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Złota myśl:

„Nic tak nie odciąga ludzi od prawdy, jak bezmyślne
naśladowanie tego, co robią wszyscy” 		
				

Nowa placówka
przedszkolna w Dukli
27 września br. została otwarta nowa
placówka Gminnego Przedszkola w Dukli. Placówka znajduje się na ul. Trakt Węgierski 38. Oficjalnego otwarcia poprzez
przecięcie wstęgi dokonali: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska
i przedszkolak Dawid Szyszlak. W uroczystości otwarcia wzięli udział: ks. proboszcz
dukielskiej fary Stanisław Siuzdak, wiceburmistrz Dukli Elżbieta Wróbel, skarbnik
Gminy Dukla Jolanta Bik, Danuta Szczurek dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dukli, naczelnik Wydziału Gospodarczego Piotr Świder wraz ze współpracownikami, przedstawiciel wykonawcy
Firmy PPUH „FEMIX” z sp. z o.o. z Kro-

sna kierownik budowy Marian Hołowicki,
inspektor nadzoru Tadeusz Gulba, a także
przedstawiciele jednostek podległych gminie, pani Krystyna Kowalska emerytowana
dyrektorka przedszkola w Dukli, oraz zaprzyjaźnione dyrektorki przedszkoli z Iwonicza, Korczyny i Joanna Bogaczyk-Zając
przedstawicielka Podkarpackiego Kuratora
Oświaty. Przybyłych na uroczystość gości przywitała dyrektor Gminnego Przedszkola w Dukli Lucyna Gumienny. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem
hymnu państwowego. Po poświęceniu budynku przez ks. proboszcza Stanisława
Siuzdaka przedszkolacy zaprezentowali
przygotowany na tę okazję program artystyczny. Podczas uroczystości burmistrz
Andrzej Bytnar powiedział:
W związku z planowaną
reformą
oświatową i brakami
lokalowymi w zakresie miejsc przedszkolnych gmina Dukla w roku 2015 podjęła decyzję o budowie i przebudowie
kolejnych budynków
po byłej spółdzielni
„Inwalidach” z przystosowaniem do działalności przedszkola.
W styczniu 2016 roku
Wśród zaproszonych gości (czwarta z prawej) Krystyna Kowalska, emerytowana gmina złożyła wniosek o dofinansowanie
dyrektorka przedszkola w Dukli
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność
przestrzenna i społeczna, działanie 6.4
Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie
6.4.1
Przedszkola.
Pomimo braku decyzji o dofinansowaniu projektu ogłoProgram artystyczny w wykonaniu najmłodszych przedszkolaków
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w Dukli, burmistrz Andrzej Bytnar i przedszkolak
Dawid Szyszlak

szono w marcu 2016 roku przetarg na budowę Przedszkola Gminnego. Po wyłonieniu wykonawcy, Firmy PPUH „FEMIX”
Sp. z o.o. z Krosna podpisano z nim umowę
i rozpoczęto roboty budowlane w lipcu
2016 r. Umowę o dofinasowanie projektu
z Zarządem Województwa Podkarpackiego
zawarto dopiero w kwietniu 2017 r. .
Edukacja wczesnoszkolna na terenie
gminy Dukla odbywa się w oparciu o istniejące przedszkole (175 miejsc) i rozbudowaną i unowocześnioną infrastrukturę
przedszkolną. Powstała ona poprzez adaptację istniejącego jednokondygnacyjnego budynku magazynowego, w którym
powstało 5 sal do zajęć w grupach, które
mieszczą łącznie 119 dzieci. Budynek został rozbudowany o szatnię, część gastronomiczną i administracyjną. 4 września
br.,zgodnie z planem, dzieci rozpoczęły
edukację w nowym przedszkolu.
Wartość całego projektu wyniosła
2 089 852,55 zł, wydatki kwalifikowane
to 1 369 300,95 zł, natomiast dofinansowanie wyniosło 720 551,93 zł.
Ponadto Gmina Dukla w ramach pierwszego wyposażenia zakupiła meble i pomoce dydaktyczne za kwotę 147 312 zł
oraz uzupełniła wyposażenie kuchni za
kwotę 75 755 zł. Na zakup wspomnianego
wyposażenia Gmina stara się o uzyskanie
dofinasowania z Wojewódzkiego Urzędu
Pracy.
Krystyna Boczar-Różewicz,
Paweł Puchalik
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Polskie symbole
Narodowe
Symbole wyróżniające nas wśród narodów świata - Godło,
Barwy i Hymn - związane są ściśle z walkami wielu pokoleń Polaków o odzyskanie niepodległości przez Polskę. Zbliżająca się
rocznica tych wydarzeń jest dobrą okazją do przypomnienia
w ujęciu chronologicznym genezy, treści oraz znaczenia Orła
Białego, Barw Biało-Czerwonych i Mazurka Dąbrowskiego,
jako ważnych symboli tożsamości narodowej.
Początki Orła Białego sięgają okresu formowania się państwa
polskiego. Wizerunek Orła występował na pieczęciach, monetach,
elementach uzbrojenia, chorągwiach jako znak osobisty panowania książąt z dynastii Piastów. Jednak dopiero Przemysław II wieńcząc w 1295 r. dzieło zjednoczenia aktem koronacji, wprowadził
na stronę herbową swej pieczęci majestatowej Orła z koroną jako
znak państwowy. Otaczający go znamienny napis: Sam Najwyższy zwrócił zwycięskie znaki Polakom - utwierdził wizerunek Orła
jako symbol narodu polskiego. Czasy jagiellońskie nadają heraldyce państwowej szereg nowych znaczeń. Władysław Jagiełło na
długo zespolił Orła Białego z herbem Litwy, Pogonią, na znak unii
łączącej Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie. Orzeł i Pogoń stanowiły już od Jagiełły nowy pełny herb państwa, nazwanego później Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Po gotyckim orle Piastów
i pierwszych Jagiellonów pojawił się renesansowy, jakby wpisany
w koło, orzeł Zygmunta I i Zygmunta Augusta przyozdobiony monogramami królów. Za królów elekcyjnych, poczynając od Henryka Walezego na pierś Orła wprowadzono herby rodowe i dynastyczne monarchów. Ustalenie się herbu Rzeczypospolitej - Orła
i Pogoni, ale też samodzielnie ukazywanego Orła Białego, pozwalało aż do schyłku XVIII w. powielać te godła w wielu miejscach
i w wielu technikach artystycznych, zawsze jednak zgodnie z stylem panującym w sztuce danej epoki. Orła barokowego Wazów
cechuje naturalistyczna stylizacja. W dobie Stanisława Augusta
Poniatowskiego, rysunek orła poddany został klasycystycznej stylizacji. W szponach orła pojawiają się niekiedy insygnia władzy
królewskiej - berło i jabłko panowania. Z wyobrażeniem Orła w
1705 r. ustanowiono najwyższe i najstarsze odznaczenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów - Order Orła Białego. Rozbiory Polski i utrata samodzielnego bytu państwowego skazywały Orła Białego i litewską Pogoń na unicestwienie. Znak polskiego Orła, zakazany przez zaborców, odradzał się jednak w każdym powstaniu
narodowym i w każdej próbie wybicia się na niepodległość. Odrodzona w 1918 II Rzeczpospolita przyjęła za herb Orła Białego w
koronie, w polu czerwonym. Po drugiej wojnie światowej wprowadzono herb Orła Białego bez korony. Orzeł Biały w koronie według wzoru z 1927 r. z niewielkimi zmianami powrócił wraz z nastaniem III Rzeczpospolitej.
Orzeł Biały i Barwy Narodowe patronowały wszystkim zrywom walki zbrojnej o wolność i niepodległość, jako symbole najwyższych uczuć patriotycznych. Barwy Biało-Czerwone wiążą
się z początkami Orła piastowskiego i są odpowiednikami Białego
Orła w czerwonym polu. Mimo, że spotykamy je na chorągwiach
królewskich, sztandarach wojskowych - Biel i Czerwień nie stanowiły wtedy jeszcze barw państwowych. Pojęcie flagi państwowej i
barw narodowych pojawiło się dopiero w okresie formowania się
państw nowożytnych, czyli w XVIII i XIX w. W tym też okresie
ukształtowały się polskie Barwy Narodowe. 7 lutego 1831 r. zapaciąg dalszy na str. 6 u
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wiadomości

„Rośnie” wieża widokowa
na Górze Cergowej…
Beskid Niski to najniższy, a jednocześnie najrozleglejszy fragment Beskidów;
granica między Karpatami Zachodnimi
i Wschodnimi. Jego centralną część stanowi Beskid Dukielski, gdzie przeważają
wąskie grzbiety, które od strony północnej
są bardziej strome i spadziste, natomiast
od strony południowej cechują się znaczną
łagodnością. Wzniesienia nie przekraczają 1000 m n.p.m. co pokazują najwyższe szczyty: Baranie – 754 m oraz Piotruś
– 728 m. Góra Cergowa - 716 m n.p.m. nie
jest może najwyższym szczytem, ale trzeba
przyznać, że najbardziej znanym i charakterystycznym.
Turysta zdobywając którąkolwiek
z gór Beskidu Dukielskiego może być jednak nie do końca usatysfakcjonowany, ponieważ szczyty są tu mocno zalesione, co
znacznie utrudnia widok na piękną panoramę okolicy. Jeżeli chodzi o nasz teren
i punkty widokowe to niestety, jest ich
mało, a najlepsze z nich to słowackie
wieże widokowe nad Przełęczą Dukielską oraz wieża na Baranim. Taki stan rzeczy przyczynił się do pomysłu wybudowania obiektu widokowego na Górze Cergowej. Nie będzie to pierwsza tego typu budowla w tym miejscu, ponieważ na szczycie wznosiła się już wieża triangulacyjna,
która służyła do pomiarów geodezyjnych,
a w czasie II wojny światowej była wykorzystywana do obserwacji.
Pierwsze próby związane ze wzniesieniem tego typu obiektu podjęli członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Dukielszczyzny. Po kilku latach od pomysłu powstania wieży widokowej na górze Cergowej w 2016 roku gmina Dukla, jako inwestor zleciła wykonanie projektu wieży widokowej firmie „Architraw”
z Krosna, a głównym projektantem i pomysłodawcą konstrukcji został mgr inż. arch.
Stefan Stempin. Kształt platformy widokowej został zaczerpnięty z architektury dawnych obiektów wiertniczych typu „kanastr. 4

dyjskiego” znajdujących się na terenach
kopalnianych w naszym regionie. Projekt
zakłada, że (…)”Przedmiotem inwestycji jest budowa drewnianej wieży widokowej o wysokości 21,72 m (do szczytu krokwi) wraz z zagospodarowaniem otoczenia wieży w obrębie wydzielonej działki nr
1745/12 w m-ci Cergowa. Budowla - wieża
widokowa ze ścianami otwartymi zadaszona dachem wielospadowym. (...) Posiadać będzie cztery poziomy użytkowe - przyziemie ze ścianami opcjonalnie poszytymi
gontem do wys. ok. 1,20 m, które mogą stanowić osłonę wiatrową dla turystów, trzy
platformy pośrednie z miejscami stojącymi,
oraz platformę widokową z miejscami siedzącymi. Długość i szerokość całkowita
wieży widokowej bez okapu będzie wynosiła: 9,48 x 9,48 mb.”
W 2017 roku ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych oraz montaż
i zagospodarowanie terenu wokół wieży.
Do przetargu zgłosiły się trzy firmy, z których najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma STAL - TECH sp. z o.o. z Michałówki w gminie Radymno z terminem wykonania do 31.07.2017 r. Jednak
prace opóźniły się ze względu na pożar

jaki miał miejsce właśnie w tej firmie. Zniszczeniu uległa znaczna
część tartaku i magazynu, gdzie
między innymi były przechowywane elementy drewnianej konstrukcji wieży, które miały stanąć na szczycie Cergowej. Również nastąpiła konieczność przeprojektowania fundamentu ze względu na
podłoże występujące na wzgórzu, co spowolniło zakończenie budowy inwestycji w
ustalonym terminie. Obecnie jednak prace
posunęły się do przodu. Fundamenty zostały zazbrojone, wylano płytę, a zdemontowano już szalunki. Po czasie, kiedy płyta
fundamentowa osiągnie odpowiednią wytrzymałość, rozpoczną się przygotowania do montażu podstaw drewnianej konstrukcji wieży. Warunki atmosferyczne są
tu bardzo znaczące, ponieważ wywóz materiałów uzależniony jest od stanu drogi
w lesie, a te w ostatnim czasie mocno utrudniają dowóz elementów na szczyt góry ze
względu na ciągłe opady deszczu. W czasie
budowy należy się liczyć z trudnościami
dla turystów na trasie czerwonego szlaku
z Lubatowej na Cergową, bowiem tamtędy
wyznaczono trasę dostarczania materiałów
na szczyt.
O dalszych postępach i otwarciu wieży
widokowej będziemy informować na stronach www.dukla.pl oraz na profilu gminy
Dukla na facebook’u.
Agnieszka Matusik
Fot. Na wkładce

3. Myszkowskie - wykonanie nakładki
asfaltowej na drodze wewnętrznej nr
ewid. 396, płatne ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 11 970, 35 zł
oraz z budżetu Gminy Dukla w kwocie
16 990,00 zł.
4. Nadole - wykonanie nakładki asfaltowej
na drodze wewnętrznej nr ewid. 541,
płatne ze środków Funduszu Sołeckiego
w kwocie 10 000,00 zł oraz z budżetu
Gminy Dukla w kwocie 14 383,52 zł.
5. Olchowiec - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr ewid. 347,
płatne ze środków Funduszu Sołeckiego
w kwocie 8 329,88 zł oraz z budżetu
Gminy Dukla w kwocie 59 935,12 zł.
6. Teodorówka - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr
ewid. 1326, płatne ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 30 851, 42 zł
oraz z budżetu Gminy Dukla w kwocie
10 605,15 zł.
7. Cergowa - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr ewid.
1585 i 1587, płatne ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 20 611,11 zł.
8. Cergowa - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr ewid.
1547, płatne ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 240,31 oraz z budżetu
Gminy Dukla w kwocie 12 900,91 zł.
9. Chyrowa - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr ewid. 106,
płatne ze środków Funduszu Sołeckiego
w kwocie 9 347,98 zł oraz z budżetu
Gminy Dukla w kwocie 31 196,51 zł.
10. Iwla - wykonanie nakładki asfaltowej
na drodze wewnętrznej nr ewid. 807,
płatne ze środków Funduszu Sołeckiego
w kwocie 29 308,85 zł oraz z budżetu
Gminy Dukla z 4 054,90 zł.
11. Iwla - wykonanie nakładki asfaltowej
na drodze wewnętrznej nr ewid. 808/2,

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr ewid. 396 w Myszkowskim

płatne z budżetu Gminy Dukla w kwocie 20 191,68 zł.
12. Iwla - wykonanie nakładki asfaltowej
na drodze wewnętrznej nr ewid. 820,
płatne z budżetu Gminy Dukla w kwocie 12 008,49 zł.
13. Lipowica - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr ewid. 668,
płatne ze środków Funduszu Sołeckiego
w kwocie 14 376,76 zł oraz z budżetu
Gminy Dukla w kwocie 2 689,49 zł.
14. Lipowica - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr ewid.
656, płatne z budżetu Gminy Dukla w
kwocie 10 239,75 zł.
15. Zboiska - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr ewid. 545,
płatne ze środków Funduszu Sołeckiego
w kwocie 19 220 oraz z budżetu Gminy
Dukla w kwocie 12 465,59 zł.

Przebudowa dróg
na terenie Gminy Dukla
Jak co roku Gmina Dukla doprowadziła do przebudowy dróg wewnętrznych i gminnych płatnych ze środków Funduszu Sołeckiego oraz z budżetu Gminy Dukla. Przebudowane drogi znajdują się w poniższych miejscowościach:
1. Łęki Dukielskie – wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr ewid. 2125,
płatne ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 30 851, 42 zł oraz z budżetu Gminy
Dukla w kwocie 18 844,27 zł.
2. Łęki Dukielskie- Łazy- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr ewid.
830 płatne z budżetu Gminy Dukla w kwocie 87 532,95 zł.
nr 10/2017

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr ewid. 1326 w Teodorówce

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr ewid. 2125 w Łękach Dukielskich
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16. Dukla - wykonanie nakładki asfaltowej
na drodze wewnętrznej nr ewid. 171,
płatne z budżetu Gminy Dukla w kwocie 11 033,10 zł.
17. Dukla - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr ewid. 434/13,
495/2, 496/2, płatne z budżetu Gminy
Dukla w kwocie 20 774,70 zł.
18. Dukla - wykonanie nakładki asfaltowej
na drodze gminnej nr ewid. 124, płatne
z budżetu Gminy Dukla w kwocie 11
454,99 zł.
Natalia Belcik
str. 5

Polskie symbole
Narodowe
u dokończenie ze str. 3

dła uchwała o Biało-Czerwonej kokardzie
narodowej. Był to pierwszy akt prawomocny normujący sprawę Barw Narodowych zgodnie z tradycją. Od tego momentu
Biel i Czerwień stały się formalnie Barwami Narodowymi. Po upadku powstania
listopadowego Biało-Czerwone kokardy
podobnie jak inne symbole narodowe zostały surowo zakazane przez władze carskie. Tradycje tego znaku przetrwały na
emigracji. Barwy Biało-Czerwone towarzyszyły powstaniu Drugiej Rzeczypospolitej. W 1919 r. Sejm odrodzonego państwa
uchwalił, że: Za barwy Rzeczypospolitej
Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony.
Polskie pieśni hymniczne powstały
w różnych okresach historycznych, które
cieszyły się największym szacunkiem Polaków, a po odzyskaniu niepodległości
przez Polskę pretendowały do roli Hymnu
Narodowego. Jan Długosz, historyk i kronikarz, jako pierwszy wprowadził pojęcie patrium carmen (pieśń ojczysta), określając tym mianem Bogurodzicę i uznając
w niej hymn o znaczeniu nie tylko religijnym. Bogurodzica - skarb polskiej kultury,
jest hymnem ciągle żywym w kościołach
i na koncertach dając świadectwo ciągłości
naszej duchowej tradycji. Szczególną rolę
odegrały pieśni, które powstały w dwóch
ostatnich stuleciach, kiedy zaborcy wymazali Polskę - jako Państwo - z mapy Europy
i starali się również zatrzeć w naszej świadomości poczucie polskości i odrębności
kulturowej. W pierwszych latach niepodległej Polski, kiedy zastanawiano się nad
wyborem polskiego Hymnu Państwowego,
wysuwano do tej godności pieśni, które dawały siłę, świadomość więzi narodowej
i wiarę w przetrwanie. Należały do nich:
Mazurek Dąbrowskiego z 1797 r. Józefa
Wybickiego - zwany Pieśnią Legionów
we Włoszech, Rota Marii Konopnickiej,
Hymn do miłości Ojczyzny Ignacego Krasickiego, Warszawianka z muzyką Kurpińskiego, Chorał Ujejskiego, Pierwsza Brygada - popularna pieśń Legionów Polskich
w czasie I wojny światowej oraz Boże, coś
Polskę Felińskiego - Goreckiego. Z ostatnią pieśnią szczególnie zapisał się Dzień
11 listopada. Gdyż zgromadzony na Placu
Zamkowym w Warszawie tłum śpiewający
Boże coś Polskę rozpłakał się doszedłszy
do słów Ojczyznę wolną racz nam wrócić
Panie, bo wszyscy nagle uzmysłowili sobie, że oto Polska jest wolna po ponad stuletniej niewoli, po niekończących się walkach, cierpieniach, tęsknotach i nadziestr. 6

Dukla po raz pierwszy,
targi po raz ósmy
VIII Międzynarodowe Targi Rowerowe Kielce Bike-Expo trwały od 21 do 23
września br. Najnowocześniejszy sprzęt, akcesoria i mnóstwo rynkowych nowości
zaprezentowali w Kielcach wystawcy z całego świata. Nie zabrakło także tych, którzy oferują świetne tereny i dobrze przygotowane trasy rowerowe, a także organizatorów zawodów rowerowych. Wśród tych ostatnich znalazła się gmina Dukla i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli.

Uroczyste wręczenie
aktu nadania stopnia
awansu zawodowego
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać
młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg.”
Warunkiem uzyskania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego
jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu
przed Komisją egzaminacyjną. Nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy
na nauczyciela mianowanego doskonalą

Moda na rowery w Polsce wciąż się
rozwija. Coraz więcej jest pasjonatów
dwóch kółek i amatorów rowerowych nowości. Targi w Kielcach, które z roku na
rok rozwijają się, przyciągają do Kielc coraz więcej przedstawicieli branży kolarskiej z całego świata. Podczas tegorocznej edycji swoją ofertę zaprezentowało 250
wystawców z 12 krajów, takich jak: Bułgaria, Chiny, Czechy, Finlandia, Holandia,
Niemcy, Pakistan, Polska, Słowacja, Tajwan, Wielka Brytania, czy Włochy. Ekspozycja zajmowała 11 tysięcy metrów kwadratowych, czyli wszystkie 7 hal kieleckiego ośrodka wystawienniczo-kongresowego.
Podczas targów odbywało się wiele imprez towarzyszących min. maraton rowejach niespełnionych. Z wymienionych pieśni zwycięsko wyszedł dzięki swej patriotycznej treści i porywającej melodii Mazurek Dąbrowskiego, oficjalnie wybrany na
Hymn Narodowy w 1927 r.
Dzieje Godła, Barw i Hymnu naszego
państwa pozwalają prześledzić jak każda
generacja Polaków wnosiła do rozumienia
tych symboli coraz to nowe treści. Mimo
zakazów zaborców, przekazywane z pokolenia na pokolenie, na trwałe związały się
z dziejami naszego narodu.
Aleksandra Żółkoś
Fot. na wkładce

Fragment stoiska

rowy, w którym w tym roku wzięło udział
ponad 800 rowerzystów. Po raz pierwszy
odbył się bieg Kielce BIKE-EXPO Run,
wzięło w nim udział 70 biegaczy. Można
było zobaczyć bardzo ciekawą wystawę
fotograficzną Kuby Witka, kielczanina,
filmowca, podróżnika, który swoją rowerową podróżą po Islandii podzielił się
z czytelnikami w książce „Ring Road –
Dookoła Islandii na rowerze”, a piękno i
surowość islandzkiego krajobrazu pokazał
na zdjęciach.
Ciekawostką był udział Valeriana Romanovskiego z Litwy (obecnie mieszkającego w Warszawie), który ustanowił trzy
nowe rekordy Guinnessa w 12, 24 i 48
godz. jeździe na rowerze w warunkach ekstremalnej zimy ( do -50 st. C).
Stoisko Gminy Dukla było oblegane od
pierwszego dnia targów, szczególnie w sobotę, kiedy był dzień otwarty i stoiska były
odwiedzane przez amatorów jazdy rowerowej, poszukujących rowerów, akcesoriów, ale
również dobrych tras i zawodów. W czwartek
odwiedziła nasze stoisko wraz z mężem Markiem mistrzyni Polski MTB Ania SzafraniecRutkiewicz mistrzyni Polski w cross-country
i srebrna medalistka mistrzostw świata w kolarstwie górskim w 2002 r.
Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. na wkładce
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swoje umiejętności pod okiem opiekuna
stażu, którego zadaniem jest udzielanie pomocy w przygotowaniu i realizacji planu
rozwoju zawodowego.
1 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Dukli odbyła się uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia nauczyciela
mianowanego połączona ze złożeniem ślubowania. W tym roku burmistrz Dukli An-

drzej Bytnar miał przyjemność wręczenia
awansu zawodowego nauczycielce Szkoły
Podstawowej w Wietrznie Pani Kamili
Czupińskiej – Paszek, która w sesji letniej
zdała egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.
Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera mu drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy
o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczycieli wiedzy i umiejętności zawodowych.
Uroczyste wręczenie aktu nadania odbyło się w obecności Elżbiety Wróbel zastępcy burmistrza Dukli oraz Danuty
Szczurek dyrektora Zespołu Placówek
Oświatowych w Dukli.
Składamy jeszcze raz serdeczne gratulacje oraz życzymy wytrwałości, zadowolenia i wielu sukcesów w pracy zawodowej.
Danuta Szczurek
Dyrektor ZPO w Dukli
Fot. na wkładce

Tabor Rodzinny
po raz kolejny
Ponad 50 rodzin z dziećmi poznawało kulturę tradycyjną
Podkarpacia tańcząc przy skrzypcach, cymbałach i basach,
śpiewając na starą pogórzańską nutę i poznając tradycyjne rękodzieło! W dniach 2 – 8 lipca 2017 odbył się IV Rodzinny
Tabor, na którym przez 7 dni rodziny z całej Polski bawiły
się i uczyły razem z mieszkańcami wsi Podkarpackich.
W malowniczej wsi Zawadka Rymanowska, głównie na
terenie gospodarstwa agroturystycznego Farfurnia, w domu
ludowym i w domu rekolekcyjnym, i w wiacie u Igi odbywały się inspirowane tradycyjną kulturą zajęcia plastyczne,
rękodzielnicze, warsztaty tańców tradycyjnych, pieśni pogórzańskich, warsztaty gry na
popularnych niegdyś na Podkarpaciu instrumentach (cymbałach, skrzypcach, kontrabasie). Uczestnicy spotkać się mogli zarówno z miejscowymi twórcami (akordeonista Jan
Glazar z Krościenka, śpiewaczka Teresa Samborowska z Chorkówki, kapela Pogórzanie
z Głowienki, skrzypek Jan Malisz z Męciny Małej, zespół Tereściacy, garncarz Michał
Kacprzyk z Zawadki, plecionkarka Joanna Wrzecionko z Iwli), jak i z badaczami zajmującymi się
tradycyjną muzyką, śpiewem i tańcem (Bartosz
Gałązka, Agnieszka Bernacka), historią i architekturą (Stanisław Kryciński, Jacek Koszczan).
Impreza zakończyła
się 8 lipca Targiem Tradycji w Domu Ludowym
w Zawadce. Można było
zakupić regionalne rękoPotańcówka w wiacie
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W Zawadce Rymanowskiej

dzieło, potrawy oraz potańczyć jak za dawnych lat sztajerki, polki, walczyki i tanga
przy kapeli Pogórzanie.
Za rok w pierwszym tygodniu lipca kolejna edycja. Organizatorzy zapraszają już
teraz na tańce i warsztaty!
Organizator:
Stowarzyszenie Karpatka.
Partnerzy projektu:
Gmina Dukla, Fundacja PZU, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Lasy Państwowe.
Partnerzy projektu:
Gmina Dukla, Fundacja PZU, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Agata Krawczyk
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Ośrodek Kultury w Dukli informuje

infor m uje

38-450 Dukla, ul.Kościuszki 4
tel/fax: 13 43 300 25
e-mail: osrodekkultury@dukla.pl

Muzyczne
„Chmielaki
Krasnostawskie” zakończenie wakacji
19 sierpnia 2017 r. zespół obrzędowo-śpiewaczy „Szarotka-Duklanie” oraz kapela ludowa „Duklanie” wystąpili podczas Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów w Krasnymstawie. Trzydniowa impreza zrzesza co roku
kilkadziesiąt browarów z całej Polski, a w programie znajdują się liczne koncerty i konkursy. „Chmielaki Krasnostawskie” są najstarszym w kraju festiwalem promującym kulturę
piwa, przyciągającym dziesiątki tysięcy turystów z Polski i zagranicy.
W programie tegorocznej edycji imprezy zaproponowano
„Chmielakową Potańcówkę Ludową”, podczas której zaprezentowało się 5 zespołów grających muzykę folkową z różnych stron Polski. Wśród nich znalazły się właśnie zespoły
działające przy Ośrodku Kultury w Dukli. Była to znakomita
okazja do zaprezentowania się przed szeroką publicznością
i propagowania muzycznej kultury ludowej naszego regionu.
Wyjazd dał również możliwość zwiedzenia jednego
z głównych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych południowo-wschodniej Polski – miasta Zamościa, lokowanego w 1580 r. przez kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Miasto wpisane do Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO, nazywane Perłą Renesansu,
Padwą Północy i Miastem Arkad wywarło na nas duże wrażenie. Dzięki Pani przewodnik poznaliśmy ciekawą historię miasta, a także zwiedziliśmy Bastion VII, Katedrę ufundowaną
przez Jana Zamoyskiego, Rynek Wielki oraz uliczki i dziedzińce miasta.
Katarzyna Błaż

27 sierpnia na dukielskim rynku odbyło się zakończenie wakacji 2017. Popołudnie rozpoczęliśmy od spektaklu pod tytułem „Calineczka” w wykonaniu Teatru Lalek „Bajka” z Krakowa oraz pokazu
iluzji w wykonaniu Dominika Potyrały „Domino Magic Show”. To z
myślą o najmłodszych – choć występ magika zaciekawił i zaangażował do zabawy całą publiczność.
Następnym punktem programu były koncerty. Organizatorzy zaprosili dwa zespoły. Pierwszy, który wystąpił to „Egzotyczny Dandys
Paryskich Bulwarów”. Grupa wywodząca się z Tarnowa tworząca i
grająca przede wszystkim Rock, Alternative, Blues-Rock, Funk choć
nie stroniąca również od inspiracji folkowych. Wcześniej zespół koncertował pod nazwami ,,Quelque Chose” lub ,,Głośna Sprawa”. Drugi
band jaki wystąpił na naszej scenie to Blu’Ska. Barwnie pokolorowana przez grupę przyjaciół z Jawiszowic (k. Oświęcimia) rzeczywistość zawierająca elementy SKA i REGGAE, które tworzą kipiący
pozytywną energią wulkan sceniczny poruszający wszystkich, od
najmłodszych do najstarszych. Znakiem rozpoznawczym zespołu są
chwytliwe i łatwo zapamiętywane melodie wygrywane przez sekcję
dętą z akordeonem i puzonem. Do tego gitara elektryczna, bas, perkusja i perełka w postaci kongów i bongosów czyli etnicznych bębnów tworzących wyjątkowy klimat. Blu’ska ma też za sobą udział w
11 edycji „Must Be The Music” gdzie zdobył bardzo pochlebne opinie od jurorów.
Podczas imprezy instruktorzy z Ośrodka Kultury zapewnili dla
najmłodszych animacje: balonowe zoo, malowanie twarzy i zabawę
z bańkami mydlanymi. Tradycyjnie, podczas koncertów, towarzyszył
nam deszcz!
red

„Pleć to sam” warsztaty rękodzielnicze
W siedzibie Ośrodka Kultury w Dukli - Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbyły się warsztaty makramy skierowane do dzieci w wieku 8 - 12 lat. Podczas
dwóch spotkań grupa „młodych artystów” poznawała podstawy technik makramy czyli
sztuki ręcznego wiązania sznurków bez użycia narzędzi. Dzięki tej metodzie można wykonać przedmioty dekoracyjne i użytkowe (biżuterię, serwetki, firanki, makatki ścienne,
torby, kwietniki). Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach projektu „Pleć to sam”,
dofinansowane z dotacji Gminnej z „funduszu alkoholowego i działań profilaktycznych”,
które otrzymało Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno – Ekologicznych „Animare”. Przeprowadziła je Pani Anna Wrzecionko, która omówiła i zaprezentowała podstawowe sploty
makramowe. Uczestnicy zajęć z pomocą Pani instruktor wykonali łapacze snów z różnostr. 8

kolorowych nici i sznurków. Finałem projektu „Pleć to sam” będzie wystawa prac,
które powstały z różnych materiałów i są
wyplatane różnymi technikami rękodzielniczymi. Wernisaż odbędzie się pod koniec
października w Transgranicznym Centrum
Wymiany Kulturalnej przy ul. Trakt Węgierski 38.
Anna Lenkiewicz
nr 10/2017

Projekcja filmu
„Sztuka kochania”
spotkanie z Magdaleną Boczarską
Polska Światłoczuła to unikatowy projekt filmowy, dofinansowany przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytutu Sztuki Filmowej, który od pięciu lat dociera z najlepszym polskim kinem wszędzie tam, gdzie na co dzień dostęp do
kultury jest utrudniony. W trasę zabierają twórców filmu – znanych aktorów, reżyserów,
scenarzystów i innych ludzi kina. Co miesiąc wyruszają w kilkudniową trasę w inny
zakątek Polski i organizują bezpłatne pokazy dla lokalnej społeczności oraz rozmowy
z twórcami, które relacjonowane są w Internecie.
Tym razem w trzydniowej trasie znalazł się film „Sztuka Kochania” i odtwórczyni
głównej roli - Magdalena Boczarska. W sobotę 26 sierpnia 2017 r. Polska Światłoczuła
zawitała do Dukli, gdzie w sali dawnego kina „Promień” odbyła się projekcja filmu
i spotkanie z aktorką.
Przygotowania do wydarzenia rozpoczęły się już o godzinie 16.00. Pięcioosobowa ekipa koordynująca projekt i pracownicy Ośrodka Kultury zajęli się przygotowaniem sali: zabezpieczyli ją w profesjonalny sprzęt projekcyjny i nagłośnieniowy oraz narzędzia potrzebne do transmisji wydarzenia w sieci. Wszystko po
to, by zapewnić najlepszą jakość pokazu.
O godzinie 18.00 widzowie i zaproszeni
goście zapełnili wszystkie przygotowane
miejsca i rozpoczęła się projekcja filmu
opowiadającego historię najsłynniejszej
seksuolog czasów PRL-u – Michaliny
Wisłockiej, autorki przełomowej książki
„Sztuka Kochania”. Po krótkiej przerwie
około godziny 20.15 na scenie sali kinowej pojawiła się największa gwiazda tego
filmu - Magdalena Boczarska. Spotkanie było na żywo transmitowane na stronie Polski Światłoczułej. Aktorka chętnie
odpowiadała na pytania zadawane z widowni oraz przez internautów, które dotyczyły kulis kręcenia filmu oraz jej kariery zawodowej. Pani Magda opowiedziała między innymi jak wyglądały castingi i przygotowania do wcielenia się w
rolę Wisłockiej. Zdradziła tajniki charakteryzacji i pracy nad poszczególnymi scenami, a także przytoczyła krótkie anegdoty z planu zdjęciowego. Wspomniała
również o swoim kontakcie z córką Michaliny Wisłockiej – Krystyną i o jej reakcji po obejrzeniu filmu. Na zakończenie
wszyscy uczestnicy wydarzenia wykonali
pamiątkowe zdjęcie z aktorką.
Mamy nadzieję, że współpraca
Ośrodka Kultury z Polską Światłoczułą
nie zakończy się na tym jednym wydarzeniu i gdy zawitają na Podkarpacie, będzie możliwość zorganizowania kolejnego pokazu.
Katarzyna Błaż
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Wystawa malarstwa
Marii Kondrad
24 sierpnia 2017 r. w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbył się wernisaż malarstwa Marii Kondrad pt. „TęCzerń”. Prace zgromadzone na wystawie powstały na przestrzeni 2016/2017 r. i tworzą cykle: „Maniakany” (2016)- technika mieszana, karton, ołówek, tusz, kreda, „Wylęk” (2017) – akryl na płótnie, „Do-tkliwość”
(2016 – 2017) olej na płótnie oraz cykl prac bez tytułu wykonanych techniką mieszaną.
Sama autorka tak mówi o swoich pracach: „Tę Czerń pokochałam. Wykluczona, źle zrozumiana, narzucono jej mnóstwo negatywnych znaczeń, zaszufladkowana, odrzucana od
innych kolorów. W ogóle, powiadają, kolorem nie jest. I nie ma tych obrazów, nie istnieją,
nie żyją bez Światła. A Światło gra na tej Czerni czule. I pojawiają się Tęcze”.
red, fot. na wkladce

„ Bawmy się razem”
26 sierpnia 2017 r. w Trzcianie odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez
Stowarzyszenie „Razem lepiej” w ramach projektu „Z rodziną w kosmos po proziaka
na mecz...“ współfinansowany przez Fundację PZU oraz z budżetu Województwa
Podkarpackiego z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej
w ramach „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy
Zastępczej na lata 2014-2020. Cel szczegółowy : Wzmocnienie profilaktyki na rzecz
prawidłowego funkcjonowania rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa.
W imprezie wzięły udział rodziny
z miejscowości Trzciana, Nowa Wieś, Zawadka Rymanowska oraz w ramach współpracy między stowarzyszeniami rodziny
z Szczawne-Kulasznego i Kątów.
Dla uczestników organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Każdy uczestnik miał możliwość spróbowania „pyszności“ przygotowanych przez naszych członków jak i wolontariuszy współpracujących
z naszym Stowarzyszeniem. Były pierogi,
pyszne ciasta, proziaki, a także potrawy
z grilla. Najwięcej atrakcji przygotowano
dla najmłodszych uczestników- dmuchaną
zjeżdżalnię, dmuchany plac zabaw, roller
wodny, zabawy z animatorami, malowanie
twarzy, modelowanie balonów, a także pokaz wielkich baniek mydlanych. Jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej z Dukli przygotowała pokaz strażacki. Dzieci mogły
także poczuć się jak prawdziwy strażak
i usiąść w prawdziwym wozie strażackim.
Dla wszystkich uczestników, dzieci i młodzież z Trzciany przygotowały i przedstawiły występ pt. „Bajkowy mirsz-masz“
W czasie trwania pikniku przeprowadzono różnorodne zawody sportowe, których uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody. Czas umilał nam DJ, serwując najnowsze letnie przeboje. I tak w miłej rodzinnej atmosferze pożegnaliśmy kończące się wakacje.
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Składam serdeczne podziękowania,
tym którzy przyczynili się do organizacji
pikniku: Fundacji PZU, ROPS Rzeszów,
Nadleśnictwu Dukla, Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych, Firmie
ZIKO, Urzędowi Miejskiemu w Dukli.
Dziękuję również członkom naszego
Stowarzyszenia i wolontariuszom z nami
współpracującym, którzy poświęcili
swój czas na przygotowanie i przeprowadzenie tej imprezy, a także dzieciom
i młodzieży z Trzciany, którzy również
aktywnie zaangażowali się w organizację
tejże imprezy i pomimo okresu wakacyjnego nauczyli się ról do przedstawienia.
Dziękuję także kolegom sołtysom, którzy wypożyczyli nam sprzęt.
Myślę, że impreza ta zostanie na długo
w pamięci organizatorów jak i uczestników.
Elżbieta Pustułka
Wiceprezes Stowarzyszenia
„Razem lepiej“
Główni sponsorzy:

Maria Kondrad
Ur. 1971 w Nysie, pochodzi z rodziny
przesiedlonej spod Lwowa i z Sanoka.
Absolwentka Państwowego Liceum
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu oraz
absolwentka Uniwersytetu Ludowego we
Wzdowie z tytułami plastyk-jubiler oraz
instruktor kulturalno-oświatowy.
Absolwentka studiów licencjackich
I stopnia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom z malarstwa
w 2016 r uzyskała w Malarskiej Pracowni
Interdyscyplinarnej pod kierunkiem dr
hab. Prof. UR Antoniego Nikla, dr hab.
Prof. UR Marka Olszyńskiego i dr hab.
Prof. UR Marka Pokrywki.
Obecnie studentka Wydziału Sztuki
UR , studia II stopnia, specjalność Malarstwo i techniki malarskie.
Uczestniczka wielu plenerów i akcji artystycznych, pasjonatka teatru lalek
oraz upowszechniania kultury plastycznej
i teatralnej wśród dzieci, także tych dorosłych. Autorka scenariuszy i scenografii. Od 20 lat tworzy autorskie unikatowe
ubrania z naturalnych tkanin i dzianin.
Wystawy zbiorowe:
2017.08.01-09 - „Projekt art. GENIUS
SAECULI... W hołdzie M. Abakanowicz” Galeria r_z / ORz ZPAP, Rzeszów
2017 - „Kształtowanie x 3”, Zbiorowa
wystawa studentów Wydziału Sztuki UR
w Stalowej Woli
2016 - „Kształtowanie”, Wystawa studentów Wydziału Sztuki UR w Rzeszowie
2016 - „Artyści Dla Emilki”, Wystawa
charytatywna, Rzeszów
2016 - „Autofokus” Foto i wideo studentów Wydziału Sztuki UR, Tarnów
2016 - „Dla Justyny”, Wystawa charytatywna, Rzeszów
2015 - Wystawa poplenerowa w PUB
Kultura, Rzeszów
2014 - „Anomalia” Wystawa studentów
UR, Rzeszów
2014 - „Werynia” Wystawa poplenerowa,
Rzeszów

Dukla po raz pierwszy,
targi po raz ósmy

Orzeł Przemysła II (1295)

Obsługa stoiska: Michał Szopa - dyr MOSiR Dukla,
Krystyna Boczar-Różewicz - gł. specjalista ds. promocji
gminy Dukla, Mateusz Lorenc - MOSiR Dukla

Faksymile rękopisu Mazurka Dąbrowskiego Józefa Wybickiego

Fot. Wacław Cyran, kbr
Z Anią Szafraniec-Rutkiewicz

N o w a p l a c ó w k a p r z e d s z ko l n a w Dukli
Tak było:

Wystawy indywidualne:
2017 – „Wielosobecności” Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie
2016 - „Do-tkliwość” Młodzieżowy Dom
Kultury w Sanoku
2009 - „Lniane malowanie” Kresowy
Dom Sztuki, Dubiecko
2008 - Wystawa Indywidualna w Fundacji Sto Pociech w Warszawie
2008 - „Lnem malowanie” Wystawa indywidualna na Słowacji, Svidnik
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Polskie symbole Narodowe

W trakcie budowy

Tak jest:

Fot. kbr

Budynek przedszkola po zakończeniu prac
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nr 318
Prace wykończeniowe w toku

Podczas spotkania w czasie otwarcia placówki

To już 70 lat
Wielkie święto KS „Przełęczy” Dukla
Jacek Adamski wiceprezes Zarządu PZPN wręcza złote odznaki dla zasłużonych działaczy :

Stanisławowi Kalicie

Stanisławowi Malczewskiemu

Władysławowi Boczarowi

Henrykowi Lisowi

Wojciech Sokołowski prezes OZPN w Krośnie wręcza diamentową odznakę
zasłużonego działacza Franciszkowi Drajewiczowi

Tadeuszowi Jakiele

Honorową odznakę zasłużonego działacza
Wiesławowi Jakiele

nr 10/2017
Fot. Magdalena Konop-Gabory

Wielkie święto K.S. Przełęcz Dukla
24 września 2017 r. w sali kinowej w Dukli obchodzono Jubileusz 70 – lecia Klubu Sportowego Przełęcz Dukla. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. starosta krośnieński Jan Juszczak, poseł na Sejm RP Piotr Uruski, wiceprezes Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej Jacek Adamski, prezes OZPN Krosno Wojciech Sokołowski, komendant KMP w Krośnie Leszek Buryła,
burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, Piotr Majkut-prezes PPMD Rzeszów-główny sponsor klubu oraz wielu innych gości.
Komitet organizacyjny obchodów zaprosił ponad 130 osób;
byłych zawodników, trenerów, działaczy i sympatyków Przełęczy.
Wręczono ponad 30 odznaczeń Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mszy Świętej w kościele farnym przewodniczył proboszcz Stanisław Siuzdak. Następnie zaproszeni goście udali się do sali kinowej. Wszystkich

W uroczystości wzięli udział:
od lewej: Piotr Majkut - prezes Zarządu PPMD Rzeszów, Kazimierz Krężałek, poseł
na Sejm RP Piotr Uruski, Wiesław Jakieła, Stanisław Kalita
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To już 70 lat

gości serdecznie powitał prezes klubu Wiesław Jakieła. Zarys
dziejów Dukli od wieku XIV z głównym uwzględnieniem wieku
XX przedstawił bardzo ciekawie historyk Stanisław Kalita. Mówił o początkach powstania Przełęczy, największych sukcesach,
problemach i dniu dzisiejszym. Swój wykład wzbogacił o niezwykle interesujące i rzadkie slajdy. Po wręczeniu podziękowań i odznaczeń goście udali się na obiad do Zajazdu Galicja. Po południu w ramach obchodów rozegrany został mecz piłki nożnej oldboje Przełęczy kontra Księża. Po ciekawym widowisku nieco lepsi
okazali się w karnych oldboje Przełęczy. Z okazji jubileuszu zostały przygotowane okolicznościowe proporczyki, odznaki i inne
gadżety promujące klub i Duklę.
Z okazji jubileuszu przyznano odznaki OZPN Krosno dla zasłużonych działaczy.
Złotą odznakę otrzymali: Władysław Boczar, Longin Bokwa,
Kazimierz Drozd, Tadeusz Jakieła, Stanisław Kalita, Henryk
Lis, Stanisław Malczewski. Honorową odznakę otrzymał Wiesław Jakieła, a diamentową odznakę Franciszek Drajewicz.
Stanisław Kalita

O kwitnący Kalosz
Sołtyski 2017
V Bieg „O Kwitnący Kalosz Sołtyski” Mszana 2017 przeszedł do historii.
Udało się nam wstrzelić w okno pogodowe.
I choć było pochmurno i dość zimno to nie
padało - co przy trasie prowadzącej przez
las, łąki i strumienie jest niebagatelne. Natomiast atmosfera przed, w trakcie i po
biegu była gorąca.
Pierwszy zawodnik Pan Grzegorz Rosłoński z Gorlic przybiegł na metę po 44,29
minutach; ostatni uczestnicy nornic walking po 2 i pół godzinie od startu. A na trasie pokusy były: a to prawdziwki rosnące
na ścieżce, a to punkty regenerujące (w
tym jeden z napojami rozweselająco-pobudzającymi), a to piękne widoki do podziwiania.
Na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Stara Szkoła” Państwa Pauliny
i Wojtka Adamkiewiczów tradycyjnie odbyły się biegi dla dzieci. Przed biegiem i po
pracowali masażyści ze Szkoły Medycznej
w Jaśle.
Czas oczekiwania na ostatniego zawodnika umilał lokalny zespół folklorystyczny
„Tereściacy” z Zawadki Rymanowskiej
i Mszany. Rozpoczęcie zakończenia biegu,
podsumowanie i rozdanie nagród przerwała Pani z Kabaretu „Okrągloki” działającego przy Stowarzyszeniu Rencistów
i Emerytów w Jaśle, która jako „dziki” zawodnik trafiła na metę zaliczając po drodze sporo atrakcji z kleszczami włącznie,
co doprowadzało Jej kabaretowego męża
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do zazdrości posuniętej do publicznego obszukiwania śladów tych spotkań.
Każdy z biegaczy otrzymał jakąś pamiątkę i były to osoby „ze wskazania”,
czyli pierwszy na mecie, pierwsza kobieta,
najszybszy biegacz z Mszany, najstarszy zawodnik (1943 rocznik), zawodnik,
który przybiegł jako 21, obcokrajowiec,
ostatni biegacz (dostał siekierę do obrony
przed złośliwościami). Rozdano 16 kwitnących gumiaków, 12 statuetek tradycyjnie już ufundowanych przez Pana Zbyszka
Cieślaka z Bełchatowa i medale z piernika
upieczone i ozdobione przez Monikę i Macieja. Każdy zawodnik otrzymał jakiś drobiazg skrzętnie przez Sołtyskę zbierany
w okresie od ostatniego biegu, lub w ostatniej chwili dokupiony z pieniędzy, które
dali: prof. Bronisław Jakubczyk z Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie, burmistrz
Dukli Andrzej Bytnar, Radny Powiatu Zenon Fedak, Radny Rady Miejskiej w Dukli
Bohdan Gocz. Gotowe do rozdania artykuły dali: BZ WBK, Gmina Dukla, Olimp
Laboratories z Dębicy, DEMAR Mstów,
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
w Łodzi, Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie, Gospodarstwo . Ekologiczne „FIGA”
w Mszanie, Zakład Mięsny „JASIOŁKA”
Dukla, Uzdrowiska IWONICZ, Magurski
Park Narodowy w Krempnej, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych Dukla,

Piekarnia GUZIK” Krosno, MOSiR Dukla,
Wyciąg CHYROWIANKA, gosp. Agroturystyczne z Mszany, Sklep Alicja Zajkowska z Dukli, Nadleśnictwo Dukla, Restauracja „Pod Piratem” Dukla, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i inni.
Już zaczynamy zbierać gadżeciki na VI
bieg w 2018 roku, bo wyróżnikiem mszańskiego biegu jest obdarowywanie każdego
zawodnika jakimś drobiazgiem i wzbogacanie pakietów startowych o detale pozaregulaminowe.
Czas do wieczornej zabawy tanecznej
umilał nam kabaret „OKRĄGLOKI” z Jasła, Zespół Śpiewaczy i Kabaret Starszych
Panów ze Świerzowej Polskiej, zespół
śpiewaczy GŁOJSZCZANIE z Głojsc,
młodzieżowy zespół tańca towarzyskiego
TEMPO TWIST i zespół Taneczny TAKA
PAKA z Rzeszowa.
O jedzenie dbały Panie z KGW w Mszanie pod kierownictwem pani Marii Wielgosz, a panowie z OSP Mszana o wszystko
co na takiej imprezie wymaga męskiej ręki.
Tyle w bardzo telegraficznym skrócie
na temat imprezy. Więcej obrazują zdjęcia
i filmiki na stronie fb Bieg o Kwitnący Kalosz Sołtyski edycja tegoroczna, lub https://
youtu.be/x7IKNJ6GAOs
Wszystkim,
którzy
uczestniczyli,
wspierali rzeczowo i finansowo, pomagali
przed, w trakcie i po imprezach (bieg, festyn, zabawa taneczna) bardzo nisko się
kłaniam i serdecznie dziękuję; szczególnie zespołom artystycznym, które przyjechały na własny koszt, występowały za miskę pierogów, a żegnając się dziękowali za
możliwość wystąpienia „na tak fajnej imprezie”
Ewa Kczmarska-Więckowska
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Dziennik Pielgrzyma
Ks. Ryszard Szwast
Trasę długości prawie 1600 km z Le Puy (Francja) do Santiago de Compostela - Drogą
św. Jakuba, w ciągu 66 dni przeszedł ks. Ryszard Szwast pochodzący z Iwli (średnio 24
km dziennie). Z każdego dnia pielgrzymki robił zapiski i tak powstał „Dziennik Pielgrzyma”, którego fragmenty drukować będziemy (w tym miesiącu 9. część) w naszym
miesięczniku. Na pierwszej stronie swojego dziennika napisał:
Dla Bożej Chwały i w podziękowaniu za łaski otrzymane, o odpuszczenie grzechów
i o Boże Błogosławieństwo, za Rodzinę, Ojczyznę, Przyjaciół, Dobroczyńców, Chorych,
i Dusze w Czyśćcu cierpiące ofiaruję
								
Pielgrzym
38 dzień – 20 października
(czwartek) 2016r.
Zubiru – Pampelunia (21km)
Istotnie Mszę św. za ks. Ryszarda
Strzępka, proboszcza z Rogów odprawiłem w Pampelunie w kościele św. Ksawerego. Nowy kościół z pięknym ołtarzem
i witrażami. Proboszcz jest bardzo stary,
jest wikariusz Ignacy (6lat kapłaństwa).
Dogadałem się z nimi z trudem. Dobrze,
że Pani z zakrystii znała francuski to znalazło się i miejsce do spania i nawet kolacja. Co do pozostania w Pampelunie to nie
jest sprawa łatwa. Z wielką, wielką trudnością znalazłem spanie i pokój. Próbowałem
u o. Salezjanów, o. Pijarów w innych parafiach i nic z tego. Nawet w Wielkim Seminarium nie chcieli mnie przyjąć, mówiąc ,że wszystko jest zajęte. Nie bardzo
w to wierzę. Szukając noclegów zwiedziłem przynajmniej Pampelunę. Piękne miasto założone jeszcze za czasów rzymskich
przez konsula Pompejusza w 68r. p. Chrystusem. Uliczki to trasa wyścigów byków,
a w środku na dużym placu pomnik toreadora. Katedra w Pampelunie to dzieło
sztuki i wielkie muzeum. Pięknie zadbana
i bardzo dobrze odrestaurowana; ołtarze
boczne i ołtarz główny, w nim sarkofag
przedstawiający arystokracje z Nawarry
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(męża i żonę). Dziś po raz pierwszy spotkałem Polkę z Niepokalanowa, idzie dopiero
od wczoraj, kończy pielgrzymkę w Burgos,
bo nie ma więcej czasu. Dziś trasa bardzo
łatwa. Noga jeszcze puchnie, ale chyba lepiej byle by tylko ją nie przeciążać. Piękna
pogoda i bardzo ładne krajobrazy.
39 dzień – 21 października
(piątek) 2016r.
Pampeluna – Puente la Reina (25km)
Telefon do Miecia Szczepanika z Teodorówki, do Barcelony. Nie spotkamy się
w Hiszpanii. Powód taki, trzeba znaleźć
w mieście miejsce do spania i jedzenia.
Zobaczymy się w Polsce. Rano wychodzę
z plebani, przed wyjściem Pani z zakrystii, nie tylko wczoraj zrobiła kolację, ale
i dziś śniadanie i jeszcze kanapkę na drogę,
którą podzieliłem się z Piotrem. Idziemy
dalej twardo, myśląc że może później odpocznę. Trasa dość długa jak na moją nogę,
ale idę dzielnie. Było trochę pod górę, a potem przykre zejście w dół w huku i wrzaskach bo wędruje młodzież i dzieci z tutejszej szkoły, Dobrze, że nie jest tak cały
czas, bo ciężko wytrzymać. Pogoda doskonała i jeszcze piękne widoki i panoramy.
Na szczycie gór zamontowano wiatraki
do produkcji energii elektrycznej. Psuje to

piękno krajobrazu. Piotr z Alzacji ma inne
zdanie, jemu to nie przeszkadza. Spotykam
Polkę Martynę ( tą z Niepokalanowa); ma
kłopot z kolanem i nie wiadomo czy dalej
pójdzie. … to są kłopoty pielgrzymów!!!
Dochodzę na miejsce o 15.30. Od razu
znajduję schronisko. Pytam ojców o miejsce, ale wskazują mi tylko schronisko. Idę
więc tam. Piotr coś gotuje, jakiś makaron.
O 19.30 msza św. w kościele. Przyjął mnie
ksiądz bardzo serdecznie nawet później
proponował kolację, podziękowałem mu
serdecznie za ofertę. Dzień bardzo piękny,
pogoda słoneczna + 13 stopni. Jutro etap
będzie krótszy i trochę łatwiejszy. Noga tak
jak wczoraj; lepiej ale dalej puchnie.
40 dzień – 22 październik
(sobota) 2016r.
Puente la Reina – Estella
(około 30 km z błądzeniem)
Ładny dzień choć rano było pochmurnie, a nawet trochę popadało. Nie ubierałem nawet płaszcza przeciwdeszczowego. Inne krajobrazy niż we Francji. Ziemia czerwona, kamienie, zaczynają pojawiać się oliwki i winogrona . Rano wyjście ok 8.30, śniadanie w barze ( tańsze
niż we Francji). Spotykam dużo tych samych osób Arault (był w Polsce na uroczystości przy Krzyżu), Henry z Kanady,
Pani ze Szkocji i inni. Wydarzenie dnia to
właśnie ta historia: Pod koniec wędrówki
razem z Piotrem zgubiliśmy drogę i zamiast zejść do miasta Estella, szliśmy coraz wyżej. Okazało się to błędem. Dopiero
po jakimś czasie zorientowaliśmy się, że
miasto zostało na dole po prawej stronie.
Trzeba było zejść by do niego trafić. Nikt
nie chciał nas podwieźć (Hiszpan, Bułgar),
trzeba było dołożyć jeszcze 3-4 km. Okazało się jednak ,że warto było się ,,zgubić’’
bo po drodze w dół spotkaliśmy fontannę
z winem…….To winnica IRCHE finansuje wino dla pielgrzymów. Każdy może
się napić 1 szklankę, a zbiornik liczy 100
l. Po tylu kilometrach napiliśmy się wina,
które choć jest winem zwykłym, nam bardzo wtedy wyjątkowo smakowało. Potem
zejście dalej do miasta. Miasto liczy14 tys.
mieszkańców, z kościołami bardzo pięknymi. Znalazłem schronisko prowadzone
przez parafię św. Michała. Spotykam dwie
rodziny z Francji , z Wersalu z ich ks. Yannickiem. Ludzie bardzo pobożni, tradycjonaliści, jeden z nich jest mechanikiem premiera Francji. Idę na 18.00 do kościoła na
mszę św. Tu spotykam ks. wikariusza Abla,
zaprasza mnie na kolację. Po raz pierwszy
mogę zobaczyć co jedzą w Hiszpanii. Otóż
jedli : kiszkę, kalamary i mięso. Magę spokojnie zjeść.
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Nowe pozycje literackie

To tylko woda
- kolejny tomik poezji Konrada Sikory, recenzja
„To tylko woda” to naprawdę bardzo ciekawy tomik. Konrad Sikora umiejętnie czerpie w nim z historii i mitów, z mądrości poetów i filozofów. Zaskakuje
świeże spojrzenie na codzienne problemy i niepokoje człowieka żyjącego w XXI
wieku. Poeta pisze o miłości, marzeniach, sensie życia, o przemijaniu, powracających wspomnieniach, o sekrecie istnienia, o prawdzie, która bywa gorzka, ale
także z jednej strony o lęku i upadku autorytetów, a z drugiej - o nadziei i uśmiechu. To prawda, że współcześnie żyjący człowiek zapomina o wartościach. Nie
dostrzega tego, co ważne, ponieważ zatrzymuje się nad banałami. Żyje w biegu
i ciągle gdzieś się spieszy. Poezja Konrada Sikory pokazuje, że warto się zatrzymać, by dostrzec kroplę, która drąży skałę i nie czekać na to, aż lepsze czasy same
do nas przyjdą, ale wyjść im naprzeciw. Pozwala się zatrzymać i po raz kolejny
zamyślić się nad tym, co w życiu naprawdę ważne. Co zrobić, by nie pędzić za
apatycznym tłumem? Czy można stać się radosnym i rozśpiewanym, jak ptaki po
burzy? Jak odnaleźć prawdziwe szczęście, nie krzywdząc przy tym innych i będąc człowiekiem nadziei? To tylko niektóre kwestie podejmowane przez autora
w najnowszym zbiorze.
Marzena Wojtanowska
41 dzień – 23 października
(niedziela) 2016r.
Estella - Los Arcos (21km)
Dzisiaj wielkie przestrzenie i pagórki,
chociaż droga kluczy między winnicami,
tak że nie ma podejść. Noga lepiej chociaż
jeszcze puchnie. Przypominam sobie, że
moja babcia Zosia po przyjściu na nogach
z kościoła z Dukli mówiła, że boli ją noga
w ,,ŁYŚCIE’’. Teraz to już wiem, gdzie ta
Łysta jest. Po drodze żywię się winogronem, które jeszcze pozostało na krzewach,
piję kawę i nic. Idę dość szybko tak, że odchodzą do Los Arcos ok 14.15. Szybko
znajduję schronisko miejskie, z dobrą ceną
6 €. Nie chce niepokoić proboszcza i szukać u niego gościny. Na razie kościół jest
zamknięty, Msza św. o 19.00 z bł. pielgrzymów, będę w niej uczestniczył. Po mszy
Kanadyjczyk Henry zaprasza na asperitive w barze koło kościoła, zaraz po mszy
św. Zaczyna wiać dość mocno, kto wie czy
jutro nie przyniesie deszczu. Telefonują
z Polski, Pani Halinka Sekretarz Gminy
z Dukli i dyrektor z Radymna, pytają jak
droga i zdrowie. Na razie ok. Wieczorem
kolacja z rodzinami z Francji (Versailles) i ks. Yanickiem. W drodze odwiedziłem jeszcze ekipę, którą spotkałem w restauracji. Rozmawiam z Kanadyjczykiem
o kościele katolickim. Temat to inkwizycja
i nasizm i papież Pius XII. Ciężko się dyskutuje z tym, który przeczytał tylko jedną
książkę. Wracam do spania o 22.20. Było
zamknięte, ale stróż otworzył. Pada deszcz.
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Dziennik uciekiniera
„Dziennik Uciekiniera” to nieregularnie tworzone zapiski, z czasu zmiany.
Przeprowadzka, nawet w wymarzone
miejsce, jest sytuacją kryzysową. Bliscy
zostają daleko, nowy świat wciąż zaskakuje odkrywając przed uciekinierem
swoje nieznane jeszcze oblicze. W formie poetyckiej prozy, Joanna Sarnecka
opowiada o swoim doświadczeniu zamieszkania w okolicach Dukli. Dzieli
się tym, co piękne i trudne. Dziennik
można czytać na wyrywki, zaglądać do
niego i rozstawać z nim w dowolnym
miejscu. Może niektórym doświadczenie opisane na kartach książki wyda się
bliskie?
Dla czytelników, którzy, w kilku
zdaniach, odpowiedzą na pytanie: dlaczego warto zapisywać swoje codzienne
doświadczenia, mamy 2 egzemplarze
książki.
Zapraszamy 22 września do Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej na spotkanie autorskie z Joanną
Sarnecką o książce „Dziennik uciekiniera”,
Dziennik uciekiniera, wydawnictwo Oficynka, 2017.
Joanna Sarnecka - autorka „Dziennika uciekiniera”
str. 15

„Bawimy się razem”

Oddali hołd poległym
we wrześniu 1939 roku

Fot. Elżbieta Postułka

8 września br. w Szkole Podstawowej w Dukli odbyła się uroczystość, której celem było oddanie hołdu żołnierzom polskim, poległym na Dukielsczczyźnie we wrześniu 1939 roku. Wzięli w niej udział: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, dyrektor Muzeum
Historycznego –Pałac w Dukli Waldemar Półchłopek, kustosz dukielskiego muzeum
Aleksandra Żółkoś, dyrektor SP w Dukli Jerzy Pęcak, nauczyciele, uczniowie szkoły,

Bańki mydlane miały duże powodzenie

Po prostu z natury

Dukla zasobna
w atrakcje

Rywalizacja między miejscowościami była wspaniała

a także żołnierze z 35 Batalionu Lekkiej
Piechoty: płk. Rafał Jarosz, st. Kpr. Szymon
Łygoński i st. Szereg. Marcin Posadzki.
Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem
hymnu państwowego. Uczniowie z klas:
Ic, VIIb i IVa zaprezentowali okolicznościowy montaż słowno-muzyczny przygotowany pod okiem nauczycielek: Józefy Winnickiej-Sawczuk i Małgorzaty Lasek-Such. Dyrektor Muzeum Historycznego -Pałac w Dukli zaprezentował zdjęcia
i opowiadał o walkach na Przełączy Dukielskiej we wrześniu 1939 roku.
Po uroczystości delegacje złożyły
kwiaty i zapaliły znicze na Cmentarzu Wojennym w Dukli na grobach poległych Polaków. Uroczystość przygotowały z ogromnym zaangażowaniem nauczycielki ze
Szkoły Podstawowej w Dukli Józefa Winnicka – Sawczuk i Małgorzata Lasek-Such.
kbr

Moje życie zawodowe związane było z Duklą i jej pięknymi zasobnymi przyrodniczo i kulturowo terenami, dlatego postanowiłam zapoznać z nimi półkolonistów i młode
opiekunki z Wrocanki.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych, gdzie
pan Ignacy Bielecki z sercem prowadził zajęcia edukacyjne, dzięki którym dzieci poznały przyrodę naszego pięknego Podkarpacia, a pani Ania przygotowała dla wszystkich
prezenty.
Magicznym miejscem jest klasztor OO. Bernardynów, a w nim srebrna trumienka
z relikwiami św. Jana z Dukli oraz fotel, na którym siedział Ojciec Święty Jan Paweł II
kiedy odwiedził Duklę w czerwcu 1997 roku. Pod pomnikami naszych Świętych dzieci
miały pamiątkowe zdjęcia. Najcenniejszym architektonicznym zabytkiem Dukli jest kościół pw. św. Marii Magdaleny/ perła rokoko/. Dzieci z podziwem patrzyły na sarkofag
Marii Amalii Mniszchowej znajdujący się w kaplicy Św. Józefa. Dzięki uprzejmości pani
Krystyny Mastyka uzyskały wiele informacji o tym pięknym zabytku. Następnym etapem była Informacja Turystyczna Transgraniczna, gdzie pani Agnieszka zachęcała półkolonistów do turystyki po pięknej dukielszczyznie. Tam również dzieci dostały prezenty, a na widokówkach przybijały pamiątkowe pieczątki.
Ważnym etapem były lody, w nowej budce był wielki ruch,
a opiekunki podziwiały obok ruiny komory celnej. W drodze do muzeum, na rynku przyglądały się bacznie pięknym
olbrzymim rzeźbom, które są z pewnością nową atrakcją turystyczną. Oczywiście miejscem szczególnym w Dukli jest
Muzeum Historyczne-Pałac, bociany dworskie i ogród. Mieliśmy mało czasu, dlatego pani Ola kustosz dukielskiego muzeum opowiedziała dzieciom historię tego pięknego miejsca,
znaczącego wiele zarówno w historii jak i życiu kulturalnym
Dukli. Dziewczynki chciały zobaczyć prawdziwą panią hrabinę lecz niestety była nieobecna.
Zadowoleni pełni wrażeń wrócili do busa, który czekał
pod muzeum.
W imieniu Stowarzyszenia Nasza Wrocanka - organizatora charytatywnej półkolonii - Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do edukacji naszych dzieci.
W Informacji Turystycznej w Dukli z Agnieszką Matusik
Maria Walczak, Anna Fara, Maria Zielańska
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„Rośnie” wieża widokowa
na górze Cergowej

Uroczyste wręczenie

Fundament i płyta pod wieżę na G. Cergowej. Fot. Agnieszka Matusik

Oddali hołd poległym

Od lewej: dyr Danuta Szczurek, burmistrz Andrzej Bytnar,
Kamila Czupińska-Paszek, zastępca burmistrza Elżbieta Wróbel

Po prostu z natury

Uroczysta akademia w SP w Dukli

Półkoloniści
z Wrocanki pod klasztorem OO. Bernardynów w Dukli
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Fot. Maria Walczak
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Na cmentarzu wojennym w Dukli

Podkarpacka Liga Rowerowa
Park Dukielski

Ze sportu:

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI informuje

Zawodnicy MTB MOSiR
Dukla na ciężkiej trasie
Cyklokarpaty Rzyki

II Mini Zawody
Pumptrack

Podkarpacka Liga Rowerowa w formule XC. Finał dukielski. Fot. Anna Misiołek

Podsumowanie ostatniego tygodnia zmagań
MTB MOSiR Dukla

Zawodnik podczas rywalizacji

Piotr Smolak w zmaganiach IV Triathlonu w Kraśniku

Piotr Smolak
świetne wyniki
w IV Triathlonie w Kraśniku

Święto Triathlonu w Gdyni

str. 18

z których ośmiu nie ukończyło z różnych
powodów. Dystans Mega oferował 52 km
i ponad 2150 m przewyższenia zbierając
duże żniwo w postaci rozdanych DNF (zawodnik nie ukończył wyścigu). Najkrótszy dystans Hobby mocno sprawdził technikę „hartów” na 30 kilometrowej trasie,
z 1120 m przewyższenia. Podłoże na niemal całym odcinku tras był wyłożony luźnymi kamieniami różnej wielkości, niektóre fragmenty zjazdu oraz podjazdu dochodziły do 30%. W miejscach zacienio-

Święto triathlonu II Mini Zawody
Pumptrack
w Gdyni
Zmagania ostatniego tygodnia.
Zawodnicy na trasie

Sprzedam dom mieszkalno-komercyjny
w centrum Dukli.
Cena do negocjacji.
tel. 607 669 398

Uczestnicy prestiżowych zmagań triathlonu w Gdyni

W miejscowości Rzyki, 9 września br.
w powiecie wadowickim odbyła się kolejna runda maratonów Cyklokarpaty. Organizator stworzył „killerską” trasę na
wszystkich trzech dystansach, która wymagała od zawodników dużych umiejętności technicznych oraz wytrzymałościowych. Na dystansie Giga zawodnicy mieli
do pokonania 71 km i ponad 3000 m przewyższenia. Takie przewyższenie potrafi
rzucić o glebę nawet najtwardszych. Z tym
dystansem zmierzyło się 44 zawodników,

nych duże kałuże, koło spokojnie chowało
się do połowy a łańcuch i napęd dostawały
momentalnie „zgryzionego piaskowego”
brzmienia. Trasy dla koneserów kolarstwa
górskiego, kto pokonał „bombę” i się jej
nie poddał, może mieć ogromną satysfakcję z jej ukończenia.
Zawodnicy naszej sekcji rywalizowali
na wszystkich trzech dystansach. Kilku nie
dojechało do mety z powodu defektów, Michał Niezgoda zaliczył dwa mocne upadki,
ale mimo potłuczeń ukończył dystans
Mega. Juniorzy oraz seniorzy na Hobby
pojechali równe zawody. Przemysław Korzec jechał równo, jadąc swój wyścig życia
na Giga, Mateusz Lorenc na tym samym
dystansie zaliczył „bombę” i tylko swojej
silnej woli ukończył rywalizacje po 6 godzinach i 29 minutach. Drużynowo sekcja
zajęła siódme miejsce.
Szczegółowe wyniki na stronie: www.
mosir.dukla.pl
Mateusz Lorenc
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Niedziela 6 sierpnia br. roku była świętem triathlonu w Polsce. W Gdyni odbywała się największa polska impreza triathlonowa. W sumie ścigało się około 3500 zawodników z ponad 40
krajów a z tego ponad 2000 osób na dystansie 1/2 Ironmana (1,9
km pływania 90 km jazdy na rowerze 21 km biegu), w którym
startowało 2 naszych zawodników. Tomek Baran i Piotr Smolak
to zawodnicy sekcji MTB MOSiR Dukla, którzy startują w zawodach triathlonowych. Zawody w Gdyni miały wysoką rangę, gdyż
można było na nich zakwalifikować się na mistrzostwa świata
w RPA w 2018 r.
Oto kilka słów o ich starcie:
Tomek: „Najbardziej bałem się pływania w morzu, gdyż do tej
pory na zawodach zawsze pływałem w jeziorach. Całe szczęście
fale sprzyjały, płynęło się bardzo dobrze, czas nie był może bardzo
dobry, ale według założeń i moich możliwości. Troszkę przeszkadzały meduzy, które co jakiś czas odbiły się od rąk, ale nie wytrącały z rytmu. Było ich naprawdę sporo w morzu. Pierwsze 20 km
odcinka rowerowego było pod górę i w sumie również pod wiatr.
Patrzę na średnią a tu jedyne 32,5 km/h. Całe szczęście trasa się
później wyprostowała i można było przyśpieszyć. Etap rowerowy
do lekkich nie należał. Górki, mocne zakręty na zjazdach gdzie
trzeba było uważać (asfalt był mokry i kilka osób zaliczyło szlifa),
no i kilka km przez miasto gdzie stan asfaltu był mocno średni.
Po 90 km jazdy licznik pokazał średnią 37,5 km/h, która przy jeździe indywidualnej jest dobrym wynikiem, z którego jestem zadowolony. Bieganie poszło bardzo przyjemnie (jak na półmaraton po
90 km na rowerze). Nogi lekkie bardzo dobrze trzymały tempo.
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Po południu w piątek 18 sierpnia br. na torze MOSiR Dukla
zostały rozegrane II Mini Zawody Pumptrackowe. Zawodnicy
startujący w tej widowiskowej dyscyplinie rowerowej rywalizowali na dwóch okrążeniach. Najlepszy czas z dwóch przejazdów
kwalifikował najlepszą trójkę do finału. W finale zawodnicy rywalizowali już tylko na jednym pomiarowym okrążeniu. W najbardziej wyrównanej kategorii Junior 1999-2002, aż dwóch zawodników w finale wypadło z toru. Na szczęście obyło się bez poważniejszych upadków, jedynie kilka obtarć które w tym sporcie
są normą. Wygrał Kacper Walkowicz, który tego dnia uzyskiwał
najlepsze czasy, w swoim pierwszym przejeździe zmierzono mu
13,53 sek. co okazało się najlepszym czasem dnia. Zawodnicy zostali udekorowani pamiątkowymi dyplomami oraz medalami.
Szczegółowe wyniki na stronie: www.mosir.dukla.pl
Mateusz Lorenc, fot. na wkładce
Tym razem 21 km biegu pobiegłem w czasie 1 godz. 25 min. Daje
to średnie tempo prawie 4 min/km, czyli 15 km/h. Czas całkowity,
jaki wykręciłem to 4:32:59 i jest to mój nowy rekord życiowy. Czas
ten pozwolił mi na zajęcie 17 miejsca w mojej kategorii. Wieczorem po dekoracji zwycięzców odbyło się wręczenie slotów na mistrzostwa świata. Było ich sporo w mojej kategorii. Zostałem wyczytany do odebrania slota, lecz ze względu na wysokie koszty wyjazdu do RPA i uczestnictwa w tych zawodach musiałem z tego zrezygnować. Obiecałem sobie, że w przyszłym roku również się tam
pojawię i tym razem co by się nie działo, biorę slota.”
Mateusz Lorenc, fot. na wkładce
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Podsumowanie
Finał ligi
ostatniego startowego w Parku
tygodnia zawodników Dukielskim
MTB MOSiR Dukla
W sobotę, 26 sierpnia br. kolarze górscy rywalizowali w Kamionce w kolejnej
rundzie maratonów Cyklokarpaty. Trasa należała do tych z profili łatwiejszych, na
której nie było zbyt dużej ilości podjazdów. Dystans Hobby liczył 27 km, Mega 62
km, a najdłuższy Giga 82 km. Na każdym z dystansów jako sekcja mieliśmy swoich
przedstawicieli. Na hobby wystartował Michał Niezgoda i przegrał pierwsze miejsce o błysk szprychy z Jakubem Cierniakiem w kat. Open oraz kat. HM1. Drugi był
również Hubert Dudzik w kat. HM2. Na dystansie Mega, Michał Cichoń był najszybszy w kat. MM1 a Krystian Rynkar był trzeci. Na najdłuższym dystansie 4 wynik wykręcił Przemysław Korzec w kat. GM2. Wyniki naszych zawodników przełożyły się na trzecie miejsce drużynowo.
Dzień później 27 sierpnia br. kilkoro zawodników wybrało się na finałową rywalizację do Piwnicznej Zdrój serii Dare2b. Trasa w żargonie kolarskim nazywana jest „Pure MTB” z racji swoich walorów technicznych. Jest to jedno z najlepszych miejsc do uprawiana kolarstwa górskiego, z dużą liczbą singli na których czuć
„flow”. Zawodnicy naszej sekcji do końca walczyli o najlepsze miejsca w kategoriach wiekowych. Bardzo ładne zawody pojechał Rafał Dłużniewski, który na najkrótszym dystansie w kat. M3 zajął drugie miejsce. Aleksandra Szczurek najlepsza
była w kat. K1 na dystansie średnim. Na najdłuższym dystansie w kat. M4 wygrał Jacek Szczurek.
W klasyfikacji generalnej po czterech imprezach najlepszy w kat. M1 był Hubert Dudzik, czwarte miejsce zajął Mateusz Lorenc w kat. M3, na szóstym miejscu
rywalizację ukończył Rafał Dłużniewski. Na dystansie średnim w kat. K1 najlepsza
okazała się Aleksandra Szczurek, Michał Niezgoda wygrał w kat. M1. Jacek Szczurek w kat. M4 najlepszy był na najdłuższym dystansie.
W dniu 30 sierpnia br. w Nowej Sarzynie wystartował nasz junior Mateusz
Szwast w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w kolarstwie szosowym.
Mateusz debiutował w imprezie szosowej wykręcając ósme miejsce. Jak na debiut
jest to bardzo dobre miejsce, które pokazuje potencjał jakim dysponuje zawodnik naszej sekcji.
Mateusz Lorenc

Udany występ
Piotra Smolaka
W niedzielę 10 września br. Piotr Smolak wziął udział w Zawodach Triathlonowych – Iron Dragon, które rozgrywane były w Kryspinowie k. Krakowa. Zawodnicy mieli do wyboru dwa dystanse – Olimpijski oraz Sprinterski. Piotr wystartował
na dystansie Olimpijskim, który składał się z 1,5 km pływania, 40 km jazda rowerem oraz 10 km bieg. Dystans Sprinterski jest krótszy o połowę. Łącznie w zawodach
wystartowało ponad 500 osób. Iron Dragon – Triathlon to największa impreza triathlonowa w Polsce południowej. Wynik Piotra Smolaka na mecie to 2h.22min.09sek,
które dało 18 miejsce w open, oraz 2 miejsca w kat 50+. Iron Dragon były ostatnimi
zawodami triathlonowym dla naszego zawodnika w tym roku.
Sezon bardzo udany! Gratulacje!
Mateusz Lorenc, fot. na wkładce
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Kolarze górscy w sobotę 16 września br.
zakończyli rywalizację w Podkarpackiej Lidze Rowerowej startem w Parku Dukielskim.
Na 2,5 km krętej trasie zawodnicy ścigali się w
różnych kategoriach wiekowych. Najpierw do
rywalizacji przystąpiły dzieci. Rocznik 1-6 lat
miał do pokonania odcinek o długości 400 m,
starsze dzieci jechały wokół pierwszego oraz
drugiego stawu. Po nich na starcie ustawiały się
roczniki młodzików, juniorów, seniorów, mastersów oraz weteranów. Oni już mieli do pokonania całą pętlę oraz ilość okrążeń dopasowaną do kategorii wiekowych. Początek pętli
charakteryzowały interwałowe, sztywne podjazdy oraz krótkie zjazdy. Pogoda na początku
rywalizacji nie rozpieszczała, mocne opady
deszczu później ustały, ale pozostawił na trasie wilgotne podłoże. Duża liczba zawodników
podjazdy robiła z „buta”, niektórzy schodzili
też na zjazdach. Na zrobionej przez organizatorów małej skoczni zawodnicy wybijali się na
dobre kilka metrów. Na niej doszło do jednego
upadku, na szczęście obyło się bez kontuzji
i zawodniczka kontynuowała wyścig. Po takim
upadku jednak zostaje bodziec zachowawczy
i zawodniczka ta pokonywała skocznie, schodząc z roweru. Po zakończonych wyścigach
wszyscy zawodnicy wraz z rodzinami przenieśli się na obiekt MOSiRu Dukla, gdzie odbyła
się dekoracja najlepszych zawodników za klasyfikację generalną cyklu. Dzięki rodzicom zawodników sekcji MTB MOSiR Dukla można
było spróbować domowych wypieków. Następna edycja Podkarpackiej Ligi Rowerowej
odbędzie się za rok, być może cykl rozrośnie
się do nowych lokalizacji. Zapraszamy i dziękujemy wszystkim za starty w naszej imprezie.
Podziękowania dla:
Rodziny Tarnowskich, Huta Delta Iwonicz
– Dawid Marek, Maciej Kostyra, Jan Goleń,
Duro-Speed, Ziko, Muzeum Bóbrka, Strażakom, GOPR, Zawodnikom MTB MOSiR Dukla oraz rodzicom zawodników sekcji.
Mateusz Lorenc
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O Puchar Burmistrza
Gminy Jedlicze

Podkarpacka Liga Rowerowa w Jedliczu

19 sierpnia br. odbyły się Zawody
Podkarpackiej Ligi Rowerowej w Kolarstwie Górskim o Puchar Burmistrza
Gminy Jedlicze MTB Jedlicze 2017.
Tegoroczne zawody były organizowane
w formule XC. W zawodach wystartowało
ponad100 zawodników, którzy rywalizowali w 17 kategoriach wiekowych. Każda
z kategorii miała do pokonania inny dystans, dostosowany do wieku startujących.
Tegoroczna edycja cieszyła się sporym powodzeniem, zarówno wśród amatorów jak
i zawodowców. Otwarcia zawodów dokonali Burmistrz Gminy Jedlicze Pani Jolanta

Urbanik, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jedliczu Piotr Woźniak, Radny Powiatowy Piotr Waśko oraz Dyrektor GOSiR
Jedlicze Wojciech Florczak.
Tradycyjnie przed głównymi wyścigami odbyły się rywalizacje najmłodszych
wielbicieli dwóch lub „trzech” kółek. Trasa
dla najmłodszych zawodników została wytyczona z myślą o ich możliwościach i wysiłku na jaki mogą pozwolić sobie maluchy.
Czym starsza grupa tym wyżej podniesiona
została poprzeczka. Zmęczenie i ogromny
wysiłek malowały się na wielu twarzach.
Nie była to rekreacyjna jazda, lecz ciężka

Bardzo dobre wyniki
Piotra Smolaka

przeprawa. Najstarszym kategoriom organizator wytyczył bardzo ciekawą, wymagającą trasę, wiele zjazdów i podjazdów
dało się we znaki zawodnikom. Uczestnicy
zmierzyli się z wymagającą, zróżnicowaną
trasą wytyczoną na terenie parku obok
hali GOSiRu oraz LO Jedlicze. Rywalizacja pomiędzy kolarzami przebywała w atmosferze fair – play, dzięki czemu obyło
się bez groźnych wypadków oraz kontuzji. Zawodom towarzyszył gość specjalny,
akrobata specjalizujący się w Trialu rowerowym Piotr Bielak. Ekwilibrysta dał niezapomniany pokaz sztuczek rowerowych.
Pan Piotr przygotował również miasteczko
rowerowe dla najmłodszych z torem przeszkód. Mobilne Miasteczko Rowerowe to
miejsce w którym dzieci i młodzież mogli zdobyć i rozwinąć umiejętności poruszania się w ruchu drogowym. Na zakończenie imprezy odbyło się uroczyste wręczenie pamiątkowych pucharów, nagród
najlepszym zawodnikom przez Burmistrza Gminy Jedlicze Panią Jolantę Urbanik, Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Jedliczu Piotra Woźniaka, Radnego Powiatowego Piotra Waśko, Przewodniczącą
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu
i Rekreacji Krystynę Marć, Radnego Romana Kopcia oraz Dyrektor GOSiR Jedlicze Wojciech Florczak.
Serdecznie dziękujemy sponsorom Rejonowi Budowy Dróg i Mostów w Krośnie,
PKO BP, kwiaciarni „Kwiaty u Wioli” oraz
wszystkim osobom, które bezinteresownie
włączyły się w pomoc przy organizacji wyżej wymienionej imprezy. Szczególne podziękowania należą się zawodnikom naszej sekcji kolarstwa górskiego Jedlicze
Team za pomoc i pracę przy organizacji zawodów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za
przybycie i zapraszamy za rok.
Jedlicze Team

W sobotę 26 sierpnia br. wystartował w IX Triathlonie Ziemi Sandomierskiej.
Wzięło w nim udział ponad 100 zawodników. Zawody triathlonowe rozpoczęły się odprawą zawodników na Bulwarze im. Piłsudskiego w Sandomierzu po czym autokarami
zostali przewiezieni do Koprzywnicy oddalonej o 20 km. Do pokonania mieli 750m pływania nad Zalewem w Koprzywnicy, następnie 20 kilometrowa jazdę rowerem do Sandomierza. Tam odbył się bieg, trasa górska liczyła 5km w okolicach Starówki i Parku Piszczele. Wynik jaki uzyskał Piotr Smolak na mecie to, czas łączny 1h, 09 min, 56s. Miejsce
w open 11. W kat, M5 -1. Padający deszcz nie przeszkadzał w uzyskaniu dobrego wyniku.
Zaraz na drugi dzień po Sandomierzu tj. 27 sierpnia br., wystartował w IV Triathlonie Kraśnik koło Lublina. Zawody rozgrywane na dystansie Sprinterskim oraz Olimpijskim. Pan Piotr wystartował na dyst. Olimpijskim , gdzie do pokonania było 1,5 km pływania nad Zalewem Kraśnickim, 40 km jazda rowerem oraz 10 km bieg wokół Zalewu.
Start, meta i strefa zmian zlokalizowane również nad Zalewem. Profesjonalnie zorganizowane zawody, wspaniałe oznakowanie tras, duża ilość punktów odżywczych, troska
o bezpieczeństwo zawodników. Wspaniała atmosfera, niesamowicie życzliwi organizatorzy i wolontariusze. Na dwóch dystansach oraz sztafety, wystartowało ok 300 zawodników. Wynik Piotra Smolaka na mecie to 20 miejsce w open, w kat M5 – 1.
red
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Towarzystwo Sportowe PRO- FAMILIA, Gmina Dukla
zapraszają sympatyków piłki siatkowej, drużyny grajace
w ligach, drużyny amatorskie
z Gminy DUKLA na:

Nagrody:
1. miejsce - nagrody indywidualne dla
każego zawodnika drużyny – zestaw
nagród grawerowany ręcznie puchar
szklany, dyplom
2. miejsce - piłka siatkowa Mikasa, grawerowany ręcznie puchar szklany,
dyplom
3. miejsce - piłka siatkowa Mikasa, grawerowany ręcznie puchar szklany,
dyplom
4. miejsce - piłka siatkowa, grawerowany ręcznie puchar szklany, dyplomy
Nagrody otrzymują cztery najlepsze
drużyny w kategorii zawodowej i amatorskiej

XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej
Niepodległości w Piłce Siatkowej

PRO FAMILIA – CUP 2017
- zwycięzcy półfinałów zagrają w finale, przegrani o trzecie
miejsce – sety także do 15.
- drużyny które przegrały mecze półfinałowe zagrają mecz
o trzecie miejsce do dwóch wygranych setów.
- mecz finałowy zostanie rozegrany do trzech wygranych
setów.
- organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek (w
przypadku póżnego rozgrywania meczy finałowych możliwość zmiany, do dwóch wygranych setów.
- w zawodach obowiązują przepisy PZPS i POZPS – szczególna
uwaga dotyczy stroju sportowego.
- w spornych kwestiach ostateczną decyzję podejmuje Sędzia
Główny zawodów.
- Sędzia Główny i Organizatorzy są uprawnieni do sprawdzania
tożsamości uczestników zawodów.

Miejsce i czas: Ustrobna - powiat krośnieński, Gmina Wojaszówka
Niepla – powiat jasielski – gmina Jasło - 26.11.2017
Zasady uczestnictwa:
- turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach:
• zawodowa – dopuszczamy drużyny występujące w II, III,
IV, V lidze
• amatorska – dopuszczamy drużyny typowo amatorskie,
grające w ligach amatorskich, drużyny z najniższych
• grup rozgrywkowych – V liga
- wyklucza się udziału zawodników grających w ekstraklasie
i I lidze.
- w turnieju może wystąpić maksymalnie 16 drużyn, zawodowa – 8 drużyn, amatorska – 8 drużyn
- drużyny zostaną podzielone na cztery grupy A,B,C,D, w każdej z grup wystąp cztery drużyny
- podstawą zgłoszenia i głównym warunkiem udziału w turnieju drużyny jest element rodzinny, konfiguracja rodzinna
– rodzice + dzieci, bracia, brat + siostra, siostry.
- zespoły zostaną podzielone na cztery grupy. Grupa A, B rozegra spotkania w Ustrobnej - zawodowa grupa C, D w Niepli – amatorska.
- mecze w grupach zostaną rozegrane systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów do 15.
- drużyny które zajmą 1 i 2 miejsca w swoich grupach rozegrają mecze półfinałowe na krzyż, np.: 1 drużyna grupy A
z drugą drużyną grupy B; druga z A z pierwszą B; analogicznie w kategorii amatorskiej

Ogłoszenia o zatrudnieniu
umieszczamy bezpłatnie

Harmonogram:
- zapisy drużyn do turnieju prosimy zgłaszać najpóźniej do 10.
11. 2017
- nie przewidujemy możliwości zapisów w dniu zawodów, wyjątek stanowić będą drużyny zagraniczne.
- drużyny zagraniczne przyjazd w dniu 25.11.2017 do godz.
20.00 – zakwaterowanie koszty noclegów pokrywa organizator turnieju.
Program zawodów:
- godz. 8.00 – 9.00 – sprawdzanie zgłoszeń, wydanie napojów, kart żywieniowych – obiad, opłaty wpisowego, losowanie w grup.
- godz. 9.00 – 9.30 – otwarcie turnieju, wystąpienia gości
- godz. 9.30 – 13.00 – gry eliminacyjne w grupach.
- godz. 13.00 – 14.00 – obiad dla wszystkich uczestników
- godz. 14.00 – 16.00 – mecze półfinałowe i finały
- godz. 16.00 – 17.00 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród dla czterech najlepszych drużyn.

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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Łowiectwo i ekologia
Afrykański pomór świń - ASF
W związku z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń na terytorium naszego kraju, Powiatowy lekarz Weterynarii w Krośnie wydał rozporządzenie w sprawie
odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krośnieńskiego. Na terenie Gminy Dukla dotyczy to kół łowieckich ,,Rogacz” Dukla, „Ponowa” Krosno, ,,Żbik” Iwonicz Zdrój
oraz ,,Ryś” Rymanów.
Bartosz Szczepanik

Pozostałe drużyny które nie zakwalifikowały się do półfinałów otrzymują nagrody pocieszenia: grawerowane ręcznie
puchary szklane.
Nagrody otrzymają również: najlepszy
zawodnik turnieju turnieju zarówno w kategorii zawodowej i amatorskiej – fotel do
komputera ufundowany przez Nowy Styl
Group
Możliwość przyznania nagrody indywidualnej dla najstarszego zawodnika.
Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy:
za miejsca i udział
Pozostałe informacje związane z zawodami:
- dla wszystkich uczestników, zawodników zapewniamy ciepły posiłek –
obiad godz.13.00 do14.00
- podczas trwania turnieju całodzienny
poczęstunek w formie stołu szwedzkiego swojskie jadło, swojskie wyroby, wędliny, wyroby garmażeryjne,
żurek, ciasta, owoce, kawa, herbata .
- obiad i poczęstunek przygotowany
przez KOŁO Gospodyń Wiejskie
w Ustrobnej
- wszyscy uczestnicy otrzymają również zimne napoje 1.5 l – po 1 sztuce
na osobę, drużyna może maksymalnie
otrzymać 12 sztuk wody 1.5l niegazowanej
- koszty wyżywienia i zakwaterowania
pokrywa organizator turnieju.
Sponsorzy na dzień 30.09.2017:
Sponsor tytularny, strategiczny – brak
Sponsorzy główni: ORLEN Południe S.A.
RBDiM Krosno, ZPRE JEDLICZE, Inwentech
Group
Sponsorzy, partnerzy: LGD – Strzyżów,
Inwest Profil Bajdy,Luks Granit – Ustrobna,
Drogoń – Frysztak,
Krosoft Krosno, PRiD Krosno, Delikatesy
Groszek, JAFAR Przysieki, Iwoniczanka S.A.
Zakład meblowy – Meblorex Przybówka,
Piekarnia Żaneta Bajdy.
Fundatorzy nagród: Huta Szkła w Jaśle,
Nowy Styl Group,Sklepy Zielony Koszyk,
Oberża Krosno
Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta pod numerem kom. 511 496 054
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Informacje o Turnieju: www.pro-familia.net, zgłoszenia zawodników na bieżąco we
wszystkich kategoriach - informacje już od 01.09.2014
DANE TOWARZYSTWA: Towarzystwo Sportowe Pro-Familia
38-471 Wojaszówka 59, NIP:6822174703
www.pro-familia.net; mail:jerzy.kaleta@pro-familia.net
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W pasiece

Trudny sezon dla pszczelarzy
Dobiega końca jeden z najtrudniejszych sezonów pszczelarskich. Nie można
powiedzieć by pszczelarze byli zadowoleni
i rok 2017 będą wspominać jako nieprzyjazny pszczołom. Jeszcze kilka dni i chłody
pozwolą pszczołom na obloty tylko sporadycznie. W związku z tym, że miód tegoroczny to będzie rzadkim rarytasem, kilka
artykułów poświecimy anatomii pszczelej.
Na pierwszy rzut weźmiemy gruczoł
Nosonowa. Jest to gruczoł umieszczony
w odwłoku pszczoły między 6 i 7 tergitem. Dzięki niemu pszczoły poznają swój
ul. Będąc w pasiece można zaobserwować pszczoły ustawione na wylotku tyłem
do nas w pozycji jakby chciały złamać sobie koniec odwłoka. Tak właśnie odsłaniają gruczoł i wachlując skrzydłami tworzą drogowskaz zapachowy do swego ula.
Pszczoły rozpoznają ten zapach i wiedzą

do którego ula się kierować. Dla pszczół
jest to ważna informacja, bo pomyłka
może kosztować je życie. Jeżeli pszczoła
pomyli ul to strażniczki na wylotku będą
ją dotykały czułkami, jeżeli wyczują inny
zapach niż własnej rodziny, zostanie odebrana jako intruz i bezlitośnie ją zaatakują.
Pszczoły nie są odporne na swój jad. Pożądlenie przez inne pszczoły jest dla nich
śmiertelne. Dlatego natura wyposażyła je
w ten gruczoł. Odkrył go Nikołaj Wiktorowicz Nasonow rosyjski zoolog, a także
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
i opisał go w 1883 roku. Jako ciekawostkę
należy podać, że matki pszczele i trutnie
nie mają tego gruczołu. Wydzielina gruczołu Nosonowa przypomina swym zapachem melisę. Pszczelarze wykorzystują to
i nacierają olejkiem z melisy ręce, co łagodzi zachowania agresywne pszczół. A na-

Fot. Pszczoła odsłania gruczoł zapachowy .
Źródło internet

tarcie ula pomaga w zasiedlaniu nowego
lub pustego ula.
Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli
WZP w Rzeszowie

Prawo przy porannej kawie ...

Moje czy Twoje? Czyli zniesienie współwłasności
Zgodnie z art. 195 kodeksu cywilnego
własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Żądanie
zniesienia współwłasności jest jednym
z podstawowych uprawnień współwłaścicieli. Oczywiste jest bowiem, iż współwłasność ze swej istoty jest stanem nietrwałym oraz tymczasowym. Niezmiernie często taki stosunek prawny nie satysfakcjonuje współwłaścicieli, którzy, wykonując władztwo nad rzeczą, muszą brać
pod uwagę prawa innych współwłaścicieli
do tej rzeczy. Zgodnie z art. 199 kodeksu
cywilnego do rozporządzania rzeczą
wspólną oraz do innych czynności, które
przekraczają zakres zwykłego zarządu,
potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co
najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na
względzie cel zamierzonej czynności oraz
interesy wszystkich współwłaścicieli.
Likwidacja współwłasności nieruchomości następuje na żądanie każdego
ze współwłaścicieli, zarówno co do sastr. 24

mego zniesienia współwłasności, jak i co
do zakresu zniesienia. Wniosek o zniesienie współwłasności może złożyć nade
wszystko wierzyciel współwłaściciela,
którego prawo do żądania zniesienia
współwłasności zostało zajęte w postępowaniu egzekucyjnym oraz prokurator.
Uprawnienia tego współwłaściciel nie
może się ważnie zrzec, ponieważ jest ono
niezbywalne, nie można także pozbawić współwłaściciela takiego uprawnienia (art. 57 § 1 KC). Uprawnienie do żądania zniesienie współwłasności może
być wyłączone przez czynność prawną na
czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w
ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć. Przedłużenie
to można zgodnie z art. 210 kodeksu cywilnego ponowić. Wniosek o zniesienie
współwłasności, złożony wbrew temu postanowieniu umownemu, podlega oddaleniu jako przedwczesny.
Ustawodawca, w Kodeksie cywilnym, przewidział trzy sposoby zniesienia
współwłasności: przez podział fizyczny

rzeczy, przyznanie całej rzeczy jednemu
ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty
pozostałych, sprzedaż rzeczy stosownie
do przepisów postępowania cywilnego,
a następnie podział sumy uzyskanej ze
sprzedaży.
Zniesienie współwłasności polega zatem na likwidacji zarówno samego stosunku współwłasności, jak również
wszystkich sporów pomiędzy współwłaścicielami, wynikających z tego stosunku
lub ściśle z nim związanych. Wszystkie te
spory i wzajemne roszczenia współwłaścicieli powinny więc zostać rozstrzygnięte
w postępowaniu o zniesienie współwłasności. Dotyczy to sporów o prawo żądania zniesienia współwłasności i o samo
prawo własności, jak również wszystkich
wzajemnych roszczeń współwłaścicieli
z tytułu posiadania rzeczy.
Przepis art. 211 KC stanowi, że każdy
ze współwłaścicieli może żądać, ażeby
zniesienie współwłasności nastąpiło przez
podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami
ustawy lub ze społeczno-gospodarczym
nr 10/2017

przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub
znaczne zmniejszenie jej wartości. Z kolei art. 212 § 2 KC stanowi, iż rzecz, która
nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu
ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty
pozostałych albo sprzedana stosownie
do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Zgodnie z art. 623 Kodeksu postępowania cywilnego, gdy brak jest podstaw
do wydania postanowienia na podstawie
zgodnego wniosku, preferowanym przez
ustawodawcę sposobem wyjścia ze współwłasności jest dokonanie podziału fizycznego rzeczy wspólnej (nieruchomości)
poprzez wydzielenie części nieruchomości odpowiadających wartościom udziałów współwłaścicieli, przy uwzględnieniu jednakże wszystkich okoliczności mających wpływ na sposób podziału zgodnie
z interesem społeczno-gospodarczym. Podział fizyczny jest podstawowym sposobem zniesienia współwłasności, wyraźnie
preferowanym przez Kodeks cywilny.
Często podział fizyczny nieruchomości, może prowadzić do niezachowania
ścisłych proporcji pomiędzy wartością
udziału a wartością wydzielonych części. Wówczas zgodnie z art. 623 kodeksu
postępowania cywilnego dysproporcje te
powinny zostać wyrównane stosownymi
dopłatami. Wysokość dopłat zasądzanych przez sąd powinna zostać ustalona
przy uwzględnieniu wysokości udziału
współwłaścicieli w nieruchomości będącej przedmiotem postępowania i ewentualnie nakładów (wydatków) współwłaścicieli na przedmiot współwłasności oraz po
rozliczeniu wynagrodzenia za korzystanie
z rzeczy.
Sąd powinien oznaczyć termin i sposób uiszczenia dopłat, wysokość i termin
uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby
także sposób ich zabezpieczenia. Dopuszczalne jest również zniesienie współwłasności poprzez podział rzeczy między niektórych tylko współwłaścicieli, ale tylko
wówczas, gdy na takie rozwiązanie (pozostanie we współwłasności) wyrażą oni
zgodę, z jednoczesnym zasądzeniem spłat
na rzecz pozostałych współwłaścicieli,
„wychodzących ze współwłasności”.
Zarówno o dopłatach bądź spłatach,
jak i o odsetkach od takich należności
sąd orzeka z urzędu. Nie jest też wykluczone na podstawie przywołanego przepisu orzekanie z urzędu o zabezpieczeniu spłaty czy dopłaty, w sytuacji gdy istnieją wątpliwości, czy uczestnik otrzymujący nieruchomość będzie w stanie spłacić pozostałych współwłaścicieli. Wównr 318

czas możliwe jest ustanowienie hipoteki,
względnie powiązanie obowiązku wydania nieruchomości z terminem zapłaty
należności z tytułu spłaty (tj. uzależnienie obowiązku wydania od zapłaty należności z tytułu spłat albo dopłat). Oczywiście gdy współwłaściciele są zgodni co do
tego, któremu z nich ma przypaść nieruchomość, oraz co do wysokości i terminu
spłat, a zarazem nie żądają zasądzenia odsetek, to sąd o nich nie orzeka z urzędu (o
ile nie zachodzą wątpliwości co do możliwości faktycznej realizacji świadczeń
z tego tytułu). W tym wypadku zgodna
wola współwłaścicieli wyprzedza bowiem
obowiązek sądu działania z urzędu.
W przypadku zniesienia współwłasności przez przyznanie całej rzeczy jednemu
ze współwłaścicieli, ale też w przypadku
podziału fizycznego, niezbędne jest ustalenie wartości przedmiotu zniesienia
współwłasności, które w razie rozbieżnych stanowisk uczestników powinno zostać dokonane przez biegłego sądowego.
Sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości należą do wyłącznej
właściwości sądu miejsca położenia rzeczy w chwili złożenia. Właściwym rzeczowo sądem do rozpoznawania spraw
o zniesienie współwłasności nieruchomości w pierwszej instancji jest zgodnie z art.
507 kodeksu postępowania cywilnego sąd
rejonowy.
Wnioskodawca we wniosku o zniesienie współwłasności powinien przedstawić dowody prawa własności, którymi
w przypadku nieruchomości są najczęściej: umowy nabycia rzeczy (np. umowa
sprzedaży), orzeczenia sądowe (np. o zasiedzeniu udziału w nieruchomości) czy
decyzje administracyjne. Choć co do zasady prawo własności można wykazywać
wszelkimi środkami dowodowymi, to w
przypadku oceny prawa własności nieruchomości należałoby wykluczyć czynienie takich ustaleń na podstawie innych
dowodów niż dokumenty. W postępowaniu o zniesienie współwłasności nie może
bowiem dojść do ustalenia prawa własności nieruchomości, gdy brak jest stosownych dokumentów okoliczność tę po
twierdzających. Innymi słowy chodzi o to,
ażeby w takim postępowaniu nie doszło
do ustalenia prawa własności ze szkodą
dla innych podmiotów, nieuczestniczących w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości.
Od wniosku o zniesienie współwłasności pobiera się opłatę w kwocie 1000
zł, jeżeli jednak wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300
zł. Zniesienie współwłasności nierucho-

mości może oczywiście nastąpić w drodze ugody zawartej przed sądem. Co do
zasady skutki prawne, czyli moc prawna
ugody zawartej przed mediatorem jest
zasadniczo zrównana z ugodą przed sądem, to inaczej wygląda ta kwestia, gdy
przedmiotem jest zniesienie współwłasności nieruchomości. Ugoda bowiem zawarta przed mediatorem nie spełnia wymogu zachowania formy niezbędnej dla
dokonania takiej czynności, tj. formy aktu
notarialnego. Przewodniczący, decydując
zatem o skierowaniu sprawy celem przeprowadzenia mediacji czy nawet spotkania informacyjnego, którego celem jest zapoznanie stron z możliwościami i korzyściami wynikającymi z polubownego rozwiązania sporu, musi mieć tę okoliczność
na uwadze.
Regułą jest, że rozpoznanie spraw z
zakresu prawa rzeczowego, w tym o zniesienie współwłasności nieruchomości następuje na rozprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zgodnie
z art. 512 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, wniosek może zostać cofnięty
skutecznie przez wnioskodawcę do czasu
rozpoczęcia posiedzenia (rozprawy), a je
żeli sąd w trybie art. 514 § 1 kodeksu postępowania cywilnego zażądał oświadczeń od uczestników na piśmie – do czasu
złożenia w sądzie (lub nadania na poczcie)
tego oświadczenia przez któregokolwiek
z uczestników postępowania. Cofnięcie
wniosku o zniesienie współwłasności jest
dopuszczalne także na dalszym etapie postępowania, jednakże pod warunkiem, że
żaden uczestnik nie zgłosi sprzeciwu. Jeżeli cofnięcie wniosku następuje podczas
nieobecności uczestników, to sąd powinien zobowiązać uczestników do złożenia w wyznaczonym (sądowym) terminie oświadczenia, czy nie sprzeciwiają się
cofnięciu wniosku, pod rygorem przyjęcia, że takiego sprzeciwu nie zgłaszają.
W postępowaniu o zniesienie współwłasności, zgodnie z art. 622 § 1 kodeksu
postępowania cywilnego, na sąd nałożony
został obowiązek nakłaniania współwłaścicieli do zgodnego przeprowadzenia
podziału. W razie złożenia przez wszystkich współwłaścicieli zgodnego wniosku
co do zniesienia współwłasności, sąd ma
obowiązek wydać postanowienie odpowiadające treści wniosku, jeżeli ponadto
zostaną spełnione określone w ustawie
wymagania. W innych zaś wypadkach sąd
nie jest związany wnioskiem co do sposobu zniesienia współwłasności, a zatem
sposób zniesienia współwłasności zależy
od uznania sądu.
Natalia Belcik
- aplikant radcowski
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W krainie rondla i patelni

Fot. [arch. OK w Dukli]

W kąciku kulinarnym drukujemy różne przepisy, na dania obiadowe i inne.
Szczególnie zależy nam na przepisach z kasz. Prosimy Czytelników o przysyłanie
przepisów na sprawdzone przez nich dania. Każdy opublikowany przez nas przepis
zostanie nagrodzony książką z Biblioteki Dukielskiej (mamy już 12 tomów, można
skompletować całość!!!).

Żródło: strona internetowa KMP w Krośnie
Wybrał: WS

Ryż z warzywami

CZOŁOWE ZDERZENIE
W CERGOWEJ
Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło w
Cergowej. Kierująca renault zjechała na
przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z
volkswagenem. Pięć osób trafiło do szpitala.
Do zdarzenia doszło w sobotę rano 23
września br. na odcinku drogi krajowej nr
19 w miejscowości Cergowa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 39-letnia kierująca renault clio, na łuku drogi, straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z volkswagenem.
Do szpitala przetransportowano pięć osób,
w tym dwie kobiety podróżujące clio oraz
troje pasażerów volkswagena. Obrażenia
jakich doznali nie zagrażają ich życiu.
Uczestnicy byli trzeźwi.
---------------------------------------------------

KIEROWCA
Z 4 PROMILAMI

12 września około godz. 20.30, na ulicy
Słowackiego w Dukli, policjanci zatrzymali do kontroli osobowego opla. Sposób jazdy wskazywał, że kierowca może być pod
wpływem alkoholu. Przypuszczenia policjantów były słuszne. Badanie alkomatem
wykazało blisko 4 promile alkoholu w organizmie 38-letniego mieszkańca Dukli.
Okazało się również, że od 6 lat mężczyzna ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Z kompletnie pijanym kierowcą podróżowała 25-letnia kobieta oraz
2-letnie dziecko.
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„Pleć to sam”

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

Wydarzyło się
w naszej gminie

Złota myśl J

Chmielaki Krasnostawskie

Szarotka-Duklanie podczas Chmielakowej Potańcówki

To danie lekkie, zdrowe i bardzo kolorowe, to wspaniały pomysł na obiad jesienią lub zimą. Ma dużo warzyw, a co za tym idzie - mnóstwo witamin i mikroelementów. Niewiele ryżu i tłuszczu, za to doskonały smak jędrnych, smacznych warzyw, doprawionych curry. Do tego słodkie rodzynki i jagody goji. Natka pietruszki
doda orzeźwienia. Danie sprawdzi się także z mrożonych warzyw.
Składniki:
1/2 kg mieszanych świeżych lub mrożonych warzyw
20 dag ryżu długoziarnistego
6 szklanek (1 i 1/2 litra) warzywnego bulionu
3 czubate łyżki rodzynek
3 czubate łyżki jagód goji
2 łyżki oleju lub oliwy
1 płaska łyżka przyprawy curry
sól, świeżo zmielony czarny pieprz
do podania: drobno posiekana natka pietruszki
Wykonanie:
1. Obraną cebulę pokrój na bardzo drobną kostkę.
2. Na dużej, głębokiej patelni silnie rozgrzej olej, dodaj cebulę, lekko posól i smaż
na średnim ogniu cały czas mieszając, aż się lekko zeszkli.
3. Dodaj ryż i przyprawę curry, wymieszaj i smaż na średnim ogniu, cały czas mieszając przez pół minuty. Ryż powinien pokryć się tłuszczem i zrobić lekko szklisty.
4. Wlej połowę bulionu i gotuj na średnim ogniu (nie zapominaj o częstym mieszaniu) przez 10 minut (jeśli płyn za bardzo odparuje, dolej trochę bulionu).
5. Do patelni dodaj zamrożone warzywa, rodzynki i jagody goji. Wlej pozostały bulion. Gotuj na małym ogniu (często mieszając), aż warzywa i ryż zmiękną, ale
pozostaną jędrne - czyli 8-10 minut. Dopraw solą i pieprzem.
6. Podawaj danie posypane natką pietruszki w towarzystwie dużej porcji sałaty
z lekkim dressingiem.
Dodatkowe informacje
Jeśli chcesz, by danie było ultra fit, to zmodyfikuj nieco przygotowanie potrawy i użyj wcześniej ugotowanego ryży brązowego lub czarnego i: warzywa ugotuj wcześniej na parze. Podsmaż cebulę, dodaj ryż i przyprawę curry, smaż kilka
chwil. Dodaj ugotowane warzywa, rodzynki i jagody goji. Wymieszaj i smaż minutę na małym ogniu.
Jeśli lubisz dania bardziej pikantne i nie umiesz obyć się bez czosnku: do cebuli dodaj czosnek (tyle, ile lubisz) pokrojony na cienkie plasterki. A danie dopraw
drobno posiekaną papryczką chilli i odrobiną startej skórki z wyszorowanej cytryny. Imbir też się tu sprawdzi.

Uczestnicy warsztatów przy pracy. Fot. Anna Lenkiewicz

Projekcja filmu „Sztuka kochania”
Spotkanie z Magdaleną Boczarską

Magdalena Boczarska odpowiada na pytania

Pamiątkowe zdjęcie z uczestnikami spotkania

Zakończenie wakacji

Egzotyczny Dandys Paryskich Bulwarów

Fot. Katarzyna Błaż

Iluzjonista Dominik Potyrała

Wystawa malarstwa Marii Kondrad
Fot. Maria Kondrad

Smacznego!
do-tkliwość 11

„Z dobrym dowcipem należy obchodzić się tak delikatnie jak z kawiorem,
nie należy chlastać nim niczym marmoladą.” - autor Noël Coward
nr 10/2017
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nr 318
Istotnie, 2017, akryl, rysunek na papierze

Dziennik
Pielgrzyma

Tak smakuje wino po 1200 km trasy
- fotanna z winem na trasie do Estelli

Para arystokratów z Nawarry - sarkofag w katedrze

Fot. ks. Ryszard Swast
i inni pielgrzymi

W drodze do celu

Puente la Reina (Most Królowej)

KANTOR WYMIANY WALUT
UL.TRAKT WĘGIERSKI 26A
38-450 DUKLA
(poczekalnia autobusowa)
ZAPRASZAMY
CZYNNY W GODZINACH :
poniedziałek – piątek 8-16
sobota 8-12.50
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