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„Piękne słowa nie zawsze są prawdziwe, a prawdziwe 
nie zawsze piękne.”

[autor nieznany]

Złota myśl: Widziane z Cergowej

Łyk, który 
wyprowadzał z opresji

22 lutego był Dzień Myśli Braterskiej, twórca światowego 
skautingu lord Robert Baden-Powell powiedział bardzo mądre 
słowa: „Starajcie się zostawić ten świat troszkę lepszym, niż go 
zastaliście”. Ba, łatwo powiedzieć, ale jak to uczynić. Przypo-
mniał mi ten dzień skautowy stary druh i przyjaciel, wieloletni 
kierownik schroniska na Chochołowskiej, Wicek Cieślewicz.

Spotkanie z Sybirakiem - 
Kazimierzem Buczkiem

Odkrywanie historii nie musi wiązać się z godzinami spędzo-
nymi nad książkami i dokumentami – historii wystarczy przecież 
wyjść naprzeciw… Każdy człowiek nosi bowiem w sobie fascy-
nujące, niepowtarzalne i wyjątkowe dzieje własnego życia, te zin-
dywidualizowane świadectwa czasu, który bezpowrotnie minął, 
ale wciąż żyje we wspomnieniach. Niestety, niewielka już garstka 
ludzi może nam opowiedzieć o losach Polaków na Syberii, którzy 
zostali tam zesłani w 1940 roku. 

Z tego właśnie powodu – 13 lutego 2015 roku w Zespole Szkół 
Publicznych zostało zorganizowane spotkanie z Sybirakiem, au-

Dla dzieci z Daliowej
Ponad 300 tys. złotych zebrano dla dzieci z Daliowej,  

których mama zginęła w pożarze domu. Dzięki Michałowi 
Uklei, uczniowi szóstej klasy udało się również w Wietrznie zor-
ganizować zbiórkę pieniędzy i darów. 

Obecnie trwa remont domu dziadków. W nim zamieszkają dzieci  
- mówi Adam Dańczak, wójt gminy Jaśliska

 W domu wymieniono wszystkie instalacje.

zaproponował Agnieszce Dem-
biczak, sołtysowi Wietrzna. 
Akcja ruszyła. W sumie ze-
brano 2034,32 zł. Większość 

tej kwoty miesz-
kańcy złożyli do pu-
szek po niedziel-
nych mszach. Resztę 
przekazali w sklepie 
u pani Wójtowicz. 
Przez prawie dwa ty-
godnie oddawali dla 
dzieci różne rzeczy. 
Nazbierało się kilka 
worków ubrań, po-
ścieli, słodyczy, za-
bawek, książek dla 
dzieci. W akcję włą-

Michała poruszyła tragedia 
czwórki dzieci. Chciał im po-
móc. – Moglibyśmy zorganizo-
wać zbiórkę ubrań i pieniędzy – 

czyli się też uczniowie I LO im. 
Mikołaja Kopernika w Krośnie. 

W Daliowej obecnie trwa 
kapitalny remont domu dziad-
ków. Wymieniane są wszystkie 
instalacje. Zamontowano cen-
tralne ogrzewanie. Ściany obi-
jane są płytami kartonowo-gip-
sowymi. Jak twierdzi Adam 
Dańczak, wójt gminy Jaśliska, 
dom na przyjęcie dzieci będzie 
gotowy za dwa, trzy tygodnie. 
Sąd przyznał dziadkom cza-
sową opiekę nad czwórką wnu-
cząt. Obecnie dzieci przeby-

wają w Ośrodku Rehabilitacyj-
no-Edukacyjno-Wychowaw-
czym w Rymanowie. 

Obok nieruchomości dziad-
ków znajduje się działka, na 
której w przyszłości mógłby 
stanąć dom. – Chcemy pomóc 
w uregulowaniu spraw spad-
kowych. Sądzę, że potrwa to do 
maja. Wówczas ruszylibyśmy  
z budową – wyjaśnia wójt Ja-
ślisk Adam Dańczak.

Agnieszka Dembiczak
Fot. J. Dembiczak

torem książki 
„Z Podola przez 
Syberię i Don-
bas” – panem 
K a z i m i e r z e m 
Buczkiem. W 
spotkaniu tym 
uczes tn i czy l i 
uczniowie klasy 
II gimnazjum, 
n a u c z y c i e l k i 
oraz syn byłego 
zesłańca – pan Krzysztof Bu-
czek. Zebrani z ogromnym zain-
teresowaniem wysłuchali wzru-
szających, smutnych, ale cza-
sem i zabawnych wspomnień 88 
- letniego dziś pana Kazimierza, 
który na Sybir zesłany został, 
gdy miał 12 lat. Wraz z nim tra-
gicznego losu doświadczyli jego 
rodzice oraz rodzeństwo. 

Opowieść zaproszonego go-
ścia wzbudziła wiele emocji 
wśród słuchaczy, targała nimi 
ciekawość, smutek, wzruszenie, 
niedowierzanie, a nawet wzbu-
rzenie i złość na oprawców. Jed-
nak dzięki niezwykłej osobowo-
ści pana Kazimierza spotkanie 
przebiegało głównie w nastroju 

zadumy i głębokich przemyśleń. 
Spotkanie odbyło się w ramach 
realizacji ogólnopolskiego pro-
jektu „Opowiem Ci o wolnej 
Polsce”. Działania objęte zo-
stały patronatem CEO w War-
szawie. Teraz uczniów czeka 
dalsza praca, gdyż na podsta-
wie wspomnień pana Kazimie-
rza spróbują nakręcić film do-
kumentalny z elementami fa-
buły. Ich zadaniem w ramach 
projektu jest przeprowadzenie 
i nagranie wywiadu ze świad-
kiem historii, jego transkrypcja 
i publiczna prezentacja zgro-
madzonych informacji.

Aneta Cyran
Fot. Archiwum ZSP w Równem

Wspólne zdjęcie uczniów kl. II gimnazjum z Sybirakiem Kazimierzem Bucz-
kiem i jego synem Krzysztofem

Pan Kazimierz Buczek z synem Krzysztofem

Mój świat zastany był taki 
sobie, ale nie był zły. To były 
lata gospodarczego przesile-
nia, może nawet pewnego za-
stoju, ale była Polska w miarę 
mocna na europejskiej mapie. 
Była Gdynia i ponad stukilo-
metrowy dostęp do morza. Był 
Centralny Okręg Przemysłowy 
na wschodzie Polski, był Górny 
Śląsk ze swoim węglem, ma-
gistrala węglowa Śląsk – Gdy-
nia i słynne „Nie oddamy gu-
zika”. I piosenka: „Marsza-
łek Śmigły – Rydz, nasz drogi 
dzielny wódz, Gdy każe pój-
dziem z nim najeźdzów tłuc…” 
Piszę nie po to by się naigra-
wać, niech Pan Bóg broni, ale 
po prostu tacy byliśmy.

Byliśmy „Silni, zwarci go-
towi”. Takie było hasło. Zary-
zykowałbym, że wtedy było w 
nas Polakach dużo więcej pa-
triotyzmu, umocnieni byliśmy 
wiarą we własne siły i możli-
wości. Przyjmowano zapisy na 
„żywe torpedy”, w piwnicach  
i podziemiach domów urzą-
dzano schrony przeciwlotni-
cze, kupowano maski przeciw-

gazowwe i organizowano kursy 
ich zakładania. Tymczasem 
rzeczywistość przeszła wszel-
kie wyobrażenia, wszystko się 
odmieniło, dziś trudno nawet 
przewidzieć jacy byśmy byli, 
gdyby nie tamte lata. Tak czy 
owak starajmy się zostawić 
nasz świat trochę lepszym…

W gruncie rzeczy on i tak 
nie najgorszy. Co prawda pi-
sze mi Bieta z Nowego Jorku, 
że tam sniegi i odkopuje się tu-
nele, aby można było chodzić, 
ale na ile znam to miasto, to 
ono nie z takimi problemami 
dawało sobie radę. Tam jest pa-
mięć jak waliły sie drapacze 
chmur na Manhattanie, jak dym 
zasnuwał tego giganta, jak pil-
nowano metra, bo tam najła-
twiej było podłożyć bombę. Jak 
ani przez moment nie było pa-
niki, nikt nie wykupywał chleba 
i mleka w magazynach, nikt 
nie stał w kolejkach po wodę  
w studni. Po prostu świat funk-
cjonował całkowicie normal-
nie. Pisze Bieta: ” zimno tu ta-

Wikipedia: Polana Chochołowska
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Wiadomości z Gminy

Nowe dowody bez podpisu, 
informacji o adresie

Nowy wzór dowodu osobistego od 1 marca 2015r.

Od 1 marca 2015r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu 
osobistego. Dotychczasowe dowody osobiste zachowają waż-
ność do upływu terminów w nim określonych i nie będzie ko-
nieczności wymiany tych dokumentów. 

Nowy dowód nie będzie zawierał informacji o adresie zamel-
dowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też w nim podpisu 
posiadacza dowodu osobistego. Fotografia kolorowa ma być taka 
sama jak ta, która obowiązuje w paszportach, powinna być wy-
konana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można będzie złożyć 
w dowolnej gminie w kraju. 

Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, 
z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 
5 roku życia, który będzie ważny przez 5 lat. 

Henryka Leńczyk

Dom Ludowy  
w Lipowicy już działa

31 stycznia 2015 r. o godz. 17.00 rozpoczęła się uroczystość 
otwarcia i poświęcenia Domu Ludowego w Lipowicy, który po re-
moncie generalnym przeprowadzonym pod bacznym okiem pana 
burmistrza Marka Góraka oraz jego następcy pana burmistrza 
Andrzeja Bytnara prezentuje się okazale. Tego wieczoru miesz-
kańców Lipowicy zaszczycili swoją obecnością zacni goście:

kie, że nos odpada. Cała Ame-
ryka zamarznięta, nawet Texas 
i Alabama pod lodem i ludzie 
tam, na południu nie wiedzą co 
z sobą robić. My tu w Nowym 
Jorku bardziej zaprawieni w 
bojach”. To ja tobie Bietka po-
wiem, że jak będziesz w Krako-
wie za kilka tygodni, to pogoda 
jest zamówiona, pogoda ciepła, 
słoneczna i będziemy się wy-
grzewać w parku Jordana i w 
Krakowskim, a jak przyjdzie 
nastrój, to może i gdzieś na Bu-
kowinie i, powiedzmy, na Gą-
sienicowej.

A my, powiem jeszcze Bie-
cie, że my tu w Krakowie, Ma-
łopolsce i w Polsce, do tej pory 
nie bardzo wiemy, co to zna-
czy ostra zima. Pamiętam ta-
kie narciarskie zimy na Ka-
sprowym, kiedy strach było 

wyjść na zewnątrz z budynku 
stacyjnego na górze, taka była 
zamieć lodowa, że odpadały 
nosy i wszelka chęć i ochota do 
nart. Aleśmy jeździli i w taki 
czas, nic nikomu się nie stało, 
ale sądzę, ze dziś już mało kto 
wystawia nosa na takie zimy. 
Prawda, że one łagodniejsze, 
ale i ludziom nie za bardzo w 
taki mróz nartować, co tu dużo 
mówić, staliśmy się wygod-
niejsi i jakby bardziej rozpiesz-
czeni. Narciarz by najchętniej 
nie wychodził z wagonika ko-
lejki linowej, a małoż to razy 
byliśmy w takiej sytuacji, że 
wietrzysko niemal wydmuchi-
wało nas z podestu górnej stacji 
na Kasprowym. W obu kotłach 
tej góry narciarzy jak na lekar-
stwo, trzeba było uważać aby 
śladu nie zgubić, ale on i tak był 
natychmiast zasypywany przez 
wichrzysko, gdyby nie tyczki, 
to o pobłądzenie nie było by 
trudno, ale i tak kiedyś zamiast 
przy schronisku, znaleźliśmy 
się na stawkach. Mowa o Gą-
sienicowej.

W tym momencie przypo-
mniałem sobie, że pani redak-
tor z Dukli, która zamieszcza  
w swoim miesięczniku moje fe-
lietony prawiła „postaraj sie nie 
pisać już o nartach, przecież pra-
wie nie mamy już zimy”. Sorry, 
przepraszam, już sie wyco-
fuję i o nartach napiszę dopiero  
z nastaniem przyszłej zimy. Ale 
ja z kolei pamiętam jakieś lato 
sprzed wielu lat, kiedy w lipcu 
czy w sierpniu leciały z nieba 
płatki śniegu. A poza tym ka-
lendarzowa zima jeszcze dziś 
w pełni i nim wyjdziemy na let-
nie szlaki w górach, to może 
nam jeszcze zimno trochę do-
kuczyć. I powiem Pani Redak-
tor, że jak spotkamy się kiedyś 
być może na górskim szlaku, to 
wyciągnę z plecaka płaską bu-
teleczkę i zaproponuję małego 
łyczka. Powiem tu jeszcze, że 
to stary turystyczny obyczaj, 
który niejeden raz wyciągnął 
turystę z opresji.

No to wszystkiego naj-
lepszego…

Zbigniew Ringer

Elżbieta Wróbel 
– Powołana przez burmistrza 
Dukli Andrzeja Bytnara na za-
stępcę burmistrza Dukli 25 lu-
tego 2015 roku. Przez ostatnie 
7 lat pracowała na stanowisku 
skarbnika Gminy Dukla. 

Ukończyła studia magister-
skie na Akademii Ekonomicz-
nej w Krakowie, kierunek fi-
nanse i bankowość, studia po-
dyplomowe w zakresie ban-
kowości (Wyższa Szkoła Ban-
kowości we Wrocławiu), ra-
chunkowości i  finansów dla 
zaawansowanych (AE w Kra-
kowie), prawa gospodarczego 
(AE w Krakowie). Posiada Certyfikat księgowy Ministra Finan-
sów, stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowo-
ści nadany przez Związek Banków Polskich.

Jolanta Bik – 24 lu-
tego br. powołana przez Radę 
Miejską w Dukli na skarbnika 
Gminy Dukla. Ukończyła stu-
dia magisterskie na Akade-
mii Ekonomicznej w Krako-
wie, Wydział Ekonomii, studia 
podyplomowe w zakresie ra-
chunkowości i finansów dla za-
awansowanych (Szkoła Przed-
siębiorczości i Zarządzania AE 
w Krakowie ), administracja  
i zarządzanie finansami pu-
blicznymi (Małopolska Wyż-
sza Szkoła Ekonomiczna w 
Tarnowie). Posiada Certyfikat 
księgowy Ministerstwa Finan-
sów uprawniający do prowadzenia usług i ksiąg rachunkowych. 
Wcześniej pracowała w Urzędzie Gminy w Jedliczu na stanowi-
sku kierownika referatu księgowości budżetowej.

Mężatka, ma dwoje dzieci, jedno w wieku szkolnym, drugie 
przedszkolnym. Lubi wycieczki rowerowe i piesze, a także czy-
tać książki.

Halina Cycak – 
Powołana przez burmistrza Du-
kli Andrzeja Bytnara na sekre-
tarza Gminy Dukla 2 lutego 
2015 roku. Absolwentka Akade-
mii Rolniczej w Krakowie Wy-
działu Melioracji Wodnych Od-
dział Geodezji Urządzeń Rol-
nych. Studia podyplomowe  
w zakresie administracji i za-
rządzania (Filia UMCS w Rze-
szowie). Od 1985 roku pracuje 
w Urzędzie Miejskim w Dukli 
na różnych stanowiskach w tym 
kierowniczych. 

Prezes Miejsko-Gminnego 
Komitetu Pomocy Społecznej, 
członek Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Spo-
łecznej w Krośnie.

Ogłoszenie
Zapisy dzieci do klas zerowych przy Szkole Podsta-

wowej w Dukli na rok szkolny 2015/2016 będą odbywać 
się w sali telewizyjnej – „schronisko”, w dniach: 09.03 – 
13.03.2015, w godzinach 730 - 1500. 

Obowiązek zapisu dotyczy dzieci pięcioletnich, uro-
dzonych w 2010 roku. Proszę zabrać ze sobą wyciąg z aktu 
urodzenia dziecka. 

Dyrekcja ZS nr1 w Dukli

Ks. Prałat Stanisław Siara, 
ks. Stanisław Piegdoń, bur-
mistrz pan Andrzej Bytnar  
z małżonką, pan Marek Gó-
rak z małżonką, pan Andrzej 
Dziedzic, pan Władysław Bo-
czar, pan Jan Dembiczak, pan 
Artur Paczkowski, pan Zenon 
Leńczyk, pan Józef Głowa, pan 
Leszek Bąk, pan Piotr Świder  
i pan Tadeusz Gulba.

Spotkanie rozpoczął sołtys 
Lipowicy pan Bronisław Ma-
tusik, witając przybyłych gości, 
a także przedstawiając krótko 
historię Domu Ludowego. Po-
wstał on w 1980 roku, a inicja-
torem jego budowy był pan Jó-
zef Głowa wraz z mieszkań-
cami Lipowicy. Na wstępie za-
brał głos pan burmistrz Andrzej 
Bytnar, który przybliżył kosz-
torys tej inwestycji oraz poda-
rował mieszkańcom Lipowicy 
piękny obraz.

Z kolei pan Marek Górak 
przemówienie swoje przepeł-
nił podziękowaniami za współ-
pracę z mieszkańcami Lipo-
wicy w latach, gdy piastował 
funkcję burmistrza. My rów-
nież dziękujemy i życzymy dal-
szych sukcesów zawodowych.

Kolejnym punktem pro-
gramu było uroczyste przecię-
cie wstęgi.

Poświęcenia domu ludo-
wego dokonali ks. Prałat Sta-
nisław Siara oraz ks. Stanisław 
Piegdoń. Ks. Prałat podkreślił 
potrzebę istnienia takiego bu-
dynku w miejscowości, aby w 
kulturalnych warunkach, w no-
woczesnym budynku gustow-
nie zaprojektowanym i wyko-
nanym odbywała się integra-
cja dzieci, młodzieży oraz do-
rosłych. Człowiek jest przecież 
istotą społeczną.

Uroczystość uświetnił dwu-
częściowy występ dzieci i mło-

dzieży pt. „Kolędnicy”, przygo-
towany przez panią Katarzynę 
Adamską. Pięknie brzmiały 
również pastorałki i kolędy wy-
śpiewane przez Weronikę Penar 
i uczennice gościnnie występu-
jące z ZSP w Jasionce:
Julię Kulę, Kamilę Kulę, Ka-
rolinę Kotłowską i Katarzynę 
Murdzek. Dzieci i młodzież za 
aktorską grę otrzymały grom-
kie brawa.

Kolejną atrakcją była nie-
spodzianka w postaci arty-
stycznie wyśpiewanej ballady o 
dziejach budowy Domu Ludo-
wego i perypetiach ciągnących 
się przez lata aż do dziś. Bal-
ladę wyśpiewali soliści –miesz-
kańcy Lipowicy w składzie:

Adamska Katarzyna, Bel-
czyk Barbara, Matusik Anna, 
Patlewicz Danuta, Penar Wero-
nika, Biernacki Henryk, Ciuła 
Roman.

Słowa pięknej historii na-
pisała pani Danuta Patlewicz, 
a muzykę opracował i wykonał 
pan Adam Rąpała. Mieszkańcy 
Lipowicy po dziś dzień nucą tę 
melodię… Część artystyczna 
zakończyła się występem Da-
nuty Patlewicz, która strofami 
wiersza opowiedziała 30 – let-
nią historię wzlotów i upadków 
przy budowie Domu Ludo-
wego. Wiersz oraz ballada za-
jęły zaszczytne miejsce w kro-
nice działalności stowarzysze-
nia „Liposka”. Spotkanie prze-
biegało w radosnej i serdecz-
nej atmosferze, wzbogacone 
wspólnym kolędowaniem.

Po uradowaniu duszy i za-
spokojeniu doznań artystycz-
nych nastąpiło pokrzepienie 
ciała przy suto zastawionym 
stole. Można było przypomnieć 
sobie smak domowego chleba, 
proziaków, smalczyku, smako-
witych mięs i wędlin oraz prze-

Ballada w wykonaniu solitów z Lipowicy

pysznych dań, a także nalewek 
i różnorakich trunków. Najbar-
dziej wybredne podniebienia 
zostały uraczone słodkościami. 
Ciasta wykonały panie z no-
wopowstałego Stowarzyszenia 
„Liposka”, wypieki prezento-
wały się pięknie i smakowały 
wybornie. Panie zadbały o wy-
strój sali balowej oraz dekora-
cję stołów, a także o obsługę ca-
łej uroczystości. W radosnych 
nastrojach i w tanecznych plą-
sach świętowanie trwało do 
pierwszego piania koguta. 
Mieszkańcy Lipowicy składają 
serdeczne podziękowania panu 
Piotrowi Majkutowi prezesowi 
Kamieniołomu w Lipowicy za 
wsparcie oraz panu Pawłowi 
Krajmasowi właścicielowi Za-
kładu Mięsnego „Jasiołka” w 
Dukli. Podziękowania skła-

damy rów-
nież wszyst-
kim, któ-
rzy przyczy-
nili się do 
uświetnienia 
naszej uro-
czystości. 

Ewa Ciuła 
Danuta  

Patlewicz

Nowe stanowiska
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Sześćdziesiąt pięć 
tysięcy kary
Z Bartoszem Szczepanikiem – specjalistą ds. lasów 
mienia komunalnego rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

Bartosz Szczepanik - mgr inż. leśnictwa, absolwent Wydziału 
Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. W Urzędzie Miejskim 
w Dukli, na stanowisku specjalisty ds. lasów mienia komunal-
nego pracuje od października 2001. Czynny myśliwy działający  
w Kole Łowieckim „Żbik” w Iwoniczu-Zdroju od 1992 roku.

Krystyna Boczar-Różewicz: 
W zakresie pana obowiązków 
jest gospodarka lasami mie-
nia komunalnego, wydawa-
nie decyzji na wycinkę drzew 
i krzewów, ochrona przyrody  
i nadzór nad łowiectwem. Pro-
szę powiedzieć na czym po-
lega zarządzanie lasami mie-
nia komunalnego?

Bartosz Szczepanik: Podstawą 
do prowadzenia gospodarki le-
śnej na gruntach nie będących 
własnością Skarbu Państwa, 
czyli np. na gruntach gminnych 
są Uproszczone Plany Urzą-
dzenia Lasu. Taki dokument 
gmina jako osoba prawna spo-
rządza na własny koszt. Obo-
wiązuje on na okres dziesięcio-
letni i są zawarte w nim wska-
zówki do prowadzenia gospo-
darki dla poszczególnych dzia-
łek leśnych. Ustawowy nadzór 
nad lasami nie będącymi wła-
snością Skarbu Państwa spra-
wuje właściwy miejscowo sta-
rosta u nas starosta krośnień-
ski. Starosta w drodze porozu-
mienia powierzył nadzór nad 
tymi lasami Nadleśniczym. 
Lasy gminne podlegają pod 
Nadleśnictwo Dukla, a osobą 
bezpośrednio odpowiedzialną 
jest specjalista ds. lasów nie-
państwowych Piotr Wierdak,  
z którym uzgadniam zakresy 
wykonywanych prac. Gmina 
Dukla wyłania wykonawców do 
prowadzenia poszczególnych 
prac w swoich lasach, takich 
jak: odnowienie drzewostanu, 
pielęgnacja upraw, czyszcze-
nia na uprawach, zabezpie-

czanie chemiczne upraw przed 
zwierzyną, pozyskanie drewna. 
Moja rola polega na prowa-
dzeniu nadzoru nad tymi pra-
cami. Jako leśniczy gminny 
dbam także o ochronę gra-
nic, a także zabezpieczenie la-
sów przed kradzieżami drewna. 
I prowadzę sprzedaż drewna. 
Jako, że lasy gminne są enkla-
wami wśród lasów państwo-
wych, ściśle współpracuję z 
miejscowymi leśniczymi lasów 
państwowych. Ponieważ lasy 
gminne przynależą do poszcze-
gólnych sołectw, ściśle współ-
pracuję z sołtysami. 

Kbr: Na jakiej podstawie wy-
daje pan zezwolenia na wy-
cinkę drzew i krzewów i jak 
wygląda procedura otrzyma-
nia zezwolenia?

Bartosz Szczepanik: Usuwanie 
drzew i krzewów z terenów nie-
ruchomości podlega pod prze-
pisy ustawy o ochronie przy-
rody, których nie stosuje się 
min. do drzew i krzewów w la-
sach, drzew owocowych, drzew 
i krzewów na plantacjach oraz 
których wiek nie przekracza 10 
lat. Z wnioskiem o wydanie ze-
zwolenia może wystąpić posia-
dacz nieruchomości , gdy po-
siadacz nie jest właścicielem 
musi dołączyć zgodę właści-
ciela. Może również wystąpić 
właściciel urządzeń takich jak 
linie przesyłowe różnego ro-
dzaju, jeżeli drzewa lub krzewy 
zagrażają funkcjonowaniu 
urządzeń. Wniosek taki musi za-
wierać: nazwę gatunku drzewa 

lub krzewu, ob-
wód pnia, prze-
znaczenie te-
renu, przyczynę i 
termin zamierzo-
nego ich usunię-
cia, wielkość po-
wierzchni z któ-
rej zostaną usu-
nięte krzewy, ry-
sunek lub mapkę 
określającą usy-
tuowanie drzewa 
lub krzewu na 
nieruchomości. 
Po złożeniu kom-
pletnego wnio-
sku udaję się do 
wnioskodawcy 
na oględziny 
drzew lub krzewów. Sporzą-
dzam stosowny protokół, a na-
stępnie wydawane jest lub nie 
zezwolenie (np. gdy ktoś złożył 
wniosek na usunięcie drzewa 
obumarłego, a ja podczas oglę-
dzin stwierdzę, że drzewo jest  
w pełni zdrowe).

Kbr: Jak ustawa dotycząca 
ochrony przyrody odnosi się 
do wycinki drzew i krzewów?

Bartosz Szczepanik: Zezwole-
nie z działek gminnych wydaje 
starosta, natomiast z terenów 
wpisanych do rejestru zabyt-
ków wydaje wojewódzki kon-
serwator zabytków. Zezwolenie 
na usunięcie drzew z pasa dro-
gowego drogi publicznej z wy-
łączeniem obcych gatunków to-
poli wydaje się po uzgodnie-
niu z regionalnym dyrektorem 
ochrony środowiska. Oględziny 
wskazanych do wycinki drzew 
lub krzewów powinny być prze-
prowadzane w warunkach 
umożliwiających określenie 
występowania w ich obrębie 
gatunków chronionych. Usuwa-
nie drzew i krzewów z zadrze-
wień powinno być przeprowa-
dzone poza okresem gniazdo-
wania ptaków.

Kbr: Proszę powiedzieć ile 
wniosków o wycinkę drzew 
i krzewów, wpływa w ciągu 
roku do Urzędu Miejskiego  
w Dukli?

Bartosz Szczepanik: Z roku na 
rok rośnie ilość składanych do 
urzędu wniosków o wydanie ta-
kich zezwoleń. Kiedy rozpoczy-
nałem pracę było to około 100 
wniosków rocznie, a obecnie 
około 400.

Kbr: Czy sądzi pan, że rośnie 
świadomość ekologiczna na-
szego społeczeństwa, czy 
przyczyna ma inne podłoże?

Bartosz Szczepanik: Moim 
zdaniem wpływ na składaną 
ilość wniosków mają media, 
które nagłaśniają sprawy wy-
cinki drzew bez zezwoleń i wy-
sokość nałożonych kar admi-
nistracyjnych. Niewątpliwie 
świadomość ekologiczna ro-
śnie, mam nadzieję że i ja do-
łożyłem do tego swój mały ka-
myczek wiedzy, ponieważ na ze-
braniach wiejskich każdora-
zowo przedstawiam te zagad-
nienia mieszkańcom.

Kbr: Czy przewidziane są kary 
za wycięcie drzew bez decyzji 
administracyjnej, jeśli tak to 
jakiej wysokości są to kary?

Bartosz Szczepanik: Burmistrz 
wymierza administracyjną karę 
pieniężną min. za: zniszczenie 
terenów zieleni, albo drzew lub 
krzewów spowodowane niewła-
ściwym wykonywaniem robót 
ziemnych lub wykorzystaniem 
sprzętu mechanicznego, usuwa-
nie drzew lub krzewów bez wy-

maganego zezwolenia, znisz-
czenie drzew, krzewów lub tere-
nów zieleni spowodowane nie-
właściwym wykonaniem zabie-
gów pielęgnacyjnych. Podam 
przykład, za wycięcie bez ze-
zwolenia dębu o obwodzie pnia 
100 cm administracyjna kara 
pieniężna wyniesie około 65 
tys. zł.

Kbr: Gdzie i w jakich godzi-
nach przyjmuje pan intere-
santów?

Bartosz Szczepanik: Od 1 
marca br. będę przyjmował 
mieszkańców w pokoju 101 
na parterze w Urzędzie Miej-
skim w Dukli, w godz. od 7.00 
- 15.00. Tel. 13 432 91 17. Ser-
decznie zapraszam. 

Kbr: Dziękuję za rozmowę 
Darz Bór

Bartosz Szczepanik

O Puchar  
Burmistrza Dukli
19 lutego 2015r. w Chyrowej odbyły się Otwarte Zawody  
w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Burmistrza Dukli. 

W zawodach wzięło udział 
131 zawodników w siedmiu ka-
tegoriach wiekowych. Po emo-
cjonujących zjazdach uczest-
nicy zawodów udali się na posi-
łek, a dla najmłodszych narcia-
rzy odbył się quiz wiedzy na te-
mat pracy ratowników GOPR. 
Następnie Bieszczadzka Grupa 
GOPR przygotowała pokaz ra-
townictwa na stoku z udzia-
łem poszkodowanego w odsło-
nach „dziś” i „dawniej”. Sam 
pokaz, nagrody w quizie oraz 
przejazdy skuterem GOPR były 
dla dzieci wielką atrakcją. Dy-
plomy i puchary wręczała pani 
Elżbieta Wróbel zastępca bur-
mistrza Dukli.

Podziękowania kierujemy 
do właścicieli Stacji Narciar-
skiej Chyrowa SKI za udostęp-
nienie obiektu oraz włączenie 
się w organizację imprezy.

Wszystkim uczestnikom za-
wodów dziękujemy za udział  
i gratulujemy osiągnięć.

Wyniki zawodów.

Kat A 2007 i młodsi
Wiktoria Górecka – 1. miejsce

Kategoria B 2007 i młodsi
Pawłowski Jakub – 1. miejsce, 
Jach Igor - 2., Drajewicz Karol 
– 3.

Kategoria C Dzieci starsze
Węglowska Laura – 1 miejsce, 
Węglowska Emilia – 2. Derwich 
Zofia - 3.

Kategoria D Dzieci starsze
Czaja Norbert – 1. miejsce, 
Belcik Seweryn – 2., Szmyd 
Bartłomiej – 3.

Kategoria E Młodszy junior
Górecka Karolina - 1. Miejsce, 
Torba Zuzanna – 2. Jakieła 
Martyna – 3.

Kategoria F Młodszy junior
Grzegorzak Gabriel - 1. 
Miejsce, Kowalewski Kornel – 
2., Ryznar Marcin – 3.

Kategoria G Junior
Garncarska Katarzyna – 1. miej-
sce, Mikuszewska Dominika - 
2., Steczkowska Kinga – 3.,

Kategoria H Junior
Liberda Filip – 1. Miejsce, 
Kołacz Marcin – 2. Aszklar 
Szymon – 3.

Kategoria I Junior starszy
Węglowska Kamila – 1. Miejsce, 
Woźniak Natalia - 2., Pitak 
Izabela – 3.,

Kategoria J Junior starszy
Wojtowicz Krzysztof – 1. 
Miejsce, Suski Jan - 2., Krężałek 
Tomasz – 3.

Kategoria K Liceum
Garncarska Weronika – 1. 
Miejsce, Lipka Gabriela – 2., 
Frydryk Wioletta – 3.,

Kategoria L Liceum
Grzegorzak Kacper – 1. 
Miejsce, Gosztyła Krystian – 2., 
Garncarski Adam – 3.

Kategoria M 1995 i starsi
Ryznar Aneta – 1. miejsce 

Kategoria N 1995 i starsi
Kościelniak Bartłomiej – 1. 

Miejsce, Garncarski Józef – 2., 
Węglowski Jacek – 3.

kbr 
Fot. Anna Szczęsny

Na początek  
siódme miejsce

Drużyna MOSiR Dukla zajęła VII miejsce w Turnieju 
Piłki Siatkowej Gmin Zaprzyjaźnionych, który organizowała 
Gmina Wiśniowa.

W sobotę 7 lutego na 2 halach w Wiśniowej odbył się coroczny 
Turniej Piłki Siatkowej Gmin Zaprzyjaźnionych. Po losowaniu ze-
spół z Dukli trafił do grupy z zespołami: Gminy Dydnia, Gminy 
Wielopola Skrzyńskiego oraz Gminy Brzostek. Drużyna z Dukli 
występująca pod nazwą MOSiR Dukla przegrała wszystkie me-
cze w stosunku 0:2 i zajęła 4 miejsce w swojej grupie i nie awan-
sowała do finałów.

W drużynie widoczny był brak doświadczenia i ogrania na za-
wodach tej rangi, gdyż dla wszystkich zawodników był to pierw-
szy turniej. Zespół z Dukli był najmłodszy ze wszystkich drużyn 
biorących udział w turnieju. Drużyna MOSiR Dukla wystąpiła  
w następującym składzie: Dołęgowski Przemysław, Dołęgowski 
Hubert, Patla Paweł, Krówka Damian, Moskal Grzegorz, Bel-
cik Łukasz, Głowacki Karol, Kmiecik Marcin.

Damian Leśniak

Zwycięzcy kat. N i starsi z panią wiceburmistrz Elżbietą Wróbel
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Dzień Babci i Dziadka 
w przedszkolu w Dukli

Dzień Babci i Dziadka to jedno z najważniejszych świąt  
w Przedszkolu Gminnym w Dukli. Uroczyste spotkania prze-
biegały przez cały ostatni tydzień stycznia. 

Każda grupa przygotowała część artystyczną, podczas któ-
rej dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wo-
kalne i taneczne. To był naprawdę wyjątkowy czas, pełen radości  
i dumy. Uśmiechnięte twarze Babć i Dziadków po raz kolejny uka-
zały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile 
razem z wnukami.

Babciom i Dziadkom jeszcze raz życzymy duuużo zdrowia,  
radości i tego, aby zawsze byli dumni ze swoich wnucząt tak, jak 
w dniu ich występu.

Anna Buczyńska- Pac 
Alicja Jaworska

Gimnazjaliści ZSP w Równem  
w Warszawskiej Szkole Filmowej

15 lutego 2015 roku sze-
ściu uczniów ZSP w Równem: 
Karol Patla, Dominik Bałon, 
Krzysztof Wojtowicz, Mate-
usz Fesz, Maciej Bek i Szy-
mon Ulijaszyk - miało oka-
zję uczestniczyć w wyjątko-
wym wydarzeniu – warsztatach 
filmowych, które odbyły się  
w Warszawskiej Szkole Fil-
mowej w ramach realiza-
cji ogólnopolskiego programu 
Akademii Filmoteki Szkolnej. 
Koordynatorkami tego projektu 
w ZSP w Równem są panie 
Aneta Cyran i Beata Bek. Gim-
nazjaliści ostatni dzień swoich 
zimowych ferii spędzili bardzo 
owocnie, gdyż wzięli udział w 
całodziennych zajęciach opera-
torskich i montażowych, pod-
czas których realizowali etiudy 
filmowe. 

Zajęcia prowadził mon-
tażysta Piotr Gorszczyński, 
który starał się zarazić mło-
dych adeptów sztuki filmowej 
swoim zapałem, wiedzą i pa-
sją. Harmonogram zajęć był 

bardzo napięty, najpierw odbył 
się krótki wykład – połączony 
z zajęciami praktycznymi – do-
tyczący roli światła i sposobów 
eksponowania bohaterów w fil-
mie. Po nim natomiast nastą-
pił moment najbardziej ocze-
kiwany przez uczniów: podział 
na dwie grupy i otrzymanie pro-
fesjonalnego sprzętu do kręce-
nia filmów. Teraz należało już 
tylko zrealizować własny film 
inspirowany obrazem Krzysz-
tofa Kieślowskiego „Gada-
jące głowy”. Praca chociaż mo-
zolna, była bardzo intensywna, 
gdyż trzeba było stworzyć ory-
ginalny scenariusz, ułożyć 
szczegółowe pytania i w końcu 
zająć się czasochłonną realiza-
cją własnej etiudy.

Film Krzysztofa Kieślow-
skiego skłonił młodych pasjo-
natów kina do postawienia so-
bie trudnych pytań: czy uwa-
żasz, że jesteś wolny, jeżeli tak, 
to czy wolność ta daje Ci bez-
pieczeństwo, czy w tym co ro-
bisz, jak żyjesz - jesteś auten-

Czajniczki i dzbanki  
z kolekcji Wilfrieda de Meyera

W Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli od końca lutego 
do końca kwietnia prezentowana jest piękna kolekcja porcela-
nowych i fajansowych czajników, dzbanków oraz innych na-
czyń do parzenia kawy i herbaty. 

Zbiór ten liczy ponad 400 
obiektów, datowanych od XIX 
do XXI stulecia. W jego skład 
wchodzą bardzo osobliwe eg-
zemplarze o przeróżnych for-
mach i oryginalnych zdobie-
niach, pochodzące z różnych 
stron świata, m.in.: z Chin, Ja-
ponii, Tunezji, Maroka i wielu 
krajów europejskich. Ta nieby-
wała kolekcja należy do Wil-
frieda de Meyera, z pochodze-
nia Belga, który od kilkunastu 
lat mieszka w Gorlicach. Znany 
jest ze swojej wielkiej pasji ko-
lekcjonerskiej, którą rozwi-
jał przez lata. Kolekcjonerstwu 
Wilfrieda de Meyera sprzyjała 
praca, gdyż najpierw jako ma-
rynarz, mógł odwiedzać porty 
w różnych częściach świata  
i nabywać interesujące go 
unikatowe przedmioty, póź-
niej jako kierowca samocho-
dów ciężarowych przemierza-
jąc całą Europę kontynuował 
swoje zamiłowania. Rozliczne 
zainteresowania Wilfrieda de 
Meyera pozwoliły mu zgro-
madzić kilkanaście interesują-
cych kolekcji m.in.: zabawek, 
znaczków pocztowych, kalen-
darzy, pocztówek, medali, ko-
ronek flamandzkich, sztućców 
z całego świata, różnego typu 
przedmiotów ceramicznych, 

czy właśnie czajników i dzban-
ków z różnych okresów i róż-
nych zakątków naszego globu. 
Często w tych zbiorach można 
odnaleźć unikatowe okazy, ta-
kie też występują w kolekcji 
akcesoriów do herbaty prezen-
towanej w naszym Muzeum.

Wilfried de Meyer ma na 
swoim koncie kilkadziesiąt in-

Plac w Wietrznie 
zagospodarowany

W ramach realizowanego projektu pt. „Zagospodarowanie 
placu przy Domu Ludowym w Wietrznie” zakupiono i zmon-
towano na placu przy Domu Ludowym w Wietrznie: cztery ławki 
parkowe z oparciem, dwie donice okrągłe na kwiaty i iglaki, cztery 
donice podłużne na kwiaty, cztery kosze na śmieci, trzy maszty na 
flagi, dwa stojaki na rowery. Zakupiono także 3 flagi: polską, UE 
i dukielską, a także ziemię i sadzonki kwiatów i iglaków do do-
nic. Prace porządkowe i wyrównanie terenu były wkładem wła-
snym gminy Dukla do projektu. Całkowita wartość projektu wy-
niosła12 468,45 zł, w tym udział funduszy unijnych 8 831,39 zł, 
pozostały wkład to wkład gminy Dukla.

Projekt był współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Mamy nadzieję, że mieszkańcy Wietrzna będą z zagospodaro-
wania placu zadowoleni.

Krystyna Boczar-Różewicz

tyczny, czego byś nie chciał do-
świadczyć, a co jest dla Ciebie 
najważniejsze. 

Do przerwy obiadowej 
wszystkim udało się nagrać 
cały potrzebny materiał. Po 
niej nastąpiła już tylko żmudna 

praca nad montażem, mu-
zyką dźwiękiem i napisami. 
Wszyscy zdążyli wywiązać się  
z zadania i tuż przed godziną 
osiemnastą nastąpiła uroczysta 
premiera dwóch wspaniałych 
filmów.

Uczniowie wrócili do do-
mów z głowami pełnymi no-
wych pomysłów i pełni energii 
na rozpoczynające się nowe pół-
rocze roku szkolnego 2014/15. 

Aneta Cyran 
zdjęcia na wkładce

dywidualnych wystaw w Pol-
sce i za granicą. W dukielskim 
Muzeum były już eksponowane 
wystawy, m. in.: Historia Pol-
ski na medalach, Sztućce z ca-
łego świata czy Koronki fla-
mandzkie. Wymienione ekspo-
zycje cieszyły się dużym zain-
teresowaniem, mamy nadzieję, 
że kolekcja czajników i dzban-
ków również wzbudzi zachwyt 
i podziw oglądających je osób.

Aleksandra Żółkoś 
fot. kolor na wkładce

Fragment zagospodarowanego placu

Ławeczka z donicą
Kosz na śmieci
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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

IV Konkursu Poezji 
Obcojęzycznej
Regulamin
1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawo-

wych, gimnazjalnych i liceum z terenu Gminy Dukla, którzy 
przygotują do zaprezentowania jeden wiersz przedstawiciela 
literatury danego obszaru językowego (język angielski, język 
niemiecki, język rosyjski, język włoski).

2. Jeden uczeń może recytować wiersz tylko w jednym języku.
3. Wiersz może recytować tylko jedna osoba.
4. Przy ocenie recytacji wierszy komisja konkursowa będzie brała 

pod uwagę:
 - opanowanie tekstu na pamięć,
 - poprawność wymowy i akcent,
 - interpretacja i wrażenie artystyczne. 

5. Kategorie wiekowe:
I kategoria - klasy od I do III Szkoła Podstawowa,
II kategoria - klasy od IV do VI Szkoła Podstawowa,
III kategoria - Gimnazjum,
IV kategoria - Szkoły ponadgimnazjalne.

6. Laureaci IV Konkursu Poezji Obcojęzycznej w poszczególnych 
kategoriach otrzymają dyplomy i nagrody.

7. Konkurs odbędzie się
5 marca 2015r. o godz. 9.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kul-

tury w Dukli
 Karty należy przesłać do 27 lutego 2015r. na adres: norbert@du-

kla.pl tel. 662054407
 8. Cele konkursu:

 - zwiększenie atrakcyjności nauki języków obcych oraz dosko-
nalenie poprawności wymowy, poznanie przez uczniów po-

Konkurs Wielkanocny
na najpiękniejszą pisankę, kraszankę, malowankę, 

stroik oraz palmę wielkanocną 

1. W konkursie mogą wziąć udział dorośli i dzieci z terenu Gminy 
Dukla. 

2. Prace należy składać od 17 do 20 marca 2015r. do godz. 16.00 w 
siedzibie Ośrodka Kultury w Dukli (nowy budynek), ul. Trakt 
Węgierski 38, tel. 662054407 

3. Prace oceniane będą w kategoriach 
a) pisanka, kraszanka, malowanka - zdobiona metodą tradycyjną 
b) pisanka współczesna 
c) palma wielkanocna 

 - do 150 cm 
 - od 150 do 300 cm maksymalnie

d) stroik wielkanocny 
4. Każda praca musi posiadać metrykę 

Kategoria 
Imię i nazwisko autora 
Klasa, szkoła 
Imię i nazwisko opiekuna, nr tel. 
W przypadku osoby dorosłej miejscowość i podpis 

(Prace bez metryk nie wezmą udziału w konkursie)
5. Prace wykonane metodą tradycyjną będą wyżej oceniane
6. Ogłoszenie wyników nastąpi 25 marca na stronie internetowej 

www.ok.dukla.pl
7. Komisja konkursowa w każdej kategorii przyzna nagrody oraz 

wyróżnienia.
8. Wystawa prac konkursowych i rozdanie nagród odbędzie się 29 

marca 2015r. podczas „KIERMASZU WIELKANOCNEGO” 
o godz. 14.00 w nowym budynku Ośrodka Kultury w Dukli, ul. 
Trakt Węgierski 38. 

Ferie z OK

Konkurs Piosenki 
Obcojęzycznej 

20 lutego br. w Zespole Szkół nr 2 odbył się „Konkurs 
Obcojęzycznej Piosenki Popularnej o Tematyce Miłosnej”. 

Tegoroczne ferie cieszyły 
się bardzo dużym zaintereso-
waniem. 30 ochotników spoty-
kało się od 1 do 15 lutego. Za-
jęcia trwały od godziny 9.00 do 
14.00. Każdego dnia zapew-
nione było drugie śniadanie. 
Dzieci było tak dużo, że ledwo 
mieściliśmy się podczas posiłku 
w sali artystycznej. W tym roku 

możliwość tworzenia pięknych 
ilustracji oraz Eko-robotów, an-
gażowały się również w zaję-
cia kulinarne. Mali kucharze 
przygotowywali wspólnie za-
piekanki oraz „ryżowe jeże”. 
Instruktorzy przeprowadzali 
małe eksperymenty, które cie-
szył się sporym zainteresowa-
niem. Szczególnie podobała 
się „lawa wulkaniczna” i „spa-
dająca moneta”. W programie 
nie zabrakło również atrakcji 
stricte związanych z zimą: czyli 
wyjścia na lodowisko. Program 
ferii zawierał również gry lo-
giczne; konkursy, zagadki, za 
które dzieci były nagradzane. 

Konkurs Darta 
W dniach 19-22. 01. 2015 r. w Środowiskowym Domu Sa-

mopomocy w Cergowej odbył się Konkurs Darta. 

W kategorii żeńskiej miejsca na podium zdobyły: Małgorzata 
Chudyk, Marzena 
Głód i Halina Goresz. 
W kategorii męskiej: 
Grzegorz Zygmunt, 
Adam Mastej i Józef 
Mastej. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody  
i dyplomy, które wrę-
czyła p. kierownik 
Bogumiła Dymek-
Urynowicz. Zwycięz-
com gratulujemy.

Kamil Krowicki

Finałem, jak w poprzednich la-
tach był wyjazd na basen i do 
McDonald‘s. Dzieci miały oka-
zję wyszaleć się na zjeżdżalni, 
wodnym torze przeszkód  
i zrelaksować się w jacuzzi.  
W ostatni dzień ferii zorganizo-
wane zostało oficjalne zakoń-
czenie z wręczeniem pamiąt-
kowych dyplomów oraz upo-
minków. Bardzo cieszy nas tak 
spore zainteresowanie dzieci 
naszą ofertą. W swoim imie-
niu możemy tylko zaprosić naj-
młodszych na kolejny cykl za-
jęć. Serdecznie zapraszamy!

Paulina Uliasz 
zdjęcia na wkładce

instruktorzy Ośrodka Kultury 
przygotowali dla dzieci wiele 
atrakcji. Prowadzone były za-
jęcia plastyczne, teatralne oraz 
seanse filmowe. Najmłodsi 
mieli okazję wykazać się swo-
imi talentami na scenie sali wi-
dowiskowej Ośrodka Kultury 
odgrywając różne role. Podczas 
zajęć plastycznych dzieci miały 

ezji i otwarcie ich na kulturę innych krajów, motywowanie 
uczniów do wystąpień publicznych.

 9. Zgłoszenie musi zawierać dane:
 a. Imię i nazwisko wykonawcy 
 b. Kategoria wiekowa
 c. Imię i nazwisko autora i tytuł wiersza 
 d. Język prezentacji
 e. Instytucja delegująca 
 f. Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu

Współorganizatorem konkursu 
był Ośrodek Kultury w Du-
kli. To już ósma edycja kon-
kursu, który na trwale wpisał 
się w kalendarz szkoły. I tym 
razem, było to niezwykle miłe 
spotkanie gimnazjalistów, lice-
alistów i lingwistycznych pa-
sjonatów z terenu gminy i po-
wiatu. Uczestnicy konkursu 
mieli możliwość zaprezento-
wania swoich zdolności języ-
kowych połączonych z talen-
tem wokalnym. Uczniowie  
w większości śpiewali utwory 
w języku angielskim - wyjątek 
stanowił występ Izabeli Gudek, 
która zaprezentowała piosenkę 
w języku słowackim. 

Jury w składzie Anna Len-
kiewicz (Ośrodek Kultury), 
Małgorzata Lasek – Such (na-
uczycielka muzyki) oraz Sła-
womir Chłopecki (nauczyciel j. 
angielskiego), przyznało nastę-
pujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii  
Gimnazjum - Soliści:

I miejsce - Laura Filar repre-
zentująca Publiczne Gimna-
zjum w Krościenku Wyżnym;

II miejsce - Dominika Si-
kora reprezentująca ZS nr 2 
w Dukli;

III miejsce - Sabina Mercik 
z Publicznego Gimnazjum  
w Krościenku Wyżnym;

Wyróżnienia otrzymały: Na-
talia Woźniak z Gimnazjum 
w Iwli oraz Kamila Kula 
z Gimnazjum w Jasionce.

W kategorii  
Gimnazjum - Zespoły:

I miejsce - Zespół wokalno- 
instrumentalny „Song” z Kro-
ścienka Wyżnym.

W kategorii  
Szkoły Ponadgimnazjalne - 

Soliści:
I miejsce - Katarzyna Ma-

koś reprezentująca ZS nr 2 
w Dukli;

II miejsce - Natalia Ślusarczyk 
ze Szkoły Muzycznej;

III miejsce - Aleksandra Mie-
rosławska z Michalickiego 
Zespołu Szkół w Miejscu 
Piastowym;

Wyróżnienie otrzymała Alek-
sandra Szajna z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Krośnie.

Jury, za brawurowe wyko-
nane piosenki „Memory”, przy-
znało Grand Prix Konkursu 
uczennicy szkoły muzycznej 
w Krośnie Marlenie Rygiel, 
która reprezentowała szkołę 
muzyczną,.

Laureaci 
zastali uho-
norowani pu-
charami i na-
g r o d a m i , 
które uroczy-
ście wręczyli 
pan burmistrz 
Andrzej Byt-
nar oraz dy-
rektor Jan 
Drajewicz.

red 
fot. na wkładce Laureaci konkursu

Majerowie najlepsi 
W dniach 6-7 lutego 2015 roku w Zawadce Rymanowskiej 

odbyły się I Mistrzostwa Zawadki Rymanowskiej w tenisie sto-
łowym w kategorii „open”. 

Zawody zostały zdominowane przez rodzinę państwa Maje-
rów, która zajęła trzy pierwsze miejsca. Na szczególne wyróż-
nienie zasługuje postawa dwunastoletniego Patryka Majera, zdo-
bywcy pierwszego miejsca, który w walce o podium pokonał dużo 
starszych od siebie kolegów. Drugie miejsce wywalczyła, jako je-
dyna kobieta w zawodach, siedemnastoletnia Patrycja Majer. Naj-
młodszym zawodnikiem zawodów był dziewięcioletni Kuba Bąk.

Wyniki I Mistrzostw Zawadki Rymanowskiej w tenisie stołowym:
I miejsce - Patryk Majer,
II miejsce - Patrycja Majer,
III miejsce - Bartek Majer.
Dyplomy i nagrody wręczył sołtys Zawadki Rymanowskiej  

     – Bogdan Płóciennik.
Bogdan Płóciennik  

sołtys Zawadki Rymanowskiej
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Nagrodzeni zawodnicy oraz sołtys Bogdan Płóciennik (z prawej).
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Medal dla państwa Staroniów

W setną rocznicę urodzin

Dzień Ratownictwa w Barwinku

Uczestnicy spotkania „Bezpieczne ferie”

Uhonorowany medalem J. Staroń (2gi z prawej) z burmistrzem Dukli 
Andrzejem Bytnarem i przedstawicielami WKU w JaśleKomendant WKU w Jaśle mjr K. Kowal wręcza medal Józefowi Staroniowi

Burmistrz Andrzej Bytnar wręcza 
kwiaty i upominek okolicznościowy 
pani Karolinie Głód

Gratulacje i kwiaty od pań z Inspektoratu ZUS w Krośnie

Karolina Głód

fot. kbr

Szacowna Jubilatka z panią Jolantą  
Albrycht z-cą kierownika USC w Dukli

Pokaz unieruchamiania kończyny w wykona-
niu strażaków z OSP Dukla

Dzień ratownictwa  
w Barwinku

6 lutego br. w piątek w godzinach popołudniowych w Domu 
Ludowym w Barwinku strażacy z OSP w Barwinku wraz  
z przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego w Krośnie zorganizowali dla dzieci i młodzieży spotka-
nie „Bezpieczne Ferie”.

Spotkanie było zorganizo-
wane w ramach Dnia Ratow-
nictwa. Składało się z dwóch 
części. W pierwszej uczestnicy 
spotkania wysłuchali wykładu 
p. Jerzego Niepokoja z WORD 
w Krośnie na temat bezpiecz-
nego poruszania się po dro-
gach publicznych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem pory zi-
mowej. Następnie odbył się po-
kaz pierwszej pomocy w wyko-
naniu dyplomowanego ratow-
nika medycznego Piotra Wańcy 
we współpracy ze strażakami  
z OSP Dukla. Ratownik omó-
wił, a strażacy prezentowali po-
moc w zakresie: resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej, unie-
ruchamiania kończyn przy zła-
maniach, czy przy z krwotoku 
z nosa.

W części drugiej spotka-
nia odbył się konkurs dla dzieci  
i młodzieży z wiedzy o ruchu 
drogowym i pierwszej pomocy. 

Zaprezentowano także sprzęt 
ratownictwa technicznego wy-
korzystywany przez strażaków 
z Dukli.

Zwycięzcami konkursu zostali:
1. miejsce - Kamila Barnaś
2. miejsce – Norbert Glazer, 

Natalia Delimata, Krzysz-
tof Kwaśniewski

3. miejsce – Patrycja Glazer, 
Justyna Madej, Tomasz 
Delimata
Sponsorem nagród w kon-

kursie była firma Beko, jeden z 
największych w Europie produ-
centów sprzętu AGD. Zwycięz-
com konkursu nagrody wręczył 
przedstawiciel firmy Pan To-
masz Boczar. Każdy z uczest-
ników pokazów otrzymał ele-
ment odblaskowy ufundowany 
przez Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Krośnie.

Krystyna Boczar-Różewicz 
fot. na wkładce

W setną rocznicę 
urodzin

Pani Karolina Głód z Jasionki 2 lutego br. obchodziła 
setną rocznicę urodzin. Szacowną Jubilatkę odwiedził w tym 
dniu burmistrz Dukli Andrzej Bytnar z kwiatami i prezentem 
okolicznościowym.

Były także życzenia, kwiaty 
i prezent od Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Dukli, który repre-
zentowała Jolanta Albrycht 
– zastępca kierownika USC. 
Na urodziny przybyły rów-
nież przedstawicielki Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych  
w Jaśle Maria Bogacz – kie-
rownik Inspektoratu w Krośnie 
i specjalistka Katarzyna Jaku-
bowicz – Dobrowolska. Nie za-
brakła również przedstawiciela 
prasy lokalnej. 

Pani Karolina Głód urodziła 
się w Iwli w gminie Dukla,  
w wieku 19 lat wyszła za mąż 
za Stanisława Głoda z Jasionki 
i zamieszkała u męża. Szybko 
owdowiała. Drugi raz wyszła 
za mąż za Wojciecha Głoda  
z Jasionki. Urodziła siedmioro 

dzieci, 3 synów i cztery córki, 
z których dwoje zmarło w dzie-
ciństwie. Całe życie pracowała 
na roli. Dochowała się 16 wnu-
cząt, 25 prawnucząt i troje pra 
– prawnucząt.

Pani Karolinie składamy 
życzenia 200 lat w dobrym 
zdrowiu.

W gminie Dukla żyje trzy 
kobiety, które ukończyły 100 
lat, jedna z nich mieszkanka 
Iwli niebawem skończy 106 
lat. Mieszkańców w wieku od 
95 do 106 lat jest siedemna-
ścioro, w tym piętnaście kobiet 
i dwóch mężczyzn. Jesteśmy 
jedna z gmin w Polsce z naj-
większą liczbą 100 latków.

Krystyna Boczar-Różewicz 
fot. na wkładce

Medal dla państwa 
Staroniów

W gminie Dukla Srebrnym medalem „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju” odznaczeni zostali pp. Henryka i Józef 
Staroniowie z Równego. 

Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejskim w Dukli. Me-
dal odebrał w imieniu własnym i żony Józef Staroń z rąk ppł. An-
drzeja Nykiel komendanta Wojskowej Komisji Uzupełnień w Jaśle.  
W uroczystości uczestniczyli również burmistrz Dukli Andrzej Byt-
nar i z-ca komendanta WKU w Jaśle mjr Krzysztof Kowal.

Medal nadawany jest przez Ministra Obrony Narodowej na 
podstawie art. 2 , ust.2 ustawy o ustanowieniu medalu „Za zasługi 
dla Obronności Kraju” dla rodziców, których przynajmniej trzech 
synów odbyło zasadniczą służbę wojskową.

Synowie, którzy odbyli służbę to: Damian, Marcin i Łukasz. Gra-
tuluję rodzicom wychowania synów, a synom nienagannej służby.

Krystyna Boczar-Różewicz
fot. na wkładce

Jasełka w Wietrznie
Blisko 20 dzieci z Wietrzna uczestniczyło w zajęciach  

teatralnych prowadzonych przez Paulinę Uliasz z Ośrodka 
Kultury w Dukli. 

Zespół zadebiutował na deskach Domu Ludowego w Wietrz-
nie. Młodzi aktorzy wystawili Jasełka. Publiczność była za-
chwycona.

Próby trwały od października ubiegłego roku. Dzieci spoty-
kały się raz w tygodniu w DL w Wietrznie. Ćwiczyły dykcję i mi-
mikę . Powtarzały swoje role. - Czasem bardzo długie – zauważa 
Paulina Uliasz. Dodaje również, że nie spodziewała się takiego za-
angażowania. Według instruktorki dzieci lubią zabawę w teatr. Po-
twierdzają to młodzi artyści. Według nich zajęcia są bardzo cie-
kawe. - Uczymy się poruszania na scenie. Odpowiedniej wymowy 
i gestykulacji – wymieniają dzieci. Przedstawienie było profesjo-
nalnie przygotowane. Debiutanci spisali się znakomicie. Publicz-
ność była zachwycona. Oświetlenie wraz z nagłośnieniem zapew-
nił Ośrodek Kultury w Dukli

Zajęcia będą kontynuowane. Zatem czekamy na kolejny spek-
takl w wykonaniu młodych aktorów z Wietrzna.

Agnieszka Dembiczak 
fot. na wkładce
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W Warszawskiej Szkole Filmowej
Czajniki i dzbanki z kolekcji 
Wilfrieda de Meyera

Dzień Babci, Dzień Dziadka

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Uczestnicy wyjazdu

Inscenizację jasełek wykonały dzieci z SP w Wietrznie Publiczność dopisała

Uczestnicy wyjazdu z opiekunkami przy Zamku Królewskim.  
Fot. [archiwum ZSP Równe]

Jasełka w Wietrznie

Ferie z Ośrodkiem Kultury

Chiński czajnik do parzenia herbaty
Fragmenty wystawy
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Inscenizacja przygotowana przez przedszkolaki dla dziadków Fot. A Jaworski
Na uroczystości w przedszkolu

Laureaci konkursu z burmistrzem A. Bytnarem i organizatorami
Burmistrz Andrzej Bytnar i dyr ZS nr 2 Jan Drajewicz  
wręczają nagrody laureatom

Fot. archiwum ZS nr 2

Frekwencja zawsze dopisywała
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ciąg dalszy na str. 27 u

II Memoriał im. Stanisława Piesika w Dukli
Grupa B

Przełęcz Dukla JS Żwir Geo S.C. 2-0
Proms.pl Drink Team 0-0
RKS CHUWDU Przełęcz Dukla  0-2
Przełęcz Dukla JS Drink Team 2-3
Żwir Geo S.C. Przełęcz Dukla  0-2
Proms.pl RKS CHUWDU 1-0
Przełęcz Dukla JS Przełęcz Dukla  1-1
Drink Team RKS CHUWDU 0-2
Żwir Geo S.C. Proms.pl 0-0
Przełęcz Dukla JS RKS CHUWDU 2-1
Przełęcz Dukla  Proms.pl 0-0
Drink Team Żwir Geo S.C. 3-0
Przełęcz Dukla JS Proms.pl 1-1
RKS CHUWDU Żwir Geo S.C. 3-1
Przełęcz Dukla  Drink Team 2-1

Półfinały: 
Osiedle Guzikówka Przełęcz Dukla JS 1-0
Przełęcz Dukla All Stars Przełęcz Dukla 0-3

Mecz o 3 miejsce 
Przełęcz Dukla JS  Przełęcz Dukla All Stars 4-1 

Finał
Osiedle Guzikówka Przełęcz Dukla  2-0

Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Karol 
Moszczyński (Przełęcz Dukla juniorzy starsi), królem strzelców 
Kamil Kowalski (Przełęcz Dukla All Stars), a najlepszym bram-
karzem okazał się Mariusz Sabatowski (Osiedle Guzikówka).
Zwycięzcom i uczestnikom memoriału gratulujemy.

Krystyna Boczar-Różewicz 
Fot. kbrIV Turniej Szachowy 

o Mistrzostwo Beskidu 
Niskiego 

W dniach 9 – 13 lutego 2015 r. w Szkole Podstawowej  
w Iwli odbył się IV Turniej Szachowy o Mistrzostwo Beskidu 
Niskiego. 

Rozegrane zostały dwa turnieje w szachach klasycznych i je-
den w szachach szybkich. Organizatorami turnieju byli: Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli i UKS Rekord Iwla.

W turnieju A wzięło udział 26 uczestników, którzy rywalizo-
wali na dystansie 9 rund, tempem 90 min. na zawodnika. Turniej 
rozgrywany był systemem szwajcarskim. Średni ranking turnieju 
1653. Zawody sędziował pan Piotr Fałatowicz.

Wyniki:
1. Patryk Mrozowski KKSz Urania Krosno
2. Mateusz Skomiał LKS Parnas Stara Wieś
3. Daniel Kopczyk LKS Parnas Stara Wieś
4. Adam Składanowski KKSz Urania Krosno
5. Marian Lorenc KKSz Urania Krosno
6. Maciej Czopor KS Komunalni Sanok

Zwycięzcy II piłkarskiego Memoriału im. Stanisława Piesika z dyr MOSiR Michałem Szopą i prezesem Wiesławem Jakiełą

Karol Moszczyński - najlepszy zawodnik  
i Kamil Kowalski - najlepszy strzelec  
(obaj z Przełęczy Dukla)

Uroczyste przecięcie wstęgi

Fot. autorki

Mariusz Sabatowski (Osiedle Guzikówka) - 
najlepszy bramkarz

Kapitan drużyny Guzikówka - zwycięzcy memoriału  
odbiera dyplom i nagrody

Otwarcie Domu Ludowego w Lipowicy

Mali kolędnicy z Lipowicy

II Memoriał im. Stanisława Piesika
15 stycznia br. w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-

acji w Dukli odbył się II piłkarski Memoriał im. Stanisława 
Piesika.

Zawodnicy UKS Rekord Iwla uzyskali następujące miejsca: 
Maciej Raus (9), Kamil Szwast (12), Ireneusz Krówka (15), 

Damian Krówka (19), Julia Kluk (26).
Normy na wyższe kategorie szachowe uzyskali: Patryk  

Mrozowski i Mateusz Skomiał (k), Maciej Raus (I) i Ireneusz 
Krówka (II).

Do turnieju B przystąpiło 18 uczestników. Zawody rozgry-
wane były na dystansie 9 rund, tempem 60 min. +5 s na zawod-
nika, systemem szwajcarskim. Średni ranking turnieju 1452.

Wyniki:
1. Piotr Świszcz KKSz Urania Krosno
2. Grzegorz Pańczuk S-KKS Przemyśl
3. Wiktor Dziura LKS Sanovia Lesko
4. Dmitry Komarow S-KKS Przemyśl
5. Albin Szaro Stowarzyszenie Nasz Rymanów
6. Mikołaj Najbar KKSz Urania Krosno

Zawodnicy UKS Rekord Iwla uzyskali następujące miejsca: 
Szymon Pitak (7), Grzegorz Fornal (10), Wiktor Rajchel (11), 

Anna Dróbek (12), Tomasz Frączek (13), Witold Mysza (14), Ma-
ciej Szwast (16).

Fot. kbr

Stanisław Piesik był założycielem klubu piłki nożnej „Prze-
łęcz” w Dukli i w latach 1967 – 1997 był jego prezesem. Pod-
czas Jego prezesury „Przełęcz” awansowała od klasy B do IV 
ligi, gdzie występowała przez 7 lat. Przyczynił się do rozwoju 
piłki nożnej w Dukli, stworzył od podstaw warunki do jej upra-
wiania. Potrafił wokół siebie zebrać grono ludzi, którym na sercu 
leżał rozwój piłki nożnej w Dukli. W czasach jego prezesowania 
nawiązane zostały kontakty z klubami Słowacji i Węgier, które 
trwają do dnia dzisiejszego.

W 2008 roku został odznaczony medalem „Zasłużony dla 
Dukielszczyzny” w kat. Sport. Aż do śmierci w 2009 roku był 
honorowym prezesem klubu KS „Przełęcz”, był także członkiem 
OZPN w Krośnie.

Do udziału w zawodach zgłosiło się 11 drużyn, które po-
dzielono na dwie grupy A i B

Grupa A
FC Kalifornia Osiedle Guzikówka 0-4
Dolina Śmierci Iwla Przełęcz Dukla All Stars 2-2
FC Kalifornia Przełęcz Dukla JM 3-0
Osiedle Guzikówka Przełęcz Dukla All Stars 2-2
FC Kalifornia Przełęcz Dukla All Stars 1-3
Przełęcz Dukla JM Dolina Śmierci Iwla 0-4
FC Kalifornia Dolina Śmierci Iwla 3-3
Przełęcz Dukla JM Osiedle Guzikówka 0-2
Dolina Śmierci Iwla Osiedle Guzikówka 0-1
Przełęcz Dukla All Stars Przełęcz Dukla JM 3-1
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Łęg i rzeka  
– para nierozłączna

Pod ścisłą gatunkową ochroną

Zwierzęta i rośliny występujące na terenie gminy Dukla

Łęg oznacza zarówno las łę-
gowy, jak i nadrzeczną łąkę, 
a wreszcie płaski obszar nad-
rzeczny na terasie zalewowym. 
Zanim człowiek zaczął eksplo-
atować i przekształcać łęgi, lasy 
łęgowe towarzyszyły wszystkim 
rzekom w Europie Środkowej. 
Lasy nadrzeczne są zjawiskiem 
powszechnym. To globalne zja-
wisko świadczy o tym, że w nor-
malnych warunkach rzeki i łęgi 
oddziałują na siebie wzajemnie. 
Dokonuje się to w dwojaki spo-
sób: po pierwsze, poprzez wody 
gruntowe, których stan w łęgu 
zależy od poziomu wody w rzece 
- jeśli poziom ten wzrasta, woda 
z rzeki przesiąka do wód grun-
towych i zwierciadło tych wód  
w łęgu też się podnosi, a gdy po-
ziom wody w rzece opada, opada 
także poziom wód gruntowych, 
tak, że ich poziom waha się re-
gularnie, odpowiednio do ilości 
wody niesionej przez rzekę. Po 
drugie, rzeki i łęgi oddziałują na 
siebie poprzez wody powierzch-
niowe. Gdy rzeka występuje  
z brzegów na przyległe łęgi, naj-
pierw wypełniają się wodą od-
nogi i starorzecza, a następnie 
ulega zalaniu las łęgowy.

To dlatego lekkie wezbra-
nia powodują niewielkie powo-
dzie, nie wyrządzające wielkich 
lub nawet żadnych szkód. Nato-
miast silne wezbrania mogą oka-
zać się dla lasu łęgowego czymś 
w rodzaju klęski żywiołowej, po 
której pozostaje obraz zniszcze-
nia - runo leśne sprawia wrażenie 
zerwanego, podartego i mocno 
uszkodzonego, czasem fala po-
wodziowa wyrywa z korzeniami 
i unosi nawet drzewa i krzewy.

Cóż więc dziwnego, że lu-
dzie postanowili zbudować tamy, 
żeby chronić las łęgowy (i natu-
ralnie również okoliczne tereny 
uprawne) przed niebezpieczeń-
stwem powodzi? Jednak ogrom-
nej większości lasów łęgowych 

ta ochrona wcale nie wyszła na 
dobre. Przez kilka, czasem nawet 
kilkadziesiąt lat rozrastały się 
bujnie, po czym zaczęły marnieć. 
Straciły typową dla siebie wital-
ność. Zostały więc wykarczo-
wane i zastąpione lasami sztucz-
nymi lub użytkami rolnymi. Cóż 
się stało? Dlaczego przeprowa-
dzona w dobrej wierze ochrona 
przed powodziami nie poprawiła 
warunków życiowych w lesie łę-
gowym? W gruncie rzeczy odpo-
wiedź jest bardzo prosta, i dziś 
już ją znamy: otóż las łęgowy po-
trzebuje powodzi!

On żyje dynamiką rzeki. Po-
trzebna mu jest „niszczycielska 
siła” wezbranej wody, bo niesie 
ona z sobą nowe substancje po-
karmowe, stwarza nowe moż-
liwości życia i rozwoju, a także 
zapobiega innowacji gatunków 
zwierząt i roślin, które należą do 
innych zbiorowisk i nie znoszą 
powodzi. I odwrotnie - w pew-
nym sensie również rzeka potrze-
buje łęgu. Jeśli go nie ma, staje 
się kanałem, zwykłą „rynną”, 
gdzie życie nawet w przybliże-
niu nie może przebiegać tak, jak 
w rzece naturalnej, pozostają-
cej w łączności z łęgiem. Rzeka 
czerpie z łęgu substancje po-
karmowe, zwłaszcza związki  
organiczne.

Detrytus roślinny stanowi 
istotną podstawę zaopatrzenia w 
substancje pokarmowe organi-
zmów żywych zamieszkujących 
rzekę - czy to owadów wodnych, 
czy to małży, które żywią się nim 
bezpośrednio, czy też ryb i pta-
ków wodnych, które zjadają zja-
daczy detrytusu. Szczególnie wy-
raźnie widać tę zależność u nie-
których ryb. Do składania ikry,  
a więc do rozmnażania się, po-
trzebują one żyznych rozlewisk  
i starorzeczy w łęgu. Jeśli ich nie 
ma, bo rzeka i łęg zostały od sie-
bie oddzielone, ryby nie mają 
możliwości rozrodu.

Ale nawet te gatunki ryb, 
które składają ikrę na zalewanych 
wodą żwirowych mieliznach w 
rzece, są uzależnione od dopływu 
substancji pokarmowych z łęgu, 
bowiem owady wodne, którymi 
żywi się ich narybek, potrze-
bują materiału organicznego do-
starczanego przez łęg. Rzeka  
i łęg stanowią więc ściśle zespo-
lony system, który pod pewnymi 
względami można porównać  
z ekosystemem jeziora. Rolę 
uwarstwienia pionowego, jakie 
występuje w jeziorze, spełnia  
w systemie rzeczno-łęgowym 
stratyfikacja pozioma.

Sama rzeka, stanowi „eko-
system heterotroficzny”, tak jak 
strefa głęboka jezior, zaopatry-
wana w podstawowe substancje 
pokarmowe przez inny system 
- górną, produkcyjną warstwę 
wody. Rzeka otrzymuje to zaopa-
trzenie od łęgu. I jak pełna cyrku-
lacja w jeziorze wynosi substan-
cje pokarmowe z głębin z powro-
tem do produkującej warstwy po-
wierzchniowej, tak wylewy rzek 
zaopatrują łęg w świeże substan-
cje pokarmowe.

Gdy przerywamy tę wza-
jemną zależność, obie strony 
tracą podstawowe funkcje. Rzeka 
nie otrzymuje niezbędnych sub-
stancji pokarmowych i nie może 
się uporać z nadmiarem ścieków 
odprowadzanych przez czło-
wieka, natomiast łęg pozbawiony 
dopływu substancji pokarmo-
wych niesionych wodami powo-
dziowymi traci produktywność.

Las łęgowy nie bez powodu 
jest nazywany „dżunglą” Europy 
Środkowej, występuje w nim bo-
wiem wielkie bogactwo gatun-
ków zwierząt i roślin. Sama wy-
soka produktywność, opiera-
jąc się na dobrym zaopatrzeniu  
w substancje pokarmowe, nie 
wystarczyłaby jednak do zacho-
wania takiej różnorodności ga-
tunkowej. Wcześniej czy później 
jedne gatunki zaczęłyby domino-
wać i tak by się rozprzestrzeniły, 
że dla innych nie starczyłoby 
już miejsca. Ekosystemy bogate  
w substancje pokarmowe są za-
zwyczaj ubogie w gatunki.

Znamy to zjawisko z nawo-
żonych ziem uprawnych, zwłasz-

cza z nawożonych łąk, które  
z powodu dobrego zaopatrywa-
nia przez człowieka w substan-
cje pokarmowe utraciły bogac-
two roślin kwiatowych i motyli. 
Najlepszą gwarancją rozmaitości 
w przyrodzie jest niedostatek!

Ale jak to pogodzić z lasem 
łęgowym? Czy jego bogactwo  
i żywotność nie przeczą tej eko-
logicznej regule? Sprzeczność 
okazuje się pozorna, jeśli weź-
miemy pod uwagę, że to powo-
dzie zaopatrują w substancje po-
karmowe las łęgowy.

Nie tylko przynoszą one 
świeże substancje odżywcze, 
lecz wyrządzają też spore znisz-
czenia. Ale te zniszczenia powo-
dowane przez naturę nadają bio-
cenozom lasu łęgowego dyna-
mikę: stwarzają nowe siedliska 
i większe szanse przeżycia ga-
tunkom, które zostałyby wyparte 
przez bardziej żywotne. Roz-
maitość gatunków w lesie łęgo-
wym stanowi następstwo uprzą-
tającego, niszczycielskiego i od-
budowującego działania wód po-
wodziowych, natomiast szybki 
wzrost jest efektem dobrego za-
opatrzenia w substancje po-
karmowe.

Obydwa te czynniki muszą 
współdziałać, w przeciwnym ra-
zie las łęgowy utraci albo żywot-
ność, albo bogactwo gatunków, 
albo jedno i drugie. Duża część 
drzew lasów łęgowych to ga-
tunki, które dobrze sobie radzą  
w warunkach powodziowych. 
Strategia przeżycia roślin dna 
lasu i wielu gatunków małych 
zwierząt polega przede wszyst-
kim na szybkim zasiedlaniu 
zwalniających się przestrzeni.

Mieszkańcy lasów łęgowych 
to dobrzy kolonizatorzy, szybko 
zajmujący odpowiadające im te-
reny. Ekolodzy charakteryzują 
ich jako ,,strategów” - organi-
zmy, które niezwykle szybko się 
rozmnażają, a rozwój ich popula-
cji nie prowadzi do długotrwałej 
stabilności.

W miejscu wilgotnym, cie-
nistym, zamieszkanym przez ro-
puchy zwyczajne czy żaby dal-
matyńskie, już po następnej po-
wodzi może się rozciągać sucha 
i gorąca piaszczysta łacha, gdzie 

będą się uwijać trzyszcze i dzi-
kie pszczoły; tam, gdzie przez las 
łęgowy wije się leniwie zarasta-
jąca odnoga rzeki, może powstać 
nowe ramię o rwącym nurcie,  
i tak dalej. Nic w lesie łęgowym 
nie trwa w bezruchu, wszystko 
jest pełne dynamiki. Tylko wtedy, 
gdy tę dynamikę uda się zacho-
wać lub zrekonstruować, las łę-
gowy będzie prawdziwy. Więc 
chrońmy nasze łęgi nadrzeczne 
nie tylko przy rzece Jasiołce ale 
i przy innych ciekach.

CH

Youtuber w telewizji - wywiad z Łukaszem 
Walaszkiem – „internetowym Yoczookiem”

Na co dzień 16 – letni Łu-
kasz Walaszek uczęszcza do 
Michalickiego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Miej-
scu Piastowym. Uczy się w 
technikum. W serwisie youtube 
znany jest jako Yoczook – autor 
przeróżnych filmów na różny 
temat. Jednak nie ograniczył się 
tylko do Internetu – wystąpił 
również w telewizji. Można go 
było zobaczyć w serialu para-
dokumentalnym „Szkoła”, a 24 
lutego został wyemitowany od-
cinek serialu „Szpital”, w któ-
rym Łukasz zagrał główną rolę. 
Postanowiłyśmy porozmawiać 
z nim o jego pasji, jaką jest by-
cie „youtuberem” i o jego do-
świadczeniach na planie obu 
tych seriali.

R: Witam Cię Łukasz. Chcia-
łabym przeprowadzić z tobą 
krótki wywiad, podczas któ-
rego dowiem się o twojej dzia-
łalności w Internecie, a mia-
nowicie na kanale youtube. 

ŁW: Dzień dobry. Bardzo mi 
miło, że mogę udzielić takiego 
wywiadu. 

Redakcja: Dobrze. Na po-
czątku interesuję mnie to, 
od jak dawna zajmujesz się 
nagrywaniem filmików na 
youtube?

ŁW: Filmiki zacząłem wstawiać 
na tym kanale na początku lu-
tego 2014 roku. Moje pierw-

sze wideo nakręciłem gdy po-
szedłem do pewnej restauracji  
i spotkałem tam pijaka. W gło-
wie pojawił mi się pomysł zre-
alizowania jakiegoś ciekawego 
materiału z tym człowiekiem. 
Po wymienieniu paru zdań, oka-
zało się, że jest on bardzo mą-
drą osobą, jednak moim pierw-
szym nagraniem na youtube był 
wywiad z innym człowiekiem 
uzależnionym od alkoholu, ma-
jącym dużą wiedzę. Tak właśnie 
wyglądały moje początki.

R: Jak na ten pomysł zareago-
wała twoja rodzina, bliscy?

ŁW: Od początku moja rodzina 
wspierała mnie, pomagała we 
wszelkich czynnościach. Przy-
nosiła mi między innymi sta-
tywy czy podpowiadała w róż-
nych kwestiach. Do dzisiaj to 
robi i trzyma za mnie kciuki. 
Wierzy, że uda mi się odnieść 
sukces oraz cieszy się, że stałem 
się choć w minimalnym stopniu 
popularny.

R: Bardzo ciekawe. A dla-
czego właśnie zająłeś się 
taką działalnością?

ŁW: Od dawna chciałem zostać 
„youtuberem”. W latach 2006, 
2007 i 2008 oglądałem gry na 
youtube polskim. Stwierdziłem, 
że ja także chcę coś takiego na-
kręcać i postanowiłem, że będę 
kimś takim w przyszłości, jed-
nak problem tkwił w braku od-
powiedniego sprzętu. Nie wiem 
dlaczego przyszedł mi pomysł 
przeprowadzenia wywiadu z pi-
jakiem. Dlatego dałem to na-
granie na ten portal, a nie do 
szkolnej gazetki, gdyż chcia-
łem zrealizować moje marze-
nie związane z byciem „youtu-
beerem”.

R: A jak wyglądały twoje po-
czątki? Cieszyłeś się dużą 
oglądalnością czy raczej prze-
ciwnie?

Łukasz Walaszek
Źródło: https://www.facebook.comŁW: Początki nie były łatwe. 

Teraz jak na to patrzę to wcze-
śniejsze nagrania były niczym. 
Mój pierwszy filmik miał 800 
wyświetleń. Wtedy nie mogłem 
uwierzyć w to, że tyle osób 
oglądnęło moje dzieło na tym 
kanale. Bardzo się cieszyłem z 
tego powodu. Jak teraz spoj-
rzę na tę skalę to stwierdzam, 
że wtedy to była mała liczba 
obejrzeń, jednak jak na pierw-
szy filmik to był bardzo dobry 
początek.

R: Miło mi również, że jesteś 
z tego zadowolony. A mógł-
byś opowiedzieć o swojej ma-
łej roli w „Szkole”? Dlaczego 
podjąłeś taką decyzję aby wy-
stąpić w czymś takim?

ŁW: Wszystko się zaczęło od 
tego, gdy pewnego dnia wró-
ciłem po skończonych lekcjach 
do domu. Moja mama w tym 
momencie siedziała przed tele-
wizorem i na kanale TVN oglą-
dała nowy program pod tytułem 
„Szkoła”. Dołączyłem do niej. 
Na końcu tego odcinka usły-
szałem zgłoszenie do tego pro-
gramu – „Wyślij swoje zgłosze-
nie i wystąp u nas”. Pomyśla-
łem: „Czemu nie? Przecież jak 
inni mogą być w tym programie, 

to czemu ja nie mogę?”. Wysła-
łem tę wiadomość, dołączając 
zdjęcie z facebooka i swój nu-
mer telefonu. Na odpowiedź nie 
czekałem długo - około 2 dni, 
po czym zadzwonili do mnie 
ludzie zajmujący się produk-
cją tego serialu. „Dzień dobry! 
Czy zechciałby pan dołączyć do 
naszej obsady? Jest pan jedną 
z 1500 osób i dzwonimy aby 
pana zaprosić do współpracy 
z nami.” Bardzo się ucieszy-
łem z tej propozycji, że chociaż 
przez kilka sekund będę miał 
możliwość wystąpić w tym se-
rialu. Swoim sukcesem podzie-
liłem się z moimi bliskimi. Gdy 
tam pojechałem i wykonałem 
swoją część pracy byłem z sie-
bie bardzo dumny. Była to dla 
mnie nowa przygoda, poznałem 
ciekawych ludzi i nie żałuję, że 
przeżyłem taką przygodę.

R: Interesujące. I jak się czu-
łeś podczas tej współpracy?

ŁW: Niektóre chwile były dla 
mnie drętwe, jak na przy-
kład gdy wszedłem do pocze-
kalni, a tam było 20 statystów.  

ciąg dalszy na str. 21 u
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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 2014 
r., poz.518 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( 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:

•	 Nieruchomość położona w Dukli obejmująca działki  
nr 252/26 i 252/37 o łącznej pow. 19 m2 wraz z udziałem wy-
noszącym 1/10 część działki 252/38 o pow. 166 m2, objęta 
Księgą Wieczystą nr KS1K/00063306/7 i KS1K/00115267/1 urzą-
dzoną na rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego położona jest w terenie ozna-
czonym symbolem „MW”- teren zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej. Przez działki przebiega gazociąg i kabel telefonicz-
ny. 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 nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 9 lutego 2015 r. 

Cena wywoławcza wynosi 2 302,00 zł (wartość netto) 
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 250,00 zł.
Do kwoty ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT od towarów i usług 23%.

•	 Nieruchomość położona w Dukli obejmująca działki  
nr 252/25 i 252/36 o łącznej pow. 29 m2 wraz z udziałem 
wynoszącym 1/10 część działki 252/38 o pow. 166 m2, objęta 
Księgą Wieczystą nr KS1K/00063306/7 i KS1K/00115267/1 urzą-
dzoną na rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego położona jest w terenie ozna-
czonym symbolem „MW”- teren zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej. Przez działki przebiega kanalizacja deszczowa ze 
studzienką. 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 nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 9 lutego 2015 r. 

Cena wywoławcza wynosi 2 622,00 zł (wartość netto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 300,00 zł.
Do kwoty ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT od towarów i usług 23%.

•	 Nieruchomość położona w Dukli obejmująca działki  
nr 252/24 i 252/35 o łącznej pow. 31 m2 wraz z udziałem wy-
noszącym 1/10 część działki 252/38 o pow. 166 m2, objęta 
Księgą Wieczystą nr KS1K/00063306/7 i KS1K/00115267/1 urzą-
dzoną na rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego położona jest w terenie ozna-
czonym symbolem „MW”- teren zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej. Częściowo przez działkę 252/35 przebiega kanali-
zacja deszczowa. 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 nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 9 lutego 2015 r. 

Cena wywoławcza wynosi 2 662,00 zł (wartość netto) 
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 300,00 zł.
Do kwoty ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT od towarów i usług 23%.

pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 
ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 9 lutego 2015 r. 

Cena wywoławcza wynosi 9 600,00 zł (wartość netto) 
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1 000,00 zł.
Do 6% kwoty ustalonej w drodze przetargu doliczony zosta-
nie obowiązujący podatek VAT od towarów i usług 23%.

•	 Nieruchomość położona w Dukli obejmująca działki  
nr 252/19 i 252/30 o łącznej pow. 30 m2 zabudowana ga-
rażem o pow. użytkowej 15,26 m2 wraz z udziałem wynoszą-
cym 1/10 część działki 252/38 o pow. 166 m2, objęta Księgą 
Wieczystą nr KS1K/00063306/7 i KS1K/00115267/1 urządzoną 
na rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem „MW”- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej. 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 nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 9 lutego 2015 r. 

Cena wywoławcza wynosi 9 000,00 zł (wartość netto) 
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1 000,00 zł.
Do 6% kwoty ustalonej w drodze przetargu doliczony zosta-
nie obowiązujący podatek VAT od towarów i usług 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 8 kwietnia 2015 r. o godz. 9
00

 w pok. 
Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, je-
żeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 31 marca 2015r. 
-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 uwa-
ża 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 przetar-

gu w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji prze-
targowej:
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właści-

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

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, 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. 

•	 Nieruchomość położona w Dukli obejmująca działki nr 252/23 
i 252/34 o łącznej pow. 31 m2 zabudowana garażem o pow. 
użytkowej 15,56 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część 
działki 252/38 o pow. 166 m2, objęta Księgą Wieczystą nr 
KS1K/00063306/7 i KS1K/00115267/1 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym sym-
bolem „MW”- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
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 nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 9 lutego 2015 r. 

Cena wywoławcza wynosi 9 500,00 zł (wartość netto) 
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1 000,00 zł.
Do 6% kwoty ustalonej w drodze przetargu doliczony zosta-
nie obowiązujący podatek VAT od towarów i usług 23%.

•	 Nieruchomość położona w Dukli obejmująca działki  
nr 252/22 i 252/33 o łącznej pow. 27 m2 zabudowana garażem 
o pow. użytkowej 15,62 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 
część działki 252/38 o pow. 166 m2, objęta Księgą Wieczystą 
nr KS1K/00063306/7 i KS1K/00115267/1 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym sym-
bolem „MW”- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
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 nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 9 lutego 2015 r. 

Cena wywoławcza wynosi 9 200,00 zł (wartość netto) 
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1 000,00 zł.
Do 6% kwoty ustalonej w drodze przetargu doliczony zosta-
nie obowiązujący podatek VAT od towarów i usług 23%.

•	 Nieruchomość położona w Dukli obejmująca działki  
nr 252/21 i 252/32 o łącznej pow. 29 m2 zabudowana garażem 
o pow. użytkowej 15,72 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 
część działki 252/38 o pow. 166 m2, objęta Księgą Wieczystą 
nr KS1K/00063306/7 i KS1K/00115267/1 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym sym-
bolem „MW”- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
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 nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 9 lutego 2015 r. 

Cena wywoławcza wynosi 9 900,00 zł (wartość netto) 
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1 000,00 zł.
Do 6% kwoty ustalonej w drodze przetargu doliczony zosta-
nie obowiązujący podatek VAT od towarów i usług 23%.

•	 Nieruchomość położona w Dukli obejmująca działki nr 
252/20 i 252/31 o łącznej pow. 28 m2 zabudowana garażem 
o pow. użytkowej 15,77 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 
część działki 252/38 o pow. 166 m2, objęta Księgą Wieczystą 
nr KS1K/00063306/7 i KS1K/00115267/1 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym sym-
bolem „MW”- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 

Wszyscy wtedy skierowali swój 
wzrok na mnie. Zapanowała 
dziwna cisza, jednak po chwili 
stwierdziłem, że skoro nikogo 
nie znam, to postanowiłem się 
choć z częścią zapoznać. Ob-
szedłem całą salę i przywita-
łem się z każdym z osobna. Na-
tomiast jeżeli chodzi o nagry-
wanie, to zobaczyłem pełnię 
profesjonalizmu, okazało się, 
że jest to bardzo ciężka i długa 
praca, a dźwiękowcy i kamerzy-
ści wkładają wiele wysiłku w tę 
robotę. Zaskoczyło mnie to, po-
nieważ myślałem, że w reali-
zację tego serialu nie przywią-
zuję się zbyt dużej uwagi. Nie 
żałuję, że uczestniczyłem w tej 
współpracy.

R: Brzmi interesująco. Pod-
czas swojego pobytu na tym 
planie udało Ci się poznać 
jakieś osoby, które prowa-
dzą podobną działalność do 
Twojej?

ŁW: Niestety nie. Gdy ludzie 
dowiedzieli się czym się zaj-
muję i obejrzeli mojego face-
booka zaczęli się cieszyć. Gdy 
dowiedzieli się, że jestem choć 
trochę popularny podchodzili 
do tego tak, jakby to było coś 
wielkiego. Ja za to uważałem 
ich za osoby popularne, gdyż 
mieli po kilka ról albo grali 
główne role i to było dla mnie 
coś wielkiego. Oni z kolei uwa-
żali za wielkie to, że jestem 
„youtuberem”, a także, że mam 
około 3500 widzów.

R: Grając w „Szpitalu” zauwa-
żyłeś dużą różnicę?

ŁW: Tak, oczywiście. Ekipa  
w „Szkole” a w „Szpitalu” 
była zupełnie inna. W „Szkole” 
istniała większa dyscyplina,  
w „Szpitalu” natomiast było 
odwrotnie: tu śmialiśmy się, 
podpowiadaliśmy sobie na-
wzajem i wszystko było prze-
prowadzane na spokojnie. 
Dlatego bardziej wolę współ-
pracę ze „Szpitalem” aniżeli ze 

„Szkołą”. W pierwszym z nich 
miałem rolę pierwszoplanową. 
Była to dla mnie olbrzymia od-
powiedzialność oraz czułem 
się nadzwyczaj dziwnie, gdyż 
wśród reszty ekipy czułem się 
jak jakaś gwiazda. Gdy kręcili-
śmy pierwszą scenę byłem bar-
dzo zestresowany, bałem się 
zrobić coś złego, w następnej 
scenie byłem bardziej spokojny. 
Była to dla mnie duża przygoda 
i polecam ją każdemu, kto bę-
dzie miał taką możliwość jak ja.

R: Ciekawe. Obecnie cho-
dzisz do I klasy technikum. 
Czy swoją przyszłość wiążesz 
z tym zawodem, którego się 
obecnie uczysz w szkole?

ŁW: Swojej przyszłości raczej 
nie wiążę z tym, co obecnie wy-
konuję w szkole. Może zacznę 
od tego: dlaczego ja tam po-
szedłem? Sądziłem z początku, 
że pójdę do zawodówki, skoń-
czę tam szybko swoją eduka-
cję i poszukam jakąś pracę, taki 
był mój cel. Pomyślałem jed-
nak, że skoro jest w technikum 
montaż filmów i odpowiedni 
sprzęt, który mógłby zwiększyć 
moje możliwości, to postanowi-
łem tam pójść. Nie sądzę żebym 
w przyszłości był grafikiem. 
Mam nadzieję, że udadzą mi się 
plany prowadzenia własnych 
produkcji na You Tubie, a jeżeli 
nie, to chciałbym założyć wła-
sny sklep lub zarabiać przez In-
ternet. Nie wiąże swojej szkoły 
z moją wymarzoną pracą. My-
ślę, że uda mi się poznać ludzi, 
którzy pomogą mi w realizacji 
moich planów.

R: Fajnie, że jesteś takim 
optymistą. Dziękuję bardzo 
za wywiad i życzę powodzenia 
w dalszej pracy.

ŁW: Dziękuję bardzo. Do usły-
szenia następnym razem.

Alina Bawolak, 
Weronika Boczar 

uczennice kl. III  
II LO w Krośnie

u dokończenie ze str. 19 
Wywiad z Łukaszem Walaszkiem
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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

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

 Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 
r., poz.518 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 
207, poz.2108 ) o g ł a s z a

III przetarg ustny nieograniczony

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

•	 działka nr 361 o pow. 0,44 ha, położona w Zboiskach obję-
ta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064060/7 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym sym-
bolem „R1”- teren rolny. 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 nieruchomościami (Dz.U. z 
2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 11 sierpnia 2014 r. 

I Przetarg zorganizowany w dniu 8 października 2014 r. na w/w 
nieruchomość zakończył się wynikiem negatywnym. 

II przetarg zorganizowany w dniu 8 stycznia 2015 r. na w/w nieru-
chomość zakończył się wynikiem negatywnym.

 Cena wywoławcza wynosi 4 500,00 zł (wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 450,00 zł.

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

Przetarg odbędzie się dnia 8 kwietnia 2015 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 31 marca 2015r. 
-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 uwa-
ża 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 przetar-

gu w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji prze-
targowej:
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właści-

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

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

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

na dzierżawę nieruchomości z mienia  
komunalnego Gminy Dukla.

Przedmiotem dzierżawy jest:

- działka nr 138 o powierzchni 0,21 ha, położona w Zawadce 
Rymanowskiej, stanowiąca własność mienia komunalnego 
Gminy Dukla, objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064560/2, 

 cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 19,80 zł rocz-
nie,  wysokość wadium 10,00 zł,

- działka nr 144 o powierzchni 0,29 ha, położona w Zawadce 
Rymanowskiej, stanowiąca własność mienia komunalnego 
Gminy Dukla, objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064560/2, 

 cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 27,30 zł 
rocznie,

  wysokość wadium 10,00 zł,

- działka nr 145 o powierzchni 0,30 ha, położona w Zawadce 
Rymanowskiej, stanowiąca własność mienia komunalnego 
Gminy Dukla, objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064560/2, 

 cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 28,20 zł 
rocznie,

  wysokość wadium 10,00 zł,

- działka nr 146/2 o powierzchni 0,14 ha, położona w Zawadce 
Rymanowskiej, stanowiąca własność mienia komunalnego 
Gminy Dukla, objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064560/2, 

 cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 13,20 zł 
rocznie,

 wysokość wadium 10,00 zł,

- działka nr 147 o powierzchni 0,23 ha, położona w Zawadce 
Rymanowskiej, stanowiąca własność mienia komunalnego 
Gminy Dukla, objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064560/2, 

 cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 21,60 zł 
rocznie,

  wysokość wadium 10,00 zł,

Nieruchomości wydzierżawia się z przeznaczeniem pod za-
gospodarowanie rolnicze.

Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu zwolniony 
jest z podatku VAT od towarów i usług.

Począwszy od 2016 roku czynsz dzierżawny podlega corocznie 
waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen to-
warów i usług.

A G R O T U R Y S T Y K A
zdrowy wypoczynek 

wśród natury 

do123rota@vp.pl
tel. 696 703 279

www. podwiatrakami.pl

OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
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.

Umowa dzierżawna zostanie zawarta na czas nieokreślony. 
Przetarg odbędzie się dnia 8 kwietnia 2015 r. o godz.830 w 

sali nr 304 znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, je-
żeli wpłacą wadium w ustalonej wysokości.

Wadium w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru ewi-
dencyjnego i położenia działki należy wpłacić do dnia 31 marca 
2015 r.- włącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 
730 do 1400 lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 
o/Dukla 58 8642 1096 2010 9600 1833 0002.

Wpłacone wadium zostanie:
- zwrócone osobie, która nie wygrała przetargu niezwłocznie 

po przetargu, 
- zwrócone osobie, która wygra przetarg po podpisaniu umo-

wy dzierżawnej.
Jednocześnie informuję, że nie podpisanie umowy dzierżaw-

nej w ustalonym terminie, pomimo wygrania przetargu powoduje 
utratę wpłaconego wadium.

Burmistrz Dukli może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić 
od jego przeprowadzenia z ważnych przyczyn. 

KOMUNIKAT
BURMISTRZA DUKLI

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2014 r., poz. 518) informuję, 
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wy-
kaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje działki nr: 227, 1739, 1745 położo-
ne w Jasionce, 97/1 i część działki nr 100/6 położone  
w Chyrowej, 13/1, 147/2, 195/4, 223/1, 312/1 położone 
w Trzcianie.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 20 marca 2015 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.

Burmistrz
Andrzej Bytnar

Zakład Mięsny 
„Jasiołka” nagrodzony

Agrogala 25 lecia Wolnej Polski, Wystawa Rolno-Żywno-
ściowa „Smaczna Polska”, gala Agroprzedsiębiorca RP 2014

W Warszawie odbyły się trzy wyjątkowe spotkania branży rol-
no-spożywczej pod honorowym patronatem Prezesa ARR Rado-
sława Szatkowskiego: Agrogala 25 lecia Wolnej Polski, Wystawa 
Rolno-Żywnościowa „Smaczna Polska” oraz gala Agroprzedsię-
biorca RP 2014. Podczas uroczystości obecni byli wiceprezesi 
ARR: Lucjan Zwolak i Krystyna Gurbiel, którzy w imieniu pre-
zesa Radosława Szatkowskiego uczestniczyli w otwarciu tych 
uroczystości oraz wręczaniu nagród laureatom.

Wśród nagrodzonych znalazło się także przedsiębiorstwo z na-
szej gminy Zakład Mięsny „Jasiołka”, który otrzymał: Agrolaur 
Wolności RP: Przetwórca -25 lecia (1989-2014), dyplom Mini-
stra Gospodarki za aktywne propagowanie idei i ducha przedsię-
biorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospo-
darki, a także dyplom uznania od Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Agrolaur Wolności RP w kat. Przetwórca 25-lecia.

Gratulujemy.
Kamil Krowicki
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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”

W kąciku łowieckim drukujemy humor, satyrę, przysłowia i prawdziwe zdarzenia,  
z którymi winni zapoznać się myśliwi, kandydaci na myśliwych oraz nasi przyjaciele.

Motto:
Wydzierali go sobie, spojrzą,
Az tu z pyska
Wielkiego, czerwonego
Dwa rzędy kłów błyska
I łapa z pazurami
Już się na łby spuszcza
Pobledli, w tył skoczyli
I gdzie rzednie puszcza 
 Zmykali, zwierz za nimi wspiął
się już pazury zahaczył (…) 

„Pan Tadeusz” Adam Mickiewicz 
Ks. VI Dyplomatyka i łowy

Łowiectwo i ekologia

miesiącach, sztucznie 
nakręcony. Minister 
środowiska pod presją 
rolników chce skró-
cić okresy ochronne. 
Strzelanie do loch  
z warchlakami w na-
szej etyce raczej się 
nie mieści i trudno so-
bie wyobrazić myśli-
wego, który wykona 
taki odstrzał. 

Opinia publiczna  
i media patrzą nam na ręce. 
Mają do tego prawo, więc 
każdy nasz grzech będzie szko-
dził całemu środowisku. Za-
pomnienie o tradycjach i zwy-
czajach prowadzi prostą drogą 
do zachowań niegodnych my-
śliwych.

Wokół polowania narosło 
wiele mitów i nieporozumień. 
Dotyczą one nie tylko najlep-
szych praktyk łowieckich, czy 
najskuteczniejszych metod po-
lowania, ale także kwestii eko-
nomicznych i etycznych. Wy-
dłużenie okresu polowań na lo-
chy ma być, zdaniem ministra 
środowiska, receptą na zmniej-
szenie populacji dzików i po-
wstrzymania rozpowszechnia-
nia się choroby ASF. Pomysł 
ten wywołuje dyskusje wśród 
myśliwych.

Występując do PZŁ, uzy-
skaliśmy prawo do posiadania 
broni i polowania, a także przy-

jęliśmy na siebie obowiązki  
i ograniczenia, które ze wzglę-
dów bezpieczeństwa musimy 
bezwzględnie respektować.

Uważam, że myśliwi z kół, 
w których dochodzi do sytu-
acji plamiących nasz myśliwski 
wizerunek są współodpowie-
dzialni za tego rodzaju zdarze-
nia. Nie reagując na zachowa-
nia, łamiąc zasady, lekceważą 
problem i w ten sposób pozwa-
lają opluwać „łowiectwo” Red. 
Nacz. ŁP. P. Gdula.

Obecnie mamy okres in-
wentaryzacji zwierzyny i na tej 
podstawie Zarządy Kół i łow-
czowie proponują odstrzał po-
szczególnych gatunków, który 
to plan analizują i ewentualnie 
zatwierdzają Lasy Państwowe. 
Jak wszyscy wiemy zwierzyna 
w stanie wolnym stanowi wła-
sność Państwa. Zdajemy sobie 
sprawę, że starając się o zwięk-
szenie odstrzału poszczegól-
nych gatunków musimy uzy-
skać zgodę Nadleśnictwa.

Nie będę wnikał w sprawy 
związane „z plagą dzików” na 
północy Polski, zdaję sobie jed-
nak sprawę, że działają tam  
i ORŁ oraz Lasy Państwowe, 
a szczególnie koła łowieckie, 
na których to spoczywa wła-
ściwa gospodarka zwierzyną. 
Uważam, że te tereny są dzier-
żawione przez koła łowieckie, 
które regulują tę sprawę. 

Rolnikom którym plony 
na polach zniszczyły dziki na-
leżą się odszkodowania. Wie-
dzą oni, że koła same nie po-
radzą sobie w tej kwestii dla-
tego proszą władze państwowe 
o właściwą wycenę szkód i wy-
płacenie należnych odszkodo-
wań, zgodnie z ustalonym cen-
nikiem. 

Myśliwi pytają – praw-
nicy odpowiadają np. na te-
mat planowanych odstrzałów 
zwierzyny. Musimy pamiętać 
o przestrzeganiu planu, który 
wyraźnie mówi o ilości od-
strzału poszczególnych gatun-
ków. Zwiększenie odstrzału da-
nego gatunku musi być uzgod-
nione z Dyrektorem Lasów 
Państwowych. 

Wszechobecne media śle-
dzą bez przerwy wszyst-
kie dziedziny naszego ży-
cia. Wszechobecni dziennika-
rze węszą wszędzie w poszuki-
waniu sensacyjnych wydarzeń 
na pierwsze strony gazet. Nie 
wiele więc da się ukryć zwłasz-
cza gdy temat sam się pcha pod 
pióro.

Każdej zwierzynie należy 
się odpowiedni szacunek. Sza-
cunek dla upolowanej zwie-
rzyny to jeden z podstawowych 
kanonów naszej myśliwskiej 
etyki. Niektórzy myśliwi, ja-
dąc na polowanie, z góry zakła-
dają, że muszą coś strzelić, aby 
nie zmarnować wyjazdu. Nie 
mają umiejętności powstrzy-
mania się od strzału. Niewie-
dzą, że strzał kończy, a nie za-
czyna myśliwską przygodę.

Z życia Koła:
Zaplanowano oddanie do 

użytku nowego domku myśliw-
skiego w kwietniu 2015 roku. 
Należą się podziękowania dla 
Zarządu i Komitetu Budowy. 
Niech domek służy szczęśliwie 
braci myśliwskiej. 

Proszę wybaczyć, że te 
moje wywody dotyczące szkód 
łowieckich narastały od wielu 
lat. Były lata, kiedy to nadle-
śnictwa prowadziły dokarmia-
nie zwierzyny jak i też wypła-
cały rolnikom odszkodowania. 
Obecnie ten obowiązek w ca-
łości przeszedł na koła, które 
niejednokrotnie będą zmuszone 
do podwyższenia składek lub 

Polski Związek Łowiecki 
jest zrzeszeniem osób fizycz-
nych i prawnych, który działa 
na podstawie ustawy Prawo 
Łowieckie i Statutu. Zrzeszenie 
działa na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Siedzibą zrze-
szenia jest m.st. Warszawa. Za-
czynam artykuł od zapisów sta-
tutu PZŁ z uwagi na brak wie-
dzy wielu osób na temat uwa-
runkowań prawnych działa-
nia Polskiego Związku Ło-
wieckiego.

W poprzednim artykule pi-
sałem o dziku, o myśliwych, 
którzy kroplą dziegciu chcieli 
zepsuć beczkę miodu, to się 
jednak nie udało. Dowiadu-
jemy się z prasy i TV jak to p. 
minister rolnictwa określa my-
śliwych: „są to panowie spa-
cerujący ścieżkami leśnymi  
w pięknych garniturach (mun-
durach) ze sztucerkiem na ra-
mieniu i w kapelusiku z piór-
kiem”. Panie ministrze, proszę 
zapytać Pana Prezydenta RP, 
czy tak spacerował będąc my-
śliwym. 

Problem zbyt dużej popula-
cji dzików został, w ostatnich 

ciąg dalszy na str. 22 u

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie Zdj. S. Lis (z Łowca Polskiego) Czy etyczny myśliwy będzie strzelał do lochy 
prowadzącej młode?

Kasza gryczana od wielu wieków była podstawą żywienia w Europie i Azji. W Polsce poja-
wiła się za sprawą Tatarów w XIII wieku, u nas tzn. w Polsce południowej nazywa się ją nawet 
tatarką. Tatarzy mieli własny przepis na gotowanie kaszy, a taką podsuszoną trzymali w sajda-
kach, przy siodle. Zjadali taką kaszę, wyciągając ją z worka. Po tej kaszy rany goiły się znakomi-
cie. Taki Tatar był niesamowicie wytrzymały, bez trudu pokonywał tysiące kilometrów w siodle. 
Nie piszę tego, abyśmy nosili kaszę w worku i zajadali się nią jak Tatarzy, ale abyśmy zmodyfi-
kowali nasze menu i włączyli kaszę do swojego jadłospisu, a wyjdzie nam to na zdrowie. Nasi 
dziadkowie nie mieli takich kłopotów krążeniowych jak my, bo nieco częściej sięgali po kaszę 
gryczaną, a niedobory krzemu którego właśnie kasza gryczana zawiera bardzo dużo, uzupełniali 
wodą wprost ze studni. 

Dzisiaj podajemy przepis na kaszę gryczaną inaczej, w formie mąki, tam też jest krzem tak 
cenny dla naszego organizmu.

Kluski gryczane
Składniki: 

- 1szklanka mleka,
- 1 szklanka mąki gryczanej (możemy ja przygotować mieląc nieprażoną kaszę gryczaną w 

młynku do kawy),
- sól do smaku.

Wykonanie:
Składniki dobrze wymieszać, żeby powstało ciasto o konsystencji gęstej śmietany. Zagotować 

w wysokim garnku wodę i lekko posolić. Kłaść na wrzątek kluski łyżką, maczaną uprzednio w 
zimnej wodzie. Gotować około 5 min od wypłynięcia. Okrasić podsmażoną cebulką i podawać od 
razu gdyż zimne twardnieją. Można też posypać serem żółtym i zapiec w piekarniku.

S m a c z n e g o !

W marcu jak w garncu
Na dukielszczyznę wresz-

cie zawitała wiosna. Pszczoły 
przezimowały ogólnie w do-
brej kondycji. To spojrzenie po-
mija tych pszczelarzy co stra-
cili 30%, 70% rodzin pszcze-
lich, ale są też pasieki gdzie pa-
dły wszystkie rodziny. Pragnę 
zwrócić uwagę, że nasza czuj-
ność na początku sezonu misi 
być wytężona. Matki czerwią, 
a przyroda w tym roku budzi 
się powoli. Ci wszyscy z nas 
co silnie pobudzają rodziny do 
rozwoju musza pamiętać że w 
„marcu jak w garcu”. Mogą po-
jawić się dni z niską tempera-
turą. Rodziny jeszcze nie odbu-
dowały się po zimowli i praca 

zimowych pszczół na rzecz no-
wego pokolenia jest ogromna, 
można by rzec „zabójcza”.  
W przypadku znacznego ochło-
dzenia pszczoły mogą się ście-
śnić i pozostawić czerw na 
skraju plastra co spowoduje za-
ziębieniem go. To zjawisko jest 
często przyczyną pojawienia się 
kiślicy. Rodnia musi być dosto-
sowana do siły rodziny pszcze-
lej. I wczesną wiosną obowią-
zuje zasada trzymania pszczół 
ciasno. Weterani pszczelar-
stwa powiadają, że lepiej trzy-
mać pszczoły na wiosnę za cia-
sno niż za szeroko. Zmieni się 
ona latem jak pojawi się okres 
rójek. Pszczelarze podający 

pszczołom ciasto miodowo cu-
krowe muszą pamiętać, że rów-
nie ważne jest poddanie pszczo-
łom wody. Rodziny pobudzane 
w ten sposób często cierpią pra-
gnienie, w przypadku ustania 
lotów pszczół. Dostęp do wody 
uchroni rodziny pszczele przed 
chorobą majową. 

W każdej pasiece są rodziny 
w dobrej kondycji i takie, które 
wyszły z zimowli znacznie 
słabsze. Jeżeli nie połączymy 
takich rodzin to nakłady pracy 
na taką rodzinę są znaczne. 
Oczywiście dla hobbystów ten 
argument nie istnieje, ale le-
piej połączyć słabe rodziny i w 
maju lub czerwcu, zrobić z niej 
odkład lub dwa niż ciągle „chu-
chać i dmuchać” na słabeusza. 
Słaba rodzina może nam sie 

rozchorować i zasada pszcze-
larzy zawodowych „słabe li-
kwidować” jest moim zdaniem 
słuszna . Powiem więcej. Ta za-
sada weryfikuje nasz pszczelar-
ski profesjonalizm. I proszę nie 
posądzać mnie o zachłanność 
na zysk, ale uwierzyć, że ta-
kie postępowanie służy samym 
pszczołom. Pamiętajmy, że 
słabe rodziny łączymy ze sła-
bymi. Nie należy słabych rodzi 
łączyć z silnymi bo nie wiemy 
z jakiego powodu osłabły. A je-
żeli wiemy to zawsze należy 
postępować tak jakby słaba ro-
dzina była chora. Uchroni nas 
to przed kłopotami i rozgory-
czeniem. Na wiosnę musimy 
dokonać wiosennego prze-
glądu. Powinien sie odbyć w 
ciepły dzień. Niektórzy podają, 
że w cieniu musi być 120C inni 
150C. A ja usłyszałem od star-
szego pszczelarza, że jak jesteś 
w stanie chodzić w krótkim rę-
kawku i jest ci komfortowo to 
możesz działać. Przegląd wy-
konujemy szybko i zdecydowa-
nie. Informacje jakie musimy 
zdobyć to obecność i jakość 
matki. Najłatwiej dowiemy się 
to obserwując czerw i jego ja-
kość. Siła rodziny. Ilości zapa-
sów. Należy unikać wyjmowa-
nia ramek z czerwiem z ula. 
Sprawdzamy stan w jakim znaj-
dują się ul i plastry. Wszyst-
kie odstępstwa od normy usu-
wamy. Jeżeli mamy zatwór do 
wymiany to nie idziemy do 
pracowni a ul otwarty, tylko 
musi być przygotowany wcze-
śniej , można by rzec musi być 
pod ręką. Należy zlikwidować 
wszystkie nieszczelności ula 
by nie wywołać rabunku. Je-
żeli robimy notatki, a zachę-
cam do nich , to po zamknięciu 
ula. Ważną sprawą jest ocie-
plenie. Nie zmniejszamy go, 
ale zwiększamy. To oszczędzi 
pracy naszym pszczołom.

Dzięki Bogu już wiosna. 
Możemy pracować z naszymi 
pszczołami. Atmosfera w wielu 

rodzinach pszczelarzy ulega 
poprawie. Napięcie nerwowe 
opada. Możemy przebywać 
znowu z pszczołami.
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Łowiectwo i ekologia
u dokończenie ze str. 21 

Złota myśl :)
„Demokracja nie powinna iść tak daleko, żeby w rodzinie większością 
głosów decydować, kto jest ojcem.”

Uśmiechnij się!
Wyobraź sobie - mówi kolega do ko-
legi- jadąc na polowanie zapomniałem 
zabrać broni
- Kiedy to spostrzegłeś?
- W momencie gdy wręczałem żonie 
upolowanego zająca

* * *
Niech pan pamięta- przestrzega lekarz 
pacjenta- alkohol jest pana najwięk-
szym wrogiem
- Ja tam nie jestem tchórzem

* * *
Czy to prawda, że oskarżony przejechał 
kiedyś człowieka?
-Tak wysoki sądzie.
- A czy został pan za to ukarany?
- Jeszcze jak. Ożeniłem się z wdową.

* * *
Jak długo można kochać dwie kobiety ?
Tak długo, dopóki jedna z nich się w 
tym nie połapie.

* * *
Rozmawiają dwie przyjaciółki? A ty Ma-
rysiu nie zamierzasz wydać się za mąż?
- Czy ja wiem? Już tyle razy mnie 
proszono…
- Ktoś cię prosił?
- No, rodzice.

* * *
Fąfara poszedł do księgarni i pyta: 
- Czy dostanę książkę pod tytułem „My-
śliwy panem domu”? 
- Niestety, nasza księgarnia nie prowa-
dzi bajek.

Opracował Fryderyk Krówka
 Honorowy Członek Koła  

Łowieckiego ,,Rogacz’’ w Dukli 

odstąpienia od dzierżawy obwodów. 
Zwierzyna przebywa obecnie w rezer-
watach, skąd wychodzi na pola czyniąc 
szkody, za które płaci każdy z nas. 

W następnym wydaniu powrócę do 
spraw związanych z poszczególnymi 
gatunkami zwierząt pozostając z daleka 
od polityki. Pragnę przeprosić, tych 
których obraziłem, ale Koła Łowieckie 
nie otrzymują dotacji unijnych na pro-
wadzenie gospodarki łowieckiej. Mini-
ster środowiska musi zadbać o dotację 
dla rolników, którym dziki wyrządziły 
tak ogromne szkody- to rzecz ważna.

Zaznaczam, że artykuł pisałem w 
pierwszej dekadzie lutego, a co będzie 
dalej proszę śledzić w prasie i telewizji. 

Wkrótce XVI Submisja  
Drewna Cennego

Turniej Szachowy 
o Mistrzostwo 
Beskidu Niskiego

Grubodziób zwyczajny

Dzwoniec zwyczajny

Normy na wyższe kategorie szachowe uzy-
skali: Piotr Świszcz i Grzegorz Pańczuk (II).

W turnieju szachów szybkich wzięło 
udział 16 zawodników. Zawody rozgrywane 
były na dystansie 9 rund, tempem 15 min. na 
zawodnika, systemem szwajcarskim. Średni 
ranking turnieju 1433.

Wyniki:
1. Dmitry Komarow S-KKS Przemyśl
2. Piotr Świszcz KKSz Urania Krosno
3. Albin Szaro Stowarzyszenie Nasz Rymanów
4. Szymon Pitak UKS Rekord Iwla
5. Tomasz Frączek UKS Rekord Iwla
6. Michał Omachel KKSz Urania Krosno

Zawodnicy UKS Rekord Iwla uzyskali następujące miej-
sca: Anna Dróbek (7), Grzegorz Fornal (8), Maciej Szwast (12),  
Witold Mysza (13), Wiktor Rajchel (14).

Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie: www.chessarbi-
ter.com/turnieje.

Nagrody, puchary i dy-
plomy wręczali: pan Andrzej 
Bytnar Burmistrz Dukli, pan 
Wojciech Guzik Prezes KKSz 
Urania Krosno i pan Jerzy Gu-
nia Prezes UKS Rekord Iwla.

Sponsorem pucharów  
i nagród byli: firma Decor  
w Zręcinie, KKSz Urania 
Krosno, Biuro Plus w Kro-
śnie, MOSiR Dukla, Gospo-

darka Komunalna i Mieszka-
niowa w Dukli, Gmina Dukla 
i UKS Rekord Iwla.

Turniej B i C realizowany 
był w ramach projektu wspiera-
nego przez Gminę Dukla.

Gratulujemy zwycięzcom! 
Wszystkich zapraszamy za rok 
na V Turniej Szachowy o Mi-
strzostwo Beskidu Niskiego.

Jerzy Gunia

Uczestnicy turnieju z burmistrzem Andrzejem Bytnarem i dyr. SP w Iwli Jerzym Gunią

Po prostu z natury

Piękno naszych ptaków
Godnym uwagi ptakiem jest- grubodziób, który mój karmnik odwiedza w wielkie 

mrozy. Wtedy przegania sikorki, które uznają jego wyższość i ustępują mu miejsca. Pięknie 
prezentuje się bogatym umaszczeniem koloru rdzawego z szarym karkiem, czarnymi lot-
kami i białym kuprem. Ma gruby krótki i masywny dziób. Kiedy robiłam mu zdjęcia zacho-
wywał się jak rasowa modelka; ustawiał się bokiem, przodem, kręcił głową, patrzył pięk-
nymi oczkami otoczonymi czarną obwódką.

Dzwoniec - to drugi gatunek zwracający uwagę oliwkowym ubarwieniem. Do mojego 
naturalnego karmnika przylatuje na przedwiośniu. Siada na brzozie i ochoczo pozuje do 

Na składach w Oleszy-
cach i Uhercach zgromadzono 
1144 metry sześcienne cen-
nego drewna z przeznaczeniem 
do sprzedaży w formie prze-
targu submisyjnego, który zo-
stanie rozstrzygnięty w piątek 
27 lutego. 

Drewno wybrano spośród 
surowca pozyskanego w toku 
normalnych cięć hodowla-
nych na terenie 25 nadleśnictw 
podległych RDLP w Krośnie.  
W tym roku największą pulę (ponad 100 me-
trów sześciennych) zaoferowały nadleśnic-
twa: Ustrzyki Dolne, Jarosław i Leżajsk. 

- Dotąd największym popytem cieszyła się 
buczyna, a najwyższe ceny osiągało drewno 
jaworowe – zaznacza Andrzej Miara, naczel-
nik Wydziału Gospodarki Drewnem RDLP 
w Krośnie. – Tym razem na składach submi-
syjnych najwięcej jest dębiny, która stanowi 
ponad połowę naszej oferty. To oczywiście 
efekt oczekiwań rynkowych, którym chcemy 
sprostać. Całość oferty została skonfiguro-
wana w taki sposób, by można było liczyć na 
sukces finansowy. 

Na swego nabywcę oczekuje też 233 
metry sześcienne kłód jaworowych, pocho-
dzących głównie z bieszczadzkich drzewo-
stanów. 

Submisje drewna cennego w RDLP  
w Krośnie to największe w Polsce i jedne  
z największych w Europie przetargi na 
drewno cenne, zwłaszcza gatunków liścia-
stych. Odbywają się one nieprzerwanie od 
2000 roku w Nadleśnictwie Brzozów. Tra-
dycyjny ich termin to ostatni piątek lutego. 
Rokrocznie o prawo zakupu najcenniejszego 
drewna ubiega się kilkadziesiąt firm. Więk-
szość z nich to krajowi producenci okleiny, 
ale są również kupcy z Austrii, Estonii, Nie-
miec, Słowacji a nawet Japonii. 

Edward Marszałek 
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

fot. Marcin Czopik

zdjęć. Samiec ma pięknie ubarwiony brzuszek w oliwkowo zie-
lonym kolorze. Ogon i skrzydła ciemniejsze z żółtym brzegiem. 

To są nasze cuda -po prostu z natury.
Tekst i zdjęcia: Maria Walczak

u dokończenie ze str. 17 
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O Puchar Burmistrza Dukli

Już na mecie Pokaz ratownictwa - tak ratowano poszkodowanych w pierwszej połowie XX w.

Zwyciężczynie w kat. G Junior:Garncarska Katarzyna – 1. miejsce,  
Mikuszewska Dominika - 2., Steczkowska Kinga – 3.

Zwycięzcy w kat H Junior: Liberda Filip – 1. Miejsce, Kołacz Marcin – 2. Aszklar Szy-
mon – 3. z panią wiceburmistrz Dukli Elżbietą Wróbel i dyr MOSiR Michałem Szopą

Zakład Mięsny „Jasiołka” nagrodzony
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