Nr 10 (306) Październik 2016 rok XXVI

www.dukla.pl/dps dps@dukla.pl
Cena 2,80 zł (5% VAT)

nr 306

str. 1

Venimus, vidimus et Deus vicit
333. rocznica Odsieczy Wiedeńskiej
Odsiecz Wiedeńska, zwana
także Bitwą pod Wiedniem,
wpisała się w karty historii,
jako jedno z najważniejszych
starć zbrojnych. Stoczono ją
12 września 1683 roku między
wojskami polsko-austriackoniemieckimi pod dowództwem
króla Jana III Sobieskiego
a armią Imperium Osmańskiego pod wodzą wezyra
Kara Mustafy. Wygrana wojsk
chrześcijańskich i klęska Turków osmańskich uratowała
Europę przed zalewem islamu.
Uroczystości upamiętniające 333. rocznicę Wiktorii
Wiedeńskiej rozpoczęły się 10
września 2016 r. o godzinie 14
w Muzeum Historii Militarnej Arsenał (Heeresgeschichtliches
Museum) w Wiedniu, gdzie odbył się pokaz szermierki polską szablą, manewry jeździeckie husarii oraz konny pokaz
walki szablą. Podziwiano również damy husarskie oraz pokaz
sprawności jeździeckiej i władania dawną bronią husarii. Pokazy zakończyła szarża husarska prezentowana przez Małopolską Chorągiew Husarską.
W niedzielę 11 września
2016 r. o godzinie 10 w kościółku pw. św. Józefa na wiedeńskim Kahlenbergu (pol.

Małopolska Chorągiew Husarska przy cokole przyszłego pomnika króla Jana
III Sobieskiego (foto: II LO w Krakowie)

Łysa Góra) odbyły się uroczystości 333. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej i 33. rocznicy wizyty ojca świętego Jana
Pawła II. W roku 1683 król Polski Jan III Sobieski pospieszył
na odsiecz zagrożonej Austrii.
Ta zwycięska wyprawa pozostaje wspaniałym świadectwem
i przykładem solidarności europejskiej łączącej Polaków
i Austriaków. W liście wysłanym spod Wiednia do papieża
Innocentego XI nasz monarcha napisał znamienne słowa:
Venimus, vidimus et Deus vi-

Widok z Kahlenbergu na Dunaj płynący przez Wiedeń w 333. rocznice Wiktorii Wiedeńskiej. UE niesie pomoc wyznawcom Proroka w pokojowym opanowaniu Europy (foto: JK)
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cit – „Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył”. Sparafrazował w ten sposób słynne
słowa Juliusza Cezara, nadając
im sens chrześcijańskiego przesłania. Drugi list król skierował
do ukochanej żony Marysieńki,
informując ją o odniesionym
zwycięstwie.
Podczas uroczystości minister prezydencki Wojciech Kolarski odczytał list Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skierowany do organizatorów i uczestników obchodów 333. rocznicy odsieczy
wiedeńskiej i 33. rocznicy wizyty Jana Pawła II na Kahlenbergu. Uroczystej mszy świętej pontyfikalnej w kościele
pw. św. Józefa na Kahlenbergu
przewodniczył JE ksiądz arcybiskup Metropolii Wiedeńskiej
kardynał Christoph Schönborn
OP. W obchody rocznicowe
czynnie zaangażowany był kustosz Polskiego Sanktuarium
Narodowego na Kahlenbergu
ks. rektor Roman Krekora CR
oraz organizacje polonijne
w Austrii.
Po mszy pontyfikalnej odbyły się polskie dożynki i finały biegu Odsieczy Wiedeńskiej oraz VI biegu o puchar
króla Jana III Sobieskiego.

Wykonawcy części artystycznej to m.in. Orkiestra Dęta
OSP Ochotnica Dolna, Zespół Regionalny „Spod Gorca”
z Ochotnicy Dolnej oraz Zespół Góralski „Podhalanie”
z Wiednia.
12 września 2016 r. na Kahlenbergu członkowie Małopolskiej Chorągwi Husarskiej, dokładnie w 333. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej stawili się z orszakiem na wzgórzu z którego
król Jan III Sobieski dowodził zwycięską bitwą o Wiedeń
z armią osmańską pod dowództwem wezyra Kara Mustafy
i gdzie ma stanąć pomnik króla
Jana III Sobieskiego. Wieczorem tegoż dnia o godzinie 19
odbyła się w katedrze wiedeńskiej msza św. w intencji Jana
III Sobieskiego w 333. rocznicę
Odsieczy Wiedeńskiej, zorganizowana przez Komitet Budowy
Pomnika króla Jana III Sobieskiego na Kahlenbergu w Wiedniu, Bractwo Kurkowe i Stowarzyszenie Podolski Regiment
Odprzodowy, połączona z uroczystym przemarszem w centrum Wiednia orszaku historycznego z epoki wydarzeń.
Uroczystości rocznicowe
Wiktorii Wiedeńskiej zakończył 12 września o godzinie
19 w wiedeńskim Konzerthaus
koncert z udziałem Orkiestry
Stołecznego
Królewskiego
Miasta Krakowa - Sinfonietta
Cracovia.

Złota myśl:

„Człowiek jest tym, o czym przez cały dzień myśli”
					
/autor nieznany/
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Do życzeń dołączamy wiersz autorstwa Adama Czai,
absolwenta dukielskiego LO.
DUKLA (nauczycielom ze starego LO)
Miasteczko mojej młodości – wiejskiego chłopaka większy świat
tu piękna i prawdy poszukiwałem na ścieżkach światła
które wybiegły do mnie nauczycieli moich słowami
tu pierwsze miłości się zaczynały
i kwiatami radości chwile zakwitały
gdy w parku jej oczami głośno zielone kasztany liczyłem
jak pocałunki aż zakochane wiewiórki zadziwiłem
miasteczko mojej młodości do którego wracam wspomnień
pagórkami
po wielkim wędrowaniu różnymi życia drogami.
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Dnia 12 września 1683 r.
o godzinie 19, gdy słońce nad
Wiedniem chyliło się ku zachodowi, nastąpiło rozstrzygniecie bitwy i ucieczka wielkiego
wezyra Kara Mustafy. W tradycji muzułmańskiej było wiadomo, że Prorok walczył pod
chorągwią zwaną „ukab”, czyli
orzeł, uszytą z czarnej wełnianej tkaniny. Zachowała się ona
wraz z innymi pamiątkami i relikwiami po Mahomecie, przechowywana najpierw w Mekce,
potem w Kairze, wreszcie w
Damaszku, skąd w XVI wieku
trafiła do Stambułu. Zatykano
ją przed serajem sułtańskim
na znak wypowiedzenia wojny
i zabierano w otoczeniu mułłów
ciąg dalszy na str. 6 u
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Zapraszamy na premierę książki Michała Szymko
„Świat goni za happy endem”, której wydawcą jest krośnieńska Oficyna Wydawnicza RuthenicArt. W trakcie spotkania
Autor zaprezentuje swoją debiutancką książkę, która stanowi
literacki zapis jego licznych podróży po krajach Europy oraz
Gruzji, Rosji i Izraela. Autor, student warszawskiej uczelni, pochodzący z gminy Dukla to „człowiek miliona przelotnych fascynacji, koneser piękna, zarówno klasycznego jak i połamanego elektryzmem. Wnikliwy obserwator, nieustannie głodny
świata, uwielbia poranki w Islandii i wieczory na Ukrainie. Miłośnik herbat, człowiek morza, entuzjasta spontanów i niespodzianek. Ostatnio zakochany w samotnych podróżach z plecakiem”. Współpracuje z ekskluzywnym pismem podróżniczym
„Voyage” oraz z niebanalną inicjatywą kulturlną „Kontynent
Warszawa - Warszawa Wielu Kultur”. Premierze ksiązki towarzyszyć będzie opowieść Michała o Islandii.
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 13 października
w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli,
przy ul. Trakt Węgierski 38.
str. 3

wiadomości

Termomodernizacja obiektów
oświatowych
Podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa

W Ministerstwie Rozwoju trwał do 15 kwietnia 2016 r nabór projektów, które charakteryzują się największym prawdopodobieństwem realizacji w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego (PPP). Złożone projekty ubiegały się o systematyczne wsparcie
firmy doradczej w zakresie ich realizacji w modelu PPP i wypracowania na gruncie ww.
wsparcia dokumentacji wzorcowej. Burmistrz Dukli zgłosił do w/w naboru projekt pn.
Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie wraz z kolektorem doprowadzającym ścieki
na potrzeby aglomeracji Dukla i Równe, który został zaplanowany do realizacji w drodze
koncesji w modelu „Buduj-eksploatuj-przekaż”.
29 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Rozwoju, Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego poinformował, że zakończył ocenę merytoryczną projektów PPP i Gmina Dukla została zakwalifikowana do grupy projektów rezerwowych z uwagi na odległe
terminy realizacji dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie realizacji projektu
PPP w 2018 r.
Departament PPP zgłosił gotowość wsparcia projektu w miarę własnych możliwości
i dostępności zasobów. Na obecnym etapie Ministerstwo Rozwoju rekomenduje uszczegółowienie koncepcji współpracy w ramach umowy koncesyjnej oraz przygotowanie
konsultacji rynkowych.
Elżbieta Wróbel

Prace termomodernizacyjne zaplanowane są w obrębie pięciu budynków oświatowych gminy Dukla tj.: Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie, Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce, Szkoły Podstawowej w Iwli, Szkoły Podstawowej w Głojscach oraz
Szkoły Podstawowej w Wietrznie.

Głównym celem termomodernizacji
jest zwiększenie efektywności energetycznej tych placówek. Mają temu służyć prace
z zakresu modernizacji energetycznej budynków, efektem czego będzie zmniejszenie strat energii cieplnej i jej zapotrzebowania. Planowana jest również modernizacja
oświetlenia. Polegać będzie ona na demontażu starych opraw oświetleniowych i montażu nowych opraw LED, co będzie skutkować obniżeniem zapotrzebowania na energię elektryczną. Realizacja projektu pozwoli

Droga w Głojscach

Droga w Równem

Remonty dróg w gminie Dukla
Zakończono roboty związane z remontami i przebudową dróg gminnych zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2016. W ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w 2016 roku w Gminie Dukla”: remontem objęto następujące
drogi i odcinki dróg:
• droga wewnętrzna, w miejscowości Barwinek, na nieruchomości nr ew. 261.
• droga wewnętrzna, w m. Głojsce, na nieruchomości nr ew. 2427, 3967, 1856.
• droga wewnętrzna w miejscowości Równe, na nieruchomości nr ew. 392.
• droga wewnętrzna w miejscowości Iwla, na nieruchomości nr ew. 807.
• droga wewnętrzna w miejscowości Jasionka, na nieruchomości nr ew. 2057, 2030.
• Przebudowa drogi wewnętrznej, w Lipowicy, na nieruchomości nr ew. 670.
• droga wewnętrzna w Nadolu, na nieruchomości nr ew. 1063.
• droga wewnętrzna w miejscowości Nadole, na nieruchomości nr ew. 1143.
• droga wewnętrzna w miejscowości Teodorówka, na nieruchomości nr ew. 1224.
• droga wewnętrzna w miejscowości Teodorówka, na nieruchomości nr ew. 1129.
• droga wewnętrzna w Zawadce Rymanowskiej, na nieruchomości nr ew. 123.
• droga wewnętrzna w miejscowości Zyndranowa, na nieruchomości nr ew. 99.
• Przebudowa drogi gminnej w Wietrznie, na nieruchomości nr ew. 360/1.
Działania te pozwoliły znacząco poprawić stan infrastruktury drogowej naszej Gminy,
jednak ze potrzeby w tym zakresie są dużo większe.
Ponadto Gmina rozstrzygnęła przetarg i zawarła umowę na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 114504R, działka o nr ewid. 3027 w Łękach Dukielskich
(Pałacówka), w ramach którego zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa
na części drogi należącej do Gminy Dukla. Jest to powiązane z działaniami po stronie Gminy Chorkówka, która wyremontuje swoją część drogi na Pałacówkę - aktualnie
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Droga w Zyndranowej

rozstrzygnięto ogłoszony przetarg. Prace
te mają zakończyć się jeszcze w bieżącym
roku.
Gmina Dukla na ten rok zaplanowała
także swój udział w remontach dróg powiatowych w formie dotacji celowej na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi
powiatowej nr 1999 R Dukla -Lubatowa,
wzmocnienie nawierzchni w m. Cergowa
i Jasionka, w km 0+650 - 4+700 oraz
Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 R
Równe - Lubatówka wraz z budową chodnika w m. Równe w km 0+017 do 0+200
oraz odcinkowe wzmocnienie nawierzchni
w km 0+300 - 2+985. Pozostałe działania
związane z remontami dróg uzależnione są
od możliwości finansowych Gminy, w tym
ewentualnych oszczędności po rozstrzygniętych przetargach.
Piotr Świder
nr 10/2016

ograniczyć emisję szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery oraz zmniejszyć koszty
związane z utrzymaniem modernizowanych
budynków. Prace na każdym obiekcie mają
zbliżony zakres i będą dotyczyć: ocieplenia
ścian fundamentowych, ociepleniu ścian zewnętrznych budynków, dociepleniu stropów
poddasza, wymianę oświetlenia na energooszczędne LED, wymianę grzejników stalowych i zaworów grzejnikowych, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie płytki odbojowej wokół budynków.

Podniesienie efektywności
i dostępności e-usług
w zakresie zarządzania
oświatą w Gminie Dukla
Realizując założenia przyjęte w Strategii Rozwoju Gminy Dukla” na lata 2015-2022
Burmistrz Dukli złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Dukla” do ogłoszonego naboru z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa
II. Cyfrowe Podkarpacie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.
Uchwałą nr 206/4154/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23
sierpnia 2016 r. projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aktualnie trwa przygotowanie niezbędnych dokumentów do podpisania umowy.
Projekt obejmuje szkoły w miejscowościach: Dukla (ZS nr 1), Jasionka, Łęki Dukielskie, Równe, Tylawa oraz wpływa na poprawę usług wewnątrzadministracyjnych Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli. Zostaną wdrożone następujące e-usługi:
e-nabory, e-stypendium, e-usprawiedliwienia, e-świetlica, e-stołówka, e-dowozy,
e-najem. Zostanie zakupiony sprzęt (91 zestawów komputerowych i 14 urządzeń mobilnych), oprogramowanie oraz przeprowadzone zostanie wdrożenie portalu e-usług. Wartość całkowita projektu wynosi 829.350,99 zł, w tym dofinansowanie z UE 704.948,33
zł. Okres realizacji projektu zaplanowano od 3.10.2016-31.08.2017 r.
Elżbieta Wróbel
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Prace do realizacji działania rozpoczęły
się już końcem 2015 roku, wtedy to zostały przeprowadzone audyty energetyczne
wyżej wymienionych obiektów oświatowych, które były niezbędne do ubiegania
się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków. W marcu bieżącego roku wniosek pt. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla” został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
gdzie przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.
16 września br. ogłoszono listę projektów wybranych do dofinansowania, na której znalazł się również nasz projekt. Efektem tego będzie podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa i rozpoczęcie planowanej inwestycji. Dofinansowanie ze
środków UE wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych, natomiast pozostałe 15% zostanie poniesione z budżetu gminy Dukla.
Paweł Puchalik

Renowacja
zabytkowych
nagrobków
Na cmentarzu komunalnym w Dukli w obrębie kwatery nr 3 i 4 tj. przy bramie głównej , znajduje się liczna grupa kamiennych nagrobków pochodzących z XIX
i przełomu XIX/XX w. Z uwagi na walory historyczne i artystyczne tych nagrobków (pomników) kilkanaście z nich zostało
wpisanych do rejestru zabytków i objętych
ochroną konserwatorską.
Stare nagrobki są w bardzo złym stanie technicznym: zniszczone cokoły, bloki
nagrobków częściowo zapadnięte w ziemię, powierzchnia kamienia mocno zabrudzona, porośnięta mchem, tablice mało
czytelne. Z uwagi na walory historyczne,
artystyczne i religijne - nagrobki zasługują
by ich ratować przed dalszą degradacją, by
przywrócić im dawny wygląd. W poprzednich latach zostało wyremontowanych 10
ciąg dalszy na str. 7 u
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Venimus, vidimus
et Deus vicit
u dokończenie ze str. 2

Jak postępować z odpadami?
Odzież i tekstylia
Podczas segregacji odpadów w naszych domach mamy już coraz mniej pytań i niewiadomych.
Zdarzają się jednak jeszcze problemowe sytuacje, w których mocno się zastanawiamy gdzie oddać
lub do jakiego worka wrzucić danego rodzaju odpad. Jednym z tych problemowych odpadów jest zużyta lub niepotrzebna odzież.
Podczas domowych porządków w naszych szafkach, często dochodzimy do wniosku, że mamy
w nich odzież, która jest już niepotrzebna i zajmuje jedynie miejsce. Warto zwrócić wówczas szczególną uwagę na to czy odzież ta nadaje się jeszcze do użytku i można ją przekazać dla innych potrzebujących osób. Odzieżą warto się dzielić!!! Wyrzucanie jej do odpadów niesegregowanych powoduje jedynie powiększenie kosztów odbioru odpadów dla wszystkich mieszkańców gminy Dukla i dodatkowo niepotrzebnie zaśmieca i tak już przepełnione wysypiska odpadów. Pamiętajmy aby
odzież, którą oddajemy była czysta i w dobrym stanie – ona ma się jeszcze komuś przydać!
Odzież czysta, buty, ręczniki, torebki i koce nadające się do użytku można:
- oddać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dukli,
- wrzucić do pojemników na odzież używaną, usytuowanych w różnych punktach gminy Dukla,
- przekazać do fundacji, które często ogłaszają zbiórki na terenie naszej gminy, a częściowy dochód przekazują na chore i potrzebujące dzieci.
Odzież brudną, buty torebki itp. nienadającą się do użytku należy:
- wrzucić do odpadów niesegregowanych.
Andrzej Marczyński

Remont zabytkowego mostka
w Olchowcu
Zabytkowy mostek na potoku Olchowczyk w Olchowcu jest przedłużeniem drogi , która stanowi
główne dojście do zabytkowej drewnianej cerkwi
i cmentarza.
Został zbudowany ok. 1850 r staraniem ówczesnych mieszkańców. Jest zbudowany z kamienia rzecznego, sklepiony pełnym łukiem, jest on jednym z niewielu zachowanych w niezmienionej formie kamiennych mostków na terenie Podkarpacia. Upływ czasu
i czynniki zewnętrzne doprowadziły do erozji kamieni,
wypłukania spoin i w konsekwencji do osiadania mostu. Obecnie trwają prace remontowe i rekonstrukcyjne
zabezpieczające przed dalszą destrukcją mostu.
Ogólny koszt remontu: 30 855,02 zł brutto, z czego
15 000,00 zł pochodzi z dotacji celowej od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Przemyślu, a 15 855,2 zł z budżetu gminy Dukla.
Wykonawcą powyższego zadania jest Firma Handlowo-Usługowa Produkcyjna „ŁOŚ-BUD” Wiesław
Łoś z Rogów.
Stanisława Fornal
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na kampanię wojenną, którzy
jej strzegli, śpiewając podczas
bitwy koraniczną surę „Zwycięstwo”. W razie porażki wywożono ją na zawczasu przygotowanym
szybkobieżnym
wielbłądzie rasy „egim”. Kiedy
wskutek starości płachta świętej chorągwi groziła rozpadem,
podzielono ją na trzy części
i każdą z nich wszyto w nową
chorągiew. Jedna z nich pozostawała stale w skarbcu pałacowym, druga zawsze towarzyszyła sułtanowi, nawet gdy wyruszał na łowy, trzecią zaś sułtan przekazywał wodzowi ważnej wyprawy wojennej. Koncentracja potężnej armii osmańskiej w 1683 r., liczącej około
200 000 ludzi, nastąpiła w maju
w Belgradzie i tam sułtan Mehmed IV wręczył „sandżak-szerif” głównodowodzącemu wielkiemu wezyrowi Kara Mustafie. Podczas oblężenia Wiednia święta chorągiew znajdowała się w specjalnym pomieszczeniu w namiotach wielkiego wezyra. W obliczu klęski
12 września 1683 r., zgodnie
z rozkazami, została uratowana
i wywieziona, najpierw do Belgradu, a następnie powróciła do
sułtańskiego pałacu. Tuż po bitwie nie wiedział o tym zwycięski Jan III Sobieski. Wskazano
mu jedną ze zdobycznych chorągwi jako ową najważniejszą
„chorągiew Proroka”. Zawiadomił o tym w sławnym liście
do królowej Marysieńki, ułożonym w namiotach wezyrskich.
„Chorągiew Proroka”, posłana
przez króla do Rzymu i ofiarowana papieżowi Innocentemu
XI, zaginęła w późniejszych latach w niewyjaśnionych okolicznościach.

Kościół pw. św. Józefa na Kahlenbergu

Dla upamiętnia wiktorii
wiedeńskiej, z inicjatywy organizacji polonijnych utworzony
został w latach osiemdziesiątych minionego stulecia Polonijny Komitet Obchodów Odsieczy Wiedeńskiej. Z inicjatywy krakowskiego Bractwa
Kurkowego na Kahlenbergu
powstaje obecnie pomnik Jana
III Sobieskiego. Z okazji 300.
rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej w 1983 r., wśród Austriaków, z inicjatywy prof. Otto
Svobody pojawiła się koncepcja budowy obelisku upamięt-

niającego Odsiecz
Wiedeńską, którego był też projektodawcą. Uzyskano pozwolenie
na budowę obelisku w prestiżowym
otoczeniu
gmachu
Parlamentu
przy Schmerlingplatz. W roku 1983
wmurowano tam
kamień węgielny.
W ramach tej inicjatywy powstał
komitet budowy
obelisku w formie
sześcianu o długości boku 2m. Przeprowadzono pieniężną zbiórkę publiczną,
jednak
projekt nie został zrealizowany
z powodu braku środków finansowych. Natomiast na Kahlenbergu w 2016 r. miano odsłonić pomnika króla Jana III Sobieskiego. Położono już granitowy cokół z napisami, ale
przed rocznicowymi wydarzeniami w 2016 r. nie umieszczono jeszcze rzeźby pomnika.
Może następna rocznica Odsieczy Wiedeńskiej będzie przebiegała przy ukończonym pomniku pogromcy Osmanów.
Janusz Kubit

Manewry jednostek
OSP z gminy Dukla
24 września 2016 r. w Tylawie odbyły się manewry jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dukla
i ratowników GOPR.
Na ćwiczenia rozdysponowano samochody GBA Mercedes
Atego, SLBus Renault Trafic i QUAD Polaris 500. Działania polegały na zbudowaniu stanowisk wodnych niezbędnych do gaszeniu
pożaru lasu w terenie górskim, pomoc i ewakuację przez ratowników GOPR osób poszkodowanych.
W ćwiczeniach udział wzięły jednostki:
- GOPR Bieszczady (Sekcja Dukla), OSP KSRG DUKLA,
OSP KSRG RÓWNE, OSP BARWINEK, OSP TYLAWA, OSP
MSZANA, OSP IWLA, OSP GŁOJSCE, OSP ŁĘKI DUKIELSKIE, OSP WIETRZNO.
Sobotnie ćwiczenia nawiązywały do zeszłorocznych manewrów strażackich w trudnym górskim terenie. Scenariusz zakładał
ugaszenie płonącego lasu, odszukanie rannych osób, przy wspólnej współpracy jednostek strażackich i GOPR. Ćwiczenia były
próbą wypracowania metody najszybszego i najlepszego współdziałania w terenie górskim oraz miały za zadanie poprawę błędów, które pojawiły się podczas zeszłorocznych manewrów.
Anna Chłopecka

Renowacja zabytkowych nagrobków
u dokończenie ze str. 5

nagrobków, a w roku bieżącym zostały ukończone prace remontowo- renowacyjne 3 zabytkowych nagrobków.

Informacja o usuwaniu azbestu
z terenu Gminy Dukla w 2016 roku
Gmina Dukla uzyskała dofinansowanie na realizacje zadania w ramach programu priorytetowego „System – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Nakłady finansowe pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” z
terenu Gminy Dukla.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 21.079,44 zł.
• Dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie wyniosła 9.904,74 zł
• Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wyniosła 6.933,32 zł
• Środki własne Gminy Dukla wyniosły 4.241,38 zł
Dzięki uzyskanemu przez gminę dofinansowaniu z naszego otoczenia zniknęło 65,06
tony wyrobów zawierających azbest.
Dodatkowo ze środków własnych Gminy Dukla w październiku bieżącego roku usunięte
zostanie dodatkowo 7,50 tony azbestu za kwotę 3200,00zł.

Mirosław Matyka
nr 10/2016
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• Nagrobek Nr 4-132 Marii
z Mengerów Borowskiej;
• Nagrobek Nr 4-177 Johanny
z Malchrów Sirowy;
• Nagrobek 3-213 Zygmunta
Stanisława Niedzielskiego.
Wykonane kompleksowe prace konserwatorsko-renowacyjne poprawiły stan
techniczny nagrobków oraz przywróciły
utracone walory estetyczne.
Ogólny koszt renowacji i konserwacji
w roku bieżącym to 34 000,00 zł brutto,
z czego 16 000,00 zł z dotacji celowej od Podkarpackiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z Przemyśla,
a 18 000,00 z budżetu gminy Dukla.
Wykonawcą prac jest: Pracownia
„Konserwacja Dzieł Sztuki” Przemysława Michalskiego z Krosna.
Stanisława Fornal
zdjęcia na wkładce
str. 7

W Równem powstaje

Regionalne Centrum Kultury
W ramach złożonego wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
- Program: Rozwój Infrastruktury Kultury 2016, Priorytet: Infrastruktura Kultury, Stowarzyszenie Regionalne Towarzystwo Historyczne w Równem otrzymało dofinansowanie w wysokości
350 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Regionalne Centrum Kultury w Równem rozwój infrastruktury kultury na wiejskich terenach Gminy Dukla, Podkarpacie”. Zadanie finansowane jest w trybie jednorocznym.

bliżą swoimi opowieściami historię naszego kraju. Społeczność lokalna będzie mogła skorzystać z organizowanych wieczorków poetyckich, podczas
których zaprezentowana zostanie ich twórczość. Mieszkańcy
Równego będą mieli możliwość wzięcia udziału w spo-

tkaniach pokoleń pod nazwą
Ocalmy od zapomnienia, podczas których starsi ludzie mogliby opowiadać jak wyglądało
życie w przeszłości, używając
do tego przedmiotów zebranych w Izbie Pamięci. W zamyśle Stowarzyszenia jest utworzenie Dyskusyjnego Klubu
Filmowego, który przedstawiałby ciekawe filmy, po projekcji których byłaby możliwość ich omówienia i recenzji.
Mariusz Folcik
sołtys wsi Równe
radny Rady Miejskiej w Dukli

Po prostu z natury

Babciu powiedz mi,
co jest w tych górach?
Poświęcenie pomieszczenia, w którym znajdować się będzie Regionalne Centrum Kultury

25 lipca br. pomiędzy
Gminą Dukla, a wyżej wymienionym Stowarzyszeniem została zawarta umowa na realizację zadania zleconego pod
nazwą: „Przebudowa ze zmianą
sposobu użytkowania części
poddasza budynku Domu Ludowego w Równem na pomieszczenia Regionalnego Centrum
Kultury w Równem”, wysokość
dotacji wynosi 116 670,00 zł
brutto.
W związku z podjętymi staraniami przewidziane zostały
plany i program zadań do realizacji na kolejne lata. Do działań tych należy założenie Izby
Muzealnej, gdzie umieszczone
zostaną różne narzędzia i przedmioty użytku codziennego, regionalne stroje, fotografie i dokumenty, stare książki, obrazki
a także zdjęcia, filmy i foldery.
Kolejnym zadaniem jest utworzenie biblioteki i czytelni,
które umożliwią zaspokajanie
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i rozwijanie potrzeb czytelniczych całej lokalnej społeczności.
Warto zaznaczyć, iż Regionalne Centrum Kultury będzie
miejsce organizowania spotkań z ciekawymi ludźmi, specjalistami z różnych dziedzin,
obszarem organizowania różnorodnych kursów czy warsztatów. Zainteresowane osoby
będą mogły skorzystać ze szkoleń rękodzieła artystycznego,
szycia i kroju, haftowania, malarstwa, rysunku czy rzeźby.
Zamysłem
pomysłodawców
jest, aby w obiekcie tym odbywały się bajkowe wieczory, w
czasie którym młodzież lub dorośli będą wyświetlać lub czytać bajki najmłodszym.
W ramach działalności Regionalnego Centrum Kultury
zorganizowane zostaną spotkania z młodzieżą szkolną, lekcje historii, spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy przy-

Takie pytanie zadał mi mój wnuczek, który nie rozumie co jest
w górach, które tak mocno mnie pociągają. Kilka tygodni temu
koleżanka Gosia zadzwoniła, że zapisała mnie na wyprawę w Tatry Zachodnie na Rohacze z grupą turystów CYBA z Jedlicza.
Koleżanka Dorota - szefowa wyprawy, przydzieliła mnie do tzw.
/grupy szturmowej/ jak to określił przewodnik, która ma zdobyć
dwa skalne szczyty Tatr Zachodnich położone między Doliną
Smutną i Doliną Jamnicką: Rohacz Ostry 2088m i Rohacz Płaczliwy 2125m
„Wyprawa jest o dużym stopniu trudności, są odcinki z łańcuchami, ale Marysia dasz radę, z twoją kondycją.” I tym sposobem zachęciła mnie koleżanka do zdobycia Rohaczy, chociaż
miałam chwile wahania bo przecież mam swoje lata. Jednak to
było wielkie wyzwanie, a magia gór mnie zawsze pociąga. Wyprawa 9 godzinna po nieprzespanej nocy, plecak ciężki, jak zwykle za dużo rzeczy, ale to góry, pogoda może się zmienić. Oczywiście pogoda aż za piękna, ponad 30 stopni, ani jednej chmurki
na niebie. Wchodząc na Rohacze z Wołowca z tęsknotą patrzyłam
na przekwitłe rośliny , które uwielbiam fotografować. Jeszcze oko
moje pocieszyły; wierzbówki, goryczki, dzwonki i kobierce wrzosów. Przed nami krótki odpoczynek na Wołowcu, patrząc na dostojne, skaliste Rohacze trochę zaczęłam wątpić w siebie czy dam
radę. Ale strach trzeba pokonać, uwierzyć w siebie, aby poczuć się
wolnym, ale pokora przed potęgą gór jest zawsze. Stojąc w kolejce
przed trasą z łańcuchami biję się z myślami czy podołam. Uważnie
słucham pouczeń pana przewodnika i ruszam do przodu. Rohacz
Ostry zdobyty, poczułam się wielka, że dałam radę. Rozglądam się
wkoło, podziwiając piękną przyrodę, myśląc jaka prawda kryje się
w słowach piosenki Zespołu KSU, że Z GÓRY ŚWIAT WYDAJE
SIĘ LEPSZY. Przed nami jeszcze jeden szczyt, łańcuchy, raczkowanie po skałach, jestem pewna że góry mnie lubią, dam radę, Rohacz Płaczliwy zdobyty.
nr 10/2016

Odsłonięcie pomnika
w Iwli
10 września w Iwli odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika upamiętniającego wszystkie ofiary Operacji Dukielsko-Preszowskiej - jednej z największych operacji górskich II wojny światowej.
Uroczystość rozpoczął p. Krzysztof Woźniak witając mieszkańców i zaproszonych gości. Do Iwli przybyła delegacja ze Słowacji i z Czech. Uroczystość uświetniała Orkiestra Dęta Gminy
Miejsce Piastowe, strażacy oraz harcerze z Lubatowej. Następie
odbyła się msza święta polowa odprawiona przez proboszcza parafii Iwla ks. Józefa Konieczko. Po mszy dyrektor Muzeum Historycznego w Dukli Waldemar Półchłopek przedstawił historię operacji dukielsko-preszowskiej, zwanej również
bitwą o Przełęcz Dukielską.

Odsłonięcie obelisku w Iwli

Następnie odsłonięto i poświęcono
obelisk. Kwiaty przed obeliskiem złożyli: przedstawiciele mieszkańców
Iwli Krzysztof Woźniak radny Rady
Miejskiej w Dukli i sołtys Iwli Mariusz Kędra, Jan Holodniak - Primator
Mesta Svidnik, Josef Rodák z delegacją, prawnuk gen. Ludwika Svobody Miroslav Klusák, burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, sekretarz gminy Dukla
Halina Cycak i skarbnik Jolanta Bik,
Komendant Miejski Policji w Krośnie
Leszek Buryła i Komendant Komisariatu Policji w Dukli Jerzy Szwast, zastępca Komendanta Miejskiego PSP
w Krośnie Mariusz Bieńczak.
Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem pieśni patriotycznych
w wykonaniu dzieci i harcerzy.
Fot. i tekst Anna Chłopecka
Pokonałam trudności dziękując Bogu, że dałam radę, podziwiam
piękny bezkresny świat, tutaj czuję się
człowiekiem wolnym i szczęśliwym.
Jak ważne i prawdziwe są słowa
Wielkiego Miłośnika Gór stanowiące odpowiedź na pytanie mojego
wnuczka:
Góry pozwalają doświadczyć trudu
wspinaczki,
Strome podejścia kształtują charakter,
A kontakt z przyrodą daje pogodę
ducha
		
/Jan Paweł II/
Nie Internet lecz obserwacje pięknej przyrody - po prostu z natury.
Maria Walczak
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Aksamity Magdaleny Wyżkowskiej-Figury

Magdalena Wyżykowska-Figura urodziła się w Jasionowie, w powiecie brzozowskim, ale swoje dorosłe życie związała z Krosnem. Jest absolwentką Instytutu Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie, obroniła dyplom z Malarstwa w pracowni
prof. ASP Stanisława Batrucha. Swoją twórczość malarską łączyła
z edukacją artystyczną dzieci, młodzieży i studentów odnosząc na
obu polach liczne sukcesy. Na swoim koncie ma 30 indywidualnych prezentacji w kraju (m.in. w Krakowie, Lublinie, Jaśle, Sanoku, Krośnie, Lesku) i za granicą (w Koszycach, Bardejowie,
Humennem, Michalowcach, Stropkowie) oraz udział w ponad 100
wystawach zbiorowych. Uczestniczyła w przeszło 80 międzynarodowych i ogólnopolskich plenerach malarskich, wielokrotnie w
międzynarodowych sympozjach artystycznych, w takich miejscowościach, jak: Dudince (2008, 2009), Brusno (2008, 2013, 2014),
Strba (2011), Hokovce (2012, 2013, 2014), Koszyce (2016). Malarka brała również udział w wielu akcjach plastycznych i przedsięwzięciach charytatywnych na rzecz potrzebujących, wspierając
je swymi obrazami, za co została dwukrotnie uhonorowana „Aniołami wdzięczności”.

W 77. rocznicę
śmierci porucznika
Świętochowskiego
2 września 2016 r. w Barwinku
W 77. rocznicę bohaterskiej
śmierci por. Rajmunda Feliksa
Świętochowskiego odbyła się
w Barwinku uroczystość odsłonięcia tablicy memoratywnej
poświęconej temu oficerowi.
Inicjatorem
przedsięwzięcia
byli mieszkańcy Barwinka zebrani pod kierownictwem sołtysa Józefa Magnuszewskiego,
byłego funkcjonariusza Straży
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Granicznej z miejscowej, byłej placówki Straży Granicznej
(SG). Ksiądz kapelan Bieszczadzkiego Oddziału Straży
Granicznej z Przemyśla ppor
Łukasz Kociołek odprawił
mszę w kościele rzymsko-katolickim w Barwinku. Następnie
dowódca uroczystości kpt. SG
Bartłomiej Galanty przeprowaciąg dalszy na str. 12 u

Magdalena Wyżykowska-Figura

Oto jedna z wypowiedzi
Magdaleny
Wyżykowskiej:
Odpowiadam na prośby z fundacji czy potrzeby aukcji charytatywnych. Rozmawiam o tym z
młodzieżą, że należy się podzielić, dać coś z siebie potrzebującym, a dobro i serce okazane
innym wróci. Pomaganie chorym dzieciom, osobom starym,
niepełnosprawnym daje uczucie zadowolenia.
Praca artystyczna oraz
praca edukacyjna z młodzieżą
była wielokrotnie nagradzana
i doceniana, otrzymała dwukrotnie Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i trzykrotnie Prezydenta Miasta Krosna, w tym w 2014 roku została uhonorowana „Za całokształt twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury
i ochronę dziedzictwa kulturowego”. Ponadto została odznaczona Medalem KEN, złotą odznaką TPD Przyjaciel Dziecka,
Srebrnym Krzyżem Zasługi.
W swojej twórczości podejmuje malarstwo pejzażowe,
martwą naturę, postać ludzką,
przyrodę, kwiaty. Warto tu zacytować Artystkę: Piękno przyrody ukazuję w ukwieconych
łąkach, łanach zbóż, kompozycjach kwiatowych. Tu posługuję się całą paletą barw, różnorodnością form lub aksamitnym podłożem podkreślającym światło i bogactwo kolorów. Są to często interpretacje
kwiatów zapamiętanych. Z kolei o kompozycjach abstrakcyjnych mówi, że: Jest to gra linii, plam, światła, faktur. Odwołuje się w nich do wyobraźni
i wrażliwości odbiorcy. Każdy
może je sobie dowolnie interpretować i indywidualnie przeżywać. Magdalena Wyżykowska-Figura od jakiegoś czasu
pracuje w cyklach, jak sama

mówi: cykle żyją we mnie jakby
poziomowo – to otwarta historia, niektóre z nich mają charakter symboliczny i osobisty,
np.: Życie kobiety, czy Anioły.
Te i cykle kompozycji abstrakcyjnych, jak Emocje i Przenikanie światła, ostatni malowany na aksamicie, uzyskały
bardzo dobre recenzje. Znawcy
sztuki pisząc o jej pracach podkreślają dużą wrażliwość, zarówno w doborze tematów, jak
i w sposobie ich ujęcia i plastycznej transformacji. Profesor Stanisław Batruch recenzujac jej prace pisze: w impresyjnym i realistycznym widzeniu świata stara się zatrzymać
i utrwalić jego urodę, żywo odczuwa naturę i z niej w części
czerpie inspiracje do pracy nad
obrazem, który cechuje głęboka
refleksja i nastrój.
Tworzy głównie w technice
olejnej, collage i w technice
mieszanej. Swoją artystyczną
indywidualność
zaznaczyła
stosując oryginalną, unikatową
technikę malarstwa olejnego na
aksamicie. Ten bardzo rzadki
rodzaj malarstwa charakteryzuje się dużą głębią tła oraz wyrazistością barw.
O twórczości Malarki powstał w 2011 r. film nakręcony
przez TVP Rzeszów w cyklu
Niezwykli, również w albumie
Sztuka Podkarpacia, w IV tomie została zaprezentowana jej
twórczość. Artystka jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia
Edukacji Plastycznej (PSEP).
Jej prace wzbogacają kolekcje
prywatne, państwowe, galerie
i muzea w Polsce i za granicą
(m.in. w Niemczech, Kanadzie,
USA, Francji Anglii, Holandii,
Słowacji, Danii i Watykanie).
Aleksandra Żółkoś
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Martwa natura z irysami,1995,
olej, aksamit, 80x60

Iwonicz Zdrój nocą, 2005, olej, aksamit, 60x804

Kompozycja abstrakcyjna, 2014,
z cyklu Przenikanie światła, olej,
aksamit, 60 x 80
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Msza św. w kościółku w Barwinku

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar i sekretarz gminy Dukla Halina Cycak
składają kwiaty pod obeliskiem

Fot. kbr

Warta honorowa przy obelisku
z tablicami
Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości

Babciu powiedz mi, co jest w tych górach?

nr 306

Widok na Tatry,
na pierwszym planie Wierzbówka kiprzyca

W Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli prezentowana jest od
30 września do 30 października 2016 roku wystawa prac Magdaleny Wyżykowskiej - Figury artysty malarza, pedagoga, społecznika. Jest to już 30. wystawa indywidualna Artystki, zatem jubileuszowa. Ekspozycja ma charakter retrospektywny i jest swoistym
podsumowaniem doświadczeń artystycznych Malarki. Na wystawie pokazano ponad 60 prac o różnorodnej tematyce i technikach
z całego okresu twórczości Artystki. Jednak najbardziej uwagę
przyciąga oryginalne malarstwo olejne na aksamicie, nazywane
przez profesora Stanisława Batrucha aksamitnymi obrazami.

Fot. Maria Walczak

str. 11

Uczestnicy wyprawy

Aksamity Magdaleny
Wyżykowskiej-Figury

W 77. rocznicę śmierci porucznika Świętochowskiego
u dokończenie ze str. 10

dził z ceremoniałem wojskowym odsłonięcie tablicy. Dowódca
Kompani Honorowej – kpt. SG Leszek Grzegorzak złożył meldunek komendantowi BOSG płk SG dr Piotrowi Patla i dowódcy
Placówki SG w Sanoku ppłk SG Pawłowi Lubieńskiemu. Na pomniku poświęconym żołnierzom i funkcjonariuszom służby granicznej w latach 1918-2007, odsłoniętym 11 IX 2011 r. na placu
przed Domem Ludowym w Barwinku, umieszczona została tablica upamiętniająca porucznika Rajmunda Świętochowskiego
o treści:
W HOŁDZIE
POR. RAJMUNDOWI ŚWIĘTOCHOWSKIEMU
DOWÓDCY 1. PLUTONU 1. KOMPANII BATALIONU
KOP „DUKLA”
2. PULKU PIECHOTY KOP „KARPATY”
POLEGŁEMU 2 WRZEŚNIA 1939 R. W BARWINKU
W OBRONIE GRANICY RP
której odsłonięcia dokonali:
Witold Lechowski – wicewojewoda podkarpacki, Jan Juszczak –
starosta krośnieński,
Andrzej Bytnar – burmistrz Dukli oraz komendant BOSG płk SG
dr Piotr Patla.
W trakcie uroczystości poczet sztandarowy w składzie st.
chor. SG Mariusz Świszcz (dowódca), mł. chor. SG Andrzej Nahacz (sztandarowy) oraz sierż. sztab. SG Witold Hanus (asystujący) poprowadził i prezentował sztandar BOSG. Po odsłonięciu
tablicy memoratywnej wicewojewoda podkarpacki odczytał list
Ewy Leniart – wojewody podkarpackiego. Po tym głos zabrał starosta krośnieński, komendant BOSG i ksiądz kapelan. Narratorem
odsłonięcia tablicy była st. chor. SG Anna Michalska. Następnie
wicewojewoda podkarpacki, starosta krośnieński, burmistrz Dukli i sekretarz Gminy Dukla Halina Cycak oraz komendant BOSG
złożyli kwiaty pod pomnikiem z tablicą poświęconą por. Świętochowskiemu. Złożenia kwiatów pod pomnikiem dokonali także:
mł. insp. Leszek Buryła – komendant Miejski Policji w Krośnie,
st. bryg. Krzysztof Korzec – komendant Miejski Państwowej
Straży Pożarnej w Krośnie, Zbigniew Żywiec – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dukla oraz sołtys Józef Magnuszewski z Marią Kwaśniowską, mieszkanka Barwinka.
W
uroczystości
uczestniczył także proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Tylawie
ks. Marek Lewandowski oraz dyrektor Zespołu
Szkół Publicznych w Tylawie Aleksander Kosior
wraz z uczniami. Na uroczystość przybyli również
emerytowani funkcjonariusze Straży Granicznej:
ppłk Jerzy Jezierski, ppłk
Grzegorz Jadach, mjr
Zdzislaw Dudzic, st. chor.
szt. Bogusław Jastrzębski i st. sierż. szt. Mieczyslaw Nykiel. Przybyli
Tablica memoratywna poświęcona
por. Rajmundowi Świętochowskiemu
także fundatorzy tablicy
umieszczona na obelisku w Barwinku
- mieszkańcy Barwinka
str. 12

oraz delegacja Krościenka Wyżnego w osobach Władysława Zająca i Dariusza Szmyda.
Doskonale zorganizowana i przeprowadzona uroczystość nabrała szczególnego znaczenia dzięki udziałowi pododdziału reprezentacyjnego BOSG wraz z komendantem płk SG dr Piotrem Patlą. Dopisała także pogoda zarezerwowana wcześniej na tą okoliczność przez sołtysa Barwinka. Po zakończeniu części oficjalnej druhowie strażacy z OSP Barwinek oraz część uczestników
wzięła udział w sesji zdjęciowej przed domem ludowym, celem
utrwalenia dla przyszłych pokoleń tej doniosłej nie tylko dla miejscowej społeczności uroczystości. Redaktor naczelna DPS wykonała serię zdjęć obrazujących wydarzenie, które prezentowane są
na informacyjnej stronie internetowej: http://www.dukla.pl/index.
php?aid=2271, z których kilka zamieszcza się w bieżącym numerze Dukli.
Janusz Kubit

To były piękne dni …
Jak obchodzono 650-lecie Łęk Dukielskich.
Od 26 do 28 sierpnia 2016 r. mieszkańcy Łęk Dukielskich
świętowali 650-lecie wzmianki o naszej miejscowości w dokumencie z 1366 r. podpisanym przez Kazimierza Wielkiego. Przygotowania do tego święta trwały trzy lata i angażowały zarówno
mieszkańców wsi, jak też tych spoza niej.

Każdy dzień obchodów
miał inny wymiar. W piątek
26 sierpnia uroczystość rozpoczęła się Mszą św. celebrowaną przez ks. Wojciecha Kisiela i ks. Zdzisława Babiarza. Oprawę muzyczną zapewnił zespół EdBand pod batutą
Edwarda Świątka, który po
Mszy św. na specjalnie przygotowanej platformie „oznajmiał” Łęczanom dźwiękami
instrumentów dętych początek
wielkich uroczystości. Grupa
muzyków wraz z dyrygentem
koncertowała na posesjach
mieszkańców, którzy chętnie
zapraszali na swoje podwórka
i gościli muzykantów. W tym
czasie inni Łęczanie i zaproszeni goście mogli podziwiać
galerię wybranych dzieł profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego Stanisława Białogłowicza, a także rzeźby profesora
Wincentego Kućmy, jednego
z najwybitniejszych współczesnych polskich rzeźbiarzy. Wieczorem Łęczanie bawili się przy ognisku podczas
biesiady, gdzie kosztowali łęckie przysmaki przygotowane

przez panie z Koła Gospodyń
Wiejskich i członkinie Stowarzyszenia „Kółko Rolnicze”.
Dzień 27 sierpnia 2016 r.
miał charakter podniosły i patriotyczny w związku z odsłonięciem pomnika poświęconego żołnierzom Armii Krajowej oraz Pomnika
Wdzięczności
Pokoleniom
Łęk Dukielskich. Takiego wydarzenia nie było wcześniej
w naszej miejscowości, dlatego stało się ono dla wszystkich piękną lekcją historii.
Uroczystość rozpoczęto pieśnią „Kiedy ranne wstają zorze”, a następnie odśpiewano
hymn państwowy. Wydarzeniu nadała splendoru obecność żołnierzy. Wojskową asystę honorową w składzie: poczet sztandarowy 5 bsp, poczet flagowy, kompania honorowa i posterunek honorowy wystawiła 2. Kompania Zmechanizowana ze
składu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen.
Andrzeja Galicy z Przemyśla. Dowódcą Kompanii Honorowej był por. Daniel Buż.
nr 10/2016

W uroczystościach jubileuszowych wzięła udział Orkiestra Reprezentacyjna Straży
Granicznej z Nowego Sącza pod batutą zastępcy naczelnika mjr SG mgr Leszka
Miecznikowskiego. Jej obecność zawdzięczaliśmy inicjatywie Organów Przedstawicielskich Żołnierzy Zawodowych Wojsk Lądowych, wystąpieniu dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich
płk dypl. Zenona Brzuszko
i aprobacie Komendy Głównej Straży Granicznej oraz
przychylności naczelnika Orkiestry
Reprezentacyjnej
Straży Granicznej ppłk SG
dr hab. Stanisława Strączka.
Obchody uświetniły również poczty sztandarowe Komendy Miejskiej Policji
w Krośnie, Zespołu Szkół
Publicznych im. Jana Pawła
II w Łękach Dukielskich,
OSP Łęki Dukielskie i pocztu
sztandarowego reprezentującego Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie.
Wydarzenie to nie odbyłoby się, gdyby nie pasja
i zamiłowanie do historii Lesława Wilka, który przez wiele
lat zbierał materiały dotyczące działalności partyzanckiej na terenie Łęk Dukielskich. W wygłoszonym referacie Lesław Wilk nawiązał do pomnika, który „upamiętniał walkę o niepodległość kraju toczoną na terenie naszej miejscowości i okolic przez członków Wojskowej
Konspiracji Niepodległościowej, żołnierzy AK oraz mieszkańców Łęk, którzy udzielali
wsparcia, dając przykład wielkiego patriotyzmu”. W listopadzie 1943 roku powstał OP
11, jeden z pierwszych w inspektoracie AK Jasło pod dowództwem Józefa Czuchry ps.
„Orski”. Służyło w nim kilku
Łęczan. Z dalszej części referatu dowiadujemy się, że przysiółki Myszkowskie i Pałacówka oraz Łazy dla żołnierzy OP 11 stały się drugim donr 306

mem. Sam oddział był bardzo
aktywny i przeprowadził wiele
akcji przeciwko niemieckiemu
okupantowi. Przez Łęki Dukielskie przechodził również
szlak przerzutowy na Węgry.
Tutaj funkcjonowały konspiracyjne Izby Chorych, składy
amunicji i broni, a okoliczne
lasy kryły partyzantów. Po
wyzwoleniu dowódca OP 11
ps. „Orski” został aresztowany
przez Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego w Rzeszowie.
Zginął postrzelony podczas
próby ucieczki. Jego ciała nie
odnaleziono.
Następnie, kpt. Jan Jastrzębski oczytał Apel Pamięci Pokoleń. W Apelu przywołał Pokolenia, których
praca i służba na rzecz lokalnej społeczności i Ziemi Dukielskiej formowała narodowy byt o silnej woli trwania w wolności i niepodległości, łęckich społeczników, założycieli organizacji wiejskich, szkoły, wójtów, naczelników i sołtysów, pierwszego
proboszcza parafii Łęki Dukielskie - ks. Władysława Nowaka, ponad 200 mieszkańców Łęk Dukielskich - żołnierzy I i II wojny światowej,
którzy swoim bohaterstwem
i niejednokrotnie ofiarą z życia
dali świadectwo obrony najwyższych patriotycznych wartości. W dalszej części przywołał ppor. Władysława Kuziarę, nauczyciela z Łęk Dukielskich, dowódcę kompanii
w Batalionie Obrony Narodowej „Dukla”, żołnierza II
Korpusu Polskiego w PSZ na
Zachodzie, a także żołnierzy
Armii Krajowej z oddziałów
partyzanckich, mieszkańców
Łęk Dukielskich, szczególnie z przysiółków Myszkowskie, Pałacówka i Łazy, kierowanych przez sołtysa wsi Józefa Kołacza i Radę Sołecką,
wspieranych przez ks. Piotra
Mocha, proboszcza z Kobylan, którzy nie bacząc na zagrożenie zapewniali pomoc
partyzantom. Wezwał żołnierza Polskich Sił Powietrznych z 300 Dywizjonu Bom-

Marek Więch i jego rzeźby

Wystawa rzeźb
Marka Więcha
W czwartek 15 września br. o godzinie 17.00 w Galerii Trangranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej odbył się wernisaż
wystawy prac rzeźbiarskich Marka Więcha.
Autor urodził się w 1957 roku w Domaradzu i jest absolwentem Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Swoją pasję,
zaszczepioną przez dziadka i ojca, rozwija od około 1980 roku.
Rzeźby artysty nawiązują do kultury, historii, tradycji religijnych
i obrzędowych terenu południowej polski. Można w nich również
odnaleźć motywy współczesne. Wystawa zorganizowana przez
OK Dukla jest siódmą indywidualną prezentacją autora. Wcześniej rzeźby Marka Więcha można było zobaczyć m. in. w Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie, w Galerii w Rymanowie Zdroju
czy w Szkole Ludowej w Żarnowcu. Autor jest zdobywcą wyróżnień w konkursach amatorskich twórców ludowych.
Przeważającą część wystawy stanowią płaskorzeźby pokryte
farbami akrylowymi i olejnymi w szerokiej barwie kolorystycznej.
Wystawa prac Marka Więcha potrwa do połowy października.
Serdecznie zapraszamy.
Katarzyna Błaż

bowego „Ziemi Mazowieckiej”, 304 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Śląskiej”
i 305 Dywizjonu Bombowego
„Ziemi Wielkopolskiej”, instruktora w 18. Operational Training Unit (jednostce
szkolenia operacyjnego) znanym jako Ośrodek Wyszkolenia Bojowego Załóg Bombowych, lotnika sierż. Władysława Kordysia, trzykrotnie kawalera Krzyża Walecznych, poległego śmiercią lotnika 08 października 1943
roku w okolicach Saint Nazaire. Na cześć tych wszyst-

kich bohaterów i innych poległych w obronie ojczyzny oddano salwę honorową.
Następnie odsłonięto Pomnik Wdzięczności i Tablicę
Konspiracji Niepodległościowej. Odsłonięcia dokonali:
Lesław Wilk, Irena Kubaszczyk - córka Jana Kołacza, sołtysa z lat okupacji niemieckiej
i Józef Pernal ps. „Trzmiel”
z OP 11 „Orskiego”. W kolejnej części uroczystości przystąpiono do składania kwiatów pod pomnikami. Kolejno
były to: delegacja reprezenciąg dalszy na str. 16 u

str. 13

To były piękne dni …

W Równem powstaje
Regionalne Centrum Kultury

650-lecie Łęk Dukielskich

Stan budynku przed rozpoczęciem budowy

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 650 lat Łęk Dukielskich

Mieszkańcy Łęk Dukielskich tłumnie uczestniczyli w uroczystości

Uczestnicy otwarcia projektu przebudowy poddasza Domu Ludowego w Równem
na pomieszczenia Regionalnego Centrum Kultury
Prace remontowe w pomieszczeniach Regionalnego Centrum Kultury

Apel Pamięci Pokoleń odczytał kpt. Jan Jastrzębski

Odsłonięcie pomnika w Iwli

Odsłonięcie tablicy Konspiracji Niepodległościowej poświęconej żołnierzom AK

Odsłonięcie pomnika
Wiązankę kwiatów składają Komendant Miejski Policji w Krośnie mł. insp.
Leszek Buryła i Komendant Komisariatu Policji w Dukli podkom. Jerzy Szwast

Kwiaty pod obeliskiem składa Mirosław Klusak - prawnuk gen. Ludwika Svobody

Wiązankę kwiatów pod pomnikiem składają: senator Alicja Zając i wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska

Kwiaty składają przedstawiciele samorządu dukielskiego: burmistrz Dukli
str. 14
Andrzej
Bytnar, przewodniczący RM w Dukli Andrzej Dziedzic
oraz radny RM w Dukli Tomasz Węgrzyn

Henryk Kyc - autor książki „Moje Łęki Dukielskie” podczas uroczystości dokonr 10/2016
nywał wpisów

Mszanr
św.306
ekumeniczna w Kościele Polskokatolickim w Łękach Dukielskich

Tomasz Węgrzyn - sołtys wsi Łęki Dukielskie i radny RM w Dukli
odbiera medal okolicznościowy: 650 lecie Łęk Dukielskich

str. 15

To były piękne dni ...
u dokończenie ze str. 13

tantów Łęk Dukielskich - Andrzej Kędra, Maria Kołacz,
szef OSP Józef Bal, następnie
wicemarszałek województwa
podkarpackiego - pani Maria
Kurowska wraz z panią senator RP Alicją Zając, starosta
krośnieński - Jan Juszczak
z panią Grażyną Ostrowską,
dalej Komendant Miejski Policji w Krośnie mł. insp. Leszek
Buryła wraz z Komendantem
Komisariatu Policji w Dukli podkom. Jerzym Szwastem. W imieniu władz gminy
kwiaty złożył burmistrz Dukli
Andrzej Bytnar wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej
w Dukli Andrzejem Dziedzicem i radnym Tomaszem Węgrzynem.
Podczas uroczystości zasadzono okolicznościowy dąb
przywieziony z lasu katyńskiego. Pamiątkowe drzewo
zasadzili ks. prałat Kazimierz
Kaczor, ks. proboszcz Zdzisław Babiarz oraz podinspektor policji w stanie spoczynku
- Stanisław Syzdek.
W dalszej części dnia zaplanowane uroczystości kontynuowano w sali widowiskosportowej. Tutaj odbyła się
uroczysta sesja pod kierownictwem przewodniczącego Rady
Miejskiej w Dukli Andrzeja
Dziedzica. Podczas tego wydarzenia sołtys Łęk Dukielskich, Tomasz Węgrzyn, pięknie zaprezentował historię wsi
od czasów najdawniejszych
po współczesne. Dzięki zebranym fotografiom przedstawił najważniejsze wydarzenia
związane z historią miejscowości. Podziwialiśmy również
występy uczniów i absolwentów naszej szkoły w oprawie
muzycznej wokalistek i chóru
dziecięco-młodzieżowego
pod batutą Andrzeja Aszlara
oraz wysłuchaliśmy prezentacji książki Henryka Kyca pt.
„Moje Łęki Dukielskie – na
przestrzeni dziejów”. Po zakończonej sesji zgromadzeni
str. 16

goście i mieszkańcy Łęk Dukielskich zgromadzili się przy
uroczystym obiedzie. Jednocześnie, o godz. 15:00 odbyła
się Msza św. w parafii polsko-katolickiej
upamiętniająca jubileusz 650-lecia naszej
miejscowości. W Kościele
Polskokatolickim odbyła się
msza św. ekumeniczna, w której uczestniczyli zaproszeni
gości, a także uczestnicy IV
Rajdu Rowerowego „Oikoumene”, który w tym roku odbył się dla uczczenia 650 lecia Łęk Dukielskich. Podczas mszy św. proboszcz parafii ks. Roman Jagiełło wręczył
gościom i mieszkańcom Łęk
Dukielskich medale „Oikoumene”. Otwarta została wystawa ikon autorstwa Barbary
i Zbigniewa Marchewków.
Trzeci dzień obchodów
miał charakter sportowo-rekreacyjny. Na stadionie LKS
„Zorza” odbyły się mecze piłkarskie pomiędzy drużynami:
Komendy Miejskiej Policji
w Krośnie, Państwowej Straży
Pożarnej w Krośnie, Urzędu
Miasta Krosna i Urzędu Miejskiego w Dukli, „Oldboys
Łęki Dukielskie”. Miłośnicy
piłki nożnej mogli kibicować
swoim faworytom. W trakcie imprezy sportowej swoimi umiejętnościami popisywali się młodzi judocy trenera
Pawła Jurysia z UKS Skorpion w Krośnie. Atmosfera
służyła zdrowej rywalizacji,
a grochówka przygotowana
przez strażaków dodawała siły
zapalonym piłkarzom. W tym
samym czasie inni uczestnicy
obchodów przysłuchiwali się
zespołom ludowym występującym na terenie Kółka Rolniczego. Dzieci chętnie robiły
sobie zdjęcia w radiowozie policyjnym, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Obok
stoiska policyjnego swoje
umiejętności ratownicze prezentowali wolontariusze ze
stowarzyszenia Rycerskiego

i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy – Lazarus.
Niezwykle ciekawy okazał się
pokaz Straży Pożarnej, w którym strażacy ratowali uwięzionego w wąwozie człowieka.
Ten niecodzienny sprawdzian
strażackich umiejętności skupił sporą grupę widzów. Na terenie Kółka Rolniczego gościliśmy również pracowników
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Krośnie: Bernadeta Rajchel, Michał Bobusia oraz studenci Rafał Muchowski i Jakub Bogaczyk.
Na swoim stoisku zaprezentowali ciekawe urządzenia, m.in.
georadar - specjalistyczny
sprzęt do bezinwazyjnego badania podłoża. Takim właśnie
sprzętem, w 2015 roku na terenie Łęk Dukielskich, prowadzono poszukiwania dawnych obiektów. Metodę georadarową w ramach zajęć dydaktycznych z geofizyki poznają
studenci kierunków inżynieria środowiska oraz górnictwo
i geologia. Innymi urządzeniami prezentowanymi na stoisku PWSZ były: model motoszybowca klasy F5J z silnikiem elektrycznym oraz quadrocopter, tzw. dron - przystosowany do filmowania
z powietrza. Obydwa sprzęty
zostały zaprojektowane i wykonane przez studentów Koła
Naukowego „Lotnik” działającym przy kierunku mechanika
i budowa maszyn. Całość uroczystości zamknął spektakularny pokaz sztucznych ogni.
Jako członek Komitetu
Obchodów 650-lecia Łęk Dukielskich serdecznie dziękuję
wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości i sprawili, że
te trzy dni były wyjątkowe.
Swoją pracą i obecnością daliście wyraz wielkiego patriotyzmu i oddania naszej małej
ojczyźnie. Tym bardziej Łęki
Dukielskie zasługują na pochwałę, gdyż nie było lidera,
który zarządzałby wszystkim,
a jednak tak wielu czuło się

odpowiedzialnymi za organizację, wizerunek, oraz obchody. Składam serdeczne podziękowania: kpt. Janowi Jastrzębskiemu z Dowództwa
Generalnego Rodzajów Sił
Zbrojnych, Dziekanowi Korpusu Oficerów Zawodowych
Wojsk Lądowych, który opracował oprawę związaną z odsłonięciem pomników, Lesław Wilkowi – miłośnikowi
historii, współzałożycielowi
i współwłaścicielowi Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych, Zarządowi LKS „Zorza”, Kołom Gospodyń Wiejskich
z Łęk Dukielskich i Myszkowskiego, Stowarzyszeniu
„Kółko Rolnicze”, Członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach Dukielskich,
Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie, Państwowej
Straży Pożarnej w Krośnie,
Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Krośnie, Rycerskiemu i Szpitalnemu Zakonowi św. Łazarza z Jerozolimy – „Lazarus”, zastępcy
prezydenta Krosna - Tomaszowi Solińskiemu. Serdecznie dziękuję koleżance Beacie
Bek za nagrywanie uroczystości i uwiecznienie ważnych
wydarzeń z tych pięknych dni.
Dziękuję wszystkim moim
kolegom i koleżankom, na
których pomoc i zaangażowanie mogłam liczyć wraz
całym komitetem.
„Nie powinniśmy odejść
z tej ziemi, nie zostawiając śladów, które polecać będą naszą
pamięć potomności”- Napoleon Bonaparte.
Z pewnością obchody 650
– lecia Łęk Dukielskich pozostaną takim śladem i zapiszą
się na kartach historii naszej
małej społeczności lokalnej,
a wspomnienia o tych wszystkich wspaniałych wydarzeniach pozostaną w naszej pamięci i sercach na długo.
Katarzyna ReczkowskaBuryła
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Grzegorz Rosłoński pierwszy,
Wawrzyniec Maziejuk ostatni
3 września odbył się
w Mszanie IV Bieg o Kwitnący kalosz Sołtyski. Bieg jak
zresztą wcześniejsze 3 edycje
zorganizowała pani sołtys Ewa,
mimo że trzecia edycja miała
być ostatnią, to jednak pani sołtys zmobilizowała prawie całą
Polskę, aby bieg zorganizować
i dopiąć swego tzn. promować
Mszanę. W biegu generalnym
uczestniczyło 45 zawodników:

Kolejne 6 miejsca w kat. mężczyźni zajęli: 1. Grzegorz Rosłoński z Gorlickiego Klubu
Cyklistów z czasem 00:46:23,
2. Krzysztof Wiernusz z Finiszu Rymanów – 00:46:47, 3.
Piotr Moździerz – 00:47:32, 4.
Piotr Smolak z MOSiR Dukla
– 00:47:32, 5. Jan Rodzinka z
KB Athletick Zręcin – 00:50:10,
6. Grzegorz Bożek z Dzikie
Życie Runteam – 01:00:57.

Dla mnie – organizatora – ten bieg
nie jest wyścigiem,
tylko imprezą, mającą na celu pokazanie piękna Beskidu
Niskiego; szansą dla
zawodników na pobyt na uroczej trasie i
okazją do wspólnego
spędzenia czasu przy
pierogach,
napojach i muzyce po powrocie z trasy; stąd
też pierwsi zawodnicy wbiegający na
metę nie otrzymują
najdroższych
nagród. Moim celem
na bieg 2016 było,
aby każdy uczestnik, oprócz mateEwa Kaczmarska - Więckowska
riałów w pakietach
startowych wyjechał
z Mszany z jakimś wylosowanym upominkiem. Zabiegałam o nie
przez rok i udało się, dzięki sponsorom (wymieniam w przypadkowej kolejności, bo wszyscy są dla mnie jednakowo ważni):
– Agroturystyka „Stara Szkoła” (dwa talony na 150 zł i voucher na
darmowy, dwudniowy pobyt w agroturystyce)
– Przewodniczący Rady Powiatu (puchar dla najstarszego uczestnika zawodów)
– Zbigniew Cieślak (12 statuetek dla trzech pierwszych miejsc
w kategorii: bieg mężczyźni, bieg kobiety, nw mężczyźni, nw
kobiety.)
– Andrzej Bytnar, Burmistrz Dukli (plecak, skarpety)
– Uzdrowisko Iwonicz (pakiety kosmetyków)
– Zenon Fedak, Radny Powiatu (plecak, skarpety)
– Bohdan Gocz (plecak, skarpety)
– Starostwo Powiatowe w Krośnie (pakiety sportowe)
– Chyrowa-ski (karnety 10-przejazdowe na sezon 2016-2017r.)
– Zakład Mięsny „Jasiołka” (kabanoski i wsad do kotła żywieniowego)
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W kat. kobiet najszybsze były:
1.Anna Lorek z KB Maratończyk Dębica – 01:05:19, 2.
Marta Szymczyk z Mszany –
01:15:46, 3. Ewelina Toropiła
reprezentująca AZS Politechnikę Rzeszowska – 01:18:06,4.
Anna Słowik z AZS PWSZ
Krosno – 01:19:58, 5. Aleksandra Głowacka z Krakowa
– 01:29:05. Ostatni przybiegł
Wawrzyniec Maziejuk repre-

zentujący Gospodarstwo Ekologiczne „Figa” z Mszany. Powiedział, że jest bardzo szczęśliwy, że ukończył bieg, bo był
bez treningów. Obiecał pani
sołtys i pobiegł. Wielkie gratulacje. Równocześnie odbywały
się zawody w Nordick Walking i zawody dziecięce w różnych kategoriach wiekowych.
Imprezę uświetnił występ Zespół Tereściacy z Zawadki Rymanowskiej i Mszany. Można
było zakupić ciasta domowe,
herbaty ziołowe, konfitury
i inne specyfiki. Nagrody dla
zawodników były bardzo zróżnicowane. Medale w formie
pierników przygotowali Monika i Maciej z Iwli.
kbr

– Akademia Ekonomoiczno-Humanistyczna w Łodzi (power banki i pendrive)
– Rodzinne Gospodarstwo Ekologiczne „Figa” (sery kozie i serniki)
-Ireneusz Cichy (gadżety sportowe)
– PBS Bank (gadżety)
– Księgarnia w Dukli – Pani Zajkowska (przybory i artykuły papiernicze)
– Sklep sportowy w Krośnie (krokomierz)
– Pagumet (talony na wymianę opon)
– Restauracja ZIKO (talony na pizzę)
– Agroturystyki „EJ”, „Pod Chyrową”, „Bez Barier” (vouchery na
pobyt)
– Restauracja „Pod Piratem” (wkład do kotła żywieniowego)
i miejscowi rękodzielnicy.

Dziękuję:
• Paulinie i Wojtkowi ze „Starej Szkoły” za przeprowadzenie
biegu dla dzieci na terenie swojego ogrodu.
• Zbyszkowi Cieślakowi z Bełchatowa i jego gościom, Dominikowi Habdasowi z Wetliny, grupie „mieleckiej”, czyli Lechowi
i Bańce, „Babce”, Pani Wójt z Bojanowa, za pomoc w oznakowywaniu trasy, atrakcyjną obsługę punktów żywieniowych na
trasie.
• Paniom z KGW pod wodzą Marii Wielgosz za ogarnięcie
kuchni, obsługi i całej reszty.
• Strażakom z OSP Mszana za porządek na trasie biegu, parkingach i placach zabaw.
• Mirelce za sekretarzowanie, Krystynie Szymczyk za dekorację
i loterię fantową.
• Dziewczynom (wiedzą które) za pracę w biurze zawodów oraz
na mecie.
• Zespołom za umilenie nam popołudnia.
• Panu Tadeuszowi z Katowic i Pani Ani Lenkiewicz za artystyczną pracę z dziećmi.
Wszystkim, których pominęłam a było ich jeszcze sporo: dziękuję, dziękuję, dziękuję!!!
Nie gniewajcie się, że nie wymieniłam z imienia i nazwiska.
Ewa Kaczmarska –Więckowska
Sołtys Mszany
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Triathlon w Kraśniku
i Krakowie

Remont nagrobków

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI informuje

Iron Dragon
– Triathlon w Krakowie
W niedzielę 11. września br. Piotr Smolak wystartował w IV Iron Dragon- Triathlon- Kraków. Zawody rozgrywane były nad Zalewem w Kryspinowie pod Krakowem. W dniu zawodów była ładna, słoneczna pogoda, natomiast temperatura dochodziła do 30 stopni C. Od wczesnych
godzin porannych rozgrywane były konkurencje dla dzieci. Start główny
na dystansie Olimpijskim (1,5 km, pł. – 40km rower, – 10km , bieg) odbył się w samo południe. W tym roku organizatorzy stworzyli możliwość
wystartowania na krótszym dystansie Sprinterskim (950m pł,-20 km rower – 5 km bieg), oraz Sztafety, w których poszczególną konkurencję pokonuje inny zawodnik. Piotr wystartował na dystansie Olimpijskim, na
którym osiągnął bardzo dobry wynik; czas 2 godz. 13 min. 35s, który pozwolił mu uzyskać 21 miejsce w kat Open oraz 2 w kat M5+. Dystans
Olimpijski ukończyło 230 zawodników.
Zawody Iron Dragon w Krakowie zdobywają coraz większą rangę
wśród Imprez Triathlonowych w Polsce, wspaniała organizacja, ciekawe
medale oraz statuetki.
Warto zaznaczyć że Krakowskie akweny wodne, na których rozgrywane są konkurencje pływackie w triathlonie (Kryspinów, Zakrzówek) to
najczystsze wody w Polsce.
Mateusz Lorenc

Odnowione nagrobki na cmentarzu komunalnym w Dukli

Nasz zawodnik w Triathlonie w Kraśniku (k. Lublina)

Piotr Smolak w zmaganiach Iron Dragon Triathlon w Krakowie

Cyklokarpaty Pustków Osiedle
Pustków Osiedle koło Dębicy 28 sierpnia br. był miejscem zmagań kolarzy górskich w maratonie cyklu Cyklokarpaty. Lokalizacja ta wróciła do kalendarza po kilku latach przerwy. Profil trasy był płaski, bez większych górek,
jednak z podłożem piaskowym i inną ściółką leśną niż, ta
która występuje np. w Beskidzie Niskim. Miejscowy organizator; klub Chemik Pustków przygotował dla zawodników
tradycyjnie trzy dystanse. Hobby o długości 29 km, Mega
60 km oraz Giga 85 km. Nasza drużyna zajęła miejsce szóste, juniorzy Michał Niezgoda wygrał, a Mateusz Budzisz
był drugi w kat. M1 na dystansie Mega, Dominika Gosztyła
zajęła bardzo dobre piąte miejsce w Open na tym samym
dystansie. Na najkrótszym dystansie Hubert Dudzik przyjechał drugi. Cała drużyna walczyła bardzo dobrze, o czym
potwierdzają wyniki naszych zawodników, które pozwalają
z optymizmem patrzeć na formę przed zawodami kończącymi cykl Cyklokarpat w Szczawnicy i Wierchomli.
Gratulacje!
Szczegółowe wyniki na stronie www.mosir.dukla.pl
Mateusz Lorenc
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Mini Zawody Pumptrack,
Po raz pierwszy na pumptracku zlokalizowanym na naszych obiektach zostały rozegrane zawody w bardzo widowiskowej odmianie kolarstwa. Na zawodach zameldowała
się mocna ekipa z Krośnieńskiej Sceny Freeride-owej oraz
nasi lokalni pasjonaci dwóch kółek. Zasady były bardzo
proste, otóż zawodnicy w kwalifikacjach jechali dwa pomiarowe czasy mając do pokonania dwa lub trzy okrążenia. Najlepszy czas kwalifikował do finału. W finale był jeden przejazd i najlepszy czas wyłaniał zwycięzców w różnych kategoriach wiekowych. Po zawodach zawodnicy zostali udekorowani otrzymując pamiątkowy dyplom, medal,
a zwycięzcy puchar.
Szczegółowe wyniki na stronie: www. mosir.dukla.pl
Mateusz Lorenc

MTB Boguchwała
W niedzielę 11. września br. odbyła się szósta edycja coraz bardziej
popularnego wyścigu MTB Boguchwała organizowanego przez zespół
kolarski SST Lubcza. Z roku na rok frekwencja jest coraz większa. Zawodników przyciąga bardzo dobra organizacja i ciekawa interwałowa
trasa. W tym roku na starcie stanęło blisko 250 zawodników, którzy rywalizowali na dwóch dystansach Senior (45 km) oraz Hobby (23 km)
oraz ponad 150 dzieci startujących na specjalnie dla nich przygotowanej trasie.
Start/meta zlokalizowana była na stadionie Gminnego Centrum
Sportu i Rekreacji w Niechobrzu. Kilka minut po 11 ruszył peleton dystansu Senior, 15 minut później dystans Hobby. Początek był bardzo
mocny, honorowe okrążenie wokół stadionu, następnie troszkę asfaltu
i szutru. Trasa była wymagająca kondycyjnie, a interwałowy profil nie
dawał chwili wytchnienia. Podczas, gdy na trasach dystansów Senior
i Hobby trwała rywalizacja, na stadionie odbywał się wyścig najmłodszych. Ciekawe wyścigi oraz uśmiech najmłodszych na mecie to najlepszy dowód, że takie zawody należy organizować. Z naszej sekcji wystartowało czterech zawodników: Robert Albrycht (2 miejsce kat. M4),
Mateusz Lorenc (12 w kat.M3), Piotr Malczewski (7 w kat.M3) i Michał Szopa (5 w kat. M3). Cała czwórka rywalizowała na najdłuższym
dystansie. Gratulujemy!
Mateusz Lorenc
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Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 r. Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych
Technologii „Szczepańcowa-Lotnisko” Sp. z o.o. oraz Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” realizują projekt pn. „DOTACJA
NA START” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„DOTACJA NA START”

Targi Książki
i premiery książkowe
W dniach 27-30 października br. w Krakowie odbędą się Targi
Książki, warto na nie pojechać by osobiście poznać wielu wspaniałych polskich autorów. To niezwykle interesujące wydarzenie
dla wszystkich miłośników książek, na które już teraz serdecznie
zapraszamy.
I jeszcze zapowiedzi interesujących książek październikowych:

DO 35.000 ZŁ NA WŁASNĄ FIRMĘ

Tym razem narratorem
jest sam boski Hudson Pierce
– i to z jego perspektywy śledzimy losy jego burzliwego
związku z ponętną Alayną
Withers.
Hudson Pierce wiedzie życie, o jakim wielu
może jedynie pomarzyć. Ma
wszystko, czego tylko zapragnie: władzę, pieniądze
i cały świat u swoich stóp. Ten
znany w nowojorskim środowisku biznesmenem z miliardami na koncie może zdobyć
każdą kobietę, jaką tylko zechce. A jednak nie wiąże się
z nikim na dłużej – znajomości z kochankami traktuje jedynie jako okazję do zabawy i do manipulowania uczuciami innych

K.N. Haner - „Na szczycie 2” 26.10.2016
Kontynuacja historii szalonej i kontrowersyjnej miłości Rebeki i Sedricka.

W DNIACH 6-19 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
PRZYJMUJEMY DOKUMENTY DO I TURY REKRUTACJI
Zapraszamy osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkałe w powiatach:
bieszczadzkim, brzozowskim, dębickim, jasielskim, krośnieńskim, leskim, sanockim, strzyżowskim i mieście
Krosno, które należą do jednej z grup: osoby od 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby
niepełnosprawne oraz zarejestrowani w PUP rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne
gospodarstwa rolne do 2ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa, którzy należą do jednej
z powyższych grup.

SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY ROLNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN/DOMOWNIKÓW,
KTÓRZY OTRZYMUJĄ DODATKOWE PUNKTY PODCZAS REKRUTACJI

Zapraszamy Państwa w godz.7.30 - 15.30

Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii ”Szczepańcowa-Lotnisko” Sp. z o.o.
38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 14a
tel./fax 13 43 611 77, e-mail: dotacja@strefa-szczepancowa.pl lub cp@strefa-szczepancowa.pl
www.strefa-szczepancowa.pl/centrum

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14
tel. 725 995 723, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl
www.kraina-nafty.pl
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Laurelin Paige - „Hudson” 10.10.2016

I Turniej Piłki Nożnej
Plażowej Mężczyzn
W ramach „Wakacji na Sportowo ” 31 sierpnia br. odbył się
na obiektach MOSIR-u I Turniej Piłki Nożnej Plażowej Mężczyzn. Do zawodów przystąpiło 5 zespołów: Spartan Heroes Beach Soccer Club, FC Króliki, Partacze, Janusze, Szerszeń Squad.
Nazwy zespołów zapowiadały, iż spotkania będą bardzo ciekawe.
Rozegrano łącznie 10 meczy systemem każdy z każdym. Najlepsza okazała się drużyna „Januszy”, wyprzedzając minimalnie Partaczy i Spartan Heroes Beach Soccer Club na miejscu czwartym
rozgrywki zakończył Szerszeń Squad a ostatnie miejsce przypadło
zespołowi FC Króliki.
Wyniki poszczególnych meczy:
Partacze – Janusze
Spartan Heroes Beach Soccer Club – Szerszeń Squad
Janusze – Spartan Heroes Beach Soccer Club
FC Króliki – Partacze
Spartan Heroes Beach Soccer Club – FC Króliki
Szerszeń Squad – Janusze
FC Króliki – Szerszeń Squad
Partacze – Spartan Heroes Beach Soccer Club
Szerszeń Squad – Partacze
Janusze – FC Króliki

1-1
5-0
4-1
1-4
3-2
0-5
3-4
1-1
0-4
5-2

Piotr Drozd
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Cudowne wakacje Reb
i Seda dobiegają końca.
Czy powrót do rzeczywistości okaże się równie bolesny jak to, że Rebeka będzie
musiała przetrwać rozstanie
z ukochanym? Czy niedaleka przeszłość i wspomnienia z dzieciństwa nie będą
przeszkodą w budowania
szczęścia?

Edyta Świętek - „Miód na serce” 04.10.2016
Kiedy
zdesperowana
singielka postanawia zmienić swój stan cywilny, znajdujący się w zasięgu jej
wzroku samotny mężczyzna
ma nikłe szanse na pozostanie kawalerem. Nie inaczej
jest w przypadku Ciaputka,
na którego zarzuca sieci
Agnieszka. Kobieta skutecznie realizuje zamierzenia, doprowadzając swego
wybranka przed stopnie ołtarza. Na skutek niefortunnego splotu zdarzeń fajtłapowaty mężczyzna zostaje sam
z półroczną córką Iwonką.
Claudia z Zaczytanej i Grażyna z Czytaninki
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OGŁOSZENIA

PRZETARGI

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

Łowiectwo i ekologia

UCHWAŁY

Ogłoszenia o zatrudnieniu

Wykaz obejmuje działki nr: 1562/13 położoną
w Cergowej oraz 508 położoną w Lipowicy.

umieszczamy bezpłatnie

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.
1774) mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w
terminie do dnia 10 listopada 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dukli
pok. Nr 106.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej
www.dukla.pl.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

Korepetycje dla gminazjalistów

Język łowiecki
Język łowiecki jest odmianą języka środowiskowego którą
posługują się myśliwi. Historycznie sięga on czasów najstarszych dziejów piśmiennictwa polskiego, tradycją sięgającą czasów wcześniejszych. Słownictwo myśliwych należy do najdawniejszych przejawów kultury łowieckiej. Ukazuje bogactwo
i barwność języka naszych przodków. Z nastaniem kultury nowożytnej oraz upowszechnieniem współcześnie rozumianego myślistwa wykształcił się swoisty język porozumiewawczy myśliwych.
Znajomość i stosowanie języka łowieckiego wynika z głębokiej,

z języka niemieckiego

Przepisy ruchu
drogowego
w praktyce

w piątki i soboty

Wydarzyło się
w naszej gminie

Kontakt: tel. 784 880 933

Żródło: strona internetowa KMP w Krośnie
Wybrał: WS

Nieszczęśliwy wypadek w Barwinku

Gospodarstwo Ogrodnicze
„OLA”
oferuje sprzedaż:

W sobotę, 24 września podczas wykonywania prac polowych, 40-letni mieszkaniec gminy Dukla doznał obrażeń.
Poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Rzeszowie.

- chryzantem
zapraszamy

Do zdarzenia doszło około godz. 8:30 w Barwinku. Policjanci
wstępnie ustalili, że 40-letni mieszkaniec gminy Dukla, podczas
czyszczenia maszyny do rozrzucania obornika, pośliznął się i został wciągnięty przez ruchomy mechanizm rozrzutnika. Ranny
z poważnymi obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednego z rzeszowskich szpitali.

do sprzedania dom w Lipowicy

Policjanci z Dukli szczegółowo wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Kontakt: 606 782 467
Cergowa 222a

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

Dokąd obowiązuje ograniczenie? cd.
Jaka jest dopuszczalna prędkość w konkretnym miejscu, nie zawsze jest oczywiste, co naraża kierującego na zapłacenie mandatu.
Przykład:
Jeżeli znak ograniczenia prędkości znajduje się na tym samym
słupie co znak określający początek obszaru zabudowanego,
to znaczy że ograniczenie obowiązuje na
terenie całej miejscowości, z wyjątkiem odcinków, na których limit został zmieniony
kolejnymi znakami ale tylko do najbliższego skrzyżowania lub
znaku odwołującego. Po minięciu takiego miejsca znowu zwalniamy do 40 km/h.
Czy po minięciu znaku „koniec obszaru zabudowanego” możemy przyspieszyć do 90 km/h.

Oczywiście nie. W tym przypadku ograniczenie prędkości
znosi dopiero znak informujący o końcu miejscowości gdzie to
ograniczenie zostało wprowadzone.

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.
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Opracowanie:
Ryszard Chrobaczyński
Ośrodek Szkolenia Kierowców Tip Top
nr 306

mocno zakorzenionej i przez pokolenia pielęgnowanej tradycji. Używanie słownictwa obowiązuje wszystkich przystających
do grona myśliwych i należy do podstawowych wymagań stawianych młodym adeptom sztuki łowieckiej. Język łowiecki zawiera szeroki zasób terminologii dotyczących podstawowych pojęć z zakresu łowiectwa. Zawiera liczne hasła znaczeniowe obejmujące wszystkie dziedziny łowiectwa, a zwłaszcza wygląd, zachowanie zwierząt łownych, elementy tradycji, zwyczajów, sokolnictwo, kynologię, elementy gospodarki łowieckiej, wykonywania
polowań, ubiór myśliwego, broń myśliwską oraz akcesoria myśliwskie.
Niektóre osoby oskarżają myśliwych o to, że używają swojej gwary tylko po to, by coś ukryć. Nie mają jednak świadomości, jak wiele funkcji pełni język łowiecki. Przede wszystkim wykazuje się on większym stopniem szczegółowości niż polszczyzna ogólna. Przeciętnej osobie wystarczy nazwanie zwierzęcia jeleniem (a nawet zbiorcze potraktowanie jeleni oraz saren i nazwanie ich wspólnym wyrazem). Dla myśliwego natomiast istotna jest
płeć zwierzęcia. Komunikację między polującymi usprawniają
więc wyrazy byki, łanie, cielęta –zamiast za każdym razem doprecyzowywać i mówić dorosły samiec jelenia, można użyć jednego słowa.
Czy myśliwi chcą coś zataić? Raczej nie, skoro sami na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą tłumaczą poszczególne słowa oraz
tworzą ogólnodostępne słowniki, w których objaśniają znaczenia
wyrazów specyficznych dla swojej odmiany języka (przykładem
,,1000 słów o łowiectwie’’ Marka Piotra Krzemienia czy ,,Słownik języka łowieckiego’’ Stanisława Hoppe).
Skąd się bierze problem myśliwych? Z tego, że niektórzy za
wszelką cenę chcą stosować gwarę zawsze i wszędzie. Gwarancją udanej komunikacji jest stworzenie takiej wypowiedzi, by była
zrozumiana przez odbiorcę zgodnie z intencjami nadawcy. Mówienie o oddaniu strzału na kulawy sztych czy spisywaniu testamentu jest więc niestosowne, gdy opowiada się o tym komuś spoza
środowiska łowieckiego, podobnie jak moglibyśmy mieć pretensje do lekarza, który nie tylko wśród kolegów po fachu nazywa zestaw do reanimacji zabawkami, z kolei zgon wypisem centralnym.
Jeśli polujący z przyzwyczajenia posłuży się jakimś wyrażeniem
z gwary łowieckiej w gronie nie myśliwych, to nie powinniśmy go
natychmiast oskarżać o tuszowanie czegokolwiek, tylko poprosić
o wyjaśnienie.
Oto parę przykładów języka łowieckiego:
ambona – stanowisko strzeleckie nad ziemią, zbudowane na słupach, czasem na drzewie
basior – dorosły samiec wilka
cewki – kończyny sarny
czarna stopa – teren bez pokrywy śniegu
darz bór – pozdrowienie łowieckie, życzenie powodzenia na polowaniu
komora – klatka piersiowa u zwierzyny
ósmak – samiec z rodziny jeleniowatych o porożu z czterema odnogami na jednej z tyk
ponowa – świeży śnieg
selekt – zwierzę kwalifikujące się do odstrzału selekcyjnego, np.
z powodu słabych cech dziedzicznych
wataha – stado dzików lub wilków
Opracował na podstawie literatury:
Bartosz Szczepanik
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W pasiece

Najlepiej spalić ul
Jadąc do Krosna spotkamy
w obrębie jego granic żółte tabliczki ostrzegające o zgnilcu
amerykańskim. Jest to jednostka chorobowa czerwiu
pszczelego. Dorosłe pszczoły
są odporne na bakterię, ale
mogą być jej nosicielami i zarażać inne rodziny pszczele.
Tą chorobę nazywa się również zgnilcem złośliwym. Dla
ludzi jest ona bezpieczna nawet dla osób mających kontakt
z zarażonymi osobnikami. Przy
diagnozie i likwidacji ogniska
choroby ludzie nie używają zabezpieczeń mających na celu
uchronienie ich przed zarażeniem. Jednak dla pszczół jej
wystąpienie równoznaczne jest
ze śmiercią. Rodzina bez interwencji człowieka będzie słabła i słabła aż do całkowitego
upadku. Więc dlatego w tej chorobie inspekcja weterynaryjna

nakazuje palenie całych rodzin
i sprzętu pszczelarskiego, którego nie da się w stu procentach odkazić ? Powód jest bardzo prozaiczny. Bakteria wywołująca tą chorobę jest wysoce zaraźliwa. Przetrwalniki
bakterii są bardzo odporne na
czynniki zewnętrzne. Gotowanie nie zniszczy przetrwalnika,
a w wosku pszczelim, miodzie zachowuje zdolność zarażania nawet przez 40 lat. Wosk
odkaża się w 1200 C i pod ciśnieniem jednej atmosfery. Natomiast ule bardzo trudno jest
dokładnie odkazić i dlatego
się je pali. Czy za wystąpienie choroby odpowiada pszczelarz ? Przeważnie tak, ale nie
koniecznie właściciel pasieki
tylko ten co nie rozpoznał chorobę i nie zlikwidował ognisk
jej występowania. Wtedy na
ogół silne rodziny rabują osła-

błe na wskutek choroby rodziny pszczele i w ten sposób
roznoszą zarazek. Wina pszczelarza właściciela chorej rodziny
jest wtedy gdy podczas głodu
nie podkarmia rodziny pszczelej, suszy ramki na wolnym powietrzu lub pozwala by do nie
używanych ramek miały dostęp pszczoły. W tym roku dużo
ognisk zgnilca wynikło z głodu.
Nie mówię, że miało to miejsce
w Krośnie, ale znając chociaż
trochę tą chorobę należy wysnuć taki wniosek. Wiemy, że
wiele rodzin w ubiegłym sezonie miało kłopoty z zebraniem
miodu nawet na podstawowe
potrzeby rodziny. Pszczelarze
musieli trzymać rękę na pulsie i dokarmiać pszczoły. Kto
tego nie zrobił skazywał rodzinę na poważne osłabienie,
a wiemy że w każdej rodzinie
pewna ilość przetrwalników
występuje. Wystarczy tylko by
wzrosła ta ilość przetrwalników
lub spadła odporność rodziny i
wybucha choroba. Dzięki rozwojowi diagnostyki potra-

Prawo przy porannej kawie
spadku, dobrodziejstwie inwentarza
i wydziedziczeniu…
O

Pod koniec ubiegłego roku
weszła w życie ustawa z dnia
20 marca 2015 r. o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw, która
zmodyfikowała prawo spadkowe oraz zasady przyjmowania spadku w sytuacji milczenia
spadkobierców.
Przepisy polskiego prawa
spadkowego rozróżniają dwa
sposoby powołania do spadku
tj. z ustawy albo z testamentu.
Dziedziczenie ustawowe ma
miejsce wówczas, gdy spadkodawca nie pozostawił ważnego testamentu lub też gdy jedyna osoba wskazana w testamencie (ewentualnie wszystkie
jeżeli jest ich więcej) nie chce
lub nie może być spadkobiercą.
str. 24

Zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego pierwszeństwo do uzyskania spadku mają
dzieci, małżonkowie, rodzice,
rodzeństwo, dziadkowie oraz
tak zwane rodzeństwo zstępne.
Trzeba jednak podkreślić, że
małżonek nie może przejąć
spadku, jeśli za życia spadkodawcy wydano orzeczenie
o separacji bądź rozwodzie.
W sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawi po sobie dzieci, wówczas spadek po
śmierci może zostać przejęty
przez małżonka oraz jego rodziców. Nieco bardziej skomplikowany jest podział spadku
w sytuacji, gdy systemem dziedziczenia ustawowego zostaną
objęci zstępni rodzeństwa (sio-

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
fimy określić z miodu lub pokarmu, na którym rodzina zimowała, stopień ryzyka wystąpienia choroby zgnilca amerykańskiego. Wiemy, że niektóre
rodziny mają taki stopień przetrwalników, który zdawało by
się wskazywał na pełny objaw choroby, a ona jest zdrowa.
Zmiana matki pszczelej może
wywołać ujawnienie się choroby, a co dopiero głód, stres
itp. Pszczelarze starają się jak
najczęściej odkażać ule. Zaznaczam, że jest to odkażanie prewencyjne, gdyż po wystąpieniu
choroby ul najlepiej spalić.
Zgnilec amerykański występował od zawsze, jednak w
1904 roku Amerykanin G.F.
White odkrył bakterię wywołującą tą chorobę i stąd nazwa.
Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli
WZP w Rzeszowie

...

strzeńcy, bratankowie, bratanice). Taki podział majątku
spadkodawcy ma miejsce wówczas, gdy jedno z rodzeństwa
nie żyje. Rodzice mogą przejąć
cały spadek wyłącznie wówczas, gdy spadkodawca nie pozostawi po sobie dzieci oraz
małżonka. Systemem dziedziczenia ustawowego są objęci
ponadto dziadkowie spadkodawcy. W sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawi po sobie jakichkolwiek osób, które
mogłyby przejąć spadek wraz
z chwilą jego śmierci, wówczas dziedziczy gmina, która
była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego. W sytuacji, gdy nie można ustalić
ostatniego miejsca pobytu, majątek ma prawo przejąć Skarb
Państwa. Dziedziczyć może
także dziecko, które jeszcze się
nie urodziło, ale było już poczęte w chwili śmierci spadko-

dawcy, pod warunkiem że urodzi się żywe. Może to być zarówno dziecko spadkodawcy,
jak i jego wnuk (w sytuacji gdy
np. dziecko spadkodawcy będące rodzicem dziecka nienarodzonego, ale już poczętego
w chwili śmierci spadkodawcy,
odrzuci spadek).
Głównym
zagadnieniem
niedawnej nowelizacji była
zmiana zapisu mówiącego
o tym, że brak oświadczenia spadkobiercy w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia
spadku w terminie 6 miesięcy
od powołania do spadku, traktowany jest jako przyjęcie proste spadku. Zgodnie z nowym
brzmieniem tego artykułu, brak
działania po stronie spadkobiercy (brak oświadczenia) bęnr 10/2016

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 Biblioteki Dukielskiej (mamy już 12 tomów, można skompletować całość!!!!).
Dzisiaj proponuję danie mięsne, ale przygotowane na ostro
z papryczką chili, która prozdrowotne właściwości zawdzięcza
swojemu bogatemu składowi. W 100 g tego południowoamerykańskiego warzywa znajdziemy aż 240% dziennego zapotrzebowania naszego organizmu na witaminę C, 39% zapotrzebowania
na witaminę B6 oraz 32% na witaminę A. Swój ostry charakter
zawdzięcza kapsaicynie, która według licznych badań ma działanie antybakteryjne, antynowotworowe, przeciwbólowe i przeciwcukrzycowe. W papryczce znajdziemy też potas, mangan,
magnez i żelazo. Zatem warto ją jeść.

Chili con carne

Składniki:
• 500 g mielonej wołowiny
• 1 cebula, posiekana
• 2 ząbki czosnku
• 1 łyżka płatków chili
• 100 ml bulionu
• 1 łyżka sosu sojowego
• 1 łyżeczka oregano, 1 kuminu, 1 cukru
• 1 czerwona papryka
• 1 łyżka oliwy
• 2/3 puszki pomidorów
• 1/2 puszki czerwonej fasoli

dzie traktowany jako przyjęcie
spadku z dobrodziejstwem
inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za
długi. Sposób ten ogranicza odpowiedzialność spadkobiercy
za długi spadkowe do wartości otrzymanego w spadku majątku (dokładnie do wartości
ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza
stanu czynnego spadku). Oznacza to tyle, że w najgorszym razie (gdy wartość stanu czynnego spadku jest mniejsza niż
kwota długów) nic nie zyska.
Przy ustawowym dziedziczeniu
znika więc ryzyko przypadkowego i nieświadomego przyjęcia długów w spadku.
Dziedziczenie na podstawie
testamentu następuje wtedy,
gdy osoba zmarła pozostawiła
ważny testament, w którym
wyraziła ostatnią wolę co do

zadysponowania własnym majątkiem. Testament może zmieniać kolejność dziedziczenia
określoną w kodeksie cywilnym. Warto nadmienić, iż spadkodawca może w każdej chwili
odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne
postanowienia. Zgodnie z przepisami testament jest nieważny,
jeżeli
został
sporządzony
w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli,
pod wpływem błędu uzasadniającego
przypuszczenie,
że gdyby spadkodawca nie
działał pod wpływem błędu,
nie sporządziłby testamentu
tej treści lub pod wpływem
groźby. Na nieważność testamentu z wymienionych przyczyn nie można się powołać
po upływie lat trzech od dnia,
w którym osoba mająca w tym

Sposób przygotowania
1. Na dużej patelni zeszklij cebulę, czosnek, paprykę
w kostkach, dodaj chili, kumin i oregano. Stopniowo dodawaj mięso i smaż z każdej strony. Na koniec dopraw sosem sojowym i cukrem.
2. Wlej pomidory z zalewą, dopraw i duś ok. 30 min.
Na koniec wrzuć odsączoną fasolę i gotuj jeszcze 5 minut.
Podlej wołowym bulionem i gotuj, aż zgęstnieje.

Smacznego!

interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.
Niejednokrotnie zdarza się,
iż dana osoba nie chce, aby rodzeństwo czy rodzice odziedziczyli cały majątek ich życia.
Istnieje wówczas możliwość
pozbawienia praw do dziedziczenia spadku poprzez tak
zwane wydziedziczenie. Musi
ono zostać dokonane w testamencie i dodatkowo właściwie uzasadnione. Nie można
wydziedziczyć każdego oraz
w każdej sytuacji – w testamencie należy podać konkretną
przyczynę wydziedziczenia. Jeśli taka przyczyna nie zostanie
wyraźnie zaznaczona, wówczas
wydziedziczenie może okazać
się nieskuteczne. Według art.
1008 kodeksu cywilnego spadkodawca może pozbawić zstęp-

nych, małżonka i rodziców zachowku, jeżeli uprawniony do
zachowku wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dopuścił się względem
spadkodawcy albo jednej
z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko
życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci
lub uporczywie nie dopełnia
względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Warto
w tym miejscu zaznaczyć, iż
spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył.
W sytuacji gdyby spadkodawca
w chwili przebaczenia nie miał
zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. Zgodciąg dalszy na str. 26u
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U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru
W dniach 6-8 lipca 2016 r. odbyły się w Karpatach Wschodnich na Ukrainie warsztaty dla nauczycieli z województwa podkarpackiego. Warsztaty rozpoczęły się w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach
Dolnych, głównego organizatora wyjazdu.
Miały na celu przybliżenie
wiedzy o zasobach przyrodniczych, historycznych i kulturowych Bieszczadów Wschodnich, które wraz z Bieszczadami Zachodnimi po stronie
polskiej wchodzą w skład Karpat Wschodnich. W trakcie
jazdy do Rozłucza zwiedziliśmy
Konwikt Jezuicki w Chyrowie –
dawny zakład naukowo-wychowawczy Jezuitów posiadający
status gimnazjum, funkcjonujący w latach: 1886 - 1939. Chyrowski zakład naukowo-wychowawczy uważany był w czasach
II Rzeczypospolitej za najlepiej
wyposażone gimnazjum w Polsce. Olbrzymi budynek zawierał przestronne klasy, zaopatrzone w pomoce naukowe, pra-

cownie przedmiotowe, bibliotekę z około 30 tys. książek, bogate zbiory geograficzne i historyczne, przyrodnicze, sale gimnastyczne i obiekty sportowe.
Nauki pobierali tu min.: Jan
Brzechwa, Ksawery Pruszyński,
bp. Kazimierz Tomczak. Dziś
po pięknym ośrodku zostały
budynki, w których po wojnie
znajdowały się koszary wojsk
sowieckich, a od 2004 r. wojsk
ukraińskich. Obecnie obiekt został wydzierżawiony prywatnemu przedsiębiorcy. Odwiedziliśmy cmentarz w Chyrowie, na którym znajduje się
m.in. zbiorowa mogiła polskich
żołnierzy walczących zimą
1918/19 r. na tych terenach pod
dowództwem porucznika Stani-

Prawo przy porannej kawie
u dokończenie ze str. 25

nie z prawem, wydziedziczenie oznacza
równoczesne pozbawienie małżonka, rodziców, dziecka czy rodzeństwa zstępnego
prawa do zachowku. Osoba, wobec której zostało zastosowane wydziedziczenie
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego nie może ubiegać się o spadek – zostaje ona całkowicie pozbawiona praw do
zachowku i z tej racji jakiekolwiek jej roszczenia będą po prostu bezskuteczne. Możliwe jest natomiast bronienie się przed niesłusznym wydziedziczeniem– jeśli dana
osoba uważa, że została wydziedziczona
niesłusznie, wówczas ma prawo dochodzenia swoich roszczeń. Na ogół odbywa
się ono poprzez wniesienie przeciw pozostałym spadkobiercom pozwu o zapłatę
zachowku.
Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn osoby z tak zwanej zerowej grupy podatkowej są całkowicie zwolnione z konieczności płacenia podatku od

Złota myśl J
str. 26

sława Maczka, z pamiątkową tablicą ufundowaną staraniem Towarzystwa Szkoły Ludowej. W
Samborze mieście trzech kultur zwiedziliśmy kościół, pw.
Ścięcia św. Jana Chrzciciela i
Muzeum Historyczno-Etnograficzne „Bojkiwszczyna” z bogatą kolekcją sprzętów gospodarskich, narzędzi i strojów ludowych Bojków. Odwiedziliśmy w Ławrowie monastyr oo.
Bazylianów. Pierwszy górny
monastyr św. Onufrego został
założony w 1270 roku przez litewskiego księcia Ławra Trojdenowicza. W latach czterdziestych XX wieku bazylianie zostali zmuszeni do opuszczenia
klasztoru. Utworzono tam ośrodek szkolno-wychowawczy dla
dzieci niepełnosprawnych, a budynki gospodarcze przekazano
kołchozowi. Po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę bazylianie powrócili do Ławrowa
i rozpoczęli prace remontowe.

nabycia własności lub praw majątkowych.
Mowa tu przede wszystkim o małżonku,
rodzicach, rodzeństwu oraz zstępnych.
Z takiej ulgi może skorzystać również rodzina adopcyjna.
By uregulować sprawy spadkowe
należy w pierwszej kolejności ustalić
krąg spadkobierców. Warto zaznaczyć, że
stwierdzenie nabycia spadku można dokonać nie tylko sądownie, ale także przed notariuszem (wówczas otrzymujemy akt poświadczenia dziedziczenia). Notarialnie
kwestie te można jednak uregulować wyłącznie wówczas, gdy nie ma sporu co do
kręgu spadkobierców oraz udziałów przypadających im w spadku.
Postępowanie spadkowe wszczyna się
poprzez złożenie w określonym sądzie rejonowym wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.
Kolejne kwestie nowelizacji są powiązane z procedurą cywilną dotyczącą zabezpieczenia spadku m.in. w zakresie właściwości sądu oraz przesłanek do zastosowania zabezpieczenia określonych jako:

Najciekawsze i najbardziej
atrakcyjne, przynajmniej dla
mnie, były zajęcia terenowe.
Odbyły się one na terenie Rezerwatu Przyrodniczego „Pikuj” (1408 m n.p.m.). Rezerwat
zajmuje powierzchnię przeszło
700 ha i wchodzi w skład Nadleśnictwa Borynia (RDLP we
Lwowie). Rezerwat „Pikuj”
powołano w celu ochrony lasu
bukowego z fragmentami buczyny krzywulcowej oraz roślin wysokogórskich. Pogoda
była doskonała do wędrówek
górskich (nie było ani zbyt gorąco, ani nie padało, co często się tu zdarza) i szczyt Pikuja został zdobyty przez większość uczestników wyprawy.
A potem były już tylko fantastyczne widoki, bo szczyt Pikuja jest doskonałym punktem widokowym, z którego widać m.in. nasze Bieszczady Zachodnie. Mieliśmy także okazje
popróbować przysmaków regionalnych w zorganizowanym
przez pracowników Nadleśnictwa ognisku. Poznaliśmy również naturalny drzewostan jo-

uprawdopodobnienie, że z jakiejkolwiek
przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub
praw majątkowych, które w chwili otwarcia spadku były we władaniu lub należały
do spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione rozporządzenie. Zabezpieczenie spadku wciąż jest dokonywane na
wniosek bądź z urzędu. Zmiany te mają na
celu ułatwienie korzystania z instytucji zabezpieczenia spadku.
Ponadto w ustawie zapisano też m.in.
zmianę zasad ustalania stanu majątku
spadkowego - co ma podstawowe znaczenie w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Dotychczas majątek ten ustalał komornik sądowy, sporządzając spis inwentarza, co dla spadkobierców oznaczało nawet kilkutysięczne
koszty. Nowa ustawa stanowi, że spadkobiercy sami będą mogli składać - w sądzie
lub u notariusza - wykaz inwentarza, według wzoru ustalonego przez ministra sprawiedliwości.
Natalia Belcik

Pij mleko - nie skazuj krów na bezrobocie...
nr 10/2016

Karpaty Wschodnie

Widok z Pikuja na
Bieszczady Zachodnie
Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu
w Samborze z okresu międzywojennego

Monastyr bazylianów pw. św. Onufrergo w Ławrowie

dłowy objęty ochroną w Rezerwacie krajobrazowym „Rozłucz”, utworzonym w 1999
r. na powierzchni 152 ha zdegustować wody
mineralne, w które obfituje ten rejon.
W drodze powrotnej zwiedziliśmy budynek dawnej drukarni w Dobromilu, w której wydano w 1614 r. pierwsze Roczniki,
czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego
Jana Długosza, kościół pw. Przemienienia
Pańskiego i dawną kopalnię soli („Salina”)
w Lacku (dziś: Solianuvatka). Było to w
XIX w. jedno z najważniejszych miejsc wydobycia soli w Rzeczypospolitej. W czerwcu
1941 roku kopalnia i najbliższe okolice były
miejscem zbrodni NKWD na więźniach
z Dobromila i Przemyśla. Na miejscu
zbrodni znajduje się obecnie duży drewniany krzyż przy którym złożyliśmy hołd
pomordowanym i zapalili znicze.
To był niezwykle interesujący wyjazd,
za udział w którym wraz Marysią Walczak
dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
nr 306 Krystyna Boczar-Różewicz

Budynki dawnego Konwiktu Jezuickiego w Chyrowie

Na Pikuju - 1408 m n.p.m.
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Manewry jednostek OSP
z gminy Dukla

Podsumowanie manewrów

Fot. Anna Chłopecka

Transport poszkodowanego

Bieg o Kwitnący Kalosz Sołtyski
Fot. kbr

Przed startem

Zwycięzca biegu Grzegorz Rosłoński

Nagrodę odbiera najszybsza kobieta z Mszany - Marta Szymczyk
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Punkt regeneracyjny na trasie biegu
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