECZEŃSTWA
Zapewniamy informację turystyczną i pomoc w nagłych 

przypadkach związanych z np.: zaginięciem dokumentów, ko-
niecznością znalezienia placówek medycznych, pomocy dro-
gowej itp. Telefon czynny jest codziennie (wyłączając dni usta-
wowo wolne od pracy) od 1 czerwca do 30 września 8.00-22.00

(48) 22 278 77 77
or - oder – et - lub
(48) 608 599 999

Polska Organizacja Turystyczna
www.pot.gov.pl

KONKURS
„Pamiątka turystyczna z podkarpackiego ’2013”

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna serdecznie 
zaprasza do udziału w nowym konkursie, który będzie inspiracją 
do różnorodnego spojrzenia na przedmioty – pamiątki – gadżety 
z naszego regionu.

Celem konkursu jest pozyskanie nowych, niesztampowych 
projektów pamiątkarskich promujących województwo podkarpac-
kie, zarówno tych bezpośrednio nawiązujących do tradycji kultu-
rowej regionu, jak i nowoczesnych inspiracji wyróżniających nas 
w natłoku działań promocyjnych. 

Zachęcamy do twórczego podejścia do dziedzictwa kulturo-
wego, zgodnego z aktualnymi trendami i tendencjami wzornictwa 
i sztuki użytkowej. Pamiątka powinna łączyć w sobie tradycyjne 
elementy i wzory podkarpackiego dorobku kultury z współcze-
sną formą.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne, ale przede wszyst-
kim możliwość szerokiej promocji ich wyrobów jak również szer-
szej ich dystrybucji.

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszenia do pobrania w za-
łączniku oraz na www.podkarpackie.travel .

PROT, ul. Grunwaldzka 2 (wejście od ul. Matejki)
35-068 Rzeszów
tel/fax.: 17 852 00 09
e.borowiak@prot.rzeszow.pl; www.podkarpackie.travel 
Zapraszamy na nasz profil na Facebooku http://www.fa-

cebook.com/pages/Podkarpacka-Regionalna-Organizacja-Tu-
rystyczna/138126286215473

Unijna kasa dla gminy Dukla
Ocieplenie elewacji i stropów, wymiana instalacji  
i grzejników CO 

w Zespole Szkół nr 1 w Dukli, wykonanie docieplenia elewa-
cji i stropu w Zespole Szkół Publicznych w Równem to zadania, 
które zostaną wykonane w ramach projektu pt. „Ochrona walorów 
środowiskowych gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szko-
dliwych związków do atmosfery”. Pozyskane fundusze pochodzą 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego 2007-2013. Również wydatki poniesione na docieplenie 
budynku Urzędu Miejskiego w Dukli zostaną zrefundowane w ra-
mach tego projektu. Całkowity koszt projektu to: 1 475 095,57 zł, 
w tym 1 233 701,12 zł tj. 85% dofinansowania planowanego za-
dania z RPOWP, wkład własny gminy 241 394,45 zł – 15% pla-
nowanego zadania.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego 

2007 – 2013 gmina Dukla pozyskała także fundusze na reali-
zacje projektu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: 
Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa”. W ramach projektu wy-
konana zostanie sieć wodociągowa w tych miejscowościach. Dłu-
gość całkowita sieci to 7 221 mb. Wartość całkowita złożonego 
projektu to 2 456 091,88 zł, dofinansowanie w wysokości 70% 
tj. 1 622 748,30 zł, wkład własny gminy 30% - 833 343,58 zł.

Krystyna Boczar-Różewicz

Zielony odnowiony
Stowarzyszenie Turystyczne Beskid Dukielski w ra-

mach realizowanego projektu pt. „Odnowienie szlaku 
zielonego na odcinku Pustelnia św. Jana - Tylawa”, na 
które pozyskało pieniądze w drodze konkursu ogłasza-
nego przez Burmistrza Dukli na realizację zadań pu-
blicznych przez organizacje pozarządowe, odnowiło zie-
lony szlak turystyczny. 

Na odcinku Pustelnia św. Jana z Dukli – Tylawa (skrzyżowa-
nie drogi nr 9 Rzeszów – Barwinek z 897 Tylawa – Komańcza wy-
konane zostało odnowienie planowanego odcinka szlaku poprzez 
malowanie znaków na elementach terenowych np. drzewa, słupy, 
a także przecięcie i udrożnienie szlaku. Zainstalowano dwa słupy 
na węzłach szlaku: przy Pustelni św. Jana z Dukli, gdzie rozpo-
czyna się szlak zielony i na skrzyżowaniu szlaków nad Pustelnią 
pod Kamienną Górą. Postawiono dwie ławeczki na węźle Pustel-
nia św. Jana z Dukli. Na słupach zawieszono po 3 kierunkowskazy. 
Całkowity koszt realizacji projektu to 2050,00 zł w tym 250,00 zł 
to wkład Stowarzyszenia. 

Mamy nadzieję, że szlak już w tym roku będzie służył turystom 
pieszym odwiedzającym naszą gminę. (Fot. na wkładce)

Krystyna Boczar-Różewicz
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ciąg dalszy na str. 8 u

Z życia szkoły
18 czerwca 2013r.w Zespole Szkół nr 1 w Dukli odbył się 

szkolny turniej „Potrafię udzielać pierwszej pomocy przedmedycz-
nej”. Organizatorem była pani Józefa Winnicka-Sawczuk oraz 
pan Łukasz Derwich, który wraz z panem Rafałem Jakubowiczem 
cyklicznie prowadzili dla uczniów klas od IV do VI całoroczne 
szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem turnieju było 
wzmocnienie edukacji uczniów 
poprzez zwiększenie wiedzy z 
zakresu zasad udzielania ppp 
oraz przeciwdziałanie wystę-
powaniu wypadków poprzez 
upowszechnianie zasad bezpie-
czeństwa i wykształcenie na-
wyków ich przestrzegania. W 
turnieju wzięło udział 9 trzy-
osobowych drużyn z klas IV, 
V i VI, wyłonionych spośród 
wszystkich uczniów tychże 
klas, piszących wcześniej test 
wiedzy teoretycznej.

Turniej rozpoczął pan dy-
rektor Jerzy Pęcak, przywi-
tał zaproszonych gości oraz 
uczniów.

Następnie uczniowie klasy 
II c montażem słowno-muzycz-
nym podziękowali wszystkim 
grupom zawodowym, które co-
dziennie biorą udział w akcjach 
ratunkowych, ratując ludz-
kie życie. Przedstawiciele tych 
grup brali czynny udział w pra-
cach komisji sędziowskiej. 

W dalszej części zaprezen-
towany został pokaz sztuk walki 
członków „Krośnieńskiego 
Klubu Karate Kyokushin „- sek-
cja ZS nr 1 w Dukli. Pokaz pro-
wadził sensei Adam Buczyński 
i sempai Marek Sawczuk. Mi-
łym był fakt, iż wśród ćwiczą-
cych dzieci byli uczniowie z na-
szej szkoły oraz ZS nr 2 w Du-
kli, ZS „Michalitów w Miejscu 
Piastowym i ZS nr 4 z Krosna.

W głównej części turnieju 
młodzi ratownicy rywalizowali 
na 5 stacjach, w których pozo-
rowane były następujące wy-
padki i zadania:
1. resuscytacja,
2. złamanie otwarte,
3. krwotok,
4. pozycja boczna ustalona,
5. głęboka rana, zastosowanie 

chusty trójkątnej i koca ter-
moizolacyjnego.

Zaznaczyć należy, iż au-
tentyczność sytuacji wypadko-
wych nadawały sztuczne rany 
przygotowane przez p. Łu-
kasza Derwicha. A wiadomo, 
że wyobraźnia dzieci wzmac-
niana takimi bodźcami pra-
cuje bardzo szybko i efektyw-
nie. Oceny czynności ratow-
niczych zawodników dokony-
wała, na poszczególnych sta-
cjach, Komisja Sędziowska. 
Sędzią Głównym była pani 
doktor Renata Krajmas, na-
tomiast Sędziami Pozoracji  
i Stanowisk byli : pan Łukasz 
Derwich, pan Zdzisław Dęb-
ski, pan Waldemar Olszew-
ski- ratownicy GOPR Grupy 
Bieszczadzkiej, pani Joanna 
Czaja- higienistka szkolna, 
pan Wiktor Madej- Komen-
dant Straży Pożarnej w Dukli, 
pan Adam Buczyński- instruk-
tor samoobrony w studium de-
tektywistycznym oraz kurator 
i komendant OHP, pani Dorota 
Kurdyła- pracownik Urzędu 
Miejskiego w Dukli, pani dy-
rektor Lucyna Gumienny, oraz 
aspirant Policji w Dukli - pan 
Jerzy Szwast.

Po wyczerpujących zma-
ganiach i pod-
s u m o w a n i u 
punktacji ogło-
szono wyniki 
końcowe, i tak:

I miejsca 
w poszczegól-
nych grupach 
klasowych za-
jęły klasy IVc, 
Vc, VIa

II miejsca 
w poszczegól-
nych grupach 
klasowych za-
jęły klasy IVb, 
Vb, VIb

III miejsca w poszczegól-
nych grupach klasowych zajęły 
klasy IVa, Va, VIc.

Podczas zawodów oce-
niana była wiedza oraz prak-
tyczne wykorzystanie umiejęt-
ności nabytych podczas wcze-
śniejszych szkoleń i zajęć lek-
cyjnych. Uczniowie mają świa-
domość, że zadaniem osoby 
udzielającej pierwszej pomocy 
jest utrzymanie przy życiu po-
szkodowanego i nie dopusz-
czenie do powstania dalszych 
powikłań, aż do chwili przy-
bycia lekarza bądź karetki po-
gotowia. Sukcesywna praca  
z dziećmi, związana z tą te-
matyką na pewno zaowocuje  
i przyczyni się do zwiększenia 
świadomości i pewności w po-
dejmowanych akcjach ratow-
niczych - oczywiście życzymy 
sobie by ich było bardzo mało. 
Umiejętności nabyte z zakresu 
udzielania ppp mogą uratować 
komuś życie, dlatego w na-

szej szkole na stałe wpisane zo-
staje przeprowadzanie szkoleń 
i podsumowujących turniejów  
z tego zakresu tematycznego. 
Wszystko to dzięki bezintere-
sownemu zaangażowaniu ra-
towników GOPR, w szczegól-
ności pana Łukasza Derwicha. 
Nawiązana współpraca cieszy  
z wielu powodów, a najważ-
niejszym jest ludzkie życie. 

Dziękuję wszystkim człon-
kom komisji za przyjęcie za-
proszenia i pracę z uczniami, 
również paniom Wioletcie Ka-
sprzyckiej i Alicji Pernal za ko-
ordynowanie działań podczas 
turnieju. Przede wszystkim jed-
nak należy się wielka pochwała 
dla uczniów. Bardzo chętnie 
podejmowali wyzwania, śmiało 
prowadzili pozorowane akcje 
ratunkowe i sami zapropono-
wali by takie akcje na stałe wpi-
sały się w życie szkoły.

Józefa Winnicka-Sawczuk

Fragmenty ze wspomnień Alfreda Panka p.t. „Było Minęło”, spisanych przez jego syna Zbigniewa

Brat u Sowietów. 
Jeszcze przed wojną brat 

pojechał do wujka Antoniego 
Kuli za Lwów. Gdy zbliżała 
się wojna poradzili mu, żeby 
pojechał do stryja Józefa, bo 
w razie czego będzie bliżej 
domu. I tak zrobił. Wojna za-
stała go u stryja. Ale linia de-
markacyjna stanęła na Sanie i 
do domu wrócić już nie mógł. 
10 lutego w nocy załomo-
tali do drzwi, kazali wstawać, 
ubierać się i dali pół godziny 
na spakowanie rzeczy osobi-
stych. Stryj i czworo dzieci 
pakowali tobołki, a stryjanka 
położyła się na podłodze i po-
wiedziała, że nigdzie nie je-
dzie i nie będzie się pakować. 
Źle na tym wyszła, bo jak 
skończył się czas na pakowa-
nie to wzięli ją za ręce i nogi 
i zanieśli do samochodu. Bez 
tobołka.

 No i Janka też wzięli. Na 
stacji kolejowej sprawdzali 
nazwiska według listy. Od-
czytanych pakowali do wago-
nów, zamykali drzwi i plom-
bowali. Nazwiska Janka nie 
było na liście i nie był czy-
tany. No to go na bok. Gdy za-

mknęli ostatni wagon, pociąg 
ruszył w nieznane. Janka za-
prowadzili do budynku sta-
cyjnego. Ku jego wielkiemu 
zdziwieniu nie przesłuchiwał 
go żaden z Sowietów, tylko 
jakaś kobieta. Jak zadała pyta-
nie, a on nie odpowiedział na-
tychmiast, zrywała się z krze-
sła i krzyczała do niego:

 - Czomu mołczysz?!! –
 Nie dawała mu czasu do 

namysłu. Ale że miał doku-
menty z tej strony Sanu, to go 
puścili. Zakazali mu tylko po-
ruszać się w 30 – to kilome-
trowym pasie nadgranicznym. 
No i przebywał tam. Przysyłał 
kartki pocztowe, że mu tam 
dobrze, że pomaga mu kolega 
Zalewski. Oznaczało to, że 
„zalewa” i jakoś sobie radzi. 
Zresztą on był taki majster do 
wszystkiego, to sobie dawał 
radę. Potem jak Niemcy ude-
rzyli w 1941 roku na Sowiety, 
to Janek wrócił. Opowiedział 
o wywózce stryja Józefa z ro-
dziną. Wujka Antoniego też 
wywieźli, ale nie wiedział 
kiedy.

Ucieczka z niewoli
Niemcy zebrali nas na 

placu pośrodku wsi. Ustawili 
w piątki, bo u nich jest taki 
szyk marszowy. - Cu finf, cu 
finf!.. – do piątek, do piątek 
!.... - słyszało się ciągle. Usta-
wili po obu stronach konwój i 
Ruszyliśmy na Żółkiew. Szli-
śmy pieszo, bo pociągi docho-
dziły z zachodu tylko do Ja-
rosławia. Dalej tory były ze-
rwane. Nasza trasa wiodła 
przez Rawę Ruską, Magierów, 
Lubaczów, Jarosław.

 Zaraz na początku mar-
szu, uszliśmy może z kilometr, 
a tu stoi na drodze kolumna 

niemieckich czołgów. Czołgi-
ści pootwierali klapy i powy-
łazili na wierzch bo było go-
rąco. Po drugiej stronie drogi, 
za rowem stała grupka ofi-
cerów niemieckich, bo wi-
dać było złote epolety. Gdy 
koło nich przechodziliśmy, je-
den z żołnierzy pokazał na nas  
i krzyknął:

 - O! Szpece, szpece !! - 
Któryś z tych oficerów w tej 
chwili przeskoczył rów, pod-
szedł do tego czołgu i zawołał:

 - Maul halten ! Das ist 
krieg!! Das sind kriegsgefan-
gene!!! - Stul pysk! To jest 

wojna !! To są jeńcy wojenni! 
!!. - Ten natychmiast ucichł, bo 
tam u nich dryl był ogromny. 
Oficer wrócił do swojej grupy. 
Bardzo mi się to podobało, że 
tego żołnierza zaraz uciszył, 
żeby nie drwił z nas. Poszli-
śmy dalej. W Żółkwi wpro-
wadzili nas na ogrodzony 
plac przed bóżnicą żydow-
ską. Przyjechała jakaś kuch-
nia polowa i dali nam coś w 
rodzaju obiadu. Była to rzadka 
zupa nazywana soczewicą. Ja-
kiś taki rodzaj wyki. Kto był 
bardzo głodny to jadł. Ja też 
trochę spróbowałem, bo coś 
trzeba było zjeść... Po chwilo-
wym odpoczynku, nie pamię-
tam jak długim, poprowadzili 
nas dalej.

 Przed wieczorem przyszli-
śmy do miejscowości Magie-
rów, takiego ni to miasteczka 
ni wioski. Tu zaprowadzili nas 
do bóżnicy żydowskiej. We-
pchnęli nas do środka i za-
mknęli drzwi. Na podłodze 
było pełno rozścielonej słomy. 
Ale spać się nie dało, było za 
ciasno. Tak dużo nas tam było, 
że nie było się gdzie poło-
żyć. Zaraz by zadeptali. I tak 
gdzie kto mógł to szukał opar-
cia. A to jeden o drugiego, a to 
o ścianę, a to na oknie o fra-
mugę. Jak kto mógł to zapa-
dał w drzemkę, bo każdy był 
zmęczony. Rozejrzałem się tak 
po sali i widzę, że nad wyso-
kimi drzwiami wejściowymi 
jest coś w rodzaju galeryjki, 
która w bóżnicach była prze-
znaczona dla Żydówek. Po-
myślałem, że gdyby tak tam 
się wydrapał, to na tej gale-
ryjce można by było wygodnie 
położyć się i przespać.

 Ale sam nie dałbym rady 
wdrapać się tam. Powiedzia-
łem o tym żołnierzowi obok, 
ten drugiemu i w kilku prze-
pchnęliśmy się pod drzwi. 
Tam podtrzymując i podcią-
gając się wzajemnie wyleź-
liśmy na tą galeryjkę. Reszta 
drzemała już lub spała, tak że 
znalazło się nas tam czterech 
czy pięciu. Wyciągnęliśmy się 
swobodnie, jeden koło dru-

giego na podłodze i zasnęli-
śmy. Obudziłem się nad ranem 
i znowu zacząłem się rozglą-
dać dokoła. Zauważyłem, że z 
tej galeryjki można by dostać 
się na strych, gdyby ktoś pod-
sadził z dołu. Powiedziałem  
o tym kolegom i znowu wspól-
nym wysiłkiem wdrapaliśmy 
się na strych . Liczyliśmy, 
że Niemcy nas nie zauważą,  
a gdyby jednak, to powiemy, 
że tu po prostu spaliśmy.

 Rano Niemcy otworzyli 
drzwi, wyprowadzili wszyst-
kich na zewnątrz, ustawili w 
te ich piątki i pomaszerowali 
dalej. Na końcu jeden z nie-
mieckich żołnierzy wszedł do 
środka bóżnicy, obszedł do-
koła, zajrzał w każdy kąt i za-
kamarek, ale w górę nie po-
patrzył. I wyszedł. Odczeka-
liśmy cierpliwie na strychu 
dłuższy czas, żeby nasz kon-
wój jeniecki dostatecznie się 
oddalił. Do środka weszły Ży-
dóweczki i zaczęły sprzątać 
zmierzwioną słomę. Wtedy 
okazało się, że wśród nas jest 
jeden żołnierz Żyd. Zaszwar-
gotał coś do tych Żydówek. 
One najpierw spłoszyły się 
trochę, ale jakoś je uspokoił. 
Jedna z tych Żydówek powie-
działa, że mieszka w domu na-
przeciwko, jej rodzina prowa-
dzi tam piekarnię. Że ona wyj-
dzie, stanie w drzwiach sieni  
i będzie obserwować ulicę. Jak 
będzie pusta, nie będzie Niem-
ców ani nikt inny nie będzie 
się kręcił, to ona cofnie się do 
sieni.

 Wtedy jeden z nas wy-
skoczy z bóżnicy, biegiem 
przez ulicę i wpadnie do sieni. 
Za chwilę ona znowu wyj-
rzy. I znowu się cofnie jak bę-
dzie wszystko w porządku.  
I tak po kolei, wszyscy prze-
dostaniemy się do domu na-
przeciwko.

 No i tak było. Pierwszy 
wyskoczył ten Żyd, potem na-
stępny, ja chyba trzeci, za mną 
pozostali. Gromadziliśmy się 
w kuchni i tam przebieraliśmy 
się w łachy, które przynosiły 
Żydówki z sąsiednich domów. 

Zaangażowanie uczniów było ogromne

Komisja miała pełne ręce pracy
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Czytelnicy piszą
Jak polski chłop patriota 
przechytrzył zaborców

„Idźże, idźże Niemcze kędy raczysz, ale mojej ziemi 
nigdy nie zobaczysz”.

Polska będąc pod trzema 
zaborami (Austria, Rosja  
i Prusy) musiała walczyć  
o swój język, którego za-
borca nie życzył sobie by 
był używany w szkole, w 
biurach, a nawet na ulicy. 
Najgorzej było pod zaborem 
pruskim, gdzie wykupywano 
polskie ziemie i tworzono 
niemieckie gospodarstwa. 
Polacy nie chcieli sprzeda-
wać im ziemi, wobec tego 
prusacy zaczęli wprowadzać 
nowe ustawy, a więc nie 

wolno było Polakom budo-
wać domu bez zgody władz 
administracyjnych, której 
nie udzielano. Wobec tego 
Polak Michał Drzymała ze 
wsi Podgradowice w powie-
cie wolsztyńskim kupił sobie 
wóz cyrkowy i zamieszkał w 
nim z całą rodziną. Zaczęto 
wóz fotografować i rozpo-
wszechniać o nim informa-
cje po całym kraju i w prasie 
zagranicznej. Z tym wozem 
miał wiele kłopotu, musiał 
go codziennie przesuwać 

na niewielką odległość. Po 
pięciu latach dostał rozkaz 
na usunięcie wozu i prze-
niósł się do ziemianki, ale w 
roku 1910 musiał i ją z po-
wodu szykan sprzedać. Sejm 
pruski był uparty i przyjął 
ustawę o przymusowym wy-
właszczeniu polskich ma-
jątków. Taką ustawę przy-
jęto w dwóch pozostałych 
zaborach. Jednak ta ustawa 
nie została wprowadzona  
w życie. 

Jedna spodnie, druga jakąś 
marynarkę, trzecia koszulę...

 Tymczasem ten pierwszy, 
ten Żyd już przebrany po cy-
wilnemu siedział w pokoju  
i coś tam zajadał. Potem dali  
i nam chleba z pomidorami. 
Pojedliśmy i potem pojedyn-
czo, pomiędzy te domki, każdy 
w swoją stronę zaczął się prze-
kradać. Jeden na Jarosław, 
drugi na Rawę Ruską, pozo-
stali w innych kierunkach.

 Ja udałem się w kie-
runku na Lubaczów. Jak do-
chodziłem już pod Luba-
czów, na skraju dużego kom-
pleksu leśnego było skrzyżo-
wanie dróg. Jedna z nich od-
chodziła gdzieś w bok. Obok 
na paliku przybita była deska 
ze strzałką i napisem: „Beute 
sammelstelle”, czyli miejsce 
gromadzenia zdobyczy wojen-
nej. Nie poszedłem tam bo za 
ich zdobycz wojenną się nie 
uważałem, a oglądać co tam 

mają nie chciałem. Byłem po 
cywilnemu, a po drugie, tam 
na pewno pilnowali wartow-
nicy i mogli mnie zatrzymać. 
Po co mi to by było. Posze-
dłem dalej prosto na Jarosław. 
Gdy dochodziłem pod Jarosła-
wiem do Sanu, nie poszedłem 
na czynny już most, tylko w 
kierunku wsi Garbarze. Tam 
w tej wsi każdy dom otoczony 
był co najmniej kilkoma drze-
wami orzechowymi. Było 
pełno orzechów. Na gałęziach 
i na ziemi. Nazbierałem ich so-
bie trochę do kieszeni i napo-
tkaną gospodynię zapytałem 
gdzie jest most. Jak daleko do 
mostu. Ona na to mi mówi:

 - Proszę pana, niech pan 
nie idzie na most ! Tam stoją 
Niemcy i każdego zatrzymują. 
Jak idzie kobieta z dziećmi 
albo jakiś staruszek to prze-
puszczają, ale młodych za-
trzymują, ładują na samo-
chody i gdzieś wywożą. Niech 
pan tam nie idzie, bo pana za-
trzymają!! Pan pewnie żoł-

nierz ? - Niech pan idzie w tą 
stronę! - pokazała ręką. - Jak 
się wieś skończy, to niech pan 
idzie do Sanu. Potem trzeba 
iść wzdłuż rzeki, minąć wolno 
płynącą wodę bo tam głęboko 
i jak na kamykach trochę przy-
spieszy, to tam będzie płytko. 
Tam niech pan przejdzie na 
drugi brzeg, tam będzie wio-
ska Munina. 

I tak zrobiłem. Gdy prze-
szedłem na drugą stronę, na-
potkałem tam na trzech chło-
pów. Stali na wysokim brzegu 
i przyglądali mi się jak prze-
chodziłem. Podali mi rękę  
i wyciągnęli z wody. Chcieli 
nawet zabrać mnie do siebie 
na noc bo już robiło się ciemno 
dzień był krótki. Podziękowa-
łem im, bo pod Jarosławiem 
od strony Przeworska miałem 
taką dalszą ciotkę. Kiedyś tam 
już u niej byłem więc pomy-
ślałem, że tam u niej przeno-
cuję. No i poszedłem dalej. Po 
ciemku już wszedłem do Ja-
rosławia i główną, oświetloną 

ulicą szedłem przez miasto. 
Obok przechodzili Niemcy po 
dwóch, po trzech, szli w obie 
strony cywile, ruch był jak to 
w mieście. Wtem nadszedł z 
naprzeciwka niemiecki oficer 
w złotych epoletach i ruchem 
ręki w górę zatrzymał mnie. 
Najczystszą polszczyzną, nie 
jakąś śląską gwarą, co to - „ ka 
idzies, do łonego...” - ale czy-
sto po polsku pyta mnie gdzie 
idę. Widocznie był Niemcem 
z poznańskiego lub Pomorza. 
Odpowiadam, że pochodzę  
z Muniny, a idę na przeciw-
legły skraj miasta do ciotki. 
Mam tam robotę i idę teraz 
przenocować, żeby zaraz z 
rana zacząć. Nie wiedziałem w 
jakim jest stopniu, ale mówię:

 - Jak pan porucznik mi nie 
wierzy, to niech wyśle ze mną 
żołnierzy i sprawdzą na miej-
scu! - Widocznie to go przeko-
nało, bo popatrzył na zegarek 
i mówi żebym się pospieszył, 
bo zaraz będzie godzina poli-
cyjna. Nie musiał mi tego 

Ucieczka z niewoli
u dokończenie ze str. 8 

dwa razy powtarzać. Chęt-
nie się pospieszyłem, byle da-
lej od niego. Doszedłem do tej 
ciotki, pukam, ruszam klamką, 
nic. Cisza. Nikt nie otwiera. 
Wreszcie gdzieś z boku,  
z ciemności, zza płotu rozlega 
się głos. Jakiś chłop pyta:

 - Proszę pana, a do kogo 
pan tu chce iść? - Ja na to, że 
idę do domu i tu po drodze 
u ciotki chciałbym przeno-
cować.

 - Panie, - mówi ten chłop 
- jej tu nie ma. Przed frontem 
poszła na sąsiednią wieś Ko-
niaczów i do tej pory nie wró-
ciła. Widocznie tam siedzi. 
No to ja do niego z prośbą, 
że może on mnie przenocuje.  
A on na to:

 - Panie, idź pan skąd pan 
przyszedł! Idź pan skąd pan 
przyszedł!! - i cofnął się w 
ciemność. Zniknął. Nie mia-
łem tam żadnych innych zna-
jomych. Poszedłem więc da-
lej w noc. Po drodze napotka-
łem stóg słomy kryty dachem, 

raczej taki bróg. Wdrapałem 
się po drabinie na szczyt i za-
kopałem się głęboko w sło-
mie. Mimo, że byłem głodny, 
natychmiast zasnąłem. Byłem 
bardzo zmęczony. 

 Obudziłem się nad ranem 
bo zimno nie dało mi spać  
i zlazłem z brogu. Otrzepałem 
się ze słomy i poszedłem dalej 
w kierunku Przeworska. Ale 
nie gościńcem, tylko polami. 
Wola Rafałowska była odda-
lona od tej szosy Lwów - Kra-
ków na południe, więc kombi-
nowałem takim ukosem iść na 
Handzlówkę i Albigowę. Idę 
tak sobie przez pola, a szosą w 
obu kierunkach pędzą samo-
chody, czołgi, artyleria. Więc 
coraz bardziej skręcam na po-
łudnie, żeby od szosy się od-
dalić. Idę, patrzę, a tu samolot 
leży zestrzelony na polu. Pod-
szedłem do niego, właściwie 
sam nie wiem po co. Chyba z 
ciekawości. Kabina pilota była 
otwarta, zegary pomiarowe 
były, widać, że cywile już tu 

byli. Dalej było dobrze widać 
stąd szosę, więc i mnie stam-
tąd widziano. Lada chwila 
mogli jacyś żołnierze do mnie 
podjechać, albo któryś mógł 
stamtąd do mnie strzelić. Od-
daliłem się. Po pewnym czasie 
widzę za górką dymy z komi-
nów. – Aha ! - myślę sobie, ja-
kaś tu wieś będzie. No i była. 
Podszedłem do pierwszego  
z brzegu domu. Była tam sama 
kobieta koło trzydziestki, 
może młodsza. Powiedzia-
łem jej kim jestem, że wracam  
z wojny i spytałem jak da-
leko do Markowej, bo tą wieś 
już znałem . Ona pokazała 
mi zaraz którędy iść i powie-
działa jak daleko, ale nama-
wiała żeby chwilę odpocząć. 
No i pyta mnie czy znam może 
takiego a takiego i czy gdzieś 
widziałem. Okazało się, że jej 
mąż był też zmobilizowany  
i dotąd nie wrócił. Niestety nie 
znałem go, więc powiedzia-
łem, że nie wiem. Ale ją po-
cieszyłem, że już wszystko się 

skończyło, wszyscy wracają, 
ja wracam to i on wróci. Pytała 
jeszcze czy nie jestem głodny 
i czy lubię kluski. Ugotowała 
klusek na mleku i zjadłem cały 
talerz. Posiliłem się i chciałem 
już iść, ale jeszcze mnie po-
wstrzymała. Poszła do komory 
i przyniosła mi kromę chleba 
ze słoniną na drogę. Podzięko-
wałem i ruszyłem w drogę. 

 Poszedłem do Marko-
wej. Duża długa wieś. Zaraz 
na skraju spytałem ludzi czy 
nie ma tu Niemców. Nie było. 
No to pomaszerowałem przez 
wieś. Na drugim końcu ujrza-
łem znajome mi widoki. Tu 
drogę już znałem. I polami po-
wyżej Albigowej poszedłem w 
kierunku na Handzlówkę. Jak 
dochodziłem do Handzlówki 
zaczął sypać śnieg. Ale mnie 
to nie powstrzymało. Przesze-
dłem przez wieś, potem przez 
las mleczki, który należał do 
plebanii w Woli Rafałowskiej 
i znalazłem się w domu....

W wolnej Polsce prezy-
dent Ignacy Mościcki prze-
kazał Drzymale gospodar-
stwo w Grabówce. W cza-
sie niemieckiej okupacji hi-
tlerowcy zrównali z ziemią 
jego mogiłę. Michał Drzy-
mała (ze wsi Drzymałowo) 
zmarł 23 kwietnia w 1937 
roku. 

Chłop potęgą jest, będzie 
i zawsze i wszędzie.

Stanisława Zaniewiczowa

Trwają prace badawcze
Na terenie naszej gminy 

trwają badania sejsmiczne 
wykonywane metodą sejsmiki 
refleksyjnej 3-D, polegają-
cej na celowym (sztucznym) 
wzbudzaniu i rejestrowaniu 
fal sejsmicznych odbitych 
od granic warstw geologicz-
nych występujących w danym 
ośrodku skalnym. Rejestra-
cji dokonuje się za pomocą 
specjalnej aparatury połą-
czonej kablami rozmieszczo-
nymi na powierzchni ziemi 
grupami odbiorników fal sej-
smicznych.

Wzbudzanie fal sejsmicz-
nych wykonywane jest przy 
pomocy samojezdnych urzą-
dzeń wibrujących (wibrato-
rów) oraz MW (dynamit). Na 
całości projektu wykonanych 
zostanie 20 pomiarów stref 
małych prędkości /SMP/ przy 
pomocy sondy hydrofonowej 
w otworach o głębokości 60m 

bez użycia materiału wybu-
chowego. 

Prace geofizyczne prowa-
dzone są niejednokrotnie na 
terenach prywatnych. Dla-
tego też właściciele grun-
tów, po których mogą poru-
szać się wibratory lub gdzie 
są lub mogą być rozkładane 
kable i geofony są każdora-
zowo informowani o prze-
biegu i istocie prac przez pra-
cowników terenowych. Pro-
fil sejsmiczny, wzdłuż któ-
rego będą prowadzone bada-
nia oznaczony jest przez geo-
detów czerwonymi oraz żół-
tymi palikami. Wzdłuż linii 
żółtych palików rozkładany 
jest kabel telemetryczny, do 
którego dopięte są specjalne 
czujniki tzw. geofony, leżące 
na ziemi w danym miejscu nie 
dłużej niż kilka dni. Wzdłuż 
linii wzbudzania oznaczo-
nej czerwonymi palikami po-

ruszają sie specjalne pojazdy 
zwane wibratorami, które 
wzbudzają prawie niewyczu-
walną fale sejsmiczną. Sy-
gnał odebrany przez geofony 
za pomocą kabli i skrzynek te-
lemetrycznych jest przekazy-
wany do aparatury rejestrują-
cej. Na podstawie tak uzyska-
nych danych obrazuje się geo-
logiczną budowę podłoża. 

Po zakończeniu badań 
sprzęt pomiarowy oraz pa-
liki są niezwłocznie usuwane, 
ewentualne szkody są za-

wsze przywracane do stanu 
sprzed prac bądź rekompen-
sowane. Zarówno sprzęt jak i 
sama metoda są zupełnie bez-
pieczne dla ludzi i zwierząt.

Dodatkowych informa-
cji można uzyskać na Wy-
dziale Robót Geologicznych 
Ośrodka Sejsmiki Polowej tel. 
12 2991 457 lub 663 790 154.

Przygotowała:  
Krystyna Boczar-Różewicz

 na podstawie materiałów infor-
macyjnych Geofizyki Kraków
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Dni Dukli 2013
Dni Dukli 2013 rozpoczęła uroczysta sesja Rady Miejskiej  

w Dukli, która odbyła się w Muzeum Historycznym –Pałac. Pod-
czas sesji zebrani obejrzeli dwie prezentacje. Pierwsza doty-
czyła VII tomu Biblioteki Dukielskiej „Przełęcz Dukielska we 
wrześniu 1939 roku” i została zaprezentowana przez Janusza  
Kubita autora książki i druga „Dukielskie specjały – kto, gdzie  
i jakie” została zaprezentowana przez Krystynę Boczar-Różewicz 
redaktorkę wydanego informatora „Dukielskie specjały – gdzie  
i kto”. Po prezentacji odbyła się degustacja chleba dukielskiego 
ze smalcem i pierogów razowych z kapustą. Zespół ze studia 
wokalnego Bel Canto działający przy Ośrodku Kultury w Du-
kli uatrakcyjnił uroczystą sesję. Uczestnicy sesji mogli podziwiać 
piękne głosy Gabrysi Matyki i Pawła Konopa, którzy zaśpiewali 
w duecie i solówkę Arlety Urbańskiej.

tury pt. „Zabawiątka”. Odbyły 
się także wybory Małej Miss  
i Małego Mistera Dni Du-
kli. Korony powędrowały do: 
sześcioletniej Juli Szczurek 
z Cergowej i do czteroletniego 
Krzysztofa Rygla z Dukli.

Po koncercie zespołu Iwo 
Dixie Jazz Band, który bardzo 
ciepło został przyjęty przez du-
kielską publiczność, burmistrz 
Dukli Marek Górak przeka-
zał symboliczny klucz do bram 
miasta na ręce Małgorzaty Wa-
laszczyk-Faryj – dyrektorki 
Ośrodka Kultury - organiza-
tora dni miasta. Nagrody Bur-
mistrza Dukli odebrali dyrek-
torzy szkół, które miały naj-

lepsze osiągnięcia 
w dziedzinie kul-
tury. Po raz ko-
lejny w katego-
rii szkół podsta-
wowych zwycię-
żył Zespół Szkół 
Publicznych nr 
1 w Dukli, dru-
gie miejsce za-
jęła Szkoła Pod-
stawowa w Głoj-
scach, a trzecie 
Szkoła Podsta-
wowa w Jasionce. 
W kategorii szkół 
ponadgimnazjal-
nych zwycię-
żyło Gimnazjum 
w Dukli, drugie 
miejsce zajął Zespół Szkół nr 2 
w Dukli, a trzecie Gimnazjum 
w Łękach Dukielskich. Zwy-
cięskie szkoły otrzymały czek 
od burmistrza Dukli na 1000 zł 
i piękne puchary. Dzień pierw-
szy zakończyły koncerty braci 
Jacka i Grzegorza Polak, La-
chersów, finalistów programu 
Mast be The Music. Zespoły 
znakomicie bawiły publicz-
ność i przyjęte zostały owacyj-
nie. Zakończeniem sobotniej 
zabawy była dyskoteka pod 
gwiazdami z DJ-em Błażejem. 
Nie obyło się bez deszczu, a za-
tem tradycji stało się zadość. 

„Charytatywny Maraton 
Zumby” rozpoczął drugi dzień 

Dni Dukli. Podczas imprezy 
zbierane były pieniądze na le-
czenie i rehabilitację Justyny 
Szczepanik, mieszkanki naszej 
gminy, która choruje na nowo-
twór złośliwy kości oraz chrzą-
stek stawowych. Maraton trwał 
do godziny 17.00, w tym czasie 
zebrano 8 240,00 zł. To bardzo 
piękny gest ze strony wszyst-
kich, którzy dołożyli swoje pie-
niądze do tej kwoty za co orga-
nizatorzy bardzo, bardzo ser-
decznie dziękują. Organizato-
rzy bardzo dziękują firmom, 
które wsparły rehabilitację  
Justyny: Przedsiębiorstwu 
Materiałów Drogowych w 
Rzeszowie, które wpłaciło 
trzy tysiące zł i Gospodarce 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Dukli.

Po występie Zespołu „Sza-
rotka –Duklanie” odbył się Tur-
niej Sołectw 2013. Wzięły w 
nim udział 4 sołectwa. To bar-
dzo niewiele jak na 22 sołec-
twa w gminie Dukla. Zwycię-
żyła Trzciana i otrzymała 2000 
zł nagrody, Dukla zajęła – 2. 
miejsce i 1500 zł nagrody, Za-
wadka Rymanowska - 3. miej-
sce i 1000 zł, Mszana - 4. miej-
sce i 500 zł nagrody. Wystą-
piły zespoły działające przy 
Ośrodku Kultury w Dukli: 
Gabi, Step, Bel Canto. Wy-
stąpił gościnnie zespół „Mali 
Igloopolanie”, działający przy 
Ośrodku Kultury w Dębicy, 
przyjęty gromkimi brawami. 

Po uroczystej sesji RM odbyła się degustacja produktów regionalnych Drużyny z Opaly, Baiut i Dukli z burmistrzem Markiem Górakiem

Zespół Iwo Dixi Jazz Band z Iwonicza Zdroju Burmistrz Marek Górak wręcza nagrody zwycięskim szkołom

Zespół Lachersów rozgrzał publiczność Mali Igloopolanie

Dorota Osińska zafascynowała słuchaczy swoim głosem Zbigniew Wodecki - gwiazda Dni Dukli 2013

Dni Dukli 2013

Burmistrz Dukli przekazuje symbo-
liczny klucz organizatorom Dni MiastaW tym roku Dni Dukli od-

bywały się po raz pierwszy na 
placu przy Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Dukli.  
O godz. 15.00 z małym opóź-
nieniem rozpoczął się Między-
narodowy Turniej Piłki Nożnej 
Oldboyów o Puchar Dni Dukli. 
Wzięły w nim udział drużyny  
z Opaly na Węgrzech, z Baiut 
w Rumunii i oldboye dukiel-
scy. Zwycięzcami okazali się 
gospodarze i puchar pozostał  
w Dukli. 

Jak zawsze na dni miasta 
został przygotowany program 
artystyczny dla dzieci. W tym 
roku w wykonaniu Krakow-
skiego Biura Promocji Kul-
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Maraton rowerowy

Michał Szopa - dyrektor MOSiR Dukla, Marek Górak - burmistrz Dukli  
i Stanisław Jagiełło - prowadzący Cyklokarpaty

Tuż przed startem kat. Mega i Giga

Start zawodników kat. Hobby

Krystian Gosztyła 
- MTB MOSiR Dukla

Adam Kawula (z prawej) zwycięzca 
kat. Hobby

Odnowiony szlak turystyczny  
- pustelnia św Jana

Tyle co postawiona  
ławeczka już jest  
wykorzystywana  
przez turystów Odnowione kierunkowskazy

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Cyklokarpaty w Dukli

Maraton rowerowy
Cyklokarpaty to największa cykliczna impreza rowerowa dla 

amatorów rowerów górskich. W roku 2013 organizatorzy mara-
tonów rowerowych Cyklokarpaty przygotowali dla uczestników 
10 etapów – 10 miast organizuje kolejne etapy. Rozpoczął Prze-
myśl 27 kwietnia. Zakończy Jasło 14 września.

Obóz Dochodzeniowy 
sekcji MOSiR

Od 2 – 5 lipca br. na obiektach MOSiR odbywał się II wa-
kacyjny obóz dochodzeniowy sekcji piłki nożnej. W obozie 
udział wzięło 28 zawodników z sekcji MOSiR w tym 5 z nie-
dawno założonej sekcji zamiejscowej z Tylawy. 

Podczas obozu w pierwszych dniach dla dzieci zostały przy-
gotowane dwa treningi jeden poranny drugi popołudniowy. Po-
między zajęciami na młodych piłkarzy czekał ciepły posiłek oraz 
wypad na lody. Dzieci przebywały na obiektach MOSiR od godz.  
9 00 do godz.15 00. W ostatni dzień obozu tradycyjnie dla uczest-
ników zostały przygotowane największe atrakcje za wysiłek, który 
wkładali podczas obozu, a także za cały rok pracy na treningach  
i reprezentowanie naszej sekcji podczas turniejów. W tym roku na-
grodą był wyjazd do parku linowego, w którym dzieci mogły się 
wyszaleć pokonując różnego rodzaju trasy i przeszkody na wysoko-
ściach. Ogromną frajdą i przeżyciem dla młodych sportowców była 
możliwość skoku z mini bungee, mimo niewielkiego strachu pra-
wie wszyscy z uczestników oddali swój skok z wysokiej platformy.

Po powrocie do Dukli odbyło się zakończenie obozu w restau-
racji Ziko, gdzie na dzieci po wyczerpującym i emocjonującym 
dniu czekała pizza. Każdy z uczestników obozu otrzymał pamiąt-
kową koszulkę, dodatkowo nagrodzeni piłkami zostali uczestnicy 
z rocznika 2002, którzy kończą szkolenie w naszej sekcji i zostali 
jej pierwszymi absolwentami, a są to: Karol Wajs, Karol Sysak, 
Jakub Penar, Aleksandra Krowicka.

Daniel Ożga

Wakacyjny Turniej 
Badmintona 

10 lipca 2013r. na hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Dukli odbył się waka-
cyjny turniej badmintona. Tur-
niej rozgrywany był w dwóch 
kategoriach szkoła podstawowa 
i open. W kategorii szkół pod-
stawowych do turnieju zgłosiło 
się 4 zawodników, turniej roz-
grywany był systemem każdy 
z każdym. Najlepszym bad-

21 lipca br. Dukla była ko-
lejnym, siódmym już w tym 
roku miastem tegorocznej edy-
cji Cyklokarpat. Aż 354 zawod-
ników wzięło udział w 3 kate-
goriach konkursowych. Jak to 
bywa na Cyklokarpatach trasy 
były niełatwe i zawodnicy mieli 
do pokonania w kat. hobby – 
17 km, w kat. mega – 41 km, 
w kat. giga – 61 km. Kiedy za-
wodnicy pokonywali trudne 
trasy Stanisław Jagiełło, dzien-
nikarz prowadzący w tym roku 
Cyklokarpaty rozmawiał z bur-
mistrzem Dukli Markiem Gó-
rakiem o atrakcjach turystycz-
nych gminy Dukla i z dyrekto-
rem dukielskiego MOSiRu Mi-
chałem Szopą o ofercie ośrodka 
i imprezach sportowych organi-
zowanych w Dukli.

W kategorii Hopen zwy-
cięzcą został Adam Kawula 
z Azbest Racing Brigade. Re-
prezentanci MTB MOSiR Du-
kla spisali się znakomicie Mi-
chał Szczurek był czwarty,  
a Krystian Gosztyła piąty. 
Trasa była bardzo dobrze przy-

gotowana z wieloma podjaz-
dami, niełatwa, miejscami 
było błoto, niestety deszcz to 
siła wyższa – powiedział zwy-
cięzca kategorii hobby Adam 
Kawula. Trasa była świetnie 
przygotowana, jestem zadowo-
lony ze swojego wyniku – po-
wiedział Krystian Gosztyła re-
prezentujący MTB MOSiR Du-
kla. W kategorii Mopen zwy-
ciężył Krzysztof Łopata z Mi-
leniumm Hall Piaseczno Team, 
a w kategorii Gopen zwycię-
żył Albert Głowa z JMP.race, 
drugi był Albert Krzesiński 
z Żbik-Komańcza.

Zwycięzcom i uczestnikom 
gratulujemy pokonania trasy  
i swoich słabości. Ale organiza-
torm należą się wielkie brawa  
i słowa uznania. Wszystko było 
dopięte na ostatni guzik. Dy-
rektor i pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji wy-
konali wielką pracę.

Szczegółowe wyniki na 
stronach internetowych Cyklo-
karpat.

Krystyna Boczar-Różewicz

mintonistą w kategorii szkół 
podstawowych okazał się Łu-
kasz Sereda. Do kategorii open 
zgłosiło się jedenastu zawod-
ników. Rywalizacja odbywała 
się w dwóch grupach, następnie 
dwaj najlepsi zawodnicy prze-
chodzili do półfinałów. Najlep-
szym zawodnikiem w katego-
rii open okazał się Dawid Woj-
towicz.

Klasyfikacja turnieju szkoła 
podstawowa:

I miejsce – Sereda Łukasz
II miejsce – Niezgoda Michał
III miejsce – Aszlar Konrad
IV miejsce – Magiera Jakub

Mecze półfinałowe katego-
ria open:

Mateusz Kochan – Arkadiusz 
Bożętka 1: 2
Grzegorz Kostycz– Dawid 
Wojtowicz 2:0

Mecz Finałowy:
Arkadiusz Bożętka – Dawid 
Wojtowicz 0 : 2

Mecz o trzecie miejsce:
Grzegorz Kostycz – Mateusz 
Kochan 2 : 1

Klasyfikacja końcowa  
turnieju:

I Miejsce – Dawid Wojtowicz
II Miejsce – Arkadiusz Bożętka
III Miejsce – Grzegorz Kostycz
IV Miejsce – Mateusz Kochan

Bogdan Maciejewski 
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u dokończenie ze str. 10 

Skarb z szuflady 
pana Krówki

Wydrukowany w czerwcowym numerze artykuł p. Joanny 
Szczurek pt. „Skarb z Szuflady” zainspirował pana Fryderyka 
Krówkę z Cergowej (redagującego od lat w naszym miesięcz-
niku rubrykę: Łowiectwo i ekologia) do odszukania zdjęć swo-
jego ojca Józefa w mundurze artylerzysty Cesarsko-Królew-
skiej Armii.

Józef Krówka urodzony w 
1890 roku w Cergowej rozpo-
czął służbę zasadniczą w Prze-
myślu i kiedy ją kończył wybu-
chła I wojna światowa. Natych-
miast został zwerbowany do ar-
mii i służbę zakończył w 1918 
roku we Włoszech, gdzie za-
stał go koniec wojny. W Mo-
narchii Austro -Węgierskiej po-
wszechny obowiązek służby 
wojskowej nakładała na oby-
wateli „Ustawa wojskowa” 
(Wehrgesetz), wydana w 1868r. 

ok. czas trwania służby na 3 
lata w linii i 7 lat w rezerwie. 
Poborem objęci byli mężczyźni 
między 19 a 50 rokiem życia, a 
w węgierskiej części do 55 roku 
życia.

Ojciec był artylerzystą, ob-
sługiwał haubice (duży ka-
liber), służył w baterii hau-
bic – opowiada pan Fryderyk 
Krówka. Po powrocie został 
natychmiast zwerbowany do 
Wojska Polskiego na stacji ko-
lejowej Iwonicz (stacja w Tar-

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

O Puchar  
Burmistrza Dukli

4 lipca br. na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Dukli rozegrany został „Gminny Turniej Klubów i Sto-
warzyszeń o Puchar Burmistrza Dukli”. Do turnieju zgłosiło 
się dziewięć drużyn: Przełęcz I Dukla , Przełęcz II Dukla , Zorza I 
Łęki Dukielskie, Zorza II Łęki Dukielskie, Beskid Równe, Iwełka 
Iwla, Twierdza Teodorówka, Huragan Jasionka.

Rywalizacja odbywała się w trzech grupach, do finału awanso-
wała najlepsza drużyna z grupy. Do fazy finałowej dotarły Prze-
łęcz I Dukla, Przełęcz II Dukla, Zorza I Łęki Dukielskie. W gro-
nie najlepszych drużyn znalazły się te same drużyny co dwa lata 
temu. Zwycięstwo w turnieju, tak jak przed rokiem, odniosła Prze-
łęcz I Dukla. Na drugim miejscu uplasowała się Przełęcz II Dukla, 
a na trzecim Zorza I Łęki Dukielskie. Wszystkie drużyny z fazy fi-
nałowej dostały pamiątkowe dyplomy i puchary, a także bony na 
zakup sprzętu sportowego. Zwycięzca otrzymał bon w wysoko-

Wakacyjny turniej  
szkół gimnazjalnych 

17 lipca br. na boisku tartanowym odbył się wakacyjny tur-
niej piłki nożnej szkół gimnazjalnych. Do rywalizacji przystą-
piło 5 zespołów: Grodzisko Wietrzno, RKS Chuwdu, Inter Mysz-
kowskie, LKS Brzoskwinki , Legue of Osiedle. Każda drużyna ro-
zegrała po 4 mecze. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna RKS 
Chuwdu. Drugie miejsce LKS Brzoskwinki, trzecie Inter Mysz-
kowskie.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce RKS Chuwdu
II miejsce LKS Brzoskwinki
III miejsce Inter Myszkowskie
IV miejsce Grodzisko Wietrzno
V miejsce Legue of Osiedle

Damian Leśniak

Piłka nożna - turniej 
szkół podstawowych

8 lipca br. na boisku tartanowym Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Dukli odbył się Wakacyjny Turniej Piłki 
Nożnej dla szkół podstawowych. Do rywalizacji przystąpiły 
tylko 2 drużyny: Dream Team oraz FC Kiblonurki. Mecz 
tych zespołów zakończył się wynikiem 7:3 dla zespołu FC Ki-
blonurki.

Skład zwycięskiego zespołu: Filip Pachana, Michał Niezgoda, 
Norbert Ziomek, Łukasz Sereda, Damian Krówka, Wiktor Mosz-
czyński.

Damian Leśniak

ści 1000 zł, drugie miejsce było nagrodzone kwotą 700 zł i trze-
cie miejsce 500 zł.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
Miejsce I – Przełęcz I Dukla
Miejsce II – Przełęcz II Dukla
Miejsce III – LKS Zorza I Łęki Dukielskie
Szczegółowe informacje na stronie www.mosir.dukla.pl 

Daniel Ożga

Wielka szkoda, że takiego ze-
społu nie ma w Dukli.

Koncert Doroty Osińskiej 
finalistki The Voice of Poland 
2013 wschodzącej gwiazdy był 
strzałem w dziesiątkę organi-
zatorów. Tak należą się gratu-
lacje. To była uczta duchowa. 
Gwiazda Dni Dukli Zbigniew 
Wodecki dał cudowny kon-
cert. W repertuarze nie zabra-
kło Pszczółki Mai, utworów na 
trąbkę i skrzypce. Artysta na-
wiązał znakomity kontakt z pu-
blicznością i wszyscy bawili sie 

gowiskach). W odra-
dzanym po wieloletnich 
zaborach Wojsku Pol-
skim potrzebni byli spe-
cjaliści z doświadcze-
niem, miał szkolić przy-
szłych artylerzystów 
– kontynuuje pan Fry-
deryk. W międzyczasie 
dostał urlop, wrócił do 
rodzinnej wsi, ożenił sie 
z Karoliną z domu Pa-
szek (moją mamą). Do 
wojska wrócił w 1919 
roku – opowiada pan 
Fryderyk.

Pan Józef Krówka 
był uczestnikiem wojny 
bolszewickiej, po za-
kończeniu której został 
odznaczony Krzyżem 
Virtuti Militari V klasy (srebr-
nym). Po zakończeniu wojny 
w 1921 roku zostaje zdemobi-
lizowany, jest wtedy w stop-
niu sierżanta. Wraca do Cergo-
wej na stałe. Za zasługi otrzy-
mał pracę w tworzącym się Są-
dzie Grodzkim w Dukli. Praco-

wał tam 8 lat. Po tym okresie 
dokupił ziemi, zajął się gospo-
darstwem i rodziną. 

Opowieść Fryderyka Krówki 
spisała Krystyna Boczar-Różewicz

Zdjęcia Józefa Krówki udostępnione 
przez syna Fryderyka.

znakomicie. Na placu smakoły-
kami częstowały przybyłych na 
imprezę panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z: Głojsc, Równego, 
Łęk Dukielskich, Barwinka, 
Tylawy. Za te pyszności bardzo 
serdecznie dziękujemy.

W tym roku dopisali artyści, 
a nawet pogoda. Nie pozostaje 
nic innego jak pogratulować or-
ganizatorom. Gratuluję

W imieniu organizatorów 
dziękuję wszystkim sponso-
rom Dni Dukli 2013.

Krystyna Boczar-Różewicz

Józef Krówka

Józef Krówka z kolegami z wojska
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Bukiet z ziół święcony w święto Matki Bożej Zielnej.
Maria Walczak. Fot. i wykonanie

Maria Walczak.  
Stała uczestniczka bieszczadz-

kich warsztatów terenowych

Andrzej, Maria i Szymon Dukla

Twarde dowody

Państwo Dukla  
w Dukli

Państwo Dukla w DukliRubinowy Jubileusz 
Bieszczadzkiego

40-lecie PARKU
To wspaniały jubileusz
Życzymy naszym Parkowcom 
Przygód przyrodniczych wielu

Niech natura obfituje
We wszystkie cuda przyrody
Aby mogli z niej korzystać
Trochę starsi no i młodzi

Niech zajęcia terenowe
Trwają przez następne lata
Niech każdy pozna Bieszczady
Jako EDEN tego świata

Urok Bieszczadów Polskich
 Przyciąga turystów wielu
Grechoty i borówczyska 
Malują drogi do celu

Tarnica najbliższa nieba
Z Ojcem Świętym powiązana
Bo na nią droga krzyżowa
Za Niego ofiarowana

Świat piękna to Sokoliki
San maleńką wstążką wije
Torfowiska pełne wdzięku
Tu cuda natura kryje

KSU wielbi Bieszczady
Piękno śpiewem opisuje
Tęsknotę piękno i honor
Miłośnikom przekazuje

Od 40-lat herbowy
Rysiek Bieszczadów pilnuje
Razem z wilkiem i żubrami
Cudeńka nam oferuje

NIECH TEN PIĘKNY JUBILEUSZ
PRZYCHYLNY BĘDZIE PRZYRODZIE
BIESZCZADY WCIĄŻ KUSZĄ PIĘKNEM
CHOĆ CZASEM POWIEJE CHŁODEM

 M. Walczak

40 lat ochrony przyrody  
w Bieszczadzkim  
Parku Narodowym

W pierwszych dniach lipca br. 
Urząd Miejski w Dukli odwie-
dzili niecodzienni goście pań-
stwo Dukla: Andrzej i Maria  
z synem Szymonem.

Od kilkunastu lat wiem, że jest 
miasto Dukla – powiedział pan An-
drzej Dukla. To właśnie kilkanaście 
lat temu, kiedy jeszcze pracowałem w 
transporcie, na stacji paliw w Pile pi-
łem kawę z mieszkańcem Dukli. Jakież 
było jego zaskoczenie kiedy dowie-
dział się, że nazywam się tak jak jego 
miasto. Myślał, że żartuję, ale kiedy 
wylegitymowałem się pokazując do-
wód osobisty, uwierzył. Niestety nie 
pamiętam jego nazwiska - dodał pan 

Andrzej. Państwo Dukla mieszkają  
w Koszalinie, ale dziadek pana An-
drzeja Jan i ojciec pochodzą z Lu-
belszczyzny. A nazwisko Dukla jest 
niezwykle rzadkie, nosi go bowiem 
37 osób w Polsce. Miasto bardzo się 
im podobało, spędzili u nas 2 dni. To 
nie jest nasza ostatnia wizyta w Dukli 
– powiedziała pani Maria. W tym roku 
tak zaplanowaliśmy urlop, aby wresz-
cie odwiedzić Duklę i udało się. Jeste-
śmy bardzo zadowoleni, bardzo podo-
bają nam się góry – dodała.

Może o wizycie państwa Dukli  
w Dukli przeczyta Duklanin spotkany 
przez pana Andrzeja w Pile. Prosimy 
o kontakt.

Krystyna Boczar-Różewicz 

1-2 lipca 2013 w Wołosatem 
odbył się I etap akcji edukacyjno 
informacyjnej w ramach obcho-
dów jubileuszowych Bieszczadz-
kiego Parku Narodowego w for-
mie warsztatów dla nauczycieli 
zaangażowanych w działania eko-
logiczne. 

Piękną przyrodę bieszczadzką 
podziwiamy i chętnie wracamy na 
Połoniny. Ale z okazji jubileuszu 
pomyślmy komu to zawdzięczamy 
oprócz Stwórcy, na pewno wspa-
niałym pracownikom BdPN, któ-
rzy dbają o jej walory. Prawie od 
zawsze jestem uczestniczką warsz-
tatów terenowych dla nauczy-
cieli organizowanych przez Park 
i wiele wiadomości zdobyłam od 
jego pracowników. Dyrektorzy 
Parku, a szczególnie pan Tomasz 
Winnicki konsekwentny w działa-
niach ochrony przyrody i eduku-
jący nauczycieli nieustannie. Gra-
żyna Holly wspaniała, miła orga-
nizatorka, dzięki której mieliśmy 

możność poznać wiele cichych za-
kątków związanych z kulturą wy-
znaniową (cmentarze, krzyże, cer-
kwie). Barbara i Cezary Ćwi-
kowscy fotografujący przyrodę, 
znawcy ptaków. Beata Szary pro-
wadząca wakacyjne spotkania  
z przyrodą. Stanisław Kucharzyk 
autor wspaniałego, prostego klucza 
do oznaczania roślin wiosennych. 
Adam Leń, bez którego nie może 
być fajnie, znawca historii Biesz-
czadów, ujmujący swym darem 
przekazu. Jeszcze do tego grona 
dodam Marię, Magdę, Pawła, Bo-
żenę, Krzyśka, Ryśka oraz wspa-
niałe panie z obsługi i kierowców.
Myślę, że z naszym udziałem udało 
się Wam stworzyć fajną kochającą 
przyrodę grupę ludzi. 

Z najlepszymi życzeniami jubi-
leuszowymi 

Maria Walczak  
 seniorka bieszczadzkich warszta-

tów terenowych. 
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Spotkania Folklorystyczne w Łękach Dukielskich

Odpust  
u św. Jana 
z Dukli
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Zespół „Młodzi Łęczanie” otworzył tegoroczne Spotkania Folklorystyczne

Henryk Kyc

Kapela „Szebnie” z Szebni

Ścieżka przyrodnicza Do Złotej Studzienki

Spotkania Folklor ystyczne  
w Łękach Dukielskich

IX edycja Spotkań Folklorystycznych odbyła się w Łę-
kach Dukielskich 21 lipca tego roku. Przy pięknej, ale nie 
upalnej pogodzie, do naszej miejscowości zjechali zapro-
szeni goście, ludowi twórcy, gospodynie wiejskie, rzesze fa-
nów dobrej zabawy i miłośników folkloru. 

sław Chochołek - wiceprezes 
zarządu Lokalnej Grupy Dzia-
łania Kraina Nafty, p. Eleonora 
Popowicz - prezes oddziału 
Polskiego Kulturalno-Oświa-
towego Towarzystwa „Zgoda” 
w Borysławiu na Ukrainie,  
ks. prob. Zdzisław Babiarz, o. 
Marek Jeżowski klaretyn, wy-
kładowca socjologii na KUL 
w Lublinie, ks. Roman Ja-
giełło- proboszcz parafii pol-
sko-katolickiej z małżonką,  
p. Krystyna Delimata dyrektor 
Zespołu Szkół Publicznych w 
Łękach Dukielskich z małżon-
kiem, pp. Zofia i Stanisław Ja-
słowscy właściciele hurtowni 
„Zostań” w Krośnie.

Spotkania otworzyli w tym 
roku „Młodzi Łęczanie”, po 
których występie nastąpiło 
powitanie przez przedstawi-
cieli Stowarzyszenia wszyst-
kich gości, zespołów, twór-
ców i uczestników oraz w 
kilku zdaniach przybliżone zo-
stały osiągnięcia naszego sto-
warzyszenia. W kilku ciepłych 
i szczerych słowach do zebra-
nych i członków stowarzysze-

nia zwrócili się p. poseł Bog-
dan Rzońca, p. Jan Pelczar  
i p. Andrzej Krężałek. Potem 
„szefowanie” Spotkaniem prze-
jęła p. Małgorzata i rozpoczęła 
się uczta dla oczu i ucha. Wy-
stępowały zespoły: „Wietrz-
nianki” z Wietrzna, „Kapela 
Szebnianie” z Szebni, „Jodło-
wianie” z Jodłowej, „Bando-
ska” z Rzeszowa, nowa duma 
Łęk Dukielskich i Stowarzy-
szenia „Jedność” - „Mali Łę-
czanie”, „Borysławiacy z Ukra-
iny oraz Karpaty z Rzeszowa. 
Z nowym układem tańca wy-
stąpił nasz „stowarzysze-
niowy” zespół tańca nowocze-
snego „STEP”. Kuchnię regio-
nalną przygotowały i często-
wały nimi Panie z Kół Gospo-
dyń z Tylawy i Suchodołu. 

Dopisali rękodzielnicy  
i twórcy ludowi: p. Zbigniew 
Marchewka z Łęk Dukielskich, 
batik, rzeźba, malarstwo, p. p. 
Feliks Hrehorowicz z Łęk Du-
kielskich – rzeźba w drewnie, 
p. Magda Patzer z Łęk Dukiel-
skich - wyroby z bursztynu, 
Koło tradycji działające przy 
Polskim Kulturalno-Oświato-
wym Towarzystwie „Zgoda” 
w Borysławiu na Ukrainie,  
p. Maria Nycz z Iwonicza  
i p. Danuta Kurdziel - koron-
karstwo, ozdoby, plecionki,  
p. Marta Filip i p. Danuta Flerak 
z Zimnej Wody - prace techniką 

W Łękach Dukielskich na 
spotkaniach z folklorem od sa-
mego początku gromadzi się 
liczne grono gości. Tak było  
i w tym roku. Przybyli do nas: 
p. Bogdan Rzońca - poseł na 
Sejm RP, p. Marek Jastrzęb-
ski - dyrektor Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Rzeszowie, 
radny Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego p. Władysław 
Turek, przewodniczący Rady 
Powiatu p. Andrzej Krężałek  
z małżonką, członek zarządu 
powiatu p. Jan Pelczar z mał-
żonką, radna powiatu kro-
śnieńskiego p. Grażyna Sko-
larczyk z małżonkiem, p. Gra-
żyna Ostrowska – kier. Wydz. 
Oświaty i Spraw Społ. staro-
stwa powiatu krośnieńskiego, 
p. Ewa Bukowiecka - rzecz-
nik prasowy starostwa powia-
towego, wiceburmistrz gminy 
Dukla p. Andrzej Bytnar z mał-
żonką, dyrektor Ośrodka Kul-
tury w Dukli p. Małgorzata Wa-
laszczyk - Faryj, p. Krystyna 
Boczar-Różewicz gł. specja-
lista ds. promocji w Urzędzie 
Miejskim w Dukli, p. Stani-

pergamo, hafty, ozdoby, obrazy, 
p. Katarzyna Mol i p. Magda-
lena Pantoł z Dynowa - biżute-
ria ozdobna. 

W muzeum wsi gościły 
wszystkie zespoły, zaproszeni 
goście i sporo uczestników 
Spotkań, co widać po dużej ilo-
ści - bardzo niekiedy pochleb-
nych wpisów w księdze pa-
miątkowej.

Spotkania Folklorystyczne 
to ogromne wyzwanie i spore 
koszty, stąd bez instytucji 
wspierających i ludzi dobrej 
woli takie przedsięwzięcie o ta-
kim poziomie - nie byłoby moż-
liwe. Głównym sponsorem Spo-
tkań w tym roku były środki bu-
dżetu Województwa Podkar-
packiego w ramach „Mecenatu 
Kulturalnego”. W dalszej ko-
lejności były to: Gmina Dukla, 
Ośrodek Kultury w Dukli /pro-
wadzenie, nagłośnienie/, Lo-
kalna Grupa Działania „Kraina 
Nafty”, Starostwo Powiatowe 
w Krośnie, Krośnieńskie Huty 
Szkła w Krośnie, Materiały bu-
dowlane Marian Niekowal - 
skład w Kobylanach, Spółdziel-
nia Ogrodniczo-Pszczelarska 
SOPEX w Krośnie przy ul Skła-
dowej 2, Hurtownia ZOSTAŃ 
w Krośnie przy ul. Podkarpac-
kiej 2, PRO-HAN - producent 
czapek, szalików i rękawiczek 
dla dzieci i młodzieży w Kro-
śnie przy ul. Czajkowskiego 
58a, KROS-SPORT - producent 
sprzętu sportowego w Krośnie 
przy ul. Pużaka 18.

Dzięki prywatnym firmom 
podczas Spotkań czynna była 
loteria fantowa, z której całko-
wity dochód zostanie przezna-
czony na działalność statutową 
Stowarzyszenia, szczególnie na 
dzieci i młodzież. 

Były także z atrakcjami  
i słodyczami dla najmłodszych 
firmy świadczące takie usługi, 
a także nasz rodak Piotr z prze-
sympatycznym kucykiem, na 
którym swoje pierwsze kroki w 
ujeżdżaniu stawiały dziesiątki 
dzieciaków. 

Tradycyjnie żegnamy się do 
przyszłego roku, gdy do Łęk 
Dukielskich zawitają zespoły  
i ludowi twórcy na jubile-
uszowe X Spotkania Folklory-
styczne 20 lipca. Zapraszamy!

Henryk Kyc

Nowe wydawnictwo
Gmina Dukla wydała nowy folder: Ścieżka przyrodnicza  

„Do Złotej Studzienki”. Folder jest dwujęzyczny polsko-angiel-
ski. Został wydany w nakładzie 2000 egzemplarzy w ramach reali-
zacji projektu „Wydanie albumu: Kapliczki dziedzictwem kulturo-
wym gminy Dukla i foldera „Do Złotej Studzienki”. Tekst do fol-
dera napisał: Edward Marszałek, tłumaczenie na język angielski 
wykonał: Sławomir Chłopecki, zdjęcia: Edward Marszałek, Paweł 
Szymański i Juliusz Stola.

Folder do nabycia w Informacji Turystycznej w Dukli,  
ul. Trakt Węgierski 26a (I piętro, budynek dworca PKS).

Krystyna Boczar-Różewicz
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Pod ścisłą gatunkową ochroną

Zwierzęta i rośliny występujące na terenie gminy Dukla

Zioła Matki Boskiej
Najstarsze święto maryjne 

w roku liturgicznym, obcho-
dzone w Kościele katolickim, 
koptyjskim, Kościołach prawo-
sławnych i orientalnych oraz 
przez część anglikanów, upa-
miętniające Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny, to 
zwane w Polsce święto Matki 
Boskiej Zielnej, w Czechach 
i na Morawach Panny Marii 
Zielnej.

Księgi apokryficzne wspo-
minające Wniebowzięcie poja-
wiły się pod koniec IV wieku. 
Jako święto Zaśnięcia Boguro-
dzicy było obchodzone lokal-
nie we wschodnim chrześcijań-
stwie najprawdopodobniej już 
w V wieku, od VII wieku ob-
chodzone w Rzymie jako Wnie-
bowzięcie NMP. Datę 15 sierp-
nia jako dzień Wniebowzięcia 
przyjęto pod koniec VII wieku. 

Święto w polskiej trady-
cji niegdyś obchodzono jako 
dzień Matki Bożej Dożynko-
wej („Na Wniebowzięcie po-
kończone żęcie”). Tradycja lu-
dowa wiąże to święto ze świę-
ceniem płodów rolnych, kwia-
tów i ziół. Stąd popularna jego 
nazwa – Matki Boskiej Ziel-
nej (podanie głosi, że aposto-
łowie zamiast ciała Maryi zna-
leźli kwiaty).

Dawniej już kilka dni przed 
świętem Matki Boskiej Zielnej 
w gospodarstwach rozpoczy-
nano świąteczne przygotowy-
wania. Ustawiano snopy zbóż 
z najdorodniejszych kłosów, w 
których nie mogło zabraknąć 
również ziół, owoców oraz wa-
rzyw. Dzieci plotły małe wią-
zanki z ziół i kwiatów. W dro-
dze powrotnej z kościoła pozo-
stawiano zioła w bruzdach za-
gonów, aby szkodniki nie za-
grażały uprawom. Poświęcone 
przez kapłana plony trzymano 
w domach, co miało zapewniać 
bezpieczeństwo i harmonię 
ogniska domowego. Z poświę-

conych kłosów wykruszało się 
ziarna pod pierwszy zasiew. Je-
żeli któryś z domowników lub 
zwierząt zachorował, zapa-
rzano zioła z bukietu i wywaru 
używano jako lekarstwo. Zio-
łami okadzano izby i obejścia 
domów dla ochrony przed bu-
rzą, pożarami i chorobami.

Chociaż zwyczaj święcenia 
kłosów zbóż i ziół przetrwał do 
naszych czasów, dawniej świę-
cone snopy bywały znacznie 
większe i bogatsze. Obecnie w 
wielu miejscowościach rolnicy 
przynoszą do kościołów wieńce 
dożynkowe, bukiety kwiatów, 
kłosy zbóż i owoce, pragnąc w 
ten sposób podziękować Bogu 
za wszystko to, co zrodziła zie-
mia, a co będzie podstawą by-
towania rodziny do następnych 
zbiorów.

Oskar Kolberg opisuje: 
W święto Wniebowzięcia NP, 
czyli Matki Boskiej Zielnej, 
każda gospodyni znosi do ko-
ścioła snopki ziół ogrodowych 
i polnych podówczas kwitną-
cych: maku, piwonii, szałwii, 
macierzanki, wrotyczu, kopru, 
kminku, prosa tureckiego, koń-
skiego szczawiu, ziela święto-
jańskiego, marony, lulku, bo-
żego drzewka, rozmarynu, 
mięty, melisy, kwiatów więk-
szych np. georginii, dzwon-
ków itd., używanych dla bydła, 
ze szczerą wiarą, że poświęce-
nie przez kapłana powiększa 
ich moc uzdrawiającą i zacho-
wawczą…

Wybrane rośliny nie są 
obojętne i przypadkowe, gdyż 
po poświęceniu pomagają na 
różne schorzenia trapiące tak 
bydło jak i ludzi. Niektóre z 
tych kwiatów noszą lokalne 
nazwy związane z Matką Bo-
ską – pantofelki, łzy, warko-
czyki Matki Boskiej. Poświę-
cone zioła to nie tylko lekar-
stwo. Służyć one miały również 
jako ochrona przeciwko gra-

dowi i piorunom. W czasie bu-
rzy kładziono je na oknie obok 
zapalonej gromnicy. Święcenie 
ziół 15 sierpnia, w uroczystość 
Wniebowzięcia, ma więc po-
trójne objaśnienie: teologiczne, 
legendarne i praktyczne. 

Teologicznie, zioła są po-
wiązane z Matką Bożą poprzez 
walor zieloności (łac. viridi-
tas), który przez teologów śre-
dniowiecznych był wiązany 
z dziewictwem. Pełna zielo-
ności w swym dziewictwie 
Matka Boża stawała się natu-
ralną opiekunką również peł-
nych zieloności ziół. A prze-
cież Matka Boża jest również 
Uzdrowieniem Chorych (Salus 
Infirmorum). Wielka uroczy-
stość Uzdrowicielki jest wiec 
najlepszym dniem dla święce-
nia uzdrawiających ziół. Takie 
praktyczne aspekty mariologii 
najłatwiej przenikały do reli-
gijności ludowej. Znacznie czę-
ściej ludzie sięgali do legendy, 
zgodnie z którą po otwarciu 
grobu Maryi, znaleziono w nim 
zamiast jej ciała świeże zioła  
i kwiaty, co miało zapoczątko-
wać zwyczaj ich święcenia. 

Trzecie objaśnienie jest 
praktyczne, utylitarne. Połowa 
sierpnia jest takim okresem, 
kiedy dla większości ziół koń-
czy się okres zbioru. Ma to, jak 
wiemy, uzasadnienie naukowe, 
gdyż w roślinach zielnych naj-
większe stężenie substancji 

leczniczych występuje zazwy-
czaj podczas kwitnienia. Więk-
szość zaś ziół w sierpniu bądź 
kwitnienie kończy, bądź już jest 
przekwitnięta. 

Bukiety i wianki trzymano 
przez cały rok, wierzono że 
chronią od nieszczęścia, cho-
roby, czy pioruna. Wianki cza-
sem wieszano na drzwiach,  
a bukiety z Zielnej wkładano 
za święte obrazy Wyciągnięte z 
nich zioła lecznicze były szcze-
gólnie skuteczne w leczeniu lu-
dzi i zwierząt. Czasem pod-
kładano je też umarłym pod 
głowę. W okolicach Jasła  
i Gorlic na przykład poświę-
cone ziele wkładano na jeden 
dzień do kapusty, aby nie miała 
robaków. Wiankami okadzano 
bydło wypuszczane pierwszy 
raz na wypas, albo podejrzane 
o zauroczenie. Spalano je też 
gdy grzmiało. 

Przed zbieraniem dziko ro-
snących ziół należy upewnić się 
czy nie są przypadkiem chro-
nione. W Polsce wiele ziół znaj-
duje się pod całkowitą ochroną 
(np. barwinek pospolity, arcy-
dzięgiel litwor, lilia złoto głów, 
języcznik zwyczajny, naparst-
nica zwyczajna,) lub ochroną 
częściową (np. kopytnik pospo-
lity, marzanka wonna, naparst-
nica purpurowa).

 CH 
(fot. na wkładce)

Ustabilizowane usuwisko nad potokiem Roztoki w Nadl. Stuposiany.  
Fot. arch. RDLP w Krośnie 

Mała retencja zatrzyma 
wodę w lesie

Las sam w sobie jest wielkim zbiornikiem retencyjnym, potrafi 
magazynować wodę opadową, oddając ją do środowiska w okre-
sie suszy. Podniesieniu tej naturalnej zdolności służy projekt małej 
retencji realizowany przez nadleśnictwa podległe Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Przebiega on dwutorowo: 
tzw. retencję górską realizują leśnicy w Bieszczadach, Beskidzie 
Niskim i na pogórzu, zaś tzw. retencję nizinną - w nizinnej czę-
ści Podkarpacia. Całość działań mieści się w ramach III Priorytetu 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

W trakcie realizacji jest 
budowa zbiorników wodnych, 
urządzeń chroniących przed 
nadmiernym spływem po-
wierzchniowym i poprawia-
jących stan infrastruktury hy-
drotechnicznej na terenach le-
śnych, a także renaturyzacja po-
toków i obszarów podmokłych. 
W jego efekcie leśne zbiorniki 
zretencjonują też około miliona 
metrów sześciennych wody. 
To główne zadania w ramach 
wspomnianego projektu.

- Inne cele to ogranicze-
nie spływu powierzchniowego, 
spowolnienie spływu wód wez-
braniowych, co wiąże się z wy-
konaniem wielu obiektów tech-
nicznych, jak płotki faszynowe, 
skarpy stabilizujące zbocza, 
przebudowa przepustów, ka-
szyc i wodo spustów; łącznie 
535 obiektów, które do 2014 
roku powstaną na terenie na-
szych lasów – mówi Marek 
Marecki, zastępca dyrektora 
ds. gospodarki leśnej RDLP  
w Krośnie. 

W ramach projektu utrwa-
lane są również osuwiska na te-

Bezmyślny akt wandalizmu
Nieznany sprawca lub sprawcy rozbili szybę i zdewastowa-
li kapliczkę św. Ducha, stojącą na granicy Cergowej i Jasionki. 
Zniszczeniu uległa znajdująca się w kapliczce figura św. Ducha, 
która została rozbita.

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

Protest w Tylawie
29 czerwca około 2 godzin trwały utrudnienia na drodze krajo-
wej nr 9 w Tylawie. Mieszkańcy pikietowali na przejściu dla pie-
szych obok Zespołu Szkół. Celem pikiety było wskazanie potrze-
by budowy chodnika, ustawienia ograniczenia prędkości oraz wy-
konania lewoskrętów.

Zmarł 5-letni chłopiec ranny w wypadku w Tylawie
Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło 
w Tylawie w powiecie krośnieńskim. W zderzeniu trzech pojaz-
dów ranne zostały trzy osoby.  W wyniku poniesionych obrażeń 
5-letni chłopiec zmarł w szpitalu. Sprawca wypadku przebywa w 
areszcie.
Do wypadku doszło w czwartek 13 czerwca, około godz. 14.30 
w Tylawie. Zderzyły się tam trzy pojazdy – fiat punto, mercedes 
sprinter i ciężarowy daf. Ze wstępnych ustaleń policjantów wyni-
ka, że 32-letnia kierująca fiatem zatrzymała się przy osi jezdni i 
oczekiwała na możliwość skrętu w lewo. W tył fiata uderzył mer-
cedes, który wypchnął go pod jadący z naprzeciwka samochód 
ciężarowy. Zespół pojazdów w wyniku zderzenia zepchnął fiata do 
rowu.  Wstępne ustalenia wskazują, że 31-letni kierowca merce-
desa nie dostosował prędkości do warunków ruchu i zmieniającej 
się sytuacji na drodze w wyniku czego najechał na tył poprzedza-
jącego go samochodu.
Ranne w tym wypadku zostały trzy osoby podróżujące fiatem, 
mieszkańcy gminy Krościenko Wyżne. Kierująca fiatem kobie-
ta i 53-letni pasażer zostali przewiezieni do krośnieńskiego szpi-
tala. 5-letni chłopiec został przetransportowany śmigłowcem 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Rzeszowie. Stan 
chłopca był ciężki i w wyniku poniesionych obrażeń 5-latek zmarł 
w nocy z piątku na sobotę.  
Wobec sprawcy wypadku zastosowano trzymiesięczny areszt tym-
czasowy.
Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi.
Droga krajowa nr 9 relacji Dukla - Barwinek była zablokowana 
przez prawie cztery godziny. Po godz. 18 ruch został przywrócony.

Jechał bez uprawnień i spowodował wypadek
Policjanci z Komisariatu Policji w Dukli pracowali 25 czerwca na 
ul. Długiej w Równem, gdzie miał miejsce wypadek drogowy. 
Samochód, którym kierował 25-latek zjechał z około 30 metrowej 
skarpy i uderzył w drzewo. Kierujący i pasażerowie trafili do szpi-
tala. 25-letni kierowca Renault nie posiada uprawnień do kiero-
wania pojazdami.
Kwadrans po 21.policjanci z dukielskiego komisariatu udali się do 
miejscowości Równe, gdzie doszło do wypadku drogowego. Na 
miejscu zastali udzielających pomocy ratowników z pogotowia 
ratunkowego i straży pożarnej. Podejmując czynności służbowe 
wstępnie ustalili, że kierujący samochodem marki Renault Clio z 
nieustalonych przyczyn, stracił panowanie nad pojazdem zjechał 
z drogi oraz ze skarpy w dół około 30 metrów, następnie uderzył 
w drzewo. W wyniku tego zdarzenia do szpitala został przewiezio-
ny kierowca, 17-letnia pasażerka i 17-letni pasażer clio, wszyscy 
są mieszkańcami gminy Dukla.
Policjanci ustalili, że 25-latek od 2010 roku ma zatrzymane prawo 
jazdy. Badanie trzeźwości wykazało, że kierujący miał 0,14 pro-
mila alkoholu w organiźmie.
Mężczyzna odpowie za spowodowanie wypadku oraz za jazdę bez 
uprawnień.

renach leśnych. Jedno z nich, 
na drodze nr 19 w Nadleśnic-
twie Stuposiany, w okresach 
swej aktywności odcinało do-
jazd do dwóch leśnictw, unie-
możliwiając wykonanie zadań 
hodowlanych i wywóz drewna. 
Jego zabezpieczenie, wyko-
nane w formie konstrukcji 
drewniano – kamiennej, nawią-
zuje do konstrukcji klauz wod-
nych, dawniej powszechnych 
budowli piętrzących wodę na 
karpackich rzekach i potokach. 

Same lasy w sposób natu-
ralny świadczą funkcję reten-
cyjną poprzez absorbowanie 
wody opadowej w organizmach 
żyjących tu roślin i zwierząt. 
Drzewa potrafią też duże ilości 
wody wytranspirować do at-
mosfery. Stwierdzono na przy-
kład, że w ciągu doby przez or-
ganizm dojrzałej brzozy może 
przejść nawet 400 litrów wody, 
która już nikomu nie zagrozi 
powodzią.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP  

w Krośnie 
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OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁYOGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
Z posiedzenia Rady Miejskiej w  Dukli

27 czerwca 2013 r. odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Dukli.

W sesji udział wzięło 14 radnych, burmistrz, z-ca burmistrza, se-
kretarz, skarbnik, zaproszeni goście, kierownicy jednostek orga-
nizacyjnych, sołtysi i przedstawiciele wspólnoty samorządowej.

Porządek obrad XXXIV sesji przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej w Dukli.

3. Odczytanie ekspertyzy hali MOSiR w Dukli .

4.  Zapytania i wolne wnioski.

5. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Dukli za 2012 rok.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
Gminy Dukla za 2012 rok.

7.  Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.

8.  Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.

9.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości Łęki Dukielskie,  Wietrzno  ,

b) regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przy-
domowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dukla,

c) zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym i 
wspólnotom mieszkaniowym na budowę przyłącza wodociągowe-
go na terenie Gminy Dukla,

d) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez wła-
ścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dukla, którzy nie są zo-
bowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi na rzecz Gminy za usługi w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych ,

e) określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z 
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości,

f) ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbior-
ców usług kanalizacyjnych 

g) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej 
w Równem, stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy 
Dukla,

h) nadania Statutu Ośrodka Kultury w Dukli ,

i) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dukli,

j) zaciągnięcia długoterminowego kredytu do kwoty 
3.245.000,00 zł ,

k) zmian w uchwale własnej dotyczącej zaciągnięcia po-
życzki pomostowej w kwocie 420.000,00 zł 

l) zmian w uchwale własnej dotyczącej zaciągnięcia po-
życzki pomostowej w kwocie 250.000,00 zł,

m) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2013 rok,

n) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla.

10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

11. Oświadczenia i informacje.

12. Zamknięcie sesji.

Rada Miejska po wysłuchaniu opinii komisji resortowych podjęła 
następujące uchwały:

1) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Łęki Dukielskie,  Wietrzno .

Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 13 radnych/,
2) w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych na budo-

wę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Dukla .

            Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 13 radnych/.
3) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycz-

nym i wspólnotom mieszkaniowym na budowę przyłącza wo-
dociągowego na terenie Gminy Dukla .

            Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 13 radnych/,
4) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dukla, któ-
rzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy za usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych

Uchwałę podjęto jednomyślnie / głosowało 13 radnych/,  
5)  w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od 

opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności nieruchomości            Uchwałę pod-
jęto jednomyślnie  /głosowało 13 radnych/,

6) w sprawie ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup 
odbiorców usług kanalizacyjnych.

           Uchwałę podjęto jednomyślnie  /głosowało 13 radnych/,
7) w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poło-

żonej w Równem, stanowiącej własność mienia komunalne-
go Gminy Dukla. 

Uchwałę  podjęto większością głosów: 10 głosów „za”, 1 przeciw  
przy 2 wstrzymującym się /głosowało 13 radnych/,

8)  w sprawie nadania Statutu Ośrodka Kultury w Dukli. 
Uchwałę podjęto większością głosów:12 „za” przy 1 wstrzymują-

cym się /głosowało 13 radnych/. 
9) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 

Dukli. 
Uchwałę podjęto jednomyślnie  /głosowało 13 radnych/.
10)  w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do kwo-

ty 3.245.000,00 zł . 
Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 13 radnych/,
11)  w sprawie zmian w uchwale własnej dotyczącej zaciągnięcia 

pożyczki pomostowej w kwocie 420.000,00 zł .
Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 13 radnych/
12)  w sprawie zmian w uchwale własnej dotyczącej zaciągnięcia 

pożyczki pomostowej w kwocie 250.000,00 zł .
Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 13 radnych/
13)  w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla.
Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 13 radnych
14) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Dukla.
Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 13 radnych/.

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

Kolejna XXXV sesja Rady Miejskiej odbyła się 4 lipca 2013 r. W se-
sji udział wzięło 14 radnych, burmistrz, z-ca burmistrza, sekre-
tarz, skarbnik, zaproszeni goście, kierownicy jednostek organiza-
cyjnych, sołtysi i przedstawiciele wspólnoty samorządowej.

Porządek obrad XXXV sesji przedstawiał się następująco:
Wzięło w niej udział 13 radnych, burmistrz, z-ca burmistrza, se-
kretarz, skarbnik, zaproszeni goście, kierownicy jednostek orga-
nizacyjnych, sołtysi i przedstawiciele wspólnoty samorządowej.

Porządek obrad XXXV sesji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania i wolne wnioski.
3.Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 
Rady Miejskiej w Dukli przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie skar-

gi Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt na 
uchwałę nr XXXI/194/13 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 16 
marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2013 r. 

b) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi 

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygmin-
nego w przedmiocie współdziałania Gminy Dukla z Gminą 
Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eks-
ploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpa-
dów komunalnych

4.Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
5.Oświadczenia i informacje.
6.  Zamknięcie sesji.

Rada Miejska po wysłuchaniu opinii komisji resortowych podjęła 
następujące uchwały: 

1) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezen-
towania Rady Miejskiej w Dukli przed Wojewódzkim 
Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie skar-
gi Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt na 
uchwałę nr XXXI/194/13 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 16 
marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2013 r. 

          Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 13 radnych/,

2) w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi .
 Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 13 radnych/.

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy 
Dukla z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku 
utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do prze-
twarzania odpadów komunalnych
Uchwałę podjęto większością głosów: 8 głosów „za” przy 
5 wstrzymujących się /głosowało 13 radnych/,

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

Zdzisława Skiba

KOMUNIKAT
BURMISTRZA DUKLI

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102 , poz. 651 z 

póź. zm.) 

informuję, 

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wy-
kaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje działkę nr: 3583 oraz części działek 
nr: 1788, 2604/1, 3542 i 3822 położonych w Równem.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 21 sierpnia 2013 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.

Marek Górak
Burmistrz

OGŁOSZENIE
Burmistrza Dukli

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dukla 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 
r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz do art. 39, ust 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) a także 
stosownie do uchwały Nr XVIII/107/12 Rady Miejskiej w Dukli z 
dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Dukla, zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Dukla, uchwalonego Uchwałą Nr 
XXX/195/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 marca 2005 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego gminy Dukla (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego 
Nr 56, poz. 732 z 21 kwietnia 2005 roku), zmienionej Uchwałą 
Nr L/316/06 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 czerwca 2006 roku 
w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego gminy Dukla (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego 
Nr 97, poz. 1392 z 4 sierpnia 2006 roku), zmienionej Uchwałą 
Nr IX/58/07 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28 czerwca 2007 roku 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości Cergowa, Jasionka, Lipowica, Nowa 
Wieś, Zboiska (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 63, poz. 
1584 z 6 sierpnia 2007 roku), zmienionej Uchwałą Nr XIV/85/07 
Rady Miejskiej w Dukli z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Barwinek, Trzciana, Tylawa, Zawadka Rymanowska, 
Zyndranowa (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 6, poz. 
114 z 28 stycznia 2008 roku) wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko.
Zmiana planu obejmuje przeznaczenie terenów pod lokalizację 
usług komercyjnych w obszarze położonym w mieście Dukla 
obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 20/2, 20/3  
i 20/4.
Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena 
oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji zmiany planu.
Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko udostępnione będą w dniach od 06.08.2013 r. do 06.09.2013 
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli w godzinach od 7.00 do 
15.00, w pokoju nr 106.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 06.09.2013 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Dukli, o godz. 11.00.
Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu może wnosić każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyło-
żonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu zmia-
ny planu należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowa-
nym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzo-
nej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomo-
cą elektronicznej skrzynki podawczej do Burmistrza Dukli z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz 
adresu, a także oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2013 r.
Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą 
być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywa-
nia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 20.09.2013 r.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest 
Burmistrz Dukli.

Marek Górak
Burmistrz
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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”

ciąg dalszy na str. 27 u

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

Sprzedam dom murowany 
wraz z działką około 42 a w Wietrznie. 

Tel. kontaktowy: 783 783 974

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

KOLEKTORY I BATERIE SŁONECZNE 
- www.amc5.pl

TEL. 510 55 79 80

Pomóżmy pszczołom - 
pszczoły pomogą nam
XII Biesiada u Bartnika

6 i 7 lipca 2013 roku  
w „Sądeckim Bartniku” od-
była się XII Biesiada u Bart-
nika. Biesiadę otworzyli or-
ganizatorzy: Małopolski Wo-
jewódzki Lekarz Weterynarii 

- dr Krzysztof Ankiewicz i Ja-
nusz Kasztelewicz właściciel 
Sądeckiego Bartnika. 

Pomimo, że w Dukli ob-
chodzono „Dni Dukli”, 
przedstawiciele naszego Koła 

Pszczelarzy pojechali do Są-
deckiego Bartnika. Biesiada 
jest jednym z największych 
wydarzeń pszczelarskich w 
naszym regionie. Pierwszym 
wykładowcą na Biesiadzie 
był prof. dr hab. Jan Miodek, 
który we właściwy dla siebie 
sposób wyjaśnił wszystkim 
słuchaczom jak w języku pol-
skim pojawiło się słowo miód 
pomimo, że wywodzi się od 
prasłowiańskiego „med6”. 
Wielkim zaskoczeniem dla 
słuchaczy było wyjaśnienie, 

że słowo niedźwiedź wywo-
dzi się od słowo „mied”. Pro-
fesor prześledził w skrócie 
proces jak miedźwiedź za-
mieniło się w niedźwiedź.

Miedźwieć wywodzi się 
od słów oznaczających miód 
i jeść czyli „miód jedzący”. 

Hasło przewodnie Bie-
siady brzmiało „Pomóżmy 
Pszczołom - Pszczoły Po-
mogą Nam”. Kolejny wy-
kładowca Katarzyna Jagiełło 
z Fundacji Greenpeace Pol-
ska uzasadniała dlaczego 
ekolodzy zaangażowali się 
w obronę pszczół. Trudno-
ści we wprowadzeniu pro-
gramu „Przychylmy Pszczo-
łom Nieba” zostały przeła-
mane wówczas, gdy wyli-
czono, że dzięki pszczołom 
,w skali świata, wartość pracy 
zapylania kwiatów ocenia 
się na kwotę około 265 mld 
euro. Wdrażanie programu 
ujawniło również, że osoby 
bezpośrednio korzystające  
z usług zapylania, jak rolnicy, 
nie są świadomi jak wiele za-
wdzięczają pszczołom. Na-
sze bezpieczeństwo żywie-
niowe zależy od pszczół. Sza-
cuje się, że spośród 100 ga-
tunków roślin uprawianych 
w celu światowego wyżywie-
nia 71 jest zapylanych przez 
pszczoły. Spośród wielu 
czynników zagrażających 
pszczołom uznaje się, że naj-
bardziej zgubnym dla pszczół 
są środki owadobójcze. Nie-
prawidłowe ich stosowanie 
czyni wielkie szkody pszczo-
łom i owadom zapylającym.

Kolejnymi wykładow-
cami byli: dr Krystyna Pod-
horecka – „Neonikotynoidy  
a miody rzepakowe – naj-
nowsze badania”, prof. dr 
hab. Jan Narkiewicz-Jodko 
„Zachować zasadę przezor-
ności z GMO”, prof. dr hab. 

Sprzedam mieszkanie w 
Zawadce Rymanowskiej

 o pow. 38m kw. + mała piwnica.

Mieszkanie jest do kapitalnego remontu,  
bezczynszowe i znajduje się na terenie byłego 

Igloopolu.

Cena mieszkania 38 000zł

Kontakt 609 939 572 lub 505 418 174

Sprzedam działki rolne  
w Równem i Cergowej

oraz dużą działkę w Barwinku 
z przeznaczeniem na działkę 

rolną lub rekreacyjną.

Kontakt 609 939 572 lub 505 418 174
Grecka zapiekanka warzywna 

Pełnia lata, upały afrykańskie, warto może przygotować jarski posiłek. A i dostępność wa-
rzyw jest na ten czas bardzo łatwa, rosną na grządce lub za niewielkie pieniądze możemy zaku-
pić je w warzywniaku. Podajemy dzisiaj przepis na grecka zapiekankę warzywną.

Składniki:
• Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr 
• pomidor (ok. 200 g) - 2 sztuki 
• Bulionetka Domowa Drobiowa 
• starty żółty ser - 3 łyżki 
• papryka (ok. 80 g) - 1 sztuka 
• bułka tarta - 1 łyżka 
• bakłażan (ok. 200 g) - 2 sztuki 
• woda - 200 mililitrów 
• ziemniaki (ok. 700 g) - 6 sztuk 
• pęczek natki pietruszki - 1 sztuka 
• cukinia (ok. 300 g) - 2 sztuki 
• olej do smażenia 
• cebula (ok. 80 g) - 1 sztuka 
Przygotowanie:

1. Bakłażany obieramy, kroimy w półcentymetrowe plastry, posypujemy przyprawą Delikat 
Knorr i odstawiamy na godzinę. 

2.  Ziemniaki obieramy i kroimy w grubą kostkę. Paprykę myjemy, oczyszczamy z pestek i kro-
imy w dużą kostkę. Cukinię myjemy i kroimy w półcentymetrowe plastry. 

3. Cebulę drobno siekamy, a następnie należy ją zeszklić na rozgrzanej patelni na oleju. Pomi-
dory sparzamy w gorącej wodzie. 

4. Wszystkie warzywa, z wyjątkiem pomidorów uwieszczamy w żaroodpornym naczyniu i za-
lewamy Bulionetką Knorr rozmieszaną z wodą. Zapiekamy pod przykryciem przez około 30 
minut, w piekarniku nagrzanym do 180° C. 

5. Sparzone pomidory obieramy ze skórki i kroimy w ćwiartki. Wykładamy pomidory na pozo-
stałe warzywa posypujemy tartą bułką (troszeczkę), startym serem i zapiekamy jeszcze 10 min. 

Smacznego!
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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.

„Jedni kochają do utraty zmysłów, inni dopiero po ich utracie.”
       (Janusz Gaudyn)

Złota myśl :)

Wtem usłyszeli odgłos rogów
I psów granie
Zgadują, że się ku nim zbliża polowanie
I pomiędzy gałęzi gęstwę
Pełni trwogi
Zniknęli nagle z oczu
Jako leśne bogi.

(„Pan Tadeusz” – Adam Mickiewicz)

Łowiectwo i ekologia
Pomóżmy pszczołom - 
pszczoły pomogą nam
u dokończenie ze str. 25 

Z Wielkiej Księgi Łowców 
Polskich Okręg Częstochowski 

Szanowni czytelnicy 
„Wielką Księgę Łowców Pol-
skich” wydano po raz pierwszy, 
a powstała ona by zapisać w 
pamięci życiorysy i dokonania 
ludzi połączonych wspólną pa-
sją - myślistwem. Jest to pierw-
sza z serii pozycja, prezentu-
jąca wybrane sylwetki osób 
mających oryginalne zaintere-
sowania i osiągniecia. Karty tej 
księgi opisują nie tylko sukcesy 
łowieckie, ale także to, co w ży-
ciu współczesnego myśliwego 
jest najważniejsze. 

„To niezwykłe hobby fa-
scynuje ludzi niemal w każ-
dym wieku i każdej profesji, 
jednak tym co jest wspólne dla 
wszystkich łowców – to szacu-
nek do przyrody i najważniej-
szych wartości (fragment Wiel-
kiej Księgi).

Wiele osób zdziwi się po co 
o niej piszę, jest to odpowiedź 
dla wielu czytelników zacie-

kawionych tym 
wydawnictwem i 
mam nadzieję, że 
księga ta stanie 
się inspiracją dla 
młodego pokole-
nia, a dla wielu 
– ciekawą i cenną 
pamiątką

Z a z n a c z y ć 
pragnę, że ja zostałem wpi-
sany do Wielkiej Księgi Łow-
ców Polskich edycja 2004 i je-
stem posiadaczem egzemplarza 
o numerze 101 na co posiadam 
specjalny certyfikat.

Drodzy nasi czytelnicy po 
raz kolejny przypominam, że 
ten rok poświęcony został ob-
chodom 90-lecia powstania 
Polskiego Związku Łowiec-
kiego. Nasze Koło Łowiec-
kie „Rogacz” w Dukli podjęło 
bardzo poważne zobowiązania 
rozpoczęcia budowy nowego 
„domku- pensjonatu” dla człon-
ków i przez członków koła. Nie 
mamy bowiem siedziby o wła-
ściwym standardzie. 

Przejdę do spraw czysto ło-
wieckich. Wiemy, że mamy 
już za sobą najkrótsze noce  
a od św. Anki zimne wieczory  
i ranki. Wielu myśliwych zapla-
nowało już urlopy na pobyt w 
łowisku co pozwoli na dokona-
nie dobrego rozeznania i loka-
lizacji miejsc pobytu i żerowa-
nia zwierzyny. Druga połowa 

lipca to początek rui u saren  
i wtedy rozpoczynają się łowy 
dla koneserów „rogaczowych” 
polowań. Warto tu zaapelować 
o rozwagę i staranne przemy-
ślenie decyzji o strzale, aby nie 
spotkać się z przykrymi kon-
sekwencjami niewłaściwej de-
cyzji.

W czerwcu wielu myśli-
wych dowiedziało się, że po-
siada broń, z której nie mogą 
już polować. I tak kalibry 222 i 
223 jednego dnia stały się o je-
den włos za małe i nie spełniają 
wymogu regulaminu polowań. 
Odsyłam zainteresowanych do 
ŁP nr 7 z 2013 r (chodzi o śred-
nice pocisku).

W dniach 30.08-31.08.2013 
odbędzie się III Kongres Kul-
tury Łowieckiej, w którym we-
zmą udział: Czesi, Niemcy, Ro-
sjanie, Węgry i Włosi. 

Kilka słów na temat eko-
logii. Myślę, że nasze organi-
zacje ekologiczne zapatrzyły 
się na krwiożercze programy i 
chociaż w naszym kraju trud-
niej obserwować i filmować niż 
w Afryce, czy w głębiach oce-
anów, to i tak bardzo chcą chro-
nić wszystko co ma kły, pazury 
i szpony, kosztem ich ofiar. To 
dlatego atakują naszych my-
śliwych, którzy w kontrolo-
wany sposób użytkują zasoby 
przyrody.

Uważam, że polskie ło-
wiectwo w ciągu najbliższych 
lat zmieni się diametralnie. Od 
niektórych zmian nie uciek-
niemy. Przyjdą wcześniej niż 
wielu się tego spodziewa.

Za dwadzieścia lat łowiec-
two nie będzie już takie samo. 
Zmieniają je nowoczesne tech-
nologie, które zrewolucjono-
wały nasze życie. 

Kończąc życzę wszystkim 
myśliwym jak i naszym przy-
jaciołom miłego wypoczynku, 
a naszej młodzieży wesołych  
i radosnych wakacji.

W imieniu Zarządu Koła 
życzę całej Redakcji „Dukli”  
a szczególnie Pani Redaktor 
Naczelnej Krystynie Boczar- 
Różewicz miłego wypoczynku.

P.S. Co to będzie z tym od-
strzałem rytualnym w ło-
wiectwie?

Uśmiechnij się!
Jeden myśliwy pyta kolegę jak 
nazywa się człowiek, który ustę-
puje gdy nie ma racji
- Mędrzec?
- A jak się nazywa człowiek, 
który ustępuje gdy ma rację?
- Żonaty

* * *
Myśliwy przed wyjściem na po-
lowanie mówi do żony:
- Wiesz po goleniu czuję się tak, 
jakbym miał ze dwadzieścia lat 
mniej…
- A czy mógłbyś się golić wie-
czorem?- pyta żona

* * *
Kolega pyta kolegę myśliwego 
kiedy jego żona najmniej mówi?
- W lutym bo to najkrótszy 
miesiąc

* * *

Cześć stary- kto ci wybił te zęby 
z przodu- pyta kolega myśliwy 
swojego przyjaciela
- Moja żona
- A mówiłeś, że ona jest w sa-
natorium.
- Tak, myślałem

* * *

Jeden myśliwy pyta kolegę bę-
dąc na polowaniu: czy ty na-
prawdę wierzysz, że kominiarz 
przynosi szczęście.
- Tak odkąd odeszła z nim moja 
żona.

* * *

Żona mówi do męża myśliwego: 
słyszałam, że w Japonii kobiety 
żyją dłużej od mężczyzn.
Tak to prawda zwłaszcza 
wdowy.

Opracował honorowy 
Członek Koła Łowieckiego 

„Rogacz” w Dukli
Fryderyk Krówka 

Kierowco uważaj na zwierzęta. Łowiec Polski

„Zrób REConesans” – Nagrywaj i Wygrywaj!
12 lipca 2013 r. rozpoczął się konkurs inter-
netowy „Zrób REConesans” na film promu-
jący Program Infrastruktura i Środowisko 
nagrywany telefonem komórkowym lub 
innym przenośnym rejestratorem obra-
zu i dźwięku. Konkurs skierowany jest do 
osób w wieku 18-29 lat, które mają zmysł 
reżyserski i chciałyby pochwalić się pro-
jektem zrealizowanym w swojej oko-
licy przy wsparciu unijnym z Programu 
Infrastruktura i Środowisko.
Krótki film należy nagrać telefonem ko-
mórkowym, kamerą lub aparatem foto-
graficznym, a następnie zamieścić na kon-

Paweł Chorbiński „Dlaczego 
pszczoły znikają jesienią”;  
dr hab. Zbigniew Lipiński 
„Żywienie pszczół”, Andrzej 
Wyszyński - Polak mieszka-
jący w Australii i prowadzący 
pszczelarską firmę „Maya 
Sunny Honey”, dr Grażyna 
Topolska przedstawiła wynik 
badań programu „COLOS”, 
prof. dr hab. Ryszard Czar-
necki zapoznał słuchaczy  
z tematem zastosowania i wy-
korzystania propolisu w pro-
filaktyce oraz leczeniu cho-
rób układu żylnego, prof. dr 
hab. n. farm. Bogdan Kędzia 
ukazał możliwości zastoso-
wania miodu w leczeniu cu-
krzycy oraz choroby wrzo-
dowej żołądka i dwunast-
nicy, dr Arkadiusz Kapliński 
ukazał możliwości prewencji  
i leczenia cukrzycy i zespołu 
metabolicznego z wykorzy-
staniem miodu i produktów 
pszczelich, dr Zenon Tokarz 
przedstawił możliwości wy-
korzystania miodu i produk-
tów pszczelich w profilaktyce 
chorób cywilizacyjnych.

Dwa referaty, wspólnie 
z dr Arkadiuszem Kapliń-
skim wygłosiły: mgr Justyna 
Jessa (dyplomowany diete-
tyk) - „Apiterapia w prewen-
cji i leczeniu otyłości” oraz 
mgr Elżbieta Hajnos (dyplo-
mowana położna) - „Miejsce 
miodu i produktów pszcze-
lich w diecie kobiety cię-
żarnej”.

 Zdjęcia z Biesiady można 
obejrzeć na stronie: http://
bartnik.pl/pl/component/con-
tent/article/468-sobota

http://bartnik.pl/pl/com-
ponent/content/article/471-
biesiada-u-bartnika-relacja-z-
niedzieli-7-lipca-2013-r.

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

kursowej internetowej do 10 sierpnia 2013 
roku. Filmy można zgłaszać w dwóch kate-
goriach konkursowych:
• film nakręcony telefonem komórko-

wym lub aparatem fotograficznym (z 
montażem),

• film nakręcony kamerą przenośną typu 
handy-cam (z montażem).

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagro-
dy, a wśród nich: kamery HD, tablety oraz 
specjalistyczny sprzęt fotograficzny.
Więcej informacji o warunkach uczestnic-
twa w konkursie znajduje się na stronie in-
ternetowej „Zrób REConesans” 

http://www.zrobreconesans.pois.gov.pl/ 

Więcej wiadomości o konkursie można również znaleźć w serwisach społecznościowych:
Nasza Klasa http://nk.pl/Zrobrec 

Facebook
https://www.facebook.com/MocEfektow?ref=hl 

Zapraszamy do udziału w konkursie!
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