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Pekin - Paryż przez Duklę

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dukli

Ignacy Bielecki z ZKPK w Krośnie przedstawił pre-
zentację „Obszary chronione gminy Dukla”

D n i  D u k l i  2 016
Tradycyjnie w pierwszy weekend lipca odbyły się Dni Dukli. Tegoroczną organi-

zacją imprezy podzieliły się dwie instytucje. Dzień pierwszy, zatytułowany „Karpac-
kie spotkania ludzi drogi. Drogami, chmurami, wędrujemy…” zorganizował Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, natomiast dzień drugi – Ośrodek 
Kultury w Dukli. Impreza zawitała w tym roku nie tylko na obiekty MOSiR, ale 
także na dukielski rynek.

Obchody Dni Dukli 2016 rozpoczęły 
się 2 lipca w sobotnie przedpołudnie. Od 
godziny 10.00 na dukielskim rynku można 
było obejrzeć jarmark rozmaitości, pre-
zentacje ofert turystycznych, pokazy pla-
styczne oraz pokaz kulinarny zatytułowany 
„Chałka i Hummus”. Duklanie mogli wziąć 
udział w warsztatach kulinarnych kuchni 
żydowskiej oraz warsztatach budowy zega-
rów słonecznych dla dzieci i młodzieży. Na 
głównej scenie na rynku odbyły się rów-
nież koncerty kapeli „Tereściacy” oraz ze-
społu „OZ ROM PODSKALSKY”. Przed-
stawiono także ciekawą baśń żydowską 

zatytułowaną 
„Kiedy otwiera 
się niebo’. 
W tym sa-
mym czasie na 
obiektach MO-
SiR rozegrał 
się Międzyna-
rodowy Tur-
niej Piłki Noż-
nej Old Boye o 
Puchar Dni Du-
kli. Po ciężkim 
boju Puchar 
zdobyła dru-
żyna gospoda-
rzy. O godzinie 
16.00 w Trans-

granicznym Centrum Wymiany Kultural-
nej rozpoczęto Uroczystą Sesję Rady Miej-
skiej połączoną z otwarciem wystaw „Ir-
landia w fotografii 3D” oraz „VI-ciu w ga-
lerii i plenerze”.

O godzinie 18.00, na głównej scenie 
przy obiektach MOSiR, burmistrz Dukli 
Andrzej Bytnar otworzył oficjalnie Dni 
Dukli 2016. Wtedy też nastąpiło symbo-
liczne przekazanie kluczy do miasta dy-
rektor Ośrodka Kultury – Małgorzacie Wa-
laszczyk – Faryj. Następnie odbyły się zor-
ganizowane przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego koncerty 
Gienka Loski i Jacka Kleyffa z zespołem. 

Przejeżdżające przez Duklę stare samochody wzbudziły zainteresowanie mieszkańców

Około godziny 22.00 Ośrodek Kultury tra-
dycyjnie już zaprosił publiczność na dys-
kotekę z DJ Demo z Arłamowa, który ba-
wił publiczność znanymi przebojami mu-
zyki popularnej. Pierwszy dzień zakończył 
się po godzinie 24.00. 

Niedzielne obchody Dni Dukli 2016 
rozpoczęły się o godzinie 16.00 od rozda-
nia nagród dla szkół, w związku z zakoń-
czeniem współzawodnictwa w kulturze 
szkół dukielskich. W imieniu burmistrza 
Dukli - Andrzeja Bytnara, dyplomy i pa-
miątkowe czeki wręczyła sekretarz gminy 
Dukla pani Halina Cycak. Warto było po-
walczyć o czołowe miejsca, ponieważ  
w tym roku nagrody pieniężne wzrosły. 
Za miejsce trzecie przyznano aż 1000 zł,  
za miejsce drugie - 2000 zł, natomiast zwy-
cięzcy otrzymali po 3000 zł. Wysokie na-
grody pieniężne nie były jedyną niespo-
dzianką związaną ze współzawodnictwem 
szkół. W tym roku, po raz pierwszy w hi-
storii, w kategorii Gimnazjum przyznano, 
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Pekin – Paryż przez 
...Duklę

8 lipca przez Duklę przejeżdżali uczestnicy X edycji samo-
chodowego rajdu Pekin – Paryż. Można było podziwiać ponad 
sto zabytkowych pojazdów (w tym kilka z lat 1915-1920). Trasa 
tego etapu wiodła z Rzeszowa do Koszyc natomiast długość ca-
łego rajdu to 13 700 km. Jest to najstarsze tego typu przedsięwzię-
cie – pierwszy wyścig odbył się w 1907 r.

W tym roku kierowcy z całego świata wystartowali 12 czerwca, 
a na metę w Paryżu dotarli 17 lipca. 

Tekst i zdjęcia /zed/

Zdatna do spożycia
Z Piotrem Belczykiem prezesem Spółki Wod-

nej Wodociagu Wiejskiego Łęki Dukielskie – Wietrzno rozma-
wia Krystyna Boczar-Różewicz

Spółka Wodna Wodociągu Wiejskiego Łęki Dukielskie –
Wietrzno administruje majątkiem gminy Dukla. Spółka ma osobo-
wość prawną, obejmuje miejscowości: Łęki Dukielskie, Wietrzno, 
Równe – Kopalnia, Zboiska, Cergowa Popardy. Spółka wodna po-
siada pozwolenie wodno-prawne ważne do 2020 roku, płaci rów-
nież za pobór wody z rzeki Jasiołka do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Najwyższą władzą 
Spółki jest Walne Zgromadzenie. Prezesem Zarządu Spółki jest 
Piotr Belczyk. 

śniu. Raz w roku robimy tzw. 
monitoring przeglądowy, a wy-
konuje to Centralne Laborato-
rium Wody i Ścieków w Krośnie. 

KBR: Czy poziom wody ma 
wpływ na jej jakość, np. czy 
przy niskim stanie wody woda 
ma gorsze parametry?

Piotr Belczyk: Stan wody nie 
ma wpływu na jakość wody. 
Natomiast przy zwiększonej 
mętności wody w Jasiołce do-
zuje się więcej koagulanta, ale 
musimy stosować się do norm 
określonych w tabeli (bo jest to 
związek nieorganiczny hydro-
xychlorek siarczanu glinu), tak 
aby nie przekroczyć norm. 

KBR; A co dzieje się z zanie-
czyszczeniami z wody?

Piotr Belczyk: Co jakiś 
czas usuwamy je na poletko 
osadowe.

KBR: Czy mieliście zażalenia 
na jakość wody w wodociągu?

Piotr Belczyk: Tak, było jedno 
na za dużą zawartość chloru 
w wodzie. Zrobiliśmy wtedy u 
odbiorcy badanie kontrolne, 
ale wszystko było w normie.  
W ciągu dnia robimy 3 pomiary 

KBR: Na jakich zasobach 
wodnych bazuje Stacja Uzdat-
niana Wody w Wietrznie?

Piotr Belczyk: Stacja Uzdat-
niania Wody w Wietrznie bazuje 
na zasobach wodnych rzeki Ja-
siołka. Ujęcie składa się ze 
studni, w której umieszczone są 
pompy głębinowe, z której sie-
cią wodociągową woda dostar-
czana jest do odbiorców. Po-
jemność zbiorników wody zdat-
nej do spożycia wynosi 300 m3 

(dwa zbiorniki po 150 m3 )

KBR: Jaki jest cykl uzdatnia-
nia wody?

Piotr Belczyk: Ujęcie denne w 
rzece Jasiołce tłoczy wodę do 
studni skąd przetłaczana jest 
do zbiornika wody surowej.  
W tym zbiorniku następuje pro-
ces oczyszczania wody tzw. ko-
agulantem, a jest to PAX10, au-
tomatycznie podawanego do 
zbiornika, a jego ilość uzależ-
niona jest od mętności wody. 
Po oczyszczeniu woda prze-
pływa do studni, skąd pompą 
głębinową tłoczona jest przez 
filtry pośpieszne, które po za-
nieczyszczeniu czyści się wodą 
wsteczną. Zanieczyszczenia nie 
wracają do Jasiołki tylko gro-

madzą się na dnie osadnika. 
Po przejściu przez filtry woda 
uzdatniana jest podchlorynem 
sodu, który ją dezynfekuje, za-
bija bakterie w niej się znajdu-
jące. Później tłoczona jest na 
sieć wodociągową: Wietrzno-
Wola, tam znajduje się zbiornik 
o pojemności 150 m3, , drugi 
zbiornik znajduje się w Łękach 
Dukielskich o takiej samej ku-
baturze. Na Woli woda pobie-
rana jest przez pompy hydro-
forowe i tłoczona do zbiornika  
w Łękach Dukielskich, który 
rozprowadza wodę grawita-
cyjnie. 

KBR: Jak często badana jest 
woda pod kątem mikrobiolo-
gicznym?

Piotr Belczyk: Badanie wody 
zlecamy do MPGK w Kro-
śnie, mamy także badanie wody  
z nadzoru przez Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiolo-
giczną według zatwierdzonego 
przez nich harmonogramu.  
W 2016 roku badanie było prze-
prowadzone w lutym, kwietniu i 
w lipcu w zakresie parametrów 
mikrobiologicznych. Z nadzoru 
mieliśmy badanie w maju tego 
roku i kolejne ma być we wrze-

w określonych godzinach na za-
wartość chloru w wodzie. Naj-
większe jego stężenie , ale za-
wsze w normie, jest u nas na 
stacji uzdatniania wody.

KBR: 2 lata temu podczas bu-
dowy wodociągu do Zboisk 
i Cergowej przeprowadzane 
były remonty na Stacji. Pro-
szę powiedzieć czego one do-
tyczyły?

Piotr Belczyk: Docieplony zo-
stał budynek Stacji, położono 
płytki ceramiczne na podłodze 
w hali (wcześniej była tu płyta 
betonowa), wymieniono część 
rur stalowych na rury PE, zaku-
piono pompy głębinowe i dwa 
agregaty prądotwórcze. Jeste-
śmy teraz niezależni w sytuacji 
przerw w dostawie prądu.

KBR: A zatem mieszkańcy ko-
rzystający z wody uzdatnianej 
w Stacji w Wietrznie mogą 
bez obaw z niej korzystać.

Piotr Belczyk: Tak, jak na razie 
wszystko jest w porządku.

KBR: Dziękuję panu za 
rozmowę.

Piotr Belczyk: Dziękuję 
również.

Z posiedzenia 
Rady

Sesja Rady Miejskiej w Dukli odbyła 
się 21 lipca 2016 roku w sali konferencyj-
nej Urzędu Miejskiego w Dukli.

W sesji wzięli udział radni: Jan Dem-
biczak, Andrzej Dziedzic, Zenon Leńczyk, 
Władysław Boczar, Krzysztof Woźniak, 
Halina Pietruś, Tomasz Węgrzyn, Andrzej 
Kedra, Ewa Przystasz, Mariusz Folcik, Jan 
Marszał, Adam Faustus, Zbigniew Głód, 
Teresa Belcik, Bohdan Gocz.

Porządek obrad przedstawiał się nastę-
pująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawo-
mocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady 
Miejskiej w Dukli.

3. Informacja z realizacji uchwał Rady 
Miejskiej w Dukli.

4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) określenia wzoru deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz określenie warunków i 
trybu składania deklaracji za pomocą ko-
munikacji elektroniczne ( druk nr 168),

b) zmian w uchwale budżetowej 
Gminy Dukla (druk nr 169).
6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
7. Oświadczenia i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Rada Miejska po wysłuchaniu opinii 
poszczególnych komisji podjęła następu-
jące uchwały:

a) uchwała nr XXVI/161/16 w spra-
wie określenia wzoru deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz określenie warunków i 
trybu składania deklaracji za pomocą ko-
munikacji elektroniczne (druk nr 168) - 
głosowało 15 radnych - uchwałę podjęto 
jednomyślnie,

b) uchwała nr XXVI/162/16 w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej Gminy Du-
kla - głosowało 15 radnych - uchwałę pod-
jęto większością głosów: 10 głosów „za” 
przy 5 wstrzymujących się.

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

Halina Cycak 
Sekretarz Gminy Dukla

Podkarpacki przysmak z Dukli
Po raz 10. w sobotę (16 lipca) do 

Radomyśla Wielkiego tłumnie zje-
chali mieszkańcy różnych zakąt-
ków Podkarpacia i nie tylko, by po-
kosztować specjałów serwowanych 
przez wędliniarzy z naszego woje-
wództwa. Najlepsze wyroby otrzy-
mały tytuł Przysmak Ziemi Pod-
karpackiej.

Jubileuszowy Podkarpacki Dzień 
Wędliniarza w Radomyślu Wielkim 
uświetniła udana próba bicia rekordu 
Polski na najdłuższą linię z kiełbasy. 
Przybrała ona kształt klucza wiolino-
wego i mierzyła 214 m. Niemniej nie zabra-
kło tradycyjnych punktów programu. Były 
więc degustacje najlepszych wędlin, które 
w tym roku promowało dziewięć firm wę-
dliniarskich. Przybyli na imprezę zajadali 
się kiełbasami wiejskimi, szynkami, polę-
dwicami, boczkami, pasztetami czy kaba-
nosami. Były też kiełbaski z grilla.

To co najlepsze
Nieodzowną częścią Podkarpackiego 

Dnia Wędliniarza są oczywiście konkursy 
na najlepsze wyroby tradycyjne. Tym naj-
bardziej prestiżowym jest konkurs na 
„Przysmak Ziemi Podkarpackiej”. Wy-
boru z około 30 wyrobów dokonała ko-
misja konkursowa w składzie: prof. Ma-
ria Ruda z PWSZ w Krośnie (przewod-
nicząca), prof. Władysław Migdał z Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie, Ja-
cek Tejchma - etnograf, dyrektor SCK  
w Mielcu, Elżbieta Lejko - kierownik mie-
leckiego Zespołu Doradców PODR. Jak 
podkreślała przewodnicząca jury wybór był 
niezwykle trudny. - Przedstawione komisji 
wyroby były naprawdę znakomite i bardzo 
smaczne. Wszystkie zasługują na specjalne 
potraktowanie i wyróżnienie. Świadczą też 
o wysokiej jakości wędlin wytwarzanych w 
naszych podkarpackich zakładach – stwier-
dziła profesor Ruda. Ostatecznie ,,Przy-
smakami Ziemi Podkarpackiej” podczas 
PDW 2016 zostały:
• salceson wołowy – Zakład Mięsny „Ja-

siołka” z Dukli,
• klops pieczony – Andrzej Warias Zakład 

Przetwórstwa Mięsnego z Radomyśla 
Wielkiego,

• udziec weselny – Przetwórstwo Mięsne, 
Wyrób Kiełbas i Podrobów „Dudek”,

• pasztet z żurawiną – Zakład Przetwór-
stwa Mięsnego Kazimierz Mrozowski  
z Radomyśla Wielkiego,

• kiełbasa wiejska – Firma Kazimiera 
Stopa Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
Czesław Stopa z Dulczy Wielkiej.
Każdy z wystawców otrzymał rów-

nież wyróżnienie za jeden najlepszy pro-
dukt, jaki zaprezentował podczas Podkar-
packiego Dnia Wędliniarza. Uhonorowano 
też wszystkich wystawców za gościnność. 
Puchary i dyplomy wędliniarze odebrali  
z rąk posłanki Krystyny Skowrońskiej, 
marszałka województwa Władysław Or-
tyla, radnego wojewódzkiego Jana Tara-
paty, starosty Zbigniewa Tymuły, burmi-
strza Józefa Rybińskiego i wiceburmistrza 
Stanisława Lonczaka.

Chluba gminy
- Dzień Wędliniarza przeprowadzamy 

z myślą o zakładach wędliniarskich ba-
zujących na tradycji, bo wędliniarstwo to 
chluba naszej gminy i Podkarpacia. Cieszę 
się, że bardzo szacowne grono, bo z tytu-
łami profesorskimi dokonuje wyboru naj-
lepszych wędlin na Podkarpaciu. W tym 
roku promocja wedliniarswtwa została 
okraszona ustanowieniem rekordu Polski, 
to niewątpliwa atrakcja. Przyciąga ludzi  
i integruje środowisko producentów wę-
dlin, bo to przecież oni biorą w tym udział 
– powiedział burmistrz Józef Rybiński.

Koncerty
Sobotnia impreza to nie tylko degusta-

cje i konkursy wędliniarskie. Na muzyczną 
biesiadę zaprosił zespół Pozytywnie Na-
kręceni. Na zakończenie dnia przybyli ba-
wili się w rytmach disco polo serwowanych 
przez zespoły Verdis, Vice Versa i Maxel.

Podkarpacki Dzień Wędliniarza or-
ganizowany jest przez Burmistrza Rado-
myśla Wielkiego i radomyskie Samorzą-
dowe Centrum Kultury i Bibliotek. Patro-
nat honorowy nad tym prestiżowym wyda-
rzeniem objęli: Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Wojewoda Podkarpacki, Mar-
szałek Województwa Podkarpackiego, Pol-
skie Stowarzyszenie Producentów Wyro-
bów Wędzonych Tradycyjnie oraz Polska 
Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. 

Tekst i fot. Krzysztof Babiarz 

Podkarpackie przysmaki wędliniarskie
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Do mieszkańców 
Dukli !

Miesiąc czerwiec był kolejnym miesiącem pracy przy kar-
czowaniu i porządkowaniu parku w Dukli. Dla przypomnienia: 
od września 2012 roku odzyskany park jest własnością spadko-
bierców Śp. Stanisława hr. Tarnowskiego Męcińskiego. Właści-
ciele parku, biorąc pod uwagę znaczenie, jakie to miejsce od-
grywało i odgrywa w życiu mieszkańców Dukli, postanowili 
pozostawić park dostępny dla wszystkich, którzy chcą znaleźć 
tu chwile wytchnienia, odpoczynku od zgiełku i trudów dnia co-
dziennego. Z jednym zastrzeżeniem – na terenie parku przeby-
wają na własną odpowiedzialność.

Niestety nie wszyscy mieszkańcy Dukli doceniają intencje 
właścicieli. Muszę z przykrością zauważyć, że podobnie jak w 
ubiegłym roku, tak i teraz, spędzający tu czas pozostawiają po 
sobie śmieci. Są to puszki i butelki po piwie, po wódce, a na-
wet po denaturacie (!) oraz tzw. reklamówki, opakowania po so-
kach, napojach gazowanych, chipsach, słodyczach itp. Na miły 
Bóg, czy tak trudno zabrać ze sobą własne śmieci ?! Czy to 
aż tak wielki wysiłek, czy też jakaś forma upokorzenia? Pozo-
stawione w parku śmieci bardzo źle świadczą o osobach, które 
to robią, jak również o tych, które przechodzą obojętnie obok 
pozostawionych przez kogoś innego śmieci. Jakie to wystawia 
świadectwo mieszkańcom Dukli? To pytanie pozostawiam bez 
odpowiedzi.

Szczególnie zasmucające jest spożywanie alkoholu i pozo-
stawianie butelek czy innych śmieci w pobliżu kaplicy, grobo-
wej kaplicy rodziny hrabiów Męcińskich - dawnych kolatorów  
i dobrodziejów tutejszego Kościoła. Jakby tego było mało zda-
rza się, że puste butelki rozbijane są o mury tejże kaplicy !!!

Tu mam prośbę i apeluję do miejscowych duszpasterzy, 
aby wiernym zwrócili uwagę na niedopuszczalność tego ro-
dzaju czynów. Przecież w tej kaplicy spoczywają zmarli i nie 
godzi się naruszać ich spokoju !!! …Kto narusza spokój zmar-
łych ten grzeszy srodze! Niech spoczywają w pokoju/Requie-
scant in Pace

Jan Tarnowski
Zdjęcia na str. 27.

Zespół „WEEKEND” 
nagrodą dla uczniów

Najbardziej oczekiwanym 
punktem wycieczki był jed-
nak koncert zespołu „WEEK-
END”, który po programie edu-
kacyjnym umilił czas wszyst-
kim uczestnikom szkolenia. 
Zostały zagrane najsłynniejsze 
piosenki zespołu w tym: „ Ona 
tańczy dla mnie”, „Męska rze-
czywistość ” czy też „Za każdą 
chwilę z Tobą”. 

Głównym celem podróży 
był program edukacyjno-arty-
styczny z zakresu ochrony śro-
dowiska „Zielona Polska” pod-
czas, którego młodzież mogła 
przypomnieć sobie o najważ-
niejszych aspektach ochrony 
środowiska w tym o prawidło-

wej segregacji i sposobie postę-
powania z odpadami.

Wszystkim młodym ekolo-
gom dziękujemy za promowanie 
ekologicznego stylu życia i już 
zachęcamy młodzież do uczest-
nictwa w kolejnych edycjach 
konkursu ekologicznego dla 
uczniów z terenu Gminy Dukla. 
Wspólne dbanie o ochronę śro-
dowiska można połączyć z wie-
loma korzyściami dla otacza-
jącej nas przyrody jak również  
z dobrą zabawą o czym przeko-
nali się uczestnicy wycieczki.

Andrzej Marczyński
Specjalista w Urzędzie  

 Miejskim w Dukli
zdj. na str. 27.

Obchody 500-lecia Olchowca

W dniu 21 czerwca 2016 r. odbyła się wycieczka eduka-
cyjno-integracyjna do Łańcuta dla uczestników X Gmin-
nego Konkursu Ekologicznego, który odbywał się 13 maja 
2016 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli. Jedną z atrakcji, które 
czekały na młodzież była możliwość zwiedzenia zamku w Łań-
cucie, który jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokra-
tycznych w Polsce. Podczas zwiedzania można było zapoznać 
się z bogatym artystycznie wnętrzem zamku, interesującą ko-
lekcją pojazdów konnych i malowniczym parkiem w stylu an-
gielskim, otaczającym zamek. 

Mieszkańcy wsi mogli wybrać na obchody swojego 
jubileuszu rok 2015 lub ostatecznie 2016. Jedna z tych dat 
znaczy (niemal) pewne pięćsetlecie istnienia wsi, choć możliwe 
też, że Olchowiec jest jeszcze starszy. Leży on bowiem na 
jednym z dawnych szlaków handlowych, ciągnącym się przez 
Przełęcz Szarbowską, który przechodzi także przez pobliską 
Iwlę liczącą 650 lat. Zdecydowano się na 16 lipca 2016 roku – 
datę letnią i niekolidującą z innymi imprezami w sąsiedztwie. 

Tadeusz Kiełbasiński, wła-
ściciel odwiedzanej przez tu-
rystów zabytkowej chyży łem-
kowskiej w Olchowcu, pro-
ponował, by w czasie obcho-
dów zobrazować rzeczywi-
stość pierwszych mieszkańców 
ogniskami na wzgórzach i pie-
śniami wykonywanymi przez 
obecnych olchowian ubranych 
w oryginalne stroje łemkow-
skie. Względy praktyczne zde-
cydowały jednak o bardziej 
współczesnej, skromniejszej 
oprawie.

Zaproszono wszystkich 
mieszkańców Olchowca i są-
siedniej Ropianki, przyjaciół 
wsi, a spośród osób oficjal-
nych przybyli: Dariusz So-
bieraj – radny Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego, 
Jan Juszczak – starosta po-
wiatu krośnieńskiego, Alek-
sander Mercik – dyrektor eta-
towy członek zarządu rady po-
wiatu krośnieńskiego, Andrzej 
Bytnar – burmistrz Dukli, Jo-

lanta Bik – skarbnik gminy 
Dukla, Bohdan Gocz – radny 
Rady Miejskiej w Dukli, Grze-
gorz Jadach – sołtys Tylawy, 
Bronisław Dubis – sołtys Zyn-
dranowej, Józef Magnuszew-
ski – sołtys Barwinka, Ma-
riusz Kędra – sołtys Iwli, Ste-
fan Kłapyk – przewodniczący 
prezydium Zjednoczenia Łem-
ków w Gorlicach, Stefan Hła-
dyk – zastępca przewodniczą-
cego prezydium Zjednocze-
nia Łemków w Gorlicach, Le-
sław Leśniak – dyrektor Ma-
gurskiego Parku Narodowego, 
Jacek Mercik – kierownik Po-
wiatowego Zarządu Dróg  
w Dukli. 

W przygotowaniach do ob-
chodów wzięło udział wielu 
mieszkańców Olchowca, a naj-
większy udział mieli: sołtys Ze-
non Fedak z żoną Marią, Mi-
kołaj Gabło, Tadeusz Kiełba-
siński, Małgorzata i Grzegorz 
Kiełbasińscy, Urszula i Wie-
sław Żyznowscy.

Rozpoczęto uroczystą 
służbą bożą w lokalnej cerkwi, 
którą odprawili w obrządku 
grecko-katolickim kapłani tego 
wyznania: miejscowy pro-
boszcz, dziekan Andrzej Żu-
raw i ksiądz Bogdan Kiszko, 
proboszcz w Mokrym. Uczest-
niczyli w niej także proboszcz 
miejscowej parafii rzymsko-ka-
tolickiej, ksiądz Zbigniew Pre-
iznar, który odczytał Ewange-
lię i ksiądz Józef Obłaj, pro-
boszcz w Desznicy. Kapłan An-
drzej Żuraw wygłosił kazanie 
wyjątkowo po polsku, nie jak 
zazwyczaj – po łemkowsku czy 
po ukraińsku – ze względu na 
uszanowanie obrządku rzym-
skiego i obecność jego przed-
stawicieli. Wszystkich uczest-
ników nabożeństwa, którzy 
opuszczali teren cerkwi, sfoto-
grafowano w identycznym uję-
ciu pojedynczo lub w grupkach 
na zabytkowym kamiennym 
mostku.

Stojący w centrum wsi ka-
mienny obelisk z tablicą pa-
miątkową ufundowaną przez 
gorlickie Zjednoczenie Łem-
ków odsłonili w obecności 
wszystkich zebranych bur-
mistrz Andrzej Bytnar i sołtys 
Zenon Fedak. Następnie wszy-
scy obecni kapłani poświęcili 
obelisk. Zaraz potem wyko-
nano zdjęcie zbiorowe. 

Obelisk wymurował Ro-
bert Salwa, mieszkaniec Polan i 
przyjaciel Olchowca. Pomagali 
mu w tym olchowianie: Ma-
rek Tomaszczyk, Robert Pysz, 
Krzysztof Kiełbasiński, Syl-
wester Kondraciuk, Daniel To-
maszczyk.

Po zgromadzeniu się zapro-
szonych w obu salach miejsco-
wego domu ludowego Andrzej 
Wielocha, wieloletni okresowy 
mieszkaniec wsi i prezes Towa-
rzystwa Karpackiego, dał pre-
lekcję wspartą slajdami zatytu-
łowaną „Najstarsze dzieje Ol-
chowca – co wiemy na pewno”. 
Znalezione dotąd dokumenty 
pozwalają ustalić rok 1515 lub 
najpóźniej 1516 jako (niemal) 
pewną datę istnienia wsi, jed-

nak bynajmniej nie oznaczają 
w sposób pewny daty założe-
nia, która może być wcześniej-
sza, nawet znacznie. Wieś zało-
żono na dostosowanym do od-
miennych warunków górskich 
prawie wołoskim. Na sali żar-
towano, że wystarczy głębiej 
poszukać w archiwach i Olcho-
wiec będzie się niedługo szyko-
wać na 600-lecie, albo i jeszcze 
starszy jubileusz. 

Po zakończeniu obiadu ser-
wowanego smacznie i spraw-
nie przez firmę Domenico z Ty-
lawy uhonorowano sześcioro 
najstarszych mieszkańców wsi 
i dwóch najbardziej dla niej za-
służonych specjalnymi „dyplo-
mami uznania i wdzięczności 
za wkład w życie Olchowca” ,  
a także kwiatami i upominkami. 
Uhonorowani seniorzy i se-
niorki to: Anastazja Moriak ze 
Skorodyńskich, Michał Toro-
piła, Maria Toropiła z Gabłów, 
Anna Fedak z Buriaków, Anna 
Tomaszczyk z Romańczaków, 
Leokadia Hudak z Wróblów. 
Za najbardziej zasłużonych soł-
tys wsi i kilka osób doradza-
jących uznali Mikołaja Gabłę  
i Tadeusza Kiełbasińskiego. 
Honorowali samych zaintereso-
wanych lub ich dzieci, w przy-
padku nieobecności: Zenon Fe-
dak, Jan Juszczak, Andrzej Byt-
nar, Stefan Kłapyk. Wiesław 
Żyznowski czytał każdemu ho-
norowanemu z osobna przezna-
czony specjalnie dla niego wpis 
na dyplomie. Na przykład Ana-
stazji Moriak napisano: „Spo-
śród olchowian żyje i mieszka 
w największym stopniu tak, 
jak łemkowscy przodkowie, 
najdłużej utrzymuje przy ży-
ciu prastare formy. Ucierpiała 
osobiście wskutek emigrowa-
nia najbliższych za chlebem. 
Zdołała powrócić na ojcowiznę 
wraz z rodziną z wygnania na 
wschód. Odumarta przez uko-
chanych współmieszkańców 
domu, osamotniona strzeże 
dzień i noc nie tylko jego, ale 
też sakralnego dziedzictwa wsi 
– cerkwi i cmentarza, ponie-
waż mieszka najbliżej miejsca, 
które przeznaczyli na ten cel Jej 
ojcowie”. 

Szczególnie uroczysty był 
moment, gdy olchowieccy se-

W ubiegłym miesiącu przeżywaliśmy odpust u św. Jana  
z Dukli. Z małym opóźnieniem drukujemy wiersze  
Adama Czai poświęcone naszemu Świętemu.

ROZMOWY Z JANEM

I
Nie umiem tak zawrócić czasu żeby twój czas spotkać
Nie umiem ubóstwa nie umiem pokory
Nie wierzę już w miłość świat mnie przeraża Janie
w złotej studzience jak w sadzawce Siloe oczy przemyłem
na piękniejsze świata widzenie w spojrzeń prostocie
i kroplę tej cudownej wody wziąłem na dalszą drogę
kroplę nadziei wziąłem jak klucz do szczęśliwych ogrodów.

II
Życie swoimi deszczami chłoszcze
a moje wiosny też już jesieniami równe nowe smutki piszą
Janie wciąż mało mi znany 
do ciebie idę do twojej studzienki 
co wiele łez widziała
wiele bólu słyszała
z nadzieją idę że na moją łzę też spojrzy
bólu posłucha
żeby było mi trochę lżej
Życie swoimi deszczami chłoszcze

III
I tak mi zostało do dziś
chmury pęczniały ciężkim gradem
ktoś zawował – obroń nas osłoń nas święty Janie
i zawsze kiedy niebo chmurami ciemniało
znów słyszałem tamte słowa – 
obroń nas osłoń nas święty Janie
I tak mi zostało do dziś.

IV
Pustkowie. Wszystkich pór roku kolory
i śnieg już płatek po płatku migocze
cisza samotność i tylko pojedyńcze słowa – westchnienia
jeszcze słychać twój śpiew duszy pieśń
wystarczy tylko że od Cergowej wiatr jak z nieba powieje 
Pustkowie cisza samotność – trudna droga Janie.

V
Cergowa we mgle
drogi bezdroża
w powietrzu pieczonego ziemniaka zapach
a ja do złotej studzienki
cisza czasem tylko jakiś jęk płacz
jakby umierał ptak
wrzosowiska wykwitły już na bukiety
i ciężarem swoich kolorów spada z drzew jesień
może to moja ostatnia
może dla mnie jest za późno
a ja do złotej studzienki
po zdrowie po piękniejszego życia chwile
Janie wierzę że ta woda choć na jeszcze jedną jesień da mi 
siłę
drogi bezdroża 
Cergowa we mgle
może nie jest jeszcze za późno.
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Przyczynki do historii Dukli

Związki medaliera warszawskiego 
Karola Emanuela Baerenda z Duklą

Rokrocznie do Muzeum 
Historycznego-Pałac w Du-
kli wpływa kilkadziesiąt kwe-
rend od różnych instytucji, mu-
zealników, studentów, dokto-
rantów i innych osób prywat-
nych. Najczęściej kierowane są 
drogą mailową, czy tradycyjną 
pocztą, ale są również osobiście 
przeprowadzane, zwłaszcza w 
okresie letnim. Dotyczą bardzo 
różnych zagadnień związanych 
z historią Dukli, jej mieszkań-
cami, czy zabytkami. W bar-
dzo wielu przypadkach podjęte 
kwestie dla obu stron wnoszą 
nowe fakty, a w konsekwen-
cji są przyczynkiem do histo-
rii Dukli i dukielskiego pałacu. 
Do takich interesujących tema-
tów, należą losy rodziny Beren-
tów związanej w XVIII wieku 
z dworem Mniszchów w Du-
kli. Potomek tego rodu trafił do 
dukielskiego Muzeum (dawnej 

siedziby Mniszchów), poszu-
kując śladów po swoich przod-
kach. Dzięki tej wizycie do-
wiedział się, że na dukielskim 
dworze Jerzego Augusta Wan-
dalina Mniszcha występowali 
potwierdzeni źródłowo Jacobus 
et Clara Berent. Jakub Berent 
pełnił funkcję majordomusa na 
dworze Mniszchów w Dukli. 
W kruchcie kościoła św. Jana z 
Dukli zachowała się też tablica 
epitafijna poświęcona Kla-
rze Berentowej, która zmarła 
w Dukli 3 września 1771 roku 
(osiem miesięcy przed Ama-
lią z Brühlów Mniszchową). To 
spotkanie dopisało dalszą histo-
rię, ponieważ dzisiaj wiemy, że 
Berentowie mieli syna Karola 
Emanuela (w literaturze wystę-
pują różne zapisy tego nazwi-
ska: Baerend, Baerendts, Ba-
erents, Baerendt), który uro-
dził się w Dukli w 1770 roku. 

W wieku sześciu lat zo-
stał wysłany do krewnych 
do Drezna w celu pobiera-
nia nauk. Kształcił się z za-
kresu rzeźby u artystów ta-
kich jak: Matthäi, Matters-
berger, Giovanni Battista 
Casanova, Hőckner. Na za-
proszenie Fryderyka Augu-
sta, księcia warszawskiego, w 
1810 roku objął stanowisko 
pierwszego medaliera w Men-
nicy Księstwa Warszawskiego, 
gdzie pracował do końca swo-
jego życia. Karol Baerend wy-
konywał medale, m. in. księ-
cia Józefa Poniatowskiego 
(1813r.), medaliony, płasko-
rzeźby z wosku, portrety z na-
tury, kopie z antyków. Przed 
przyjazdem do kraju zajmował 
się rzeźbą trójwymiarową i pła-
skorzeźbą w różnych materia-
łach. Jego prace brały udział na 
wystawach w Wiedniu i War-

szawie. Był też twórcą projek-
tów płaskorzeźb nagrobnych 
na cmentarzu Powązkowskim  
w Warszawie. Główną cechą 
jego twórczości była akade-
micka poprawność oraz trzy-
manie się ustalonych kanonów 
klasycystycznych. Zmarł 27 
lipca 1825 roku w Warszawie. 
Pochowany został na cmenta-
rzu ewangelickim. 
Tekst i fot. Aleksandra Żółkoś

„Szczęśliwej drogi już czas…”
W czwartek, 23 czerwca 

2016 roku, w Zespole Szkół Pu-
blicznych im. Marii i Michała 
Krukierków w Równem odbyło 
się uroczyste pożegnanie klasy 
trzeciej gimnazjum. Uroczy-
stość rozpoczął jeden z gimna-
zjalistów – Arkadiusz Chowa-
niec, który bardzo serdecznie 
powitał wszystkich zaproszo-
nych gości, panią dyrektor, na-
uczycieli, pracowników szkoły, 
rodziców oraz swoich kolegów. 
Na uroczystość przybyli m.in: 
Burmistrz Dukli – pan Andrzej 
Bytnar, sołtys Równego, a zara-
zem radny - pan Mariusz Fol-
cik, radny gminy pan Jan Mar-
szał, prezes Stowarzyszenia 
Miłośników Równego „Rów-
nianie” – pani Danuta Uliasz, 

prezes Regionalnego Towa-
rzystwa Historycznego – pan 
Krzysztof Buczek z małżonką, 
ksiądz proboszcz Wojciech Ki-
siel, przewodniczący Rady Ro-
dziców – pan Sławomir Asz-
klar, a także niezwykły gość z 
Warszawy, reżyser, dramaturg 
i scenarzysta - pan Jacek Pa-
pis realizujący obecnie z naszą 
młodzieżą ogólnopolski pro-
jekt „Rezydencje artystyczne w 
szkole”.

Po przekazaniu sztandaru 
szkoły klasie II – rozpoczęła się 
część oficjalna – rozdanie na-
gród i świadectw. Pani dyrek-
tor wraz z panem burmistrzem 
i z wychowawczynią klasy III, 
tę część rozpoczęli od przed-
stawienia tegorocznych sukce-

sów uczniów. Tradycyjnie już 
przyznano nagrody. Pierwszą 
była nagroda Burmistrza pana 
Andrzeja Bytnara, którą zdobył 
Dominik Bałon. Drugą nagrodę 
Sołtysa Wsi Równe – pana Ma-
riusza Folcika za działalność na 
rzecz szkoły i środowiska lo-
kalnego otrzymał Daniel So-
rys. Radny Gminy – pan Jan 
Marszał także przyznał swoją 
nagrodę, a otrzymała ją Karo-
lina Borek. Po raz kolejny wy-
brano też „Absolwenta Roku”, 
którym w roku szkolnym 
2015/2016 została Aleksandra 
Bogaczyk. Mateusz Fesz ode-
brał nagrodę za najwyższy wy-
nik zdobyty na egzaminie gim-
nazjalnym. Po raz pierwszy 
w historii szkoły pani dyrek-

tor przyznała swoją nagrodę,  
a otrzymał ją Arkadiusz Cho-
waniec. Prezes UKS-u pan 
Grzegorz Lijana wręczył nato-
miast nagrodę dla „Sportowca 
roku 2015/16”, którym został 
Alan Dudziński. Ponadto 5 ab-
solwentów otrzymało świadec-
twa z wyróżnieniem i nagrody 
książkowe. 

Po części oficjalnej roz-
poczęła się część artystyczna. 
Jako, że ze szkołą w tym roku 
żegnała się klasa, która wiele 
czasu i energii włożyła w przy-
gotowanie niejednej akademii 
wszyscy i teraz spodziewali 
się czegoś oryginalnego i za-
skakującego. Scenariusz i mu-
zykę do przedstawienia opra-
cowała jak zwykle pani Beata 
Bek. Tym razem akcję swojego 
przedstawienia umieściła w 
muminkowym teatrze. Ucznio-
wie zagrali więc bajkowe po-

stacie stworzone przez fińską 
pisarkę Tove Jansson. Na sce-
nie nie zabrakło więc sympa-
tycznych muminków, strasz-
nej Buki, dwóch niezwykłych 
teatralnych szczurów: Emmy i 
Filifionki, strachliwego Ryjka, 
kochającego dalekie podróże 
Włóczykija oraz niezależnej, 
zawsze mającej własne zdanie 
- Małej Mi, w której rolę wcie-
liła się wychowawczyni klasy 
III – Aneta Cyran. W trakcie 
przedstawienia zebrani goście 
mieli też okazję obejrzeć pre-
zentację multimedialną poka-
zującą jak aktywną klasą była 
klasa III. 

Wszyscy doskonale zdają 
sobie sprawę, że bez zaanga-

Uroczystości odpustowe ku czci 
św. Jana z Dukli, Patrona Polski

Uroczystości odpustowe 
ku czci św. Jana z Dukli 
trwały jak co roku kilka dni 
i miały uroczysty i podnio-
sły charakter. W czwartek od-
były się uroczyste nieszpory 
a następnie msza święta wie-
czorna w intencji wszyst-
kich czcicieli św. Jana z Du-
kli oraz w intencjach zapisa-
nych w księdze intencji wie-
czystych. W piątek przypa-
dła liturgiczna uroczystość 
św. Jana z Dukli, prezbitera. 
Rano odprawiono godzinki  
o św. Janie i msze święte oraz 
nastąpiło wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu i mo-
dlitwa za Ojczyznę, Archidie-
cezję i nasze miasto. W so-
botę w kościółku na Pusz-
czy (na Górze Zaśpit) odpra-
wiono uroczystą sumę odpu-
stową pod przewodnictwem 
ks. arcybiskupa Edwarda No-
waka z Rzymu. Po mszy świę-
tej wierni wzięli udział w pro-
cesji zakończonej przejściem 
przez Bramę Miłosierdzia w 
dukielskim sanktuarium i na-

Tablica epitafijna poświęcona Klarze  
Baerentowej w kościele pw. św. Jana 
z Dukli

u dokończenie ze str. 7 

Obchody 500 lecia Olchowca

niorzy stawali po kolei na środku 
sali. Ich rodzice mogli brać udział w 
jubileuszu 400-lecia wsi, gdyby taki 
miał miejsce, a pradziadowie nie-
których z nich byli pośród zakłada-
jących wieś na korzeniu.

Przedostatnim punktem uroczy-
stości były wspomnienia miesz-
kańców Olchowca. Zgłosili się na 
ochotnika kolejno: Wiesław Ży-
znowski, Tadeusz Kiełbasiński, Sta-
nisław Kryciński. Wszyscy oni jako 
niepochodzący ze wsi, ale miesz-
kający w niej długie lata od czasu 
do czasu, położyli w swoich wypo-
wiedziach nacisk na niezwykłość 
– wręcz magiczność – miejsca oraz 
nietuzinkowość mieszkańców. Wy-
mieniali małe zdarzenia, które zdaje 
się mogły mieć miejsce tylko w Ol-
chowcu i których się nigdy nie za-
pomina. 

Sołtys Zenon Fedak zamykając 
część oficjalną wspomniał i podzię-
kował wszystkim wcześniejszym 
powojennym sołtysom Olchowca. 
Byli to kolejno: Stefan Buriak, Wa-
syl Gabło, Wasyl Toropiła, Jan Ro-
mańczyk, Mikołaj Gabło, Jan Mi-
kulik, Stanisław Toropiła, Jan Bu-
riak. Podziękował także wszystkim 
za udział i uczestnictwo, po czym 
bardzo osobistymi słowy opowie-
dział o swoim zaangażowaniu w ro-
dzinną od wielu pokoleń wieś, którą 
traktuje nie tylko jako swoje jedyne 
miejsce na ziemi, ale i miejsce naj-
piękniejsze, niepowtarzalne, warte 
całego życia. 

Ciepła, łagodna, a momentami 
wręcz czuła energia pierwszej czę-
ści uroczystości przeszła w bie-
siadną, taneczną, gorącą energię 
części drugiej. Spisał się wtedy ze-
spół Allegro, grając utwory trwa-
jące po 20 minut i dłużej. Kapela 
pochodzi ze Słowacji, gdzie wielu 
olchowian ma członków swoich ro-
dzin. Zakontraktowana na koniec 
grania pierwsza w nocy okazała się 
za wczesna dla najwytrwalszych. 

Jak świętować 500 czy więcej 
lat, to najlepiej w Domu Ludowym 
w Olchowcu.

Wiesław Żyznowski
zdj. na str. 13.

bożeństwem do św. Jana  
z Dukli. Centralnej sumie od-
pustowej w klasztorze w nie-
dzielę przewodniczył ks. ar-
cybiskup senior Józef Mi-
chalik. W koncelebrze wzięli 
udział ks. arcybiskup Edward 
Nowak, o. prowincjał Jaro-
sław Kania, księża z deka-
natu dukielskiego, księża  
z okolicznych miejscowości  
i ojcowie Bernardyni.

W homilii arcybiskup Jó-
zef Michalik przypomniał 
postać św. Jana z Dukli jako 
wzór do naśladowania. Mó-
wił o sile modlitwy, która 
przepełniała życie świętego. 
Zachęcał do korzystania  
z Bożego Miłosierdzia, tym 
bardziej, że w Dukli są dwaj 
misjonarze Miłosierdzia usta-
nowieni przez Ojca Świę-
tego Franciszka. Gratulował 
gospodarzowi sanktuarium 
o. Micheaszowi sukcesów w 
upiększaniu tego świętego 
miejsca i prosił prowincjała 
o pozostawienie go na swojej 

funkcji do ogłoszenia Bazyliki 
Mniejszej. 

Ponieważ św. Jan z Dukli 
pochodził z rodziny, która zaj-
mowała się pieczeniem chleba 
i przedstawiany jest także jako 
trzymający chleb w swoich rę-
kach, podczas odpustu – za-
równo na Puszczy, jak i w 
klasztorze można było naby-
wać specjalnie przygotowane 
i poświęcone „chlebki św. 
Jana z Dukli”. Chlebki cie-
szyły się ogromną popularno-
ścią i w przyszłym roku trzeba 
będzie upiec więcej, tym bar-
dziej, że przypada 20 rocznica 
kanonizacji św. Jana i pobytu 
św. Jana Pawła II w Dukli. Na 
zakończenie podniosłych uro-
czystości miejscowy kustosz 
o. Micheasz Okoński podzię-
kował wszystkim pielgrzy-
mom za tak liczne pielgrzy-
mowanie w dniach odpusto-
wych. Zaprosił wszystkich na 
17 lipca na odpust przy Zło-
tej Studzience na Górze Cer-
gowej.

Stanisław Kalita

żowania rodziców w wycho-
wanie i rozwój młodych lu-
dzi nauczyciele nie byliby w 
stanie osiągać sukcesów, dla-
tego rodzicom wyróżnionych 
uczniów wręczono listy gra-
tulacyjne, zaś rodzicom, któ-
rzy najbardziej angażowali się  
w życie szkoły i klasy - po-
dziękowania. Niezwykły 
prezent dla odchodzących 
ze szkoły starszych kole-
gów przygotowali ucznio-
wie klasy II gimnazjum pod 
kierunkiem wychowaw-
czyni pani Doroty Dołęgow-
skiej. Były to piękne portrety 
przedstawiające obecnych 
absolwentów oraz pełne hu-
moru wierszyki opisujące ich 

osobowość w sympatyczny  
i wesoły sposób. Autorem por-
tretów jest nasza absolwentka 
Marzena Głód. 

Na zakończenie opuszcza-
jąca na zawsze mury szkoły 
młodzież bawiła się po raz 
ostatni na szkolnej dyskotece. 

Żegnamy się z nimi z łezką 
w oku, bo byli i są wspaniali. 
Będzie nam ich niezwykle bra-
kować. Życzymy im wszyst-
kim wielu sukcesów, radości 
w życiu codziennym i możli-
wości zagrania w podobnym 
jak w Równem - teatrze. 

Szczęśliwej drogi, już 
czas…

Aneta Cyran
zdj. na str 28.
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Ośrodek Kultury w Dukli informuje

Plener rzeźbiarski w Dukli
7 lipca o godzinie 17.00 przed budynkiem Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej  

w Dukli odbyło się uroczyste odsłonięcie rzeźb powstałych podczas pierwszego w Dukli pleneru 
rzeźbiarskiego.

W piątek 1 lipca, wczesnym 
rankiem rozpoczęto organiza-
cję miejsca pracy dla artystów 
rzeźbiarzy zaproszonych przez 
Ośrodek Kultury w Dukli. Na 
plac powyżej hali MOSiR prze-
wieziono kloce drewna lipo-
wego i rozłożono namioty. Arty-
ści, którzy zawitali do Dukli to 
znani w środowisku lokalnym  
i ogólnopolskim rzeźbiarze:

Paweł Leszega - absolwent 
Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych w Rzeszowie i In-
stytutu Wychowania Artystycz-
nego w Lublinie. Obecnie pra-
cuje w Liceum Plastycznym 
im. Tadeusza Brzozowskiego 
w Krośnie jako nauczyciel sny-
cerstwa. Jest autorem kilku-
dziesięciu wystaw indywidual-
nych i zbiorowych w kraju i za 
granicą. Uczestniczył w wielu 
plenerach malarskich i rzeź-
biarskich. Jest laureatem na-
gród i wyróżnień w wielu kon-
kursach, m.in.: w IV i V Bien-
nale Plastyki w BWA w Kro-
śnie i w konkursie „Obraz, Gra-
fika, Rysunek, Rzeźba – Rok 
2002” w BWA w Rzeszowie.

Kazimierz Łach - absol-
went Liceum Plastycznego w 
Zespole Szkół Plastycznych 
im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Jarosławiu oraz Wydziału 
Sztuki Uniwersytetu Rzeszow-
skiego o specjalności Rysunek. 
Obecnie uczy snycerstwa w Li-
ceum Plastycznym im. Tadeusza 
Brzozowskiego w Krośnie. Jego 
twórczość była prezentowana na 
wielu wystawach w kraju oraz 
za granicą, m.in. na Słowacji  
i Ukrainie. Brał udział w wielu 
plenerach rzeźbiarskich. Swoje 
prace wykonuje najczęściej w 
drewnie lipowym, topolowym, 
dębowym i jaworowym. 

Jan Stachyrak – były le-
śnik, który pracą artystyczną 

zajął się po przejściu na eme-
ryturę. W swoim dorobku ar-
tystycznym posiada ponad 300 
różnorodnych prac rzeźbiar-
skich. Jego twórczość prezen-
towana była w lokalnych insty-
tucjach kultury, m.in. w Kor-
czynie i Rzeszowie. 

Piotr Staruchowicz - rzeź-
biarz samouk, pracownik Pol-
skich Kolei Państwowych S.A. 
Był uczestnikiem wystaw ręko-
dzieła ludowego jako lokalny 
twórca oraz plenerów rzeźbiar-
skich. Swoje prace wystawia 
na imprezach i jarmarkach or-
ganizowanych przez okoliczne 
instytucje kultury. Rzeźbi od 
dziecka, najczęściej w lipie, 
topoli i wierzbie. Jego dzieła 
przedstawiają głównie postacie 
sakralne i świeckie nawiązu-
jące do historii. Wyrabia rów-
nież figurki z gliny. 

Grzegorz Tomkowicz - ab-
solwent Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych w Miej-
scu Piastowym oraz Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie 
na wydziale Rzeźby. Aktual-
nie jest pracownikiem Liceum 
Sztuk Plastycznych im. Tade-
usza Brzozowskiego w Kro-
śnie. Był uczestnikiem wielu 
wystaw w kraju i za granicą 
oraz laureatem wielu prestiżo-
wych nagród artystycznych. 
Był stypendystą Krajowego 
Funduszu na Rzecz Dzieci 
w Warszawie w 1991 roku.  
W 2000 roku uzyskał stypen-
dium Fundacji Janineum w 
Wiedniu. Tworzy rzeźby sa-
kralne w drewnie i kamieniu, 
tablice pamiątkowe, statuetki 
oraz elementy dekoracyjne.

Łukasz Przybyła- absol-
went Liceum Plastycznego 
im. Tadeusza Brzozowskiego  
w Krośnie. Obecnie student 
III roku studiów licencjackich 

na Wydziale Sztuki Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, specjal-
ność Malarstwo. Jego prace ma-
larskie i rzeźbiarskie były pre-
zentowane na wielu wystawach 
krajowych. Brał udział w zagra-
nicznych plenerach malarskich. 
Prace rzeźbiarskie najczęściej 
wykonuje w drewnie lipowym, 
dębowym i orzechowym.

Artyści zaraz po przyjeź-
dzie zabrali się do pracy twór-
czej, która trwała aż do czwart-
kowego przedpołudnia. Nie 
zważając na warunki pogo-
dowe, w pocie czoła realizo-
wali kolejne etapy pracy. Ple-
ner cieszył się dużym zainte-
resowaniem mieszkańców Du-
kli i okolic, którzy w wolnych 
chwilach obserwowali proces 
powstawania rzeźb. 

Plenerowi towarzyszyły 
trzydniowe warsztaty rzeźbiar-
skie dla dzieci i młodzieży. 
Uczniowie klas IV-VI musieli 
wykazać się dużą kreatywno-
ścią, gdyż ich zadaniem było 
wykonanie zwierzątka z kawał-
ków drzewna, które pozostały 
artystom, natomiast gimnazja-
liści uczyli się wykonywać pła-
skorzeźby w glinie, z których 

następnie robiono odlewy gip-
sowe. Oprócz zajęć plastycz-
nych uczestnicy warsztatów 
mogli przyglądnąć się pracy ar-
tystów, poznać proces powsta-
wania rzeźb i spróbować, pod 
bacznym okiem artystów, trud-
nej sztuki posługiwania się 
dłutem.

W czwartkowe popołudnie 
przed budynkiem TCWK usta-
wiono sześć rzeźb będących 
efektem ciężkiej, tygodnio-
wej pracy artystów rzeźbiarzy. 
Każda z nich została uroczy-
ście odsłonięta przez samych 
autorów. Przybyli goście mo-
gli podziwiać: skrzypka ludo-
wego wykonanego przez Pawła 
Leszegę, hrabinę Marię Amalię 
Mniszchową – dzieło Grzego-
rza Tomkowicza, Żyda dukiel-
skiego wyrzeźbionego przez 
Jana Stachyraka, anioła – pracę 
Kazimierza Łacha, muzyka lu-
dowego – kontrabasistę, wy-
konanego przez Piotra Sta-
ruchowicza oraz rzeźbę mło-
dego artysty – Łukasza Przy-
były przedstawiającą zbója 
dukielskiego. Wystawę zło-
żoną z wcześniej wykonanych 
dzieł tych artystów można było 
obejrzeć w galerii na piętrze. 
Uczestnicy wydarzenia mogli 
również zobaczyć ciekawe fo-
tografie przedstawiające różne 
zakątki Irlandii w 3D, które 
znajdują się w galerii na par-
terze. 

Katarzyna Michna

„Twórczość ukryta”
Wystawa nietypowa kreatywnych Mieszkańców 
gminy Dukla

11 sierpnia 2016 r. o godz. 17.00 w budynku Transgranicz-
nego Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli odbędzie się wy-
stawa prac mieszkańców gminy. Do 9 sierpnia można zgłaszać 
swoje prace z krótkim opisem zawierającym informacje o twórcy 
i o zastosowanej metodzie. Namawiamy do podzielenia się swo-
imi pasjami z mieszkańcami i turystami. Prosimy o zgłaszanie się 
w Ośrodku Kultury w Dukli, w Informacji Turystycznej, jak rów-
nież w pokoju 301 w Urzędzie Miejskim w Dukli. Wszelkie po-
mysły mile widziane.

Anna Chłopecka

Muzealne 
spotkanie z poezją 

W Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli 28 czerwca 
odbyła się prezentacja tomików poetyckich Jana Tu-
lika: Trzewiczek Amalii albo umarłych z żywymi obcowa-
nie oraz Nocny deszcz, z których pierwszy poświęcony 
jest Marii Amalii z Brühlów Mniszchowej, współzałoży-
cielce znaczącego ośrodka kultury w XVIII wieku w Du-
kli i niezwykłej kobiecie okresu Rokoka.

Spotkanie z Janem Tulikiem, znanym poetą, proza-
ikiem dramatopisarzem, eseistą, publicystą i recenzen-
tem prowadził Jan Wolski - pisarz, krytyk literacki, pra-
cownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Je-
rzy Janusz Fąfara - poeta, prozaik i wydawca. Poezję czy-
tał Jan Józef Niemaszek - aktor scen polskich. Spotkanie 
rozpoczęło się mini koncertem Jarosława Seredy - sak-
sofonisty, pedagoga, absolwenta krakowskiej Akademii 
Muzycznej. 

Aleksandra Żółkoś

Na węgierskim szlaku
Rodzinny Tabor w Zawadce Rymanowskiej koło Dukli 

Muzykowanie, śpiewanie pie-
śni pogórzańskich, garncarstwo, 
budowanie fujarek, tańce trady-
cyjne, spacery przyrodnicze, po-
tańcówki, zajęcia dla dzieci, opo-
wieści muzyczne – to wszystko 
w ciągu jednego tygodnia rodzin-
nego spotkania z tradycjami Pod-
karpacia. Tegoroczna edycja festi-
walu przebiegała pod hasłem „Na 
węgierskim szlaku”. Tak więc za-
grali zarówno Kapela Pogórzanie  
z Miejsca Piastowego, zespół „Tere-
ściacy” z Mszany i Zawadki Ryma-
nowskiej, Kapela Maliszów z Mę-
ciny Małej, jak i węgierski zespół 
Hungarian FolkEmbassy. Tance-
rze węgierscy na warsztatach uczyli 
czardasza i tańców w kole. Inne za-
jęcia taneczne były nastawione na 
podstawy i wyczucie ruchu wiro-
wego, w parach, swobodę stawiania 
kroków – każdy mógł w nich osią-
gnąć szybko zadowolenie. Dla do-
ciekliwych - wykłady o historii i ar-
chitekturze Podkarpacia (Stanisław 
Kryciński), o tańcu pogórzańskim 
(Agnieszka Bernacka) oraz o trady-
cyjnej muzyce węgierskiej i pogó-
rzańskiej (Bartosz Gałązka).

Rodzinny Tabor odbywał się  
w kilku miejscach Zawadki Ryma-
nowskiej, górskiej wsi położonej 
malowniczo u podnóża góry Cergo-
wej: w domu ludowym, w domu re-
kolekcyjnym, na polu namiotowym 
oraz pod wiatą taneczną Farfurni. 
Atrakcyjne były również domowe 
posiłki. 

Przez Tygodniowy Rodzinny 
Tabor przewinęło się około dwustu 
osób, w tym 40 rodzin przybyłych z 
różnych stron polski oraz z Francji, 
Słowacji i Stanów Zjednoczonych. 
Był czas na naukę i na bieganie po 
krzakach i kryjówkach i „bazach”, 
moczenie nóg w strumieniu, gła-
skanie psa czy ganianie za kozami 
i owcami. Wieczorne potańcówki w 
wiacie kończyły się przed kolacją, 
potem muzyczna bajka na trawie, 
po położeniu dzieci spać taboro-
wicze śpiewali i muzykowali przy 
ognisku lub tańczyli przy świetle 
księżyca.

Na koniec tygodniowego spo-
tkania w sobotnie popołudnie od-

był się na dechach w centrum Za-
wadki Rymanowskiej Targ Tradycji 
z regionalnym rękodziełem i potra-
wami, tańcami i loterią fantową. Za-
prezentowała się wtedy „Kapela Ta-
borowa” - grupa dzieci, która pogó-
rzańskich melodii do tańca nauczyła 
się podczas festiwalowych warsz-
tatów. Taborowa śpiewacza grupa 
warsztatowa wykonała poznane 
pogórzańskie pieśni razem z Ka-
pelą „Pogórzanie”. Była okazja do 
wspólnej zabawy mieszkańców Za-
wadki i przyjezdnych.

Jak zapowiada organizator – sto-
warzyszenie „Karpatka”, kolejne 
edycje Rodzinnego Taboru będą 
również skoncentrowane na poszu-
kiwanie motywów sąsiednich kul-
tur w tradycji Podkarpacia. Wszak 
Zawadka Ry-
manowska leży 
nieopodal hi-
s t o r y c z n e g o 
Traktu Węgier-
skiego, którym 
w przeszłości 
p r z e m i e r z a l i 
drogę kupcy z 
wielu krajów.

Projekt Ro-
dzinny Tabor w 
Zawadce Ry-
m a n o w s k i e j 
d o f i n a n s o -
wano ze środ-
ków Ministra 
Kultury i Dzie-
dzictwa Naro-
dowego oraz 
W o j e w ó d z -
twa Podkarpac-
kiego, a part-
nerem projektu 
była gmina Du-
kla. Przy festi-
walu pracowało 
15 cudownych 
wolontariuszy. 
Strona festi-
walu http://ro-
dzinnytabor.pl

Katarzyna  
Andrzejowska 

– de Latour
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Odpust św. Jana z Dukli we Lwowie

Obchody 500-lecia Olchowca

Rozpoczęcie wakacji w Nowej Wsi

Animatorzy z Ośrodka Kultury przygotowali dla dzieci liczne konkurencje sportowe Najmłodsi w Domu Ludowym w Nowej Wsi świętowali rozpoczęcie wakacji

Michał Toropiła, jeden z uhonorowanych seniorów z Olchowca

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar i sołtys Olchowca Zenon Fedak odsłaniają pa-
miątkową tablicę

Modlitwa przy obelisku

Wspólne zdjęcie przy pamiątkowym obelisku

Procesja wokół katedry

Pielgrzymi z dukielszczyzny  
(od lewej): Władysław Turek,  

ks. Ryszard Szwast

Odpust św. Jana  
z Dukli we Lwowie

Może nie wszyscy wiemy, ale jeszcze przed odpustem na 
„Puszczy” (I sobota miesiąca) i w klasztorze (dzień później) 
odbywa się odpust św. Jana z Dukli we Lwowie. Dzięki sta-
raniom o. Krystiana Olszewskiego- byłego gwardiana z Du-
kli (obecnie gwardiana w k-k św. Jana w Częstochowie)  
i bp lwowskiego Leona Małego uzyskano zgodę na świętowa-
nie jego imienia także i we Lwowie. 

Po okresie ateizmu komu-
nistycznego w ZSRR, Ukraina 
w latach 1990 uzyskała wol-
ność religijną. Otwierano za-
mknięte dla kultu kościoły we 
Lwowie, a także na terytorium 
państwa Ukrainy. W tym cza-
sie otwarto kościół św. An-
drzeja na Przedmieściu Halic-
kim, gdzie był klasztor ojców 
Bernardynów i gdzie ostatnie 
lata spędził i zmarł św. Jan z 
Dukli. Zachowuje w pamięci 
ten dzień, w którym byłem dwa 
dni po otwarciu kościoła, wsze-
dłem do niego urzeczony pięk-
nem i wystrojem. Niestety, po-
mimo starań kościół ten nie zo-
stał zwrócony oo. Bernardy-
nom. Jego właścicielem jest ko-
ściół grecko- katolicki. W tym 
też kościele rozpoczęły się od 
roku 2005 nabożeństwa odpu-
stowe ku czci św. Jana z Dukli. 
Po uroczystej mszy świętej pro-
cesja przechodziła od Przed-
mieścia Halickiego do Kate-
dry Łacińskiej, gdzie wierni 
otrzymali małe błogosławień-
stwo od bp i całowali relikwie 
św. Jana. W tym roku jak i w 
latach ubiegłych udała się dele-
gacja do Lwowa na uroczysto-
ści odpustowe. Nie mogło prze-
cież zabraknąć wiernych z Du-
kli, gdzie modlił się św. Jan. Na 
czele delegacji stanął prezes 
Koła Towarzystwa św. Jana z 
Dukli p. Władysław Turek. Po-
nadto udali się jeszcze p. Ewa 
Draus profesor z Rzeszowa, 
Artur Dołakowski z Dukli, To-
masz Michałów z Korczowej 
oraz piszący tę relację ks. Ry-
szard Szwast z Iwli. W tym 
roku na skutek drobnych nie-
porozumień, uroczystości od-
były się tylko w Katedrze Ła-
cińskiej. Dnia 25 czerwca msza 

św. odpustowa odbyła się w tej 
katedrze, gdzie król Jan Kazi-
mierz złożył 1 kwietnia 1656 
słynne śluby lwowskie. Głów-
nym celebransem był arcybi-
skup Lwowa Mieczysław Mo-
krzycki wraz z kapłanami z die-
cezji oo. Bernardynów z Ukra-
iny. Był także ojciec Krystian, 
ten który zapoczątkował ten 
odpust. Kazanie wygłosił pro-
wincjał berdardynów na Ukra-
inie o. Żytomierz. Katedra za-
pełniła się wiernymi, a arcybi-
skup powitał delegacje w tym 
także m.in. Duklę. Po Mszy św. 
odbyła się procesja wokół kate-
dry w wielkim dostojeństwie i 
powadze. Przyznać należy, że 
ludzie na ulicach zachowywali 
się bardzo godnie widząc pro-
cesję i pobożność ludzi. Na-
wet kafejki obok katedry opu-
stoszały. Po przyjściu do świą-
tyni wierni otrzymali błogosła-
wieństwo relikwiami i mogli je 
ucałować. W zakrystii arcybi-
skup spotkał się z naszą dele-
gacją dziękując nam za przy-
bycie i prosząc, abyśmy byli w 
roku następnym liczniejsi. Za-
raz potem arcybiskup otworzył 
wraz z dyrektorem muzeum po-
święcone św. Janowi Pawłowi 
II. Potem odbyły się rozmowy 
z Polakami mieszkającymi 
we Lwowie. Są skargi, że co-
raz bardziej uaktywnia się ruch 
banderowski. Istotnie w rynku 
znajduje się Sztab Bandery,  
a sztandary czarno- zielone wi-
dzi się bardzo często. Konse-
kwentnie usuwa się ślady pol-
skości. Gdyby nie kościoły  
i pracujący tu księżą z Polski 
trudno byłoby dostrzec, że kie-
dyś to miasto było polskie. Nie 
oddano katolikom we Lwowie 
ani jednego kościoła. Blokuje 

się np. inicjatywy jak np.: po-
mnik św. Jana na kolumnie jak 
i Muzeum Placu Biskupa Bil-
czewskiego koło kurii bisku-
piej. Prof. Bogusław Niziński 
pisze, że Lwów umiera z pol-
skości i to jest prawda. Co zro-
bić? Jeździć do Lwowa! Zapra-
szam mieszkańców Dukli i oko-
lic do liczniejszego udziału w 
odpuście. Nie może zabraknąć 
tam we Lwowie stolicy ziemi 
podkarpackiej nas Jego Ro-
daków. Poświęćmy więc czas  

i dajmy dla tej inicjatywy wysi-
łek. Orlęta lwowskie uratowały 
Lwów w roku 1920 dla Pol-
ski. Bierzmy z nich przykład, 
aby była słyszana polska mowa  
i aby widoczna była polska kul-
tura. W tej nadziei, iż będzie 
nas więcej informuję, że odpust 
we Lwowie już w Kościele św. 
Andrzeja będzie w ostatnią so-
botę miesiąca czerwca 2017 
roku. Do zobaczenia.

Pielgrzym -  
ks. Ryszard Szwast

„Dzieci wesoło 
wybiegły ze szkoły…”, 
czyli rozpoczęcie wakacji w Nowej Wsi !

Już po raz kolejny, 23 czerwca br. dzieci z Nowej Wsi  
i Trzciany mogły uczestniczyć w imprezie organizowanej przez 
Stowarzyszenie „Razem Lepiej”. 

Wydarzenie będące niesa-
mowitą okazją do wspólnej za-
bawy, integracji i zawiązania 
nowych przyjaźni zgromadziło 
w Domu Ludowym w Nowej 
Wsi ok. 60 dzieci, którym to-
warzyszyli rodzice. Dzień ten 
obfitował w liczne zabawy, 
konkursy oraz zmagania spor-
towo- rekreacyjne prowadzone 
przez animatorów z Ośrodka 
Kultury w Dukli. Najmłodsi z 
naszych miejscowości mogli 
przez moment poczuć się boha-
terami swoich ulubionych ba-
jek, odkryć w sobie duszę arty-
sty czy poćwiczyć wytrwałość 
i odwagę sportowca. Nie zabra-
kło bowiem w tym dniu krę-
cenia zwierzaków, malowania 
twarzy, gier zręcznościowych, 
wykonywania prac artystycz-
nych czy radosnego tańca z en-
tuzjastycznym śpiewem dobi-
jającym się z pewnością do sa-
mego szczytu góry Cergow-
skiej. Wszystko przebiegało 
w ciepłej i życzliwej atmosfe-
rze, której nie zepsuła nawet 
zacięta, sportowa rywalizacja 
pomiędzy miejscowościami. 
Z uwagi na hektolitry dobrego 
humoru i kilogramy uśmiechu 
zachód słońca był ostatnim wy-
czekiwanym zjawiskiem przez 
najmłodszych w tym dniu. 

Prezes Stowarzyszenia- Te-
resa Belcik, zamówiła nie tylko 
wspaniałą pogodę potrzebną do 
szaleństw czy pieczenia kieł-
baski, ale nade wszystko przy-
gotowany został poczęstunek, 
upominki oraz pamiątkowe dy-
plomy z dobrymi życzeniami. 

Pragniemy serdecznie po-
dziękować, przede wszystkim 
w imieniu uśmiechniętych mło-
dych twarzy za okazaną pomoc 
finansową Panu Piotrowi Maj-
kutowi- Prezesowi Zarządu 
Przedsiębiorstwa Produkcji 
Materiałów Drogowych w Rze-
szowie oraz Panu Wiesławowi 
Mezglewskiemu- Dyrektorowi 
Sklepów „S”. Za życzliwość i 
poświęcony czas animatorom z 
Ośrodka Kultury w Dukli- Pani 
Annie Lenkiewicz, Panu Nor-
bertowi Uliaszowi oraz Pani 
Katarzynie Michna. Za po-
moc rzeczową Pani Krysty-
nie Boczar- Różewicz- Głów-
nemu Specjaliście ds. promo-
cji Gminy Dukla oraz Panu Łu-
kaszowi Pirógowi - Dyrekto-
rowi Zespołu Karpackich Par-
ków Krajobrazowych w Kro-
śnie. Jolancie Cysarz dzięku-
jemy za wypieki, które zachwy-
ciły podniebienie niejednego 
smakosza!

Natalia Belcik

Fot. Wiesław Żyznowski

Fot. archiwum UM w Rzeszowie
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Zwycięzcy konkursu na  
Małą Miss i Małego Mistera  

Dni Dukli 2016

Artur Barciś i Cezary Żak - gwiazdy Dni Dukli 2016

Panie z KGW w Równem serwowały dania regionalne

Pokaz sztuk walki w wykonaniu podopiecznych Marka Sawczuka

Zespół „Stonehenge” grał muzykę celtycką, irlandzką, szkocką

Promocja książki  
„Św. Jan z Dukli cudotwórca wciąż aktualny”

Po prostu z natury
Zauroczona Ukrainą

Autor książki podczas jej promocji 2 lipca br. rozmawia z Konradem Sikorą
Oprawę muzyczną promocji książki przygotowały byłe parafianki ks. Dobromiła

W kolejce po wpis Autora

Targ staroci na dukielskim rynku

Nagrody za sukcesy swoich wychowawców odebrali dyrektorzy szkół

Jacek Kleyff z zespołem świetnie bawił publiczność

Zdatna do picia

Fot. kbr

Fot. Maria Walczak

Budynek Stacji Uzdatniania Wody w Wietrznie

Filtry pośpieszne

Fot. kbr
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Plener rzeźbiarski w Dukli

Maria Amalia Mniszchowa z autorem Grzegorzem  
Tomkowiczem

Żyd dukielski z autorem Janem StachyrakiemAnioł wykonany przez Kazimierza ŁachaSkrzypek ludowy z autorem Pawłem Leszegą

Muzyk ludowy - kontrabasista z autorem Piotrem 
Staruchowiczem

Zbój dukielski - wykonany przez Łukasza Przybyłę

u dokończenie ze str. 2 Dni Dukli 2016
dwa równorzędne I miejsca. W rywalizacji szkół podstawowych w 
roku szkolnym 2015/2016 główne miejsca zajęli: I miejsce – SP 
nr 1 w Dukli, II miejsce – SP w Jasionce, III miejsce – SP w Ty-

wystąpiła młoda, utalentowana 
skrzypaczka Jagoda Skrzyńska. 

O godzinie 19.00 rozpo-
częły się koncerty gwiazd Dni 
Dukli 2016. Na początek na 
scenie zaprezentował się ze-
spół „STONEHENGE” grający 
muzykę celtycką, irlandzką, 
szkocką i przeboje z całego 
świata. Po godzinie 20.00 wy-
stąpili znani z telewizyjnych 
seriali „Miodowe lata” i „Ran-
czo” – Cezary Żak i Artur 
Barciś. Kabaretowy występ 
aktorów spotkał się z entuzja-
styczną reakcją publiczności, 
która gromkimi brawami i sal-
wami śmiechu odpowiadała na 
dialogi płynące ze sceny. Ko-
lejnymi artystami byli „Beti & 
Bobas” - duet zdolnych przyja-
ciół, którzy zaprezentowali słu-
chaczom znane przeboje pol-
skie i zagraniczne w akustycz-
nej aranżacji na wokal i gitarę. 
Na zakończenie tegorocznych 
Dni Dukli do zabawy porwał 
publiczność zespół „Łukash”, 
grający muzykę disco polo.

Imprezami towarzyszącymi 
tegorocznych Dni Dukli były: 
wystawa „Irlandia w fotografii 
3D” w Transgranicznym Cen-
trum Wymiany Kulturalnej oraz 
obserwatorium astronomiczne 
na hali MOSiR. Jedną z naj-
większych atrakcji imprezy był 
zorganizowany po raz pierw-
szy przez Ośrodek Kultury ple-
ner rzeźbiarski. Już od piątku, 
na placu powyżej hali MOSiR, 

pracę rozpoczęło sześciu artystów rzeźbiarzy. Podczas Dni Dukli, 
jak również przez cały czas trwania pleneru nie brakowało zainte-
resowanych, którzy obserwowali proces powstawania rzeźb. 

Szczególne podziękowania Ośrodek Kultury w Dukli składa:
- Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie – Mar-

kowi Peperze, za pomoc w zdobyciu materiałów na plener 
rzeźbiarski,

- Panom Arturowi i Ryszardowi Ciuła z firmy transportowo-
handlowej za transport materiałów rzeźbiarskich na miejsce 
pleneru,

- Dyrektorowi ZS nr 2 w Dukli – Janowi Drajewiczowi za udo-
stępnienie terenu przy ZS nr 2 w Dukli na dmuchańce,

- Dyrektorowi MOSiR – Michałowi Szopie za udostępnienie te-
renu i pomieszczeń pod organizację Dni Dukli i pleneru,

- Gospodarce Komunalnej i Mieszkaniowej za pomoc w utrzyma-
niu porządku podczas Dni Dukli i w organizacji pleneru,

- Firmom ZIKO i Domenico za sponsorowanie gorących dań  
i napojów dla wszystkich zespołów,

- Wacławowi Szczurkowi za ufundowanie nagród dla artystów.
Do zobaczenia za rok!

Katarzyna Michna

Daleka jestem od krytyki organizacji różnych imprez kultural-
nych w plenerze, gdyż wymagają zawsze wiele pracy, a nie zawsze 
wychodzi tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Sądzę jednak, że będę 
wyrazicielem opinii wielu osób kiedy powiem, że Urząd Marszał-
kowski Województwa Podkarpackiego nie dołożył starań, aby so-
botnie „Karpackie spotkania ludzi drogi …..” wypadły należycie, 
szczególnie jeśli chodzi o działania promocyjne (plakat na dzień 
przed imprezą to chyba trochę za późno), a także dobór artystów  
i rozplanowanie czasu występów.

Krystyna Boczar-Różewicz

Promocja XI tomu 
Biblioteki Dukielskiej

W sobotę 2 lipca na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Du-
kli, odbywającej się podczas Dni Dukli 2016 odbyła się promo-
cja XI tomu Biblioteki Dukielskiej pt. „Święty Jan z Dukli cu-
dotwórca wciąż aktualny”. Na promocję przybył sam autor o. 
Dobromił Godzika OFM.

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar przywitał Autora i oddał mu 
głos. Książka jest kontynuacją pracy o. Norberta Golichowskiego, a 
pobudką do zebrania oraz wydania cudów była wdzięczność św. ja-
nowi za jego opiekę oraz prośba wielu osób, pytających o łaski uzy-
skane za wstawiennictwem św. Jana - powiedział o. Dobromił Go-
dzik. Podczas promocji pytania dotyczące zebranych cudów i pracą 
nad książką zadawał autorowi młody, ale już ze sporymi osiągnię-
ciami, poeta z Zawadki Rymanowskiej Konrad Sikora, który na te 
okoliczność napisał utwór dedykowany Autrowi książki.  

Oprawę muzyczną wykonały dziewczynki ze Scholi prowa-
dzonej przez o. Dobromiła Godzika, kiedy jeszcze był probosz-
czem w Zawadce Rymanowskiej i Trzcianie.

W promocji uczestniczyli: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, 
wiceburmistrz Dukli Elżbieta Wróbel, sekretarz gminy Dukla Ha-
lina Cycak, skarbnik gminy Dukla Jolanta Bik, radni Rady Miej-
skiej w Dukli, sołtysi, zaproszeni goście.

kbr

Fot. Anna Lenkiewicz

lawie. Ranking szkół gimnazjalnych prezentował się następu-
jąco: I miejsce – Gimnazjum w Jasionce i Gimnazjum w Dukli, 
III miejsce – Gimnazjum w Tylawie. W dalszej części programu 
przystąpiono do przeprowadzenia wyborów Małej Miss i Mistera 

Dni Dukli 2016. Desz-
czowa pogoda spra-
wiła, że w tegorocz-
nej edycji konkursu 
wzięło udział tylko 
6 uczestników. Jury, 
nie miało jednak ła-
twego wyboru, ponie-
waż dzieci wykazały 
się dużym wdziękiem 
i talentem. Po burz-
liwych obradach ty-
tuł Małej Miss i Mi-
stera Dukli zdobyli 
Amelka Radwańska 
(6 l.) i Krzysiu Rygiel 
(7 l.). Zwycięzcy zo-
stali udekorowani pa-
miątkowymi szarfami 
i koronami. Wszy-
scy uczestnicy kon-
kursu otrzymali na-
grody rzeczowe i 
liczne, kolorowe upo-
minki ufundowane przez orga-
nizatora – Ośrodek Kultury w 
Dukli. Warto wspomnieć, że w 
konkursie wzięły udział dzieci 
z terenu całej gminy.

Kolejną część niedzielnego 
programu stanowił przegląd do-
robku kulturalnego gminy Du-
kla. Na scenie zaprezentowały 
się dzieci i młodzież uczestni-
czący w zajęciach organizowa-
nych przez OK Dukla: zespół 
taneczny „Gabi”, szkółka bale-
towa oraz uczniowie studia Bel 
Canto. Licznie zgromadzona 
publiczność mogła również 
obejrzeć pokaz Zumby przygo-
towany przez Marzenę Szmyd 
oraz pokaz karate wykonany 
przez podopiecznych Marka 
Sawczuka, a także posłuchać 
zespołu wokalnego „Cantabile” 
z Jasionki prowadzonego przez 
Krzysztofa Zajdla. Kilka piose-
nek wykonał również świeżo 
zawiązany zespół akustyczny, 
złożony w większości z pra-
cowników Ośrodka Kultury,  
w składzie: Piotr Jakieła - kon-
trabas, Artur Szajna – instru-
menty klawiszowe, Katarzyna 
Michna - skrzypce, Diana De-
reniowska - wokal oraz Jaro-
mir Faustus - klarnet. Następnie 
swoje programy muzyczne za-
prezentowały zespoły folklory-
styczne z Gminy Dukla: „Rów-
nianie”, „Łęczanie” oraz „Sza-
rotka-Duklanie” wraz z kapelą 
„Duklanie”, w której gościnnie 
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Dukla w Cyklokarpatach  
w Zakopanem

Zmagania dukielskich zawodników  
w Dare2b MTB Maraton Skrzyszów

Debiut juniorów sekcji 
rowerowej MTB  
w Pucharze Polski

Juniorzy naszej sekcji kolarskiej MTB MOSiR Dukla debiu-
towali na zawodach rangi mistrzowskiej. 10 lipca br. podjęli od-
ważną rywalizację w V rundzie Pucharu Polski w Skomielnej 
Białej odbywającej się w formule XCO. W zawodach uczestni-
czyła czołówka polskich zawodników; nieobecna była jedynie 
Maja Włoszczowska. Mateusz Budzisz, Hubert Dudzik, Michał 
Niezgoda, Dominika Gosztyła, Ola Szczurek to zawodnicy, któ-
rzy wystartowali z naszej sekcji. Zawody te z całą pewnością za-
procentują w ich przyszłych startach. 

Gratulujemy!
Mateusz Lorenc

IX Obóz Szkoleniowy Sekcji 
Piłki Nożnej

Udana rywalizacja 
Siódma runda Cyklokarpat rozegrana została 2 lipca br.  

w Pruchniku przy okazji XXI Zlotu Rowerów im. Marka Pa-
pały. W edycji tej wystartowało blisko 450 zawodników, z któ-
rych 30 nie dojechało do mety przeważnie z powodu awarii. Ko-
larze górscy rywalizowali na trzech dystansach(30 km, 50 km, 
75 km). W Pruchniku wystartowali kolarze naszej sekcji zdo-
bywając piąte miejsce drużynowo oraz kilka miejsc na podium 
w indywidualnych kategoriach wiekowych. Hubert Dudzik za-
jął bardzo dobre drugie miejsce(HM1), Przemek Kowalski wy-
walczył trzecią lokatę (MM1), natomiast Dominika Gosztyła 
była bezkonkurencyjna, zwyciężając w swojej kategorii (MK1). 
Nie obyło się niestety bez awarii. Największą cierpliwością wy-
kazał się Przemek Korzec, który aż czterokrotnie zrywał łań-
cuch, a na samej mecie dodatkowo stracił amortyzator (wysko-
czył tłumik). Kilka “kapci” pozbawiło zawodników lepszej lo-
katy. W generalnej klasyfikacji po 7 rundach utrzymaliśmy trze-
cie miejsce. 

Mateusz Lorenc

Piotr Smolak w XXX Biegu  
im. Ignacego Łukasiewicza

25 czerwca br. Piotr Smolak, zawodnik sekcji MTB MOSiR Dukla wystartował  
w XXX Jubileuszowym Biegu im. Ignacego Łukasiewicza Ziemią Krośnieńską. W ry-
walizacji wzięło udział 71 zawodników na dystansie 10 km – trasa była zróżnicowana z 
licznymi podbiegami. Start biegu odbył się w Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce,  
z metą na stadionie w Rogach. Aura dopisała wszystkim startującym zawodnikom.

Na mecie nasz zawodnik uplasował się na 8 miejscu w kl. open i 1 w kl. M 5 z cza-
sem 37min, 25s.

Był to dobrze zorganizowany bieg ze wzorowym zabezpieczeniem medycznym i dro-
gowym. Naszemu zawodnikowi gratulujemy wyniku!

Anna Szczęsny

4 miejsce dukielskiej sekcji  
w Cyklokarpatach w Wojniczu!

Bardzo lubiane trasy w Wojniczu w woj. małopolskim były miejscem zmagań kola-
rzy górskich startujących w kolejnej rundzie organizowanej pod szyldem Cyklokarpaty w 
dniu 10 lipca br. Pogoda dopisała, a bliska odległość większych miast tj. Kraków czy Tar-
nów sprawiła, że na starcie pojawiło się sporo debiutantów.

Na trzech dystansach wystartowało blisko 530 kolarzy rywalizujących na ciekawej, 
urozmaiconej i interwałowej trasie. 

Sekcja MTB MOSiR Dukla zaprezentowała bardzo dobry styl, zajmując 4 miej-
sce drużynowo. Na dystansie Giga podium w swojej kategorii wywalczyli: Robert 
Albrycht (2 miejsce) oraz Jacek Szczurek (3 miejsce). Na dystansie Mega nasi junio-
rzy zajęli miejsca TOP6 w kategoriach wiekowych. Bardzo pozytywne wrażenie spra-
wił Konrad Zima, który coraz lepiej czuje się na średnim dystansie. Cieszy bardzo do-
bra forma naszej młodzieży, tym bardziej, iż większość z zawodników przeszła z najkrót-
szego dystansu do średniego i radzą sobie świetnie. Czekamy na powrót na trasy Rafała 
Gołąbka, który już zaczął rozkręcać nogę. Na dystansie Hobby- 3 miejsce w kat. HM5 za-
jął Bogdan Przystasz. Gratulacje!

Mateusz Lorenc

W niedzielę, 19 czerwca br. odbył się 
pierwszy wyścig serii maratonów Da-
re2b MTB Maraton 2016 w Skrzyszo-
wie koło Tarnowa, organizowany przez 
Pawła Przybyło z 2PM Group. Organiza-
torzy w większości to pasjonaci MTB, któ-
rzy znają potrzeby, zapał i pasję kolarzy. 
Trasy przygotowane przez organizatorów 
oddały w pełni satysfakcję z ich pokona-
nia. Do wyboru były trzy dystanse; 30 ki-
lometrowy Quarter, 63 km Half i najdłuż-
szy 83 kilometrowy Full. Zawodnicy śred-

niego i najdłuższego dystansu mieli moż-
liwość podjazdu pod najwyższe wzniesie-
nia w okolicy czyli Brzankę, Ostry Ka-
mień oraz Liwecką Górę(zawodnicy Full 
pokonywali je dwa razy). Zawody rozpo-
częły się o 11:00, gdzie na trasy wystarto-
wało łącznie 125 zawodników. Ostatnie ki-
lometry do mety to odcinki asfaltowe zmie-
niające się w single leśne, ostatni zakręt, fi-
nisz i wymiana wrażeń z pozytywnie za-
kręconymi ludźmi. Z naszej sekcji wystar-
towało pięcioro zawodników. Bardzo ład-

nie zaprezentowała się Ela Szczu-
rek, która zawody na najkrótszym 
dystansie ukończyła na 3 miejscu 
w kat. K3. Ola Szczurek wystarto-
wała na najkrótszym dystansie, jed-
nak chcąc sprawić swoja dyspozycję 
przejechała dystans średni. Brawo 
za wytrwałość! Ola została sklasy-

fikowana na krótkim dystansie na 3 miej-
scu. Znakomity wyścig rozegrał Szymon 
Lorenc, który był 5 a sekundę za nim na 
6 miejscu finiszował Damian Marciniec 
(obaj kat. M3). Mateusz Lorenc i Miro-
sław Hanas zdecydowali się wystartować 
na dystansie średnim kończąc zawody na 
odpowiednio 12 i 21 miejscu w kat. M3. 
Jacek Szczurek wygrał w kat. M4 na naj-
dłuższym dystansie. 

Serdecznie gratulujemy!
Mateusz Lorenc

Od 27 czerwca do 1 lipca br. na obiek-
tach MOSiR Dukla tradycyjnie odbył 
się obóz szkoleniowy dla dzieci trenują-
cych w dukielskiej sekcji Piłki Nożnej. 
Warto wskazać, iż wydarzenie to było zor-
ganizowane już po raz dziewiąty. W obozie 
wzięło udział aż 38 młodych piłkarzy, któ-
rzy zostali podzieleni na dwie grupy: star-
szą oraz młodszą. Podczas całego obozu 
dzieci trenowały dwa razy dziennie, nato-
miast pomiędzy treningami organizatorzy 

przygotowali różnego rodzaju atrakcje oraz 
konkursy z nagrodami. W pierwszym dniu 
najmłodsi z naszej gminy oprócz treningu, 
oglądali film animowany a nade wszystko 
spacerowali po pobliskich górach. Drugi 
dzień przyniósł konkurs rzutów karnych, 
gdzie najlepszymi okazali się Kacper Rysz 
w młodszej grupie zaś Kacper Szczurek 
w grupie starszej. Dla uczestników został 
przygotowany ponadto test o wiedzy z piłki 
nożnej. Trzeci dzień młodzi sportowcy za-

kończyło jego zmagania w tym dniu. Hu-
bert Dudzik oraz Przemysław Kowalski 
udowodnili po raz kolejny, że są w bardzo 
dobrej dyspozycji zajmując miejsca na po-
dium dystansu Mega (kat.MM1). Na tym 
samym dystansie debiutowali Przemy-
sław Korzec i Konrad Zima. Norbert 
Sudia zaznaczył w zawodach znaczny pro-
gres formy. Cieszy powrót na trasy Mate-
usza Budzisza, który uporał się z kłopo-
tami sprzętowymi. Paweł Kłoskowicz po-
kazał dobrą formę w ciężkiej kategorii 
MM3. Piotrek Malczewski początkowo 
bardzo dobrą jazdę nieuchronnie zamienił 
na niemoc nożnego obrotu na korbie. Na 
dystansie Giga znakomicie spisał się Mi-
rosław Hanas. 

Serdecznie gratulujemy!
Mateusz Lorenc

Zakończenie 
sezonu 

2015/2016
17 czerwca br. w restauracji Ziko nad-

szedł czas na podsumowanie sezonu dru-
żyn młodzieżowych z naszej gminy, które 
zostały objęte szkoleniem przez MOSiR 
Dukla. W spotkaniu wzięło udział ponad 
120 piłkarzy i tenisistów z całej gminy Du-
kla. Dla najlepszych zawodników z każdej 
z drużyn przygotowano pamiątkowe statu-
etki. Chłopcy wyróżnieni zostali w trzech 
kategoriach: najlepszy zawodnik, najlep-
szy strzelec oraz zawodnik z najwyższą 
frekwencja treningową. Wyboru dokonali 
trenerzy pracujący w danej drużynie. Ze-
społy - Przełęczy Dukla juniorów i tramp-
karzy otrzymały pamiątkowe puchary  
i medale za zajęcie pierwszych miejsc  
w swoich ligach, a tym samym awans do 
klasy okręgowej juniorów i trampkarzy. Po 
części oficjalnej przygotowany został po-
częstunek. Było to pierwsze takie spotka-
nie, w którym udział wzięły wszystkie dru-
żyny młodzieżowe z gminy Dukla. Myślę, 
że warto kontynuować w przyszłości tego 
typu wydarzenia, aby nasza młodzież miała 
świadomość, że za swój wysiłek i poświe-
cenie są doceniani.

Daniel Ożga

Stolica polskich gór - Zakopane 25 
czerwca br., było miejscem zmagań szó-
stej rundy maratonów rowerowych Cyklo-
karpaty, które odbyły się w ramach festi-
walu Joy Ride Zako Fest. Wyścig mara-
tonowy biegł przede wszystkim trasą as-
faltową, płytami oraz odcinkami szutro-
wymi i łąkami, brakowało zwiększonych 
miejsc leśnych, które dawałyby namiastkę 
kolarstwa górskiego. Warunki pogodowe 
były ciężkie, upał potęgował zmęczenie. 
Start miał miejsce w Dolnej Równi Kru-
powej - miasteczku rowerowym, w którym 
fani mogli zaznajomić się z ofertą rowero-

wych firm, a nade wszystko pojeździć po 
pumptracku. Tradycyjnie o 11.00 zawod-
nicy wyruszyli na trasy Gigowcy (65 km) 
oraz Megowcy (43 km), natomiast pół go-
dziny później wystartowali Hobbyści (23 
km). Zawodnicy naszej sekcji jechali na 
swoim równym, dobrym poziomie. Pawel 
Litwin zaprezentował się bardzo dobrze w 
HM3, Bartek Patlewicz i Wojtek Paszek 
poradzili sobie w rywalizacji na HM2, Da-
niel Wróbel zmniejszył dystans do czo-
łówki na HM1 na dystansie Hobby. Kamil 
Lorenc miał pecha, gdyż 100 metrów po 
starcie urywał linkę od przerzutki, co za-

częli od rozruchu w parku oraz zawodów 
przełajowych. Rywalizacja odbywała się 
rocznikowo, nagrodzeni zostali trzej naj-
lepsi biegacze z każdej kategorii. Po połu-
dniu rozegrany został turniej Euro 2016, w 
którym dzieci rywalizowały pod nazwami 
reprezentacji biorących udział w tegorocz-
nym Euro. Czwarty dzień został przezna-
czony na wycieczkę pod skocznię na „Fran-
kowie”, gdzie rozpalone zostało ognisko. 
W ostatnim dniu obozu postawiono na re-
kreację, dlatego wszyscy uczestnicy udali 
się do Brzozowa na basen. Młodzi piłka-
rze mogli wówczas w bardzo dobrych wa-
runkach oddawać się wodnemu szaleństwu 
oraz chłodzić lodami. Po powrocie do Du-
kli czekała na zainteresowanych smaczna 
pizza w restauracji Ziko. Na zakończenie 
każdy z uczestników za ukończenie obozu 
został nagrodzony pamiątkową koszulką. 

Daniel Ożga
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Harcerze z Dukli  
na pierwszym  

i drugim miejscu

Puchar Burmistrza 
dla Iwełki Iwla

Gminny Turniej Piłki Nożnej Klubów Sportowych i Sto-
warzyszeń o Puchar Burmistrza Dukli w tym roku odbył się  
w Łękach Dukielskich. Związane to było z 45- rocznicą po-
wstania klubu Zorza Łęki Dukielskie.

Rozgrywany 9 lipca br. turniej był bardzo emocjonujący,  
o czym przede wszystkim świadczy ilość strzelonych bramek.  
Z bardzo dobrej strony pokazały się drużyny, które w tym sezonie 
wygrały swoje ligi (Iwełka Iwla, Przełęcz Dukla Juniorzy oraz Zo-
rza Łęki Dukielskie). Po zakończeniu rywalizacji sportowej Bur-
mistrz Dukli- Andrzej Bytnar uhonorował zwycięzców zapowia-
dając, że kolejna edycja być może będzie miała miejsce w Iwli.

Wyniki poszczególnych meczy:

Faza grupowa turnieju:
• Przełęczy Dukla Juniorzy – Beskid Równe 2-0
• UKS Lęki Dukielskie – Huragan Jasionka 1-0
• Przełęczy Dukla Juniorzy – Iwełka Iwla 2-2
• Zorza Łęki Dukielskie – Huragan Jasionka 4-1
• Iwełka Iwla – Beskid Równe 5-0
• Zorza Łęki Dukielskie – UKS Lęki Dukielskie 4-0

Mecze półfinałowe:
• Przełęcz Dukla Juniorzy – Zorza Łęki Dukielskie 1-0
• Iwełka Iwla – UKS Łęki Dukielskie 2-0
Mecz o 3 miejsce:
• Zorza Łęki Dukielskie – UKS Łęki Dukielskie 3-0  

(walkower)

Finał:
• Przełęcz Dukla Juniorzy – Iwełka Iwla 0-0 (3-4 k)
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Iwełka Iwla
2. Przełęcz Dukla Juniorzy
3. Zorza Łęki Dukielskie
4. UKS Łęki Dukielskie
5. Huragan Jasionka
6. Beskid Równe

Serdecznie gratulujemy!
Piotr Drozd

Wydawać by się mogło, że 
otaczający nas świat jest mały 
i szybko się kurczy. Dzięki po-
stępowi miejsca, które jeszcze 
kilka lat temu były bardzo od-
ległe i półlegendarne są dziś 
na wyciągnięcie ręki. Może się 
nam wydawać, że jeśli chcemy 
obejrzeć ciekawe zamki to 
musimy udać się nad Loarę, 
jak budowle z duszą to jedy-
nie Tadż Mahal. Jednak to są 
tylko i wyłącznie pozory. Tak 
naprawdę miejsca niezwykłe, 
czekające na swoich odkryw-
ców są na wyciągniecie ręki,  
w każdym powiecie i każdej 
gminie. Nie musi to być od razu 
bursztynowa komnata czy złoty 
pociąg, ale może być ukryta bu-
telka z ważnymi dokumentami, 
kosztowności zamurowane w 
kościele, sztandar pułkowy za-
szyty w wałku tapczanu – to au-
tentyczne znaleziska z ostatnich 
lat. W każdym powiecie działy 
się historie, które nadawałyby 
się na scenariusze przygodo-
wych filmów. Trzeba pamiętać, 
że każdy ma szansę dokonywać 
sensacyjnych odkryć. Naprze-
ciwko temu wyszedł Ruch Pro-
gramowo-Metodyczny „Liga 
Odkrywców”, który jest naj-
nowszym ruchem programo-
wo-metodyczny funkcjonują-
cym w ramach Związku Har-
cerstwa Polskiego. Ma charak-
ter ogólnopolski, zajmuje się 
odkrywaniem i promowaniem 
dziedzictwa narodowego oraz 
wychowaniem obywatelskim. 
W ramach Ligi Odkrywców w 
roku 2015/2016 realizowany 
był program „Czasu Odkryw-
ców”, do którego przystąpiły 
gromady zuchowe, drużyny 
harcerskie, drużyny starszo-
harcerskie, drużyny wędrow-

nicze, kluby i kręgi oraz dru-
żyny wielopoziomowe, czyli 
sporo ponad 3000 zuchów, har-
cerzy, harcerzy starszych, wę-
drowników i instruktorów ze 
wszystkich chorągwi ZHP z ca-
łej Polski. Łącznie zgłosiło się 
237 jednostek harcerskich ze 
wszystkich poziomów. Rów-
nież nasza drużyna jako jedna z 
14 jednostek organizacyjnych z 
Województwa Podkarpackiego 
zgłosiła się do „Czasu Odkryw-
ców”. Wśród naszej grupy me-
todycznej w Polsce rywalizo-
wało łącznie 139 drużyn har-
cerskich. Mieliśmy do wyboru 
10 misji, z czego do realizacji 
wybraliśmy 5 zadań, tj.: 

1. questing - system krót-
kich bezobsługowych gier tere-
nowych, opartych o zestaw po-
leceń, które prowadzą uczest-
nika z punktu do punktu, uroz-
maicając mu drogę nieskompli-
kowanymi zagadkami. Quest 
to idealne rozwiązanie dla tu-
rysty, który ma niewiele czasu 
i nie ma ochoty na wertowanie 
przewodników, a chce choćby 
pobieżnie zapoznać się z atrak-
cjami turystycznymi wybranej 
miejscowości. My stworzyli-
śmy questing po Dukli pt. „Ta-
jemnice dukielskie - poznając 
nieznane”, który jest dostępny 
w Transgranicznej Informacji 
Turystycznej. 

2. fotografia - w ramach 
zadania poznajemy podstawy 
sztuki fotografowania i wyko-
nujemy zdjęcia obiektów za-
bytkowych, które chcemy po-
kazać światu. Wyróżnione fo-
tografie trafią do serwisu ma-
powego w rządowym portalu 
e-Zabytek, pozostałe będą za-
mieszczone w Panoramio.com 

3. przewodnik - zadanie 
polegało na opracowaniu au-
dio- lub wideo przewodnika 
po wybranym miejscu i opubli-
kowaniu go w taki sposób, by 
był dostępny dla turystów. Na-
sza drużyna zdecydowała się 
na wideo przewodnik po Dukli, 
który znajduje się pod linkiem: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=kc51rnsuh0o

4. otwarte zabytki - otwar-
tezabytki.pl to serwis koordy-
nujący społeczny monitoring 
zabytków, oparty na zasadzie 
crowdsourcingu – każdy, kto 
ma ochotę się w tym sprawdzić, 
może „prześwietlić” wybrany 
zabytek, sprawdzając jego 
obecny stan i wskazując ewen-
tualne zagrożenia, sporządzając 
plany i szkice, dokumentację 
fotograficzną lub filmową, ba-
dając przeszłość obiektu i zwią-
zane z nim legendy, a następ-
nie podzielić się tą wiedzą z in-
nymi, publikując zdobyte mate-
riały w serwisie internetowym.

5. legendy miejskie - są to 
opowieści, które chętnie powta-
rzamy, choć wiemy, że raczej nie 
mają wiele wspólnego z prawdą. 
Zaczynają się od trywialnej 
plotki, nadinterpretacji faktów 
albo od zwykłego żartu. A po-
tem lotem błyskawicy obiegają 
całą społeczność i trwają przez 
pokolenia, odświeżane i przypo-
minane przy różnych okazjach. 
Po angielsku na takie opowieści 
mówi się urban legends, w tłu-
maczeniu na polski to „Legendy 
miejskie”, jednak nie muszą być 
związane tylko z miastem. Za-
danie polegało na stworzeniu w 
środowisku legendy miejskiej, 
która przybliży mieszkańcom 

ciekawe miejsce w okolicy, wy-
bitną postać, ważne wydarzenie 
czy zjawisko. My zdecydowali-
śmy się na połączenie podziem-
nych korytarzy w Dukli z wy-
darzeniami II wojny światowej, 
i tak powstała nasza legenda 
o duchu Janka Nowaka, którą 
można zobaczyć tutaj: https://
www.youtube.com/watch?v=H-
cICPu67zRA

W klasyfikacji ogólnej spo-
śród 237 jednostek z Polski na-
sza drużyna zajęła drugie miej-
sce, natomiast spośród 139 
drużyn harcerskich zajęliśmy 
pierwsze miejsce. Biorąc pod 
uwagę, że działamy od kwietnia 
2015 r. jest to ogromny sukces. 
Ale nie jest to najważniejsze. 
Dla nas najważniejsze jest to, 
że podjęliśmy wyzwanie, przez 
kilka ostatnich miesięcy wyko-
nywaliśmy kolejne zadania i mi-
sje, dzięki temu nie tylko uczy-
liśmy się nowych umięjętności 
(np. pracy w programie filmo-
wym tworząc wideprzewodnik 
po Dukli, czy legendę o bohater-
skim żołnierzu Janku Nowaku), 
współpracy z sobą i zastępami, 
ale i poznawaliśmy nasze silne 
i słabe strony, musieliśmy prze-
łamać tremę przed kamerą czy 
nauczyć się poruszać na niezna-
nych do tej pory stronach inter-
netowych. Cieszymy się, że na-
sza drużyna podjęła wyzwanie, 
udało się nam zdobyć miano 
Drużyny Odkrywców i niecier-
pliwie czekamy na kolejne za-
dania w drugim etapie zmagań. 

Z harcerskim pozdrowie-
niem Czuwaj,

Justyna Zimny-Frużyńska
Drużynowa 6 DH ISKRA  

z Dukli

Premiery książkowe
Prezentujemy trzy najciekawsze, naszym zdaniem, premiery 

książkowe na miesiąc sierpień:

Colleen Hoover, Tarryn Fisher – „Never, never”.
Czasem wspomnienia mogą być gorsze niż zapomnienie. 

Charlie i Silas są jak czyste karty. Nie wiedzą, kim są, co do sie-
bie czują, skąd pochodzą ani co wydarzyło się wcześniej w ich ży-
ciu. Nie znają swojej przeszłości. Pomięte kartki, tajemnicze no-
tatki i fotografie z nieznanych miejsc muszą im pomóc w odkry-
ciu własnej tożsamości. 

Ale czy można odbudować uczucia? Czy można chcieć przy-
pomnieć sobie... że ma się krew na rękach? A jeśli prawda jest 
tak szokująca, że tylko zapomnienie chroni przed szaleństwem? 
Umysły Silasa i Charlie pełne są mrocznych tajemnic. 

On zrobi wszystko, by wskrzesić wspomnienia. 
Ona za wszelką cenę chce je pogrzebać.
Data premiery: 3.08.2016

Mia Sheridan – „Eden. Nowy początek”.
Po tragicznej powodzi, w której na własną prośbę zginęli nie-

mal wszyscy mieszkańcy Arkadii, życie Caldera i Eden zmieniło 
się diametralnie. Oboje myślą, że to drugie nie żyje, że padło 
ofiarą zbiorowego szaleństwa sekty. Eden znajduje bezpieczną 
przystań w domu bogatego jubilera i uczy jego wnuczkę grać na 
fortepianie, a Calder walczy z demonami pod opieką Xandra — 
przyjaciela z lat dzieciństwa, który także stracił w powodzi całą 
swoją rodzinę. Powoli uczą się żyć bez siebie — ona dowiaduje 
się, że jako dziecko została porwana, i odnajduje matkę, on zo-
staje uznanym artystą malarzem. Jednak nic nie jest w stanie za-
pełnić pustki, jaką oboje czują w sercu, zabić tęsknoty za utra-
coną miłością. Złamane serca pozostają złamane... do czasu, gdy 
drogi Caldera i Eden znów się przecinają. 

Przypadek czy przeznaczenie? Raz jeszcze powróć do świata, 
w którym mądrość, miłość i odwaga pozwalają bohaterom prze-
trwać najcięższe chwile. Zobacz, jak walczą o swoją godność, 
spełnienie i szczęście.

Premiera: 3.08.2016

Gabriela Gargaś – „Wybacz mi”.
Nigdy nie zapomni ich dziecięcych zabaw na łące, wysokiej 

trawy drapiącej łydki, barwnych motyli, beztroskiego śmiechu, 
zapachu lata... Ale to wszystko było przed. Potem nadszedł dzień, 
który wszystko zmienił. Przewrotny los zabrał jej to, co kochała 
najbardziej. Jedna fatalna sekunda na zawsze położyła na jej ży-
ciu długi cień. 

Ludwika musi żyć z bolesną tajemnicą sprzed lat. Nie ma 
dnia, by o niej nie myślała. Straszna przeszłość ciąży jej tak bar-
dzo, że postanawia wyznać winy swojej córce. Klaudia ma jed-
nak własne problemy. Mąż oddala się od niej, a dzieci przestają 
jej potrzebować. Wstrząsające wyznanie matki sprawia, że córka 
odsuwa się jeszcze mocniej. Życie, które znała, okazuje się kłam-
stwem. Nie może znieść tego, że matka przez tyle lat taiła przed 
nią prawdę. Prawdę, która mogłaby przecież uzdrowić i przy-
nieść wyzwolenie. 

Czy Klaudia będzie potrafiła przebaczyć matce? A czy Lu-
dwika powinna dostać od losu drugą szansę?

Czy istnieją winy, których nie można zmazać?
Premiera: 31.08.2016 

Claudia z Zaczytanej i Grażyna z Czytaninki

Drużyna Iwełka Iwla - zwycięzca Pucharu Burmistrza Dukli wraz z burmistrzem 
Andrzejem Byrnarem oraz dyrektorem MOSiR Dukla - Michałem Szopą.  
fot. terazkrosno.pl
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Po prostu z natury

Zauroczona Ukrainą 
Pięknem Ukrainy zaszczepili mnie naukowcy z Biesz-

czadzkiego Parku Narodowego. Uczestniczyłam w zajęciach 
terenowych organizowanych przez nich w pasmach górskich 
Czarnohory, Gorganów i Bieszczadów Wschodnich.

Cały czas chcę poznawać miejsca, których nie znam, do-
póki zdrowie jeszcze dopisuje. 18 i 19 czerwca 2016r z grupą 
zorganizowaną przez PTTK wędrowałam Połoniną Kuk, po-
łożonej na wysokości 1361m i zdobyłam piękną górę Pa-
raszkę o wysokosci 1268,5 m, najwyższy szczyt Beskidów 
Skolskich.

Pogoda, przyroda, turyści i przewodnik Marek Kusiak su-
per. Bioróżnorodność połonin; róże alpejskie, jastrzębce, stor-
czyki, zerwy, pszeńce, arniki, prosieniczniki, fiołki, ciemię-
życe i cieszący się powodzeniem wężymord /zdj./dominujący 
na łąkach oraz pasące się krowy w kobiercach macierzanki to 
jest to !

Najwyższy szczyt Połoniny Kuk zwieńczy krzyż prawo-
sławny i wieża triangulacyjna z tryzubem, a Paraszkę krzyż ła-
ciński. Z Paraszki są fantastyczne widoki, człowiek czuje się 
wyzwolony i pokorny patrząc na bezkresne piękno gór . 19 
czerwca były Zielone Świątki na Ukrainie dlatego wszyscy 
byli odświętnie ubrani. Panie idąc na nabożeństwo do cerkwi 
miały okryte głowy białymi, haftowanymi szalami. Krzyże i 
figurki przydrożne przystrojone zostały łyżnikami /szale białe  
z czerwonym krajem haftowanym/, a samochody i domy przy-
brane gałązkami brzozy.

Schodząc z Paraszki do Skole odwiedziliśmy bardzo zanie-
dbany cmentarz żydowski, piękną prawosławną drogę krzy-
żową i pomnik nacjonalistów ukraińskich.

Ukraina fascynuje, zadziwia swym pięknem, prostotą  
i ogromną bioróżnorodnością - przyciągając turystów - po pro-
stu z natury

Jestem dumna z siebie, że podołałam, choć było ciężko
Maria Walczak
fot. na wkładce

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.1774 ), § 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

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komu-
nalnego Gminy Dukla:
- działka nr 21/15 o powierzchni 0,0243 ha, położona  

w Dukli objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00045046/4, zgod-
nie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego działka położona jest w terenie oznaczonym symbo-
lem „MN/U-1”- teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 
Przez teren działki przebiega ciek wodny. Do działki brak 
jest prawnie wydzielonej drogi dojazdowej. 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. 1774) upłynął dnia 11 lipca 2016 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 2 100,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 210,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się dnia 1 września 2016 r. o godz. 9

00
 w pok. 

Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli. W 
przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli 
wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 26 sierpnia 2016 
r.-włącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do 
1400 lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 
58 8642 1096 2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia wadium 
uważa się datę wpływu środków na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie nieru-
chomości.
Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wa-
dium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu 
w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji prze-
targowej:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy 
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób 
reprezentujących dany podmiot.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz.U. 
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umowy nota-
rialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć ze-
zwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cyto-
wanej wyżej ustawy.
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umo-
wy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpła-
conego wadium. Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionych przyczyn.Wszelkie koszty związane  
z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
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.

Informacja
Burmistrz Dukli informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Dukli oraz w miejscowości Łęki Dukielskie – tablica ogłoszeń, 
wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz nierucho-
mości, stanowiący własność mienia komunalnego Gminy Dukla, 
przeznaczonych do oddania w najem.

Wykaz obejmuje lokal o powierzchni użytkowej 157,90 m2 

zlokalizowany w Łękach Dukielskich przysiółek Myszkowskie 
w części budynku użyteczności publicznej (dawna szkoła)  
z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności usługowej. 
Zainteresowani mogą składać podania w terminie do dnia 18 
sierpnia 2016 roku w pokoju 102 Urzędu Miejskiego w Dukli. 
Szczegółowe informacje w sprawie w/w nieruchomości zamiesz-
czone są na stronie internetowe www.bip.dukla.pl.

Burmistrz
Andrzej Bytnar

KOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z póź-
niejszymi zmianami) informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczo-
nych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje część działki nr: 11/1 położonej w Dukli
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 22 sierpnia 2016 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.

Burmistrz
Andrzej Bytnar

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

Łowiectwo i ekologia

Z życia kół łowieckich
Sezon łowiecki w kołach 

trwa od 1 kwietnia do 31 marca. 
Pod koniec sezonu łowczowie 
kół sporządzają i uzgadniają 
Roczne Plany Łowieckie, bę-
dące podstawą prowadzenia go-
spodarki łowieckiej na terenie 
obwodów łowieckich w następ-
nym roku gospodarczym. Za-
warte są w nich dane dotyczące 
zagospodarowania obwodu np. 
liczba paśników, lizawek, am-
bon, powierzchnia poletek ło-
wieckich, pasów zaporowych, 
ilość karmy i soli, kosztów po-

niesionych na prowadzenie go-
spodarki łowieckiej np. kwota 
wypłaconych odszkodowań ło-
wieckich oraz dane dotyczące 
zwierząt łownych np. szaco-
wana liczebność zwierząt.

Na przełomie kwietnia  
i maja w kołach odbywają się 
zebrania członków podsumo-
wujące miniony sezon i za-
twierdzające plan działania na 
następny. Udziela się na nich 
absolutorium za poprzedni rok 
dla zarządu koła. Są okazją do 
powspominania przeżyć ło-

wieckich, sukcesów i porażek.
Kolejną czynnością prze-

prowadzaną corocznie w ko-
łach łowieckich na początku 
sezonu jest ,,przystrzeliwa-
nie,, broni. Myśliwi udają się 
na strzelnicę łowiecką w Borze 
k. Rzeszowa i tam przechodzą 
szkolenie prowadzone przez in-
struktorów a następnie muszą 
zaliczyć strzelanie by uzyskać 
stosowne zaświadczenie.

Z prac gospodarczych na-
leży wymienić obsiewy poletek 
łowieckich, poprawę pasów za-
porowych, wykładanie soli do 
lizawek, remonty urządzeń ło-
wieckich np. paśników, ambon. 

Wytypowani myśliwi szacują 
szkody poczynione przez zwie-
rzęta w uprawach rolnych.

Od 11 maja trwa sezon na 
samce sarny - koziołki /roga-
cze/. Myśliwi wczesnym ran-
kiem lub z wieczora udają się w 
łowiska na poszukiwanie cie-
kawego selekta /rogacza selek-
cyjnego nadającego się do od-
strzału/. Można też polować 
na dziki, z wyłączeniem samic  
/loch/. Nemrodzi powoli szy-
kują się do najbardziej ekscy-
tujących łowów - od 21 sierp-
nia można bowiem polować na 
samce jelenia - byki. 

Bartosz Szczepanik

Gospodarstwo Ogrodnicze
„OLA”

oferuje sprzedaż:
- kwiatów balkonowych i ogrodowych,

- krzewów ozdobnych
- sadzonek warzyw

Ceny: 
- surfinia – 3,00 zł

- aksamitka – 1,00 zł

Zapraszamy.

Kontakt: 606 782 467
Cergowa 222a

70 lecie  
KS Przełęcz Dukla

Zebranie w sprawie obchodów 70 lecia klubu sportowego 
Przełęcz Dukla odbędzie się 7 sierpnia o godz. 11 w sali Urzędu 
Miejskiego w Dukli.

Zapraszam wszystkich sympatyków klubu na spotkanie inau-
gurujące powołanie komitetu obchodów zasłużonego klubu sporto-
wego. Jubileusz potwierdza, że chęć założenia klubu sprzed 70 lat 
była autentyczna i niezależna, że tworzyli ją i nadal kontynuują lu-
dzie, którzy wierzą w sens tego działania, a nade wszystko w jego 
przyszłość.

Zarząd KS Przełęcz Dukla
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W pasiece

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Spadziowy, czy nawłociowy?
Sierpień to miesiąc, w któ-

rym pszczelarze oczekują na 
spadź. Jak wiadomo ten po-
żytek jest wysoce kapryśny.  
I oczekiwanie pszczelarzy 
może okazać się daremne. Jest 
jeszcze nadzieja dla nas na 
miód, bo w sierpniu nektaruje 
nawłoć, która powoli jest wy-
pierana przez lasy. Nieużytki 
rolne pozostawione same so-
bie zamieniają się w lasy, czyli 
w ekosystem, który powoduje 
wyginięcie naszej rodzimej na-
włoci. Pytanie czy nawłoć ka-
nadyjska, która jest gatunkiem 
inwazyjnym oprze się lasom? 
Przyszłość pokaże. Dla naszej 
flory lepiej jeżeli lasy zwy-
ciężą nawłoć kanadyjską, która 
jest uznawana za gatunek in-
wazyjny i w pełni zasługuje na 
umieszczenie jej na tzw. „czar-
nych listach”. Co nie zmienia 
faktu, że jest rośliną wysoce 
miododajną. Jednak, pożytek 
nawłociowy to oprócz miodu, 
także problem dla pszczelarzy 

karmiących pszczoły tzw. „kar-
mami”. Jeżeli pszczoły wymie-
szają karmę z nektarem nawłoci 
to owe karmy krystalizują w ulu 
przed nadejściem wiosny co 
może skończyć się upadkiem 
rodziny pszczelej. Kolejny pro-
blem, który może dostarczyć 
nawłoć to wymieszanie jej nek-
taru ze spadzią i otrzymamy 
miód spadźiowo – nektarowy. 
Pszczelarze muszą czuwać w 
sierpniu i trzymać rękę na pul-
sie bo były już lata, że zawio-
dła i spadź i nawłoć, a rodziny 
nie mogą przerwać czerwienia 
i pszczoły muszą być wycho-
wane w dobrych warunkach 
bo w sierpniu pojawiają się 
pszczoły tzw. zimowe. W Pol-
sce pszczelarze zakarmiają ro-
dziny do końca sierpnia, a my 
na dukielszczyźnie jak nie ma 
spadzi to od 1 do 15 września. 
Tu należy dopatrywać się gor-
szych zimowli pszczół na na-
szym terenie. Miód spadziowy 
może być ze spadzi iglastej  

i liściastej. Ja chciałbym czy-
telnikom przybliżyć Podkar-
packi Miód Spadziowy. Może 
on być pozyskiwany ze spadzi 
występującej na jodle świerku 
czasami na sośnie. Może być 
barwy prawie czarnej z zielon-
kawym odcieniem do ciemno 
brązowej. Może być pozyski-
wany na obszarze 17 nadle-
śnictw w tym Nadleśnictwa 
Dukla i Magurskiego Parku 
Narodowego. Miód spadziowy 
wykazuje działanie antysep-
tyczne, przeciwzapalne, wy-
krztuśne. Dobrze go stosować 
przy chorobach dolnych i gór-
nych dróg oddechowych, cho-
rób serca i krążenia, nerwicach, 
zaparciach, biegunkach, oraz 
przy zmniejszonej odporności.

Z kolei miód nawłociowy 
jest zaliczany do miodów ja-
snych, kwiatowych. Pszczoły 
pozyskują go z powszechnie 
występującej u nas nawłoci po-
spolitej, która nie zagraża rodzi-
mym roślinom. Nawłoć późna  

i nawłoć kanadyjska są rośli-
nami przywiezionymi przez 
człowieka. Jednak tylko na-
włoć kanadyjska jest rośliną 
inwazyjną zagrażającą rodzi-
mym roślinom przez zdol-
ność do wydzielania substan-
cji, która hamuje rozwój in-
nych roślin. Miód nawłociowy 
zalecany jest w chorobach ne-
rek i układu moczowego, ską-
pomoczu oraz chorób dróg żół-
ciowych. Jest miodem poszu-
kiwanym przez przemysł ko-
smetyczny. W smaku specy-
ficzny, niektórzy konsumenci 
wyczuwają w nim goryczkę,  
a inni z kolei kwaśność. Miód 
nie słusznie zaliczany do mio-
dów gorszych. Jest to wina tego 
specyficznego smaku. Miód 
który może stać na równi z in-
nymi miodami kwiatowymi 
wcale im nie ustępując.

Żubrzy przychówek w zagrodzie
W sobotę 9 lipca w zagrodzie pokazowej w Mucznem 

urodził się kolejny żubrzyk. Tym razem żubrzą dziew-
czynkę urodziła Stupna, żubrzyca przywieziona z Fran-
cji. Ojcem został, po raz czwarty w tym roku, byk Xarius.

Obecnie w zagrodzie żyje 16 żubrów. Jesienią pla-
nowane jest wsiedlenie części tych osobników do doliny 
górnego Sanu, gdzie przed kilku laty, z uwagi na panu-
jącą gruźlicę, trzeba było wyeliminować całe stado. 

Wcześniej sześć osobników z muczniańskiej za-
grody dołączyło już do stad wolnościowych w nadle-
śnictwach Komańcza i Lutowiska

Zagrodę pokazową w Mucznem od momentu jej 
otwarcia odwiedziło już 332 tysiące osób. Tylko w mi-
niony weekend jej progi przekroczyło dwa tysiące tu-
rystów.

Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP  
w Krośnie, zdjęcia: Tomasz Różycki

Prawo przy porannej kawie ...
Gdy pracodawca wręcza wypowiedzenie…

Często jest to bolesne wyda-
rzenie, czas gdy człowiek może 
utracić grunt pod nogami. Wy-
obraźnia podsuwa scenariusz 
buszowania po ofertach pracy 
i tysięcy rozmów kwalifikacyj-
nych. Sporo kawy, mnóstwo 
stresu, niewiele snu.  A może 
istnieje szansa na walkę? Wy-
powiedzenie umowy o pracę 
przez pracownika nie jest zbyt 
sformalizowane. Musi ono na-
stąpić na piśmie, jednak prze-
pisy nie przewidują w tym wy-
padku obowiązku wskazywa-
nia konkretnej przyczyny. Po-
nadto może on to uczynić w 
każdym czasie i obowiązują 
go wyłącznie okresy wypo-
wiedzenia wskazane w Kodek-
sie pracy. Zdecydowanie ina-
czej sytuacja przedstawia się 

w przypadku wypowiedze-
nia umowy o pracę przez pra-
codawcę. Wypowiedzenie po-
winno być złożone przez niego 
na piśmie. Dokonanie wypo-
wiedzenia w innej formie (np. 
ustnej lub na portalu społecz-
nościowym) otworzy pracow-
nikowi drogę do dochodzenia 
określonych roszczeń w sądzie 
pracy, pomimo, iż wypowie-
dzenie będzie ważne.

Sporządzając wypowiedze-
nie umowy o pracę pracodawca 
musi podać przyczynę wypo-
wiedzenia ( dotyczy to umów 
zawartych na czas nieokre-
ślony) i pouczyć jednocześnie 
o możliwości odwołania się do 
sądu pracy. Zgodnie jednak z 
wyrokiem Sądu Najwyższego z 
dnia 3 lutego 2016r.( sygn. akt 

II PK 333/14) błędne poucze-
nie pracownika o prawie odwo-
łania się do sądu pracy uzasad-
nia jedynie prawo do przywró-
cenia terminu określonego w 
art. 265 k.p. 

Przyczyna wypowiedze-
nia musi być uzasadniona, 
konkretna i prawdziwa. Wy-
rok SN z dnia 14 maja 1999 r.,  
I PKN 47/99; stanowi, że „wa-
runek podania konkretnej przy-
czyny wypowiedzenia umowy 
spełniony jest wówczas, gdy 
pracodawca wskazuje w uza-
sadnieniu fakty i rzeczowe oko-
liczności dotyczące osoby pra-
cownika bądź jego zachowania 
w procesie świadczenia pracy 
lub zdarzeń, także niezależ-
nych od niego, mających wpływ 
na decyzję pracodawcy”. Wy-
rok Sądu Najwyższego z dnia 
5 kwietnia 2016r. (sygn. akt I 
PO 1/15) stwierdza natomiast, 

iż for-
malne na-
ruszen ie 
art. 30 § 
1 k.p. ma 
m i e j s c e 
wówczas, 

gdy pracodawca nie wskazuje 
w ogóle przyczyny rozwiąza-
nia umowy bądź, gdy wskazana 
przez niego przyczyna jest nie-
zrozumiała, niejasna, niedosta-
tecznie konkretna lub nierze-
czywista”. Nie można uzasad-
niać w sądzie wypowiedzenia 
umowy o pracę inną przyczyną 
aniżeli wskazaną w wypowie-
dzeniu, co potwierdził Sąd Naj-
wyższy 19 lutego 1999r. (sygn. 
akt IPKN 571/98).

Pracodawca ma nade 
wszystko wiele ograniczeń 
uniemożliwiających  wypo-
wiedzenie umowy o pracę. Nie 
może on wypowiedzieć bo-
wiem umowy o pracę pracow-
nikowi, któremu brakuje nie 
więcej aniżeli 4 lata do osią-
gniecia wieku emerytalnego, 

jeśli okres zatrudnienia umoż-
liwia mu uzyskanie prawa do 
emerytury z osiągnięciem tego 
wieku. Wyjątek stanowi upa-
dłość lub likwidacja praco-
dawcy, gdzie wówczas wyłą-
czona jest ochrona pracownika. 

W przypadku wypowiedze-
nia umowy o pracę zawartej na 
czas nieokreślony pracodawca 
jest zobowiązany do przepro-
wadzenia procedury konsul-
tacji związkowej. Jeśli praco-
dawca stwierdzi, że pracownik 
nie podlega szczególnej ochro-
nie przed wypowiedzeniem 
umowy o pracę powinien skon-
sultować zamiar złożenia mu 
wypowiedzenia z działającą w 
zakładzie organizacją związ-
kową, której pracownik jest 
członkiem lub która podjęła się 
jego reprezentowania. Jeśli pra-
codawca nie wie, czy pracow-
nik jest członkiem działającej 
w zakładzie organizacji związ-
kowej, aby to ustalić, powinien 
na piśmie zwrócić się z takim 
pytaniem do tej organizacji.

Szczególna ochrona sto-
sunku pracy dotyczy kobiet w 
ciąży. Pracodawca nie może 
wypowiedzieć ani rozwiązać 
umowy o pracę z pracownicą w 
okresie ciąży, w okresie urlopu 
macierzyńskiego- chyba, że za-
chodziłyby przyczyny uzasad-
niające rozwiązanie umowy 
bez wypowiedzenia z jej winy 
i reprezentująca pracownicę 
zakładowa organizacja związ-
kowa wyraziła na to zgodę. Nie 
wystarczy w tym przypadku 

zatem sama konsultacja związ-
kowa. Jeżeli u danego praco-
dawcy nie działają związki za-
wodowe decyzję o rozwiązaniu 
umowy podejmuje samodziel-
nie. Pracownicy w ciąży przy-
sługuje ochrona nawet wów-
czas, gdy zajdzie w ciążę w 
trakcie okresu wypowiedzenia. 
Nie można wtedy rozwiązać tej 
umowy. Pracodawca powinien 
zatem anulować wypowiedze-
nie. Jeśli nastąpi już rozwiąza-
nie przez pracodawcę umowy 
z pracownicą za wypowiedze-
niem, a następnie okaże się, że 
w trakcie trwania umowy pra-
cownica była w ciąży, praco-
dawca będzie musiał przywró-
cić pracownicę do pracy, oczy-
wiście pod warunkiem, że bę-
dzie tym zainteresowana. Takie 
stanowisko potwierdza również 
orzecznictwo Sądu Najwyż-
szego z 2 czerwca 1995r. (sygn. 
akt IPRN 23/95). Zakaz wypo-
wiadania umowy pracownicy w 
ciąży nie dotyczy umów o pracę 
zawartych na okres próbny nie-
przekraczający 1 miesiąca. 
Umowa o pracę zawarta na 
czas określony albo na czas 
próbny przekraczający 1 mie-
siąc, która miałaby się rozwią-
zać po upływie trzeciego mie-
siąca ciąży, ulega przedłuże-
niu do dnia porodu. Zgodnie ze 
stanowiskiem departamentu 
prawa pracy MRPiPS z 14 
czerwca br., w sytuacji gdy 
w następstwie przedłużenia 
umowy o pracę na czas okre-
ślony do dnia porodu nastąpi 

przekroczenie limitu 33 mie-
sięcy zatrudnienia na podsta-
wie umów na czas określony, 
nie dojdzie do przekształce-
nia tej umowy o pracę na czas 
nieokreślony.

W razie ustalenia, że wy-
powiedzenie umowy o pracę 
zawartej na czas nieokreślony 
jest nieuzasadnione lub naru-
sza przepisy o wypowiadaniu 
umów o pracę, sąd pracy - sto-
sownie do żądania pracownika 
- orzeka o bezskuteczności wy-
powiedzenia, a jeżeli umowa 
uległa już rozwiązaniu - o przy-
wróceniu pracownika do pracy 
na poprzednich warunkach albo 
o odszkodowaniu. Może on jed-
nak nie uwzględnić żądania pra-
cownika uznania wypowiedze-
nia za bezskuteczne lub przy-
wrócenia do pracy, jeżeli ustali, 
że uwzględnienie takiego żą-
dania jest niemożliwe lub nie-
celowe. W takim przypadku 
sąd pracy orzeka o odszkodo-
waniu. Odmowa przywróce-
nia do pracy z powołaniem się 
na niecelowość lub niemożli-
wość uwzględnienia takiego żą-
dania powinna być uzasadniona 
wskazaniem takich przyczyn, 
które uzasadniałyby wypowie-
dzenie umowy o pracę. Zgod-
nie z wyrokiem Sądu Najwyż-
szego z dnia 25 listopada 2014r. 
(sygn. akt I PK 98/14) ocena 
celowości i możliwości przy-
wrócenia pracownika do pracy, 
powinna uwzględniać cało-
kształt okoliczności istniejących 
w chwili zamknięcia rozprawy. 

Może się więc odnosić również 
do zdarzeń zaistniałych przed 
datą złożenia przez praco-
dawcę oświadczenia woli o roz-
wiązaniu stosunku pracy i nie-
uwzględnionych w tym oświad-
czeniu.

Pracodawca może zawsze 
cofnąć złożone pracownikowi 
wypowiedzenie. Jednak je-
śli oświadczenie o wypowie-
dzeniu dotarło już do pracow-
nika, cofnięcie wypowiedze-
nia wymaga jego zgody. Każda 
osoba, która otrzymała wy-
powiedzenie umowy o pracę,  
a jej okres wypowiedzenia wy-
nosi przynajmniej dwa tygo-
dnie ma prawo do dodatko-
wych dwóch płatnych dni na 
szukanie pracy. W przypadku, 
kiedy okres wypowiedzenia 
wynosi trzy miesiące, pracow-
nik ma prawo do dodatko-
wych trzech dni. Takie świad-
czenia należą się również oso-
bie, która otrzymała od praco-
dawcy wypowiedzenie zmie-
niające umowę ale pracownik 
nie akceptuje zmian. Dni te, nie 
należą się automatycznie –na-
leży wystąpić z pismem do 
pracodawcy o ich udzielenie. 
W przypadku umowy o pracę 
zawartej na czas nieokreślony, 
okres wypowiedzenia wynosi: 
2 tygodnie, jeśli pracownik był 
zatrudniony krócej niż 6 mie-
sięcy, 1 miesiąc, jeśli pracow-
nik był zatrudniony co najmniej 
6 miesięcy, 3 miesiące, jeśli był 
zatrudniony co najmniej 3 lata.

Natalia Belcik
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Złota myśl J
Mylić  s ię  jes t  rzeczą ludzką,  ale  żeby naprawdę coś spaprać-  na to  potrzeba komputera.

W krainie rondla i patelni
Przepisy można przesyłać na adres: Urząd Miejski w Dukli -DPS, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11
lub na adres internetowy dps@dukla.pl z dopiskiem „Kącik kulinarny”             

     a
W kąciku kulinarnym rozpoczynamy cykl artykułów dotyczący kasz. Prosimy Czytelników o przysyłanie przepisów na 
sprawdzone przez nich dania z kasz. Każdy przesłany i opublikowany przepis zostanie nagrodzony książką z Biblio-
teki Dukielskiej (mamy już 10 tomów, można skompletować całość!!!!). 

Zespół „Weekend” nagrodą dla uczniów

Do mieszkańców Dukli

Zapiekanka z kaszy gryczanej
Kasza gryczana z racji swoich zalet zasługuje na więcej, 

niż bycie skromnym dodatkiem do drugiego dania, choć zrazy 
zawijane z sosem grzybowym bez dodatku kaszy smakują 
zdecydowanie gorzej.

Kasza gryczana (hreczana) nie zalicza się do zbóż (jak np. 
kasza jęczmienna czy manna). Drobne brązowe ziarenka o trój-
kątnych bokach są owocem niewielkiej, dorastającej do 60 cm ro-
śliny wydającej pachnące kwiaty barwy od białej – jak w „Panu 
Tadeuszu” opisuje Mickiewicz („gryka jak śnieg biała”) – do ró-
żowej. Grykę najłatwiej zobaczyć na polach, np. Lubelszczyzny, 
gdzie jest najwięcej upraw. Kwitnie w lipcu i sierpniu.

Kasza gryczana jest świetnym źródłem białka, zawiera go 
od 10 do 16 proc. (im cieplejszy klimat, tym go więcej). Jest to 
białko lepiej przyswajalne niż to pochodzące ze zbóż, ma po-
dobną wartość jak białko roślin strączkowych (fasola, groch, 
soja) i jest bogate w unikatowe aminokwasy – lizynę i trypto-
fan, których nasz organizm sam nie wytwarza.

• Kasza gryczana nie zakwasza organizmu w przeciwień-
stwie do innych kasz.

• Nie ma w niej glutenu, dlatego mogą ją jadać osoby bę-
dące na diecie bezglutenowej.

• Jest polecana dbającym o linię – choć 100 g tej kaszy to 
336 kcal (biały ryż ma 344, a makaron dwujajeczny 373 
kcal), ma ona od nich ponaddwukrotnie więcej błonnika 
– aż 5,9 g w 100 g.

http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/kasza-
gryczana-zdrowa-i-smaczna_39021.html

Składniki (na 2 porcje):
100 g kaszy gryczanej w woreczku; może być prażona lub 

nie
150 g chudego twarogu
200 g pieczarek
2 jajka
1 ząbek czosnku
1 mała cebula
1 łyżka oleju rzepakowego
odrobina soli, pieprz
po szczypcie suszonego cząbru, estragonu i majeranku
masło do wysmarowania formy
opcjonalnie odrobina parmezanu do posypania zapiekanki

Przygotowanie:
Kaszę gotujemy według przepisu na opakowaniu. W mię-

dzyczasie obieramy pieczarki i ścieramy je na tarce o gru-
bych oczkach (kilka pozostawiamy do ułożenia na górze za-
piekanki). Na łyżce oleju podsmażamy drobno posiekaną ce-
bulę i gdy się zeszkli dodajemy do niej pieczarki. Smażymy 
aż cały płyn odparuje.

Ugotowaną kaszę z grubsza miksujemy oraz dokładnie 
mieszamy z twarogiem i usmażonymi pieczarkami z cebulą. 
Do masy wbijamy jajka, dokładnie mieszamy a całość do-
prawiamy odrobiną soli, pieprzem i ziołami. Masę umiesz-
czamy w wysmarowanej tłuszczem formie (lub foremkach). 
Na wierzchu układamy pokrojone w plastry pieczarki i wsta-
wiamy do piekarnika rozgrzanego do 170OC na około 30-40 
minut. Przed końcem pieczenia zapiekankę możemy posypać 
odrobiną parmezanu.

Smacznego!

Uczestnicy wycieczki edukacyjno-integracyjnej przed pałacem w Łańcucie

Fot. Jan Tarnowski

Przepisy ruchu 
drogowego  
w praktyce

Hierarchia znaków i sygnałów drogowych
Przecinanie się kierunków ruchu (naszego i innych uczestni-

ków) wymaga jednoznacznego rozstrzygnięcia problemu pierw-
szeństwa. Gdy dotyczy to skrzyżowania trzeba pamiętać, że mamy 
skrzyżowania równorzędne, takie gdzie pierwszeństwo ustalone 
jest znakami drogowymi oraz skrzyżowania z ruchem kierowa-

nym. Kluczowym zagadnieniem jest tu hierarchia znaków i sy-
gnałów drogowych. 

Najwyżej w tej hierarchii jest osoba kierująca ruchem (poli-
cjant, lub inna osoba uprawniona do kierowania ruchem). Tracą 
znaczenie sygnały świetlne, znaki drogowe i ogólne przepisy.

Gdy ruchem nie kieruje uprawniona osoba, a działa sygnaliza-
cja świetlna stosujemy się do sygnałów itd.

Hierarchia znaków i sygnałów drogowych przedstawia się na-
stępująco:
• osoba kierująca ruchem
• sygnały świetlne
• znaki pionowe
• znaki poziome żółte
• znaki poziome białe
• ogólne przepisy zawarte w kodeksie drogowym.

Opracowanie:
Ryszard Chrobaczyński

Ośrodek Szkolenia Kierowców Tip Top
Nic dodać, nic ująć ...
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Na węgierskim szlaku

Szczęśliwej drogi  
już czas ...

Solistki zespołu „Tereściacy” Potańcówka w wiacie

Burmistrz Dukli wręcza nagrodę dla najlepszego ucznia Dominika Bałona

Uczniowie klasy III Gimnazjum w Równem z wychowawczynią Anetą Cyran  
i nauczycielką Beatą Bek

Z portretami przygotowanymi przez klasę II Gimnazjum
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