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W darze dla
św. Jana Pawła II
16 maja 2017r. w Zespole Szkół nr 1 w Dukli przeprowadzone
zostały warsztaty artystyczne na temat „ Ikony dla św. Jana Pawła
II”. W związku z tym, że Dukla 9 czerwca przeżywła 20 – to lecie
wizyty papieża Jana Pawła II i kanonizacji św. Jana z Dukli,
chcieliśmy wielorakimi sposobami uświetnić tę rocznicę.
Nasze zaproszenie przyjęło troje wyjątkowych artystów, którzy
w swej twórczości realizują pisanie ikon. Każdy, kto pisze ikonę
nosi w sercu obraz i umiłowanie swojej Ziemi i tego wszystkiego,
co ją stwarza. Ikona pisana na desce jest jedną z form sztuki sakralnej, a umiejętność pisania ikon jest darem szczególnym, wręcz niepowtarzalnym charyzmatem. Właśnie dlatego, by dodać dostojeństwa chwili, poprosiliśmy o prowadzenie warsztatów panią Ingę
Marczyńską – wice prezesa Oddziału Rzeszowskiego Związku
Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej. Drugim artystą był
pan Norbert Uliasz – koordynator wielu imprez, pracownik zawsze otwartego dla naszej szkoły Ośrodka Kultury w Dukli, trzecim pan Marek Sawczuk, członek ZPA Rzeczpospolitej Polskiej.
Szanownych gości przywitał dyrektor, pan Stanisław Fornal.
Prowadzący z olbrzymim zaangażowaniem, wielką sympatią pokierowali pracą. Efekty były rewelacyjne. Spod ręki uczestników
wyszły prześliczne prace. Nie mogło być inaczej! Prowadzący
posiadali wielki dar – „wyłuskali” z każdego wszystko, co najlepsze. Wydobyli talenty i pasje, a każdy dołożył wiele uczuć owianych wspomnieniem o św. Janie Pawle II. Kochani Artyści! To
dzięki Wam powstał ten jedyny w swoim rodzaju „pomnik”, który
zostanie oddany wszystkim. Wielki podziw należy się dzieciom
z klasy IIIa, IIa, VIb ,VIc oraz paniom Joannie Drozd, Joannie Winiarskiej, Annie Drozd, Renacie Urban, Joannie Stec, panu Ernestowi Drozd , którzy jako pilni uczestnicy warsztatów stworzyli
śliczne prace. Fotogalerię tworzyła pani Ania Chłopecka z Urzędu
Miejskiego w Dukli i pan Jacek Koszczan, obydwoje zawsze blisko naszych działań. Wykonane prace będą wykorzystane do realizacji dalszych pomysłów… wydrukujemy okolicznościowe widokówki - kartki, które uprzyjemnią chwile świętowania tak ważnej rocznicy.
Z wyrazami wielkiego podziękowania
Józefa Winnicka – Sawczuk i Małgorzata Lasek - Such
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Dzieci z ZS nr 1 w Dukli przygotowane widokówki, wykonane z prac powstałych podczas warsztatów rozdawały uczestnikom mszy świętej rocznicowej
10 czerwca 2017 roku.
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Absolutorium dla burmistrza

Fot. kbr

Byrmistrz dziękuje radnym
Głosowanie radnych

Prace przy komorze celnej

Prace porządkowe w Komorze Celnej

35. lecie matury

Ściana zachodnia i północna z widocznymi otworami dziennymi. Sekretarz
gminy Halina Cycak, z lewej architekt Marek Gransicki, z prawej archeolog
Wojciech Pasterkiewicz. Fot. kbr

Szlakami
świętego turysty

Ks. Wiesław Ukleja odprawił mszę św.
Uczestnicy spotkania

Marcel Bytnar
najzdolniejszym uczniem
powiatu krośnieńskiego
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Krzyż w Gorcach na Lubaniu:
„Gorce bardzo kochałem
a na Lubaniu wiele razy byłem.”
Jan Paweł II
Fot. Maria Walczak

Marcel Bytnar z dyplomem i nagrodą (czwarty z lewej). Fot. J. str.
Drajewicz
13
Marcel Bytnar odbiera nagrodę

Mozaika kultur

Artyści wraz z dyrektorką Małgorzatą Walaszczyk-Faryj, burmistrzem Dukli Andrzejem
Bytnarem i koordynatorką projektu Anną Lenkiewicz

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar otworzył wystawę

XXV Konkurs Piosenki Religijnej, Poezji i Plastyki
rozstrzygnięty

Laura i Julia Woźniak - zwyciężczynie XXV Gminnego Konkursu Piosenki
Religijnej w kat. gimnazjum

Edyta Staszel - I miejsce w XXV Gminnym Konkursie Plastycznym
o tematyce regigijnej w kat. gimnazjum

50. lecie matury

Fot. Norbert Uliasz

Piknik rodzinny w Głojscach

Uczestnicy spotkania

Występy dzieci uświetniły piknik

Wspólna zabawa rodziców i dzieci
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Fot. [arch. GP w Dukli]
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W 20. rocznicę pielgrzymki papieskiej i kanonizacji

Burmistrz Dukli dziękuje chórom, organizatorom i słuchaczom. Fot. kbr
Chór parafialny z Krościenka Wyżnego

Jubileuszowy koncert w podzięce świętym

Występ uczniów z ZS nr 1 w Dukli

O. gwardian Micheasz Okoński otworzył Jubileuszowy Koncert,
(z lewej O. Eugeniusz Kaczor z prawej Małgorzata Walaszczyk-Faryj

Program artystyczny w wykonaniu uczniów szkól z Głojsc

Msza św. Jubileuszowa

Chór z ZSP w Łękach Dukielskich dał piękny koncert
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Msza św. Jubileuszowa w dukielskim Sanktuarium św. Jana z Dukli
z udziałem abp Adama Szala

Zaproszeni goście

Fot. kbr

Czcigodny Księże Władysławie
Z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich
życzymy Tobie obfitych łask Bożych na
dalsze lata kapłańskiego posługiwania.
Niech Pan Bóg obdarzy Cię zdrowiem,
mocą i siłą,
Duch Święty obdarza Swym światłem
a Maryja nasza Matka otacza Cię swą
matczyną opieką.
wdzięczni za posługę w naszej parafii
parafianie z parafii pw. Św. Marii
Magdaleny w Dukli

Dziennik
Pielgrzyma

Winnice do produkcji winogron na Armagnac

Rajd zabytkowych samochodów w Nogaro

Ks. Ryszard Szwast odprawia mszę św. w Nogaro
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Z Portugalką w Gite Napoleon

Fot. ks. Ryszard Szwast i inni pielgrzymi
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Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017
u dokończenie ze str. 8

spełniania lokalnych kryteriów. Aby mogła być przyznana pomoc
w wyniku oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru wniosek musi otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów
określonych w Karcie oceny spełniania lokalnych kryteriów dla danego zakresu.
3. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach
Lokalnych kryteriów wyboru operacji dla zakresu rozwijania działalności gospodarczej wynosi 34 punkty. Projekt kwalifikuje się do
dofinansowania po otrzymaniu minimum 30% punktów tj. 10,2 pkt.
4. Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na
podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania
lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
5. W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na
realizację poszczególnych zakresów operacji, decyduje losowanie przeprowadzone przez Przewodniczącego Rady, przy obecności wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady.
Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania
punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.kraina-nafty.pl w zakładce Nabór wniosków/
Rozwijanie działalności gospodarczej/ Karta oceny wg lokalnych
kryteriów wyboru operacji oraz w wersji papierowej w Biurze
LGD.

9. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów:
Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowę o udzielenie wsparcia oraz LSR
na lata 2014-2020 LGD „Kraina Nafty”, Procedurę oceny i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru operacji, udostępniono
w zakładce Nabór wniosków/Rozwijanie działalności gospodarczej oraz w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem. Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.
10. Załączniki do ogłoszenia o naborze:
Zał. nr 1 - Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru
Zał. nr 1a – Doświadczenie w realizacji projektów
Zał. nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zał. nr 3 – Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
Zał. nr 4 – zał. nr 1 do Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Biuro LGD „Kraina Nafty” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w
zakresie warunków ubiegania się o wsparcie. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Kraina
Nafty” w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, od poniedziałku
do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. 13 44 07 043; 725 999 721,
e-mail: biuro@kraina-nafty.pl

Sprzedam działki budowlane

7. Limit dostępnych środków
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 1 100
000,00 zł. (słownie: 1 milion sto tysięcy zł).

o powierzchni od 10 do 12 a
w Teodorówce – około 2 km
od Dukli.

8. Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz
z kompletem wymaganych załączników oraz Biznesplan – dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków:
a) Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru – stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
b) Doświadczenie w realizacji projektów - załącznik nr 1a do niniejszego ogłoszenia.
c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
d) Inne załączniki potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów
np. związane z innowacyjnością lub ochroną środowiska, o ile dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych
kryteriów wyboru.

Dojazd z drogi wojewódzkiej
Dukla-Żmigród. Zgodnie z
planem zagospodarowania
przestrzennego, możliwa także
zabudowa zagrodowa.

Cena do uzgodnienia.
Kontakt tel.: 668 561 449

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

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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OGŁOSZENIA

PRZETARGI

Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016
r, poz.2147 z póź.zm.), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
z 2014 r., poz.1490) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- nieruchomość obejmująca działki nr: 6/158 i 6/296 o łącznej
powierzchni 0,1014 ha, położona w Dukli objęta Księgą
Wieczystą nr KS1K/00085856/7, zgodnie z miejscowym pla-

Prace przy
komorze celnej
Prawdopodobnie nie wszyscy mieszkańcy Dukli wiedzą
jak cenne ruiny znajdują się przy ulicy Kościuszki w Dukli,
za budynkiem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Otóż
znajdują się tam ruiny XVIII wiecznej komory celnej, o czym
wskazywać ma min. grubość murów obwodowych. W XVIII w.
Duklę często nawiedzały pożary, które zniszczyły drewnianą zabudowę miasta. Ówcześni właściciele miasta Mniszchowie nalegali, aby odbudowę spalonych budynków wykonywać z użyciem
trwałych materiałów budowlanych. Być może wtedy wybudowano murowaną komorę celną.
Informacje o komorze celnej w Dukli są znacznie wcześniejsze i pochodzą z 1546 roku, kiedy to król Zygmunt Stary polecił
właścicielowi miasta Janowi Jordanowi, aby nie przeszkadzał w
tworzeniu królewskiej komory celnej w mieście. Dukla leżała na
ważnym szlaku handlowym tzw. Trakcie Węgierskim prowadzącym przez Przełęcz Dukielską na Węgry. Od końca XVI w. i przez
cały wiek XVII miasto odgrywało ważną rolę w polsko- węgierskim handlu winem. W 1588 roku Zygmunt III Waza nadał Dukli
przywilej składu wina.
Zbiór Dokumentów miasta Dukli zawiera zapis z lat 40. XX
wieku, iż działki na których położona jest komora celna własność
Altholz Mendel przeszły po połowie na rzecz Stefanii Suski i Piotra Suski z Iwli. Po wojnie do połowy lat 70. budynek dzierżawiła
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska. W następnych latach w nieużytkowanym budynku zawaliła się południowa ściana.
W 1989 r. obiekt w stanie zaawansowanej ruiny został wpisany
do rejestru zabytków jako przykład zachowanego jedynego tego
rodzaju budynku użyteczności publicznej na terenie Polski poł. –
wsch. W ubiegłym roku właściciele ze względu na brak funduszy
na zabezpieczenie ruin ( ich stan techniczny zagraża sąsiadującym
domostwom) przekazali działkę i obiekt na rzecz gminy Dukla.
Obecnie w obiekcie trwają prace porządkowe pod nadzorem
archeologa Wojciecha Pasterkiewicza i architekta Marka Gransickiego. Następnie ruszą prace zabezpieczające ruinę przed dalsza
dewastacją, a także przystosowaniem jej do zwiedzania jako atrakcji turystycznej.
Krystyna Boczar-Różewicz (Fot. na wkładce)
Do artykułu wykorzystano dokumentację zabytku z Wojewódzkiego Urzędu Zabytków Delegatura Krosno
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UCHWAŁY

nem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym symbolem „MN/U-1”- teren zabudowy
mieszkaniowej i usługowej. Działki bezpośrednio ze sobą sąsiadują i stanowią jedną całość. Położone są na obrzeżu zabudowy miejskiej i sąsiedztwie otwartych terenów rolnych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) upłynął dnia
7 czerwca 2017 r.
Cena wywoławcza wynosi 27 000,00 zł ( wartość netto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 3 000,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT od towarów i usług.
00

Przetarg odbędzie się dnia 3 sierpnia 2017 r. o godz. 9 w pok.
Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości.
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 28 lipca 2017 r. włącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do 1400
lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 58
8642 1096 2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie nieruchomości.
Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu
w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób
reprezentujących dany podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U.
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium.
Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna- sprzedaży
winien liczyć się ze skutkami art. 37 a (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100
z póź.zm.).
Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefonu (13) 432 91 13.
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