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matki...”

Złota myśl:

bardziej znana w Polsce me-
lodia, transmituje ją w połu-
dnie Polskie Radio, od lat jakoś 
dwudziestych.

Mieszkam w tym mieście 
dobrych kilka dziesiątków lat, 
w kilku zresztą dzielnicach, 
dziś w dzielnicy zachodniej, 
skąd mi najbliżej w tereny wy-
poczynkowe. Wsiadam na ro-
wer i za kilkanaście minut je-
stem jakby poza miastem. Do 
Lasu Wolskiego piętnaście mi-
nut, nad Wisłę podobnie, wła-
ściwie wszędzie niedaleko. 
Nie, żeby Kraków był mały ob-
szarowo, po prostu jest nieźle 
skomunikowany, a tereny pod-
miejskie ma takie, że nic tylko 
miastu zazdrościć. W góry stąd 
o rzut kamieniem, w Beskid 
Myślenicki samochodem trzy 
kwadranse, albo i mniej; w Be-
skid Wyspowy godzinę z ka-
wałkiem, w Tatry do dwóch go-
dzin. Właśnie tam się z Jurkiem 
w niedługim czasie wybieramy, 
chwilę temu przetarliśmy się 
turystycznie w Beskidzie Wy-
spowym, to była Mogielica, 
czas na góry nieco większe  
i bardziej ambitne.

Sądzę że to będzie otocze-
nie Morskiego Oka, albo Pięć 
Stawów, ale równie dobrze to 
mogą być Tatry Zachodnie, 
choć tam byliśmy rok, albo dwa 
lata temu.

Paszport w szufladzie

Nie wiem co dziś widać  
z Cergowej, u mnie z jednego 
balkonu widzę kopiec Ko-
ściuszki, z drugiego kopiec Pił-
sudzkiego, to ten w Lesie Wol-
skim. A kiedy miasto już śpi, 
to dojdzie do mnie głos trąbki 
mariackiej. Tej samej, o której 
opowiada jeden z przybyszów 
do tego miasta, kiedy po nocy 
spędzonej w hotelu „pod Różą” 
na Floriańskiej, zapytany jak 
się spało, odpowiada: byłoby 
bardzo dobrze, gdyby nie jakiś 
wariat, który co godzinę wy-
grywał na trąbce tę samą melo-
dię i do tego jeszcze czterokrot-
nie. I na dodatek nigdy nie koń-
czy melodii, ale ją w pewnym 
miejscu urywał.

To ja od razu dopowiem 
skąd taka przerwana melodia.

Otóż kiedy w trzynastym 
wieku Tatarzy podeszli pod 
miasto i oblegali je już od dłuż-
szego czasu, hejnalista miej-
ski czuwał i ostrzegał miesz-
kańców przed niebezpieczeń-
stwem. I zagrał w pewnym 
momencie swój hejnał, ale go 
nie ukończył - tatarska strzała 
utkwiła mu w szyi. Dziś hej-
nalista wygrywa co godzinę na 
cztery strony świata, pierwszą 
melodię gra gospodarzowi mia-
sta, czyli w stronę magistratu, 
na południe, a potem w pozo-
stałe trzy strony. To chyba naj-
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Kaplica obok źródełka 
na Puszczy,
czyli co Amalia ma do kultu św. Jana z Dukli

Zapewne z wielką rado-
ścią przyjęli wiadomość miesz-
kańcy Dukli i całej naszej gminy 
o tym, że rok 2014 został ogło-
szony przez Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej Rokiem św. Jana z Du-
kli. Wszystko za sprawą OO. Ber-
nardynów z dukielskiego klasz-
toru, którzy zabiegali o to już od 
początku ubiegłego roku. W tym 
roku obchodzimy rocznicę 600-le-
cia narodzin św. Jana, który uro-
dził się w Dukli, a życie pustelni-
cze prowadził nieopodal naszego 
miasteczka. Jest to dobra okazja, 
aby przypomnieć wszystkim, jak 
zrodził się kult św. Jana z Dukli.

Po śmierci św. Jana (zmarł 
we Lwowie w 1484 roku) pamięć  
o miejscu, w którym spędził kilka 
młodzieńczych lat jako pustel-
nik, zatarła się tak dalece, że żyła 
tylko w tradycji ludowej. Tak na 
prawdę nikt nie potrafił wskazać 
dokładnie owego miejsca. Jedni 
twierdzili, że było to przy tzw. 
„Złotej Studzience” u podnóża 
Góry Cergowej inni zaś, że gdzieś 
na lesistych wzgórzach naprze-
ciw wsi Trzciana. Legenda głosi, 
że z pomocą przyszedł sam św. 
Jan, który na początku 1767 roku 
objawił się we śnie Marii Amalii 
Mniszchowej, żonie ówczesnego 

właściciela dóbr dukielskich Je-
rzego Augusta Wandalina Mnisz-
cha i zlecił jej, aby na miejscu 
gdzie przebywał jako pustelnik 
wystawiła kaplicę. Samo miej-
sce wskazał jej bardzo dokład-
nie i nakazał dobrze się przyj-
rzeć szczególnie źródełku, co 
przydało się w późniejszych po-
szukiwaniach. Jednak przez bli-
sko półtora roku, często wędru-
jąc po tych leśnych zakątkach na 
owe miejsce trafić nie mogła. Aż 
wreszcie idąc w górę śladem ma-
łego strumyka znalazła źródełko, 
z którego św. Jan czerpał wodę. 
Obok źródełka zaczęto budować 
kaplicę, która latem 1769 roku 
była już gotowa. Przy niej wybu-
dowano również domek pustel-
nika. Kamieniem obmurowano 
źródełko tworząc studzienkę, 
którą ówczesny pustelnik brat 
Bernard Wachel przeniósł przed 
kaplicę, a wodę źródlaną do niej 
poprowadził rynnami. Było to w 
roku 1899, o. Czesław Bogdal-
ski zapisał to w księdze pamiąt-
kowej klasztoru dukielskiego „...
brat Bernard źródełko bł. Jana 
dotąd pod ścianą kaplicy będące 
odprowadził rurami na miej-
sce obecne…”. Wtedy powstała 
także grota, wymurowano ją  

Tak wyglądała grota św. Jana na Puszczy –przetrwała prawie 100 lat. W głębi 
groty stoi brat zakony Leon Gawlik. Zdjęcie wykonane w latach trzydziestych ub. 
wieku przez krakowskiego fotografa Stanisława Muchę.

„Bracia i Siostry, często nawiedzajcie to miejsce! 
Ono jest wielkim skarbem tej ziemi, 
bo tu przemawia Duch Pana do ludzkich serc za pośrednictwem wa-

szego świętego Rodaka. 
Mówi On, że życie osobiste, rodzinne i społeczne trzeba budować na 

wierze w Jezusa Chrystusa. 
Wiara bowiem nadaje sens wszystkim naszym wysiłkom. 
Pomaga odkryć prawdziwe dobro, ustala prawidłową hierarchię 

wartości, przenika całe życie.”
Jan Paweł II, Dukla, dnia 9 czerwca 1997 roku

Drodzy Mieszkańcy Dukli i okolic,
Czciciele św. Jana z Dukli,
Dobroczyńcy Sanktuarium Dukielskiego!

W bieżącym roku przeżywamy Wielki Jubileusz 600-le-
cia urodzin św. Jana z Dukli, naszego Świętego Współbrata 
w Zakonie. Przez wieki do Jego relikwii pielgrzymowali 
wielcy tego świata: królowie, szlachta a także prosty lud, aby 
wypraszać przez Jego wstawiennictwo potrzebne łaski. Do 
Jego grobu pielgrzymował także bł. Jan Paweł II, który bę-
dąc w Dukli 9 czerwca 1997 roku oddał Mu hołd. 

Dla uczczenia rocznicy urodzin oraz w 275 rocznicę 
ogłoszenia św. Jana z Dukli Patronem Polski Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej ogłosił rok 2014 Rokiem św. Jana z Dukli. 

W imieniu zakonnej wspólnoty Ojców Bernardynów 
posługujących w Dukli pragniemy zaprosić Was, Dro-
dzy Bracia i Siostry związanych z naszym klasztorem, 
na główne uroczystości Jubileuszowe, które odbędą się 
w sanktuarium dukielskim w dniu 31 maja 2014 roku  
o godz. 11.00.

Uroczystej Eucharystii przewodniczyć będzie Abp Cele-
stino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce, słowo Boże 
wygłosi Abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski, 
natomiast słowo pasterskie skieruje Abp Józef Michalik, Me-
tropolita Przemyski. Na uroczystość zostali zaproszeni także 
inni Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi z Polski, Rzymu i 
Ukrainy, Generał Zakonu Braci Mniejszych z Rzymu, Pro-
wincjałowie Zakonów Franciszkańskich w Polsce, Ukrainie, 
Słowacji i Czech oraz najwyżsi przedstawiciele naszej Oj-
czyzny, na czele z Prezydentem RP i Marszałkiem Sejmu 
oraz Senatorowie i Posłowie, którzy głosowali za ustanowie-
niem Roku św. Jana z Dukli. 

W uroczystościach nie może zabraknąć Was, którzy je-
steście związani z Duklą i naszym sanktuarium. Zaproście 
w naszym imieniu także tych, którzy opuścili to miasto, wa-
szych krewnych i przyjaciół – dla każdego wystarczy miej-
sca na placu klasztornym.

Z franciszkańskim pozdrowieniem i w oczekiwaniu na 
spotkanie:

o. Micheasz Okoński OFM 
gwardian klasztoru i kustosz sanktuarium

Wszystkim mamom z okazji Dnia Matki
Szczęścia, uśmiechu na co dzień, zadowole-

nia z pociech tych małych i większych
życzy Redakcja 

Dukli.pl
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Widziane z Cergowej
u dokończenie ze str. 3 

Wiadomości z Gminy

W góry, nawet te same i 
tymi samymi szlakami, chodzić 
można każdego roku i o każdej 
porze roku, one za każdym ra-
zem są inne. Czas nas trochę 
jakby pogania, ileż wreszcie lat 
można żyć górami i z górami? 
Dwa, albo trzy lata temu, w Ta-
trach Słowackich, kiedy trochę 
umęczeni po zejściu z gór, usie-
dliśmy na ławce przed schroni-
skiem, a właściwie przysiedli-
śmy się do jakichś wspinaczy, 
jeden z nich zapytał - A ile wam 
roków? Odpowiedziałem ile, 
na co jeden z nich jakby z nie-
dowierzaniem: ale ja pytam po-
ważnie...

Z górami to jest tak: albo 
się je lubi lub wręcz kocha  
i wtedy się w nich bywa nie-
zależnie od pory roku, albo się 
ich w ogóle nie zauważa i bę-
dąc na przykład w Zakopanem, 
to siada się na krzesełku na we-
randzie u Karpowicza, albo w 
innej Watrze lub Morskim Oku 
(tym na Krupówkach) i pije 
małą czarną, lub sączy kolo-
rowy likier.

Sprzed wielu lat przypo-
mina mi się taka tatrzańska 
przygoda. Z Jurkiem, bratem, 

nej stacji kolejki i zwieźli do 
Kuźnic, gdzie czekał już na nas, 
górskich przestępców, woj-
skowy łazik. Nim na komendę 
na ulicę Zamoyskiego w Zako-
panem, przesłuchanie i zapo-
wiedź osadzenia w obozie kar-
nym w Jaworznie. Obozie urzą-
dzonym niemal na wzór hitle-
rowski, o zaostrzonym reżimie. 
Ale kolejna rozmowa z komen-
dantem placówki wyjaśniła na-
sze przestępstwo, kapitan oka-
zał się świetnym facetem i za-
proponował, abyśmy w przy-
szłości wprost do niego zgła-
szali się po przepustki. Nieomal 
zaprzyjaźniliśmy się, pan nazy-
wał się chyba Kurowski.

Takie były wówczas pol-
skie góry, to były bodajże lata 
1945/56, granica z ówcze-
sną Czechosłowacją pilno-
wana była bardzo mocno, Cze-
chy graniczyły już bezpośred-
nio z Niemcami zachodnimi  
i Austrią, a to już było nad wy-
raz niebezpieczne. Obowiązy-
wała przepustka we wszyst-
kie prawie góry, a one w Pol-
sce niemal w całości dotykały 
naszych granic. Chyba jedynie 
Góry Świętokrzyskie stanowiły 
tu wyjątek. Ale właśnie górami 
prowadziła trasa przerzutu nie-
legalnych wówczas w prl nie-
podległościowych gazetek dru-
kowanych w języku polskim na 
Zachodzie, stąd takie obostrze-
nia i restrykcje. Były jeszcze 
jednorazowe przepustki na wy-
jazd określoną trasą i w okre-
ślone miejsce i żadną miarą nie 
wolno było zmienić drogi. Woj-
sko Ochrony Pogranicza czu-
wało nad całością niejakiej Pol-
ski Ludowej, dziś to się wydaje 
nierealne i śmieszne, wtedy 
było śmiertelnie poważne  
i co najważniejsze - groźne dla 
ludzi.

Było, minęło, ale ile lat stra-
ciliśmy w tym światku, jak bar-
dzo nas świat wyprzedził, jak 
ciężko było nam wszystkim od-
rabiać tamte zacofania.

Ale może i warto uzmysło-
wić sobie co to jest wolność, 
prawda i - w sensie codzien-
nym - paszport w szufladzie 
własnego biurka.

Zbigniew Ringer

Kaplica obok źródełka na Puszczy
u dokończenie ze str. 2 

z kamienia rzecznego i jeszcze 
do niedawna można było ją po-
dziwiać, czerpiąc krystalicznie 
czystą wodę wypływająca ze 
skał, słynącą z uzdrawiających 
mocy. Obecnie grota, która jest 
w tym samym miejscu, po prze-
budowie w roku 2002 zeszpe-
cona z kretesem, w niczym nie 
przypomina swym wyglądem 
tej pierwotnej. Miejsce, w któ-
rym wybudowano kaplicę to le-
siste zbocze góry Zaśpit odle-
głe o 8 km na południe od Du-
kli. Uroczystego poświecenia 
kaplicy dokonał ks. kanonik 
Tomasz Wołłowicz 20 sierpnia 
1769 roku w obecności licznie 
zgromadzonego duchowień-
stwa, szlachty i prostego ludu. 
Sami zaś fundatorzy czyli JW. 
Mniszchowie tym uroczystym 
aktem chcieli widocznie wyna-
grodzić Błogosławionemu Pa-
tronowi swego domu to trzy-
wiekowe niemal zapomnienie  
o jego pustelni.

Jak zapisano w kroni-
kach „…to uroczyste otwar-
cie „Puszczy” miało jeszcze  
i ten bezpośredni skutek, że od-
tąd gromadzili się w tem miej-
scu nawet z dalekich okolic po-
bożni; od wiosny aż do późnej 
jesieni szły tu gromadki pol-
skiego, a zwłaszcza ruskiego, 

który się dziwnie do tego uro-
kliwego przywiązał zakątka…” 

Od tego czasu miejsce to 
nazywano potocznie „Puszczą” 
i tak jest do dnia dzisiejszego. 
Kaplica ta nieprzetrwała jed-
nak długo. Paliła się kilkakrot-
nie, a nieudolna rekonstruk-
cja zacierała ślady pierwotnego 
piękna. Doszczętnie spłonęła w 
roku 1883 w wyniku nieostroż-
nego obchodzenia się z ogniem 
świec.

JW. Cezary hr. Męciński  
z Dukli dostarczył potrzebnego 
budulca ze swoich lasów, a wy-
maganą kwotę pieniężną na ro-
bociznę i inne wydatki ofiaro-
wał W. Pan Seweryn Stawiar-
ski- właściciel kopalni i desty-
larni nafty z Krosna. Nowo wy-
budowana, murowana kaplica 
nie przedstawiała większej war-
tości artystycznej. Krótko mó-
wiąc była brzydka. Nie remon-
towana popadła w ruinę. Kiedy 
nadszedł rok 1905, przełożo-
nym konwentu dukielskiego ob-
rano o. Ambrożego Ligasa. On 
to bacząc na liczne pielgrzymki 
odwiedzające to uświęcone 
miejsce podjął decyzję i roz-
począł starania, aby wybudo-
wać całkiem nowy, z ciosanego 
kamienia kościółek, ale o tym  
w następnym nr Dukli.pl 

Wiesław Kopczyk

Z wizytą w Styrii
W dniach 8-10 kwietnia 

br. czternastu właścicieli go-
spodarstw agroturystycznych  
z gminy Dukla wraz z zastępcą 
burmistrza Dukli Andrzejem 
Bytnarem, Krystyną Dombeck 
– tłumaczem, koordynatorem 
projektu Krystyną Boczar- 
Różewicz i zastępcą koordyna-
tora Barbarą Pudło uczestniczyli 
w wyjeździe studyjnym do Styrii, 
regionu turystycznego w Austrii. 
Wyjazd do Styrii to jeden z eta-
pów realizowanego przez gminę 
Dukla projektu pt. Model agro-
turystyki austriackiej dobrym 
wzorem dla kwaterodawców  
z gminy Dukla, współfinansowa-
nego przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współ-
pracy z nowymi krajami człon-
kowskimi Unii Europejskiej.

Organizacja study tour do 
gospodarstw agroturystycznych  
w Styrii przez gminę Dukla miała 
na celu nawiązanie współpracy z 
gminą w Styrii i czerpanie przy-
kładów z doświadczeń austriac-
kich. W gminie Dukla powstało 
około 30 gospodarstw agrotury-
stycznych, kilka z nich prospe-
ruje w miarę dobrze, pozostałe 
mają okazjonalnie gości. Organi-
zacja wyjazdu dla właścicieli go-
spodarstw do Austrii, gdzie go-
spodarstwa agroturystyczne mają 
ciekawą ofertę dla gości i duże 
obłożenie, będzie dobrą prak-
tyką dla kwaterodawców z gminy 
Dukla. Dobre wzory prowadze-
nia działalności agroturystycznej 
zaczerpnięte z Austrii mogą po-
móc w przygotowaniu ciekaw-
szej oferty, co może przełożyć się 
na większą ilość gości odwiedza-
jących gospodarstwa. Uczestnicy 
poprzez korzystanie z usług tury-
stycznych w gospodarstwie, spo-
tkania z burmistrzami, przedsta-
wicielami organizacji turystycz-
nych poznali sposób funkcjono-
wania gospodarstw, podejmo-
wane działania marketingowe 
przez właścicieli gospodarstw 
i organizacje turystyczne. Wy-
jazd był też okazją do wzajem-
nego poznania się. Dobrym du-
chem wyjazdu studyjnego była 
pani Helga Bauer, Austriaczka,  
z którą nawiązaliśmy kontakt or-
ganizując wyjazd. To właśnie 
pani Helga pomogła w przygoto-

waniu programu wyjazdu, towa-
rzyszyła uczestnikom w spotka-
niach i zwiedzaniu gospodarstw. 
Tak wszystko zaplanowała, że zo-
baczyli bardzo dużo. 

Republika Austrii jest fe-
deracją, którą tworzy 9 kra-
jów związkowych (Bundesland). 
Kraje związkowe podzielone są 
na miasta statularne i powiaty. 
Wyjątek stanowi Wiedeń, który 
podzielony jest na 23 dzielnice. 
Powiaty tworzą miasta, gminy 
targowe oraz gminy. 

Styria to drugi co do wielko-
ści kraj związkowy Austrii, zaj-
mujący południowo-wschodnią 
część państwa. Krajobraz Sty-
rii to głównie lasy, łąki i win-
nice. Na terenie Styrii w zagłębiu 
Eisenerz wydobywa się żelazo, 
a czerwono-brązowa Kruszcowa 
Góra to jedna z największych 
atrakcji turystycznych regionu. 
Region słynie z łagodnego kli-
matu i spokojnej, sielskiej atmos-
fery. Od zachodu Styria graniczy 
z Salzburgiem, a między obiema 
krainami przebiega pasmo Alp 
Salzburskich i Niskich Taurów. 
W tej części Styrii znajdują się 
najlepsze trasy dla biegaczy nar-
ciarskich. Na północy Styrii roz-
ciąga się kraina jezior Salzkam-
mergut. Stolicą Styrii jest Graz, 
drugie po Wiedniu największe 
miasto w Austrii i zarazem duża 
atrakcja turystyczna. Na terenie 
Styrii leży największy austriacki 
skansen w Stübing, stadnina 
koni w Piber oraz najważniej-
sze sanktuarium maryjne w Au-
strii – bazylika w Mariazell. 30 
lat temu była regionem typowo 
rolniczym. Styria słynie z pro-
dukcji oleju z pestek dyni, który 
stosowany jest do wypieków (np. 
chleba), przyrządzania zup, ciast 
itp. Dla wytworzenia 1 litra oleju 
zużywane jest ok. 2,2 litra pestek 
z dyni. Poza olejem produko-
wane jest tutaj wino (winnice po-
łożone najwyżej w Europie – 600 
m n.p.m.) ze szczepów wino-
gron (Blauer Wildbacher) upra-
wianych tylko i wyłącznie w tym 
rejonie. Land Styrii zawdzięcza 
swą malowniczość licznym je-
ziorom (Salzkammergut), lodow-
cowi Dachstein (prawie 3000 
metrów n.p.m), a na południu 
winnicom.

Grupa uczestnicząca w wy-
jeździe mieszkała w gospodar-
stwie Kürbishof Gartner, wła-
ścicielem którego są Barbara  
i Christian Gartner, położonego 
w miejscowości Weinberg an der 
Raab niedaleko miasteczka Feh-
ring. Następnego dnia po śnia-
daniu spotkała się z właścicielką  
p. Barbarą Gartner i p. Helgą 
Bauer, która uczestniczyła w każ-
dej wizycie do kolejnych gospo-
darstw agroturystycznych. Go-
spodarstwo należy do Stowarzy-
szenia „Urlaub auf Bauernhof”, 
które zajmuje się głównie mar-
ketingiem, ale nie tylko, również 
doradztwem dla początkujących 
właścicieli gospodarstw agrotu-
rystycznych. Składka w stowa-
rzyszeniu jest zróżnicowana i wy-
nosi, jak dowiedzieli się uczest-
nicy wyjazdu studyjnego 10 % 
od łóżka. Gospodarstwa muszą 
spełnić szereg wymogów, podob-
nie jak u nas, do 10 łóżek podatek 
płaci ryczałtem, powyżej 10-ciu 
są jużjuż zasady ogólne. Właści-
ciele oprócz przyjmowania gości 
prowadzą 30 ha gospodarstwo, 
głównie zajmują się uprawą zbóż  
i dyni (6 ha). Gospodarstwa ser-
wują gościom zwykle śniadanie 
tylko z produktów wyproduko-
wanych we własnym gospodar-
stwie, obiad i kolację spożywa 
się w restauracjach. Po śniadaniu 
zwiedzili gospodarstwo Marii 
Schöllauf: Altes Gehöft am Lor-
manberg. To gospodarstwo na-
leży do nieformalnej grupy Lan-
dlust, która skupia właścicieli do-
mów mających przynajmniej 100 
lat. Zobaczyli zaadoptowane na 
obiekty agroturystyczne budynki 
gospodarskie. Wszystko wykoń-
czone naturalnymi surowcami. 
Niezwykle ciekawy był dom  
z ceglaną podłogą odpowiednio 
zakonserwowaną i piwniczka, 
z której goście mogli korzystać 
rozliczając się za wykorzystane 
trunki przy wyjeździe. Po połu-
dniu odbyło się spotkanie z bur-
mistrzem Fehring Johanem Win-
kelmeierem i Franzem Rauchen-

bergerem dyrektorem Thrmen-
land Steiermark, a także z Diet-
marem Fuchsem z agencji kwali-
fikacji pracy we Wschodniej Sty-
rii. Zastępca burmistrza przed-
stawił gminę Dukla, a koordy-
nator realizowany projekt. Wie-
czorem kolacja odbyła się u wła-
ścicieli winnicy. Trzeciego dnia 
zwiedzili w Pöllau zakład, w któ-
rym pozyskiwany jest olej me-
todą tłoczenia na zimno mi.n.  
z pestek dyni. Olej z pestek dyni 
jest produktem niezwykle warto-
ściowym, używanym bardzo po-
wszechnie w styryjskiej kuchni, 
posiada certyfikat unijny Chro-
nioną Nazwę Pochodzenia.  
W ostatnim dniu odwiedzili go-
spodarstwo Knuspenhaus de Bu-
igne w Zeil koło Pöllau. Wła-
ścicielka pokazała adaptowany 
spichlerz na obiekt dla rodziny 
lub par, w którym obłożenie  
w ciągu roku wynosi przynaj-
mniej 85%, czyli 300dni w roku 
pełny stan obiektu. Odwiedzili 
także w Unterneubergu gospo-
darstwo p. Haidi Rodler, należące 
również do grupy Landlust, które 
przyjmuje gości ze zwierzętami. 
Obiadem w restauracji Hubmann 
w Pöllau i spotkaniem z burmi-
strzem gminy Johanem Schirnho-
ferem, Siegfriedem Stalzer z Na-
turpark Pollauertal i kapelanem 
Grzegorzem Półtorakiem zakoń-
czono wyjazd studyjny. 

Duże zainteresowanie naszą 
gminą wykazał burmistrz Pol-
lau, wyraził chęć współpracy, 
poprzez podpisanie listu inten-
cyjnego.Uczestnicy study tour 
z głowami pełnymi pomysłów i 
dobrych przykładów jakie zoba-
czyli w Styrii wrócili szczęśliwie 
do domu.

Bardzo pomocne były nam 
dwie panie Helga Bauer i Kry-
styna Dombeck, które tłuma-
czyły na spotkaniach i wspierały 
w czasie zwiedzania.

Za wszelką pomoc uczest-
nicy dziękują.

Krystyna Boczar-Różewicz

Piwniczka w Altes Gehöft

Transgraniczne Centrum 
Wymiany Kulturalnej w Dukli
31 marca 2014r. pomiędzy Gminą Dukla, a Instytucją Zarządzającą 
została zawarta umowa o dofinansowanie projektu Utworzenie 
transgranicznych centrów wymiany kulturalnej współfinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 
2013. W ramach tego projektu Gmina Dukla jako Partner Wiodący 
wykona adaptację budynku po byłej Spółdzielni Inwalidów w Dukli 
przy ul. Trakt Węgierski na potrzeby Ośrodka Kultury w Dukli, na-
tomiast partner Słowacki – Miasto Svidnik wykona remont Domu 
Kultury w swoim mieście. Całkowita wartość projektu wynosi  
1 646711,29 EUR, wysokość dofinansowania 1 294817,21 EUR. 
Prace na obiekcie w Dukli już się rozpoczęły, a ich zakończenie 
przewidziane jest na IV kwartał 214 roku.

Piotr Świder

wybraliśmy się w Tatry, 
które w gruncie rzeczy nie 
były dostępne, trzeba było 
najpierw uzyskać prze-
pustkę na strażnicy Wojsk 
Ochrony Pogranicza - a jej 
uzyskanie zależało w du-
żej od dobrego humoru dy-
żurnego oficera, i dopiero z 
takim dokumentem można 
było jechać na Kasprowy i 
dalej pójść wyznaczoną na 
strażnicy trasą. Jakoś za-
niedbaliśmy ten bolsze-
wicki obowiązek w nadziei, 
„że nam się uda”. Otóż nie 
udało się.

 Wydawało nam się, ze 
dużym zakolem ominęli-
śmy posterunek wopow-
ski pomiędzy Kasprowym 
a Świnicą i w pewnym mo-
mencie powróciliśmy na 
szlak. A juści ! Tam czekali 
już na nas chłopcy z karabi-
nami, doprowadzili do gór-
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Podziel się posiłkiem 
DANONE w Głojscach

Akcja „Podziel się posił-
kiem”, tak szeroko reklamo-
wana w telewizji, radiu i Inter-
necie, jest znana niemal każ-
demu. Wiele osób świadomie, 
czy mniej świadomie wspiera 
ją, kupując produkty oznaczone 
talerzykiem Danon. 

Nie będzie jednak wielkim 
odkryciem stwierdzenie, że 
większość tych ludzi nie zadaje 
sobie trudu, aby zobaczyć jak 
taka pomoc wygląda w prak-
tyce. Być może dlatego, że ko-
jarzą akcję z odległymi rejo-
nami kraju. 

Tymczasem na przełomie 
listopada i grudnia w ogólno-
polskim Programie Gran-
towym Danone „Masz po-
mysł? Podziel się Posiłkiem!” 
wzięło udział Stowarzyszenie 
„Wspólna Szkoła” z Głojsc. 
Konkurs zorganizowany był na 
portalu społecznościowym Fa-
cebook i tam też odbywało się 
głosowanie.

Projekt „Śniadanie zdrowe 
i kolorowe” stanął do konkursu 
z pięcioma innymi, zapropono-
wanymi przez organizacje z ca-
łej Polski.

A było o co walczyć, bo-
wiem na zwycięzców czekały 
dotacje pieniężne w wysoko-
ści ok. 7 000 zł, które umożli-
wiały realizację zadań, zakła-
dających łączenie dożywiania 
dzieci z edukacją z zakresu pra-
widłowego żywienia. 

Kiedy rozpoczęło się głoso-
wanie, szybko okazało się, że 
tak mała społeczność jak nasza 
nie ma zbyt wielu szans na wy-
graną. Jednak zamiast się pod-
dać, postanowiliśmy poprosić 
o pomoc nasze rodziny, przyja-
ciół i znajomych. 

To co potem się wydarzyło 
można porównać do lawiny 
iskierek przyjaźni. Każdego 
dnia otrzymywaliśmy kolejne 
deklaracje poparcia ze strony 
tak indywidualnych osób, jak 
również od dyrektorów i na-
uczycieli szkół położonych w 
gminie Dukla i gmin sąsiadują-
cych. Wszyscy deklarowali po-
parcie i zapewniali, że przekażą 
nasze prośby dalej. I nie zawie-
dli. Głosowali na nas uczniowie 
szkół, studenci z Rzeszowa, 
Krakowa, Wrocławia, Opola. 
Pojawiały się też głosy od 
osób mieszkających za granicą.  
W ciągu dwóch tygodni na nasz 
projekt oddano ponad 6000 ty-
sięcy głosów i tym samym zo-
staliśmy laureatami konkursu. 

W tym miejscu jeszcze raz 
chcemy gorąco podziękować 
wszystkim, którzy włączyli się 
w akcję i ofiarowali nam swoje 
poparcie. Bez Was nigdy by 
się nam to nie udało. To nasze 
wspólne zwycięstwo.

Od kilku tygodni zwycię-
ski projekt realizowany jest 
na terenie Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Głojscach. 
Dzieci i młodzież nie kryją ra-

Ocalmy od zapomnienia
IV Powiatowy Przegląd Piosenki

4 kwietnia 2014 roku w 
Równem odbył się już IV Po-
wiatowy Przegląd Piosenki 
pod hasłem „Ocalmy od zapo-
mnienia”. Organizatorem i po-
mysłodawcą konkursu, jak co 
roku, była pani Marzena Rygiel 
– nauczyciel muzyki w Zespole 
Szkół Publicznych w Równem. 
Starostwo powiatowe zaś tę im-
prezę muzyczną objęło swym 
patronatem i ufundowało część 

nagród. Zadaniem młodych ar-
tystów było natomiast przygo-
towanie i wykonanie utworów 
pochodzących z lat 50. i 60. 
ubiegłego wieku. Cel konkursu 
od 2011 roku jest niezmienny, 
ma on popularyzować piosenki 
polskich wykonawców, którzy 
u szczytu sławy byli w minio-
nym - XX wieku. 

Do rywalizacji przystąpiła 
w tym roku rekordowa ilość 

uczestników, bo na deskach rówieńskiej sceny wystąpiło 100 wo-
kalistów, z około 30 szkół naszego powiatu. Rywalizowali oni w 
następujących kategoriach: zespoły, przedszkolaki, klasy I - III SP, 
klasy IV - VI SP, klasy I – III Gimnazjum oraz klasy I – III szkół 
ponadgimnazjalnych. Imprezę prowadziła pani Ania Plebanek 
wraz z panią dyrektor OK w Dukli Małgorzatą Walaszczyk-Faryj, 
która jednocześnie pełniła funkcję przewodniczącej jury. Obok 
Pani dyrektor występy uczestników oceniali: Wioletta Madej oraz 
Norbert Uliasz, którzy po wysłuchaniu wszystkich wokalistów, 
postanowili nagrodzić następujące osoby:

Kategoria: ZESPOŁY
I miejsce – Zespół „SONG”- Krościenko Wyżne
I miejsce – Natalia Grec, Angelika Markowicz - Wojaszówka
II miejsce – Emilia Szczurek, Ewelina Szczurek, Julia Mazurek 
- Jasionka

Kategoria: Klasy I – III 
I miejsce – Milena Zając - Lubatowa
II miejsce – Kamil Patla - Wojaszówka
III miejsce – Magdalena Rygiel - Klimkówka
Wyróżnienia:
Milena Dziepak - Królik Polski
Wojciech Biernacki - Wojaszówka 

Kategoria: Klasy IV –VI
I miejsce – Weronika Wnęk - Równe
I miejsce – Sabina Mercik - Krościenko Wyżne
II miejsce – Kamila Zajchowska - Wojaszówka
III miejsce – Natalia Biernacka - Wojaszówka
Wyróżnienia: Karolina Kubal - Łężany

Kategoria: Gimnazjum
I miejsce – Adrian Frydrych - Iwonicz
II miejsce – Paulina Krupa - Posada Górna
III miejsce – Kamila Starowiejska - Lubatowa

Kategoria: Szkoła Ponadgimnazjalna
I miejsce – Magdalena Klimkiewicz - Społeczna Szkoła Mu-
zyczna w Krośnie
II miejsce – Natalia Zbiegień - Równe
III miejsce – Karina Ozimina - ZSP nr 4 w Krośnie

Nagrodę GRAND PRIX IV Powiatowego Konkursu 
Piosenki zdobyła uczennica Społecznej Szkoły Muzycznej  

w Krośnie Marlena Rygiel.

Organizatorzy serdeczne podzięko-
wania kierują do wszystkich, którzy w 
jakikolwiek sposób przyczynili się do 
uświetnienia tego konkursu, a w szcze-
gólności do Pana Burmistrza Gminy Du-
kla - Marka Góraka, Pani dyrektor OK 
w Dukli Małgorzaty Walaszczyk – Faryj, 
Pana Piotra Jakieły, dzięki któremu kon-
kurs miał profesjonalne nagłośnienie, soł-
tysa wsi Równe -Mariusza Folcika, który 
udostępnił salę Domu Ludowego oraz dy-
rektor Katarzyny Reczkowskiej – Buryła 
za przekazanie części nagród i życzliwość 
przy przygotowaniu konkursu, Klaudii 
Rygiel za uwiecznienia konkursu na fo-
tografiach oraz uczniom ZSP w Równem. 
Dziękujemy również wszystkim uczestni-
kom, gratulujemy zwycięzcom oraz ich 
opiekunom i zapraszamy za rok.

dości widząc wnoszone na sto-
łówkę owoce, warzywa, pro-
dukty mleczne, czy w końcu 
soki i mleczne kanapki. Pro-
dukty te rozdzielają nauczyciele 
w ramach wolontariatu wśród 
uczniów oddziału przedszkol-
nego i wszystkich klas szkoły 
podstawowej i gimnazjum. 

Dużym zainteresowaniem 
cieszą się również organizo-
wane na terenie szkoły warsz-
taty kulinarne. Młodzież sta-
rannie się do nich przygoto-
wuje, poszukując ciekawych 
przepisów i sporządzając li-
sty potrzebnych produktów. 
A wszystko po to, aby potem, 
pod kierunkiem nauczycieli 
wyczarować owocowe sałatki, 
kolorowe kanapki, naleśniki, 
czy gofry, których zapach roz-
nosi się po całej niemal szkole, 
przyciągając amatorów smako-
łyków.

Gimnazjaliści nie zapomi-
nają też o naszych najmłod-
szych milusińskich. To spe-
cjalnie dla nich przygotowany 
został happening oraz zaję-
cia promujące zdrowe odży-
wianie. Uczniowie gimnazjum 
przygotowali niepowtarzalne, 
kolorowe, ale też wesołe, bo 
uśmiechnięte od pomidora do 
ogórka KANAPKI. 

Realizacja programu po-
trwa do końca kwietnia. W pla-
nie jeszcze konkurs na najcie-
kawszą prezentację multime-
dialną dotyczącą zdrowego od-
żywiania. Nie zabraknie w niej 
zapewne ciekawych pomysłów 
na, jakby to powiedział Kubuś 
Puchatek, małe co nieco, dla-
tego zapraszamy do śledzenia 
naszej strony internetowej.

Stowarzyszenie  
„Wspólna Szkoła” z Głojsc
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Zw yc Z a j e wi e l k a n o c n e
7 kwietnia w sali artystycznej Ośrodka Kultury odbyło się spo-

tkanie pt.: „Wspólne Malowanie Jaj”. Do pracy zasiedli doświad-
czeni zdobnicy lokalni i osoby początkujące. W miłej atmosferze, 
pośród rozmów i wymiany doświadczeń szybko minął wieczór, 
którego efektem końcowym były przepiękne, kolorowe pisanki. 
Każda przybyła osoba wyszła z jajkami gotowymi do włożenia 
w koszyczek wielkanocny. Cieszymy się ze tradycja pisania ja-
jek nie została zapomniana, a symbol jajka jako triumf życia nad 
śmiercią umacnia nasze więzi rodzinne podczas śniadania wielka-
nocnego. Do wspólnego pisania jajek usiedli uczniowie ZS w Du-
kli, panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Mszany i Łęk Dukielskich 
oraz mieszkańcy Dukli.

Konkurs Wielkanocny 
rozstrzygnięty

9 kwietnia odbył się Konkurs Wielkanocny, który był adreso-
wany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz doro-
słych. Na konkurs wpłynęło 98 prac. Oceniane one były w pię-
ciu kategoriach: pisanka, kraszanka, malowanka-zdobiona me-
todą tradycyjną, pisanka współczesna, palma wielkanocna mała  
i duża i stroik wielkanocny. Ogółem przyznano 26 miejsc oraz 22 
wyróżnienia. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie na-
gród odbędzie się 13 kwietnia o godz. 14.00 (mała sala ZS nr1 
w Dukli wejście od placu zabaw) podczas kiermaszu wielkanoc-
nego. Komisja artystyczna w składzie przewodnicząca Krystyna 
Boczar-Różewicz, Małgorzata Walaszczyk-Faryj, Anna Kosinkie-
wicz, Norbert Uliasz postanowiło nagrodzić : 

KATEGORIA I (SZKOŁA PODSTAWOWA) 

PISANKA TRADYCYJNA: 
I miejsce – Tomasz Delimata ( kl. II Tylawa) 
I miejsce – Marcin Kwaśniowski ( kl. IV Tylawa) 
II miejsce – Paweł Madej ( kl. VI Tylawa) 

PISANKA WSPÓŁCZESNA: 
I miejsce- Agnieszka Wilk (kl. IV Tylawa) 
II miejsce – Aleksandra Leśniak (kl. V Dukla) 
III miejsce- Maria Buriak ( kl. IV Dukla) 
Wyróżnienie – Patryk Mroczka (kl. IV Jasionka)
Wyróżnienie – Michał Aszklar (kl. V Dukla) 
Wyróżnienie – Wiktoria Malinowska ( kl. IV Tylaw) 

STROIK WIELKANOCNY: 
I miejsce – Jakub Lelko (kl. „0” Tylawa) 
I miejsce – Koło plastyczne (SP w Wietrznie op. Marta Marszał) 
II miejsce-Aleksandra Gęborys (kl. II Tylawa) 
III miejsce – Jowita Wrzecionko (kl. V Dukla) 
III miejsce – Daria Mroczka (kl. VI Jasionka) 
Wyróżnienie – Aleksandra Opałka (kl. IV Dukla) 
Wyróżnienie – Julia Wożniak (kl. VI Głojsce) 
Wyróżnienie – Marcelina Węgrzyn (kl. II Łęki Dukielskie) 
Wyróżnienie – Julia Brożyna (kl. II Głojsce) 
Wyróżnienie – Anna Urbańska (kl. II Tylawa) 
Wyróżnienie – Bartłomiej Dębiec (kl. V Wietrzno) 
Wyróżnienie – Anastazja Batycka (kl. I Dukla) 
Wyróżnienie – Aleksandra Kwaśniowska (kl. VI Tylawa) 
Wyróżnienie-Aleksandra Krowicka (kl. V ZS nr 1 Dukla) 

PALMA MAŁA
I miejsce Martyna Misiołek (kl. V Dukla) 

PALMA DUŻA 
I miejsce – Krzysztof Kwaśniowski (kl. VI Tylawa) 
II miejsce – Klaudia Zima (kl. VI Tylawa) 

KATEGORIA II (GIMNAZJUM) 

PISANKA TRADYCYJNA 
I miejsce – Katarzyna Kłap (kl. III Równe) 

PISANKA WSPÓŁCZESNA 
I miejsce – Aleksandra Staroń (kl. I Wietrzno) 

STROIK WIELKANOCNY 
I miejsce – Weronika Leśniak (kl. I Wietrzno) 
Wyróżnienie – Justyna Urban (kl. I Dukla) 
Wyróżnienie – Weronika Solińska (kl. I Wietrzno) 
Wyróżnienie – Natalia Bendas (kl. I Dukla) 
Wyróżnienie – Karolina Szczurek (kl. I Dukla) 

PALMA DUŻA
I miejsce –Bernadeta Baraniecka (kl. II Tylawa) 

KATEGORIA III (DOROŚLI) 

PISANKA TRADYCYJNA 
I miejsce – Krystyna Szymczyk (Mszana) 
I miejsce – Ewa Kaczmarska-Więckowska (Mszana) 
II miejsce – Mirella Kleczyńska (Mszana) 
III miejsce – Marta Szymczyk (Mszana) 

PISANKA WSPÓŁCZESNA 
Wyróżnienie – Roman Krok (ŚDS Cergowa) 

STROIK WIELKANOCNY 
I miejsce – Grzegorz Zygmunt (ŚDS Cergowa) 
II Miejsce – Tadeusz Zając (ŚDS Cergowa) 
III miejsce – Małgorzata Stasik (ŚDS Cergowa) 
Wyróżnienie – Barbara Marchewka 
Wyróżnienie – Tomasz Kamiński (ŚDS Cergowa) 
Wyróżnienie – Tadeusz Barnaś (ŚDS Cergowa) 
Wyróżnienie – Halina Węgrzyn (Łęki Dukielskie) 
Wyróżnienie – Roman Krok (ŚDS Cergowa) 

PALMA MAŁA 
I miejsce - Halina Turek (ŚDS Cergowa) 

Jakieła Piotr

Katarzyna Makoś  
laureatką Festiwalu

Wielki sukces “BEL CANTO” 

Uczestniczka studia wokalnego „BEL CANTO” działającego 
przy Ośrodku Kultury w Dukli Katarzyna Makoś została laureatką 
I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki na Pograniczu, który 
odbyła się w dniach 6-8 kwietnia 2014 r. w Sanoku. Organiza-
torem festiwalu była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
Jana Grodka w Sanoku i Zakład Edukacji Artystycznej w Zakre-
sie Sztuki Muzycznej. W jury zasiedli Jacek Piskorz muzyk - prze-
wodniczący jury: Iwona Bodziak - sekretarz jury, Hania Stach – 
członek jury, Grzegorz Oliwa - członek jury. Konkurs stał na bar-
dzo wysokim poziomie. I tym razem naszej wokalistce udało się 
wyśpiewać drugie miejsce na podium i znaleźć się wśród najlepiej 
śpiewającej młodzieży. Zachwyciła jurorów i publiczność efek-
townym wykonaniem utworów. 

Gratulujemy Katarzynie i życzymy kolejnych sukcesów wo-
kalnych. 

Piotr Jakieła

Recytowali poezję 
patriotyczną
Eliminacje Gminne do VIII Konkurs Recytatorskiego 
Polskiej Poezji Patriotycznej

10 kwietnia br. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Du-
kli odbył się Eliminacje Gminne do VIII Konkurs Recytatorskiego 
Polskiej Poezji Patriotycznej. Na scenie zaprezentowało się 31 
wykonawców. Komisja artystyczna, grono pedagogiczne ze szkół, 
które wzięły udział w konkursie w osobach: Dorota Lenkiewicz-
Jasionka, Joanna Braja-Wietrzno, Stanisław Mysza-Głojsce, Ur-
szula Pachana-Szpiech-Łęki Dukielskie i Anna Zborowska-Ko-
łacz wyłoniła laureatów: 

Szkoły podstawowe: 
1. Laura Woźniak - Piosenki Warszawskie (fragment) - Głojsce 
2. Milena Bień - O Boże. Kazimiera Iłłakowiczówna - Jasionka 
3. Martyna Gac - Modlitwa za ojczyznę, autor nieznany - Łęki Du-

kielskie 
4. Wiktor Rajchel - Ojczyzna, K.I Gałczyński - Dukla 
5. Bartłomiej Dębiec - Rzadko na moich wargach, Jan Kaspro-

wicz - Wietrzno 

Gimnazja 
1. Tomasz Lorenc - Polscy bandyci, autor nieznany - Jasionka 
2. Weronika Mazurek - Za Ural, hen precz, M.Jonkajtys - Jasionka 
3. Aleksandra Szpiech - Do polskiego Chłopięcia, Władysław 

Bełza - Wietrzno

Laureaci zaprezentują Gminę Dukla w VIII Powiatowym Kon-
kursie Polskiej Poezji w Iwoniczu. 

Jakieła Piotr

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

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

Ośrodek Kultury w Dukli informuje
Ośrodek Kultury w Dukli ogłasza nabór na 

warsztaty plastyczne
dla uczniów szkół gimnazjalnych

TEMATYKA
Tematyka warsztatów to walory krajobrazowe i zabytkowe nasze-
go regionu.

Uczestnicy warsztatów zostaną wprowadzeni w podstawowe tech-
niki i zagadnienia malarskie.

Udział w warsztatach malarskich jest doskonałą okazja do rozwija-
nia zdolności plastycznych. Dla osób początkujących jest to dobry 
moment do rozpoczęcia nauki rysunku i malarstwa. Intensywna 
praca twórcza w otoczeniu przyrody sprzyjać będzie poszukiwa-
niom artystycznym, wypracowaniu indywidualnych środków wyra-
zu, uczyć malarskiej wrażliwości. Warsztaty zostaną zakończone 
wernisażem prac poplenerowych, w którego przygotowanie zosta-
ną zaangażowani wszyscy uczestnicy warsztatów. 

TERMIN
• 02.06.-05.06.2014 rok

• Zajęcia będą odbywać się w godzinach popołudniowych

• PROGRAM

• I etap – 1,2 dzień (4 godz. dziennie) poznawanie podstawowych 
pojęć i technik malarskich, zajęcia studyjne – odbędą się w Sali 
Ośrodka Kultury.

• II etap – 3,4 dzień  zajęcia praktyczne, wyjście w plener.

Uczestnicy warsztatów będą mieć zapewnione: opiekę instrukto-
rów, materiał plastyczne oraz poczęstunek(drożdżówki, soki) 
Ilość miejsc w warsztatach ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń!!!
Uczestnicy warsztatów wezmą udział w wernisażu poplenerowym 
w dniu 6 czerwca 2014 r.
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Z wizytą w Styrii

Na nowo odkryte - Stanisław Puchalik
Jadalnia w gospodarstwie Kürbishof Gartner

Uczestnicy studytour w gospodarstwie Sylwii de Buigne

Spotkanie z burmistrzem Fehring Johanem Winkelmeierem (w środku)  
i z dyr. Termenland Steiermark F. Rauchenbergerem (z prawej), H. Bauer  
(pierwsza z lewej)

Degustacja soku jabłkowego w gospodarstwie Heidi Rodler

Tuż przed otwarciem wystawy „A może Tak” z Krosna uświetnił wernisaż oprawą muzyczną
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Na nowo odkryte - 
Stanisław Puchalik

Pod takim tytułem w Muzeum Historycznym-Pałac w Du-
kli prezentowana jest wystawa malarstwa Stanisława Pucha-
lika, jednego ze znaczących malarzy polskich. W grudniu 2013 
roku w rocznicę śmierci artysty odbył się w Krakowie wernisaż 
wystawy „Nieznane - Stanisław Puchalik”. Dukielski tytuł wy-
stawy koresponduje z krakowskim, ponieważ podobnie jak tam, 
duża część prezentowanych tutaj dzieł prof. Stanisława Pucha-
lika nie jest znana, lub mało znana. Tytuł wystawy ma także inne 
znaczenie, sugeruje odkrywanie piękna w malarstwie Stanisława  
Puchalika.

Prof. Stanisław Puchalik uro-
dził się w 1939 r. w Jaśliskach. 
Studiował na Wydziale Ma-
larstwa Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie, gdzie w 
1966 r. uzyskał dyplom w pra-
cowni prof. Hanny Rudzkiej-
Cybisowej. Od 1971 do 2009 
roku był pracownikiem nauko-
wo-dydaktycznym macierzy-
stej uczelni. Od 1978 r. prowa-
dził pracownię rysunku, kiero-
wał Katedrą Kształcenia Ogól-
noplastycznego na Wydziale 
Rzeźby, w połowie lat 80-tych 
pełnił funkcję prodziekana Wy-
działu Rzeźby. W roku 1992 
otrzymał tytuł profesora, dwa 
lata później został profesorem 
zwyczajnym.

Był uczestnikiem kilkuset 
wystaw zbiorowych w kraju i 
na świecie oraz kilkudziesięciu 
wystaw indywidualnych. Lau-
reat wielu prestiżowych nagród 
za twórczość artystyczną, m. 
in. odznaczony srebrnym me-
dalem Gloria Artis, pośmiertnie 
Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Prace arty-
sty znajdują się w instytucjach 
muzealnych, m. in.: w Muzeum 
Narodowym w Krakowie, Mu-
zeum Watykańskim, a także w 
licznych kolekcjach prywat-
nych w Polsce i za granicą, m. 
in.: w Niemczech, Francji, w 
Austrii, Anglii, Szwecji, Fin-
landii, Włoszech, a ponadto 
w Australii, USA, Kanadzie, 
Chile i Japonii.

***
Ponad czterdziestoletni 

okres twórczości artysty za-
owocował setkami prac ma-
larskich. Na wystawie zapre-
zentowanych jest ok. 170 prac, 

od bardzo wczesnych, jeszcze  
z lat 60-tych ubiegłego stulecia,  
a nawet z przełomu lat 50 i 60-
tych, bo do takich należy por-
tret jego ojca Józefa Puchalika, 
po dzieła z 2011 roku. Wystawa 
ukazuje przekrój bogatej twór-
czości malarza. W jednej ze sal 
wyeksponowane zostały głów-
nie obrazy akrylowe, w dru-
giej pastele i kilkanaście gra-
fik, oddzielną część wystawy 
stanowi częściowo zrekonstru-
owana krakowska pracownia 
artysty, w której znalazły się 
małoformatowe rysunki-szkice 
wykonane piórkiem, pisakiem 
i ołówkiem. 

Tematy artysta czerpał  
z otaczającej go rzeczywistości, 
z zafascynowania naturą, przy-
rodą, człowiekiem, ale także 
starymi przedmiotami, reliktami 
minionych epok, które także 
gromadził w swojej pracowni. 
Na wystawie można zauwa-
żyć, że w każdym okresie swo-
jej twórczości podejmuje temat 
człowieka, ludzkiej egzysten-
cji, powraca do motywu domu, 
stołu, nieraz metaforycznie po-
przez zaznaczenie tylko krze-
sła, okna czy drzwi. Przekłada 
na płótno czy papier uczucia, ta-
kie jak: miłość radość, nadzieja, 
a także samotność, opuszczenie, 
przemijanie. W obrazach wi-
dać dużą wrażliwość artysty na 
ludzką krzywdę. 

Niezwykle ważna jest dla 
artysty przyroda. Na szczególną 
uwagę zasługują nostalgiczne, 
poetyckie pejzaże ze starą wiej-
ską i małomiasteczkową archi-
tekturą, często ze starymi ka-
pliczkami, świadkami przemi-
jania. Po mistrzowsku operuje 
kolorem i efektami światła. 

Dni św. Jana z Dukli  
w przedszkolu

Ogłoszenie przez Sejm RP roku 2014 Rokiem św. Jana z Du-
kli stało się okazją do zorganizowania w naszym przedszkolu uro-
czystości ku czci św. Jana z Dukli. Dzieci ze wszystkich grup wie-
kowych przygotowały piękny program artystyczny. Składał się on  
z wierszy, piosenek, tańca oraz inscenizacji pt.: „ Żywot św. Jana  
z Dukli”. Cały program został przedstawiony najpierw dla rodzi-
ców (10.04) a następnego dnia (11.04) dla zaproszonych gości. 

Na uwagę zasługuje fakt, że większość tekstów była autorstwa 
naszych nauczycielek, a sama dekoracja sali wprowadzała wszyst-
kich w niepowtarzalny nastrój. Występ dostarczył wszystkim ze-
branym wielu przeżyć, wrażeń, wzruszeń i emocji, a dla dzieci był 
okazją do przybliżenia postaci św. Jana z Dukli. Z uwagi na to, że 
występ bardzo się podobał, przedstawienie będzie kontynuowane 
po okresie świątecznym dla dzieci z klas O-III, emerytowanych 
nauczycieli w naszej sali gimnastycznej, a dla szerszej publiczno-
ści niebawem w sali kinowej.

Serdecznie zapraszamy!
Alicja Jaworska

Wystawa jest jakby senty-
mentalną podróżą artysty w ro-
dzinne strony, w których pozo-
stał na zawsze.

Zgromadzone na wystawie 
dzieła pochodzą z krakowskiej 
pracowni artysty oraz ze zbio-
rów rodzinnych i prywatnych, 
a także z Muzeum Podkarpac-
kiego w Krośnie. 

Składamy podziękowania 
rodzinie Profesora: p. Iwonie 
Gawełdzie-Puchalik, p. Sylwii 
Puchalik, pp. Alinie i Bogda-
nowi Puchalikom i pp. Marii, 
Stanisławowi i Józefowi Słab-
czyńskim, jak również ks. pro-
boszczowi Grzegorzowi Pola-
szowi z Jaślisk, p. Andrzejowi 
Kołderowi, p. Andrzejowi Got-
frydowi, pp. Joannie i Janowi 
Wojciechowi Wrońskim, pp. 
Halinie i Janowi Nawrockim, 
pp. Marii i Stanisławowi Lo-

rencom, a także Muzeum Pod-
karpackiemu w Krośnie i BWA 
w Krośnie.

Osobne podziękowa-
nia składamy za uświetnienie 
wernisażu oprawą muzyczną  
pp. Stefanowi Trusz, Katarzy-
nie Sytnik i Wojciechowi Pel-
czarowi - reprezentantom ze-
społu A może tak z Krosna oraz 
kapeli Jaśliszczanie, jak rów-
nież p. Stanisławowi Roma-
nowi i Lokalnej Organizacji 
Turystycznej „Beskid Niski” 
dzięki której ukazał się folder 
wystawy.

Wystawa będzie czynna do 
końca maja, natomiast do 15 
sierpnia pozostanie do zwie-
dzania część wystawy z pra-
cownią i sala z pastelami. Ser-
decznie zapraszamy. 

Aleksandra Żółkoś
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Wiosenny Konkurs Ekologiczny

Dni św. Jana z Dukli w przedszkolu

Uczestnicy konkursu z organizatorami

Przedszkolacy uczestniczący w inscenizacji Pani Lucyna Gumienny - zastępca dyrektora ZS nr1 w Dukli wita przybyłych 
na inscenizację gości

Inscenizacja w wykonaniu uczniów

Matematyka nie lubi pisać słowami

Przed Uniwersytetem VISTULA w Warszawie z nauczycielkami 
matematyki Dorotą Szczurek i Ewą Piróg

Finaliści Międzynarodowego Konkursu Matematycznego z ZSP w Równem z burmistrzem 
Dukli Markiem Górakiem i nauczycielką matematyki Dorotą Szczurek

WIOSENNY KONKURS 
EKOLOGICZNY

„Matematyka nie lubi pisać 
słowami, matematyka ma 

swój język”
 We wrześniu ubiegłego roku uczniowie ZSP w Równem  

i ZSP w Wietrznie zostali zgłoszeni przez nauczycieli matematyki 
p. Dorotę Szczurek i p. Ewę Piróg do Międzynarodowego Kon-
kursu Matematycznego „Pangea” organizowanego przez Akade-
mię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. W konkursie tym 
wzięło udział 103264 uczniów. Pierwszy etap odbył się 10 stycz-
nia 2014 r. Uczniowie z niecierpliwością przez dwa miesiące 
czekali na wyniki. 17 marca miłym zaskoczeniem dla czterech 
uczestników konkursu: Kacpra Kani, Dominika Pulnara z klasy 
czwartej, Damiana Biel z szóstej klasy z Równego i Bartosza Ry-
czaka z klasy szóstej z Wietrzna była informacja, że zostali finali-
stami. Drugi etap konkursu odbył się 28 marca 2014 r. w Warsza-
wie i wzięło w nim udział 4500 uczniów z poszczególnych etapów 
edukacyjnych z całej Polski. Dzieci z gminy Dukla rozpoczęły 
pracę o godzinie 12:00, a na wykonanie miały 90 minut. Mimo, 
że uczniowie byli zmęczeni zmaganiami konkursowymi z zapa-
łem wraz z opiekunem rozpoczęli zwiedzanie Warszawy. Atrak-
cją było wejście do Centrum Nauki „Kopernik”, obejrzenie Sta-
dionu Narodowego oraz Pałacu Kultury i Nauki, a także wielu cie-
kawych miejsc, które na długo pozostaną w pamięci. Konkurs był 
dla dzieci dużym przeżyciem i kolejnym nowym doświadczeniem 
zachęcającym do rozwijania zainteresowań matematycznych. Zre-
alizowanie tego przedsięwzięcia było możliwe dzięki życzliwo-
ści Pana Burmistrza Marka Góraka, który zapewnił transport za co 
wdzięczni są mu uczestnicy konkursu wraz z opiekunem.

Edyta Szczurek, Katarzyna Szuba

22 kwietnia przypada Świa-
towy Dzień Ziemi. Z tej okazji 
24 marca 2014 roku w Zespole 
Szkół Publicznych w Rów-
nem odbył się Gminny Kon-
kurs Ekologiczny. Jego nad-
rzędnym celem było zachęca-
nie uczniów do dbania o zdro-
wie i ekologię. Konkurs adreso-
wany był do uczniów edukacji 
wczesnoszkolnej z gminy Du-
kla. W konkursie wzięły udział 
cztery szkoły: Szkoła Podsta-
wowa w Dukli, Szkoła Podsta-
wowa w Jasionce, Szkoła Pod-
stawowa w Równem i Szkoła 
Podstawowa w Wietrznie. 

Po powitaniu uczestników 
konkursu i krótkich czynno-

ściach organizacyjnych 
przystąpiono do rywali-
zacji. Nad prawidłowym 
przebiegiem konkursu czu-
wało jury w składzie: pani 
Halina Cycak - gł. specja-
lista ds. ochrony środowi-
ska, pani Katarzyna Recz-
kowska-Buryła dyrektor 
ZSP w Równem oraz na-
uczyciele z poszczególnych 
szkół. Uczniowie zmagali się 
w kilku konkurencjach. Przed-
stawiciele każdej ze szkół za-
prezentowali wcześniej przy-
gotowane hasło ekologiczne, 
kwiaty wiosenne, ekologiczną 
marzannę oraz zaśpiewali pio-
senkę o tej tematyce. Jury do-

ceniło wszystkie szkoły i przy-
znało każdej z nich maksy-
malną ilość ekozłotówek. 

Następnie czteroosobowe 
zespoły wzięły udział w kon-
kursie wiedzy o tematyce eko-
logiczno – zdrowotnej, który 
miał formę gry planszowej. 
Uczniowie rzucali kostką i po 
udzieleniu poprawnej odpowie-
dzi przesuwali się w kierunku 
mety. Za każdą poprawną od-
powiedź zespoły otrzymywały 
ekozłotówki. Tak jak w każdej 
grze planszowej na uczniów 
czekały zadania, niespodzianki 
oraz przeszkody. 

Najwięcej ekozłotówek w 
swojej skarbonce zebrała dru-
żyna uczniów Szkoły Podsta-

wowej z Równego, II miej-
sce - Szkoła Podstawowa  
z Wietrzna, III miejsce przypa-
dło Szkole Podstawowej z Du-
kli, IV miejsce -Szkole Podsta-
wowej z Jasionki.

Wszyscy uczestnicy kon-
kursu zostali nagrodzeni. Spon-
sorem nagród była gmina Du-
kla oraz sklepik szkolny przy 
ZSP w Równem. 

Konkurs był ciekawym spo-
sobem sprawdzenia wiedzy 
uczniów oraz dobrą okazją do 
propagowania zdrowego i eko-
logicznego stylu życia. 

Organizatorzy konkursu:
Dorota Dołęgowska, 
Agnieszka Szyndak

Nowy album Lux Occulta
13 marca 2014r. w sprzedaży pojawił się nowy album zespołu 

Lux Occulta, zatytułowany „Kołysanki”. Autorem muzyki jest Ju-
rek Głód, autorką okładki jest Elżbieta Biryło. Nie jest to płyta taka 
jak poprzednie, słychać w niej duże zmiany stylistyczne. Płyty do 
nabycia w siedzibie Ośrodka Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4.

Tracklista:
„Dymy”, „Samuel 
wraca do domu”, 
„Mieczów siedem”, 
„Serca tu mają tylko 
dzwony”, „Sen jest 
lżejszy od powie-
trza”, „Karawanem 
fiat”, „Bieluń i chry-
zantemy”, „Bądź mi-
łościw”.
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ciąg dalszy na str. 21 u

Wielkie cesarskie manewry 
w okolicy Przełęczy Dukielskiej w 1911 roku  cd.

W marcowym numerze Dukli.pl (3/275) zamieszczono artykuł 
pt. „Wielkie cesarskie manewry w okolicy Przełęczy Dukielskiej 
w roku 1911”. W bieżącym numerze miesięcznika ukazuje się do-
pełnienie tego tematu. 

Dla obsługi pocztowej oddziałów wojskowych biorących 
udział w manewrach utworzono poczty polowe, które obsługiwały 

żołnierzy jedynie w 
ograniczonym za-
kresie listów zwy-
kłych, poleco-
nych i wartościo-
wych oraz przeka-
zów pocztowych 

i telegraficznych. W Zagórzu 
utworzono zbiornicę poczt po-
lowych, której zadaniem było 
zebranie materiału poczto-
wego lub rozdzielenie go po-
między poczty polowe. Prze-
syłki pocztowe adresowane na 
pole manewrów nie były wolne 
od opłaty pocztowej. Adresując 
przesyłkę do oficerów lub żoł-
nierzy biorących udział w ma-
newrach, nadawca obowiązany 
był podać rangę, nazwisko, od-
dział i pododdział wojskowy  
a także oznaczenie dywizji i 
zamieścić dopisek: manewry 
w Galicji, cesarskie manewry 
lub manewry na Węgrzech. Na 
wstępie adresu należało podać 
– Zbiornica poczty polowej w 
Zagórzu. (Gazeta Lwowska, 27 
VIII 1911, s.3).

 Po raz pierwszy na więk-
szą skalę użyto w manewrach 
lotnictwa (służba aeronau-
tyczna). Oprócz balonów sko-
rzystano także z samolotów pi-
lotowanych przez rotmistrza 
Umlauff, poruczników: Miller, 
Blaschke, Bies, bar. Economo, 
radcę cesarskiego Flesch oraz 
inż. Pischoff i Szekely. Na czas 
manewrów ustanowiono ko-
mendy etapów armii w Prze-
myślu – dla armii północnej  
i w Koszycach – dla armii po-
łudniowej. Ich zadaniem było, 
podobnie jak podczas wojny, 
dostarczenie dla walczących 
stron do stacji odbiorczych 
żywności, wyposażenia, amu-
nicji oraz środków transporto-
wych. Dla przewiezienia tych 
materiałów dla armii północ-
nej użyto specjalnie w tym celu 
urządzonej kolejki konnej i sa-
mochodów ciężarowych (wiel-
kich wozów motorowych). Dla 
armii południowej skorzystano 
z takichże wielkich wozów mo-
torowych oraz pociągów towa-
rowych. Kolejka konna wpro-
wadzona została po raz pierw-
szy na próbę, ze względu na 
prawie zupełny brak linii ko-
lejowych i sieci drogowej a jej 
urządzenie kosztowało prawie 
100 000 koron. Użyto również 
kuchni polowych i piekarni dy-

wizyjnych, które zdały już po-
dobny egzamin w poprzednich 
manewrach. 

 Założeniem generalnym 
manewrów było zajęcie Prze-
myśla przez nieprzyjacielską 
armię północną (czerwoną) na 
której czele stał arcyksiążę Fry-
deryk i która nacierała na armię 
południową (niebieską), cofa-
jącą się wedle ustalonego planu 
na południe. (Gazeta Lwowska, 
15 IX 1911, s.2) 

Sztab Generalny wielkich 
cesarskich manewrów w 1911r. 
został ulokowany w Stropko-
wie (węg. Sztropkó) na Gór-
nych Węgrzech (dzisiejsza Sło-
wacja), leżącym 30 kilometrów 
od granicy z ówczesną Galicją. 
Uczestniczący zwykle w pra-
wie corocznych wielkich ma-
newrach, cesarz Franciszek Jó-
zef I, w 1911 roku nie wziął w 
nich udziału ze względu na nie-
dyspozycję zdrowotną. Zastę-
pował go po raz pierwszy na ta-
kich manewrach następca tronu 
i jednocześnie bratanek cesa-
rza, syn arcyksięcia Karola Lu-
dwika Habsburga – Franciszek 
Ferdynand d’Este, który kilka 
dni przed manewrami na kar-
packim pograniczu uczestni-
czył w Kilonii w manewrach 
floty niemieckiej i był gościem 
cesarza Wilhelma. 

 Już od początku 1911 roku 
miasteczko Stropków żyło ma-
jącymi nastąpić końcem lata 
wielkimi wydarzeniami. Do 
urzędu Zemplińskiej Żupy rząd 
skierował dotację na budowę i 
remonty okolicznych urządzeń 
drogowych. Tylko na poprawę 
drogi ze Stropkowa do Medzi-
laborec, Humennego i Barde-
jowa zainwestowano 72 000 
koron. W miasteczku i na oko-
licznych drogach w miejsce 
drewnianych mostów wybudo-
wano żelazobetonowe. Na ulicy 
Głównej (Hlavnej) w Stropko-
wie wybudowano kanalizację  
i wodociąg, wyrównano jezd-
nię i poprowadzono chod-
nik. Potok płynący przez mia-
steczko został uregulowany, 
doprowadzono do porządku 
studnie publiczne i przeciwpo-
żarowe ujęcia wody oraz roz-
budowano uliczne oświetlenie 
o nowe punkty świetlne (naf-
towe i spirytusowe). Domy na 
ulicy Hlavnej zostały odno-
wione i zaopatrzone w piękne 

kratowane bramy. Wielkiej od-
nowy doznał klasztor francisz-
kański i jego otoczenie. We-
wnętrznym wyposażeniem 
klasztoru dla mających przybyć 
znamienitych stołecznych go-
ści zajął się sam gwardian fran-
ciszkański. Cały Stropków był 
uporządkowany i lśnił czysto-
ścią a dzięki manewrom cesar-
skim miasteczko posunęło się 
w rozwoju do przodu o kilka 
dziesiątków lat. 

Dowództwo manewrów 
przybyło z Wiednia, przez Bra-
tysławę, Żylinę, Bardejów  
i Świdnik i rozmieściło się w 
stropkowskim kasztelu. Na po-

czątku drugiego tygodnia sierp-
nia 1911 roku miasteczko i jego 
okolice zmieniły się w woj-
skowy obóz. W manewrach 
wziął udział m.in. ochotniczy 
korpus automobilowy hrabiów 
Gejzy i Aleksandra Andriáši. 
Dzięki temu stropkowianie mo-
gli na ulicach miasteczka po-
dziwiać nowoczesne środki ko-
munikacji i transportu (42 sa-
mochody). Następca tronu 
przybył do miasteczka 12 wrze-
śnia razem z członkami Sztabu 
Generalnego, od strony Barde-
jowa (węg. Bartfa) przez Świd-

Po prostu z natury

KWIECIEŃ PLECIEŃ
Kwiecień to miesiąc, w którym pogoda jest bardzo różno-

rodna. Dlatego uroki mglistego poranka nad Jasiołką cieszą oko 
fotografa przyrodnika. Tajemniczo wygląda rzeka osnuta mgłą. 
Często na roślinach zawieszone misterne sieci pajęczyny przy-
ozdobione rosą wyglądają pięknie w porannym słońcu. Idąc 
przez kładkę na Jasiołce zobaczyłam wielką pajęczynę spo-
witą perłami rosy, przez którą zrobiłam zdjęcie rzeki- po prostu  
z natury.

Na brzegach rzeki kwitną wszystkie wiosenne rośliny , unosi 
się zapach kwitnącego czosnku niedźwiedziego i czeremchy. 
Również na kwietniowym niebie pojawiła się tęcza będąca do-
pełnieniem pięknej wiosny.

Już 12 kwietnia w moim ogrodzie pojawiły się pierwsze 
okazy grzybów z gatunku smardza jadalnego.

Dużo wcześniej w tym roku bo na początku kwietnia zakwi-
tły niezapominajki.

Niebieski skromny kwiatuszek
Przysiadł sobie w rowie
W majowe święto zakochanych
Coś miłego powie
Chwalcie Polską przyrodę
najpiękniejszą w maju, 
która być może jest przedsionkiem raju.

Maria Walczak

Elementy wyposażenia armii austro-węgierskiej z epoki manewrów na pogra-
niczu karpackim w 1911 roku na tle mapy sztabowej arkusz DUKLA-PASZ
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Lasy pełne zwierza

Wielki Kiermasz Świąteczny

Tenis stołowy

Medal okazjonalny

Lasy regionu to ważna ostoja jeleniowatych Coraz łatwiej spotkać łosia na Podkarpaciu

ZS nr 2 z Dukli

Stoisko z Mszany i szkoły z Iwli

Medal wybity we Lwowie w 1884 
roku z okazji 400 setnej rocznicy 
śmierci bł. Jana z Dukli. 

(Udostępnił z własnych zbiorów 
Wiesław Kopczyk).

Wielki Kiermasz Świąteczny

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Łęki Dukielskie mistrzem
Szkolnej Ligi Tenisa Stołowego

W środę 9 kwietnia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Dukli odbył się czwarty, ostatni już turniej Szkolnej Ligi Tenisa 
Stołowego. Po kilku godzinach rywalizacji poznaliśmy zwycięzców 
całej ligi. W kategorii szkół podstawowych bezkonkurencyjny oka-
zał się Zespół Szkół w Łękach Dukielskich. W kategorii szkół gim-
nazjalnych zwyciężył również Zespół Szkół w Łękach Dukielskich, 
nieznacznie przed Zespołem Szkół nr 2 w Dukli. Najlepsze szkoły 
oprócz pucharów i dyplomów otrzymały bony na zakup sprzętu spor-
towego dla szkoły. 

Klasyfikacja końcowa Szkolnej Ligi Tenisa Stołowego:

Kategoria I Klasy I-III SP 
Klasyfikacja szkół po czterech turniejach:
1. Łęki Dukielskie 724 pkt.
2. Wietrzno 638 pkt.
3. Dukla 388 pkt.

Kategoria II Klasy IV-VI 
Klasyfikacja końcowa szkół podstawowych:
1. Łęki Dukielskie 724 + 754 = 1478 pkt.
2. Wietrzno 638 + 616 = 1254 pkt.
3. Dukla 388 + 590 = 978 pkt.

Kategoria III Klasy I-III Gim. 
Klasyfikacja końcowa szkół gimnazjalnych:
1. Łęki Dukielskie 736 pkt.
2. Dukla 724 pkt.
3. Wietrzno 548 pkt.
4. Tylawa 544 pkt.

Damian Leśniak

Dobre wyniki sekcji 
rowerowej w Brzyskach

Zakończyły się zawody XC Puchar Smoka w Brzyskach. 
W zawodach wzięło udział 110 zawodników i zawodniczek. 
Sporą grupą zameldowała się nasza sekcja, z której zawodnicy 
pokazali się z bardzo dobrej strony zdobywając punkty do kla-
syfikacji generalnej cyklu. Na początek start dzieci do lat 6,  
w której 6 miejsce zajął jeden z najmłodszych uczestników 
Staś Szopa na swoim niebiesko-białym „potworze”. W katego-
rii dziewcząt do 12 lat miejsca na podium zajęły Martyna Mi-
siołek (2 miejsce) oraz Aleksandra Opałka (3 miejsce),bardzo 
dobre 6 miejsce wywalczyła Olga Szwast. Chłopcy 9-10 lat ry-
walizowali na dystansie 2x500m, na którym 2 miejsce zajął 
Szymon Niezgoda, a najniższe miejsce na podium wywalczył 
Olaf Szwast. Rywalizację w kategorii „Młodzik” na 3 miej-
scu ukończył Michał Niezgoda po walce do ostatnich metrów. 

Rafał Gołąbek w kategorii „Junior młodszy” zajął 7 miej-
sce a Dominika Gosztyła finiszowała na doskonałym 3 miejscu 
w kategorii kobiet do 16 lat. W kategorii „Senior” 20-36 lat; na 
dystansie 5x3200m bardzo dobrze pojechał Michał Szopa zaj-
mując 9 miejsce, Mateusz Lorenc był 12. Jako ostatnia katego-
ria startowali „Weterani” 36-45 lat w której do końca o miejsce 
na podium walczył Jerzy Szwast ostatecznie zajmując znako-
mite 4 miejsce. Na bardzo dobrym 7 miejscu rywalizacje ukoń-
czył Wojciech Gołąbek. Co warte podkreślenia że każdy z na-
szych startujących reprezentantów zdobył punkty dla drużyny 
co jest dobrym prognostykiem przed następnymi zawodami.
Pełne wyniki udostępniono na stronie internetowej:  
www.mosir,dukla.pl 

Damian Leśniak

wano wszystkich uczestników. 
Podczas kiermaszu zostali na-
grodzeni laureaci Gminnego 
Konkursu na Najpiękniejszą 
Pisankę, Palmę i Stroik Wiel-
kanocny. Nagrodzonym dy-
plomy i nagrody wręczał pan 
Burmistrz Dukli Marek Górak 
wraz z panią Dyrektor Ośrodka 
Kultury Małgorzatą Walasz-
czyk-Faryj. Na koniec pan bur-
mistrz złożył wszystkim życze-
nia świąteczne, a pani dyrektor 
podziękowała wszystkim zaan-
gażowanym w przygotowanie 
kiermaszu.

Piotr Jakieła 

13 kwietnia w Niedzielę 
Palmową po raz trzeci został 
zorganizowany Wielki Kier-
masz Wielkanocny, którego ce-
lem jest kultywowanie tradycji 
związanych ze Świętami Wiel-
kiej Nocy, integracja mieszkań-
ców gminy, przybliżenie kul-
tury tradycyjnej. Podczas kier-
maszu na stoiskach przygo-
towanych przez KGW z Bar-
winka i Głojsc mieszkańcy mo-
gli skosztować i nabyć specja-
łów świątecznych w postaci 
bab wielkanocnych, faszerowa-
nych jajek z chrzanem, ciast itp. 
Specjalność pani Marii Kołacz 
z Łęk Dukielskich pascha wiel-

kanocna cieszyła się dużym za-
interesowaniem. Stoiska ze ZS 
nr 1 i 2 w Dukli na czele z pa-
nią Marią Fornal oraz szkoły 
w Iwli oferowały kartki świą-
teczne, pisanki, stroiki wyko-
nane przez uczniów. Na stole 
przygotowanym przez panią 
Ewę Kaczmarską-Więckowską 
wraz z dziewczynami z Mszany 
nabyć można było pięknie zdo-
bione pisanki. Na tegorocznym 
kiermaszu po raz pierwszy go-
ściło stoisko z żydowskimi spe-
cjałami przygotowanymi przez 
pana Jacka Koszczana. Nie za-
brakło także świątecznego go-
rącego żuru, którym często-

Basia Marchewka odbiera nagrodę z rąk 
burmistrza Dukli i dyrektorki OK w Dukli.

Nasza sekcja w Brzyskach

Zwycięzcy, uczestnicy i organizatorzy Szkolnej Ligi Tenisa Stołowego Uczestnicy Pucharu Smoka w Brzyskach. Na pierwszym planie najmłodszy 
uczestnik Staś Szopa, który zajął 6. miejsce w kat. do 6 lat.
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Sparing z Korczyną
rocznik 2004 i młodsi

19 marca 2014r. chłopcy z rocznika 2004 i młodsi rozegrali 
mecz kontrolny ze swoimi rówieśnikami z Korczyny. Mecz prze-
biegał w miłej i przyjaznej atmosferze oraz miał charakter szkole-
niowy, wynik był tu mniej ważny. Każdy z chłopców mógł spraw-
dzić swoje umiejętności zdobywane podczas treningu. Sparing po-
kazał, że potrafimy rozgrywać składne akcje od tyłu, które niejed-
nokrotnie kończyły się bramkami. Cieszyć może też umiejętność 
utrzymywania się przy piłce, a także piękne strzały i bramki. Do-
bry sprawdzian przed kolejnymi turniejami. Podsumowując mecz 
zakończył się wynikiem 13 – 3 dla naszej drużyny. 

Skład MOSiR Dukla : Szymon Sporek, Eryk Skotnicki, 
Pawel Gumienny, Daniel Gołąbek, Szymon Uliasz, Bartek  
Pasterczyk, Karol Rapała, Konrad Wajs, Barłomiej Korzec,  
Joseph Aitanun, Seweryn Nycz, Kacper Stanosz, Kacper Kozicki

Bramki dla naszego zespołu zdobywali :
Szymon Uliasz – 4, Szymon Sporek – 2, Paweł Gumienny – 2, 

Konrad Wajs – 2, Joseph Aitanun – 2, Kacper Stanosz.
Daniel Ożga

I Krośnieńska 
Powiatowa Liga 
Szachowa zakończona

22marca 2014 r. odbył się ostatni, szósty turniej I Krośnień-
skiej Powiatowej Ligi Szachowej. Zawody zostały rozegrane 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli. Równocześnie 
rozgrywane były dwa turnieje. Jeden w kategorii P 30’ i drugi OPEN.

W turnieju P 30’ wzięło udział 24 uczestników. Turniej rozgry-
wany był systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund tempem 30 
min. na zawodnika. 

Wyniki ogólne: 
1. Krukar Jakub Stowarzyszenie Nasz Rymanów
2. Zarzyczny Rafał Stowarzyszenie Nasz Rymanów
3. Szaro Albin Stowarzyszenie Nasz Rymanów
4. Fałatowicz Paweł Stowarzyszenie Nasz Rymanów
5. Guzik Kacper KKSz Urania Krosno
6. Rajchel Wiktor Dukla

Wyniki SP 0-III
1. Guzik Michał KKSz Urania Krosno
2. Fornal Grzegorz Iwla
3. Uliasz Katarzyna KKSz Urania Krosno

Wyniki SP IV-VI
1. Guzik Kacper KKSz Urania Krosno
2. Rajchel Wiktor Dukla
3. Frączek Tomasz Iwla

Wyniki gimnazjów i szkół średnich
1. Krukar Jakub Stowarzyszenie Nasz Rymanów
2. Zarzyczny Rafał Stowarzyszenie Nasz Rymanów
3. Szaro AlbinStowarzyszenie Nasz Rymanów
Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie: 
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_5345/

Wyniki I KPLSz
1. Krukar Jakub Stowarzyszenie Nasz Rymanów
2. Zarzyczny Rafał Stowarzyszenie Nasz Rymanów
3. Fałatowicz Paweł Stowarzyszenie Nasz Rymanów
4. Guzik Kacper KKSz Urania Krosno
5. Guzik Michał KKSz Urania Krosno
6. Frączek Tomasz Iwla

Wyniki SP 0-III
1. Guzik, Michał
2. Fornal, Grzegorz
3. Uliasz, Katarzyna

Wyniki SP IV-VI
1. Guzik, Kacper
2. Frączek, Tomasz
3. Kluk, Julia
4. Trybus, Izabela

Wyniki gimnazjów i szkół 
średnich

1. Krukar, Jakub
2. Zarzyczny, Rafał
3. Fałatowicz, Paweł

Turniej kategorii OPEN rozgry-
wany był na dystansie 9 rund, 
tempem 90’ na zawodnika.  
W zawodach wzięło udział 15 
uczestników.

Wyniki turnieju:
1. Składanowski Adam KKSz 
Urania Krosno

2. Fałatowicz Piotr Stowarzy-
szenie Nasz Rymanów
3. Duplaga Zbigniew Stowa-
rzyszenie Nasz Rymanów
4. Raus Maciej UKS Rekord 
Iwla
5. Mrozowski Patryk KKSz 
Urania Krosno
6. Raus Wacław Krosno
Szczegółowe wyniki turnieju 
na stronie:
http://www.chessarbiter.com/
turnieje/2013/ti_6123/
Puchary i dyplomy wręczał Dy-
rektor MOSiR w Dukli pan Mi-
chał Szopa.

Jerzy Gunia
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u dokończenie ze str. 15 

Wielkich cesarskich manewrów w okolicy Przełęczy Dukielskiej 
w 1911 roku ciąg dalszy

Na drugim miejscu w 
Wielopolu Skrzyńskim

W sobotę 5 kwietnia w Wielopolu Skrzyńskim siatkarze SKS 
Dukla wzięli udział w Międzypowiatowym Turnieju Gmin Za-
przyjaźnionych w Piłce Siatkowej pod honorowym patronatem 
Starosty Powiatu ropczycko – sędziszowskiego – Stanisława Zie-
mińskiego.

Towarzystwo Sportowe Pro- Familia zaprasza na: 
XVI Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym

PRO FAMILIA – CUP 
2014

dzieci, młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, rodziców 
zakłady pracy, instytucje, mieszkańców Gminy Dukla

Turniej odbędzie się 25. 05. 2014 w Ośrodku – Szkolno – 
Wychowawczym w Frysztaku.

 Kategorie wiekowe:
1. Kategoria amatorska rodzic + dziecko do 16 lat
2. Kategoria amatorska rodzic + dziecko powyżej 16 lat
3. Kategoria otwarta - OPEN rodzic + dziecko do 15 lat
4. Kategoria otwarta - OPEN rodzic + dziecko powyżej 15 lat
5. Kategoria amatorska - rodzic + dziecko do 15 lat – nowa kate-

goria dla wszystkich chętnych nie grających na co dzień w te-
nisa, bez udziału zawodników grających w ligach, mających li-
cencję PZTS.

Uczestnicy - rodziny z woj. podkarpackiego, śląskiego mało-
polskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego.

Udział wezmą rodziny z Słowacji – Presov, Keżmerok, Śvid-
nik, Stropkov, Snina Kamienica, Dubovica, Lipiny, Poprad, Bar-
dejov, Koszyce, Udavske, Duplin, Ukrainy- Lwów, Sambor, Tru-
skawiec, Drohobycz, Żołkwia, a także rodziny z XVII dzielnicy 
Budapesztu – Węgry.

Nagrody sportowe – 4 najlepsze rodziny w poszczególnych ka-
tegoriach otrzymują - deski, okładziny (profesjonalny sprzęt do te-
nisa stołowego ), grawerowane puchary szklane, dyplomy

Wartość nagród I miejsca - 400 zł, II miejsca – 300.00 zł, III 
miejsca – 200.00 zł, IV miejsca – 150.00 zł

Dodatkowo dla wszystkich rodzin , którzy zostaną wyelimi-
nowani po fazie grupowej nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Sponsorów i organizatorów - Towarzystwa Sportowego Pro- Fa-
milia.

 Dodatkowe informacje:
Dla wszystkich uczestników zapewniamy ciepły posiłek – 

obiad – godz.12.00 do13.00
Całodzienny poczęstunek - wyroby garmażeryjne, wędliny, sa-

łatki, żurek, owoce, ciasta, kawa herbata w godz. 10.00 do 17.00
Wszyscy uczestnicy otrzymają również zimne napoje  

– po 2 sztuki na rodzinę.
Wpisowe od rodziny wynosi 20 zł – płatne w dniu zawodów. 

Zapisy na turniej do 15.05.2014 r.

Zakwaterowanie rodzin w ośrodkach agroturystycznych i na 
miejscu w Ośrodku.

Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta pod numerem 13-43-850-95 
kom. 51149605

Zapraszamy na stronę internetową Towarzystwa – www. pro-
familia.net

Na stronie: szczegółowy komunikat informujący o turnieju, in-
formacje z poprzednich turniejów, zdjęcia – zakładka galeria. 

Prezes T.S. Pro- Familia Jerzy Kaleta

Czytelnicy piszą

„Tęskno nam Panie”
Podczas zaborów  wielu Po-

laków – patriotów swoje miej-
sce znalazło poza granicami 
Ojczyzny na emigracji. Wśród 
emigrantów byli poeci, którzy 
w swoich utworach opisywali 
piękno własnej Ojczyzny. Bar-
dzo za nią tęsknili.  Wspomnę o 
kilku emigrantach, aby pokazać 
jak im się żyło z dala od uko-
chanego kraju. 

W wielkiej nędzy, na emi-
gracji, żył Cyprian Kamil Nor-
wid. Urodził się w roku 1830. 
Był wszechstronnie uzdolnio-
nym artystą, poetą, malarzem, 
rzeźbiarzem, ale niedocenia-
nym za życia. Przez wiele lat 
podróżował po Europie i Ame-
ryce. Przyjaźnił się z Mickie-
wiczem, Słowackim i Chopi-
nem. Z tęsknoty za Ojczyzną pi-
sał „do kraju tego, gdzie kru-
szynę chleba podnoszą z ziemi 
przez uszanowanie dla da-
rów Nieba…Tęskno mi, Pa-
nie…”. Norwid był schorowany 

miał gruźlicę, był głuchy, osa-
motniony, zmarł w przytułku 
dla weteranów. Został pocho-
wany we wspólnym grobowcu 
w Montmorency pod Paryżem.  
W 2001 roku ziemię z jego 
grobu przywieziono do Krypty 
Wieszczów Narodowych w Ka-
tedrze Wawelskiej w Krakowie. 

W roku 1807 urodził się 
Wincenty Pol(dawniej Pohl). 
Patriotyzm wpoiła w niego 
matka, gdyż ojciec pochodził  z 
rodziny niemieckiej, ale Polskę 
pokochał. Wincenty Pol ukoń-
czył studia we Lwowie. Był 
później nauczycielem języka 
niemieckiego na uniwersyte-
cie  wileńskim. Był historykiem  
i geografem. Z tęsknoty za Oj-
czyzną napisał „Pieśń o ziemi 
naszej”. Jej początek : „A czy 
znasz ty, bracie młody, twoje 
ziemie twoje wody, z czego sły-
nął, kędy giną, w jakim kraju 
i dunaju”. W roku 1852 napi-
sał rapsod rycerski „Mohort”. 

Mohort jest teraz zapomniany. 
W Mohorcie jest przedstawiona 
postać historyczna, wzór pol-
skiego patrioty. Gdy wybuchło 
powstanie listopadowe (1830) 
Wincenty Pol poszedł by wal-
czyć z zaborcą. Był ranny. Za 
męstwo na polu walki otrzymał 
Order Virtuti Militari. Po po-
wstaniu znalazł się na emigra-
cji w Dreźnie. Zmarł 2 grudnia 
1872 roku. Spoczął w Krako-
wie w Krypcie Zasłużonych na 
Skałce.

„Ojczyzno moja męki kró-
lowo u stóp twych padam 
głową”. Tak pisał z tęsknoty 
na emigracji Artur Oppma-
n(ps. Or-Ot). Jako poeta znany 
był już w szkole. Na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim ukoń-
czył polonistykę. Po wydruko-
waniu pierwszego utworu przy-
jął pseudonim Or- Ot. Oprócz 
wierszy pisał w różnych czaso-
pismach dla dzieci bajki i ba-
śnie. Jako ochotnik wstąpił do 
wojska . W roku 1920 walczył 
z bolszewikami. Napisał „Abe-
cadło Wolnych dzieci”-„ Pol-
ska to nasza Ziemia kochana , 
Polska Ojczyzna Droga, niech 
nad Nią świeci zorza różana”. 
Artur Oppman (Or-Ot) umarł w 
1931 roku. Pochowany w Ale-
jach Zasłużonych na Warszaw-
skich Powązkach.

W roku 1847 w Warszawie 
urodził się Władysław Bełza. 
Był literatem, społecznikiem. 
Jeździł po Europie, gdzie spo-
tykał się ze środowiskiem pol-
skiej emigracji. Za działalność 
patriotyczną został wydalony z 
zaboru pruskiego. Wyjechał do 
Lwowa i z tym miastem związał 
swoje dalsze życie. Lwów był 
wtedy kulturalną stolicą Ga-
licji, miejscem gdzie przyby-
wali artyści, pisarze, publicy-
ści. W 1880 roku Bełza założył 
Koło Literackie Adama Mic-
kiewicza. Pisał też wiersze dla 
dzieci. Słynny jego wiersz to „ 
Katechizm polskiego dziecka”. 
Bełza umarł w 1913 roku we 
Lwowie gdzie został pocho-
wany na cmentarzu Łycza-
kowskim.

Początek katechizmu pol-
skiego dziecka:
„Kto ty jesteś- Polak mały
Jaki znak twój- Orzeł Biały
Gdzie ty mieszkasz- między 

swemi
W jakim kraju- w polskiej ziemi 
Czym ta ziemia- mą Ojczyzną
Czym zdobyta- krwią i blizną
Czy ja kochasz- kocham 

szczerze
A w co wierzysz- w Polskę 

wierzę”
Stanisława Zaniewiczowa

nik (węg. Felsővízköz), po dro-
dze ozdobionej flagami i her-
bami Węgier i Zemplinskiego 
rejonu. Został powitany przez 
Juliusa Mecnera głównego żu-
pana Zemplinskiej Żupy, po 
czym wysłuchano przemówień 
podżupna, głównego urzęd-
nika i wysokich oficerów. Uro-
czystości powitania szcze-
gólny charakter nadało dwie-
ście dziewcząt w bieli uczestni-
czących w ceremonii. Zakwa-
terowanie dla części członków 
Sztabu Generalnego i wysokich 
oficerów zapewniali najbardziej 
wpływowi i najbogatsi stropko-
wianie. Dla podoficerów urzą-
dzono baraki przy szkole, jedna 
część żołnierzy była umiej-
scowiona w ochronce, a druga  

w namiotach postawionych  
w północnej części miasteczka. 
Kancelarie podoficerów znaj-
dowały się w pomieszczeniach 
urzędu miejskiego i szkoły,  
w której był też umieszczony 
polowy telefon i telegraf. Ka-
syno oficerskie urządzono w 
ogrodach franciszkańskiego 
klasztoru, podoficerskie w 
szkole, gdzie na szkolnym po-
dwórku była kuchnia. Przy po-
mocy techniki wojskowej po-
stawiono namioty i baraki w 
ogrodzie szkolnym i klasztor-
nym, część samochodów i mo-
tocykli parkowała w remizie 
strażackiej oraz w barakach w 
okolicy kościoła. Skład ben-
zyny był zlokalizowany w pół-
nocnej części miasteczka. Fran-
ciszek Ferdynand wraz z Sze-

fem Sztabu Generalnego gene-
rałem Franciszkiem Konradem 
von Hötzendorf wzięli udział w 
ćwiczeniach głównych manew-
rów na Przełęcz Dukielską, ob-
serwując zdarzenia ze wzgórza 
pod Smilną koło Bardejowa. 
Armia północna miała oznaki 
czerwone, a południowa nie-
bieskie. Manewry ukończono 
w piątek 15 września około 
godziny dziesiątej i według 
oceny następcy tronu należało 
je uznać za znamienite. Na do-
wód zadowolenia z trzech noc-

legów w stropkowskim kasz-
telu Franciszek Ferdynand da-
rował w domu swojej żonie Zo-
fii złotą bransoletę zdobioną 
drogimi kamieniami. Dnia 16 
września w godzinach popołu-
dniowych następca tronu od-
jechał przez Bardejów, Żylinę  
i Bratysławę do Wiednia. 
Członkowie Sztabu General-
nego, oficerowie i podoficero-
wie oraz uczestnicy manewrów 
opuszczali Stropków od ponie-
działku 18 września. 

c.d.n.

W rozgrywkach organizo-
wanych przez Gminny Ośro-
dek Kultury i Wypoczynku w 
Wielopolu Skrzyńskim wzięło 
udział 5 drużyn: Dukla, Frysz-
tak, Niebocko, Wiśniowa oraz 
gospodarz Wielopole Skrzyń-
skie. Drużyny już od godziny 
10 rano rywalizowały o miano 
najlepszej drużyny tego tur-
nieju, a mecze od początku do 
końca były zacięte i wyrów-
nane. Mecze były rozgrywane 
systemem każdy z każdym do 
dwóch wygranych setów. Pod-
czas trwania wszystkich meczy 
na placu gry musiała przebywać 
jedna kobieta. Po ośmiogodzin-
nych zmaganiach zwycięzcą 
turnieju została drużyna z Wi-
śniowej. Na drugim miejscu 
uplasowała się drużyna z Du-
kli. Na trzecim ekipa z Frysz-
taka, czwarte miejsce zajęli go-

spodarze Wielopole Skrzyńskie 
a na piątym miejscu uplasował 
się zespół z Niebocka (gmina 
Dydnia).

Pucharów oraz dyplomy dla 
zwycięskich drużyn wręczyli 
Przewodniczący Rady Powiatu 
– Władysław Tabasz, Wójt 
Gminy Wielopole Skrzyńskie 
– Czesław Leja, Dyrektor Pu-
blicznego Gimnazjum w Wie-
lopolu Skrzyńskim – Stanisław 
Paryś oraz Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Wypo-
czynku w Wielopolu Skrzyń-
skim – Marcin Świerad.

Drużyna z Dukli wystą-
piła w składzie: Daria Kor-
dyś, Wioletta Madej, Jerzy 
Górka, Szczepan Jakieła, 
Krzysztof Barut, Grzegorz 
Zawisza, Maciej Chłap, Bar-
tek Jerzyk.

/ZeL/ 

Kochana Pani Stanisławo!
Z okazji 101 rocznicy urodzin

życzymy wielu lat życia w dobrym 
zdrowiu, kondycji, humorze i czekamy 

na Pani artykuły

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

 przetarg ustny nieograniczony

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

- działka nr 2282 o pow. 0,11 ha, położona w Jasionce obję-
ta Księgą Wieczystą nr KS1K/00046491/5 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem „R/ZL-1”- teren rolny z możliwością zalesienia. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 
7 kwietnia 2014 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 1 650,00 zł ( wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 170,00 zł.

Kwota ustalona w przetargu zwolniona jest z podatku VAT od 
towarów i usług.

- działka nr 2321 o pow. 0,19 ha, położona w Jasionce obję-
ta Księgą Wieczystą nr KS1K/00046491/5 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem „R/ZL-1”- teren rolny z możliwością zalesienia. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 
7 kwietnia 2014 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 2 650,00 zł ( wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 270,00 zł.

Kwota ustalona w przetargu zwolniona jest z podatku VAT od 
towarów i usług.
 
- działka nr 135 o pow. 0,09 ha, położona w Tylawie objęta 

Księgą Wieczystą nr KS1K/00064770/7 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego położona jest w terenie oznaczo-
nym symbolem „PG(W)”- teren eksploatacji górniczej- 30%, 
„R-6(W)”- teren rolny 70%. Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń.

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 
7 kwietnia 2014 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 2 440,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 250,00 zł.

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

- nieruchomość obejmująca działkę nr 546/2 o pow. 0,06 
ha, położoną w Tylawie objętą Księgą Wieczystą nr 
KS1K/00064770/7 urządzoną na rzecz Gminy Dukla, zabu-
dowaną drewnianym budynkiem mieszkalno-gospodarczym  
i drewnianą szopą, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego położona jest w terenie ozna-
czonym symbolem „RM1”- teren zabudowy zagrodowej 80% 
i „KDGP1/2”- teren dróg publicznych. Obiekty budowlane 
znajdujące się na działce stanowią nakłady osób fizycznych, 
których wartość oszacowana została na kwotę 48 000,00 zł. 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 
7 kwietnia 2014 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 55 360,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 5 600,00 zł.

Kwota kupna-sprzedaży ustalona w przetargu rozliczona zo-
stanie pomiędzy osoby fizyczne będące właścicielami nakła-
dów, a Gminę Dukla. Do kwoty należnej Gminie Dukla doliczo-
ny zostanie obowiązujący podatek VAT od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 17 czerwca 2014 r. o godz. 9
00

 
w pok. Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Dukli. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby 
prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 12 czerwca 2014 
r.-włącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do 
1400 lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 
58 8642 1096 2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia wadium 
uważa się datę wpływu środków na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie nieru-
chomości.
Wpłacone wadium zostanie : 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wa-
dium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu 
w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji prze-
targowej :
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy 
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób 
reprezentujących dany podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz.U. 
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umowy nota-
rialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć ze-
zwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cyto-
wanej wyżej ustawy.
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umo-
wy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpła-
conego wadium.
Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uza-
sadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzy-
skać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefo-
nu (13) 432 91 13

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 wykaz nieruchomości, przeznaczonych do 
dzierżawy.

Wykaz obejmuje działki nr: 273 i 280 położone  
w Zboiskach, 548/1 w Cergowej oraz część działki  

nr 89/2 w Dukli.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie  
do dnia 22 maja 2014 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.

Marek Górak
Burmistrz

Miejski Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli  
ul. Armii Krajowej 1 A.

ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem loka-
lu użytkowego o powierzchni I3m2 

przy ul. Armii Krajowej I A. 
cena wywoławcza za I m2 wynosi 8.00zł brutto

Lokal użytkowy przeznaczony jest na prowadzenie działalności 
biurowej. Umowa najmu zostanie zawarta nu czas od 20.05.2014r. 
do 31.12.201 -I r. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wa-
dium 312 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.05.2014 r. o gode. 12.00 w sie-
dzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli ul. Armii 
Krajowej 1 A.

Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu sa wywieszo-
ne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Dukli ul. Armii Krajowej I A.

Do udziału w przetargu uprawnia wpłacenie wadium w kwo-
cie 312 zł. przelewem na konto nr 47 8642 10% 2010 9606 7233 
0002 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym, w terminie do dnia 
14.05.2014 r. lub do kasy MOSiR w Dukli. Za datę wpłaty uwa-
żać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto lub do kasy 
Wynajmującego.

Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów winny ponad-
to przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo oraz aktualny wypis 
właściwego rejestru.

Przetarg odbędzie się w formie postępowania ustnego. Każde 
kolejne postąpienie ustala się w wysokości nic mniej niż 10.00 zł.

Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed pod-
pisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji w kwocie stanowią-
cej równowartość trzymiesięcznego czynszu. Wpłacone wadium 
do przetargu zaliczone zostanie jako kaucja.

Niestawienie się wygrywającego po rozstrzygnięciu przetargu 
celem podpisania umowy najmu jak również odmowa złożenia 
kaucji, stanowi podstawę odstąpienia pr/e/ Wynajmującego od 
jej zawarcia - w takim przypadku wpłacone wadium ulega prze-
padkowi.

Nieprzyjęcie lokalu protokołem w ciągu trzech dni roboczych 
od daty podpisania umowy stanowi podstawę odstąpienia przez 
Wynajmującego od umowy w takim przypadku wpłacone wadium 
ulega przepadkowi.

W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana bądź nic nastą-
pi przejęcie lokalu Wynajmujący może zawrzeć urnowy z osobą, 
któro zaproponowała najwyższą stawkę, po osobie, która prze-
targ wygrała, pod warunkiem niewycofania przez tę osobę wpła-
conego wadium.

Zastrzega się prawo do odwołania lub zmiany oferty przetargo-
wej oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można 
uzyskać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli ul. Armii 
Krajowej I A. Tcl. 13/4330335.

Dyrektor
Michał Szopa

Szczegóły na stronie internetowej www.mosir.dukla.pl

Lasy pełne zwierza 

Leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Krośnie podsumowali prace związane z doroczną inwentaryza-
cją dzikich zwierząt. Z analiz wynika, że mimo pewnych wahań 
liczebności poszczególnych gatunków, podkarpacki las jest środo-
wiskiem życia stabilnych populacji, zarówno zwierząt łownych, 
jak i tych prawem chronionych. Bytuje tu m.in. 10,2 tys. jeleni, 
36,7 tys. saren, 9,4 tys. dzików oraz 270 łosi. Tych ostatnich tylko 
w ciągu jednego roku przybyło 70 osobników. 

Nieco spadła liczebność lisów do 9,5 tys., podczas gdy w ubie-
głym roku było ich 10,3 tys. Wciąż dość licznie występują mniej-
sze drapieżniki: kuny - 5,4 tys., borsuki - 2,5 tys. i tchórze - 2,9 
tys. Doliczono się też 20,4 tys. bażantów, czyli o ponad dwa ty-
siące więcej niż przed dwoma laty i 13 tys. zajęcy –(wzrost o 400 
szt). Natomiast wciąż topnieje populacja kuropatw, których stan 
szacuje się na 8,9 tys. (rok temu 9,4 tys.). 

- Lasy podkarpackie to jedna z najważniejszych krajowych 
ostoi dzikiej zwierzyny, zwłaszcza chronionych drapieżników, 
które występują tu w pełnej gamie łącznie z niedźwiedziem, wil-
kiem, rysiem i żbikiem – mówi Edward Balwierczak, dyrektor 
RDLP w Krośnie. – Z tego powodu bardzo ważne jest godzenie 
gospodarki łowieckiej z celami ochrony przyrody, czego znako-
mitymi przykładami są działania, prowadzone przez nasze nadle-
śnictwa. 

W lasach Podkarpacia żyje 170 niedźwiedzi, 500 wilków, 240 
rysi i 170 żbików. Wciąż przybywa bobrów, których jeszcze w 
2004 r. było ich 2,1 tys., trzy lata temu 5,3 tys., w ubiegłym roku 
- 8,8 tys., a obecnie już – 9,6 tys. Stada żubrów wzrosły łącznie do 
270 sztuk, powoli odbudowując swoją liczebność po odstrzałach 
związanych z likwidacją chorych osobników. 

Wysokie stany i różnorodność gatunkowa dzikiej zwierzyny  
z jednej strony świadczą o dobrej kondycji lasów, ale mocno wpły-
wają na koszty prowadzenia upraw leśnych i rolnych. Duże stada 
jeleniowatych potrafią zniszczyć młode pokolenie lasu. W tym 
roku nadleśnictwa RDLP w Krośnie wydadzą prawie 3,5 mln zł 
na chemiczne i mechaniczne zabezpieczenie sadzonek przed zwie-
rzyną (w roku ubiegłym było to ok. 4 mln, a cztery lata temu 3 mln 
zł. Do tego dochodzi grodzenie części upraw – w 2013 r. – ogro-
dzono 585 ha – koszt 2,6 mln a w tym roku planuje się ogrodzić 
487 ha – 2,4 mln. Bez tych działań utrzymanie tak wysokich sta-
nów zwierzyny mogłoby zagrażać trwałości lasu. 

Edward Marszałek 
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie 

Po raz pierwszy od lat istotnie spadła liczebność lisów
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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, 

HANDEL: tel. 609130387
- farby, lakiery, kleje, narzędzia, 
- artykuły pirotechniczne, amunicja akustyczna, 
- dzienniki budowy, tablice budowlane,

USŁUGI: tel. 601885063
- kosztorysowanie, projekty zagospodarowania, 
- szkice i rysunki do zgłoszenia robót budowlanych 
- projekty i adaptacje budynków

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

Sprzedam działki budowlane 
na terenie Dukli 

o powierzchni: 8a, 9a, 17a.
Cena do uzgodnienia.

Kontakt: 730 010 078

Ogłoszenia o zatrudnieniu 

umieszczamy bezpłatnie

Sprzedam 7 ha lasu  
położonego w Teodorówce

Kontakt: 609 939 572

Chleb to jeden z elementarnych posiłków człowieka wymieniany w najstarszych źródłach 
historii kultury materialnej Europy i Bliskiego Wschodu, znany jest od co najmniej 10–11 ty-
sięcy lat; stanowi jeden z podstawowych składników codziennej diety człowieka. Dawniej pra-
wie we wszystkich domach wypiekano własny chleb, aby był bardziej pulchny do zakwasu do-
dawano niewielką ilość drożdży. Domowe kuchnie były wyposażone w piec do pieczenia, opa-
lany drewnem. Gdy drewno się wypaliło i powstał żar, przesuwano go ze środka bliżej drzwiczek, 
a nagrzany piec zapełniano bochenkami, które starczały na cały tydzień. Domownicy nie mogli 
doczekać się świeżego chleba więc z wyskrobanego z dzieży ciasta pieczono na liściach kapust 
placki, zwane podpłomykani, które zjadane na ciepło najlepiej smakowały z masłem. Nawet su-
chego chleba nigdy nie wyrzucano, sporządzane na nim zupy, lub wykorzystywano chociażby do 
sporządzenia prezentowanej niżej potrawy.

Podajemy sprawdzony przepis na:

CHLEB
Przygotowanie i wypiek chleba domowego

1 szklanki mąki żytniej razowej
2 szklanki mąki żytniej pytlowanej
1/2 szklanki ciasta na zakwas
2 szklanki wody
1 łyżeczka soli
1 łyżeczka kminku

Rozpuścić ciasto w letniej wodzie, dodać mąkę razową i pozostawić w ciepłym miejscu na 
noc, aby rozczyn dobrze się ukwasił. Dodać resztę składników, wyrabiać około 30 minut gęste 
ciasto i pozostawić go do wyrośnięcia. Ciasto ponownie wyrobić i uformować mokrą dłonią bo-
chenek. Na jego obwodzie zrobić dłonią dekoracyjne wgłębienia, pozostawić do wyrośnięcia. Na-
grzać piekarnik do temperatury 220oC, włożyć chleb, po około 30 minutach, jeżeli potrzeba, lekko 
obniżyć temperaturę. Piec około 90 minut. Po wyjęciu z pieca skórkę chleba posmarować wodą, 
gdy chleb jest w foremce, wyjąć go z niej po około 10 minutach.

S m a c z n e g o !

Bukiet smakowy „wielokwiatu”  
jest niesamowity

Wojewódzki Związek 
Pszczelarzy w Rzeszowie 
zorganizował konferencję w 
dniach 28 - 30 marca 2014 
roku. Konferencja odbyła się 
w Boguchwale w sali Podkar-
packiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego. Pszczelarze 
debatowali, rozważali i roz-
mawiali na temat aktualnych 

problemów Pszczelarstwa na 
Podkarpaciu. 

Podkarpacie jest jednym z 
trzech województw, gdzie ma 
zjawisko przepszczelenia. Na 
jeden hektar przypada 6 ro-
dzin (tych zgłoszonych), a ile 
jest poza rejestrem? Poza tym 
reszta kraju ma deficyty w ilo-
ści pszczół. Statystycznie w 

kraju na hektar przypada 4,1 
rodziny pszczelej, w Unii Eu-
ropejskiej 2,9, co za niedługo 
może ujawnić określone pro-
blemy. Pszczelarstwo w Pol-
sce ma charakter ściśle hob-
bistyczny, chociaż są również 
pszczelarze zawodowi. Posia-
dają oni wiele rodzin pszczelich 
i to niepewne pszczelarstwo 

jest dla nich źródłem utrzyma-
nia. Pozostaje tylko podziwiać 
te osoby za pracowitość, zna-
jomość rzemiosła pszczelar-
skiego i odwagę postawienia 
na tak niepewne źródło utrzy-
mania. Należy pamiętać, że 
pszczelarz przy całym swym 
wysiłku i wiedzy nie może za-
gwarantować zbioru miodu. 
Bo on zależy od pszczół, przy-
rody i pogody. Dzięki temu, że 
nasze pszczelarstwo ma cha-
rakter hobbystyczny pasieki są 
małe, prowadzone przeważnie 
przez starszych panów z reguły 
na emeryturze, lub blisko niej. 
Żartowano nawet, że średni 
wiek pszczelarzy odmłodził się 
bo zmniejszył o pół roku. Nie 
mamy się jednak czego wsty-
dzić. Pasieki pszczelarzy zrze-
szonych w WZP w Rzeszowie 
są prowadzone na wysokim po-
ziomie wbrew zasadom ekono-
mii. Pszczelarze bardzo dużo 
inwestują w sprzęt pszczelar-
ski, w zdrowie pszczół i wie-
dzę i jeżeli zastosowano by tu 
prawo opłacalności większość 
pszczelarzy musiało by odpo-
wiedzieć za nadmierne inwe-
stowanie w „pszczoły”. Pszcze-
larze podkarpaccy z ekonomii 
musieli by dostać jedynkę, ale 
za to sposób prowadzenia pa-
siek w wielu przypadkach co 
najmniej jest bardzo dobry,  
a dość często wzorowy. Takie 
zachowanie oczywiście bije w 
pszczelarzy zawodowych bo 
z kolei oni muszą przykładać 
do swoich działań ekonomię, 
a jak tu wygrać z osobą, która 
sprzedaje nadwyżki miodu  
i sama praca przy pszczołach 
jest dla niej wynagrodzeniem. 
Ceny miodu w takich przy-
padkach są zaniżane. Nasi za-
wodowcy zmuszeni przez ko-
legów po fachu szukają rynku 
zbytu poza naszym wojewódz-
twem. I to oni sygnalizują, że 
miód z Podkarpacia jest na 
prawdę wspaniałym miodem, 
poszukiwanym przez konsu-

Gospodarstwo Ogrodnicze „OLA”
Cergowa 222a

(naprzeciwko bazy Firmy Trans-Bieszczady)

Oferuje:

Kwiaty balkonowe i ogrodowe oraz krzewy:
- surfinia, smagliczka, bakopa od 2,50 zł /szt.
- pelargonia pusta zwisająca od 3 ,00 zł/szt.
- pelargonia pełna zwisająca od 3,50 zł/szt.
- krakowiak od 4,50 zł/szt.
- hortensje od 15,00/szt.
- aksamitka, szałwia od 1,00 zł/szt.
- krzewy goji od 15,00 zł/szt.
- borówka od 12,00 zł/szt.

Tuje szmaragdowe, rododendrony i inne

Z a p r a s z a m y !

Kontakt: 606 782 467 lub 13 433 03 05
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W kąciku łowieckim drukujemy humor, satyrę, przysłowia i prawdziwe zdarzenia,  
z którymi winni zapoznać się myśliwi, kandydaci na myśliwych oraz nasi przyjaciele.

Redakcja Dukli.pl kontynuuje cykl „Dukla – wczoraj i dziś”, w którym pokazujemy jak Dukla 
zmieniała się w ciągu lat. Czytelników, którzy dysponują starymi zdjęciami Dukli i chcą się po-
dzielić tym z innymi, zapraszamy do redakcji. Zdjęcia zeskanujemy i będziemy wykorzystywać  
w kolejnych numerach gazety. Dla zobrazowania zmian pokazujemy zdjęcie danego miejsca w Dukli  
z chwili obecnej. Za każde dostarczone zdjęcie przewidujemy nagrody książkowe.  
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Redakcja

Fragment rynku - 2014 r.

„Jeżeli w porannej gazecie nie ma naszego nekrologu, trzeba umyć zęby 
  i znowu pójść do pracy.”

Złota myśl :)

Motto:
„Nawet gdyby tam człowiek wpadł
Chociaż niezbrojny,
To by środkiem bestyi
przechodził spokojny:
One by nań patrzyły
Tym wzrokiem zdziwienia
Jakim w owym ostatnim,
Szóstym dniu stworzenia”

 A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”

Łowiectwo i ekologia Dukla wczoraj i dziś

Fragment rynku z lat 70-tych. (zdjęcie dostarczyła stała czytelniczka Dukli.pl)

Wszyscy oczekiwaliśmy 
pięknej wiosny, więc nadeszła, 
ale tak na raty, a co będzie da-
lej zobaczymy. Minęły Święta 
Zmartwychwstania Pańskiego, 
święcenie potraw, z którym łą-
czy się to, że każdemu przybyło 
kilka kilogramów. Tym się jed-
nak nie należy martwić, bo ży-
cie myśliwego to wieczna wę-
drówka, a do tego czeka każ-
dego wytężona praca przy roz-
poczętej budowie naszej nowej 
siedziby.

Podsumowanie naszej pracy 
będzie miało miejsce podczas 
Walnego Zebrania, które będzie 
podsumowaniem naszych dzia-
łań, osiągnięć i niedociągnięć 
w sezonie 2013/2014. Zapewne 
ożywiona dyskusja wykaże co 
było dobre, a co ewentualnie 
należy poprawić. 

Jeśli przyjrzymy się pracy 
ministerstwa, to zauważymy, że 
nie przygotowało zmian, które 

pozwalałyby pozosta-
wić jakikolwiek pro-
cent lasów dla zwie-
rzyny, mamy na-
dzieję, że nasze argu-
menty zostaną usły-
szane. Tymczasem mi-
nister 14 marca br. w 
swoim piśmie nie za-
leca tworzenia ostoi, 
tylko zwiększenie od-
strzałów, tak w wy-
padku jeleniowatych 

jak i dzików- z dzikami się 
zgadzamy.

Polska jest dalej zagrożona 
afrykańskim pomorem świń 
dlatego, w niektórych rejonach 
kraju są restrykcje dotyczące 
polowań na dziki, jednak w naj-
świeższych nowinach jest dużo 
optymizmu. 

Wobec wielu gatunków my-
śliwi znajdują się na pierwszej 
linii frontu- to my stanowimy 
najczęściej podstawowe narzę-
dzie realizacji konkretnych za-
leceń w sprawie monitorowania 
stanu zwierzyny, miejsc jej by-
towania i możliwości redukcji. 
Ustalamy wspólnie z nadleśnic-
twami plany odstrzału poszcze-
gólnych gatunków. Tą sprawą 
zajmuje się Zarząd Koła na 
podstawie przeprowadzonej in-
wentaryzacji.

Nasza gospodarka łowiecka 
oznacza zarówno użytkowanie, 
jak i ochronę zwierząt łownych. 

Rozwiązanie takie okazywało 
się skuteczne po zimach stule-
cia, kiedy pojawiła się potrzeba 
odbudowy liczebności zwie-
rzyny drobnej. 

Wiele kół łowieckich bo-
ryka się dziś z problemami fi-
nansowymi, na szczęście nie 
dotyczy to naszego Koła, gdzie 
Zarząd czuwa nad realizacją za-
dań, wydatkowaniem zgroma-
dzonych finansów za co należy 
się podziękowanie, tak koledze 
prezesowi Z. Dudzicowi jak  
i pozostałym członkom. Wspo-
mnę o problemie szkód wyrzą-
dzonych przez dziki, zwłaszcza 
w sezonie wiosna- jesień i wła-
ściwej ocenie i wypłacie od-
szkodowań.

Nasze tereny łowieckie to 
w większości lasy i zagajniki. 
Musimy dbać, aby zatrzymać 
zwierzynę w jej środowisku by-
towania i postarać się, aby pola 
uprawne były otoczone wia-
nuszkiem zadrzewień, a pośród 
upraw są liczne remizy, gdzie 
zwierzyna ma schronienie, tak 
jest w naszym Kole.

Zachęcam naszych myśli-
wych i myśliwych innych Kół, 
prenumerujących „Łowca Pol-
skiego”, do czytania „ Myśliwi 
pytają prawnicy odpowiadają”. 
Znajdujemy tam wiele cieka-
wych tematów, które poruszają 
myśliwi. 

Nadszedł wreszcie czas na 
odwiedziny, nie tylko przez le-
śników i myśliwych, leśnych 
dróżek i wsłuchiwanie się w 
koncerty ptactwa i na obser-
wowanie budzącej się natury. 
Obecnie las tętni życiem, roz-
brzmiewa koncertem niezliczo-
nych ptasich zalotników.

Jak już wspomniałem,  
w miesiącu maju odbędzie się 
coroczne Walne Zgromadze-
nie. Zarząd Koła powiadamia 
wszystkich członków o termi-
nie i miejscu planowanego ze-
brania, z podaniem porządku 
obrad, którego zmiana wy-
maga pisemnego wniosku Ko-

Uśmiechnij się!

Kącik pszczelarski
u dokończenie ze str. 26 

misji Rewizyjnej, właściwego 
Zarządu Okręgowego lub 1/3 
ogólnej liczy członków koła, 
złożonego na dziesięć dni przed 
wyznaczonym terminem. 

Walne Zgromadzenie może 
również podejmować uchwały 
w sprawach nie objętych po-
rządkiem obrad, gdy obecni są 
wszyscy członkowie Koła i nikt 
z obecnych nie wnosi sprze-
ciwu odnośnie do trybu zwoła-
nego, walnego zgromadzenia, 
jak i porządku obrad lub w mo-
mencie, kiedy uchwała ma do-
tyczyć bezpośrednio członka 
koła, a on sam wyraża na to 
zgodę – z upoważnienia. 

Kończąc przesyłam w imie-
niu Zarządu moc pozdrowień 
wszystkim myśliwym, ekolo-
gom i naszym Czytelnikom.

Fot. Kaczka krzyżówka (kaczor)

Jeden myśliwy pyta kolegę dla-
czego jest taki smutny?
Moja zona wyjeżdża na tydzień 
do swojej matki.
Z tego powodu jesteś taki 
smutny?
Muszę, bo inaczej nie wyjedzie.

* * *
Żona do męża myśliwego:
Zobaczysz przyczepię kartkę 
nad naszym łóżkiem, że jesteś 
idiotą.
Dobrze, niech całe miasto się 
dowie.

* * *
Myśliwy wchodzi do urzędu  
i pyta sekretarki:
Burmistrz przyjmuje?
Nie odmawia…

* * *
Lekarz wypisuje myśliwego po 
operacji i udziela mu rad.
Nie pić, nie palić pod żadnym 
pozorem, 8 godzin snu dziennie.
A co z innymi sprawami?
Tylko z żoną, wszelkie podnie-
cenia mogą pana zabić.

* * *
Barman opieprza kelnera:
Kiedy wreszcie przestaniesz 
wyrzucać z lokalu pijanych my-
śliwych.
Przecież szef kazał podpitych 
wyrzucać z lokalu!
Ale nie w „Warsie”.

* * *
Wchodzi młody myśliwy do żeń-
skiego akademika

-A ty do kogo? – pyta portierka
-A kogo pani poleca?

* * *
Przy ognisku, po polowaniu je-
den z myśliwych pyta:
- Czy wszyscy wrócili z polo-
wania?
- Wszyscy.
- Byli cali i zdrowi?
- Tak.
- Chwała Bogu, więc to jednak 
był jeleń...

Fryderyk Krówka
Honorowy Członek Koła Ło-
wieckiego „Rogacz” w Dukli 

mentów. Doceniają go w Pol-
sce. Podkarpacka spadź to na-
sze „czarne złoto”. Mnie osobi-
ści bardzo spodobała się wypo-
wiedź dr hab. Z. Kołtowskiego, 
że miód wielokwiatowy powi-
nien być bardziej doceniony. 
Bukiet smakowy dobrego „wie-
lokwiatu” jest po prostu niesa-
mowity. 
Trochę statystyki. 

W Polsce zarejestrowanych 
jest 1 280 695 rodzin pszcze-
lich. Na Podkarpaciu prze-
kracza 110 000. Szacuje się,  
że pszczelarzy w Podkarpac-
kim jest 4 200, a WZP w Rze-
szowie zrzesza 2 125. W ich 
posiadaniu jest 51 132 rodzin 
pszczelich. Do Polski impor-
tuje się 14,2 tysięcy ton miodu. 
Dla zobrazowania w 2012 roku 
na Podkarpaciu wyproduko-
wano 1,5 tysiąca ton miodu. 
Importuje się miód z Ameryki 
Południowej, Azji, a najwię-
cej z Chin i Ukrainy. W Polsce 
zbiory miodu 20 kg z jednej ro-
dziny są rzadkością. W krajach 
wyżej wymienionych pszcze-
larze osiągają średnio 50-80kg 
z jednej rodziny pszczelej. Na-
leży wspomnieć , że niektóre 
kraje członkowskie wprowa-
dziły na swoim terenie zakaz 
importu miodu z Chin i Afryki. 
Importują go z Rumuni, Bułga-
rii, Węgier i Polski.

Witold Puz 
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie
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