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„Źle żyją, którzy ustawicznie żyć zaczynają”

(Epikur)

Złota myśl:
109 urodziny Pani 
Katarzyny Moroń 
najstarszej mieszkanki Podkarpacia

Pani Katarzyna urodziła się 12 lutego 1909 roku. Obecnie jest 
najstarszą mieszkanką żyjącą w województwie podkarpackim  
i ósmą w Polsce. Najstarsza Polka Tekla Juniewicz ma 111 lat. 

Pani Katarzyna Moroń mieszkała w Iwli, gdzie ciężko pra-
cowała w gospodarstwie rolnym. Podczas walk prowadzonych 
w czasie operacji karpacko-dukielskiej dom pani Katarzyny zo-
stał zmieciony z powierzchni ziemi. Po wojnie zamieszkała 
w Chyrowej. Za mąż wyszła po czterdziestce, za 20 lat star-
szego wdowca. Urodziła córkę Janinę, która obecnie się nią 
opiekuje, a mieszka u wnuczki Renaty Książkiewicz w Zbo-
iskach. Mąż pani Katarzyny zmarł w 1963 roku, kiedy córka 
miała 11 lat. Od tej pory wspólnie ciężko pracowały, aby się 
utrzymać. Ciężka praca na roli przyczyniła się do problemów z 
kręgosłupem. Pani Katarzyna ma dwie wnuczki Renatę i Agatę 
i trójkę prawnucząt: Paulinę, Michała i Arkadiusza. Wszyscy są 
do babci mocno przywiązani. Córka Janina powiedziała: mama 
ma apetyt, nie zażywa żadnych lekarstw, oprócz witamin, nie 
choruje, tylko „czasem jej się w głowie mąci”, często nie śpi  
w nocy, ale później odsypia to w ciągu dnia. 

W gminie Dukla liczącej na 31.12.2017 roku 14 632 miesz-
kańców 121 osób tj. 0,8% wszystkich mieszkańców gminy jest 
w wieku od 90-109 lat, w tym jest trzy kobiety powyżej 100 
lat, najstarsza Pani Katarzyna Moroń i dwie 102 latki: Pani He-
lena Mikosz i Pani Maria Kolanko, obie z Równego. Najstar-
szy mężczyzna Pan Michał Marszał mieszka w Łękach Dukiel-
skich, w tym roku ukończy 97 lat.

12-tego lutego burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic oraz sołtys 
sołectwa Zboiska Mariusz Lajdanowicz złożyli najserdeczniej-
sze życzenia Jubilatce. Jubilatkę odwiedziła także pani Renata 
Machnik dziennikarka z Radia Rzeszów.

Krystyna Boczar-RóżewiczPani Katarzyna Moroń z rodziną

Burmistrz Andrzej Bytnar i Przewodniczący Rady Andrzej Dziedzic odwiedzili Jubilatkę Radio Rzeszów u Jubilatki

Jako w niebie tak i w Komańczy

Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Dukli była wypełniona widzami

Murzyn 
współczesnego 

świata
8 marca Dzień Kobiet

Kobiety powinno się doceniać przez cały rok, a nie tylko 
tego dnia. Jednak obdarowanie 8 marca żony, matki, partnerki 
czy koleżanki kwiatami lub drobnym prezentem to ponoć obo-
wiązek każdego mężczyzny. Czasami zastanawiam się po co to 
obdarowywanie, może zamiast tego zmienić ten  urządzony przez 
mężczyzn i dla mężczyzn świat i zauważyć KOBIETĘ. Kobieta, 
bez względu na wykształcenie, pozycję zawodową jest w domu 
kucharką, nianią, sprzątaczką, opiekunką, pełni jeszcze wiele róż-
nych zadań. Mężczyźnie, jak powiedział spotkany na Targach Tu-
rystycznych we Wrocławiu rzecznik prasowy Teatru Polskiego, 
należy się po pracy piwo i kapcie, a nie spacery na odstresowy-
wanie, wtedy będzie szczęśliwy i jego żona, czy partnerka także. 
A ja i tak uważam, że kobieta, jak zresztą śpiewał John Lenon, to 
Murzyn współczesnego świata, zawsze ma gorzej od mężczyzny.  
Panowie, może warto nad tym się zastanowić!

Krystyna Boczar-Różewicz

Dla wszystkich Pań życzenia od szarmanckiego pana z Legio-
nowa, rodem z Dukli:
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wiadomości

Przedszkole uczy, 
bawi, wychowuje…

Wychowanie przedszkolne w Dukli 
ma długoletnią i piękną tradycję. Przed-
szkole w Dukli swoją działalność rozpo-
częło w 1950r. w przedwojennej kamie-
nicy na ul. Żwirki i Wigury 1, mieszczącej 
3 sale przedszkolne. Z dniem 1 września 
1992 roku – zgodnie z art. 105 ust.1 ustawy 
o systemie oświaty prowadzenie przed-
szkola w Dukli stało się zadaniem wła-
snym gminy. Przedszkole otrzymało nazwę 
„Przedszkole Gminne w Dukli” i obejmuje 
swoim zasięgiem miasto oraz Gminę Du-
kla. Placówka stanowiła odrębną instytucję 
przez 60 lat. Od 1 września 2010r. przed-
szkole zostało przeniesione do wyremon-
towanego budynku przy ul. Kościuszki 
11, gdzie wraz ze szkołą podstawową do 
31.08.2017r. stanowiło Zespół Szkół nr 1 
w Dukli. Od 1 września 2017r. przedszkole 
znów stało się odrębną jednostką samo-
rządową pod nazwą Przedszkole Gminne 
w Dukli. Przedszkole zlokalizowane jest 
w dwóch budynkach: budynku na ul. Ko-
ściuszki do którego uczęszczają 5-6latki 
(125 dzieci- 5 grup) i nowo oddanym bu-
dynku na ul. Trakt Węgierski do którego 
uczęszczają 3 i 4 latki. (119 dzieci -5 grup). 
W sumie Przedszkole Gminne w Dukli li-
czy 244 dzieci. Są to dzieci z Dukli, aczkol-
wiek większą liczbę stanowią dzieci z po-
szczególnych miejscowości gminy Dukla. 

Od kilku lat obserwuje się wzrost za-
potrzebowania na zapewnienie dzieciom 
rodziców pracujących, opieki i edukacji 
w przedszkolu. Wzrosła również świado-
mość rodziców dotycząca znaczenia przed-
szkola i jego istotnego wpływu na rozwój 
i przyszłe losy dziecka . Przedszkole nie 
jest traktowane jako „przechowalnia „ czy 
„ zło konieczne” ale miejsce gdzie główną 
formą aktywności dzieci jest zabawa przez 
którą dziecko rozwija się, kształtuje cha-
rakter, zdobywa wiedzę i umiejętności,  
a przez to osiąga dojrzałość szkolną. Wła-
dze gminy wychodząc naprzeciw tym 
oczekiwaniom zadbały o to aby od 1 wrze-
śnia 2017r. wszystkie zgłoszone dzieci ma-
jące prawo do wychowania przedszkol-
nego znalazły miejsce w przedszkolu.

Nowo oddany do użytku budynek 
przedszkola wyposażony jest w duże, prze-
stronne sale z bezpośrednim dostępem 
do łazienek, sale do zajęć dodatkowych,  
w nowoczesną kuchnię i zaplecze gospo-
darcze. Wszystkie sale urządzone są w wy-
sokim standardzie, umeblowane są pięk-

Zmiany dokonujące się w przedszkolu w ostatnich latach obrazuje poniższa tabelka:
 Rok szkolny Liczba grup Liczba dzieci przyjętych
 2005/ 2006 3 75
 2006/ 2007 3 75
 2007/ 2008 4 100
 2008/ 2009 4 100
 2009/ 2010 5 116
 2010/ 2011 5 125
 2011/ 2012 5 125
 2012/ 2013 6 150
 2013/ 2014 7 163
 2014/ 2015 7 175
 2015/ 2016 7 175
 2016/ 2017 7 175
 2017/ 2018 10 241

Gminny Klub Seniora 
w Dukli już działa 
Rekrutacja trwa !!!

nymi i koloro-
wymi meblami, 
zaopatrzone są 
w atestowane 
zabawki i po-
moce dydak-
tyczne. Przed-
szkole idąc  

z duchem czasu wyposaża sale również 
w pomoce multimedialne: tablicę interak-
tywną oraz interaktywne dywany. Sale do-
świetlone są przez duże i panoramiczne 
okna a dodatkowo każda sala posiada bez-
pośrednie wyjście na podwórze. Ponadto 
żywieniem dzieci zajmuje się wykwalifi-
kowany personel z szefem kuchni na czele, 
który dba o smaczne, zdrowe i urozma-
icone posiłki. 

Nad edukacją, wychowaniem i opieką 
czuwa wykwalifikowana kadra 18 nauczy-
cielek dbająca o wszechstronny i prawi-
dłowy rozwój przedszkolaków. Nauczy-
cielki posiadają dodatkowe kwalifikacje  
z zakresu: oligofrenopedagogiki, terapii 
pedagogicznej, logopedii, nauczania zin-
tegrowanego, informatyki, gimnastyki 
korekcyjno- kompensacyjnej, zajęć mu-
zyczno–ruchowych, etyki i języka angiel-
skiego. Nauczycielki systematycznie po-
głębiają swoją wiedzę, uczestnicząc w licz-
nych kursach i warsztatach. Są kreatywne  
i otwarte na nowości pedagogiczne, stosują 
ciekawe metody i formy pracy z dziećmi. 
Ponadto przedszkolaki znajdują się pod 
stałą opiekę logopedy, który zajmuje się 
diagnozowaniem i stymulowaniem roz-
woju mowy oraz profilaktyką i terapią za-
burzeń mowy. W placówce prowadzone są 
również zajęcia dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Są to zajęcia z 
zakresu wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka, zajęcia rewalidacji indywidualnej 
oraz nauczania indywidualnego. Cały per-
sonel przedszkola swoją postawą tworzy 
atmosferę przyjazną wszystkim dzieciom. 

Uczęszczanie do przedszkola ma 
ogromny wpływ na dobry start w szkole 
i przyszłe sukcesy edukacyjne dziecka. 

W placówce dzieci oprócz swobodnej za-
bawy uczestniczą w zajęciach dydaktycz-
nych realizujących podstawę programową. 
Oferta edukacyjna wzbogacana jest po-
przez współpracę ze środowiskiem lokal-
nym: ważnymi instytucjami w mieście, za-
kładami pracy i specjalistami wielu dzie-
dzin. W przedszkolu każdego miesiąca 
dzieci biorą udział w spotkaniach teatrzy-
kowych i uwrażliwiane są na odbiór sztuki. 
Ponadto organizowane są różne konkursy: 
wokalne, recytatorskie, plastyczne, tech-
niczne, ekologiczne. Przedszkole bie-
rze udział w akcjach na rzecz społeczeń-
stwa, akcjach ekologicznych i charytatyw-
nych kładąc nacisk na wartość współpracy 
i uwrażliwiając dzieci na potrzeby innych. 
Dzieci mogą również korzystać z zajęć do-
datkowych dostosowanych do ich zaintere-
sować i uzdolnień.

W tym roku szkolnym w przedszkolu 
realizowany jest projekt unijny w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014- 2020. Dzięki temu przedszko-
laki mogą uczestniczyć w bezpłatnych za-
jęciach dodatkowych. Są to zajęcia z gim-
nastyki korekcyjno- kompensacyjnej, sza-
chy i gry planszowe, zajęcia „Mały od-
krywca”- zajęcia eksperymentalne (fi-
zyczno- chemiczno- przyrodnicze), zajęcia 
teatralno- taneczne.

Przedszkole nie tylko wychowuje  
i uczy, ale dostarcza dzieciom wielu prze-
żyć, cennych doświadczeń i wspomnień  
z dzieciństwa. Tutaj nawiązywane są 
pierwsze przyjaźnie, odkrywane zaintere-
sowania i kształtuje się osobowość naszego 
dziecka. Przedszkole ułatwia dziecku bez 
stresu rozpocząć spełnianie obowiązku 
szkolnego przygotowując dziecko do jego 
podjęcia. Dlatego zachęcamy do korzysta-
nia z tej najwcześniejszej formy edukacji  
i zapisów do naszego przedszkola, które 
w tym roku będą trwać od 28 lutego do 14 
marca 2018r.

Karolina Szczurek, Marta Głód 
Pomieszczenie rehabilitacji i zajęć aktywności ruchowej

Na spotkaniu z burmistrzem Dukli

Od 15 lutego rozpoczął działalność Gminny 
Klub Seniora w Dukli. Na działalność klubu gmina 
Dukla otrzymała dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2014-2020.

W pierwszym naborze zgłosiło się 15 osób, z któ-
rych po weryfikacji zakwalifikowanych zostało 12 
osób. Rekrutacja nadal trwa, bowiem projekt przewi-
duje minimum 80 uczestników w okresie realizacji 
projektu tj. do 31 marca 2020 roku. W ramach realiza-

cji projektu została przygotowana siedziba klubu, która znaj-
duje się na ul. Trakt Węgierski 8 (budynek dawnego Nadle-
śnictwa Dukla), w której znajduje się: szatnia, dwie łazienki, 
aneks kuchenny, jadalnia, pokój klubowy z miejscem do na-
uki podstaw obsługi komputera, pomieszczenie do relaksu, 
pomieszczenie rehabilitacji i zajęć aktywności ruchowej. 
Wszystko pięknie wyposażone i oczekujące na uczestników.

Spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku  
w godz.8.00-16.00. Dla uczestników biorących udział w zaję-
ciach powyżej 4 godz. zapewnia się wyżywienie i transport. 
Uczestnik decyduje w jakim czasie i z jaka częstotliwością 
bierze udział w spotkaniach, po wcześniejszym uzgodnieniu  
z kierownictwem klubu. 

Serdecznie zapraszamy!!
Krystyna Boczar-RóżewiczProgram Maluch+ 

2018 w Dukli
Burmistrz gminy Du-

kla Andrzej Bytnar odebrał 
promesę wartości 880 tys. 
zł od Wojewody Podkarpac-
kiego na realizację zadania 
pt. „Budowa Żłobka Gmin-
nego w Dukli - przebudowa, 
rozbudowa i zmiana spo-
sobu użytkowania istnieją-
cego budynku magazyno-
wego na żłobek w Dukli”. 
Uroczystość rozdania pro-
mes odbyła się w Muzeum 
Ziemi Leżajskiej w Leżaj-
sku 26 lutego br.

Przedmiotem inwesty-
cji jest przebudowa, roz-
budowa i zmiana sposobu 
użytkowania istniejącego 
murowanego budynku hali 
magazynowej na żłobek. 
Budynek zlokalizowany 

jest na działce 233/1 w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 38B  
i został nabyty w 2004 r. z myślą o adaptacji na budynek słu-
żący realizacji zadań publicznych.

Budynek żłobka ma być budynkiem jednokondygnacyj-
nym bez barier architektonicznych, wyposażony w 3 sale, 
ogółem dla 45 dzieci z możliwością zwiększenia liczby dzieci 
do 55 w wieku do 3 lat, pokój pielęgniarki, gabinet dyrektora, 
rozdzielnia posiłków, wózkownia, pomieszczenia gospodar-
cze, sanitariaty. 

Całkowita wartość zadania to 1 100,00 tys. zł.
Krystyna Boczar-Różewicz
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Sukcesy dukielskich 
gimnazjalistów 
w prestiżowych konkursach kuratoryjnych

Dobiegły końca kilkumiesięczne zmagania gimnazjalistów w tegorocz-
nych konkursach przedmiotowych zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty  
w Rzeszowie. Wyłoniono najzdolniejszą młodzież z najzdolniejszej w naszym 
województwie. W tym ścisłym gronie znaleźli się dwaj uczniowie naszej szkoły.

Jakub Głód uczeń klasy III A, podobnie jak w roku ubiegłym, został laure-
atem w Konkursie z Fizyki. Tegoroczny wynik uplasował go jednak znacznie wy-
żej, bo na samym szczycie. Jakub zajął trzecie miejsce w klasyfikacji punktowej, 
tracąc do najlepszego tylko jeden punkt.

To nie był jedyny sukces naszego utalentowanego ucznia. Kuba zdobył rów-
nież tytuł laureata Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Jako pierwszy zapi-
sał się w historii dukielskiego gimnazjum jako podwójny laureat Kuratoryjnych 
Konkursów Przedmiotowych. 

Sporym sukcesem może poszczyć się także Bartosz Zych, który został tego-
rocznym finalistą Konkursu z Geografii. Jako uczeń klasy II ma szansę zawalczyć 
o jeszcze wyższą lokatę w przyszłym roku szkolnym. 

W imieniu społeczności szkolnej serdecznie gratulujemy naszym zwycięzcom 
oraz życzymy im wielu sukcesów w kolejnych konkursach i olimpiadach.

PANOWIE JESTEŚMY Z WAS DUMNI

28 lutego br. przy pełnej sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Dukli 
odbyła się premiera filmu pt. „Jako w niebie tak i w Komańczy”. Film to 
fabularyzowany dokument opowiadający o internowaniu Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego w Komańczy. W projekcji uczestniczyli w niej również pro-
ducent filmu Adam Miszczak, burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, proboszcz 
dukielskiej fary ks. Stanisław Siuzdak.

Film to produkcja krośnieńskiej TV Obiektyw realizowany w ramach cy-
klu Historyczny Pejzaż Podkarpacia. Zdjęcia do filmu powstawały przede 
wszystkim w Komańczy, gdzie w latach 1955-56 przebywał kardynał Ste-
fan Wyszyński. Do zdjęć wykorzystano obiekty w skansenie w Sanoku, War-
szawie i Krakowie. W rolę kardynała wcielił się Marek Kalita, grają w nim 

również: Aleksandra Popławska, Jerzy Trela. Film re-
żyserował Maciej Wójcik, scenariusz pisał Marcin Zio-
bro. Przez plan przewinęło się kilkadziesiąt osób, ak-
torzy zawodowi, amatorzy, statyści, nawet proboszcz 
miejscowego kościoła w Komańczy. To ostatnie miejsce 
zesłania Prymasa Tysiąclecia zostało starannie wybrane 
przez władze komunistyczne – mała, biedna wieś „na 
końcu świata”, miała być miejscem izolacji i całkowitej 
inwigilacji, a stało się inaczej. Stała się miejscem wy-
tężonej pracy, spotkań z ludźmi dobrej woli i miejscem 
powstania Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.

Adam Bogdan Miszczak producent filmu po emisji 
powiedział: Komuniści przywieźli kardynała do Komań-
czy, bo po pobycie w więzieniach bardzo chorował na 
płuca i bali się, że umrze. A Komańcza miała specyficzny 
mikroklimat, było to przedwojenne uzdrowisko. Kardy-
nał zamieszkał w klasztorze u Sióstr Nazaretanek i miał 
swobodę wychodzenia, nie mógł jednak opuszczać Ko-
mańczy. Tytuł filmu zaczerpnięty jest z modlitwy, wzięty 
z zapisków więziennych Prymasa – „Jako w niebie tak 
i w Komańczy”…. Pomysł na film zrodził się kilka lat 
temu. Pamiętam kiedy ponad 20 lat temu odwiedzałem 
klasztor w Komańczy żyła jeszcze wtedy siostra Bogu-
sia, wspaniała zakonnica , niezwykły człowiek, która cu-
downie opowiadała o Prymasie, sama z Prymasem ni-
gdy się nie spotkała.

Fascynująca jest również muzyka Kamila Rohma. 
Film warto obejrzeć. Polecam.

Krystyna Boczar-Różewicz

Opiekunowie:  
Grażyna Matyka, Anna Lis, Janusz Lis

Jako w niebie tak i w Komańczy

Batosz Zych - finalista Konkursu z Geografii i Jakub Głód - 
laureat Konkursu z Fizyki i Matematyki

Podpis: Od lewej: Stanisław Jagiełło i burmistrz Dukli Andrzej Bytnar podczas premiery 
filmu: Jako w niebie tak i w Komańczy

Otwarcie hali sportowej w Jasionce
12 lutego br. w Szkole Podstawowej 

w Jasionce otwarta została hala spor-
towa, planowana od 20. już lat do reali-
zacji. Społeczność szkolna i wiejska Ja-
sionki jest bardzo zadowolona, że wresz-
cie udało się. Co więcej, warto było czekać 
bowiem hala została wyposażona w sprzęt 
do prowadzenia zajęć wychowania fizycz-
nego taki jak materace, drabinki, kosze do 
koszykówki, bramki do piłki ręcznej, siatki 
i słupki do siatkówki, elektroniczną tablicę 
wyników i kotarę z siatki umożliwiającą, 
podzielenie sali na dwie części i równo-
ległe prowadzenie zajęć oraz inny drobny 
sprzęt sportowy.

Wartość robót wyniosła nieco ponad 
dwa miliony złotych, przy czym Gmina 
Dukla na realizację tego zadania otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 44,43% wy-
datków kwalifikowanych w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego 2014-2020. Ze 
środków własnych gmina wykonała dodat-
kowo zagospodarowanie placu przy obiek-
cie sali – chodniki, plac postojowy, tak aby 
młodzież i mieszkańcy mogli dogodnie  
z niej korzystać. Wartość tych robót wynio-
sła 73 310 zł. 

Uroczystość otwarła pani dyrektor 
szkoły w Jasionce Danuta Ciuła, która 
przywitała przybyłych gości i przedstawiła 
historię budowy hali sportowej. W uroczy-
stości wzięli udział: wicemarszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego Maria Kurow-
ska, burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, wi-
ceburmistrz Dukli Elżbieta Wróbel, skarb-
nik Gminy Dukla Jolanta Bik, radni Rady 
Miejskiej w Dukli z przewodniczącym 
Rady Andrzejem Dziedzicem na czele, soł-
tys Jasionki Zbigniew Głód, przedstawi-
ciele wykonawcy hali: prezesa firmy Haż-
bud Józefa Halucha i kierownika budowy 
– Mateusza Halucha, przedstawicielka Ku-
ratorium Oświaty w Krośnie – Urszula 
Szymańska-Kujawa, dyrektorzy szkół  
z gminy Dukla, dyrektorzy gminnych jed-
nostek, ks. proboszcz Piotr Wojnar, nauczy-
ciele i uczniowie ze szkoły w Jasionce. Na 
zakończenie dzieci i młodzież przygoto-
wali pod kierunkiem nauczycieli program 
artystyczny. Widać było ogromne zaanga-
żowanie nauczycieli w pozalekcyjne ży-
cie szkoły, bowiem nawet przerwa w zaję-
ciach szkolnych nie przeszkodziła w przy-
gotowaniu atrakcyjnego programu arty-
stycznego. 

Ta nowa hala stała się obiektem „za-
zdrości” tych szkół w gminie Dukla, które 
nie posiadają sal do ćwiczeń i prowadzenia 
zajęć wychowania fizycznego. Ale czy inne 
społeczności lokalne, w których nie ma 
sal gimnastycznych były tak zdetermino-
wane, aby szkołę i salę gimnastyczną wy-
budować? Nie mnie to oceniać. Tym bar-
dziej wszystkim społecznikom z Jasionki, 
którzy tak bardzo zaangażowali się w bu-
dowę szkoły i sali gimnastycznej należa-

Historia powstania hali gimnastycznej w Jasionce rozpoczyna się w 1984 roku  
i jest ściśle związana z rozbudową szkoły, wtedy to powstał Społeczny Komitet Rozbu-
dowy Szkoły w Jasionce. Inicjatorem powstania Komitetu była grupa społeczników z Ja-
sionki, którzy mieli już doświadczenie w takich przedsięwzięciach, ponieważ budowali 
Dom Ludowy, drogę i inne mniejsze przedsięwzięcia. Przewodniczącym Komitetu zo-
stał Bolesław Sygnarski, znany i zasłużony społecznik z Jasionki. Komitet organizował 
różne akcje: zabawy dożynkowe, świąteczne i zbierał pieniądze na szkołę. Organizował 
także prace przy budowie szkoły: przewóz materiałów budowlanych, kopanie fundamen-
tów, produkcję pustaków betonowych, wywóz drewna z lasu, rozbiórkę szalunków i wiele 
innych prac. W pracach przy rozbudowie szkoły uczestniczyli prawie wszyscy dorośli 
mieszkańcy wsi. Prowadzony był zeszyt, w którym zapisywano w odniesieniu do każ-
dego numeru budynku mieszkalnego – w jakich i w jakiej ilości godzin jego mieszkańcy 
uczestniczyli w pracach na rzecz szkoły. To niezwykle ciekawa historia, w której udoku-
mentowano zaangażowanie mieszkańców w budowę szkoły. Na zebraniu Społecznego 
Komitetu Rozbudowy Szkoły 26 października 1994 roku został wybrany nowy Zarząd  
i w skład komitetu weszło jeszcze kilku aktywnych członków. Poprzedni przewodniczący 
Bolesław Sygnarski zrezygnował z przewodniczenia Komitetowi jeszcze 5 grudnia 1990 
r. ze względu na stan zdrowia. Przekazał wszystkie dokumenty i książeczkę oszczędno-
ściową, na której zgromadzono 796 137 zł (przed denominacją) nowo wybranemu prze-
wodniczącemu. Został nim Stanisław Skrzęta, dotychczasowy zastępca Bolesława Sy-
gnarskiego, który również w krótkim czasie zrezygnował ze względu na stan zdrowia. 
Dyrektor szkoły w Jasionce pani Danuta Ciuła poddała podczas zebrania propozycję, 
aby jednocześnie budować szkołę i salę gimnastyczną. Wszyscy zebrani byli zgodni co 
do wniosku dyrektor szkoły. Pierwsze pieniądze z budżetu gminy Dukla w wysokości 20 
tys. (w 1996 roku jeszcze przed denominacja było to 200 mln zł) przeznaczono na zakup 
materiałów budowlanych. Ustalono również wtedy składkę miesięczną od każdego nu-
meru domu, każdego miesiąca w wys. 5 tys. zł i wyznaczono też odpowiednie osoby do 
zbiórki pieniędzy (VI grup). W tym roku rozpoczęto budowę i zakończono w stanie suro-
wym, na wykończenie i wyposażenie pieniądze zapewniła gmina Dukla. I tak powstała 
szkoła z drzwiami do sali gimnastycznej, które stały się „drzwiami do nikąd”. Zmieniły 
się bowiem przepisy budowlane i nie można było już we wcześniej planowanym miejscu 
wybudować sali. Pani dyrektor Danuta Ciuła nie ustawała jednak w działaniu i nie za-
wiodła tych, którzy jej zaufali, zrobiła wszystko aby hala sportowa w Jasionce powstała 
i tak się stało.

Z najnowszej historii hali przypomnę, że 8 listopada 2017 nastąpił protokolarny 
odbiór końcowy robót sportowej infrastruktury dydaktycznej - hali sportowej przy 
ZSP w Jasionce. Następnie uzyskano wszystkie pozwolenia potrzebne do użytkowania 
hali. Ostatecznie 29.12.2017r. gmina Dukla uzyskała pozwolenie na jej użytkowanie,  
a 2 stycznia 2018 r., po zakończonej przerwie świątecznej młodzież z Szkoły Podstawo-
wej w Jasionce po raz pierwszy uczestniczyła w zajęcia z wychowania fizycznego na no-
wej hali.

Wartość robót wyniosła nieco ponad dwa miliony złotych, przy czy Gmina Dukla na 
realizację tego zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 44,43% wydatków kwa-
lifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego 2014-2020. Ze środków własnych gmina wykonała dodatkowo zagospodaro-
wanie placu przy obiekcie sali – chodniki, plac postojowy, tak aby młodzież i mieszkańcy 
mogli dogodnie z niej korzystać. Wartość tych robót wyniosła 73 310 zł. 

łoby podziękować. Bez ich zaangażowanie 
pewnie dzisiaj w Jasionce nie byłoby ta-
kiej szkoły i hali. Wielu z nich już nie żyje. 
W imieniu dzieci i młodzieży uczącej się 
obecnie w szkole w Jasionce i tych którzy  
w przyszłości uczyć tam się będą i korzystać  
z hali gimnastycznej dziękuję bardzo. 
Dzieci i młodzieży życzę dobrego wyko-
rzystywania hali, a nauczycielom przyjem-
nej pracy.

Krystyna Boczar-Różewicz
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Pomnik cmentarza 
wojennego w Dukli 

Po zakończeniu II wojny światowej urządzono w Dukli kwatery żołnie-
rzy radzieckich i czechosłowackich poległych i zmarłych w bitwie o Prze-
łęcz Dukielską w latach 1944/1945, przy istniejącym cmentarzu wojennym 
na którym pochowani zostali początkiem lat dwudziestych minionego stulecia 
żołnierze armii austro-wegierskiej oraz rosyjskiej polegli i zmarli w okresie 
walk prowadzonych w okolicy Dukli w latach 1914/1915. Wejście na cmen-
tarz położone było od strony ulicy Pocztowej (obecnie ul. Bernardyńska),  
a cmentarz ogrodzony był stalową siatka na metalowych słupkach, od środka 
otoczony żywopłotem. Od wejścia do pomnika prowadziła główna aleja po-
między mogiłami pochowanych żołnierzy. Zbiorowe mogiły w których zło-
żono poległych i zmarłych drugowojennych żołnierzy ekshumowanych  

cioramienną radziecką gwiazdę. Pierwot-
nie, przed wzniesieniem kamiennej bramy, 
opisane symbole armii radzieckiej i cze-
sko-słowackiej umieszczone były z prze-
ciwnej, wschodniej strony pomnika. Na ro-
gach kwadratowego łączenia cokołu z obe-
liskiem wycięto cztery równoboczne nisze, 
w które wkomponowano kamienne kule.

Po wzniesieniu w 1959 roku kamien-
nej bramy cmentarza wojennego w Du-
kli, postanowiono istniejący obelisk zastą-
pić pomnikiem w innej formie przestrzen-

nej. W tym celu wiosną 1962 roku zlecono 
architektowi mgr inż. Stanisławowi Pą-
prowiczowi wykonanie projektu technicz-
no-roboczego pomnika. Projekt nowego 
pomnika miał nawiązywać i być spójny  
z bramą cmentarną projektowaną również 
przez Stanisława Pąprowicza i wykonaną 
w 1959 roku, kiedy to przy istniejącym 
obelisku artyści plastycy zaprojektowali 
trzy tablice z napisami. Obliczenia kon-
strukcyjne do projektu techniczno-robo-
czego pomnika wykonał w kwietniu 1962 
roku mgr inż. Zdzisław Piechota. Projekt 
został w dniu 15 maja 1962 roku uzgod-
niony w Zjednoczeniu Przedsiębiorstw 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Rzeszowie. Na podstawie koszto-
rysu, który 10 maja 1962 roku sporządził 
Zygmunt Kulik, a 29 maja zatwierdził mgr  
T. Przybył - Naczelnik Wydziału w Mini-
sterstwie Gospodarki Komunalnej w War-
szawie, koszt realizacji pomnika oraz pla-
ców i zieleni na cmentarzu wojennym w 
Dukli miały wynieść 119 349 zł. 

Na miejscu istniejącego obelisku, który 
przewidziano do rozbiórki, miał być wznie-
siony pomnik o rzucie kwadratu 150 x 150 
cm, przecięty płaszczyzną w formie trój-
kąta, pod kątem około 28° do boku dłuż-
szego cmentarza, o wysokości słupa kwa-
dratu 500 cm i wysokości trójkątnej płasz-
czyzny 430 – 555 cm. Żelbetowy funda-
ment pomnika o wymiarach 210 x 210 cm 
miał być wykonany pod powierzchnią te-
renu na głębokość 200 cm. Na fundamen-
cie planowano wznieść wykonany w żel-
becie kwadratowy słup o wymiarach 150 x 

150 x 500 cm z wbudowaną 
płaszczyzną trójkąta, z ze-
wnętrzną okładziną z kamie-
nia z kamieniołomu Cieszyna. 
Kamienne ciosy do licowania 
o różnych wymiarach miały 
posiadać kształt zbliżony do 
prostokąta, a powierzchnie 
wsporne miały być płaskie  
i prostopadle do lica (faktura: 
rozjaśniona sjena palona) 
oprócz twardości, odporno-
ści na wpływy atmosferyczne 
i brak pęknięć winny wyróż-
niać się ładnym wyglądem. 
Ciosy do licowania płaszczy-
zny trójkąta wbudowanego w 
kwadratowy słup, planowano 
wykonać z kamienia z kamie-
niołomu Pińczów, który miał 
mieć powierzchnie gładką, po 
groszkowaniu młotkiem lub 
piłowaniu, w kolorze zbliżo-
nym do czerwonego. Po wy-
konaniu projektu zmieniono 
miejsce pochodzenia kamie-

Druga wersja projektu płyty pomnika z murem  
i płaskorzeźbą na cmentarzu wojennym w Dukli  
autorstwa architekta Stanisława Pąprowicza

Uroczystości zakończenia III Ogólnopolskiego Zlotu Turystów do Dukli w dniu 22 lipca 1961 
roku. Przegląd kompanii reprezentacyjnej Ludowego Wojska Polskiego dowodzonej przez 
oficera, na drodze prowadzącej, przed wejściem do cmentarza wojennego w Dukli, dokonuje 
polski generał uczestniczący w uroczystościach (zbiory Zarządu Oddziału PTTK w Krośnie)

Uroczystości zakończenia III Ogólnopolskiego Zlotu Turystów do 
Dukli w dniu 22 lipca 1961 roku. Złożenie kwiatów przed pomni-
kiem na cmentarzu wojennym w Dukli, symbole armii walczą-
cych w 1944 r. o Przełęcz Dukielską na obelisku zwrócone jesz-
cze do wewnątrz cmentarza od wejścia z ulicy Pocztowej (zbiory 
Zarządu Oddziału PTTK w Krośnie) 

Obelisk na cmentarzu wojennym w Dukli, według fotografii wykonanej przez Lucjana Świec-
kiego i użytej do wydania fotowidokówki przez Biuro Wydawnicze „RUCH” 

Tablica z napisem czesko-słowackim z prawej 
strony cokołu obeliska na cmentarzu wojennym 
w Dukli, według fotografii wykonanej przez Zdzi-
sława Postępskiego i użytej do wydania fotowido-
kówki przez PTTK Zakłady Wytwórcze Fotowidokó-
wek w Jaśle

Rzut pionowy projektu pomnika na cmentarzu wo-
jennym w Dukli autorstwa architekta Stanisława 
Pąprowicza

Widok projektu pomnika od strony bramy cmentar-
nej (z lewa) oraz widok boczny

nia do obkładania powierzchni pomnika, 
zamiast Cieszyny i Pińczowa na Krze-
szowice. Przed pomnikiem, w odległości 
200 cm zaprojektowano trzy wspomniane 
wcześniej tablice, w trzech językach (pol-
ski, rosyjski i czesko-słowacki), o treści 

z miejsc pochówku położonych w okolicach Dukli, 
otoczono betonowymi obramowaniami, wewnątrz 
których umieszczono symbole armii z których pocho-
dzili oraz obsadzono zimotrwałą roślinnością. Na osi 
głównej alei cmentarnej kwater drugowojennych, w 
odległości około 16 metrów od bramy wzniesiono po-
mnik w formie kamiennego równobocznego obelisku 
wysokiego na około siedem metrów. Obelisk posado-
wiony został na płycie poziomującej teren, na której 
umieszczono jego podstawę i cokół, na którym zloka-
lizowano właściwą, zwężającą się od połowy ku gó-
rze kamienną część, zwieńczoną metalowym odle-
wem symbolicznego, wiecznie płonącego ognia uję-
tego w półkolistym naczyniu. Na czterech rogach pod-
stawy pomnika umieszczono spłaszczone kamienne 
sześciany z metalowymi półkolistymi pojemnikami 
na ogień zapalany podczas uroczystości. W cokół po-
mnika, z trzech stron wbudowano kamienne tablice  
o odpowiedniku polskiej treści: „Cześć i chwała bo-
haterom Armii Radzieckiej i Czechosłowackiej pole-
głym w 1944 r w okolicach Dukli w walce z okupan-
tem hitlerowskim, o wolność ujarzmionych narodów – 
społeczeństwo województwa rzeszowskiego”, tłuma-
czone na języki: rosyjski i czesko-słowacki. Tablica 
polska była z przodu, tablica rosyjska z lewej strony 
a tablica czesko-słowacka z prawej strony cokołu po-
mnika. W części tylnej cokołu był wyryty w kamieniu 
emblemat pięcioramiennej radzieckiej gwiazdy, a pod 
nim data „1944”. W przedniej części pomnika, na łą-
czeniu cokołu z obeliskiem przytwierdzono niewielki 
metalowy wieniec, ponad którym, już na obelisku był 
metalowy odlew herbu czeskiego lwa z dwoma ogo-
nami, ze słowackim herbem na piersiach (słowacki 
symbol przedstawiający góry z krzyżem św. Cyryla  
i Metodego) i ponad nim umieszczono metalową pię-
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Pomnik Cmentarza Wojennego w Dukli

wcześniej umieszczonych na cokole sta-
rego pomnika, ale wykonane z innego ma-
teriału. Teren przy pomniku miał być wyło-
żony płytami kamiennymi o wymiarach 50 
x 50 cm lub nieobrobionym brukowcem. 
Cały pomnik miał ważyć 50 180 kg.

 Sporządzona dokumentacja wyma-
gała jeszcze akceptacji „przewodniej siły 
narodu” i zatwierdzenia przez cenzurę. 

Cmentarz wojenny w Dukli, na którym 
spoczywają polegli i zmarli żołnierze in-
nych, „zaprzyjaźnionych” wtedy państw, 
musiał być urządzony stosownie do pa-
nujących wówczas realiów politycznych, 
dlatego odpowiednie czynniki miały za-
strzeżone dla swojej aprobaty ostateczne 
decyzje dotyczące tych spraw. Przedsta-
wiony do zatwierdzenia projekt pomnika 

autorstwa Stanisława Pąprowicza musiał 
nie znaleźć uznania wspomnianych czyn-
ników, albowiem został zmieniony i za-
miast kwadratowego słupa z wbudowaną 
weń płaszczyzną trójkąta, zaplanowano w 
odległości około 15 m od bramy wejścio-
wej pomnik o rzucie kwadratowym w for-
mie płaszczyzny 500 x 500 cm wyłożonej 
płytami kamiennymi o wymiarach 50 x 50 
cm, o zróżnicowanej fakturze tj. jasno-  
i ciemno- zielonymi, z kamienia szydło-
wieckiego lub krzeszowickiego (piasko-
wiec twardy), posadowione na płycie żel-
betowej o wymiarach 500 x 500 x 20 cm, w 
dwu poziomach. Odpowiednie rozjaśnienie 
płyt miano uzyskać za pomocą stosowania 
odpowiedniej faktury kamienia. Zamknię-
ciem kwadratowej płaszczyzny pomnika 
autor projektu ustalił, iż będzie kamienny 
mur z kamienną płaskorzeźbą przedstawia-
jąca scenę z walk na dukielszczyźnie, przed 
którym w odległości 400 cm poziomo 
umieszczone będą trzy tablice w trzech ję-
zykach, o treści identycznej z tablicami na 
obelisku. Spoglądając na projekt pomnika 
oraz pomijając ówcześnie panujące realia 
polityczne, nie sposób odnieść wrażenie, iż 
akceptacja przedstawionej formy architek-
tonicznej projektu pomnika, pomijając pa-
nujące wówczas realia polityczne, uzasad-
nienie nie zyskała aprobaty. O ile sam po-
krój architektoniczny i konstrukcja prze-
strzenna niewątpliwie są bez zarzutu, o tyle 
wydźwięk i odbiór emocjonalny dzieła ze 
względu na miejsce usytuowania, mogą 
podlegać dyskusji. Dlatego zapewne się-
gnięto do formy realistycznej przekazu  
i odbioru pomnika, planując go w drugiej 
wersji projektu, płaskorzeźbę z klasycz-
nymi motywami, a ostatecznie realizując 
w kształcie o którym poniżej. Tak więc no-
wym elementem pomnika, zamiast formy 
przestrzennej kwadratowego słupa z wbu-
dowaną weń płaszczyzną trójkąta, miał 
być mur o wymiarach 400 x 130 x 45 cm 
z kamienną płaskorzeźbą. Fundament tego 
muru miał zostać wykonany na głębokość 
130 cm z betonu Rw 110 albo w żelbecie, 
jeżeli nie będzie gruntu rodzimego lecz na-
syp. Mur należało zakończyć gzymsem  
w formie płyt kamiennych. Płaskorzeźba 
o głębokim reliefie i wymiarach 400 x 
100 cm miała przedstawiać scenę wojenną  
z walk o dukielszczyznę. Kolor kamienia 
użytego do wykonania płaskorzeźby miał 
być czerwony i biały z piaskowca krzeszo-
wickiego lub w kolorze ciemnozielonym  
z piaskowca szydłowieckiego (najprawdo-
podobniej pomylono kolor kamienia, gdy 
sporządzano opis techniczny nowej wersji 
projektu pomnika, albowiem kamień z Piń-
czowa miał kolor czerwony, kamień z Szy-
dłowca kolor jasny, zbliżony do białego  

a kamień z Krzeszowic kolor ciemnozie-
lony – jak w pierwotnej wersji planu). Ca-
łość terenu pomnika zaplanowano zamknąć 
krawężnikiem kamiennym. Jednocześnie 
zamiast dwu płaszczyzn płyty pomnika 
500 x 500 cm, założono wykonanie płyty 
o jednej powierzchni, przy czym na krawę-
dzi od strony bramy cmentarnej miała ona 
być wyniesiona ponad powierzchnię na 20 
cm, aby po 300 cm wejść naturalnie w pod-
wyższający się teren i dalej do końca być 
wcięta w profil terenu. 

Na wniosek Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w Dukli, 11 paździer-
nika 1962 roku Kierownik Wydziału Bu-
downictwa, Urbanistyki i Architektury 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w Krośnie (odpowiednik dzisiejszego Sta-
rostwa Powiatowego w Krośnie) inż. arch. 
Kazimierz Zajdel udzielił pozwolenia na 
wykonanie robót budowlanych płyty po-
mnika na cmentarzu wojennym w Dukli, 
zgodnie z projektem załączonym do po-
zwolenia (L.B.U.A.-8 Dk/7/62). Na pod-
stawie kosztorysu, który 4 października 
1962 roku sporządził Zygmunt Kulik,  
a 9 października zatwierdził mgr T. Przy-
był - Naczelnik Wydziału w Minister-
stwie Gospodarki Komunalnej w Warsza-
wie, koszt realizacji pomnika oraz placów 
i zieleni na cmentarzu wojennym w Dukli 
miały wynieść 116 726 zł. Wykonawcą ro-
bót budowlanych ustalono Ekipę Remon-
tową w Dukli pod kierownictwem Anto-
niego Szczurka zam. ul. Cergowska. Była 
to ta sama ekipa, która wcześniej wykony-
wała bramę cmentarza wojennego, a po-
tem stanowiła zaczątek Gospodarki Ko-
munalnej w Dukli. Roboty budowlane 
rozpoczęto od nakazu inspektora nad-
zoru inwestorskiego z dnia 24 paździer-
nika 1962 roku o stosowaniu zaleceń bez-
pieczeństwa przy realizacji prac rozbiór-
kowych dotychczasowego pomnika-obeli-
sku. 12 listopada wytyczono fundamenty  
i płytę pomnika, 21 listopada odebrano ro-
boty betonowe, 12 grudnia polecono wy-
pełnić spoiny pomiędzy płytami kamien-
nymi, po czym należało przeszlifować te 
płyty, ustawioną rzeźbę polecono przy-
kryć pokrowcem dla uniknięcia zabrudze-
nia, 18 grudnia odebrano roboty budow-
lane, sprawdzono kosztorys wykonawczy 
oraz zakończono proces inwestycyjny. 
Ostatecznie zamiast planowanej przed 
murem kamiennej płaskorzeźby przedsta-
wiającej scenę wojenną z walk o dukielsz-
czyznę, na 15 cm wysokości prostokątnym 
cokole umieszczono tam rzeźbę przedsta-
wiającą rannego radzieckiego żołnierza 
otoczonego symbolicznym sztandarem  
z okresu walk o dukielszczyznę, wyko-
naną przez artystów rzeźbiarzy w jasnym, 

Rzeźba pomnika cmentarza wojennego w Dukli, według fotografii wykonanej przez Mariana Zaleskiego  
i użytej w 1972 roku do wydania fotowidokówki przez Biuro Wydawnicze „RUCH” 

Brama i pomnik cmentarza wojennego w Dukli, według fotografii 
wykonanej przez Jana Siudeckiego i użytej w 1977 roku do wydania 
kolorowej widokówki przez Biuro Wydawnicze „RUCH” 

Ukończona płyta pomnika z murem oraz rzeźbą na cmentarzu wojennym w Dukli. Widok przedstawia ca-
łość zakończonych prac modernizacyjnych bramy cmentarnej z zamontowanymi masztami oraz pomnika, 
według fotografii wykonanej przez Mariana Zaleskiego i użytej w 1969 roku do wydania fotowidokówki 
przez Biuro Wydawnicze „RUCH” 

z wychodniami o ochrowym przebarwie-
niu, piaskowcu szydłowieckim.

W ramach prowadzonych prac przebu-
dowano także czterostopniowe schody za 
bramą cmentarną, prowadzące do płyty po-
mnika, poprzez ich poszerzenie na szero-
kość całej alei cmentarnej. Całość kosztów 
budowy i ukształtowania otoczenia po-
mnika zamknęła się kwotą 111 361 zł.

 Po wykonaniu opisanych prac i prze-
niesieniu w roku 1969 ekshumowanych  
z cmentarza parafialnego w Jasionce pole-
głych 9 września 1939 roku polskich żoł-
nierzy KOP i dwu duklan, na cmentarz wo-
jenny w Dukli, gdzie zostali pochowani w 
pięciu zbiorowych mogiłach oznaczonych 
wizerunkiem orła z godła państwowego, 
dokonano także zmiany tablic przed po-
mnikiem cmentarnym. Do istniejącej do-
tychczas treści napisu tablic dodano na 
dole: „Cześć żołnierzom i partyzantom 
polskim poległym w walce z faszyzmem w 
latach 1939-1944”. 

Jasny piaskowiec szydłowiecki użyty 
do obłożenia muru oraz wykonania rzeźby 
pomnika, nie sprawdził się w miejsco-
wych odkrytych warunkach terenowych. 
Kamień z biegiem lat pokryty został nalo-
tem oraz uległ przebarwieniu, przybierając 
szarą barwę z zaciekami. Został więc usu-
nięty z okładzin muru przy pomniku i za-
stąpiony piaskowcem z miejscowego, li-
powickiego kamieniołomu, posiadającego 
strukturę i barwę bardziej od-
porne na warunki atmosfe-
ryczne. Piaskowiec szydło-
wiecki pozostawiono w rzeź-
bie oraz posadowionym pod 
niej cokole, ale wymaga on 
okresowych zabiegów kon-
serwatorskich. W między-
czasie zmieniono rodzaj 
ogrodzenia, dotychczasowe  
z siatki metalowej na słupkach 
stalowych, od wewnątrz osło-
niętym żywopłotem, zastę-
pując ogrodzeniem trwałym  
z kamiennego muru z miej-
scowego piaskowca. Zlikwi-
dowano jednocześnie wejście 
główne na kwatery drugo-
wojenne od ulicy Pocztowej, 
po wcześniejszym wzniesie-
niu kamiennej bramy cmen-
tarnej z boku nieruchomo-
ści, gdzie przed bramą urzą-
dzono później utwardzony 
plac. Dotychczasową aleję 
główną prowadzącą od ulicy 
Pocztowej zlikwidowano do-
konując w tym miejscu po-
chówków żołnierzy poległych  
w bitwie o Przełęcz Dukiel-

ską. Ostatnie pochówki miały miejsce kilka 
lat temu. Wkomponowywując się w treść 
dokonanych zmian, betonowe obramowa-
nia mogił żołnierskich, które uległy upły-
wowi czasu, zastąpiono obramowaniami 
kamiennymi wykonanymi z piaskowca. 
Zmieniono także materiał użyty do kon-
strukcji schodów pomiędzy bramą a po-
mnikiem, jednocześnie dokonując wypro-
filowania terenu i zastępując bieg schodów 
czterostopniowych, schodami trzystopnio-
wymi. W popularnych informatorach trak-
tujących o Dukielszczyźnie, przy opisie 
cmentarza wojennego w Dukli podawane 
są informacje, iż pomnik na tym cmentarzu 
jest dłuta Stanisława Pąprowicza, co jak 
wcześniej wskazano jest oczywistym nie-
porozumieniem, albowiem architekt Pąpro-
wicz był autorem założeń techniczno-robo-
czych pomnika, ale nie był autorem rzeźby 
na tym pomniku przedstawionej. Rzeźbę 
tą wykonali nieustaleni na dzień dzisiejszy 
artyści rzeźbiarze. Tak ukształtowany po-
mnik i brama cmentarza wojennego w Du-
kli trwa do dzisiaj. Corocznie budżet pań-
stwa polskiego wydatkuje środki pieniężne 
na godne utrzymanie cmentarza wojen-
nego w Dukli gdzie leżą wiecznie nasi in-
ternacjonalistyczni wyzwoliciele z okresu 
1944/1945. 

Janusz Kubit
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Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Małgorzata Walaszczyk-Faryj rozpoczęła uroczystość wraz  
z burmistrzem Andrzejem Bytnarem i przewodniczącym  
Andrzejem Dziedzicem

Zespól Szarotka-Duklanie i Kapela-Duklanie grali i śpiewali Jubilatom

Andrzej Dziedzic gratuluje pp. Annie i Stanisławowi Wołtoszom

Andrzej Bytnar wręcza medal pp. Halinie i Bolesławowi Pirógom

Szanowni Jubilaci z burmistrzem Andrzejem Bytnarem i przewodniczącym Rady Miejskiej w Dukli Andrzejem Dziedzicem

Medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie

25 lutego br. burmistrz Dukli Andrzej Bytnar w imieniu prezydenta RP wręczył 
19. parom z gminy Dukla medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Świadomy praw i obowiązków...i przy-
rzekam, że uczynię wszystko, aby na-
sze małżeństwo, było zgodne, szczęśliwe  
i trwałe. Te słowa wypowiedziane w dniu, 
w którym tegoroczni Jubilaci składali sobie 
uroczystą przysięgę wobec Boga i do wy-
branej grupy ludzi z pewnością pamiętają. 
Im udało się przetrwać próbę czasu i dożyć 
Złotych Godów, które obchodzi się po 50 
latach wspólnego pożycia małżeńskiego. 
Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej 
miłości, zrozumienia istoty związku mał-
żeńskiego. To wspaniały wzór mądrego ży-
cia i przykład dla młodych, którzy decydują 
się związać węzłem małżeńskim zakłada-
jąc rodzinę. Uroczystość „Złotych Godów” 
rozpoczęto mszą świętą w kościele farnym 
w Dukli, koncelebrowaną pod przewod-
nictwem proboszcza ks. Stanisława Siuz-
daka. Ceremonia wręczenia Jubilatom me-
dali odbyła się w Transgranicznym Cen-
trum Wymiany Kulturalnej w Dukli. Każda 
para małżeńska otrzymała życzenia i me-

dal, który w imieniu prezydenta RP wrę-
czał burmistrz Dukli Andrzej Bytnar. Upo-
minki i kwiaty wręczał przewodniczący 
Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic. 
W uroczystości wzięły także udział panie  
z USC w Dukli z-ca kierownika USC Jo-
lanta Albrycht i Maria Bernadzikowska  
i dyrektorka Ośrodka Kultury w Dukli 
Małgorzata Walaszczyk –Faryj, która całe 
spotkanie prowadziła. Po uroczystości me-
dalowej ceremonii wystąpili ze specjal-
nym programem Zespół „Szarotka-Dukla-
nie” i Kapela Duklanie. Po występach Ju-
bilaci przeszli do Zajazdu „Galicja”, gdzie 
wzniesiono toast za zdrowie, pomyślność  
i szczęście par małżeńskich, które przeżyły 
ze sobą pięćdziesiąt lat. Szanownym Ju-
bilatom odśpiewano „Sto lat”. A wspólny 
obiad zakończył uroczystości.

Szacownym Jubilatom życzę kolejnych 
lat w zdrowiu, zgodzie i miłości.

Krystyna Boczar-Różewicz

Odznaczeni Medalem za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie: 

Maria i Stanisław Bałabanowie
Maria i Benedykt Belczykowie
Maria i Stanisław Cyranowie
Maria i Kazimierz Delimatowie
Danuta i Jan Dołęgowscy
 Maria i Józef Dudzikowie
Krystyna i Józef Folcikowie
Wiesława i Henryk Fornalowie
Józefa i Piotr Jakiełowie
Danuta i Stanisław Jastrzębscy
Helena i Leon Koszelowie
Zofia i Ferdynand Lisikowie
Janina i Kazimierz Markuszkowie
Halina i Bolesław Pirógowie
 Krystyna i Emilian Szczepanikowie
Janina i Ireneusz Świątkowie
Krystyna i Julian Torbowie
Janina i Stanisław Urbanowie 
Anna i Stanisław Wołtoszowie 

Gmina Dukla reprezentowała 
Podkarpacie
Międzynarodowe Targi Turystyki i Wolnego Czasu we Wrocławiu

Za nami 10. jubileuszowa edycja Mię-
dzynarodowych Targów Turystycznych 
we Wrocławiu. Od 23 do 25 lutego br. 
piękne miasto Wrocław gościło wystaw-
ców z całego kraju jak i zagranicy. Gmina 
Dukla również przyłączyła się do tej wiel-
kiej imprezy, by jako miasto typowo tury-
styczne móc zaprezentować swoje walory  
i przyciągnąć jak największą ilość tu-
rystów z rejonu Dolnego Śląska i nie 
tylko. W targach wzięło udział ponad 
200 wystawców: począwszy od małych 
gmin, dużych miast, poprzez przedsta-
wicieli biur podroży, uzdrowisk, liczni 
restauratorzy i hotelarze oraz produ-
cenci żywności regionalnej. Wystawcy 
z Polski to oczywiście każdy zaką-
tek: od morza aż po góry. Jeżeli chodzi  

o gości z zagranicy to głównie Czesi, Wę-
grzy, Gruzini, Armeńczycy czy Włosi.

Stałymi punktami programu był Festi-
wal Podróżnika, Festiwal Kulinarny oraz 
Strefa Małego Podróżnika. Ogromną popu-
larnością cieszył się właśnie wspomniany 
Festiwal Podróżnika, podczas którego 
można było wysłuchać ciekawych prelek-
cji kilkunastu globtroterów. Wśród nich 
nie zabrakło Aleksandra Doby, odkrywcy 
i słynnego kajakarza, który zdobył tytuł 
„Podróżnika Roku 2015 National Geogra-
phic”. Inne ciekawe postacie, które uświet-
niły targi to: znany dziennikarz i autor ksią-
żek podróżniczych Jakub Porada; pisarka 
Monika Witkowska, pasjonatka gór, że-
glarstwa i dalekich wypraw oraz obieży-
świat Grzegorz Kapla, autor książki „Gru-

zja, w drodze na Kazbek i z powrotem”. 
Autorka bestsellerowych książek o skar-
bach, tajemnicach, podziemiach Joanna 
Lamparska opowiedziała o skrywanych ta-
jemnicach Dolnego Śląska. Ciekawym go-
ściem był także Rafał Fronia – himalaista, 
autor genialnych dzienników wspinacz-
kowych, uczestnik wielu wypraw w góry 
najwyższe, m.in. na K2, Broad Peak czy 
Nanga Parbat, z którym udało się zrobić 
pamiątkowe zdjęcie i który zostawił auto-
graf z dedykacją dla gminy Dukla. Przez 
3 dni targów jako oprawa muzyczna towa-
rzyszył wszystkim znany Zespół Śląsk. 

Cała impreza odbyła się we wspomnia-
nej już Hali Stulecia we Wrocławiu, daw-
nej Hali Ludowej. Jest to ogromny obiekt, 

Czary, gusła, zabobony ludu dukielskiego

Cała sala ludzi  na premierze filmu „Czary gusła zabobony ludu dukielskieigo” Aktorzy z filmu  Czary gusła i zabobony ludu dukielsiego

Fot. Juliusz Stola
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Gmina Dukla reprezentowała Podkarpacie

Gmina Dukla reprezentowała Podkarpacie

Agnieszka Matusik z Informacji Turystycznej w Dukli  
na stoisku promocyjnym gminy Dukla

Uroczyste otwarcie targów

Zespół „Śląsk” (w okrojonym składzie) podczas występu na targach

Zaprzyjaźnione z Duklą stoisko z Trzebiatowa nad morzem

Fot. kbr

bardzo charakterystyczny dla tego miasta. Została wzniesiona w 
latach 1911 – 1913 wg projektu Maxa Berga i została uznana za 
jedno z największych dzieł architektury XX wieku. Hala ma 42 m 
wysokości, a nakrywająca ja kopula 67 m średnicy. Maksymalna 
szerokość wnętrza hali wynosi 95 m, a dostępna powierzchnia wy-
nosi 14 tys. m2. Oprócz samej centralnej hali w budynku zaplano-
wano jeszcze 56 innych pomieszczeń wystawienniczych, obszerne 
okrążające główną salę kuluary, a całość obliczona jest na 10 ty-
sięcy osób. W założeniu projektanta miała służyć mieszkańcom 
Wrocławia i gościom odwiedzającym stolicę Dolnego Śląska i tak 
jest do dziś. Wpisanie jej w 2006 r. na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO podkreśliło rangę tego obiektu, a jej kompleks jest 
obecnie jednym z najbardziej pożądanych miejsc dla organizatorów 
największych wystaw, konferencji, wydarzeń kulturalnych, sporto-
wych, kongresowych z Polski i zagranicy. 

Stoisko Gminy Dukla było oblegane od pierwszego dnia tar-
gów, tym bardziej, ze jako reprezentanci województwa podkar-
packiego byliśmy jedyną gminą. To dało nam przewagę i mogli-
śmy jeszcze mocnej wbić się w pamięć odwiedzających i przeko-
nać ich, że tereny Beskidu Niskiego, dzikie, nieskażone komer-
cją mogą stać się bazą wypadową dla osób, które szukają ciszy, 
spokoju, pięknych widoków, a także są ciekawi bogatej historii 
i różnorodności tego terenu. Dużo było pytań o historię, zabytki, 
obiekty cerkiewne, ale i także sposób aktywnego spędzania wol-
nego czasu. Gmina Dukla miała tu szerokie spectrum, ponieważ 
liczne trasy rowerowe, szlaki piesze i ścieżki przyrodniczo – histo-
ryczne, które istnieją na terenie naszej gminy cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem. To pozwoliło przekonać odwiedzających 
nasze stoisko, ze naprawdę warto zaplanować urlop na ziemi du-
kielskiej i przyjechać w tę magiczną okolicę. 

Agnieszka Matusik

Pamiętanie minionego, 
ożywianie

Program Maluch+2018 
w Dukli

Pamiętanie minionego, 
ożywianie

8 lutego w sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli obejrzeć można 
było spektakl „Dawno temu w N.” przygotowany przez członków Stowarzyszenia 
Koło Gospodyń Wiejskich „Gniewoszanki” z Nowosielec.

Przedstawienie powstawało w toku 
warsztatów teatralnych w ramach reali-
zowanego przez Stowarzyszenie projektu 
„Aktywne Gniewoszanki” ze środków FIO. 
Choć nazwa jest w formie żeńskiej, w sto-
warzyszeniu działają także panowie. Co 
więcej, jest to przedsięwzięcie międzypoko-
leniowe. Podobnie było i ze spektaklem. 

Zgłosiło się bardzo dużo osób, były 
babcie z wnuczkami, osoby w różnym 
wieku i cała kapela pod opieką Pana Mie-
czysława Węgrzyna – wspomina Joanna 
Sarnecka, prowadząca warsztaty, reży-
serka spektaklu – wydawało mi się to za-
daniem niezwykle trudnym. Mieliśmy za-
ledwie dwa miesiące, w tym czasie prze-

rwę świąteczną, a już 14 stycznia miała od-
być się premiera.

Obawy jednak okazały się zbędne. 
Pełna energii i gotowa do pracy grupa była 
zintegrowana, rozśpiewana, roztańczona. 
Wystarczyło znaleźć odpowiednią historię, 
która pozwoli ukazać cały ten potencjał. 
Praca nad spektaklem koncentrowała się 
wokół umiejętności aktorskich, ale też bu-
dowania zespołu i myślenia o działaniu na 
scenie jako o plastyczno-muzycznej kom-
pozycji. Drugim ważnym działaniem było 
snucie opowieści, wspominanie wydarzeń 
prywatnych i ważnych z perspektywy ca-
łej społeczności i układanie z nich kanwy 
spektaklu. A potem ruszyły próby. 

Premiera odbyła się 14 stycznia w 
Domu Ludowym w Nowosielcach. To było 
ważne przeżycie dla całej społeczności. 

Spektakl dotyka tematu pamięci. Okazuje 
się, że – zarówno w tej osobistej, jak i zbio-
rowej, zdarzają się sprawy trudne, zranienia, 
rzeczy wyparte, zapomniane. Praca pamięci 
to wydobywanie na jaw tego, co ukryte, po-
znawanie tego, co minione i uznanie, że 
wszystko to stanowi zamknięty mikroko-
smos, w którym niczego nie da się już zmie-
nić. Poznanie przynosi ukojenie, akceptację  
i wybaczenie. Jest miejsce na całą gamę emo-
cji, na radosne przypominanie, ale także na 
smutek, czy żal. Pamięć to tajemnicze miej-
sce w nas, gdzie żyją nadal nasi bliscy zmarli, 
dawno miniony czas może trwać. 

Wszystkie te istotne i nie łatwe sprawy 
towarzyszyły przygotowaniom spektaklu, 
zostały jednak potraktowane metaforycz-
nie. W widowisku nie zabrakło pieśni trady-
cyjnych, tańców oraz fragmentów opowie-
ści - lokalnych historii opowiadanych przez 
aktorów w sposób naturalny, nie wyuczony, 
by zachować ich charakter. – Dobrze, że tu 
jestem z wami – mówi w pewnym momen-
cie jedna z postaci – bo ja tych historii nie 
znałam. – Boś młoda – odpowiada mężczy-
zna. I ta teatralna sytuacja w pewnym sensie 
wydarzała się faktycznie. Najmłodsi uczest-
nicy przedsięwzięcia z pewnością wiele się 
dowiedzieli, nie tylko o teatrze, ale przede 
wszystkim o swojej okolicy, jej mieszkań-
cach, historii miejsca, z którego pochodzą.

Joanna Sarnecka

Fragmenty inscenizacji„Szczęśliwcy”, którzy odebrali promesy

Burmistrz Andrzej Bytnar odbiera promesę na 880 tys. zł.

,,Braniem napełniasz ręce, dawaniem serce” - kieru-
jąc się tymi słowami - uczniowie Liceum Ogólno-

kształcącego w Dukli zapraszają na II Koncert cha-
rytatywny 

„Pomagamy, dla Zuzi dzisiaj gramy”,
który odbędzie się 8 kwietnia 2018 r. o godzinie 

17.00 w Ośrodku Kultury w Dukli.

Tym razem młodzież chce pomóc w zebraniu środ-
ków na leczenie i rehabilitację Zuzi chorej na muko-
wiscydozę, chorobę genetyczną systematycznie wy-
niszczającą cały organizm. Niestety koszty walki o 

każdy rok życia dziewczynki przekraczają możliwości 
finansowe rodziny. 

Młodzież, otwierając swoje serca, chce również 
otworzyć serca innych i pomóc w zatrzymaniu 
uśmiechu na twarzy dziewczynki i jej rodziców.

Scena w tym dniu zapełni się młodymi, utalento-
wanymi wokalistami z Dukli, Jedlicza i Krosna.

Podczas imprezy zbierane będą wolne datki.
Koncertowi towarzyszyć będzie licytacja.

Konto Zuzi zasilą również środki zebrane podczas 
sprzedaży domowych, słodkich wypieków.
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

„Zimowe Tropy 
Żbików”

W Smolniku, koło Komańczy 27 stycznia 2018 r. zawodnicy 
naszej sekcji rywalizowali w IX Bieszczadzkim Wyścigu Rowe-
rów Górskich „Zimowe Tropy Żbików”. Trasa o długości około 
18 km i przewyższeniu ponad 420 m przebiegała na prawie ca-
łej jej długości w zimowej scenerii. W zawodach wzięło udział 
119 zawodników, na mecie czekała na nich gorąca herbata, sok 
z gumijagód, kiełbaska z grilla. Przy ognisku zawodnicy dzielili 
się wrażeniami z trasy. Dla większości z naszych zawodników był 
to pierwszy start w sezonie. W swojej kategorii wiekowej M4 na 
pierwszym miejscu zawody ukończył Robert Albrycht, drugi był 
Jacek Szczurek. Czekoladowe miejsce czwarte w kat. M2 zajął 
Michał Cichoń, Dominik Malczewski był trzynasty. W kategorii 
M3, na miejscu ósmym ukończył Piotr Malczewski, dwudziesty 
pierwszy był Paweł Litwin, Mateusz Lorenc na metę przyjechał 
dwudziesty szósty, Janusz Krowicki trzydziesty czwarty.

Mateusz Lorenc

Michał Olbrycht 
i Szymon Sporek 
wicemistrzami 

Rewelacyjnie spisali się podczas rozgrywanych Mistrzostw 
Podkarpacia Seniorów młodzi tenisiści stołowi z Dukli. Michał 
i Szymon są jeszcze kadetami, ale podczas rozgrywanych zawo-
dów w dniu 11 lutego br. sprawili dużą sensację zdobywając ty-
tuł wicemistrza Podkarpacia w tenisie stołowym w grze podwój-
nej. Droga do finału nie była łatwa. W pierwszej rundzie po zacię-
tym pojedynku pokonali Wiśniewskiego i Pelczara z Krosna (3:1) 
(turniejowa 3). Kolejny pojedynek i kolejna wygrana. Para Madej, 
Dąbrowski musiała pogodzić się z porażką (3:1). W półfinale po 
zaciętej i trzymającej w napięciu grze chłopcy pokonali parę Klo-
cek, Seroka (3:1) (turniejowa 2). W finale Michał i Szymon mu-
sieli uznać wyższość ubiegłorocznych brązowych medalistów Mi-
strzostw Polski (Marcinowski, Cyrnek) przegrywając (0:3). Zdo-
bycie srebrnego medalu w grze podwójnej poprzedzone było bar-
dzo dobrym występem w grze pojedynczej gdzie Michał zajął 6,  
a Szymon 9 miejsce spośród 40 zgłoszonych zawodników.

red

Młode siatkarki 
w KinderSport+

Od 8 miejsca w rozgrywkach KinderSport+ rozpoczęły zma-
gania najmłodsze zawodniczki sekcji piłki siatkowej. I turniej 
eliminacyjny rozegrany został w sobotę 20 stycznia w hali GO-
SiR Jedlicze. W tej kategorii wiekowej grały tylko dwie zawod-
niczki. Zespół MOSiR Dukla wystąpił w składzie Julia Szczu-
rek i Maja Szwast. W grupie dziewczęta zajęły 4 miejsca. Zwy-
ciężyły w meczach z MOS Rzeszów 4, Kańczuga 2, MOS Rze-
szów 3, Kańczuga 3 i Gosirki Jedlicze 3. W finałowej grupie po-
rażki z Karpatami Krosno 1, MOS Rzeszów 5 i Gosirki Jedlicze 1 
oraz zwycięstwo z MOS Rzeszów 2. Ostatecznie miejsce 8 na 17 
występujących zespołów. Był to dopiero I turniej, przed zawod-
niczkami na pewno kolejne turnieje Kinder, w których miejmy na-
dzieje osiągną lepsze rezultaty.

Damian Leśniak

Trzecie miejsce 
dla rocznika 2010

Na hali dukielskiego MOSiRu zakończył się turniej z se-
rii MOSiR Dukla CUP. W bardzo mocno obsadzonym turnieju 
wzięło udział osiem drużyn. Przez prawie siedem godzin roze-
grano łącznie 28 meczy. Padło mnóstwo bramek i przeprowa-
dzono wiele ciekawych akcji. 

Zawodnicy naszej sekcji rozpoczęli turniej od serii zwycięstw 
(1-0 AP Sanok, 3-1 AP Jasło, 2-1 KAP Bardomed, 3-2 Aktiv Pro 
Wróblik) pierwsza porażka przyszła dopiero w piątym meczu 
gdzie ulegamy 1-3 Aktiv Pro Rymanów, przedostatni mecz tur-
nieju to kolejne zwycięstwo tym razem 3-1 pokonujemy Kole-
jarz Zagórz. Ostatni mecz to pojedynek ze zwycięzcą dzisiejszych 
zawodów Akademią Piłkarską Beniaminek Krosno, w którym to 
ulegamy 0-2. Reasumując bilans dzisiejszych potyczek: pięć zwy-
cięstw, dwie porażki. Bardzo dobra postawa na boisku walka o 
każdą piłkę, czasami nawet „do pierwszej krwi” pozwoliła w dniu 
dzisiejszym uzyskać bardzo dobry wynik. Na końcu turnieju uho-
norowano wyróżniających się zawodników z poszczególnych 
szkółek. W dniu dzisiejszym z naszej drużyny wyróżniono Fran-
ciszka Korca.

Klasyfikacja końcowa:
1.Beniaminek Krosno
2. Aktiv Pro Rymanów
3. MOSiR Dukla
4. KAP Bardomed
5. AP Jasło
6. AP Sanok
7. Kolejarz Zagórz
8. Aktiv Pro Wróblik

MOSiR Dukla reprezentowali:
Rąpała Jacek, Majer Adrian, Kozubal Jakub, Gajek Jakub, 

Szczurek Daniel, Korzec Franciszek, Stec Łukasz, Potyra Adam, 
Wróbel Kacper

Ogromne podziękowania należą się jak zawsze niezawodnym 
rodzicom naszych podopiecznych za przygotowanie słodkiego po-
częstunku dla zawodników.

Piotr Drozd

UKS Champion 
Bratkówka 
zwycięzcą

Minimalną porażką 3:2 (20:25,25:21,25:14,21:25,26:24) za-
kończył się towarzyski mecz piłki siatkowej pomiędzy zespo-
łami UKS Champion Bratkówka a zawodniczkami naszej sek-
cji. Mecz obfitował w wiele ciekawych zagrań zarówno z jednej 
jak i drugiej strony. Pierwszy set to badanie swoich umiejętno-
ści przez zespoły. Końcówka jednak zdecydowanie na naszą ko-
rzyść zakończyła się zwycięstwem 25:20. Drugi set również bar-
dzo wyrównany tym razem zwycięstwo przypadło gospodarzom 
z Bratkówki. Trzeci set od początku nie ułożył się po naszej my-
śli. Bardzo dobra zagrywka przeciwnika, spora przewaga punk-
towa już na początku seta i pełna kontrola do końca. Do czwar-
tego seta nasze zawodniczki podeszły bardzo zmobilizowane z ja-
snym celem zwycięstwa i doprowadzenia do tie-breaku. Bardzo 
dobra gra i zwycięstwo 25:21. Ostatni set za obopólną zgodą roz-
grywany do 25 a nie jest zawsze do 15 punktów. Walka o każdą 
piłkę, bardzo dobra zagrywka, skuteczne akcje w obronie i ataku 
tak najlepiej można określić 5 seta. Tie-break kończony na prze-
wagi najlepiej oddaje jak wyrównany był to, mimo iż tylko towa-
rzyski mecz siatkarski. Zwycięstwo zawodniczek UKS Champion 
Bratkówka 26:24 i w całym spotkaniu 3:2. W naszym zespole wy-
stąpiły: Agata Łukasik, Weronika Moskal, Natalia Kozak, Ju-
lita Kluk, Ewelina Gonet, Martyna Belczyk, Kinga Węgrzyn, 
Aleksandra Woźniak oraz kapitan – Oliwia Zima.

UKS Champion Bratkówka – MOSiR Dukla 3:2 
(20:25,25:21,25:14,21:25,26:24)

Damian Leśniak

IV Zimowy 
Maraton 
Bieszczadzki

W dniu 28 stycznia 2018 r. w Cisnej odbył się IV Zimowy 
Maraton Bieszczadzki, w którym udział wzięli zawodnicy sek-
cji rowerowej MTB MOSiR Dukla. Renata Burda była trzynasta 
w kat. K30. Siódme miejsce w kategorii wiekowej M30 zajął Je-
rzy Szwast, dwudziesty pierwszy na metę wbiegł Marcin Misio-
łek, Sławomir Burda ukończył na pięćdziesiątym miejscu. Trasa 
tegorocznego Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego biegła spod 
Ośrodka Wołosań w Cisnej, fragmentem Wielkiej Obwodnicy 
Bieszczadzkiej w stronę Komańczy, od Żubraczego stokówką wo-
kół masywu Hyrlatej, do Majdanu i dalej stokówką do Karczmy 
Brzeziniak w Przysłupie i powrót stokówką do Cisnej. 

Mateusz Lorenc

VII Turniej 
Szachowy

W dniach 5 – 9 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej w Du-
kli odbył się VII Turniej Szachowy o Mistrzostwo Beskidu Ni-
skiego. Rozegrane zostały dwa turnieje w szachach klasycznych 
i jeden w szachach szybkich. W turnieju A wzięło udział 11 uczest-
ników, którzy rywalizowali na dystansie 11 rund, tempem 90 min. 
+ 15 s na ruch dla zawodnika. Turniej rozgrywany był systemem 
kołowym. Średni ranking turnieju 1511. Turniej sędziował Jerzy 
Gunia. Do turnieju B przystąpiło 10 uczestników. Zawody roz-

Bartłomiej i Karolina  
z najlepszymi czasami

16 lutego 2018 r. Stacja narciarska Chyrowa-Ski gościła po-
nad stu narciarzy w Otwartych Zawodach w Narciarstwie Alpej-
skim o Puchar Burmistrza Dukli. Trasa bardzo dobrze przygoto-
wana, lekki mróz oraz lekkie opady śniegu. Zawody zostały prze-
prowadzone na trasie o długości 400 m. Najlepszy czas dnia uzy-

skał Bartłomiej Kościelniak (30.506 sek), 
wśród pań najlepszym czasem mogła pochwa-
lić się Karolina Górecka (33.590 sek). Najlepsi 
zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami 
oraz medalami wręczanymi przez Burmistrza 
Dukli Pana Andrzeja Bytnara oraz dyrektora 
MOSiR Dukla Pana Michała Szopę. Podzięko-

wania dla właścicieli stacji narciarskiej Chyrowa-Ski za ufundo-
wanie nagród w postaci darmowych karnetów. 

Wyniki Otwartych Zawodów w Narciarstwie Alpejskim o Pu-
char Burmistrza Dukli można zobaczyć na stronie www. http://
mosir.dukla.pl/page/2 
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VII Turniej szachowy

Warsztaty  
„Wspólnie kolędujmy”

27 stycznia 2018 roku w sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kultury w Du-
kli odbyły się warsztaty śpiewania kolęd zatytułowane „Wspólnie kolędujmy”. Były 
one dopełnieniem realizowanego na przestrzeni ostatniego roku „Cyklu siedmiu warszta-
tów artystyczno-rękodzielniczych“ w ramach mikroprojektu pt. „Słowiańscy bliźniacy” 
– mozaika tradycji. Odnajdywanie podobieństw w kulturze polskiej i słowackiej Program 
Współpracy Trangranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, finansowanego 
przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Celem warsztatów oprócz nauki kolęd i pastorałek było nawiązanie współpracy po-
między polskimi i słowackimi zespołami muzycznymi oraz aktywizacja mieszkańców  
i artystów z terenu objętego programem. Pierwsza część skierowana była do wszystkich 
chętnych osób - miłośników śpiewu i muzyków, natomiast w części drugiej warsztatów 
wzięły udział zespoły folklorystyczne z Polski i Słowacji, które zdecydowały się nagrać 
płytę z kolędami pogranicza. Przygotowany materiał  muzyczny został udokumentowany 
w sobotę 3 lutego 2018 roku podczas trwającej cały dzień sesji nagraniowej. 

Katarzyna Błaż (zdjęcia na wkładce)

Kamila, Marcel i Patryk  
będą reprezentować gminę Dukla

Otwarcie hali sportowej  
w Jasionce

Patryk Zima - 1 m. w kat. szkoły ponadgimna-
zjalne odbiera nagrodę z rąk burmistrza

Proboszcz parafii Jasionka ks. Piotr Wojnar poświęcił halę sportową

Występy uczniów szkoły w Jasionce
Zaproszeni goście
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Uczestnicy turnieju z organizatorami i opiekunami

Marcel Bytnar - 1 m. w kat. Gimnazjum odbiera nagrodę z rąk burmistrzaKamila Laskowska - 1 m. w kat. SP odbiera nagrodę z rąk burmistrza 
Dukli Andrzeja Bytnara

Fot. kbr

Fot. kbr

Kamila, Marcel i Patryk będą 
reprezentować gminę Dukla
Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

 Zwycięzcy eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Laskowska 
Kamila ze Szkoły Podstawowej w Głojscach, Marcel Bytnar z Ze-
społu Szkół nr 2 w Dukli, Patryk Zima z Liceum Ogólnokształcą-
cego w Dukli będą reprezentować gminę Dukla w eliminacjach na 
poziomie powiatowym, które w tym roku odbędą się 17 kwietnia 
w Krościenku Wyżnym.

15 lutego br. odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega poża-
rom”. Odbywały się one w trzech grupach: I - szkoły podstawowe, 
II - gimnazja, III - szkoły ponadgimnazjalne. Konkurs był dwueta-
powy. Po teście sprawdzającym zakres wiedzy pożarniczej uczest-
ników konkursu, z każdej z trzech kategorii wybrano od 3-5 osób 
z największą ilością punktów. Drugi etap konkursu, który przebie-
gał w formie ustnej wyłonił zwycięzców. Nad przebiegiem elimi-
nacji czuwało jury w składzie: brygadier Ireneusz Długosz - prze-
wodniczący, Stanisław Bauer – sekretarz, Andrzej Ukleja, Wik-
tor Madej Organizatorem konkursu była Gmina Dukla i Miej-
sko-Gminny Zarząd OSP RP w Dukli. Zwycięzcami eliminacji pi-
semnych i ustnych zostali:

Grupa I (szkoła podstawowa):
1 miejsce – Kamila Laskowska (SP Głojsce)
2 miejsce – Sandra Szczypta (SP Głojsce)
3 miejsce – Michał Kucharski (SP w Dukli)

Grupa II (szkoły gimnazjalne):
1 miejsce – Marcel Bytnar (ZS nr 2 w Dukli)
2 miejsce – Jakub Bogacz (SP w Równem)
3 miejsce – Julia Kluk (SP Iwla)

Grupa III (szkoły ponadgimnazjalne):
1 miejsce – Patryk Zima (LO Dukla)
2 miejsce – Natalia Kafel (LO Dukla)
2 miejsce – Joanna Turek (LO Dukla)

Laureaci pierwszych miejsc będą reprezentować gminę Du-
kla na eliminacjach powiatowych turnieju, który odbędzie się 17 
kwietnia w Krościenku Wyżnym. Laureatom gratulujemy i ży-
czymy powodzenia w kolejnych etapach turnieju.

Krystyna Boczar-Różewicz

grywane były na dystansie 9 rund, tempem 
60 min. + 10 s na zawodnika, systemem 
kołowym. Średni ranking turnieju 1445. 
Normę na wyższą kategorie szachową uzy-
skał: Kacper Karaś (IV). W turnieju sza-
chów szybkich wzięło udział 11 zawodni-
ków. Zawody rozgrywane były na dystan-
sie 9 rund, tempem 15 min. + 5 s na za-
wodnika, systemem szwajcarskim. Średni 
ranking turnieju 1369. O drugie miejsce ro-
zegrano dodatkowy mecz pomiędzy Kac-
prem Ryglem i Witoldem Myszą. Zwy-
cięzcą po zaciętej walce został Witold My-
sza i jemu przypadło miejsce drugie.

Szczegółowe wyniki znajdują się na 
stronie: www.chessarbiter.com/turnieje.

Nagrody, puchary, medale i dyplomy 
wręczali: pan Michał Szopa Dyrektor 
MOSiR w Dukli i pan Jerzy Gunia Prezes 
UKS Rekord Iwla. Sponsorami pucharów, 
medali i nagród byli: Gmina Dukla, MO-
SiR Dukla i UKS Rekord Iwla. Turnieje 
były objęte patronatem Burmistrza Dukli 
Pana Andrzeja Bytnara.

Gratulujemy zwycięzcom! Wszystkich 
zapraszamy za rok na VIII Turniej Sza-
chowy o Mistrzostwo Beskidu Niskiego.

Jerzy Gunia
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Ferie zimowe z Ośrodkiem Kultury w Dukli

Koncert galowy laureatów

Wspólnie kolędujemy - warsztaty

Warsztaty zimą 
- w Wołosatem

Scrapbooking - warsztaty dekorowania albumów

Aleksandra Dyszkowska - laureatka V Międzygminnego Konkursu 
Kolęd i Pastorałek

Muzykowanie podczas warsztatów śpiewania kolęd

Zespół ze Stropkova - uczestnicy warsztatów i nagrania płyty w ramach projektu

Zespół wokalny z SP w Równem - wyróżniony podczas V Międzygminnego 
Konkursu Kolęd i Pastorałek

Na lodowisku w Dukli

38-450 Dukla, ul.Kościuszki 4
tel/fax: 13 43 300 25

e-mail: osrodekkultury@dukla.pl
i n f o r m u j e

Ośrodek Kultury w Dukli informuje

Ferie zimowe 2018  
z Ośrodkiem Kultury  
w Dukli

Tegoroczne ferie zimowe w województwie podkarpackim przypadły na 
okres od 29 stycznia do 9 lutego. Przez całe dwa tygodnie przerwy od za-
jęć szkolnych, dzieci i młodzież z gminy Dukla miały okazję skorzystać  
z bogatej oferty atrakcji przygotowanej przez Ośrodek Kultury. Codziennie 
pod opieką instruktorów odbywały się trzygodzinne, różnorodne warsztaty 
i zajęcia edukacyjno-rekreacyjne zapewniające aktywny wypoczynek i roz-
rywkę kulturalną. 

Feriowicze wzięli udział w projekcjach bajek i filmów realizowanych  
w sali widowiskowo-artystycznej OK w Dukli. Przeprowadzono wiele kon-
kursów i quizów, w których zawodnicy sprawdzili swoją wiedzę ogólną oraz 
muzyczną. Zaproponowano również gry i zabawy ruchowe kształtujące ko-
ordynację, spryt, refleks i relacje społeczne. W ofercie zajęć znalazły się 
również warsztaty rozwijające zainteresowania uczestników. W środę (31 
stycznia) i w poniedziałek (5 lutego) w Transgranicznym Centrum Wymiany 

Koncert Galowy 
Laureatów 

28 stycznia 2018 roku odbył się „Koncert Galowy Lau-
reatów V Międzygminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek”. 
Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Stanisława Siuz-
daka po raz kolejny mogliśmy gościć we wnętrzach ko-
ścioła pw. św Marii Magdaleny i wysłuchać pięknych in-
terpretacji polskich pieśni bożonarodzeniowych. Laure-
aci zostali wyłonieni podczas przesłuchań konkursowych, 
które odbyły się w piątek 26 stycznia w sali widowisko-
wo-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli. W jury zasiedli: 
Sławomir Szybka – muzyk, instruktor GOK w Rymanowie,  
Artur Szajna – instruktor muzyki OK w Dukli oraz Kata-
rzyna Błaż – instruktor amatorskiego ruchu artystycznego 
OK w Dukli.

Oto lista nagrodzonych:

Kat.1 – kl. IV-VII
I miejsce - Milena Zając – SP w Lubatowej
II miejsce- Julia Sechman – Zajdel Studio

Kulturalnej odbyły się „warsztaty scrapbooking” – pre-
zentujące niesamowitą technikę plastyczną pozwala-
jącą na samodzielne tworzenie albumów, notesów, kar-
tek okolicznościowych, zaproszeń, itp. Za pomocą spe-
cjalnej maszyny do papieru i kompatybilnych z nią wy-
krojników, można tworzyć dekoracje i ozdoby z koloro-
wych kartek, tektury i filcu. Uczestnicy warsztatów wy-
konali spersonalizowane notesiki, ozdobne pudełeczka 
na drobne prezenty oraz kartki walentynkowe. Podczas 
zorganizowanych w środę (7 lutego) warsztatów kuli-
narnych przygotowano smaczne gofry z dżemem, kre-
mem orzechowo-czekoladowym, bitą śmietaną i owo-
cami. W drugim tygodniu ferii, korzystając ze sprzyjają-
cych, zimowych warunków pogodowych grupa feriowi-
czów wraz z opiekunami udała się na lodowisko i krótki 
spacer po Dukli. Dzieci obecne podczas ostatniego dnia 
zajęć otrzymały drobne upominki i słodycze. Przez całe 
ferie 2018 w zajęciach wzięło udział: 33 dziewczynki i 7 
chłopców w wieku od 5 do 14 lat. 

Instruktorzy Ośrodka Kultury dziękują wszystkim 
podopiecznym za wspólnie spędzony czas i zaangażo-
wanie, i już teraz zapraszają do wzięcia udziału w ko-
lejnej edycji „Ferii zimowych z Ośrodkiem Kultury  
w Dukli”. 

Katarzyna Błaż 
Fot. na wkładce

III miejsce - Marcelina Albrycht - SP w Równem
wyróżnienie: Zespół wokalny ze SP w Równem
wyróżnienie: Wiktoria Cetera – GOK w Miejscu Piastowym
wyróżnienie: Iwona Frankowicz – SP w Króliku Polskim
wyróżnienie: Natalia Pająk – Zajdel Studio

Kat. 2 – gimnazjum
II miejsce – Maja Puchalik – SP w Króliku Polskim
III miejsce – Zuzanna Stec – GOK w Miejscu Piastowym

Kat. 3 – szkoły ponadgimnazjalne i dorośli
I miejsce – Aleksandra Dyszkowska – zgłoszenie indywidualne
II miejsce - Lidia Kasperkowicz – I LO w Krośnie
III miejsce – Magdalena Pikuła – GOK w Miejscu Piastowym

Grand Prix – Martyna Wójcik – Zajdel Studio

Laureaci odebrali pamiątkowe dyplomy i upominki z rąk Sekretarz 
Gminy – pani Haliny Cycak, wikariusza Parafii pw. św Marii Magda-
leny w Dukli – księdza Łukasza Mroczka oraz Dyrektor Ośrodka Kul-
tury w Dukli – pani Małgorzaty Walaszczyk-Faryj.

Katarzyna Błaż  
(fot. na wkładce)

Uczestnicy warsztatów przed Terenową  
Stacją Edukacji Ekologicznej w Wołosatem

Fot. [arch. BdPN]
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Via Carpatia
Podpisana umowa na koncep-
cję programową dla kolejnego 
odcinka

Przybliża się realizacja kolejnych fragmentów mię-
dzynarodowego szlaku Via Carpatia – poinformowało 
Ministerstwo Infrastruktury. Chodzi o odcinki w woj. 
podkarpackim. 

W poniedziałek podpisana została umowa na wyko-
nanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem 
geologicznym odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła 
Babica do węzła Domaradz (dł. ok. 23, 5 km). Wybrano 
także najkorzystniejsze oferty na wykonanie koncepcji 
programowej dwóch kolejnych odcinków drogi ekspre-
sowej S19 od węzła Domaradz do węzła Miejsce Pia-
stowe i od węzła Miejsce Piastowe do węzła Dukla. Je-
śli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania, to po wniesie-
niu finansowego zabezpieczenia możliwe będzie podpi-
sanie z wyłonionymi wykonawcami umów.

Droga ekspresowa S19, umownie zwana szlakiem 
Via Carpatia, to przebiegający przez Polskę korytarz 
transportowy łączący kraje bałtyckie z krajami połu-
dniowej Europy. Jest to więc połączenie północy i po-
łudnia Europy, integrujące systemy transportowe Litwy, 
Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji. 
Na terenie Polski to ponad 700 km drogi, przebiegającej 
przez wschodnią części naszego kraju, która zgodnie z 
planem ma zostać ukończona w 2024 r.

„S19 ma zapewnione finansowanie, a coraz więcej 
odcinków jest kierowanych do realizacji” – zaznaczył w 
poniedziałek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zdaniem marszałka woj. lubelskiego Sławomira So-
snowskiego, korytarz transportowy Via Carpatia jest 
najważniejszą inwestycją infrastrukturalną dla całego 
makroregionu Polski Wschodniej. „Droga w układzie 
woj. lubelskiego krzyżuje się w ujęciu równoleżniko-
wym z pięcioma drogami krajowymi. Każde takie prze-
cięcie (…) to jest bardzo duży ośrodek wzrostu pobu-
dzający do inwestowania” – ocenił marszałek.

Jak podkreślił marszałek woj. podkarpackiego Wła-
dysław Ortyl, droga ekspresowa S19 jest też szansą dla 
Karpat. „Jeżeli ta droga będzie przebiegała przez Kar-
paty, to nie będą one barierą, tylko elementem, który łą-
czy nasze kraje” – podkreślił marszałek. 

Ortyl wspiera w Brukseli ideę utworzenia strate-
gii dla tego obszaru - w tym celu założył Zespół Kar-
packi przy Komitecie Regionów UE, unijnym organie 
doradczym. 

Prace nad propozycją Założeń Makroregionalnej 
Strategii UE dla obszaru Karpat prowadzi Ministerstwo 
Rozwoju. 

Źródło: internet

Warsztaty zimą – w Wołosatem
15-16 lutego 2018r. odbyło się szkolenie te-

renowe nauczycieli współpracujących z Biesz-
czadzkim Parkiem Narodowym, tym razem  
w nowo otwartej Terenowej Stacji Edukacji 
Ekologicznej w Wołosatem. 

Spotkanie rozpoczął dyrektor BdPN Ryszard 
Prędki, a zajęcia prowadzili pracownicy naukowi; 
Grażyna Holly, Magda Zawadzka, Barbara i Ce-
zary Ćwikowscy, Beata i Adam Szary. Omawiano 
perspektywy współpracy placówek oświatowych 
z BdPN w zakresie edukacji przyrodniczej; pro-
gramy realizowane ciągle, fakultety przyrodni-
cze dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pro-
gram Strażnicy gór, ścieżki przyrodnicze, zie-
lone i białe szkoły. Zajęcia warsztatowe organi-
zowane w BdPN są dla nas szczególne, bo jeste-
śmy traktowani jak jedna rodzina kochająca przy-
rodę bieszczadzką. Zajęcia praktyczne w terenie 
na ścieżce Wołosate - Tarnica prowadzili Beata  
i Adam Szary oraz Cezary Ćwikowski: rozpozna-
wanie gatunków drzew, krzewów, szata roślinna w 
uśpieniu, rozpoznawanie tropów zwierząt, obser-
wacje ptaków.

Nowością dla turystów są krótkie opisy za-
mieszczone na każdym przystanku ścieżek, co 
pozwala na lepsze zapamiętanie obserwowanych Na Połoninie Caryńskiej

Czary, gusła, 
zabobony ludu 
dukielskiego

26 lutego br. w kinie „Promień” w Dukli odbyła się premiera filmu 
pt. „Czary, gusła, zabobony ludu dukielskiego”. Film powstał w 2017 
roku, w trakcie warsztatów filmowych, zorganizowanych przez Sto-
warzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej 
„Sztetl” Dukla. Przedsięwzięcie zostało wsparte przez Gminę Dukla  
w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych. 

Frekwencja na widowni przerosła najśmielsze oczekiwania. Wszystkie 
miejsca były zajęte i trzeba było dostawiać krzesła. Na premierze nie zabra-
kło aktorów, z których najmłodszy, podczas nagrań, miał 4 miesiące a naj-
starszy 89 lat. W projekt zaangażowało się ok. 80 osób. 

Ponad dwudziestominutowy film pokazuje z jakimi przesądami, zabobo-
nami borykali się mieszkańcy Dukielszczyzny. Te dzisiaj się wydawać może 
śmieszne wierzenia były częścią codzienności ludzi, którzy oprócz ciężkiej 
pracy, zmagania się trudami życia, przeżywaniem smutków i radości ulegało 
przesądom, czarom i zabobonom. Sztuką było umiejętne radzenie sobie ze 
zmorami, które odwiedzały nie tylko w nocy ale i w środku dnia. 

Wszystkich zainteresowanych filmem zapraszamy do dukielskiej biblio-
teki, której Stowarzyszenie przekazało film do wypożyczania. 

Serdeczne podziękowania składamy Burmistrzowi Dukli Andrzejowi 
Bytnarowi za przybycie i wsparcie przedsięwzięcia, uczestnikom projektu, 
którzy poświęcili swój wolny czas i przez siedem miesięcy, byli na każde 
wezwanie reżysera, pani Dyrektor OK w Dukli Małgorzacie Walaszczyk Fa-
ryj za udostępnienie nam sali do projekcji, pani Renacie Machnik z Radia 
Rzeszów, pani Edycie Wilk z Tygodnik Sanocki za przygotowanie relacji 
z wydarzenia. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli przybyć i obejrzeć 
film. 

Szczególne podziękowania składamy dla Moniki Jakieła StudioMan-
dala, Katarzyna Żmijewska, Kamila Pasterkiewicz, Patrycja Majer, 
Pati Cygler

Zarząd Stowarzyszenia 
Sztetl Dukla

w dzisiejszych czasach jest wyjąt-
kiem. Dzięki szkoleniom warsztato-
wym zyskałam wiedzę, którą przeka-
zuję uczniom i turystom, za co serdecz-
nie dziękuję. Nowa Stacja w Wołosatem 
czeka na edukację uczniów.

Uczestniczki zajęć:
 Maria Walczak - biolog, turysta

i Anna Biale

Spotkanie karnawałowe
Mieszkańców Nowej Wsi

Karnawał to czas tańców, zabawy i wielkiego ucztowania, balów maskowych i kuli-
gów. W tradycji rzymskokatolickiej karnawał trwa od święta Trzech Króli do Popielca, 
kiedy to zaczyna się okres Wielkiego Postu. W ferworze obecnej gonitwy, permanentnego 
braku czasu i stałego zabiegania niełatwo znaleźć chwilę, aby spotkać się, porozmawiać  
i wzajemnie przeżywać ten radosny okres. 

Nam się udało. W sali Domu Ludowego w Nowej Wsi pod koniec stycznia br. kil-
kugodzinna zabawa taneczna sprawiła radość zarówno młodszym jak i starszym, 

będąc jednocześnie doskonałym sposo-
bem na integrację międzypokoleniową. 
Nie jest tajemnica, że spotkania takie uczą 
wzajemnej życzliwości czy otwartości na 
drugiego człowieka. Pokazują, że praw-
dziwa siła tkwi w zgranej drużynie. 

Bardzo aktywny i ciekawy czas w 
tym dniu spędziły dzieci podczas zmagań  
w „piłkarzyki”, tenisie stołowym, lotkach 
czy różnorodnych grach planszowych. 
Miały one bowiem do swojej dyspozycji 
wszelkie urządzenia sportowe, rekreacyjne 
i artystyczno- plastyczne dostępne w Domu 
Ludowym, a pozyskane przez Stowarzy-
szenie w różnorodnych projektach.

Aby spotkanie mogło się odbyć po-
trzebne było wsparcie naszych niezawod-
nych pań, które swoimi wypiekami, potra-
wami i wyrobami podbiły serca uczestni-
ków zabawy. Integracja taka pokazuje, że 
każdy mieszkaniec dzieląc się swoją pasją 
jest ważnym ogniwem społeczności lokal-
nej. Podziękowanie należy złożyć także za 
wsparcie finansowe Panu Piotrowi Majku-
towi- Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa 
Produkcji Materiałów Drogowych w Rze-
szowie.  

Było warto!
Teresa Belcik-

Prezes Stowarzyszenia „Razem lepiej”
(zdjęcia na okładce - tył)

Harcerze z Łodzi 
odwiedzili Duklę

Podczas ferii zimowych w dniach od 12 do17 lutego br. 50 osobowa grupa harce-
rzy ze szczepu im. Romualda Traugutta z Łodzi odwiedziła Duklę. Harcerze mieli dużo 
szczęścia, ponieważ po pierwszym bezśnieżnym tygodniu ferii drugi przyniósł obfite 
opady białego puchu, właśnie wtedy kiedy harcerze z Łodzi przebywali w Dukli. Harce-
rze oprócz korzystania z dobrodziejstwa zimy mieli bardzo napięty program poznawczy, 
zwiedzali okoliczne muzea, przeprowadzali wywiady z mieszkańcami Dukli, spotkali się 
również z 6 DH „Iskra” z Dukli. W zorganizowanym przez gości kominie w Dukli uczest-
niczyli także harcerze z Dukli. Była wymiana myśli i prezentów. Z pewnością zawiązały 
się nowe przyjaźnie. 

kbr

Przedszkole Gminne w Dukli 
prowadzi zapisy dzieci na rok szkolny 

2018/2019 
Składanie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie dziecka do 

przedszkola odbywać się będzie w terminie:

od 28 lutego 2018r. do 15 marca 2018r.

Szczegóły na naszej stronie internetowej:  
www.przedszkole.dukla.eu

Nasz adres: Dukla ul. Trakt Węgierski 11,  
tel. 577 700 502 13 433 17 72

osobliwości na szlakach. Fotografia 
jako obraz malowany światłem z krót-
kim opisem jest trwałym dokumentem  
i żaden smartfon tego nie zastąpi. Oczy-
wiście jak na przygranicze przystało 
uczyliśmy się piosenek w językach; 
polskim, ukraińskim i słowackim. 

Pracownicy BdPN tworzą bar-
dzo przyjazną i miłą atmosferę, co 
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Od 15 stycznia do 25 czerwca 2018 r. 
Prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie 

 „dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie”. 

 
 

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.  
 
UCZESTNICY MECHANIZMU 
Uczestnikami mechanizmu mogą być producenci rolni, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie 
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy zużywają do 
siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. 
 
PRZEDMIOT DOPŁATY 
Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub 
kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. 
 
DOPŁATAMI NIE SĄ OBJĘTE uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon. 
 
WYSOKOŚĆ POMOCY ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. 
W myśl art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych stawki dopłat do 1 ha 
powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, określane 
są corocznie do dnia 30 września, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni 
gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. 
Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do BP 
ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 
 
GATUNKI ROŚLIN UPRAWNYCH OBJĘTE DOPŁATAMI 
Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się 
materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych: 

1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto; 
2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna; 
3. Ziemniak. 
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Od 19 lutego do 20 marca 2018 r. 
odbędzie się nabór wniosków na operacje typu 

„Modernizacja gospodarstw rolnych” 

ARiMR będzie przyjmował wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze "d", związanym 
z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, 
poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 
2014 - 2020. Środki uzyskane w ramach tej pomocy pozwalają m.in. na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń 
rolniczych.      

O POMOC MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 
10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać  wniosek o przyznanie 
dofinansowania na inwestycje w tym typie operacji. Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw 
musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę płatności 
ostatecznej, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.  

WSPARCIE PRZYZNAWANE JEST w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom 
dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale 
tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.  

PIENIĄDZE MOŻNA OTRZYMAĆ NA inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, 
zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej 
produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych 
bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją 
magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem - 
maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.  

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała                     
o kolejności przysługiwania pomocy.  

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWAŁY oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je będzie 
również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, podlegającego pod dany OR. W przypadku osób wspólnie wnioskujących 
wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób 
wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek 
należy złożyć w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw, za wyjątkiem sytuacji, w których 
realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub inwestycje związane z zakładaniem 
sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat wówczas wniosek należy złożyć w oddziale 
regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.  
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OD 15 LUTEGO DO 14 MARCA 2018 r.  
rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR 

 "OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE BRAK ZMIAN W 2018 ROKU W ODNIESIENIU DO WNIOSKU                 
O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZŁOŻONEGO W ROKU 2017". 

 

Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze 
złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r. 

Oświadczenie takie może złożyć jedynie rolnik, który spełnia następujące warunki: 

1. we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą 
niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o: 

1. jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność 
związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność 
niezwiązaną do tytoniu, 

2. płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 
ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),   

3. wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),   
4. premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020); 

2. potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i 
chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku ubiegłym.  

Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

 

W przypadku, gdy po złożeniu "Oświadczenia" w gospodarstwie rolnika nastąpiły zmiany dotyczące np. 
działek referencyjnych lub działek rolnych, należy złożyć do 1 czerwca 2018 r. zmianę do wniosku. 

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary 

wiejskie”
Ogłoszenie o konkursie dla GRANTOBIORCÓW nr 3/2017/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin: 

Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe, 
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na 

GRANTY dotyczące ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ 
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Termin składania wniosków: od 12 do 26 marca 2018 r.
2. Miejsce i tryb składania wniosków: 

Wnioski o powierzenie Grantu należy składać osobiście albo przez oso-
bę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina 
Nafty”, mieszczącego się przy ul. Dworskiej 14 w Miejscu Piastowym, od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

O wsparcie mogą ubiegać się: osoby prawne posiadające siedzibę na ob-
szarze LGD, nie prowadzące działalności gospodarczej. 
3. Zakres tematyczny naboru dotyczy realizacji przez LGD „Kraina Nafty” 
Projektu Grantowego, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 
lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. 
U. poz. 378) w ramach ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ 
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ 
– zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6  
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finan-
sowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte-

go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 
poz. 1570, z późn. zm.).

W ramach Projektu Grantowego planowane są następujące zadania: bu-
dowa obiektów infrastruktury społecznej (turystycznej, rekreacyj-
nej  i kulturalnej) np. place zabaw, siłownie plenerowe, miejsca re-
kreacyjne.
Wskaźniki planowane do osiągnięcia:

- Liczba nowych lub zmodernizowanych lub doposażonych obiektów infra-
struktury społecznej (turystycznej, rekreacyjnej  i kulturalnej) – 12 szt.

4. Okres realizacji Projektu Grantowego przez LGD „Kraina Nafty”– do 
maja 2019 r. 
5. Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych kosztów.

Intensywność wsparcia – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

6. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi:  bbbbbb 300 000,00 
zł. (słownie: trzysta tysięcy zł).

Kwota zaplanowana na jeden Grant w LSR to 25 000,00 zł 
Niezbędne w ramach naboru dokumenty oraz szczegółowe warunki ubie-
gania się o wsparcie, w tym określenie Grantobiorców, zawarte są w 
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 
2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomo-
cy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 
2015 poz. 1570, z późn. zm.) oraz zamieszczone są na stronie interneto-
wej LGD: www.kraina-nafty.pl

Biuro LGD „Kraina Nafty” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w zakresie 
przygotowania wniosku. Szczegółowe informacje na temat naboru można 
uzyskać w siedzibie LGD „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 
14, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. 13 44 07 043; 725 
999 721, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl
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Do każdej ceny netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Wszystkie krótkie ogłoszenia niekomercyjne, z ofertami 
pracy lub osób poszukujących pracy umieszczane są w Dukielskim Przeglądzie Samorządowym  nieodpłatnie.

Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

A-4 250 60 600 150
1/2 A-4 150 30 300 70
1/4 A-4 75 20 150 50
1/8 A-4 30 15 100 30
1/16 A-4 20 10 75 15

Łowiectwo i ekologia

Opracowanie: Ryszard Chrobaczyński 
Ośrodek Szkolenia Kierowców Tip Top

Przepisy ruchu drogowego  
w praktyce

Pamiętajmy o ptakach!

Zapomniane przepisy  
 – jazda do tyłu

Definicja cofania nie jest specjalnie skomplikowana. Manewr 
ten polega na poruszaniu się tyłem w kierunku przeciwnym do 
tego, w jakim pojazdy w danym obrębie drogi powinny się prze-
mieszczać. Do konieczności cofania dochodzi najczęściej w cza-
sie parkowania. Przepisy szczegółowo mówią, na co należy wów-
czas szczególnie uważać. Najważniejsze jest oczywiście zachowa-
nie szczególnej ostrożności, zarówno przed rozpoczęciem cofania, 
jak i w trakcie jazdy.

Po pierwsze, należy bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa prze-
jazdu innym uczestnikom ruchu. 

W razie trudności z osobistym upewnieniem się, czy za pojaz-
dem znajduje się przeszkoda, kierowca powinien zapewnić sobie 
pomoc innej osoby. Jeśli podczas manewru właściciel auta ude-
rzy w inny pojazd, rowerzystę lub pieszego, zostanie automatycz-
nie uznany winnym spowodowania kolizji lub wypadku. Mandat 
– 200 złotych, punktów karnych - 10.

W związku z dużymi opadami śniegu przypominam informa-
cje dotyczące dokarmiania ptaków.

Dokarmianie to jedna z najpopularniejszych form ochrony 
tych zwierząt. Przede wszystkim jest dużą radością dla dzieci - na-
wet tych najmłodszych, a także okazją by poobserwować je z bli-
ska. Dokarmiając musimy pamiętać o następujących zasadach:

- gdy je rozpoczniemy, to musimy to robić regularnie - ptaki 
szybko przyzwyczajają się do takiego źródła pokarmu i dłuż-
sze przerwy mogą być dla nich niebezpieczne, 

Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r, 
poz.121 z póź.zm.), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 
2014 r., poz.1490) o g ł a s z a

III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komu-
nalnego Gminy Dukla:

- działka nr 3475/1 o powierzchni 0,16 ha, położona  
w Równem, zabudowana budynkiem mieszkalno- go-
spodarczym o pow. użytkowej 89,88 m2, objęta Księgą 
Wieczystą nr KS1K/00064975/4, zgodnie z miejscowym pla-

Burmistrz Dukli o g ł a s z a 

przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy 
Dukla.

Przedmiotem dzierżawy jest:

•	 działka nr 450 o powierzchni 0,13 ha, położona w Iwli, sta-
nowiąca własność mienia komunalnego Gminy Dukla, objęta 
Księgą Wieczystą nr KS1K/00064057/3, 

 cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 12,30 zł rocz-
nie, wysokość wadium - 10,00 zł,

•	 działka nr 918 o powierzchni 0,32 ha, położona w Iwli, sta-
nowiąca własność mienia komunalnego Gminy Dukla, objęta 
Księgą Wieczystą nr KS1K/00064057/3, 

 cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 30,30 zł rocz-
nie, wysokość wadium - 10,00 zł,

•	 działka nr 1885/3 o powierzchni 0,14 ha, położona  
w Równem, stanowiąca własność mienia komunalnego 
Gminy Dukla, objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00032846/8, 

 cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 13,20 zł rocz-
nie, wysokość wadium - 10,00 zł,

•	 działka nr 2462 o powierzchni 0,38 ha, położona w Równem, 
stanowiąca własność mienia komunalnego Gminy Dukla, ob-
jęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00032846/8, 

 cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 35,90 zł rocz-
nie, wysokość wadium - 10,00 zł,

•	 część działki nr 46/2 o powierzchni 1,80 ha, położonej  
w Ropiance, stanowiąca własność mienia komunalnego 
Gminy Dukla, objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00050189/6, 

 cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 170,30 zł 
rocznie, wysokość wadium - 20,00 zł,

Nieruchomości wydzierżawia się z przeznaczeniem pod zago-
spodarowanie rolnicze.

Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu zwolniony 
jest z podatku VAT od towarów i usług.
Począwszy od 2019 roku czynsz dzierżawny podlega corocznie wa-
loryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towa-
rów i usług.

Umowa dzierżawna zostanie zawarta na czas nieokreślony. 

Przetarg odbędzie się dnia 5 kwietnia 2018 r. o godz.900 w sali 
nr 304 znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli. W 
przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli 
wpłacą wadium w ustalonej wysokości.

Wadium w pieniądzu w określonej wyżej wysokości z podaniem 
numeru ewidencyjnego i położenia działki należy wpłacić do dnia 
29 marca 2018 r.- włącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli 
w godz. od 730 do 1400 lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy 
w Sanoku o/Dukla 58 8642 1096 2010 9600 1833 0002.
Wpłacone wadium zostanie:
- zwrócone osobie, która nie wygrała przetargu niezwłocznie po 
przetargu, 
- zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego osobie, która wygra 
przetarg.
Jednocześnie informuję, że nie podpisanie umowy dzierżawnej w 
ustalonym terminie, pomimo wygrania przetargu powoduje utra-
tę wpłaconego wadium.
Burmistrz Dukli może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od 
jego przeprowadzenia z ważnych przyczyn.

- nie przekarmiajmy ptaków,
- zabezpieczmy karmnik przed drapieżnikami,
- utrzymujmy czystość w karmnikach, regularnie usuwajmy  

z nich niezjedzone resztki pokarmu i odchody ptaków,
- pokarm musi być zawsze świeży, nie może być zepsuty, 

spleśniały ani też solony (sól jest bardzo szkodliwa dla 
ptaków),

- wskazane jest aby w karmnikach była woda, o którą w zimie 
trudno, 

- drobne ptaki wróblowate najlepiej karmić mieszanką nasion, 
np. słonecznika, prosa, pszenicy, owsa, można tez zatapiać 
ziarna w niesolonym łoju lub smalcu,

- dla sikor i dzięciołów można wieszać kawałki niesolonej sło-
niny - pamiętać przy tym należy, by nie wisiała dłużej niż 
dwa tygodnie gdyż po tym czasie jest już zjełczała i szkodzi 
ptakom.

Humor myśliwski

Na pustyni
Chart, biegnący przez pustynię, zobaczył drzewo:
- jeśli to znowu jest fatamorgana, to chyba mi pęcherz pęknie.

* * *
W busie
Myśliwy wracając z polowania wsiadł do busa. 
Wtem stojąca obok paniusia krzyknęła oburzona:
- Niech pan zabierze tego psa, bo mi pchły chodzą po nogach!
Myśliwy, niespeszony wcale, zwraca się niewiele ciszej do psa:
- Chodź, Aza, wysiadamy, ta pani przyznała się, że ma pchły!

Opracował na podst. lit. 
Bartosz Szczepanik

nem zagospodarowania przestrzennego działka położona 
jest w terenie oznaczonym symbolem „RM1”- teren zabu-
dowy zagrodowej – ok. 83%, „KDL ½” – teren dróg publicz-
nych – ok. 6%, „KP” – teren dróg wewnętrznych – ok. 11%. 
Nieruchomość przylega do drogi asfaltowej – ulicy Zenona 
Staronia. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) upłynął dnia 12 
lipca 2017 r. 

I Przetarg zorganizowany w dniu 7 września 2017r. na w/w 
nieruchomość zakończył się wynikiem negatywnym. 
II przetarg zorganizowany w dniu 10 stycznia 2018 r. na 
w/w nieruchomość zakończył się wynikiem negatywnym.

 Cena wywoławcza wynosi 18 000,00 zł ( wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1 800,00 zł.

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

Przetarg odbędzie się dnia 5 kwietnia 2018 r. o godz. 9
00

 w pok. 
Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli. W 
przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli 
wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 29 marca 2018 r. - 
włącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do 1400 
lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 58 
8642 1096 2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia wadium uwa-
ża się datę wpływu środków na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie nieru-
chomości.
Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wa-
dium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu 
w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji prze-
targowej:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy 
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób 
reprezentujących dany podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz.U. 
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umowy nota-
rialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć ze-
zwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cyto-
wanej wyżej ustawy.
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umo-
wy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpła-
conego wadium.

Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna- sprzedaży 
winien liczyć się ze skutkami art. 37 a ( prawo pierwokupu) usta-
wy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 
z póź.zm.).

Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uza-
sadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzy-
skać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefo-
nu (13) 432 91 13. 
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ciąg dalszy na str. 30 u 

Umowa zlecenia 

Stronami umowy zlecenia są dający 
zlecenie (zleceniodawca) i przyjmujący 
zlecenie (zleceniobiorca). Zarówno da-
jącym zlecenie, jak i przyjmującym zle-
cenie może być w zasadzie każdy pod-
miot prawa, a więc osoba fizyczna, osoba 
prawna oraz ułomna osoba prawna.

Przedmiotem zlecenia jest dokonanie 
określonej czynności prawnej. Wskazanie 
na określoną czynność prawną może su-
gerować, że do istoty umowy zlecenia na-
leży objęcie nią dokonania jednej, ozna-
czonej w treści umowy czynności praw-
nej. Czynność taka może zostać wskazana 
w sposób zindywidualizowany, przez okre-
ślenie jej rodzaju, przedmiotu, innych po-
stanowień, zwłaszcza przedmiotowo istot-
nych, a także ewentualnie drugiej strony 
bądź adresata, albo też tylko przez wskaza-
nie rodzaju takiej czynności. Przedmiotem 
zlecenia może być przy tym zarówno czyn-
ność prawna jednostronna (np. złożenie 
oferty, wypowiedzenie umowy), jak i dwu-
stronna (np. zawarcie umowy sprzedaży) 
czy wielostronna (np. zawarcie umowy 
spółki). W doktrynie elastycznie ujmuje 
się przedmiot tej umowy, przyjmując, że 
może nim być dokonanie więcej niż jed-
nej czynności prawnej.

Zlecenie może dotyczyć zarówno czyn-
ności prawnej z zakresu prawa material-
nego, jak i czynności procesowych, podej-
mowanych w postępowaniu przed sądami, 
organami administracji czy innymi orga-
nami i uregulowanych przepisami doty-
czącymi takich postępowań (w szczegól-
ności w kodeksie postępowania cywilnego 
czy w kodeksie postępowania administra-
cyjnego). Przedmiotem zlecenia może być 
również dokonanie innych czynności (czy-
nów) zgodnych z prawem, niebędących 
czynnościami prawnymi, ale które wywo-
łują pewne skutki prawne. 

Wyłączona jest możliwość zawar-
cia umowy zlecenia dotyczącej czynno-
ści, która z mocy prawa lub ze swej istoty 
może być dokonana tylko osobiście. 
Pierwszą kategorię stanowią takie czynno-
ści prawne, w odniesieniu do których prze-
pis ustawy wyłącza możliwość jej doko-
nania przez przedstawiciela (np. sporzą-
dzenie oraz odwołanie testamentu – art. 
944 kodeksu cywilnego czy też np. uzna-
nie dziecka – art. 73 kodeksu rodzinnego  
i opiekuńczego).

Odpłatność nie stanowi istotnego ele-
mentu treści umowy zlecenia, która może zo-
stać zawarta zarówno jako umowa odpłatna, 
jak i nieodpłatna. W świetle art. 735 § 1 ko-
deksu cywilnego zasadą jest odpłatność zle-
cenia. Zleceniobiorcy należy się stosowne 
wynagrodzenie, jeżeli ani z umowy, ani  
z okoliczności nie wynika, że zobowiązał się 
wykonać zlecenie bez wynagrodzenia.

Wskazania dotyczące sposobu wykona-
nia zlecenia mogą zostać zawarte w umo-
wie zlecenia. W takim przypadku mogą 
przybrać postać bądź ogólnych dyrektyw 
w tym zakresie, bądź bardziej szczegó-
łowych wskazówek. Postanowienia takie 
strony mogą sformułować jako bezwzględ-
nie wiążące zleceniobiorcę bądź też jako 
fakultatywne, pozostawiając stosowanie 
się do nich uznaniu przyjmującego zlece-
nie. Umowa może także zawierać klau-
zulę przewidującą zmianę okoliczno-
ści i dostosowującą sposób wykonania 
umowy do takiej zmiany. 

Przyjmujący zlecenie może bez uprzed-
niej zgody dającego zlecenie odstąpić od 
wskazanego przez niego sposobu wykona-
nia zlecenia, jeżeli nie ma możności uzy-
skania jego zgody, a zachodzi uzasadniony 
powód do przypuszczenia, że dający zle-
cenie zgodziłby się na zmianę, gdyby wie-
dział o istniejącym stanie rzeczy.

Przyjmujący zlecenie zobowiązany jest 
do wykonania umowy osobiście. Wiąże 
się to ze znaczeniem zaufania między stro-
nami w ramach stosunku prawnego zlece-
nia, a przede wszystkim zaufania do umie-
jętności i kwalifikacji przyjmującego zle-
cenie, któremu zleceniodawca zleca doko-
nanie czynności wpływającej bezpośred-
nio bądź pośrednio na jego sferę prawną. 
Nie wyłącza to dopuszczalności posłuże-
nia się przez zleceniobiorcę pomocnikami 
przy wykonaniu zlecenia. Osoby te wyko-
nują poszczególne czynności pod nadzo-
rem i kierownictwem przyjmującego zle-
cenie.

Od posłużenia się pomocnikami przy 
wykonaniu zlecenia odróżnić należy po-
wierzenie wykonania zlecenia osobie trze-
ciej. Osoba taka (zastępca, substytut) sa-
modzielnie wykonuje wówczas umowę za-
miast głównego zleceniobiorcy. Powierze-
nie wykonania zlecenia osobie trzeciej po-
woduje, że zastępca ma prawa i obowiązki 
wynikające z głównej umowy zlecenia w 
zakresie, w jakim nastąpiło powierzenie jej 
wykonania. Ponadto jest on jednocześnie 
stroną umowy z przyjmującym zlecenie, 
na podstawie której nastąpiło powierzenie 
wykonania zlecenia.

W świetle art. 738 kodeksu cywilnego 
powierzenie wykonania zlecenia osobie 
trzeciej (substytucja) jest dopuszczalne 
tylko w trzech przypadkach. Pierwszy  
z nich wyraża się w tym, że dopuszczal-
ność ustanowienia zastępcy strony prze-
widziały w umowie. Umowa może przy 
tym w sposób ogólny zezwalać przyjmu-
jącemu zlecenie na posłużenie się zastępcą 
bądź też zawierać w tym zakresie pewne 
ograniczenia odnoszące się w szczegól-
ności do osoby zastępcy czy czynności, 
które mogą być mu powierzone. Ponadto 

ustanowienie zastępcy jest dopuszczalne, 
gdy wynika to ze zwyczaju, czyli usta-
lonej i przyjętej praktyki posługiwania się 
zastępcami przy wykonywaniu określo-
nych rodzajów czynności. W szczególno-
ści taki zwyczaj może się odnosić do wy-
konywania określonych zawodów (np. ad-
wokatów, radców prawnych). Trzeci przy-
padek dopuszczalności substytucji obej-
muje sytuacje, gdy przyjmujący zlece-
nie jest zmuszony do posłużenia się za-
stępcą przez okoliczności. Okoliczno-
ści te mogą być od niego zależne lub nie, 
powinny jednak być tego rodzaju, że po-
wodują konieczność posłużenia się za-
stępcą (np. choroba, wyjazd czy inna oko-
liczność uniemożliwiająca osobiste wy-
konanie umowy). Oceny takiej okolicz-
ności należy dokonać według kryteriów 
obiektywnych. Uwzględnić również na-
leży charakter, w jakim zleceniobiorca 
zawiera i wykonuje umowę. Przepis art. 
740 kodeksu cywilnego wprowadza trzy 
obowiązki przyjmującego zlecenie: obo-
wiązek przekazywania potrzebnych in-
formacji o przebiegu sprawy, obowią-
zek złożenia sprawozdania oraz obowią-
zek wydania wszystkiego, co przyjmu-
jący zlecenie uzyskał przy wykonaniu 
zlecenia dla dającego zlecenie. Pierwszy 
z nich dotyczy etapu wykonywania zlece-
nia, natomiast dwa pozostałe odnoszą się 
do wygaśnięcia stosunku prawnego zlece-
nia, zwłaszcza na skutek wykonania zo-
bowiązania. Jedynie obowiązek złożenia 
sprawozdania powstaje również w razie 
wcześniejszego rozwiązania umowy.

Rzeczy i pieniądze dającego zlecenie 
przyjmujący zlecenie może uzyskać od 
niego w celu wykonania umowy, w szcze-
gólności pieniądze mogą zostać mu wy-
dane tytułem zaliczki. Ponadto przyjmu-
jący zlecenie otrzymuje takie rzeczy bądź 
pieniądze w wykonaniu umowy zlecenia. 
W odniesieniu do tego mienia spoczywa 
na nim obowiązek pieczy, do którego w za-
kresie nieuregulowanym w drodze analogii 
należy stosować przepisy o przechowaniu. 
Z przepisu art. 741 kodeksu cywilnego wy-
nika, że przyjmujący zlecenie może uży-
wać rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie 
tylko w jego interesie, a więc w celu na-
leżytego wykonania zobowiązania. Uży-
cie w interesie dającego zlecenie może też 
polegać na zachowawczym użyciu rzeczy, 
które jest podyktowane jej właściwościami 
i ma na celu jej zachowanie w stanie nie-
pogorszonym (np. uruchomienie urządzeń  
w celu zapewnienia ich sprawnego funk-
cjonowania). Natomiast obowiązuje go 
bezwzględny zakaz używania rzeczy bądź 
pieniędzy dającego zlecenie we własnym 
interesie.

Wiosna to okres radości dla pszczelarzy

Marzec jest miesiącem wiosny. Jego 
aurę bardzo dobrze oddaje polskie przysło-
wie. „W marcu jak w garncu”. Zmienność 
pogody należy zawsze mieć na uwadze w 
pracy przy pszczołach. Dlatego każdy sło-
neczny dzień należy wykorzystać na szyb-
kie i sprawne działania przy pszczołach. 
W ostatnich czasach lekceważone oczysz-
czanie dennic ula moim zdaniem jest błę-
dem. Po pierwsze, zimowy osyp dostar-
cza nam cennych informacji na temat zi-
mowli. Zdobytą w ten sposób wiedzę mo-
żemy wykorzystać do oceny sposobu go-
spodarki jaką przeprowadziliśmy w po-
przednim sezonie. Oczywiście nie doko-
nujemy wielkich rozważań na pasieczy-
sku bo dzień jeszcze krótki, a pracy wiele.  
W ulach korpusowych do zabiegu czysz-
czenia potrzeba jednej dodatkowej dennicy, 
palnik, pojemnik na osyp i dłuto. Dennice 
kładziemy obok ula i przenosimy korpus 
z pszczołami na czystą dennicę. Następ-
nie razem z dennicą stawiamy na stojaku. 
Sprawnie i szybko bez nadmiernego zakłó-
cenia spokoju pszczołom. Najlepiej doko-
nać tego jeszcze przed pierwszym oblotem. 
Trudniej jest usunąć osyp z uli ze stałą den-
nicą. Musimy wtedy poświęcić na czysz-
czenie więcej czasu i tracimy też możli-
wość oceny przebiegu zimowli po ułoże-
niu osypu. Dzięki zabiegowi czyszczenia 
dennic poprawiamy higienę ula. Pszczoły 
nie mają kontaktu z martwymi osobnikami, 
które jak wskazują badania, są rezerwu-
arem patogenów. Ponadto możemy pobrać 
materiał do badania na noseme. Wiemy już, 
że nosema apis została wyparta przez no-
seme cerana. Więc nie trzeba nam dokład-
nych technik badawczych. Wystarczy mi-
kroskop szkolny lub hobbystyczny tak aby 
miał powiększenie co najmniej 400 razy 
(mnożymy okular razy obiektyw). Mace-
rujemy pszczoły w moździerzu i na jedną 
pszczołę dolewamy jeden mililitr wody. 
Badamy nie mniej niż 10 pszczół. Takie 
badanie wskaże nam rodziny, z których nie 
będziemy pobierali materiału do hodowli 
matek jak również nie przeznaczamy ich na 
rodziny wychowujące. Bardzo przydatne w 
walce z nosemą jest pastwisko wokół pa-
sieki. Musimy zadbać aby na jedną rodzinę 
było od 3 – 6 drzew wierzby iwy lub jej 
mieszańca, mam na myśli pień męski. Wy-
starczy to by w ciepłe dni pszczoły dostar-
czyły do ula tak cennego pyłku. Jeżeli nie 
mamy w pobliżu pasieki (odległość do 600 
m) wierzb to ten rok poświęćmy na ich sa-
dzenie. Mieszańce iwy, świetnie można 
rozmnożyć z razów. W bezwietrzny dzień z 
temperaturą 15 0C dokonujemy przeglądu 
wiosennego. Robimy go sprawnie i bez 
nadmiernego rozbierania gniazda. Podczas 
tego przeglądu musimy ustalić:

• Siłę rodziny (zwężamy na ogół wiel-
kość gniazda tak, aby pszczoły obsiadały 
ramki na czarno)

• Wycofane ramki, pod warunkiem, że 
nie są spleśniałe, przekładamy za zatwór. 
Sam zatwór jeżeli jest mokry lub sple-
śniały, wymieniamy. Dlatego przed przy-
stąpieniem do otwarcia ula musimy mieć 
przy sobie zapasowy zatwór i kilka ra-
mek z pokarmem.

• Obecność czerwiu – dzięki temu wiemy, 
że matka jest w rodzinie. Nie rozbieramy 
ramek z czerwiem. Obserwujemy jego 
wygląd. Dostarczy nam to informacji  
o obecności matki. Czy nie strutowiała. 
Po wyglądzie czerwiu poznamy obec-
ność trutówek (czerw garbaty) oraz czy 
rodzina jest zdrowa (brak zmian choro-
bowych).

• Ilość pokarmu – 1 decymetr kwadra-
towy poszytego obustronnie plastra waży 
około 0,3 kg . Dwie pełne ramki wielko-
polskie, 1,5 warszawskiej zwykłej to tzw. 
„żelazny zapas”. Braki w pokarmie uzu-
pełniamy najlepiej wycofanymi zapasami 
ze zdrowych rodzin. W przypadku braku 
letnim syropem w małych dawkach, aby 
pszczoły mogły pobrać go jak najszyb-
ciej. Przerabianie syropu niszczy gru-
czoły i pszczoła nie może pełnić już po-
tem funkcji karmicielki. Jeżeli mamy „że-
lazny zapas” i tylko tyle to można podać 
rodzinie ciasto cukrowe. Jednak ono ob-
ciąża rodzinę bardziej niż syrop. Łatwiej 
go podać i powoduje, że pszczoły nie 
uszczuplają „żelaznego zapasu”. Należy 
pamiętać, że pszczoły potrafią sprawnie 
ocenić ilość zapasu w rodzinie.

Bezwzględnie przed pierwszym oblo-
tem usuwamy z pasieczyska rodziny, które 
nie przetrwały zimy. Ustalamy przyczynę 

niepowodzenia, a jeżeli winowajcą była 
choroba to niszczymy ramki z pokarmem. 
Należy je na ogół przetopić. Pod żadnym 
pozorem nie pozostawiamy ich do oczysz-
czenia na polu lub w ulu. Jest to świetny 
sposób na zarażenie większości rodzin  
w naszej pasiece i okolicy. 

Po oblocie odkażamy wapnem pasie-
czysko rozsypując je po nim. Ogrom wil-
goci jaki jest o tej porze w ziemi i powie-
trzu wystarczy by zaszła odpowiednia re-
akcja wody z wapnem. Od pierwszego ob-
lotu na pasieczysku musi być poidło z do-
brą jakością wody. Będą z niego korzy-
stały pszczoły przez cały sezon. Potok lub 
staw nie spełniają wymogu pewnego źró-
dła wody. Łatwo je zanieczyścić przez nie-
frasobliwych ludzi. Ponadto pszczołom na 
wiosnę wcale nie jest łatwo pobrać wodę 
z nich i wiąże się to z wielkim ryzykiem. 
Ponadto wiemy, że nieodpowiednie źródło 
wody może przyczynić się do wybuchu ki-
ślicy w rodzinie pszczelej.

Jeżeli w pasiece mamy rodzinę na kra-
wędzi głodu to najpierw spryskujemy ją 
letnim syropem cukrowym i od 1 do 3 go-
dzin po tym zabiegu podkarmiamy syro-
pem. Optymalnie to dokładamy jej ramek 
z pokarmem wycofanym ze zdrowych ro-
dzin. W drugiej kolejności karmimy letnim 
syropem. Ciasto cukrowe uchroni rodzinę 
przed śmiercią głodową, ale nie usunie 
stresu spowodowanego brakiem pokarmu 
w plastrach. Więc w tej sytuacji ciasto to 
ostateczność.

Wiosna to dla pszczelarzy okres wiel-
kiej radości z obcowania z pszczołami po 
tak długiej przerwie. Nie pozostaje nic in-
nego jak życzyć „Darz miód”.

Istota umowy zlecenia wyraża się w tym, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do 
dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Należy ona do kategorii 
umów z zakresu szeroko rozumianego pośrednictwa.

Umowa zlecenia może zostać zawarta niezależnie, nawet wówczas, gdy między jej 
stronami istnieje inny stosunek prawny, jak i w związku z zawarciem innej umowy. 
W tym drugim przypadku ma ona charakter uboczny i jest związana z umową główną.  
W szczególności umowa zlecenia może być związana z inną umową o świadczenie usług 
i stanowić podstawę dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, 
przez osobę świadczącą dla niego określone usługi, na przykład przewozu. 
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Prawo przy porannej kawie W krainie rondla i patelni
Szanowni Czytelnicy!
W roku 2018 w kąciku kulinarnym „W krainie rondla i patelni” 

drukować będziemy sprawdzone przepisy kulinarne z różnych 
krajów świata. Zachęcamy Czytelników do współtworzenia 

tej rubryki. Każdy dostarczony przepis nagrodzony będzie wydawnictwem z serii 
Biblioteka Dukielska. Adres Redakcji: 

Redakcja Dukli.pl/DPS
38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11 pokój 309
e-mail: dps@dukla.pl

Smacznego!

„Trzeba mieć dużo cierpliwości, aby się jej nauczyć.”
       Stanisław Lec

W razie odpłatnego zlecenia wynagro-
dzenie należy się przyjmującemu dopiero 
po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego 
wynika z umowy lub z przepisów szczegól-
nych. W świetle tej regulacji należy przy-
jąć, że roszczenie o zapłatę wynagrodze-
nia staje się wymagalne z chwilą dokona-
nia czynności prawnej, której dotyczy zle-
cenie. W sytuacji gdy zlecona czynność 
prawna nie została dokonana, przyjmują-
cemu zlecenie należy się wynagrodzenie, 
jeżeli wykaże, że dokonał wszelkich dzia-
łań w celu wykonania umowy i dołożył  
w tym zakresie należytej staranności, zaś 
niedokonanie czynności prawnej nastąpiło 
na skutek okoliczności, za które nie ponosi 
odpowiedzialności. Strony mogą w umo-
wie określić inne od ustawowej zasady 
płatności wynagrodzenia. Mogą również 
określić wynagrodzenie jako świadczenie 
jednorazowe płatne z góry czy też świad-
czenie jednorazowe rozłożone na raty bądź 
też przewidywać zapłatę wynagrodzenia 
w częściach odpowiadających kolejnym 
czynnościom podejmowanym w celu wy-
konania umowy. 

Zgodnie z przepisami dający zlecenie 
może je wypowiedzieć w każdym czasie. 
Powinien jednak zwrócić przyjmującemu 
zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu 
należytego wykonania zlecenia. W razie 
odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić 
przyjmującemu zlecenie część wynagro-
dzenia odpowiadającą jego dotychczaso-
wym czynnościom, a jeżeli wypowiedze-
nie nastąpiło bez ważnego powodu, po-
winien także naprawić szkodę. Przyj-
mujący zlecenie może je wypowiedzieć w 
każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest 
odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez 
ważnego powodu, przyjmujący zlecenie 
jest odpowiedzialny za szkodę. Nie można 
zrzec się z góry uprawnienia do wypowie-
dzenia zlecenia z ważnych powodów.

Ważne powody uzasadniające wypo-
wiedzenie mogą mieć charakter obiek-
tywny w postaci okoliczności niedotyczą-
cych żadnej ze stron (np. zmiana prawa 
polegająca na zakazaniu czynności praw-
nej, której dokonania dotyczy zlecenie), 
jak i charakter subiektywny, czyli doty-
czyć strony umowy. W tym drugim przy-
padku mogą to być okoliczności zarówno 
zawinione przez stronę, jak i niezawinione. 

IV Zimowy Mara-
ton Bieszczadzki

Michał Olbrycht  
i Szymon Sporek  
wicemistrzami Podkarpacia

Siatkarki  
w Kidersport+

3. miejsce dla 
rocznika 2010

Harcerze z Łodzi  
na feriach w Dukli

Zawody o Puchar 
Burmistrza

Jerzy Szwast (pierwszy z lewej) 7m. w kat. M30

Wicemistrzowie podczas pojedynku

For. [archiwum MOSiR Dukla]

VII Turniej Szachowy 
o Mistrzostwo 

Beskidu

Mogą dotyczyć strony, która wypowiada 
umowę (choroba uniemożliwiająca dalsze 
wykonywanie zlecenia, trudna sytuacja ro-
dzinna, utrata uprawnień wymaganych do 
dokonania zleconej czynności, utrata za-
ufania do przyjmującego zlecenie), jak  
i drugiej strony (nieuzasadniona odmowa 
udzielenia zaliczki przez dającego zlece-
nie, nieudzielanie potrzebnych wiadomo-

ści przez przyjmującego zlecenie). Strony 
mogą w umowie określić okoliczności, 
które uznają za ważny powód wypowie-
dzenia zlecenia, jednakże wyliczenie takie 
nie wyłącza możliwości uznania za ważny 
powód innych sytuacji, w których docho-
dzi do wypowiedzenia.

Natalia Belcik-
Aplikant radcowski

Julia Szczurek i Maja Szwast z dyplomami

Zawodnicy z trenerem  Danielem Ożgą

Zwycięzcy w kat. ******* z burmistrzem Dukli i organiza-
torami

Podczas spotkania z harcerzami z Dukli

Uczestnicy Turnieju Szachowego

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Sernik jest często pieczonym ciastem z tej to 
okazji. Podajemy przepis na serowiec na kruchym cieście przekazany przez panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich z Równego. 

Serowiec świąteczny
Składniki:

Ciasto kruche:
20 dag mąki
12 dag masła lub margaryny
8 dag cukru pudru
2 żółtka
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

Masa serowa
2 kg sera
2 budynie śmietankowe
3/4 szklanki mleka
1 kostka masła lub margaryny

Wykonanie:
Przesianą z proszkiem do pieczenia mąkę wysiekać z masłem. Nożem zarobić cia-

sto dodając żółtka utarte z cukrem. Rozwałkować cienki placek, wyłożyć nim wyło-
żoną papierem do pieczenia dużą blachę.

Masło utrzeć z cukrem, połączyć z serem dwukrotnie zmielonym, ucierać. Całe 
jaja ubić z resztą cukru, połączyć z serem, otarta skórka z cytryny, cukrem wani-
liowym, mlekiem i budyniami. Rodzynki sparzyć, oprószyć mąką, dodać do sera 
i wymieszać, Masę serową wyłożyć na posypane bułka tartą kruche ciasto. Na se-
rze można ułożyć dekoracyjną kratkę z ciasta. Piec w dobrze nagrzanym piekarniku 
około 90 min.

2,5 szklanki cukru
8 jajek
1 cytryna
10 dag rodzynek
4 łyżki tartej bułki
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Uczestnicy spotkania karnawałowego w Nowej Wsi

Spotkanie 
karnawałowe  
w Nowej Wsi

Fot. Natalia Belcik
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