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Święto plonów
Dożynki gminne 2015

W tym roku święto związane z zakończeniem prac polowych w naszej 
gminie przypadło na 30 sierpnia. Jak zwykle, aby tradycji stało się zadość, 
wszystkie delegacje wieńcowe, a było ich w tym roku 10, zebrały się na 
dukielskim rynku o godz. 14.30. 

O godzinie 14.45 wszyscy udali 
się na dziękczynną Mszę Świętą 
do kościoła parafialnego pw. św. 
Marii Magdaleny, którą celebro-
wał proboszcz ks. Stanisław Siuz-
dak. O godz. 16.00 delegacje wień-
cowe przeszły na plac przy obiek-
tach MOSiR, gdzie odbyła się pre-
zentacja każdego wieńca. Ceremo-
niom Święta Plonów w tym roku 
przewodniczyli starościna dożyn-
kowa p. Anna Delimata z Barwinka 
oraz starosta p. Jan Włodyka z Teo-
dorówki, którzy podarowali chleb 
Burmistrzowi ze słowami: 

„Przyjmij Gospodarzu ten bo-
chen chleba z tegorocznych zbiorów. 
Dziel się nim mądrze i sprawiedli-
wie tak, aby nikomu w naszej gmi-
nie go nigdy nie zabrakło”. W tym 
roku plon przygotowały: Sołectwa: 
Zboiska, Teodorówka, Lipowica, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Bar-
winka, Sołectwo z Głojsc, Koło Go-
spodyń Wiejskich z Równego, Koło 
Gospodyń Wiejskich i Straż Pożarna  
z Wietrzna, Koło Gospodyń Wiej-
skich z Łęk Dukielskich, Koło Go-
spodyń Wiejskich, Straż Pożarna  
i Stowarzyszenie „Perfectus” z Iwli 
oraz Akcja Katolicka z Kościoła pod 
Wezwaniem Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Łękach Dukielskich. 

Od godziny16.00 dzieci mogły 
skorzystać z bloku atrakcji przygo-
towanych dla najmłodszych. O go-
dzinie 17.00 wystąpił lokalny zespół 
„Szarotka-Duklanie” z obrzędem do-
żynkowym a następnie zespół „De-
meter” dał koncert a zebrana publicz-
ność biesiadowała do 24.00. W takt 
muzyki znanej i oczywiście lubianej 
nasz mała lokalna, gminna społecz-
ność pożegnała wakacje 2015 roku. 

Firma przewozowa Miś kolejny 
raz ufundowała nagrody dla swoich 
klientów. Osoby korzystające z ich 
usług miały okazje wygrać bardzo 
wartościowe upominki: Smartfon 

Korowód dożynkowy na czele z burmistrzem Dukli Andrzejem Bytnarem 
wraz z małżonką Dorotą (z lewej) i sekretarz gminy Dukla Haliną Cycak

Delegacje dożynkowe z sołectw na czele ze starościną dożynkową Anną Delimatą z Barwinka  
i starostą dożynkowym Janem Włodyką z Teodorówki
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Poświęcenia wieńców dożynkowych dokonał  
ks. proboszcz Stanisław Siuzdak

Nagroda imienia 
prof. Wiktora Zina 
dla gminy Dukla

Gmina Dukla zgłosiła do konkursu Modernizacja Roku 
2014 cztery odrestaurowane nagrobki na Cmentarzu Komu-
nalnym w Dukli przy ul. Pocztowej 4: Karola Reissa, Ludwika 
Dłużniewskiego, Anny Horak, Kazimiery Minkusiewiczowej. 
Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Narodowego 
Dziedzictwa Materialnego i Targi Pomorskie sp. z o.o.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przed-
sięwzięć budowlanych ukończonych w roku 2014 wyróżniających 
się szczególnymi walorami – powiedział prof. dr hab. inż. Andrzej 
Podhorecki, przewodniczący komisji konkursowej. Komisja pod 
jego przewodnictwem odwiedziła dukielską nekropolię 2 lipca br. 
W konkursie było 12 kategorii konkursowych. Gmina Dukla kon-
kurowała w kat. zabytki. Werdykt komisji został podany 27 sierp-
nia br. na gali konkursu, która odbyła się w Sali Wielkiej Zamku 
Królewskiego w Warszawie. 

Gmina Dukla znalazła się w gronie finalistów i otrzymała na-
grodę im. prof. Wiktora Zina Stowarzyszenia Ochrony Narodo-
wego Dziedzictwa Materialnego w kat. zabytki. W gali na Zamku 
Królewskim w Warszawie wzięła udział wiceburmistrz Dukli Elż-
bieta Wróbel, która odbierała nagrody i wykonawca prac konser-
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Święto plonów Nagroda imienia prof. Wiktora Zina dla gminy Dukla

Nowa inwestycja  
w gminie Dukla rozpoczęta

Gmina Dukla przystąpiła do realizacji projektu: Budowa bo-
iska do piłki plażowej i siatkówki na kompleksie sportowym  
w Dukli (za stadionem piłki nożnej). Rozstrzygnięto przetarg i za-
warto umowę z wykonawcą 1 września 2015 roku na realizację 
robót. Planowane jest zagospodarowanie terenu: wykonanie ogro-
dzenia, dojścia i dojazdów, odwodnienie terenu, oświetlenie boisk 
do piłki plażowej, siatkowej i nożnej.

kbr 

Rewitalizacja 
dukielskiego rynku

3 września br. w Transgranicznym Centrum Wymiany Kul-
turalnej w Dukli przedstawiono do publicznego wglądu wstępną 
koncepcję rewitalizacji dukielskiego rynku. Koncepcję rewitali-
zacji przygotowaną przez arch. Marka Gransickiego przy współ-
udziale studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Krośnie przedstawił na spotkaniu autor. 

Mieszkańcy Dukli i wszyscy zainteresowani mogli zapo-
znać się koncepcję do 11 września br. w Transgranicznym Cen-
trum Wymiany Kulturalnej w Dukli ul. Trakt Węgierski w godz.  
od 8:00 do 19:00

Andrzej Bytnar
Burmistrz Dukli

Referendum  
w gminie Dukla

W gminie Dukla uprawnionych do głosowania na dzień 6 
września 2015 było 11 880 osób. Liczba kart ważnych 907. Fre-
kwencja wyborcza w gminie Dukla wyniosła 7,63%, dla porów-
nania w województwie podkarpackim – 8,36%, w Polsce – 7,80%.

Mieszkańcy gminy głosowali w 15 lokalach wyborczych. Naj-
wyższa frekwencja była w lokalu nr 1 w Dukli (ZS nr 1) – 11,94%, 
najniższa w lokalu wyborczym w Trzcianie – 4,55%. 

Na pytania referendalne mieszkańcy gminy Dukla oddali  
w sposób następujący swoje głosy:
Pytanie 1. Za wprowadzeniem JOW jest 78,78% głosujących
Pytanie 2. Za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowa-

nie partii politycznych z budżetu państwa jest – 17,28% 
głosujących

Pytanie 3. Za rozstrzyganiem przepisów prawa podatkowego na 
korzyść podatnika jest – 86,93% głosujących.

kbr

Certyfikat gminy 
karpackiej dla Dukli

25 września 2015 w Sromowcach Niżnych, podczas drugiego 
dnia obrad II Forum Karpackich Gmin, poświęconemu 
przestrzeni karpackiej odbyła się ceremonia ogłoszenia 
wyników Konkursu „Karpacka Gmin” oraz rozdanie nagród.

Wyremontowano 
i dostosowano 
sanitariaty w szkole

W ramach „Programu wyrównywania różnic pomiędzy re-
gionami II w obszarze B” gmina Dukla zrealizowała projekt „Li-
kwidacja barier w zakresie umożliwiania osobom niepełnospraw-
nym poruszania się i komunikowania na terenie Zespołu Szkół nr 1  
w Dukli”. Wyremontowano i dostosowano do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych cztery sanitariaty. Całkowity koszt to 89 500 PLN, 
kwota dofinansowania 51500 PLN, 38 00 PLN z budżetu gminy 
Dukla.

kbr

wator Przemysław Michalski  
z Pracowni Konserwatorskiej 
w Krośnie. Galę można obej-
rzeć na stronie: 
www.modern izacja roku.pl

Konkurs miał także charak-
ter Plebiscytu Internautów, któ-
rzy swoimi kliknięciami wybie-
rali swoich faworytów w rywa-
lizacji za rok 2014. W tej kon-
kurencji zajęliśmy 4. miejsce.

Nie byłoby uczestnictwa  
w finale, gdyby nie ogromne 
zaangażowanie pani Krystyny 
Mastyki z Dukli, która po 
pierwsze zainspirowała samo-
rządowców do podjęcia decyzji 
o wpisie nagrobków do rejestru 
zabytków. Dzięki temu w finan-

SAMSUNG GALAXY TREND, tablet firmy MODECOM – mo-
del 10201, tablet firmy MODECOM – model 1004. Główną na-
grodą był rower firmy AUTHOR. Dodatkowo każdy uczestnik 
zabawy mógł wziąć udział w konkursie dotyczącym firmy Miś. 
Osoby, które zostały wylosowane do zabawy musiały odpowie-
dzieć poprawnie na pytania dotyczące sponsora nagród. Szczę-
śliwcy wygrywali darmowy bilet miesięczny. 

Norbert Uliasz

Wśród finalistów konkursu znalazły się Gminy: Brenna, Woja-
szówka, Mszana Dolna, Zawoja, Ujsoły, Iwkowa, Dukla, Istebna, 
Zarszyn oraz Raciechowice. Głosy internautów zadecydowały  
o laureatach konkursu i znaleźliśmy się z ilością 2501 głosów na 
czwartym miejscu.

Pierwsze miejsce zajęła Gmina Raciechowice i otrzymała na-
grodę w wysokości 9000 zł brutto, głosowało na nią 5629 inter-
nautów. Drugie miejsce zajęła Gmina Zarszyn i odebrała nagrodę 
w wysokości 7000 zł, głosowało na nią 2616 internautów, nato-
miast trzecie miejsce zajęła Gmina Istebna i otrzymała nagrodę  
w wysokości 5000 zł, głosowało na nią 2527 internautów. 

Zwycięskim oraz wyróżnionym Gminom gratulujemy, inter-
nautom, którzy oddali głos na naszą gminę bardzo serdecznie 
dziękujemy.

Krystyna Boczar-Różewicz

sowaniu prac konserwatorskich 
uczestniczył Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków. Nagrobki 
to także nasze dziedzictwo na-
rodowe i nasza historia, mu-
simy o tym pamiętać, aby dać 
świadectwo przyszłym pokole-
niom – powiedziała pani Kry-
styna Mastyka. Gmina jako 
najniższy szczebel samorządu, 
powinna dbać o zabytki, które 
są dziedzictwem polskiej, naro-
dowej kultury. Prace na Cmen-
tarzu Komunalnym w Dukli 
są kontynuowane w tym roku  
i mam nadzieję, że będą w la-
tach przyszłych. Dzięku-
jemy pani Krystynie Mastyka 
za ogromne zaangażowanie  
i wkład pracy.

Krystyna Boczar-Różewicz

Eksperci II Forum Karpackich Gmin podczas zajęć panelowych
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X tom Biblioteki Dukielskiej

Iwla – miejsce i ludzie
We wrześniu 2015 r. ukazała się książka autorstwa ks. Ryszarda Szwasta pt. „Iwla – miej-

sce i ludzie”. Książka została wydana w ramach Biblioteki Dukielskiej przez Gminę Du-
kla. Dotyczy ona przede wszystkim mieszkańców Iwli z lat 1782-1931 i powstała w oparciu  
o księgi metrykalne oraz historię Gminy Iwla w latach 1926-1934. Opracowanie jest kopal-
nią wiedzy na temat mieszkańców Iwli i analizowanego okresu. Autor omawia również dzia-
łalność gminy Iwla i Rady Gminy, przedstawia historię szkoły w Iwli i Domu Gminnego, peł-
niącego funkcje obecnego Domu Ludowego. Książka składa się z: Słowa wstępnego, Wstępu, 
Recenzji, pięciu rozdziałów, Aneksu i Zakończenia, a także Ilustracji.

Książkę wydało Wydawnictwo Ruthenus Rafała Barskiego z Krosna na zlecenie Gminy 
Dukla. Zdjęcia umieszczone w książce pochodzą z archiwum domowego rodziny Szwastów 
i Durali z Iwli, zdjęcia współczesne wykonali: Krystyna Boczar-Różewicz, Paweł Fabiszew-
ski i Juliusz Stola. To bardzo cenne wydawnictwo szczególnie dla mieszkańców Iwli i wszyst-
kich, którzy mają pochodzenie iwelskie. 

Krystyna Boczar-Różewicz

Wspomnienie  
o księdzu Zbigniewie 
Kaszubie

Ksiądz Zbigniew Kaszuba 
urodził się w Rzeszowie, był 
absolwentem Wyższego Semi-
narium Duchownego w Prze-
myślu oraz Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego w Lu-
blinie. Na proboszcza para-
fii w Jasionce został powołany 
15 sierpnia 1998 roku. Inicja-
tor wielu prac związanych z re-
montem zabytkowego, baroko-
wego kościoła w Jasionce: wy-
miany posadzki, dachu, instala-
cji oraz konserwacji polichro-
mii. Za jego staraniem powstała 
nowa plebania i trwa budowa 
nowego cmentarza i kaplicy cmentarnej. Ksiądz przekazał działkę 
parafii pod boisko sportowe. Współpracował ze Stowarzyszeniem 
na rzecz Rozwoju Dukielszczyzny miedzy innymi w kwestii bu-
dowy wieży widokowej na Górze Cergowej. Skupiał wokół sie-
bie młodzież w różnych grupach parafialnych organizując dla nich 
różne wyjazdy letnie i zimowe. Za dbałość o zachowanie wartości 
zabytkowej kościoła w Jasionce został odznaczony przez Kapitułę 
medalem „Zasłużony dla Dukielszczyzny” w kategorii kultura. 

kbr

Z żalem i poczuciem niepowetowanej straty 
przyjąłem wiadomość o śmierci wieloletniego 

proboszcza i bardzo dobrego gospodarza parafii 
Jasionka

śp. ks. Zbigniewa Kaszuby
Rodzinie zmarłego składam wyrazy 

współczucia

Andrzej Bytnar
Burmistrz Dukli

Niebo w dobrym 
humorze

W Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli w ramach 
obchodów setnej rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego  
2 września odbyło się spotkanie z poezją tego wybitnego 
Księdza - Poety. 

Ks. Jan Twardowski urodził 
się 1 czerwca 1915 w Warsza-
wie, zmarł również w stolicy 
18 stycznia 2006 r. Zapisał się 
w pamięci jako jeden z najpo-
pularniejszych współczesnych 
polskich poetów, pozostawił 
ponad 50 książek, był nieprze-
ciętnym kaznodzieją i serdecz-
nym człowiekiem. Jest często 
cytowanym autorem, do naj-
bardziej znanych, należy wers 
Spieszmy się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą. 

Jego liryka i proza traktuje 
zarówno o Bogu, jak i o lu-
dziach i ich problemach. Poru-
sza w swojej twórczości sprawy 
bliskie każdemu, jak miłość, tę-
sknotę, wiarę, cierpienie, ale  
i doskonałość świata. Te treści 
były dobrze widoczne w wier-
szach ks. Jana Twardowskiego, 
zaprezentowanych przez Do-
minikę Sikorę, Patrycję Majer  
i Annę Dereniowską podczas 
Jubileuszowego spotkania za-
tytułowanego Niebo w dobrym 
humorze. 

W drugiej części odbyła się 
promocja tomiku poezji Kon-
rada Sikory pt. Napisani na 

ścianach, którą prowadziła 
Anna Dereniowska. Konrad 
Sikora (ur. 1992) pochodzący  
z Zawadki Rymanowskiej koło 
Dukli dotychczas wydał dwie 
książki: zbiór dramatów Per-
sona (Krosno 2010) i epos hi-
storyczny pisany klasyczną 
oktawą Dolina Śmierci (Dukla 
2014), których promocje rów-
nież miały miejsce w dukiel-
skim Muzeum.

Autor literacko zadebiuto-
wał na łamach Nadwisłocza, 
a także w antologii Lament 
smoleńsko- katyński (Staracho-
wice 2010). Swoje utwory pu-
blikuje m.in. na łamach polo-
nijnego internetowego czasopi-
sma Recogito redagowanego w 
Paryżu. Pisze dramaty i poezję 
często nawiązującą do form 
klasycznych. 

Obydwie części poetyc-
kiego spotkania połączone 
były z koncertem fortepiano-
wym w wykonaniu Michała 
Stęchłego. Opracowanie mu-
zyczne wierszy zapewniła Do-
minika Sikora.

Aleksandra Żółkoś

Regionalne Święto Lasu w Dukli
Tegoroczne regionalne uro-

czystości Święta Lasu, zorgani-
zowane 22 września na terenie 
Nadleśnictwa Dukla, związane 
były z otwarciem nowej sie-
dziby tej jednostki wzniesionej 
w Równem. Część oficjalna od-
była się w Skansenie Przemy-
słu Naftowego w Bóbrce. 

Rozpoczęto od zatknięcia 
wiechy przed budynkiem, po 
czym symbolicznego otwarcia, 
poprzez przerzynkę kłody za-
gradzającej wejście. W dwu-
osobowych zespołach, przy po-
mocy piły „moja-twoja” do-
konali tego goście spotkania: 
Krzysztof Janeczko, zastępca 
dyrektora generalnego LP, se-
nator Alicja Zając, poseł Stani-
sław Piotrowicz, starosta kro-
śnieński Jan Juszczak, bur-
mistrz Dukli Andrzej Bytnar, 
dyrektorzy generalni lasów 
Słowacji i Węgier, Peter Mo-
rong i Urban Pal.

Następnie o. Miche-
asz Okoński, gwardian klasz-
toru OO. Bernardynów w Du-
kli i duszpasterz leśników ks. 
Jan Cebulak poświęcili obiekt. 
W trakcie zwiedzania nowego 
biura Bogusław Famielec, dy-
rektor RDLP w Krośnie wrę-
czył nadleśniczemu Zbignie-
wowi Żywcowi nowe tablice 

urzędowe, a na specjalnie przy-
gotowanej ozdobnej desce go-
ście złożyli swe pamiątkowe 
autografy.

Część oficjalną w Muzeum 
Przemysłu Naftowego w Bó-
brce rozpoczęto od wprowadze-
nia sztandaru RDLP w Krośnie 
i hymnu leśników polskich.

Po słowach powitania od 
nadleśniczego wystąpił dyrek-
tor Bogusław Famielec, który 
przedstawił najistotniejsze 
aspekty działalności leśnictwa 
w regionie, szczególną uwagę 
poświęcając jego społecznym  
i gospodarczym funkcjom. 

Był też czas na wystąpienia 
gości. Głos zabierali m.in. wo-
jewoda Małgorzata Chomycz-
Śmigielska, Krzysztof Ja-
neczko, zastępca dyrektora ge-
neralnego LP, gen. PSP Bogdan 
Kuliga, starosta Jan Juszczak. 

W trakcie uroczystości 
uhonorowani zostali:
Srebrnym Krzyżem Zasługi - 
Adam Pilch, nadleśniczy Nad-
leśnictwa Dynów,
Medalem Złotym Za Długolet-
nią Służbę - Stanisław Wojto-
wicz - główny specjalista SL w 
RDLP w Krośnie,
Odznaką Honorową Za Zasługi 
dla Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej:

Piotr Kazimierczak - starszy 
specjalista w Nadleśnictwie 
Stuposiany,
Józef Nabożny - leśniczy 
w Nadleśnictwie Kołaczyce,
Jan Papież - leśniczy w Nadle-
śnictwie Kańczuga,
Zbigniew Rebizant - inży-
nier nadzoru w Nadleśnictwie 
Narol,
Stanisław Rębisz - zastępca 
nadleśniczego Nadleśnictwa 
Bircza,
Grzegorz Rusin - leśniczy 
w Nadleśnictwie Mielec,
Anna Suwała - główna księ-
gowa Nadleśnictwa Rymanów,
Artur Święch - starszy spe-
cjalista SL w Nadleśnictwie 
Tuszyma,
Brązowym Medalem Za Za-
sługi dla Obronności Kraju 
- Beata Okoczuk - naczelnik 
Wydziału Analiz i Planowania 
w RDLP w Krośnie.
Kordelasem Leśnika Polskiego:
Andrzej Gbur - leśniczy 
w Nadleśnictwie Brzozów,
Józef Kisała - emerytowany 
leśniczy w Nadleśnictwie 
Kańczuga,
Grażyna Owoc - sekretarz 
w Nadleśnictwie Lesko,
Jacek Stankiewicz - naczel-
nik Wydziału Gospodaro-
wania Ekosystemami RDLP  
w Krośnie,

Ewa Tkacz - zastępca nadle-
śniczego Nadleśnictwa Stu-
posiany,
Krzysztof Zawada - leśniczy 
w Nadleśnictwie Dukla.
Cechówką Leśną: 
Jerzy Miliszewski - leśniczy 
w Nadleśnictwie Rymanów,
Wiesław Prajsnar - leśniczy 
w Nadleśnictwie Dukla.
Srebrną Odznaką Za Zasługi 
dla Związku Żołnierzy WP - 
Bolesław Lenkiewicz, komen-
dant SL w Nadl. Stuposiany,
Odznaką Za Zasługi dla Ło-
wiectwa - Edward Orłowski 
- starszy specjalista SL w Nad-
leśnictwie Komańcza.

Na koniec uroczystości od-
tworzono hymn leśników au-
torstwa Wiesława Krawczyń-
skiego, dyrektora lasów Or-
dynacji Potockich, napisany  
w latach 30., który był wykony-
wany na corocznych uroczysto-
ściach Święta Lasu w Łańcu-
cie odbywających się od 1933 
roku. Po oficjalnej części uro-
czystości była okazja do zwie-
dzenia skansenu i spotkania to-
warzyskiego leśników i zapro-
szonych gości. 

Obchody uświetnił zespół 
sygnalistów „Wilczym tro-
pem” z Zespołu Szkół Leśnych  
 w Lesku.

Edward Marszałek 
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie 

zdjęcia na wkładce:  
Maciej Szpiech

Konrad Sikora podpisuje tomiki
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Mateusz Golonka 
zwycięzcą Biegu o Kwitnący 
Kalosz Sołtyski Mszany

5 września 2015 roku odbył się w Mszanie Bieg o Kwit-
nący Kalosz Sołtyski Mszany, którego organizatorem było so-
łectwo Mszana z sołtys Ewą Kaczmarską-Więckowską na czele. 
W ramach biegu były 2 kategorie - biegowa i Nordic Walking, 
trasa biegu wynosiła 12 km. Imprezą towarzyszącą były biegi dla 
dzieci, w różnych kategoriach wiekowych. W biegu głównym 
wzięło udział 74 zawodników, w Nordic Walking 29.

Najlepsze czasy osiągnęli w:

Biegu:
• Mateusz Golonka z Gorlic – 44:43:00
• Marcin Bik z Nadola k/Dukli- 45:03:00
• Grzegorz Rosłoński z Szymbarku – 46:00:00

Najlepszy czas wśród kobiet osiągnęła Monika Pasiut 
z Szymbarku – 55:51:00

Nordic Walking:
• Marcin Michalec z Krosna – 70:00;00
• Jerzy Nalepka z Sanoka – 74;20:00
• Adam Marcik ze Zboisk – 81:53:00

Najlepszy czas wśród kobiet osiągnęła Beata Łopatkiewicz 
– 84:20:00

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali kwitnący ka-
losz, natomiast pozostali zawodnicy pakiety startowe. Dla najlep-
szego zawodnika burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, który sam brał 
udział w biegu, ufundował nagrodę plecak dla biegacza z akce-
soriami. 

Krystyna Boczar-Różewicz

PODZIĘKOWANIA
•	Panu	Andrzejowi	Bytnarowi	Burmistrzowi	
Gminy	Dukla	za	to,	że	pobiegł	jako	uczest-
nik	czym	podniósł	rangę	mojego	wiejskie-
go	biegu	i	za	to,	że	ufundował	plecak	pe-
łen	 sportowych	 akcesoriów,	 które	 otrzy-
mał	zwycięzca	biegu.

•	Panom	 Dariuszowi	 Sobieraj	 -	 członkowi	
Sejmiku	 Województwa	 Podkarpackiego		
i	Panu	Zenonowi	Fedak	-	radnemu	powia-
tu	krośnieńskiego	za	ufundowanie	 table-
ta,	który	otrzymała	pierwsza	na	mecie	ko-
bieta.

•	Dyrektorowi	 Oddziału	 Banku	 Spół-
dzielczego	w	Dukli	za	talon	na	zakupy	w	
sklepie	sportowym,	który	otrzymała	naj-
młodsza	uczestniczka	biegu.

•	Panu	Zbyszkowi	Cieślakowi	za	ufundowa-
nie	9	statuetek	dla	3	pierwszych	kobiet,	
mężczyzn	i	zawodników	Nordic	Walking.

•	Państwu	Rygiel	z	Gościńca	„Chyrowianka”	
za	15	karnetów	na	wyciąg	narciarski.

•	Zakładowi	Mięsnemu	„Jasiołka”	z	Dukli	za	
pyszne	 kabanoski	 dla	 uczestników	 biegu		
i	wsad	do	kotła	żywieniowego

•	Państwu	 Maziejukom	 z	 Mszany	 za	 kozie	
sery	dla	6	uczestników	biegu.

•	Agroturystyce	 „Stara	 Szkoła”	 i	 „Bez	
Barier”	z	Mszany	za	vouchery	dla	uczest-
ników	biegu.

•	Panu	Andrzejowi	Zatorskiemu	z	Chyrowej	
za	 voucher	 na	 pobyt	 w	 obiekcie	 „Pod	
Chyrową”	-	dla	uczestnika	biegu.

•	Joannie	Wrzecionko	za	prezencik	z	siana	
dla	uczestnika	biegu.

•	Smerfetce	 i	 Papie	 Smerfowi	 czyli	 Bańce		
i	Lechowi	z	Mielca	za	bufet	wzmacniają-
cy	na	trasie.

•	Zespołom	za	umilenie	nam	pobytu.
•	Dominikowi	 i	Arturowi	 z	Mielca	 za	 to	 co	
już	zrobili	i	jeszcze	zrobią.

•	Mieszkańcom	 wsi	 za	 ogarnięcie	 kuchni,	
obsługi	i	wszystkiego	!!!

•	Wszystkim,	 których	 pominęłam,	 a	 było	
ich	sporo:	dziękuję,	dziękuję,	dziękuję!!!	
Nie	 gniewajcie	 się,	 że	 nie	 wymieniam		
z	imienia	i	nazwiska.	

Ewa Kaczmarska-Więckowska

Końcem września 
1939 r. w Barwinku

Wschodzące słońce,  
z cienką przerywaną warstwą 
cumulusów wysoko na nie-
bie, w piątek 1 września 1939 
r. rano, zapowiadało nad Kar-
patami ciepły i przyjemny 
dzień, jak wiele poprzednich. 
Nic jeszcze nie wskazywało na 
zdarzenia, które kilkadziesiąt 
minut później zapoczątkować 
miały odmianę losu wszystkich 
osób znajdujących się w ugru-
powanych bojowo oddziałach 
polskich Armii „Karpaty” przy 
granicy państwowej ze Słowa-
cją. Gdy dochodziła godzina 
szósta rano, żołnierze polscy  
z batalionu Obrony Narodowej 
„Krosno” ugrupowani obronnie 
w rejonie Tylawy i Polan, oraz 
żołnierze batalionu „Dukla” 
2 pułku piechoty KOP „Kar-
paty” w Barwinku na Przełę-
czy Dukielskiej usłyszeli szum 
nieprzyjacielskich samolotów 
bombowych lecących na nie-
wielkiej wysokości w kierunku 
północnym. Po kilku minutach 
dał się słyszeć w oddali odgłos 
stłumionych wybuchów. Nieba-
wem kilka samolotów niemiec-
kich wracających z wyprawy 
bombowej na polskie lotniska 
w Krośnie i Moderówce przela-
tując nad pozycjami batalionu 
Obrony Narodowej „Brzo-
zów” w rejonie Szklary – Jaśli-
ska, zrzuciło dwie bomby oraz 
ostrzelało polskich żołnierzy  
z pokładowych karabinów ma-
szynowych, co jednak nie spo-
wodowało strat wśród wojska.

20 sierpnia do niemieckiego 
wówczas Grodkowa (Grottkau) 
na Opolszczyźnie przybyła 
4 kompania obsługi lotnisk 
(F.B.K.) niemieckiego 77 pułku 
bombowego (77 KG - Kamp-
geschwader), aby przygotować 
lotnisko z betonowym pasem 
startowym na przyjęcie II dy-
wizjonu pułkownika Karla An-
gersteina, składającego się z 4., 
5. i 6. eskadry (Staffel) wypo-
sażonych w Dorniery Do-17E, 
które ze względu na długie,  
a cienkie kadłuby, zwane były 
„latającymi ołówkami”. II dy-
wizjon przybył z Brna (Brünn) 
w dniu 25 sierpnia, zaś I. oraz 

III. dywizjon przybyły z Pragi 
i Hradec Králové (Königgrätz) 
do Brzegu (Brieg), gdzie roz-
lokowały się na miejscowym 
lotnisku. W dniu 1 września 
o godzinie 4.35 wystartowały 
pierwsze Dorniery Do-17E, 
spośród załóg II dywizjonu 
uczestniczących w wyprawie 
na polskie lotniska w Krośnie 
i Moderówce. Dorniery skiero-
wały się na Słowację i poprzez 
Waagtal (dolina rzeki Wag) – 
Spišska Nova Ves (Zipser Neu-
dorf) wleciały nad Polskę w re-
jonie Przełączy Dukielskiej, 
skąd było już tylko kilka minut 
lotu nad cel. Bombardowanie 
lotnisk rozpoczęło się o godz. 
6.10 i trwało siedem minut. 

Pomimo zasygnalizowania 
przelotu niemieckich bombow-
ców w rejonie Przełęczy Du-
kielskiej przez służbę łączności 
batalionu KOP „Dukla” oraz 
BON „Krosno” do dowódz-
twa opl Bazy Lotniczej Krosno, 
przez kilka minut dzielących 
moment przelotu znad granicy 
do miejsca bombardowania, nie 
zdążono uruchomić przygoto-
wywanych na taką okoliczność 
działek i karabinów maszyno-
wych przeciwlotniczych na te-
renie krośnieńskiego lotniska. 
W pierwszym dniu wojny nie 
było, poza przelotem niemiec-
kich bombowców i bombardo-
waniem lotnisk, znaczniejszych 
wydarzeń na odcinku granicy 
państwowej w rejonie Przełę-
czy Dukielskiej. W BON „Kro-
sno” były kontynuowane prace 
przy budowie umocnień polo-
wych i szałasów. Dozorowano 
także granicę, w obawie przed 
mogącym nastąpić atakiem 
wojsk nieprzyjacielskich.

Placówki wywiadowcze 
Straży Granicznej przekazały 
rano 4 września do dowódz-
twa 3. Brygady Strzelców Gór-
skich w Krośnie meldunki o po-
jawieniu się na kierunku Prešov 
– Bardejov oddziałów niemiec-
kich. Rozpoznanie lotnicze wy-
konane przez załogę pod do-
wództwem kpt obs Eugeniusza 
Arciuszkiewicza z 56 Eskadry 
Obserwacyjnej startującą z lot-

niska w Krośnie potwierdziło te 
wiadomości. Na polsko – sło-
wackiej granicy w okolicy Ni-
žná Polanka – Grab, 7 września 
niemiecka 1. Dywizja Górska 
rozpoczęła działania przeciwko 
polskim oddziałom Obrony Na-
rodowej (bataliony ON: „Rze-
szów” i „Jasło”), kierując się na 
Krempną. Wieczorem tego dnia 
w styczność bojową z wrogiem 
weszła także pod Hutą Polań-
ską 1. kompania kpt Aleksandra 
Morenia batalionu ON „Kro-
sno”, gdzie o godz. 23 oddział 
nieprzyjacielski oceniany na 
około dwa plutony z ckm, za-
atakował placówkę Straży Gra-
nicznej. Wspomagani pluto-
nem Obrony Narodowej z BON 
„Krosno”, strażnicy graniczni 
odparli atak bez strat własnych. 
Po akcji pododdziały Krośnień-
skiego Batalionu Obrony Naro-
dowej wycofały się z rannymi 
do Tylawy. W związku z zaist-
niałą sytuacją zarządzono prze-
niesienie dowództwa 2 pp KOP 
„Karpaty” z Dukli do Iwoni-
cza. Duklę opuściły też urzędy 
i instytucje państwowe. W bu-
dynku dukielskiego Urzędu 
Pocztowego, jeszcze przy orga-
nizacji batalionu i dowództwa 
pułku został umieszczony plu-
ton łączności kpt Ignacego Wit-

kowskiego. Personel pocztowy 
został częściowo zmobilizo-
wany; naczelnik Urzędu Jerzy 
Skręt otrzymał przydział mo-
bilizacyjny, podobnie jak asy-
stent Jan Żybura. Przy zmia-
nie pozycji obronnych pod Du-
klą, kpt Witkowski, dotychcza-
sowy dowódca plutonu łącz-
ności został oficerem łączno-
ści grupy mjr Majchrowskiego,  
a pluton łączności podzielono 
na dwa półplutony; jeden pod 
dowództwem sierż. Józefa Ba-
nacha (4 patrole telefoniczne + 
radio) do dyspozycji mjr Maj-
chrowskiego – dowódcy grupy 
odcinka „Dukla” (m.p. Rogi); 
drugi pod dowództwem plut. 
Antoniego Szczygła (4 patrole 
telefoniczne + 1 motocyklista 
+ 4 cyklistów) do dyspozycji 
kpt Mazurka – pełniącego obo-
wiązki dowódcy batalionu KOP 
„Dukla” (m.p.Dukla-dwór / po-
przednio Dukla-młyn). Bardzo 
ofiarnie pomagały żołnierzom 
zmobilizowane obsady Urzę-
dów Pocztowych w Barwinku, 
Tylawie i Dukli. Pracownice 
poczty niejednokrotnie z po-
święceniem, przez kilkanaście 
godzin z rzędu, bez jakiegokol-
wiek wypoczynku, wypełniały 

Ulotka wydana pod Lwowem przez generała Küblera do żołnierzy 1. Dywizji 
Górskiej po walkach w Polsce
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Końcem września w Barwinku
Końcem września w Barwinku

Generałowie niemieccy w rozmowie ze strzelcami górskimi

Niemieccy żołnierze przy szlabanie granicznym. W tle zniszczona 2 września 1939 
r. słowacka strażnica-celnica

Na południowej części polskiej granicy wzniesiono na przejściach granicznych w 
latach trzydziestych niewielkie drewniane budynki w stylu podhalańskim, służące 
polskim służbom granicznym i celnym. Na granicy w Barwinku znajdował się także 
taki budynek, przed którym żołnierze sojuszniczych armii (niemieckiej i słowac-
kiej) uwieczniali swój pobyt podczas kampanii wrześniowej 1939 r. Budynek ten 
został zniszczony podczas operacji dukielsko-preszowskiej na przełomie września/
października 1944 r.

Słowaccy żołnierze urządzili po spaleniu swojej strażnicy-celnicy na swoim teryto-
rium prowizoryczną ziemiankę obok polskiego budynku, przed którym widoczny 
jest graniczny słup główny nr XV/1

Pododdział mulników z 1. Dywizji Górskiej ze zwierzętami powraca przez Barwi-
nek do garnizonów w Bawarii

Samolot rozpoznawczo-łącznikowy Fieseler Fi 156 „Storch”, którym przybył gene-
ralmajor Rudolf Konrad szef sztabu XVIII Korpusu Armijnego, ląduje w Barwinku 
przed granicą, w tle widoczny Studenny Wierch (702 m n.p.m)

Generał Ludwig Kübler wita Szefa Sztabu XVIII Korpusu Armijnego generała Ru-
dolfa Konrada 
Przejeżdżając przez granicę w Barwinku generalmajor Rudolf Konrad pozdrawiał 
żołnierzy niemieckich i słowackich 

swe obowiązki przy łącznicach 
telefonicznych sieci stałej. 

Niemiecka 1. Dywizja 
Górska utworzyła 8 września 
przed południem zmotoryzo-
wane grupy pościgowe pod ko-
mendą dowódcy 79 pułku arty-
lerii górskiej (Wintergerst). Od 
Żmigrodu zostały wyznaczone 
do zdobycia ważne przeprawy 
przez San pod Sanokiem: połu-
dniowa zmotoryzowana grupa 
pościgowa (Geiger) przez Ry-

manów i północna zmotoryzo-
wana grupa pościgowa (Lang) 
przez Krosno. Te grupy skła-
dały się ze strzelców górskich, 
artylerii przeciwpancernej, mo-
tocyklistów, ciężkiej artyle-
rii, saperów, jednostek łączno-
ści radiowej i artylerii przeciw-
lotniczej. Wszystkie one miały 
udział w niezwykłym sukcesie 
tego oddziału szturmowego. 8 
września doszło pod Duklą do 
starcia zbrojnego, w którym 
wkroczyła do akcji część II ba-

talionu 98 pułku strzelców gór-
skich. Wobec oporu polskich 
obrońców, poczynając od Iwli 
poprzez Teodorówkę i Nadole, 
większość 98 pułku z artyle-
rzystami podążyła na północ 
od Dukli na Równe, które zo-
stało zdobyte w nocnej walce 
z krośnieńskim batalionem 
Obrony Narodowej. 9 września 
około godziny 12, południowa 
grupa pościgowa, wzmocniona 
II batalionem 99 pułku strzel-
ców górskich (Seitz), sztur-
muje wzgórza pod Rymano-
wem, które były przez Polaków 
zażarcie bronione, gdzie potem 
100 pułk strzelców górskich 
pod dowództwem pułkow-
nika Utza, przy współudziale 
dział przeciwpancernych kom-
panii porucznika Weckera, zli-
kwidował polskie punkty oporu  
w płonącym mieście.

8 września dowódca 3. Bry-
gady Strzelców Górskich wy-
dał rozkaz, który określał za-
dania Brygady: opóźniać nie-
przyjaciela na kierunku Krosno 
– Sanok, wykorzystując czas 
na zorganizowanie obrony linii 
Sanu w okolicy Sanoka, współ-
działając w tej sprawie z 2. Bry-
gadą Strzelców Górskich. Mjr 
Wacław Majchrowski został 
wyznaczony dowódcą Grupy 
składającej się z: batalionu I 
„Dukla” 2 pp KOP „Karpaty”, 
oraz Batalionów Obrony Na-
rodowej „Krosno”, „Jasło”  
i „Rzeszów”, mającej za za-
danie stawienie oporu na linii 
rzeki Jasiołki w rejonie Dukla 
- Zboiska – Wietrzno/Równe 
- Wrocanka, ubezpieczenia  
z kierunku Tylawy oraz na-
wiązania łączności na północy  
z 2. BSG. Do godz. 18 miejsce 
postoju dowódcy odcinka mjr 
Majchrowskiego znajdowało 
się w Dukli, po czym zostało 
przeniesione do miejscowości 
Rogi. Dowództwo batalionu 
KOP „Dukla” objął kpt Artur 
Mazurek. Po nocnej bitwie 8/9 
września o Duklę i okrążeniu 
pododdziałów I batalionu „Du-
kla” 2 pp KOP „Karpaty”, 9 
września rano wojska niemiec-
kie wyprzedziły polskie od-
działy broniące granicznych ru-
bieży i wieczorem zajęły przy-
czółki na wschodnim brzegu 
Sanu pod Sanokiem. Rozpo-
częła się „Jazda szturmowa na 
Lwów” niemieckiej 1. Dywi-
zji Górskiej, która 12 września 

stanęła u bram Lwowa. Wobec 
słabości Armii „Karpaty”, nic 
tej jednostki od Dukli nie było 
w stanie zatrzymać w parciu na 
wschód.

Od 15 września nie-
miecka 1. Dywizja Górska to-
czyła ciężkie walki z Grupą 
Armii gen. Kazimierza Sosn-
kowskiego (11 DP, 24 DP, 38 
DPRez.), próbującą od zachodu 
przebić się do Lwowa. Wobec 
rozproszenia polskich oddzia-
łów, od 20 września strzelcy 
górscy wzmogli nacisk na 
obrońców „zawsze wiernego” 
miasta. 22 września Lwów zo-
stał przekazany przez polskich 
obrońców wojskom sowiec-
kim i od tej chwili rozpoczął 
się odwrót niemieckich strzel-
ców górskich z 1. Dywizji za 
San. Podczas kampanii wrze-
śniowej i Jazdy szturmowej 
na Lwów liczaca około 17 000 
strzelców górskich dywizja ge-
nerała Küblera straciła 1402 
żołnierzy (zabici, ranni i zagi-
nieni) – 42 oficerów, 69 podofi-
cerów i 303 szeregowych stra-
ciło życie. Wśród kadry oficer-
skiej stanowiło to 5,5% pole-
głych tego korpusu osobowego 
niemieckich żołnierzy w kam-
panii w Polsce. Końcem wrze-
śnia 1939 r. 1. Dywizja Górska, 
którą dowodził generał Ludwig 
Kübler, przez Przemyśl, wy-
cofywała się do macierzystych 
garnizonów. Po drodze, przez 
Duklę, jednostka osiągnęła gra-
niczny Barwinek, gdzie przy-
był drogą lotniczą generalma-
jor Rudolf Konrad – szef sztabu 
XVIII Korpusu Armijnego,  
w skład którego ona wchodziła. 
Na łące rozciągającej się wów-
czas po prawej stronie drogi na 
wzniesieniu Przełęczy Dukiel-
skiej, przed granicą wylądował 
samolot rozpoznawczo-łączni-
kowy Fieseler Fi 156 „Storch” 
z niemieckim sztabowym gene-
rałem na którego oczekiwał do-
wódca 1. Dywizji Górskiej. Po 
krótkim przywitaniu genera-
łowie wizytowali granicę i po-
zdrawiali niemieckich żołnie-
rzy powracających z wojny. Na 
zachowanych z tamtego wyda-
rzenia zdjęciach widać także 
słowackich żołnierzy, którzy 
mieli udział w wydarzeniach 
rozgrywających się na części 
południowej frontu we wrze-
śniu 1939 r. 

Opracował: Janusz Kubit 

Pamiętamy o 
„sprzątaniu Świata”

22 września 2015 r. przy udziale uczniów klas 4-6 z Zespołu 
Szkół Publicznych w Tylawie została przeprowadzona akcja 
sprzątania świata, której celem było wzmacnianie świadomo-
ści ekologicznej społeczeństwa.

W tegorocznej kampanii zwracano szczególną uwagę na ko-
nieczność segregacji odpadów już u źródła tj. w gospodarstwach 
domowych. Część teoretyczną dla młodzieży przedstawił Igancy 
Bielecki – specjalista ds. edukacji w Zespole Karpackich Parków 
Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli, który w bardzo 
ciekawy i przejrzysty sposób opisał zasady i zalety prawidłowej 
segregacji odpadów. Następnie cała grupa młodzieży wraz z opie-
kunami: Frej Renatą, Kluk Elżbietą, Pilarską Dorotą, Sekretarz 
Gminy Dukla Haliną Cycak i przedstawicielami Zespołu Karpac-
kich Parków Krajobrazowych w Krośnie: Ignacym Bieleckim i Ja-
kubem Szczurkiem udała się na część praktyczną w rejon domków 
letniskowych w Tylawie.

Podczas sprzątania zbierane odpady były systematycznie se-
gregowane na poszczególne frakcje tj. szkło - do worka zielonego, 
a metale, tworzywa sztuczne i makulatura – do worka żółtego. Po 
uprzątnięciu okolicy na uczestników akcji czekał zasłużony ciepły 
posiłek przy ognisku. 

Składam podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania akcji sprzątania świata, a szczególnie młodzieży  
z ZSP w Tylawie i ich opiekunom, prezesowi GKiM w Dukli Sp. 
 z o.o. oraz pracownikom ZKPK w Krośnie.

Andrzej Marczyński 
Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli
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Jubileusz 30 lecia konsekracji cerkwi prawosławnej

90 lat Parafii Polskokatolickiej w Łękach Dukielskich

W trakcie budowy - 1984 r. Fot. Archiwym Muzeum Kultury Łemkowskiej Poświęcenie 1985 r. Fot. Archiwym Muzeum Kultury Łemkowskiej

Liturgię celebrują Arcybiskup Abel i biskup Paisjusz. Fot. Mikołaj Gocz

Modlitwa pod Krzyżem Pojednania

Otwarcie Izby Pamięci im bp. Franciszka Hodura Uczestnicy uroczystości zwiedzają Izbę Pamięci

Uroczystości eucharystyczne w parafii polskokatolickiej

Procesja. Fot. Mikołaj Gocz

Jubileusz 30-lecia konsekracji 
cerkwi prawosławnej 
pw. Św. Mikołaja w Zyndranowej

W piękny i gorący nie-
dzielny poranek, 30 sierpnia br., 
w Zyndranowej odbyły się ob-
chody uroczystości 30-lecia po-
święcenia cerkwi prawosław-
nej pod wezwaniem Św. Mi-
kołaja. Uroczystą mszę z oka-
zji 30-lecia cerkwi w Zyndra-
nowej celebrowali: Arcybiskup 
Lubelski i Chełmski Abel oraz 
Biskup Gorlicki Paisjusz. Do-
stojnych gości chlebem i solą 
przywitał Teodor Gocz. Łzy w 
oczach „Starego Łemka” były 
największym dowodem tego 
jak ten, który 35 lat temu, wraz 
z pełnym wiary, energii i zapału 
hieromnichem Ablem (dzisiej-
szym Arcybiskupem Ablem) 
w okresie stanu wojennego, 
wzięli się za dzieło budowy 
pierwszej po II wojnie świato-
wej cerkwi na Łemkowynie.

Rozpoczęła się Święta Li-
turgia, podczas której Hierar-

chom asystowali: Ks. mitrat 
Michał Dudicz z Warszawy, 
Ks. mitrat Bazyli Gałczyk, Ks. 
mitrat Jan Antonowicz z Sa-
noka, Ks. Prot. Roman Dubec z 
Gorlic, Ks. Prot. Piotr Pupczyk 
z Krynicy Zdrój, Ks. Marek 
Gocko z Komańczy oraz pro-
todiakoni Antoni Jary z Sanoka 
i Marek Waszczuk z Lublina. 
Pięknie śpiewały dwa chóry: 
Diecezjalny „Irmos” i Chór Pa-
rafii w Krynicy Zdroju.

W uroczystościach liczny 
udział wzięli wierni kościoła 
prawosławnego oraz innych 
wyznań: kościoła rzymsko-
katolickiego, greckokatolic-
kiego oraz kościoła polskoka-
tolickiego. Z duchownych in-
nych wyznań zaproszenie przy-
jął i swoją obecnością na uro-
czystościach zaszczycił, znany 
z działalności ekumenicznej, 
proboszcz parafii polskokato-

lickiej pw. Dobrego Pasterza  
z Łęk Dukielskich – ks. Roman 
Jagiełło. 

Po Ewangelii ze słowem 
do wiernych zwrócił się sam 
budowniczy Cerkwi Arcybi-
skup Abel, który w nawiąza-
niu do słów niedzielnej Ewan-
gelii wspomniał czas budowy 
świątyni, początek lat 80-tych 
ubiegłego wieku, stan wo-
jenny, wrogie nastawienie ów-
czesnych władz do mniejszo-
ści prawosławnej, ciągłe kon-
trole i szykany: „Inicjatywa 
budowy cerkwi wyszła od wier-
nych mieszkańców w latach 80. 
Panująca wtedy władza nie da-
rzyła sympatią wszelkich inwe-
stycji religijnych, obojętnie ja-
kiego obrządku – mówił w ka-
zaniu arcybiskup. – Przypomnę, 
że był to stan wojenny. Złożyli-
śmy wniosek do Urzędu Gminy 
w Dukli (referatem kierował in-

spektor ds. budownictwa Bogu-
sław Szczurek). Teren pod pla-
nowaną budowę znajdował się 
poza terenami pod budownic-
two sakralne. Udało się uzy-
skać pozwolenie po złożeniu 
wielu dokumentów i załączni-
ków. Przeżyliśmy wiele kon-
troli. Finałem była Uchwała 
Rady Miasta i Gminy w Dukli. 
Dojeżdżałem do Zyndranowej, 
gdzie od razu rozpoczęliśmy 
ciężką pracę. Inwestycję zreali-
zowaliśmy w ciągu dwóch lat,  
a poświęcenia dokonano w 
sierpniu 1985 roku. Nas nie bę-
dzie, nie wiemy co stanie się za 
wiele lat, a świątynia zostanie. 
Pokładajmy nadzieję w Bogu. 
Na zakończenie Arcybiskup 
Abel podziękował wszystkim 
zaangażowanym w budowę 
cerkwi, oraz wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do powsta-
nia zyndranowskiej świątyni. 
Podkreślił też szczególną rangę 
pobudowanej w 1985 roku cer-
kwi w Zyndranowej. Była to 
pierwsza prawosławna świą-
tynia wybudowana na Łemko-
wynie po deportacji Łemków  
z rodzinnych ziemi po II wojnie 
światowej oraz cerkiew, która 
poświęcona została w rocz-
nicę 1100-lecia chrześcijaństwa 

90 lat Parafii Polskokatolickiej 
w Łękach Dukielskich

12 września 2015 roku w Łękach Dukielskich odbyły 
się uroczyste obchody 90. lecia istnienia parafii polsko-
katolickiej w Łękach Dukielskich. Uroczystość była po-
łączona z III Rajdem Rowerowym „Oikumene”.

Parafia polskokatolicka pw. 
„Dobrego Pasterza” w Łękach 
Dukielskich istnieje od 1925 r. 
i jest jedną z najstarszych pa-
rafii Kościoła polskokatolic-
kiego w Polsce. Należy do de-
kanatu podkarpackiego die-
cezji krakowsko-częstochow-
skiej. Za datę powstania para-
fii uważa się 8 września 1925 
roku. Obecnie do parafii należy 
68 osób.

W tym roku minęło 90 lat 
od utworzenia parafii w gminie 
Dukla. To piękny jubileusz, na 

który przybyło wielu gości: du-
chownych, władz państwowych 
i samorządowych. W uroczy-
stościach uczestniczyli Andrzej 
Bytnar – burmistrz Dukli, Ha-
lina Cycak – sekretarz gminy 
Dukla, prezydent Krosna Piotr 
Przytocki, radni gminy Dukla, 
a także krewni biskupa Fran-
ciszka Hodura, Anna Hodur  
i Dariusz Hodur, organizatora  
i pierwszego biskupa Polskiego 
Narodowego Kościoła Polsko-
katolickiego. Z okazji jubi-
leuszu odbył się III Rajd Ro-

werowy Jedności Kościołów 
OIKOUMENE. Rajdy organi-
zowane przez proboszcza pa-
rafii polskokatolickiej z Łęk 
Dukielskich Romana Jagiełło 
mają na celu poznawanie tra-
dycji kulturowej Kościołów na 
Dukielszczyźnie. W związku  
z jubileuszem parafii w tym 
roku rajd rozpoczął i zakoń-
czył się w Łękach Dukielskich. 
Rowerzyści mieli do pokona-
nia trasę 45 km, która prze-
biegała przez Krosno, Miejsce 
Piastowe i Duklę. Pod Krzy-
żem Pojednania w Dukli od-
była się modlitwa z udziałem 
duchownych z Kościoła kato-
lickiego, prawosławnego i pol-
skokatolickiego. W kościele  
w Łękach Dukielskich zostało 

odprawione nabożeństwo eku-
meniczne z udziałem duchow-
nych z Kościołów: polskoka-
tolickiego: ks. Tadeusza Bu-
dacza z Krzykawy-Małobą-
dzia, ks. Janusza Świtalskiego 
z Rokitna Szlacheckiego,  
z Kościoła greckokatolickiego  
ks. Andrzeja Żurawa z Komań-
czy, z Kościoła ewangelicko-
augsburskiego ks. Adama Pod-
żorskiego ze Skoczowa. Mo-
dlitwom w kościele towarzy-
szył śpiew chóru „Gloria” ze 
Skoczowa z Kościoła ewange-
licko-augsburskiego. Po mszy 
św. ks. proboszcz łęckiej para-
fii wręczył medale Oikoumene 
księżom uczestniczącym w na-
bożeństwie, a podczas spotka-
nia w szkole zaproszonym go-
ściom. Podczas jubileuszo-
wych uroczystości poświę-
cono i otwarto Izbę Pamięci im.  
ks. bp. Franciszka Hodura,  
a także witraż z jego podobi-
zną i odsłonięto tablicę mu po-
święconą.

Krystyna Boczar-Różewicz
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na Łemkowynie i 1000-lecia 
chrztu Rusi.

Po zakończeniu mszy obyła 
się procesja wokół cerkwi,  
w trakcie której Arcybiskup 
Abel dokonał poświęcenia no-
wej kopułki nad wejściem do 
cerkwi. Należy tutaj zaznaczyć, 
iż sam Biskup ofiarował tę ko-
pułkę i sfinansował malowanie 
dachu cerkwi dla upamiętnienia 
Jubileuszu 30-lecia konsekracji 
zyndranowskiej świątyni.

Na zakończenie ze słowem 
do honorowego gościa Arcybi-
skupa Abla zwrócił się biskup 
gorlicki Paisjusz, który podzię-
kował Biskupowi Ablowi za 
dzieło jego rąk i wraz z Teodo-
rem i Bohdanem Goczami prze-
kazał Arcybiskupowi dwa ob-
razy przedstawiające cerkiew 
w Zyndranowej. Biskup Abel 
przekazał, jako błogosławień-
stwo dla całej zyndranowskiej 
wspólnoty parafialnej Wołyń-
ską Ikonę Matki Boskiej. Na-

stępnie Biskup Paisjusz w imie-
niu Metropolity Sawy nagro-
dził wszystkich Parafian Cer-
kwi Św. Mikołaja w Zyndra-
nowej orderem Św. Marii Mag-
daleny III stopnia – jest to naj-
wyższe odznaczenie nadawane 
przez Polski Autokefaliczny 
Kościół Prawosławny przyzna-
wane za pracę dla dobra Cerkwi 
i bliźniego.

Po zakończeniu uroczy-
stości liturgicznych hierarcho-
wie, duchowieństwo i wszyscy 
uczestnicy uroczystości udali 
się do Muzeum Kultury Łem-
kowskiej na wspólny obiad  
i poczęstunek połączony z pre-
zentacją historycznych zdjęć 
z budowy cerkwi i występem 
chóru łemkowskiego „ŁemMy” 
z Komańczy. 

Cerkiew pod wezwaniem 
św. Mikołaja w Zyndranowej 
i zyndranowska parafia jest 
obecnie jedyną czynną cerkwią 
i parafią prawosławną działa-
jącą na terenie gminy Dukla. 
Przetrwała ciężkie czasy wysie-

dleń i deportacji Łemków z ro-
dzinnej ziemi, którzy w latach 
60-tych ubiegłego wieku mieli 
odwagę odnowić życie reli-
gijne kościoła prawosławnego 
w Zyndranowej.

Bohdan Gocz

Jubileusz 30-lecia konsekracji cerkwi prawosławnej pw. Św. Mikołaja  
w Zyndranowej

u dokończenie ze str. 13 

Bandurzak  
z certyfikatem

Placek o nazwie bandurzak z Łęk Dukielskich został 
wpisany na listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wpisanie tego specjału, zna-
nego tylko w tej miejscowości, na listę tradycyjnych sma-
kołyków, wpisuje się w przygotowania do wielkiego ju-
bileuszu 650-lecia Łęk Dukielskich, który przypada za 
rok – 28 sierpnia 2016 roku.

Tradycja pieczenia bandu-
rzaka w Łękach Dukielskich, 
kiedyś nazywanych Lenkami, 
Łękami, jest tak stara, jak tra-
dycja pieczenia chleba, albo jak 
długo znane są tu ziemniaki. 

Jest to pulchny placek  
z lekko wilgotnym farszem  
z ziemniaków i sera z dodat-
kiem ziół o okrągłym lub kwa-
dratowym kształcie, średnicy 
od 25 cm do 30 cm, grubości od 
7 cm do 10 cm, w kolorze brą-
zowo-złotym i smaku chleba  

z dodatkiem ziemniaków i ziół, 
takich jak dzika mięta.

Dawniej pieczony był za-
wsze przy okazji pieczenia 
chleba, zazwyczaj raz w tygo-
dniu w piecach chlebowych 
opalanych drewnem bukowym. 
Do jego przygotowania gospo-
dynie sporządzały zaczyn naj-
lepiej z mąki pszennej.

 - Oprócz podstawowych 
przypraw, jak sól, pieprz czy 
mięta, które dodawano także 
do bandurzaka za czasów mo-

jej mamy i babci, ja dodaję do-
datkowo oregano – przyznaje 
urodzona w 1939 roku Halina 
Kasprzykowa, której mama po-
chodziła ze znanej w Łękach 
rodziny Zborowskich-Oborów. 
Może dlatego jej lekko zmody-
fikowany bandurzak zachwyca 
dzisiaj swoim unikatowym 
smakiem.

Ten smak z młodości pa-
mięta wielu łęczan. – Ojjjj pa-
miętam ten smak z młodości, 
gdy zbliżała się sobota rano 
to cały dom pachniał ciastem 
chlebowym. My, jako młodzi 
brzdące, podpatrywaliśmy bab-
cie i mamę w przygotowaniach 
i trochę pomagaliśmy w rozpa-
laniu pieca z tatą. Nie mogli-
śmy się doczekać kiedy upieką 
się „GUZIKI ” tak na bandu-
rzaki mówiła babcia. Zimne 
mleko i ciepłe bandurzaki to się 
nie zapomina do końca życia – 
wspomina Jacek z Krosna, po-
chodzący z Łęk Dukielskich.

Nazwa bandurzaka wywo-
dzi się od użytego w nim far-
szu z ziemniaków, czyli od wy-
razu bandurki – bandury. Daw-
niej tak w Łękach i okolicach 
mówiono na ziemniaki. Jednak 
w przypadku bandurzaka jest 
to wyrób charakterystyczny nie 
dla całego regionu, ale wyłącz-
nie dla jednej wsi. 

Jest to zatem fenomen, bo 
rzadko się zdarza, aby pro-
dukt był znany wyłącznie  
w jednej miejscowości. Wiele 
osób myli bandurzaka między 
innymi z kołaczem. Ten ostatni 
jest także znany w Łękach, ale i 
w miejscowościach sąsiednich, 
jak Wietrzno czy Kobylany. 

Wpisanie specjału na listę 
Produktów Regionalnych jest 
naturalną konsekwencją co-
raz większej popularności, jaką 
od kilku lat cieszy się ta trady-
cyjna potrawa. Z wielu nagród, 
jakie bandurzak zdobył, warto 

VII Beskidzkie 
Zakończenie 

Sezonu 
Motocyklowego 

- 18.10.2015 
Był i jest czas na jazdę, nadszedł czas na dzięk-

czynienie, podsumowania tego gdzie się dojechało,  
a gdzie nie. By przeżyć to w gronie takich samych jak 
MY zapraszam na kolejne Beskidzkie Zakończenie Se-
zonu Motocyklowego. Msza Św. o godzinie 11:30. Po 
Mszy Św. ciepły posiłek na dole na parkingu, sje-
sta połączona z tematycznymi i nie tylko rozmowami 
kuluarowymi. Później organizacja czasu wedle uzna-
nia free raidersów.

Polecam podziwianie Złotej Polskiej Jesieni w Be-
skidzie Niskim i Bieszczadach po obydwu stronach 
granicy.

Zapraszamy! Tomasz Czajkowski  
i OO. Bernardyni

Stanisław Białogłowicz 
laureatem nagrody 
im. Kazimierza Ostrowskiego

Prof. Stanisław Białogło-
wicz w maju 2015 roku zo-
stał Laureatem Nagrody im. 
Kazimierza Ostrowskiego za 
rok 2014, tę prestiżową na-
grodę odebrał 15 września 
br. w Muzeum Narodowym w 
Gdańsku podczas wernisażu 
wystawy Jego malarstwa.

Nagroda jest ogólnopol-
skim wyróżnieniem w dzie-
dzinie malarstwa. Wydarzenia 
związane z przyznaniem na-
grody organizowane są przez 
Związek Polskich Artystów 
Plastyków Okręgu Gdańskiego.

Serdecznie gratulujemy Mi-
strzowi tak wspaniałego wyróż-
nienia. 

Redakcja 

Kochanej Marysi

Serdeczne, z głębi serca płynące
Wyrazy żalu i współczucia

z powodu śmierci Męża

śp. Zdzisława Walczaka

składają
koleżanki i koledzy 
z Redakcji Dukli.pl
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Bandurzak z certyfikatem
u dokończenie ze str. 15 

Nagroda im. prof. Wiktora Zina dla gminy Dukla

Rewitalizacja dukielskiego rynku

Spotkanie na rodzinnej ziemi

Konserwator Przemysław Michalski i Elżbieta Wróbel - wicebur-
mistrz Dukli z nagrodą i dyplomem

Architekt Marek Gransicki prezentuje koncepcję małej architektury Skwerka 
Węgierskiego

Uczestnicy spotkania

Bandurzak wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych

Uroczysty obiad podczas spotkania w Łękach Dukielskich
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Spotkanie w Transgranicznym Centrum Kultury w Dukli

Wręczanie nagród i dyplomów podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie

Miłośnicy Ziemi Krośnieńskiej  
w Łękach Dukielskich

Po raz 42 spotkali się, tradycyjnie jak co roku, Miło-
śnicy Ziemi Krośnieńskiej, rozproszeni po całej Polsce, 
aby wspólnie odkrywać ciekawe miejsca ziemi bliskiej 
ich sercu. W bieżącym roku spotkanie miało miejsce w 
Łękach Dukielskich, które w przyszłym roku będą ob-
chodzić 650 lat istnienia. 

Spotkanie rozpoczęło się 
w Bóbrce od zwiedzania Mu-
zeum Przemysłu Naftowego i 
Gazowniczego następnie blisko 
100-tu osoba grupa odwiedziła 
zabytkowy kościół we Wietrz-
nie, po którym oprowadził 
konserwator zabytków Zdzi-
sław Gil. Pomimo niesprzyja-
jącej aury udali się na wzgó-
rze 534 , gdzie przedstawiona 
została krótka historia działań 
wojennych z 1944 roku, jakie 
rozegrały się na Ziemi Dukiel-

skiej. Pod pomnikiem złożono 
wiązankę kwiatów. Kolejnym 
punktem był kościół polskoka-
tolicki i izba pamięci, a następ-
nie zwiedzanie szkoły, farmy 
wiatrowej i kościoła rzymsko-
katolickiego. Część oficjalna 
spotkania miała miejsce w hali 
widowiskowo-sportowej w Łę-
kach Dukielskich, gdzie uczest-
ników, z różnych zakątków Pol-
ski, przywitała Wanda Belcik 
– prezes Stowarzyszenia Miło-
śników Ziemi Krośnieńskiej. 

Wśród uczestników spotka-
nia byli m.in. prof. Ireneusz So-
liński z AGH, który opowiadał 
na farmie wiatrowej o pozyski-
waniu energii ze źródeł odna-
wialnych, profesor Stanisław 
Białogłowicz artysta, malarz, 
działający w Kole Miłośni-
ków Historii Łęk Dukielskich. 
W spotkaniu uczestniczył rów-
nież burmistrz Dukli Andrzej 
Bytnar, który opowiedział o po-
tencjale jaki drzemie na terenie 
gminy Dukla i pespektywach 
jej rozwoju, przy tej okazji zo-
stała przedstawiona prezentacja 
walorów Gminy Dukla kultu-
rowych i społecznych. Podczas 
spotkania wyróżnione zostały 
osoby za dotychczasową pracę 
na rzecz ziemi krośnieńskiej 

a mianowicie: Krystyna Deli-
mata- dyrektorka ZS w Łękach 
Dukielskich i Henryk Kyc, za 
dorobek twórczy prof. Irene-
usz Solińskie i prof. Stanisław 
Białogłowicz, za promocje śro-
dowiska pochodzenia wyróż-
niona została pochodząca z Łęk 
dziennikarka Jolanta van Grie-
ken - Barylanka. Za wydarze-
nie roku w środowisku łęckim 
uznano rejestrację bandurzaka, 
jako produktu regionalnego 
(do jego promocji przyczyniła 
się Krystyna Boczar Różewicz 
- gł. specjalista w UM w Du-
kli) i działalność KGW wyróż-
nienie z tego tytułu otrzymała 
Marii Kołacz- przewodnicząca 
Koła Gospodyń w Łękach Du-
kielskich. Za odkrycie roku wy-
różnienie otrzymało małżeń-
stwo Mieczysław i Bogumiła 
Kopeć (z domu Krężałek). 

Program spotkania umiliły 
występy zespołów Tołhaje, Łę-
czanie i Mali Łęczanie.

bpudlo

wymienić zajęcie I miejsca w 
kategorii inne produkty regio-
nalne w Krajowym Konkursie 
Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
Smaki Regionów na Agrobiesz-
czadach w Lesku w 2011 roku. 

Bandurzak znalazł się też 
wśród potraw i produktów lo-
kalnych i regionalnych wy-
twarzanych w gminie Dukla, 
które opisano w informatorze 
„Dukielskie specjały – gdzie i 
kto”. Projekt był współ finan-
sowany przez Szwajcarię w ra-
mach szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi kra-
jami członkowskimi Unii Euro-
pejskiej. 

Placek przygotowany we-
dług przepisu Haliny Kasprzy-
kowej przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Łękach Dukiel-
skich, degustowano w maju 
2013 roku podczas konferen- Bandurzak z Łęk Dukielskich najlepiej smakuje z zimnym mlekiem lub maślanką

cji prasowej i degustacji potraw 
regionalnych podczas promocji 
informatora. Degustacja odbyła 
się w miejscowości Chyrowa 
koło Dukli. To wtedy swoim 
niepowtarzalnym smakiem 
zwrócił uwagę Urzędu Mar-
szałkowskiego w Rzeszowie, 
który później pilotował wnio-
sek o wpisanie bandurzaka na 
listę Produktów Tradycyjnych, 
przygotowany przez Koło Go-
spodyń Wiejskich w Łękach 
Dukielskich. 

Na liście Produktów Trady-
cyjnych prowadzonej przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa jest wpi-
sanych ponad 1450 produktów. 
Najwięcej produktów, bo aż 
196 pochodzi w województwa 
podkarpackiego. Można więc 
śmiało powiedzieć, że Podkar-
pacie tradycją stoi!

Wieś Łęki Dukielskie, poło-
żona na północnym skraju Be-
skidu Niskiego w wojewódz-
twie podkarpackim, będzie 

w przyszłym roku obchodzić 
650-lecie swojego istnienia, a 
ściślej mówiąc - pierwszej ofi-
cjalnej wzmianki o istnieniu 
tej miejscowości. 28 sierpnia 
w 1366 roku we Włodzimi(e)
rzu Kazimierz Wielki potwier-
dził w dokumencie podział i da-
rowiznę dóbr dokonaną przez 
kanclerza Janusza (Suchego 
Wilka), w tym Łęk, zapisywa-
nych wówczas jako Lanky.

Więcej na stronie: http://leki-
dukielskie.dukla.pl/
Informacji może też udzielić 
pani Maria Kołacz, przewod-
nicząca Koła Gospodyń Wiej-
skich w Łękach Dukielskich 
– tel. 693605186
Także inne osoby, jeśli będzie 
taka potrzeba.
Notatkę prasową (do dowolnego 

wykorzystania) przygotowała 

Jolanta van Grieken-Barylanka
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Sukcesy sekcji MOSiR Dukla

Kącik Łowiecki

V Zawody w kolarstwie górskim o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze
Piotr Smolak  na podium Iron Dragon – Triathlon – Kraków

Sekcja dukielska w walce o Puchar 
Burmistrza Gminy Jedlicze

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Zwycięstwo Piotra 
Smolaka

W niedzielę 23 sierpnia Piotr Smolak – zawodnik sekcji MTB 
Dukla wystartował w Crosstriathlone . Zawody zorganizowane w 
Krakowie – Tyniec. Pływanie 1200m w Wiśle, 32 km rowerem 
górskim – trasa bardzo wymagająca – techniczna oraz 10 km bieg 
w terenie pofałdowanym. Bardzo udany start w tak trudnej konku-
rencji. Nasz zawodnik zajął 17miejsce w kat open oraz 1 miejsce 
w kat MWII- powyżej 50l. 

Zawody Crosstriathlon Kraków – po raz pierwszy w Polsce 
uzyskały prawo zorganizowania zawodów o randze międzyna-
rodowej – XTERRA. Za zajęcie 1 miejsca w kategorii wiekowej 
Piotr otrzymał darmowy voucher startowy na zawody XTRRRA 
2016 roku dlatego liczymy na kolejny start w przyszłym roku i ko-
lejne sukcesy. 

Natomiast w niedzielę 6-go września Piotr Smolak – członek 
sekcji MTB MOSiR Dukla wystartował w Iron Dragon – Triath-
lon. Zawody odbyły się pod Krakowem w gminie Kryspinów na dy-
stansie Olimpijskim, tj. 1500 m pływanie, 40 km jazda na rowerze 
szosowym oraz 10 km bieg. Zawody Triathlonowe w Kryspinowie  
z roku na rok zyskują coraz to większy rozgłos. Są dobrze zorga-
nizowane, można w nich zdobyć ciekawe nagrody, miedzy innymi 
statuetkę Smoka z Żelaza. W tym roku wystartowało ok. 300 za-
wodników. Padający deszcz i niska temperatura nie przeszkadzały, 
bowiem triathloniści to prawdziwi Twardziele. Nasz zawodnik zdo-
był 28 miejsce w kategorii open oraz 1 miejsce w kategorii 50-60 
lat. Wytrwałość i osiągnięcia Piotra Smolaka są godne podziwu. 

Dziękujemy za wspaniałe wyniki. 
Anna Szczęsny

Zawody w Jedliczu, z roku 
na rok, przyciągają coraz więk-
szą liczbę uczestników ze 
względu na ciekawą trasę, na 
której kolarze ścigają się w for-
mule XC cross country. Pętla li-
cząca ponad 4 km wymaga do-
brego przygotowania kondy-
cyjnego, a także odpowiedniej 
techniki jazdy. Ilość okrążeń, 
jakie zawodnicy mają do poko-
nania, zależy od kategorii wie-
kowej startujących. Zawodnicy 
startowali z parkingu GOSiR 
Jedlicze. Kilka metrów po asfal-
cie, następnie zawodnicy wjeż-
dżali w park leśny, a tam cze-
kały kręte, wąskie ścieżki, za-

kręty o 180 stopni, krótkie lecz 
strome zjazdy oraz dość wy-
czerpujące podjazdy. Formuła 
zawodów XC bardzo różni się 
od maratonów, na których to 
można rozłożyć siły, a cross 
country, to cały czas mocne 
tempo z wysokim tętnem przez 
kilka okrążeń. Ogromne brawa 
dla organizatorów, którzy po-
trafili z tak małej przestrzeni 
leśnej wycisnąć to co najlep-
sze dla kolarstwa górskiego.  
W zawodach uczestniczyła duża 
grupa zawodników z sekcji du-
kielskiej, która potwierdziła po-
tencjał i bardzo dobre rokowa-
nia na przyszłość. Szczegól-

nie w kategoriach juniorskich  
i dzieci osiągnęły znakomite re-
zultaty. Drużynowo nasza sek-
cja zajęła 2 miejsce. 
Wyniki zawodników MTB MO-

SiR Dukla
Kategoria Dzieci do 6 lat

2. Staś Szopa
Kategoria Chłopcy 9-10 lat

4. Olaf Szwast
Kategoria Chłopcy 11-12 lat

3. Szymon Niezgoda
Kategoria Junior Młodszy 

15-16 lat
1. Michał Niezgoda

2. Rafał Gołąbek

3. Mateusz Budzisz
DNF. Konrad Zima

Kategoria Junior 17-19 lat
4. Przemysław Kowalski

6. Norbert Sudia
Kategoria Masters 1, 35-40 

lat
4. Jerzy Szwast

10. Mateusz Lorenc
Kategoria Senior 20-34 lata

9. Michał Szopa
DNF. Marcin Prejznar

Klasyfikacja drużynowa
2. MTB MOSiR Dukla

Anna Szczęsny

Regionalne Święto Lasu w Dukli

Symboliczne otwarcie Nadleśnictwa Dukla w Równem przez przerzynkę kłody 
zagradzającej wejście

Nagrodzeni Kordelasem Leśnika Polskiego wraz z dyrektorem RDLP Bogusławem  
Famielcem (pierwszy z prawej) i zastępca dyrektora generalnego LP Krzysztofem  
Janeczko (drugi z prawej)

Wieści z klubu 
Przełęcz PPMD Dukla

W bieżącym roku Przełęcz PPMD Dukla triumfowała w tur-
nieju burmistrza gminy Dukla. Wyniki spotkań: Przełęcz Dukla 
- Huragan Jasionka 1 : 0 , Przełęcz Dukla – Twierdza Teodorówka 
5 : 1, Zorza Łęki Dukielskie – Przełęcz Dukla 0 : 3, UKS Łęki Du-
kielskie – Przełęcz Dukla 0 : 1, zajęła także drugie miejsce w tur-
nieju o puchar starosty krośnieńskiego. Wyniki spotkań w turnieju 
o puchar starosty: Wisłok Krościenko Wyżne - Przełęcz Dukla 0:2, 
Nafta Chorkówka - Przełęcz Dukla 0:1, mecz o I miejsce Kotwica 
Korczyna - Przełęcz Dukla 3:0.

Rozegrała również 3 mecze pucharowe. Wisłok Krościenko 
Wyżne-Przełęcz PPMD Dukla 0-4, Bramki: Gracjan Poręba 55, 
Krystian Frączek 63, 75, Jakub Kudła 84, Przełęcz PPMD Du-
kla-Kotwica Korczyna 3-0 (karne), Przełęcz PPMD Dukla - Kar-
paty Krosno 5-1 Bramka K. Frączek. 

Mecze ligowe

	 1	 Szarotka	Uherce	 PRZEŁĘCZ	PPMD	DUKLA	 0:2
	 2	 PRZEŁĘCZ	PPMD	DUKLA	 Górnik	Strachocina	 4:1
	 3	 PRZEŁĘCZ	PPMD	DUKLA	 Bieszczady	Ustrzyki	Dolne	 5:0
	 4	 Czarni	Jasło	 PRZEŁĘCZ	PPMD	DUKLA	 2:1
	 5	 PRZEŁĘCZ	PPMD	DUKLA	 Orzeł	Bieździedza	 2:0
	 6	 Orzeł	Faliszówka	 PRZEŁĘCZ	PPMD	DUKLA	 2:2
	 7	 Przełęcz	PPMD	Dukla	 Partyzant	Targowiska		 1-0
	 8	 Skołyszyn	 PRZEŁĘCZ	PPMD	DUKLA		 3-2

Strona Internetowa Klubu
www.przelecz.futbolowo.pl

Jeleń byk

Zajęcia artystyczne 
dla dzieci  

w Nowej Wsi
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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	2015	
r,	poz.782	),	§	3	ust.1	Rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	14	
września	2004	r.	w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadzania	prze-
targów	oraz	rokowań	na	zbycie	nieruchomości	(	Dz.	U.	z	2014	r.,	
poz.1490	)	o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony

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

- działka nr 587 o powierzchni 0,47 ha, położona w Zboiskach 
objęta	 Księgą	 Wieczystą	 nr	 KS1K/00034285/1,	 zgodnie	
z	 miejscowym	 planem	 zagospodarowania	 przestrzenne-
go	działka	położona	 jest	w	 terenie	oznaczonym	 symbolem	
„R1”-	tereny	rolne	.	Działka	przylega	do	utwardzonej	drogi	
gruntowej	będącej	własnością	Gminy	Dukla.	Nieruchomość	
jest	wolna	od	obciążeń	.	

Termin	 do	 złożenia	 wniosku	 przez	 osoby,	 którym	 przysługuje	
pierwszeństwo	w	nabyciu	nieruchomości	na	podstawie	art.	
34	ust.1	pkt	1	i	pkt	2	ustawy	o	gospodarce	nieruchomościa-
mi	(Dz.U.	z	2015	r.,	poz.	782)	upłynął	dnia	14	lipca	2015	r.	

I	 Przetarg	 zorganizowany	w	 dniu	 3	września	 2015	 r.	 na	
w/w	nieruchomość	zakończył	się	wynikiem	negatywnym.	

Cena wywoławcza wynosi 7 400,00 zł ( wartość brutto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 740,00 zł .

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

- działka nr 6/288 o powierzchni 0,9151 ha, położona  
w Dukli objęta	Księgą	Wieczystą	nr	KS1K/00063306/7,	zgod-
nie	 z	 miejscowym	 planem	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego	 działka	 położona	 jest	w	 terenie	 oznaczonym	 symbo-
lem	 „P1”-	 tereny	 przemysłowe	 .	 Działka	 położona	 jest	 na	

Terminy zajęć sekcji 
sportowych MOSiR Dukla

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

Rocznik: 2003/2004
Poniedziałek godz. 16:30          Środa godz. 16:30

Rocznik: 2008/2009
Wtorek godz. 16:00          Czwartek godz. 16:00

Rocznik: 2010 i młodsi
Wtorek godz. 15:00          Czwartek godz. 15:00

prowadzący Daniel Ożga, Piotr Drozd

SEKCJA TENISA STOŁOWEGO

 wtorek godz. 16:00 – 17:00 – grupa początkująca
  godz. 17:00 – 19:00 – grupa zaawansowana
  godz. 19:00 – 20:00 – juniorzy/seniorzy
 czwartek godz. 16:00 – 17:00 – grupa początkująca
  godz. 17:00 – 19:00 – grupa zaawansowana
  godz. 19:00 – 20:00 – juniorzy/seniorzy
 piątek godz. 15:00 – 16:00 – grupa początkująca
  godz. 16:00 – 17:00 – grupa zaawansowana
  godz. 17:00 – 18:00 – juniorzy/seniorzy

prowadzący Jacek Gałuszka, Bogdan Maciejewski

SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ

Szkoła podstawowa:
środa godz. 15:30           piątek godz. 15:00

Gimnazjum: piątek godz. 16:30
prowadzący Damian Leśniak 

SEKCJA SZACHOWA

od 7 października
środa - 16:30 sala instruktorów

prowadzący Jerzy Gunia

Finał Cyklokarpat  
w Wierchomli

Wielki finał w Wierchomli 
dostarczył ogromnych wra-
żeń startującym zawodnikom. 
Trasa przygotowana przez or-
ganizatora była godna finału, co 
potwierdzały tylko słowa zmę-
czonych zawodników na me-
cie. To było prawdziwe kolar-
stwo górskie MTB będące dla 
wielu testem jakie umiejętno-
ści posiadają. Trasa była wyma-
gająca techniki przede wszyst-
kim zjazdów, które były naje-
żone ogromną ilością kamieni, 
korzeniami, nagłymi uskokami. 
Nie było miejsca na najmniej-
szy błąd. Zbyt mocne szarpnię-
cie kierownicą lub mocniejsze 
hamowanie kończyło się za-
zwyczaj utratą przyczepności, 
co skutkowało zeskokiem z ro-
weru i ratowaniem się przed 
upadkiem. Końcowy zjazd do 
mety singlem downhillowym to 
była wisienka na torcie. Duża 
szybkość, ciasne zakręty, wielu 
poległo, ale powstali i do mety 
szczęśliwie dotarli. Ciekawie 
było na podjazdach, które da-
wały trochę spokoju i wytchnie-
nia. Wiem, wyda się to dziwne, 
ale było to spowodowane bó-
lami palców i jedyną możliwo-
ścią ich rozruszania przed ko-
lejnymi zjazdami. Klimat wy-
ścigu tworzyła cały czas utrzy-
mująca się mgła. W odległości 
10-15 metrów nie było nic wi-
dać, a odgłosy lasu przypomi-
nały klimat dobrego horroru. 
Takie trasy uczą pokory. Na tra-
sie rywalizowało ponad 420 za-
wodników. Największą popu-
larnością cieszyły się dystanse 
Hobby(25 km) oraz Mega(48 
km). Z dystansem Giga(67 km) 
zamierzyło się 42 zawodni-
ków. Zawodnicy naszej sekcji 
jechali bardzo równo meldu-
jąc się na podium w kilku kate-
goriach wiekowych oraz będąc 
bardzo blisko nich. Michał Nie-
zgoda pojechał pierwszy raz 
dystans Mega zajmując świetne 
drugie miejsce w swojej kate-

gorii dołączając tym samym do 
bardzo dobrze rokujących ju-
niorów na tym dystansie: Ma-
teusza Budzisza i Maćka Mie-
rzejewskiego. Gdyby nie zła-
pana „bomba” na trasie wy-
nik Michała byłby jeszcze lep-
szy. Ola Szczurek pojechała ko-
lejny świetny wyścig zajmując 
drugie miejsce w kat.HK0 na-
tomiast Ela Szczurek była trze-
cia w kat.HK3. Jacek Szczu-
rek wygrał na dystansie Giga 
w kat. GM4! Drużynowo na-
sza drużyna zajęła 6 miejsce. 
Seria Cyklokarpaty dobiegła 
końca. Trasy zdecydowanie 
trudniejsze niż w poprzednich 
sezonach. Poziom sportowy 
podnosi się z roku na rok i ta 
tendencja utrzyma się w przy-
szłym roku. Znakomita atmos-
fera tworzona przez zawodni-
ków startujących oraz gości  
z zagranicy przede wszystkim 
radosnych Słowaków na pewno 
wyróżnia ten cykl na mapie ro-
werowej w Polsce. Doświad-
czenie organizatorów podniesie 
ten cykl na jeszcze wyższy po-
ziom. Gratulacje dla zwycięz-
ców i wszystkich, którzy rywa-
lizowali na tegorocznych tra-
sach Cyklokarpat. Do zobacze-
nia za rok.
Wyniki zawodników MTB MO-

SiR Dukla

Dystans „Hobby” 25 km

Kategoria HK0
2. Ola Szczurek
Kategoria HK3
3. Ela Szczurek

DNF. Aleksandra 
Okońska-Szczurek

Kategoria HM1
4. Rafał Kłosowski

Kategoria HM2
4. Rafał Gołąbek

6. Przemysław Kowalski
7. Hubert Dudzik
9. Norbert Sudia

12. Tomek Mierzejewski

17. Konrad Zima
Kategoria HM3
19. Rafał Opałka

20. Wojciech Paszek
42. Janusz Krowicki

45. Michał Wójtowicz
Kategoria HM4

8. Tomasz Gosztyła
15. Piotr Jackowski

Dystans „Mega” 48 km

Kategoria MM1
2. Michał Niezgoda
5. Mateusz Budzisz

6. Maciek Mierzejewski
Kategoria MM3

54. Mirosław Hanas
Dystans „Giga” 67 km

Kategoria GM3
11. Michał Szopa

15. Mateusz Lorenc
Kategoria GM4

1. Jacek Szczurek
Klasyfikacja drużynowa
6. MTB MOSiR Dukla

Mateusz Lorenc

obrzeżu	 Dukli,	 w	 sąsiedztwie	 otwartych	 terenów	 rolnych.	
Wydzielona	do	działki	droga	dojazdowa	nie	jest	urządzona.	
Nieruchomość	jest	wolna	od	obciążeń	.	

Termin	 do	 złożenia	 wniosku	 przez	 osoby,	 którym	 przysługuje	
pierwszeństwo	w	nabyciu	nieruchomości	na	podstawie	art.	
34	ust.1	pkt	1	i	pkt	2	ustawy	o	gospodarce	nieruchomościa-
mi	(Dz.U.	z	2015	r.,	poz.	782)	upłynął	dnia	14	lipca	2015	r.	

I	 Przetarg	 zorganizowany	w	 dniu	 3	września	 2015	 r.	 na	
w/w	nieruchomość	zakończył	się	wynikiem	negatywnym.	

	Cena wywoławcza wynosi 130 000,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 13 000,00zł .

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

Przetarg odbędzie się dnia 5 listopada 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	praw-
ne,	jeżeli	wpłacą	wadium	w	określonej	wyżej	wysokości.	
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 30 października 
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	uważa	się	datę	wpływu	środków	na	konto	Gminy	Dukla.
Przy	wpłacaniu	wadium	należy	podać	numery	 i	położenie	nieru-
chomości	.
Wpłacone	wadium	zostanie	:	
-	zaliczone	na	poczet	ceny	nabycia,	jeżeli	osoba	wpłacająca	wa-
dium	wygra	przetarg	
-	zwrócone,	jeżeli	osoba	wpłacająca	wadium	nie	wygra	przetargu	
w	terminie	3	dni	po	zamknięciu	przetargu.
Warunkiem	przystąpienia	do	przetargu	jest	okazanie	komisji	prze-
targowej	:
-	oryginał	dowodu	wpłaty	wadium
-	w	przypadku	osób	fizycznych	-	dowód	tożsamości
-	w	przypadku	osób	prawnych	-	aktualny	wypis	z	rejestru	właściwy	
dla	danego	podmiotu,	pełnomocnictwo,	dowody	tożsamości	osób	
reprezentujących	dany	podmiot	.

ciąg dalszy na str. 22 u

Doskonałe wyniki  
w Boguchwale

Po raz piąty odbyły się zawody MTB Boguchwała, któ-
rych start miał miejsce  w miejscowości Niechobrz. Organiza-
tor przygotował dwa dystanse: Hobby 20 km oraz Senior 45 km. 
W zawodach wzięło udział ponad 330 zawodników wśród, któ-
rych nie mogło zabraknąć przedstawicieli sekcji duksielkiej. Za-
wody dla naszych zawodników były bardzo dobrym przetarciem 
przed ostatnim wyścigiem serii Cyklokarpaty, który miał miejsce  
w Wierchomli. 

Dystans „Hobby”

Kategoria Dzieci 10-12 lat, 
dziewczęta

1. Julia Gołąbek
Kategoria Dzieci 10-12 lat, 

chłopcy

1. Szymon Niezgoda
Kategoria K13-15

2. Aleksandra Szczurek
3. Ania Szczurek

Kategoria M13-15
1. Michał Niezgoda

Kategoria M16-17
2. Rafał Gołąbek
Dystans „Senior” 45 km

Kategoria M3
7. Michał Szopa
20. Piotr Malczewski

27. Mirosław Hanas
Kategoria M4

1. Jacek Szczurek
5. Jerzy Szwast
13. Wojciech Gołąbek

Mateusz Lorenc



Dukla.plstr. 22  nr 10/2015 Dukla.plnr 294  str. 23  

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 7 ha lasu  
w Teodorówce

oraz dużą działkę w Barwinku 
z przeznaczeniem na działkę 

rolną lub rekreacyjną.

Kontakt	609	939	572	lub	505	418	174

u dokończenie ze str. 21 

Dukla.plstr. 22  nr 4/2015 Wesołych świąt! Dukla.plnr 288  str. 23  Wesołych świąt!

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

u dokończenie ze str. 21 

Podążali śladami świętego Jana z Dukli

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

VII Beskidzkie Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego  
w Trzcianie na Pustelni św. Jana z Dukli

Program: 
11 kwietnia 2015 

godz. 17.30 Koncert zespołów w Ośrodku Kultury w Dukli 
Angel’s Sorrow - Krosno 

UTOPIA - Rogi 
GUITAR FORCE - Rzeszów 

12 kwietnia 2015 
godz. 11.00 Msza Święta na Pustelni św. Jana z Dukli

po Mszy Św. gorąca przekąska w stałym miejscu na parkingu.
godz. 14.00 Pokaz stuntu motocyklowego chłopaków ze STREFY 

CZADU- parking obok klasztoru oo. Bernardynów w Dukli -

Serdecznie zapraszamy

OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
OGŁOSZENIE

Burmistrza Dukli
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 

Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla

Stosownie do art. 11, pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 
r., poz. 647 z późn. zm.) jak również stosownie do uchwa-
ły Nr LI/339/14 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 25 czerw-
ca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmia-
ny Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla w zakresie usunię-
cia z rysunku studium obszarów potencjalnego rozwoju 
energetyki odnawialnej – elektrownie wiatrowe w miej-
scowościach Cergowa, Jasionka, Równe, Łęki Dukielskie, 
Wietrzno, z wyłączeniem działek ewidencyjnych w miej-
scowości Równe nr 886, 965, 1148, 1149, 1271, 1504 i w 
miejscowości Łęki Dukielskie nr 1848, 1960, 1961, 1373, 
1369, 1368, 1767, 1769, 1768 2025, zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu 
zmiany studium.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48, ust. 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie uzgodnili odstąpie-
nie od przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania 
na Środowisko do przedmiotowej zmiany studium.

Projekt zmiany studium udostępniony będzie w dniach od 
9 kwietnia 2014 r. do 8 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Dukli godzinach od 7.00 do 15.00, w pokoju  
nr 106.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany stu-
dium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 maja 2014 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Dukli, o godz. 10.00.

Uwagi i wnioski do projektu zmiany studium może wnosić 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmia-
ny studium wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnio-
ski do projektu zmiany studium należy składać na piśmie lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwali-
fikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej do Burmistrza Dukli z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także ozna-
czenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 22 maja 2015 r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków 
jest Burmistrz Dukli.

Andrzej Bytnar
Burmistrz Dukli

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

Wykaz obejmuje działki nr: 915/2 o pow. 0,1362 ha  
położoną w Teodorówce, 58 o pow. 0,05 ha położoną  
w Równem, 168 o pow. 0,38 ha i 169 o pow. 0,48 ha po-
łożone w Tylawie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518) 
mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w ter-
minie do dnia 11 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Dukli pok. 
Nr 106. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
www.dukla.pl.

Andrzej Bytnar
BURMISTRZ

wzruszającymi wierszami  
i opisami miejsc kultu św. Jana 
z Dukli.

Podczas spotkania pod-
sumowującego projekt, które 
otworzyła dyrektorka szkoły 
Katarzyna Reczkowska-Bu-
ryła, uczestnicy spotkania 
obejrzeli prezentację multime-
dialną obrazującą etapy pracy 
uczniów nad projektem, prace 
plastyczne, fotografie, wysłu-
chali deklamacji wierszy au-
torstwa uczniów, a także zo-
baczyli film pt. „Opowieść  
o Janku”. Film niezwykle wy-
mowny, pokazujący w bardzo 
prosty sposób najważniejsze 
wydarzenia w życiu Świętego. 

Projekt i działania  
w nim wykonywane inspiro-
wał uczniów do podejmowa-
nia różnych wyzwań: byli ar-
tystami plastykami, fotogra-
fami, literatami, a wreszcie fil-
mowcami. Pozwolił im poka-
zać wybraną przez nich po-
stać świętego Jana z Dukli  
w różnych aspektach arty-
stycznych i to im się udało zna-
komicie. Mają też dzięki pro-
jektowi swój wkład w promo-
cję naszej gminy.

Na zakończenie był 
skromny poczęstunek, a go-
ście otrzymali w prezencie 
piękny kalendarz, do którego 
w pełni prawa autorskie mają 
jego twórcy, czyli uczniowie 
II kasy Gimnazjum w Rów-
nem. Ja tam także byłam i je-
stem pod wrażeniem wykona-
nej pracy. Gratuluje uczniom, 
nauczycielom i rodzicom.

Krystyna Boczar-Różewicz

Gimnazjalny projekt edukacyjny 
pt. „Śladami św. Jana z Dukli” 
opracowali uczniowie klasy II 
Gimnazjum ZSP w Równem:

Dominik Bałon
Krystian Bałon
Sebastian Bałon
Aleksandra Bogaczyk
Karolina Borek
Sebastian Braja
Arkadiusz Chowaniec
Tomasz Dudzik
Alan Dudziński
Mateusz Fesz
Marcin Kluk
Kamil Kolanko
Karolina Kopcza
Karol Patla
Daniel Sorys
Daria Ulijaszyk
Krzysztof Wojtowicz

Pod czujnym okiem opieku-
nek: Beaty Bek i Anety Cyran.

Gospodarstwo Ogrodnicze 
„OLA”

Cergowa 222a
Oferuje sprzedaż:

- krzewów ozdobnych i użytkowych

- chryzantem

Z a p r a s z a m y !

Ko n t a k t :  6 0 6  7 8 2  4 6 7

OGŁOSZENIA

Sprzedam lub wynajmę w Dukli 2 
hale  

produkcyjno-magazynowe  
o powierzchni 530 m2

Tel kontaktowy:  730 010 078

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

Wykaz obejmuje lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 
użytkowej 35,04 m2 zlokalizowanym w Dukli przy uli-
cy Kościuszki 10 wraz z udziałem w częściach wspólnych 
budynku i udziałem 250/1000 części w prawie własności 
do gruntu oznaczonego działką nr 195/17 o powierzch-
ni 547 m2 .
Osoby,	którym	przysługuje	pierwszeństwo	w	nabyciu	nieruchomo-
ści	na	podstawie	art.	34	ust.	1	pkt	3	ustawy	z	dnia	21	 sierpnia	
1997	roku	o	gospodarce	nieruchomościami	(Dz.	U.	z	2015	r.,	poz.	
782	ze	zmianami)	mogą	składać	wnioski	o	nabycie	zbywanych	nie-
ruchomości	w	terminie	do	19	października	2015	roku	w	Urzędzie	
Miejskim	 w	 Dukli	 pokój	 numer	 302.	 Szczegółowe	 informacje		
w	sprawie	w/w	nieruchomości	zamieszczone	są	na	stronie	inter-
netowe	www.bip.dukla.pl.

Burmistrz
Andrzej	Bytnar

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

Wykaz obejmuje lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 
użytkowej 51,92 m2 zlokalizowanym w Dukli przy uli-
cy Kościuszki 10 wraz z udziałem w częściach wspólnych 
budynku i udziałem 354/1000 części w prawie własności 
do gruntu oznaczonego działką nr 195/17 o powierzch-
ni 547 m2.
Osoby,	którym	przysługuje	pierwszeństwo	w	nabyciu	nieruchomo-
ści	na	podstawie	art.	34	ust.	1	pkt	3	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	
1997	roku	o	gospodarce	nieruchomościami	(Dz.	U.	z	2015	r.,	poz.	
782	ze	zmianami)	mogą	składać	wnioski	o	nabycie	zbywanych	nie-
ruchomości	w	terminie	do	19	października	2015	roku	w	Urzędzie	
Miejskim	w	 Dukli	 pokój	 numer	 302.	 Szczegółowe	 informacje	 w	
sprawie	w/w	nieruchomości	zamieszczone	są	na	stronie	interne-
towe	www.bip.dukla.pl.

Burmistrz
Andrzej	Bytnar

KOMUNIKAT
BURMISTRZA DUKLI

Na	podstawie	art.	35	ust.1	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	r.	o	go-
spodarce	nieruchomościami	(Dz.U.z	2015	r.,	poz.	782)	

informuję,	

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

Wykaz obejmuje działkę nr 253 położoną w Olchowcu.
Zainteresowani	dzierżawą	mogą	 składać	podania	w	 terminie	do	
dnia	 21	 października	 2015	 r.	 w	 pok.	 Nr	 106	 Urzędu	 Miejskiego		
w	Dukli.

Burmistrz
Andrzej	Bytnar

Informacja
Burmistrz	 Dukli	 informuje,	 że	 w	 siedzibie	 Urzędu	 Miejskiego		
w	Dukli	oraz	w	miejscowości	Zboiska	–	tablica	ogłoszeń,	wywie-
szony	został	do	publicznej	wiadomości	wykaz	nieruchomości,	sta-
nowiący	własność	mienia	komunalnego	Gminy	Dukla,	przeznaczo-
nych	do	oddania	w	najem.

Wykaz obejmuje lokal o powierzchni użytkowej 115,47 
m2 zlokalizowany w Zboiskach w części budynku Domu 
Ludowego (parter) w Zboiskach z przeznaczeniem pod 
prowadzenie działalności usługowej. 
Zainteresowani	mogą	składać	podania	w	terminie	do	dnia	19	paź-
dziernika	 2015	 roku	 w	 pokoju	 302	 Urzędu	 Miejskiego	 w	 Dukli.	
Szczegółowe	informacje	w	sprawie	w/w	nieruchomości	zamiesz-
czone	są	na	stronie	internetowe	www.bip.dukla.pl.

Burmistrz
Andrzej	Bytnar

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

Wykaz obejmuje: nieruchomość położoną w Lipowicy 
obejmującą działki nr 426, 427 i 431.
Osoby,	którym	przysługuje	pierwszeństwo	w	nabyciu	nieruchomo-
ści	na	podstawie	art	34	ust.	1	pkt	1	i	2	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	
1997	r.	o	gospodarce	nieruchomościami	(Dz.U.	z	2015	r.,	poz.	782)	
mogą	składać	wnioski	o	nabycie	zbywanej	nieruchomości	w	ter-
minie	do	dnia	12	listopada	2015	r.	w	Urzędzie	Miejskim	w	Dukli	
pok.	Nr	106.	
Szczegółowe	informacje	zamieszczone	są	na	stronie	internetowej	
www.dukla.pl.

BURMISTRZ
Andrzej	Bytnar

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	usta-
lony	zostanie	cudzoziemiec	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	24	mar-
ca	1920	r.	o	nabywaniu	nieruchomości	przez	cudzoziemców	(tekst	
jednolity	Dz.U.	 z	 2004	 r.	Nr	 167,	 poz.	 1758	 z	 póź.zm.),	 do	 za-
warcia	umowy	notarialnej	sprzedaży	nieruchomości	nabywca	wi-
nien	przedłożyć	zezwolenie,	jeżeli	uzyskanie	zezwolenia	wynika		
z	przepisów	cytowanej	wyżej	ustawy	.
Jednocześnie	 informuję,	że	nie	przystąpienie	do	zawarcia	umo-
wy	notarialnej	w	ustalonym	terminie	powoduje	przepadek	wpła-
conego	wadium	.
Burmistrz	Dukli	zastrzega	sobie	prawo	odwołania	przetargu	z	uza-
sadnionych	przyczyn	.
Wszelkie	koszty	związane	z	nabyciem	nieruchomości	ponosi	na-
bywca.
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.

28 sierpnia odbyło się zebranie sprawozdawcze Klubu Spor-
towego „Przełęcz” Dukla za 2014 rok. Prezes klubu Wiesław 
Jakieła przedstawił sprawozdanie za 2014 rok z działalności 
klubu. Komisja rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli Zarządu,  
wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi 
za 2014 rok. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. W zebra-
niu uczestniczyło kilkoro członków klubu oraz kilku młodych  
zawodników.

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

Motto:
Bo w graniu była łowów historyjka krótka:
Zrazu odzew dźwięczący, rześki - to pobudka;
Potem jęki po jękach skomlą - to psów granie;
A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot -  
to strzelanie.

Łowiectwo i ekologia

na rozpo-
częcie se-
zonu ło-
wieckiego. 
W związku 
z tym, że 
święto św. 
H u b e r t a 

wypada 3 listopada 2015 roku 
tj. wtorek, uroczystość ta zostaje 
przeniesiona na wolną sobotę tj. 
7 listopada br. 

W związku z powyższym 
zachęcamy wszystkich myśli-
wych do udziału w tej uroczy-
stości zgodnie z otrzymanym 
pismem Zarządu. 

Przejdę do spraw, które 
winny zainteresować tak my-
śliwych, jak i pozostałych na-
szych sympatyków. Polowa-
nie na jelenie, byki, dziki już 
się rozpoczęło, natomiast polo-
wania zbiorowe zgodnie z na-
szym zwyczajem rozpoczną się 
25 października br., a będzie to 
szkolenie, w którym każdy z 
nas powinien uczestniczyć.

Tu przytoczę słowa redak-
tora naczelnego „Łowca Pol-
skiego” Pawła Gduli: „Obrońcy 
wszelkiego życia mają szansę 
wykazać się i zorganizować 
ekipę do prawdziwej pracy na 
rzecz ochrony przyrody!”

Nie wszyscy zdają sobie 
sprawę, że nasza fascynacja je-
leniami sięga czasów prehisto-
rycznych i nie ogranicza się je-
dynie do symbolicznego zna-
czenia rozmiaru poroża. Le-
gendy i mity związane z jele-
niami obecne są praktycznie we 
wszystkich mitologiach.

Kilka słów na temat prze-
chowywania broni i tu za-
znaczam, że są różni zwolen-
nicy jej przechowywania np. w 
„szafach”. Okazuje się iż jest 
to błędem, ponieważ jak okre-
ślił Minister Spraw Wewnętrz-
nych, broń powinna być prze-
chowywana w szafach stalo-

wych posiadających stosowny 
atest. Mimo iż sprawa jest nam 
znana, warto sobie o niej przy-
pomnieć.

Tu wspomnę słowa M. Ło-
gina „Polować to nie grzech ani 
wstyd, jeżeli robisz to zgodnie 
z prawem. Dlatego nie ma co 
się przejmować okrzykami na-
wiedzonych pseudoekologów. 
A agresywne działania zgłaszać 
policji”.

Złota polska jesień ma 
wielki urok wielobarwnych 
lasów, mglistych poranków  
i spektaklu, jakim jest rykowi-
sko, na które z utęsknieniem 
czekamy. Ale mimo, iż pochła-
nia nas rykowisko, proponuję 
zająć się tematem wody w ło-
wisku, której w naszym tere-
nie brakuje, ba brakuje i poran-
nych mgieł i chłodnych poran-
ków. Zdajemy sobie sprawę,  
że to ulubione miejsca jeleni 
i dzików, jednak ta nasza pol-
ska jesień jest nieco odrobinę 
za sucha.

Nasz słynny, od rondla i pa-
telni R. Makłowicz kusi wielbi-
cieli dobrej kuchni białymi tru-
flami i mnogością dziczyzny. 
Proponuje skorzystać z tych 
skarbów, przyrządzając danie, 
którego smaku nie zapomni się 
nigdy (kuropatwa to u nas ra-
rytas - to nie jest Dalmacja czy 
Chorwacja). Jednak dzięku-
jemy i życzymy smacznego.

Bardziej możemy zaintere-
sować się tym co oferuje nam 
„Russak”: jeleń w rondelku. 
Pisze o tym, że „Jesień to nie 
tylko czas wielkich łowów, ale 
także znakomity czas na grzy-
bobranie. A przecież nic tak do 
siebie nie pasuje jak dziczyzna 
i grzyby. Oto najwspanialsze 
dary polskiego lasu.”

Kończąc pragnę poinfor-
mować szanownych czytel-
ników, że w dniu 30.06.2015 

W poprzednim numerze 
przedstawiłem z pewną dokład-
nością pojęcie łowiectwa 

W nowoczesnym ujęciu, 
które w zasadzie jest już ugrun-
towane. W tym wydaniu pra-
gnę przedstawić, co należy do 
naszych zadań. Nie będę przed-
stawiał ich w poszczególnych 
punktach, lecz postaram się po-
dać je ogólnie: prowadzenie 
właściwej gospodarki łowiec-
kiej, troska o rozwój łowiec-
twa, współpraca z jednostkami 
organizacyjnymi państwa, pie-
lęgnowanie historycznej war-
tości kultury, ustalenie kierun-
ków i zasad rozwoju łowiec-
twa, przestrzeganie selekcji 
zwierząt, przestrzeganie „zasad 
etyki obyczajowości i tradycji 
łowieckich”, prowadzenie dys-
cyplinowanego sądowego ło-
wiectwa, organizowanie szko-
leń i wiele innych czynności, 
które winny być znane każ-
demu myśliwemu. 

Nie będę recytował ca-
łego statutu, który powinien 
być znany przez każdego my-
śliwego. Historia przedsta-
wia nam początki łowiectwa 
oraz patronów w poszczegól-
nych okresach rozwoju społe-
czeństwa.

Z inicjatywy Komisji Infor-
macji, Etyki, Tradycji i Zwy-
czajów Łowieckich Rady Okrę-
gowej PZŁ w Krośnie udoku-
mentowano w postaci publika-
cji obiekty kultu religijnego dla 
poszczególnych kół.

Zarząd Koła Łowieckiego 
„Rogacz” w Dukli corocznie or-
ganizuje mszę św. Hubertowskie 

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

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”

Czym różni się osa od pszczoły? 
a nie jak do tej pory było samice 
- robotnice. Pszczoły robotnice 
nadal żyją, ale już nie ma matki, 
która scalała całe gniazdo, więc 
powstaje anarchia w gnieździe 
(to zjawisko określa się mia-
nem rozpadu gniazda). Młode 
matki wylatują, objadają się  
i unasienniają, a następnie hi-
bernują i na wiosnę każda 
matka jest założycielką nowego 
gniazda. Różnica miedzy osą,  
a pszczołą jest również w po-
karmie. Pszczoły żywią się 
nektarem, miodem i pyłkiem,  
a osy nektarem, miodem 
pszczół bo same go nie wy-
twarzają i innymi owadami lub 
mięsem. Jak gromadzą zapasy 
na chude dni? Larwy os peł-
nią również zadania magazy-
nów pokarmowych, a pszczoły 
w postaci pierzgi i miodu  
w plastrach.

Pszczoły żyją w ulu lub in-
nym pomieszczeniu pełniący 
rolę ula lub barci. W rodzi-
nie jest jedna królowa, a inne 
pszczoły robotnice opiekują 
się nią i potomstwem oraz roz-
budowują gniazdo. W maju  
i czerwcu na ogół następuje po-
dział rodziny, tak zwana rójka. 
Wtedy ilość pszczół w roju 
może napawać postronne osoby 
lękiem. Pszczoły zimują w kłę-
bie, a nie hibernują. Jak przed-
stawiona tu pokrótce biologia 
ukazuje znaczne różnice mię-
dzy osą, a pszczołą. Można tu 
posłużyć się kulejącym porów-
naniem, że między pszczołą  
a osą jest taka różnica jak mię-
dzy człowiekiem a małpą. 

Jak się ma relacja mię-
dzy pszczołami i szerszeniami 
(osami) pokazuje film www.
youtube.com/watch?v=9WriU-
UVa73g (od 24 minuty filmu).

W tym artykule chciałbym 
poruszyć temat, który z punktu 
widzenia pszczelarza jest ab-
surdalny, jednak rzeczywistość 
pokazuje potrzebę poruszenia 
tego zagadnienia. Czym różni 
się osa od pszczoły.

W prawdzie kończy się już 
okres, gdzie osy były widoczne 
na każdym kroku, ale warto 
ukazać różnicę między tymi 
często mylonymi owadami. 

W tym roku byłem kilkakrot-
nie świadkiem jak do pomiesz-
czenia lub auta wlatuje osa,  
a wszyscy krzyczą, że” uwaga, 
bo wleciała pszczoła !” 

Osy i pszczoły są owadami 
latającymi i to jest im wspólne. 
Zarysy budowy są lekko po-
dobne, ale odróżnia je kolor, 
wielkość i wiele cech anato-
micznych, jak zresztą widać na 

obrazkach. Pszczoły żyją gro-
madnie (nie poruszamy tu za-
gadnienia pszczół i os samot-
nic) przez cały okres swego ży-
cia. Natomiast osy - gromadne 
żyją tylko przez pewien okres. 
Osa matka hibernuje, przez 
zimę w szczelinach, dziurach 
i innych miejscach pozwalają-
cych na ukrycie się. Z chwilą 
pojawienia się wiosny matka 
buduje małe gniazdo z masy 
papierowej powstałej z drewna 

i wydzieliny ślinowej. 
Gniazdo jest rozbudo-
wywane w miarę po-
jawiania się nowych 
osobników, które mogą 
podjąć pracę na rzecz 
gniazda. Pod koniec 
lata albo na początku je-
sieni matka pada i rodzą 
się same matki i samce,  

roku odszedł z naszego Koła 
do Krainy Wiecznych Łowów, 
w wieku 62 lat, kol. Franciszek 
Romańczyk, były łowczy Koła. 
Niech knieja, którą tak umiło-
wał, wiecznie szumi nad Jego 
mogiłą.

Wydaje mi się, że każdy 
myśliwy będzie uczestniczył 
w mszy św. Huberta i Jana w 
miejscu, które uzna dla siebie 
za właściwe, jednak zachęcam 
do udziału w zbiorowej mszy 
organizowanej przez Zarząd 
Koła w oznaczonym miejscu. 

Sałatka z cukinii z buraczkiem ćwikłowym
Składniki:
1 kg cukinii ( po obraniu i wydrążeniu)
1 kg buraczków ( po obraniu)
1/2 kg cebuli
1 szklanka cukru
1 szklanka octu
1/2 szklanki oleju

Wykonanie
Cukinię obrać ze skórki, wydrążyć z pestek, zetrzeć na tarce o grubych oczkach, zasolić. Ce-

bulę pokroić w drobne piórka, zasolić. Pozostawić na 1 godz. Buraczki ugotować, obrać, zetrzeć.
Zasolone warzywa odcisnąć i połączyć z gotowanymi, startymi buraczkami.
Z octu, oleju i cukru zrobić zalewę, zagotować i włożyć do niej warzywa. Razem gotować 15 

min. Gorące wkładać do słoików, zakręcać, odwracać do góry dnie.

Smacznego !

 osa - źródło internet                                                          pszczoła - źródło internet

Uśmiechnij się!
Reporter przeprowadza wy-
wiad z Lechem Wałęsą.
- Jaki pana zdaniem znak zo-
diaku jest najgorszy?
- Bliźnięta.

* * *
Przechodzień pyta wędkarza:
- No jak tam, złapał pan coś?
- Cztery szczupaki.
- Od rana?
- Nie, od 15 lat.

* * *
Rozmawiają dwa zające:
- Jestem zaproszony na uro-
dziny do Kowalskich.
- Idziesz tam jako gość, czy w 
charakterze pasztetu?

* * *
-Dlaczego się z nią ożeniłeś?  
Z miłości czy dla pieniędzy?
- Z miłości do pieniędzy.

* * *
- Dlaczego kupiłeś sobie jam-
nika, a nie innego psa?
- Żeby wszystkie dzieci mogły 
pogłaskać go jednocześnie.

* * *
- Dlaczego po jedzeniu zawsze 
nakręcasz sobie zegarek?
- Lekarz zaleca mi nieco ruchu 
po każdym posiłku. 

* * *
Rozmawiają dwaj koledzy:
- Jak myślisz, dlaczego starsze 
kobiety chętniej chodzą w kape-
luszach?
Bo każde pudło musi być 
przykryte. 

Opracował Fryderyk Krówka
 Honorowy Członek Koła  

Łowieckiego ,,Rogacz’’ w Dukli 
z siedzibą w Tylawie
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Złota myśl J
„Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek 
do życia.”  

           (Stanisław Jerzy Lec)

Zwyciężczynie w kat. dziewcząt. Od lewej: Dominika Hawrot - 2m. na 400 m., 
Natalia Chowaniec - 1m., Aleksandra Świeboda - 3m.

Zwycięzcy w kat. chłopców na 800 m. z Andrzejem Bytnarem - burmistrzem 
Dukli (1szy z lewej), Adrian Kłosowski - 2m., Kamil Smela - 1 m., Mateusz  
Patlewicz - 3 m.

Zwyciężczynie biegu na Górę Cergową w kat. open kobiet z burmistrzem  
Dukli, od lewej: Anna Berdek - 2m., Izabela Zatorska - 1m., Magdalena  
Musialik - 3m.

Zwycięzcy Biegu na Górę Cergową w kat. open mężczyzn z burmistrzem  
Dukli. Od lewej: Marcin Bik - 2m., Andrzej Długosz - 1m., Paweł Sikorski - 3m.

Zajęcia artystyczne 
dla dzieci w Nowej Wsi

Pierwszy szkolny dzwonek już za nami. Wakacyjny, beztroski 
czas dobiegł końca, a wraz z nim cykl warsztatów artystycznych 
organizowanych przez prezes Stowarzyszenia „Razem Lepiej”, 
Teresę Belcik. Warsztaty plastyczne cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem wśród najmłodszych Mieszkańców naszej miejsco-
wości, które z niesamowitą energią i entuzjazmem podchodziły do 
wszelkich zadań przygotowanych przez Mariolę Belcik oraz Na-
talię Belcik. 

Uśmiechu, szaleństw i odkrywania nowych talentów nie było 
końca. Dzieci podczas pierwszych przedsięwzięć, w ramach re-
alizowanego cyklu, podjęły się udoskonalenia naszego podwórka 
obok Domu Ludowego. Chcąc od podstaw stworzyć ciepłe, in-
tegracyjne zaplecze stworzyły z własnoręcznie ubarwionych ka-
mieni miejsce na zasadzenie kwiatów. Dzieło to jest nie tylko 
przepiękne, ale nade wszystko tworzy aspekt symboliczny. Wy-
daje się, iż jest to „cegiełka” młodego pokolenia w kontekście 
działań społecznych na rzecz naszego wspólnego kącika. Ko-
lejne zajęcia opierały się na stworzeniu maski z obklejonych pa-
pierem balonów, zainspirowanej bajkową postacią. Do dyspozy-
cji dzieci były różnego rodzaju materiały i przybory, które chętnie 
i kreatywnie wykorzystywały tworząc niezliczone, malownicze 
dzieła. Aby jeszcze lepiej zintegrować najmłodszych podjęliśmy 
się próby stworzenia wspólnego obrazu przedstawiającego akwa-
rium. Każde z dzieci otrzymało indywidualny szablon, które mu-
siało przyozdobić, a następnie umieścić na brulionie. Całościowy 
efekt i precyzja wszystkich uczestników, w tym zadaniu, przerosły 
nasze najśmielsze oczekiwania. Ciekawą zabawą stało się także 
stworzenie ramki na zdjęcia, która przypominać ma o bardzo mile 
spędzonym wspólnie czasie. 

Wszystkie artystyczne zadania przeplatały się z licznymi kon-
kurencjami sportowymi oraz czasem na wzmocnienie organizmu 
smakołykami.

Równocześnie odbywały się również zajęcia w Trzcianie, 
które także organizowało Stowarzyszenie „Razem lepiej” pod 

bacznym okiem wice-
prezes Stworzyszenia 
Pani Elżbiety Pustułki.

Wychodząc na 
wprost oczekiwa-
niom najmłodszych, ze 
względu na ich aktyw-
ność i chęć działania 
to nie koniec atrakcji  
w Domu Ludowym 
w Nowej Wsi. Już 
wkrótce odbywać się 
bowiem będą warsztaty 
muzyczne i plastyczne.

Iza i Andrzej 
zwycięzcami biegu 
na górę Cergową

20 września 2015r. odbył się XVI Bieg Górski na Cergową. Do 
biegu głównego przystąpiło 42 uczestników ( 32 zawodników i 10 
zawodniczek ). W kat. mężczyzn dystans 5.5 km na szczyt góry 
najszybciej pokonał Andrzej Długosz który uzyskał czas – 27 mi-
nut i 11 sekund. W kat. kobiet najszybciej na mecie zameldowała 
się Izabela Zatorska z czasem 35 minut i 13 sekund. Oprócz biegu 
głównego odbyły się biegi dziecięce, w których wystartowało 53 
zawodników.

Końcowe klasyfikacje w kategoriach generalnych :
Bieg główny mężczyzn:

1. Andrzej Długosz czas 00:27:11
2. Marcin Bik czas 00:29:48 MTB MOSiR Dukla
3. Paweł Sikorski czas 00:30:27
Pozostałe wyniki dostępne na: Bieg główny mężczyzn  

http://system.timedo.pl/publiczny/wyniki/99/k/1717/kategoria

Bieg główny kobiet:
1. Izabela Zatorska czas 00:35:13
2. Anna Berdek czas 00:35:37 KB Krościenko Wyżne
3. Magdalena Musialik czas 00:36:54 Rzeszowskie Gazele i 

Gepardy
Pozostałe wyniki dostępne na: główny kobiet :  

http://system.timedo.pl/publiczny/wyniki/99/k/1716/kategoria

POZOSTAŁE KATEGORIE :
http://system.timedo.pl/publiczny/wyniki/99/XVI-Bieg-Gor-

ski-na-Cergowa
kbr

Na Theatrum w Dukli
W związku z przypadającą w tym roku 250. rocznicą powsta-

nia Teatru Narodowego i w ramach obchodzonego Roku Teatru 
Polskiego w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli 22 paździer-
nika zostanie wystawiona sztuka Rada skuteczna ze Zbioru ko-
medyi granych na Theatrum w Dukli [...] przez aktorów krakow-
skiego Teatru Bez Rzędów, w reżyserii Lecha Walickiego. 

Spektakl połączony bę-
dzie z otwarciem wystawy na-
wiązującej do dworskiego te-
atru Jerzego Augusta Wanda-
lina Mniszcha w Dukli (wg S. 
Windakiewicza założonego  
w 1765 r.), który w dużej mie-
rze wzorował się na osiągnię-
ciach repertuarowych teatru 
warszawskiego. 

Na wystawie wyekspono-
wane zostaną teatralia dukiel-
skie oraz kostiumy, rekwizyty 
i inne obiekty związane tema-
tycznie z XVIII-wiecznym te-
atrem dworskim. Z rękopisów  
i starodruków związanych z du-
kielskim teatrem Mniszchów, 
które będą eksponowane na 
wystawie, do najcenniejszych 
należy wymieniony już Zbiór 
komedyi granych na Theatrum 
w Dukli […], z l. 1774-1777 (na 
stałe znajduje się w Bibliotece 

Państwowej Akademii Umie-
jętności i Państwowej Akade-
mii Nauk w Krakowie). Po-
nieważ budynek teatru urzą-
dzony przez marszałka Jerzego 
Mniszcha w obrębie francu-
skiego ogrodu, w jego dukiel-
skiej siedzibie nie przetrwał, 
ten dokument stanowi najważ-
niejsze źródło historyczne do 
poznania działalności sceny 
dukielskiej. XVIII-wieczny te-
atr Mniszcha swą działalno-
ścią wpisuje się w historię te-
atru polskiego.

Wystawa będzie też próbą 
przywołania tradycji dawnych 
teatrów, które stanowiły ozdobę 
monarszych i magnackich pa-
łaców i parków, były istotnym 
elementem ówczesnego życia 
kulturalnego w Europie. Ser-
decznie zapraszamy.

Aleksandra Żółkoś
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Czwarte miejsce dla gminy Dukla w Konkursie 
„Gmina Karpacka”

Bieg główny rozpoczęty

GOPRowcy zabezpieczali trasę biegu

Mateusz Golonka otrzymał „Kwitnący Kalosz” 
i plecak z akcesoriami od burmistrza Dukli

Kwiaty dla p. Ewy - sołtyski Mszany od uczest-
ników biegu wręczał biegacz z Warszawy
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