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„Żyj chwilą, jakby to była ostatnia chwila Twojego życia”
(Janis Joplin)

Złota myśl:Otwarcie Gminnego Klubu Seniora w Dukli

Podpisanie umowy na koncepcję programową 
dla odcinka S19 Dukla-Barwinek

Zaproszeni goście z Seniorami Oficjalne otwarcie Gminnego Klubu Seniora w DUkli

Występ artystyczny w wykonaniu seniorów

Pani kierownik Aleksandra Okońska-Szczurek odebrała upominek 
dla Klubu od burmistrza Dukli Andrzeja Bytnara i przewodniczą-
cego RM w Dukli Andrzeja Dziedzica

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk otworzył kon-
ferencję prasową

Minister Andrzej Adamczyk trzyma podpisany egzemplarz umowy 
wraz z europosłem Tomaszem Porębą i posłem Bogdanem Rzońcą

Burmistrz Dukli i minister Andrzej Adamczyk

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar przywitał przybyłych na konferencję 
prasową

Mama  
najpiękniejsze słowo świata

Kto pierwszy śpieszył z pomocą kiedy spadłaś/eś z roweru, kto 
opatrywał nasze potłuczone kolana, pocieszał, gdy coś nie ukła-
dało się tak jakbyśmy chcieli. Mama. Tego typu sytuacji w życiu 
każdego z nas jest z pewnością sporo. Dzisiaj kiedy jesteśmy doro-
śli te wspomnienia wywołują uśmiech na twarzy. Wiemy bowiem, 
że za każdym Jej czynem, każdą decyzją stało nasze dobro. I tak 
jest do dzisiaj. Mama zawsze jest przy nas. Drobne problemy ustą-
piły miejsca poważniejszym, a Ona zawsze stara się znaleźć roz-
wiązanie. Mama to miłość, troska i ogromne oddanie dzieciom. 
Tak naprawdę jednak każda mama jest niezwykła na swój sposób. 
Ja w swojej ceniłam to, że potrafiła wysłuchać, doradzić, dodając 
na koniec, że zapewne i tak zrobię jak zechcę. I tak było. Raz bra-
łam pod uwagę Jej rady, a raz robiłam całkowicie odwrotnie i tak 
wiedziałam, że mogę oczekiwać wsparcia.

26 maja Dzień Matki stwarza okazję, by podziękować Jej wła-
śnie za to że jesteśmy i zawsze na Nią możemy, czy też mogliśmy 
liczyć. 

Wszystkim Mamom życzę dużo zdrowia,  
cierpliwości, dużo miłości 

i zwykłego szczęścia na co dzień 
Krystyna Boczar-Różewicz

w imieniu własnym i Redakcji Dukli.pl  
Wszystkim Mamom dedykuję wiersze autorstwa  
pana Adama Czai z Równego.

Bezsenność Matki
Często jest tak zmęczona, że nie może zasnąć – 
- słychać tylko łkanie, Panie, Panie
bo już brakuje jej słów, żeby prosić, żeby się żalić
To jest jej modlitwa – 
- słychać tylko łkanie, Panie, Panie.

Płacząca
Gdy cierpisz, Ona płacze, żeby ci ulżyło
żeby na twoich wargach znów zakwitły słowa – 
- mamo, świat jest piękny, życie piękne jest 
Gdy cierpisz, Ona płacze, żeby ci ulżyło.

Chleb Matki
Gdy wychodziłeś z domu poznawać świat, życie poznawać
Ona dała ci chleb na drogę – nadziei chleb
żebyś odważnie szedł, żebyś z upadków powstawał
i znowu szedł, szedł, szedł
bo w tym jest życia sens, żeby iść i z do-
brej drogi nie zawracać
Ona dała ci chleb – nadziei chleb,
gdy wychodziłeś z domu życie  
poznawać.

Fot. kbr
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wiadomości

Mieszkańcy zadecydowali o przeznaczeniu 
Funduszu Sołeckiego w 2017 roku 
– co z tego wyszło?

Sołectwo Nazwa zadania Kwota zada-
nia ogółem

Kwota wydat-
ków z Funduszu 

Sołeckiego

Kwota dofinan-
sowania z bu-
dżetu Gminy 

Dukla

BARWINEK

Wykonanie projektu budowy garażu OSP w Barwinku - dział-
ka gminna nr 87 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze międzynarodo-
wej w Barwinku 23 730,15 zł 11 500,17 zł 12 229,98 zł

CERGOWA Przebudowa dróg wewnętrznych nr 1585, 1587, 1547 i wy-
konanie nakładki asfaltowej na odcinku 200 mb 43 752,33 zł 30 851,42 zł 12 900,91 zł

CHYROWA Przebudowa drogi wewnętrznej nr 106 oraz wykonanie na-
kładki asfaltowej na odcinku 200 mb 40 544,49 zł 9 347,98 zł 31 196,51 zł

GŁOJSCE
Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego ul. 
Szkolna od szkoły do ul. Dukielskiej - ul. Dukielska od skrzy-
żowania do przystanku w kierunku Iwli

34 965,00 zł 30 851,42 zł 4 113,58 zł

IWLA Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 
807, 808, 820 65 563,92 zł 29 308,85 zł 36 255,07 zł

JASIONKA Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej od dro-
gi powiatowej do drogi gminnej „Zapłocie” 45 125,16 zł 30 851,42 zł 14 273,74 zł

LIPOWICA Przebudowa drogi wewnętrznej nr 656 o długości 60 m oraz 
drogi nr 668 o długości 100 m 27 306,00 zł 14 376,76 zł 12 929,24 zł

ŁĘKI 
DUKIELSKIE

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 2125 
na odcinku od drogi powiatowej do skrzyżowania z drogą 
nr 2932

49 695,69 zł 30 851,42 zł 18 844,27 zł

MSZANA

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiato-
wej od ostatniej w stronę Chyrowej, od Domu Ludowego do 
pierwszej lampy na osiedlu włącznie z opracowaniem pro-
jektu i montażem lamp

15 006,52 zł 10 000,00 zł 5 006,52 zł

Organizowanie imprez o charakterze kulturalno - rozryw-
kowym (w tym zakończenie V Biegu o Kwitnący Kalosz 
Sołtyski, Dzień Dziecka, Wigilia)

4 839,53 zł 4 839,53 zł 0,00 zł

MYSZKOWSKIE
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 396 - wykonanie nakład-
ki asfaltowej o długości 170 mb od ronda w kierunku P. 
Szumlas

28 960,35 zł 11 970,35 zł 16 990,00 zł

NADOLE Przebudowa - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze 
wewnętrznej nr 541 24 383,52 zł 10 000,00 zł 14 383,52 zł

Zakup krzeseł do Domu Ludowego 5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł

NOWA WIEŚ Budowa altany wraz z pomieszczeniem gospodarczym przy 
budynku Domu Ludowego w Nowej Wsi 13 907,00 zł 11 538,43 zł 2 368,57 zł

OLCHOWIEC Wykonanie nakładki asfaltowo - bitumicznej na drodze 
Olchowiec-Kolonia na odcinku 500 mb, nr działki 347,330. 68 265,00 zł 8 329,88 zł 59 935,12 zł

RÓWNE Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego hali spor-
towej przy Zespole Szkół Publicznych w Równem 30 750,00 zł 30 750,00 zł 0,00 zł

TEODORÓWKA Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1326 i wykonanie na-
kładki asfaltowej - bitumicznej 41 457,15 zł 30 851,42 zł 10 605,73 zł

TRZCIANA Zakup stołów świetlicowych do Domu Ludowego 2 980,00 zł 2 980,00 zł 0,00 zł

Wymiana podłóg w Domu Ludowym 12 000,00 zł 10 081,00 zł 1 919,00 zł

TYLAWA Budowa uzupełniająca oświetlenie uliczne wzdłuż drogi 
krajowej nr 19 na całej długości miejscowości Tylawa 60 294,00 zł 15 757,67 zł 44 536,33 zł

WIETRZNO

Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP w Wietrznie 3 999,00 zł 3 999,00 zł 0,00 zł

Prace remontowe przy budynku gimnazjum 5 000,00 zł 4 000,00 zł 1 000,00 zł

Zakup wyposażenia do Domu Ludowego 3 300,00 zł 3 300,00 zł 0,00 zł

Prace remontowe w Domu Ludowym 5 850,00 zł 5 850,00 zł 0,00 zł

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Domu Ludowym 14 000,00 zł 12 000,00 zł 2 000,00 zł

ZAWADKA 
RYMANOWSKA

Budowa oświetlenia na odcinku drogi gminnej - działka nr 
210 od posesji P. Jana Pustułki - działka nr 182/1 do pose-
sji P. Stanisława Wilczka - działka nr 211/1, na której będą 
ustawione trzy lampy

28 877,04 zł 8 000,00 zł 20 877,04 zł

Zakrzewienie skarpy koło Domu Ludowego (działka gmin-
na nr 117) 6 002,40 zł 5 636,33 zł 366,07 zł

ZBOISKA Wykonanie nakładki asfaltowej o długości 315 mb. Droga nr 
545 od drogi głównej do P. Belcików 31 686,03 zł 19 220,44 zł 12 465,59 zł

ZYNDRANOWA Wykonanie oświetlenia od początku wsi od P. Gocza do P. 
Pilipa 22 286,68 zł 10 180,97 zł 12 105,71 zł

RAZEM: 762 526,96 zł 415 224,46 zł 347 302,50 zł

Ogółem zadania w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 roku zosta-
ły wykonane prawie w 100 %. Aby było możliwe ich zrealizowanie 
w pełnym zakresie, Burmistrz zadecydował o ich dofinansowaniu 
z budżetu Gminy Dukla. W 2017 roku była to kwota 347.302,50 
zł, co stanowi 45,50 % wartości ogółem przedsięwzięć w ramach 
Funduszu Sołeckiego.

JB

Otwarcie Gminnego 
Klubu Seniora w Dukli

23 kwietnia br. w siedzibie Gminnego 
Klubu Seniora w Dukli przy ulicy Trakt 
Węgierski 8A odbyło się, oficjalne otwarcie 
Gminnego Klubu Seniora. Przybyłych na 
otwarcie gości przywitał burmistrz Dukli 
Andrzej Bytnar. W otwarciu uczestniczyli: 
wicemarszałek Województwa Podkarpac-
kiego Maria Kurowska, o. Tacjan Mróz 
gwardian i kustosz z Sanktuarium św. Jana 
z Dukli w Dukli, wiceburmistrz Dukli Elż-
bieta Wróbel, skarbnik Gminy Dukla Jo-
lanta Bik, koordynator projektu Anna Lu-
baś z firmy A2 Anna Lubaś, naczelnik Wy-
działu Gospodarczego Piotr Świder, prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Dukli An-
drzej Dziedzic, radni RM w Dukli: Zenon 
Leńczyk, Władysław Boczar, Jan Marszał, 
dyrektor Zespołu Karpackich Parków Kra-
jobrazowych w Krośnie z siedzibą w Du-
kli Łukasz Piróg, dyrektorki: Ośrodka Kul-
tury w Dukli Małgorzata Walaszczyk-Fa-
ryj, Miejskiego Ośrodka Opieki Społecz-

nej w Dukli Małgorzata Bielec i Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Cergowej 
Bogumiła Dymek-Urynowicz, a przede 
wszystkim Seniorzy uczestnicy Gminnego 
Klubu Seniora wraz z pracownikami klubu.

Burmistrz Dukli powiedział: Starość 
jest nieunikniona, jednak nie musi ona 
oznaczać bierności, choroby, samotności, 
wręcz przeciwnie, dzięki wydłużaniu się 
ludzkiego życia i stałej poprawie jego ja-
kości, w tym także stanu zdrowia, może być 
to czas aktywnej realizacji własnych pasji 
i marzeń. Motywacją do realizacji zadania 
było przede wszystkim przeciwdziałanie 
osamotnieniu i utworzenie bezpiecznego, 
przyjaznego miejsca dla Seniorów. (….)
Projekt Gminny Klub Seniora w Dukli ma 
na celu zwiększenie dostępności do usług 
środowiskowych i opiekuńczych w zakre-
sie przeciwdziałania osamotnieniu i margi-
nalizacji niesamodzielnych seniorów z te-
renu gminy Dukla. Całkowita wartość pro-

jektu 932.097,00 zł, w tym kwota dofinan-
sowania 885.492,10 zł, ( UE 792.282,45 zł, 
dotacja celowa 93.209,65 zł), wkład wła-
sny 46.604,90 zł. Okres realizacji projektu: 
01.10.2017 – 31.03.2020 r. dla 80 uczest-
ników (56K i 24M) , w tym dostosowanie 
obiektu: X-XII. 2017 r. Aktualnie jest 23 
uczestników w trakcie realizacji projektu, 
a pierwsze zajęcia rozpoczęły się 15 lutego 
2018 r. (……..). Następnie nastąpiło po-
świecenie obiektu przez o. Tacjana Mroza 
i symboliczne przecięcie wstęgi przez wła-
dze gminy Dukla, panią wicemarszałek 
Marię Kurowską i reprezentantów Gmin-
nego Klubu Seniora. Seniorzy zaprezento-
wali specjalnie na tę okazje przygotowany 
program artystyczny pod kierunkiem kie-
rowniczki Aleksandry Okońskiej –Szczu-
rek i Jolanty Czapskiej – były to piosenki 
i skecze. Pani kierownik przedstawiła pre-
zentację „Gminny Klub Seniora”, w której 
pokazała przygotowania pomieszczeń, w 
których obecnie mieści się klub.

Były także drobne prezenty dla Klubu 
od wicemarszałek Marii Kurowskiej anioł 
i od burmistrza Dukli Andrzeja Bytnara 
sprzęt kuchenny.

Krystyna Boczar-Różewicz

ciąg dalszy na str. 7 u 
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Z posiedzenia Rady 
Miejskiej w Dukli

Sesja Rady Miejskiej w Dukli odbyła się 27 marca 2018 
roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli. W se-
sji udział wzięli radni: Andrzej Dziedzic, Halina Pietruś, Boh-
dan Gocz, Krzysztof Woźniak, Jan Marszał, Zenon Leńczyk, 
Mariusz Folcik, Tomasz Węgrzyn, Władysław Boczar, Adam 
Faustus, Zbigniew Głód, Andrzej Kędra, Ewa Przystasz, Jan 
Dembiczak, Teresa Belcik oraz Burmistrz – Andrzej Bytnar, 
Zastępca Burmistrza – Elżbieta Wróbel, Skarbnik Gminy –  
Jolanta Bik, sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych. 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Dukla z orga-

nizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.

6. Analiza finansowa oświaty w Gminie Dukla za rok 2017.
7. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych  

w Dukli za 2017 rok.
8. Informacja na temat planowanych i realizowanych przez 

gminę inwestycji z podziałem na inwestycje z udziałem 
środków zewnętrznych.

9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-
dzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 
ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (druk nr 346),

b) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i in-
nych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 
na terenie Gminy Dukla oraz trybu przeprowadzania kon-
troli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 
(druk nr 347),

c) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronie-
nia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dukla (druk nr 
348),

d) uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 
Gminie Dukla na lata 2018-2020 (druk nr 349),

e) podziału Gminy Dukla na okręgi wyborcze, ustalenia 
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  
w każdym okręgu wyborczym (druk nr 350),

f) podziału Gminy Dukla na stałe obwody głosowania, usta-
lenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych ko-
misji wyborczych ( druk nr 351),

g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 
(druk nr 352),

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Du-
kla na lata 2018-2027 (druk nr 353),

i) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 
1.048.593,72 zł (druk nr 354),

j) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019 (druk nr 355).
11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
12. Oświadczenia i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

Rada Miejska w Dukli po wysłuchaniu opinii poszcze-
gólnych komisji podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr LI /337/18 ustalenia szczegółowych zasad pono-

szenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielają-
cych schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Du-
kla. Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 15 radnych).

2. Uchwałę Nr LI /338/18 w sprawie uchwalenia „Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dukla na lata 
2018-2020. Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 15 
radnych).

3. Uchwałę Nr LI /339/18 w sprawie podziału Gminy Dukla 
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 
Uchwałę podjęto większością głosów: 14 głosów „za” i 1 
„przeciw”.

4. Uchwałę Nr LI /340/18 w sprawie podziału Gminy Dukla 
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwałę 
podjęto większością głosów: 14 głosów „za” 1 „przeciw”.

5. Uchwałę Nr LI /341/18 w sprawie zmian w uchwale budże-
towej Gminy Dukla na rok 2018. Uchwałę podjęto więk-
szością głosów: 13 głosów „za” przy 2 wstrzymujących się 
(głosowało 15 radnych).

6. Uchwałę Nr LI /342/18 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2018-2027. 
Uchwałę podjęto większością głosów: 13 głosów „za” przy 
2 wstrzymujących się (głosowało 15 radnych).

7. Uchwałę Nr LI /343/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego do kwoty 1.048.593,72 zł. Uchwałę podjęto 
większością głosów: 14 głosów „za” przy 1 wstrzymującym 
się(głosowało 15 radnych). 

8. Uchwałę Nr LI /343/18 w sprawie zaciągnięcia zobowią-
zania na rok 2019. Uchwałę podjęto większością głosów: 
12 głosów „za” przy 3 wstrzymujących się (głosowało 15 
radnych). 

9. Uchwałę Nr LI/339/18 w sprawie podziału Gminy Dukla na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

10. Uchwałę Nr LI/340/18 w sprawie podziału Gminy Dukla 
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

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

Halina Cycak
Sekretarz Gminy Dukla 

Gminny Klubu Seniora w Dukli funkcjonuje, dni robocze, 
w godzinach 8:00 – 16:00.

Plan dnia uczestników wypełniają:
• zajęcia ruchowe, 
• zajęcia manualne,
• zajęcia wokalne
• nauka obsługi komputera i korzystania z internetu,
• spotkania z prawnikiem – tematyka dot. seniorów,
• czytanie prasy, książek
• planowane są również spotkania z psychologiem

„Nasza biało-czerwona”
Od 2004 roku 2 maja jest ustano-

wiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Obok Święta Konstytucji 3 Maja   
i Dnia Niepodległości są to najważniej-
sze święta państwowe  w Polsce. Flaga 
państwowa , godło Orła Białego w zło-
tej koronie, umieszczonego na czerwony 
tle oraz hymn Mazurka Dąbrowskiego to 
trzy symbole suwerenności Polski oraz 
historii dziedzictwa kulturowego narodu 
Polskiego. 

Od początków istnienia Państwa Pol-
skiego wykorzystywano różne flagi, któ-
rych barwy zawierały biel i czerwień. Ko-
lory biały i czerwony, jako barwy pań-
stwowe zostały wprowadzone przez par-
lament 7 lutego 1831 roku. Za symbol 
państwowy flaga biało-czerwona została 
uznana dopiero po I wojnie światowej, w 
1919 roku. W ustawie z 31 stycznia 1980 
roku jeszcze dokładniej sprecyzowano ko-
lory i układ polskiej flagi.

Rewitalizacja Starego 
Miasta w Dukli

11 kwietnia br. w godzinach popołudniowych w Transgranicznym Centrum Wymiany 
Kulturalnej w Dukli została otwarta wystawa pt. Rewitalizacja Starego Miasta w Du-
kli – projekt realizacyjny płyty rynku i rekonstrukcji dawnej zabudowy. Wystawa została 
zorganizowana z inicjatywy przewodniczącego Zarządu Osiedla Zenona Leńczyka i bur-
mistrza Dukli Andrzeja Bytnara. Wystawę składająca się z projektów rewitalizacji płyty 
rynku i rysunków poglądowych rewitalizacji elewacji budynków otworzył burmistrz Du-
kli Andrzej Bytnar.

W spotkaniu uczestniczyli zainteresowani mieszkańcy Dukli, autor projektu arch. Ma-
rek Gransicki, studenci Budownictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kro-
śnie i zaproszeni goście. Arch. Marek Gransicki zaprezentował program rewitalizacji. Po 
prezentacji wywiązała się dyskusja. Wystawę można obejrzeć jeszcze do końca kwietnia 
w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 38 w 
godz. od 8.00 – 19.00. Zapraszamy.

Rewitalizacja Starego Miasta w Dukli obejmuje przebudowę płyty rynku, drogi 
otaczającej rynek, modernizację oświetlenia, a także prace dotyczące zabezpiecze-
nia piwnic przedprożnych pierzei zachodniej i udostępnienie ich zwiedzającym. 
W ramach rewitalizacji zostaną zagospodarowane trzy skwery dwa przy ul. Trakt 
Węgierski, jeden przy ulicy Cergowskiej. Szacowany koszt to około 4 mln zł.

Krystyna Boczar-Różewicz (fot. na wkładce str. 18)

 Barwy naszej narodowej flagi pocho-
dzą od herbu państwa. Biały górny pas wy-
wodzi się od białego orła i białej litewskiej 
Pogoni, czerwony dolny od pola tarczy 
herbowej. Biel w połączeniu z czerwie-
nią jako symbole zaistniały 3 maja 1792 
r. Wówczas Polki dla uczczenia pierwszej 
rocznicy Konstytucji 3 maja przewiesiły 
białe szarfy przez czerwone suknie. 

Biel na polskiej fladze  symboli-
zuje „dobro i czystość dążeń narodu pol-
skiego”, a czerwień „dostojność i majestat 
władców polskich”. Biel jest symbolem 
czystości, lojalności, pokory i szlachetno-
ści. Czerwień oznacza miłość, zapał i po-
święcenie. Takie znaczenie mają kolory 
polskiej flagi.

W związku z 100 rocznicą Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości i zbliżającym 
się Dniem Flagi Burmistrz Dukli ogłasza 
konkurs „Nasza biało-czerwona”, który 
zostanie udostępniony na  https://www.
facebook.com/dukla.it. Konkurs adreso-
wany jest do osób zameldowanych na te-
renie Gminy Dukla. Aby wziąć w nim 
udział trzeba odpowiedzieć poprawnie 
na 3 pytania umieszczone na ww. stronie  
i przesłać odpowiedzi na adres tit@dukla.
pl bądź osobiście zgłosić się do punktu  
Transgranicznej Informacji Turystycz-
nej w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 26a 
(przystanek autobusowy) i udzielić odpo-
wiedzi na pytania konkursowe. Pierwsze 
dziewięćdziesiąt osób otrzyma flagę, a do-
datkowo pierwsze dziesięć odbierze przy-
pinkę z herbem Dukli. 

Barbara Pudło

Dodatkowo projekt zakłada wyjazdy do kina (1 na kwartał), 
organizację imprez okolicznościowych oraz jednodniowy wy-
jazd do Łańcuta.

Odpłatność 50 zł/miesiąc jeżeli dochód uczestnika przekra-
cza 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej tj.:

• dla osoby samotnie gospodarującej – 951,00 zł,
• dla osoby w rodzinie – 771,00 zł.

www.klubseniora.dukla.pl
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Podpisanie umowy na Koncepcję 
Programową dla odcinka S19 
Dukla-Barwinek

24 kwietnia br. Dukli odbyła się kon-
ferencja prasowa dotycząca podpisania 
umowy na Koncepcję Programową dla 
odcinka S19 Dukla-Barwinek z udziałem 
m.in. ministra infrastruktury Andrzeja 
Adamczyka, europosła Tomasza Poręby, 
przewodniczącego Sejmowej Komisji In-
frastruktury posła Bogdana Rzońcy, dy-
rektora Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Rzeszowie Bogdana 
Tarnawskiego, radnego Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego Czesława Łą-
czaka, władz samorządowych gminy Du-
kla tj. burmistrza Dukli Andrzeja Bytnara 
i przewodniczącego Rady Miejskiej w Du-
kli Andrzeja Dziedzica, radnych Rady 
Miejskiej w Dukli i sołtysów oraz przed-
stawiciela firmy Multiconsult Polska pre-
zesa Jarosława Wielopolskiego, która  
w przetargu złożyła najkorzystniejszą 
ofertę i zaoferowała kwotę ponad 8,4 mln 
zł za wykonanie Koncepcji Programowej 
w okresie 22 miesięcy.

To ostatni etap 75-kilometrowego frag-
mentu S19 Babica-Barwinek, dla którego 
zostanie przygotowana szczegółowa kon-
cepcja programowa z pełnym rozpozna-
niem geologicznym. Podpisana dzisiaj 
umowa jest kolejnym krokiem do spełnie-
nia marzeń mieszkańców Podkarpacia, ale 
także wszystkich kierowców podróżują-
cych na kierunku północ-południe. Na ca-
łym odcinku S19 od Rzeszowa do granicy 
państwa w Barwinku trwają już prace kon-
cepcyjne, które po zakończeniu pozwolą 
na ogłoszenie przetargu na projekt i bu-
dowę szlaku Via Carpatia. Droga ekspre-
sowa S19 to priorytetowa inwestycja dla 
polskiego rządu i bardzo ważna trasa dla 
transportu międzynarodowego, dlatego tak 
istotne jest, abyśmy domknęli jej realiza-
cję - powiedział Andrzej Adamczyk, mini-
ster infrastruktury w Dukli.

Odcinki drogi ekspresowej S19 od wę-
zła Babica przez węzły Domaradz, Miejsce 
Piastowe i Dukla aż do Barwinka o łącznej 
długości 75 km, stanowiące część szlaku 
Via Carpatia, przewidziane są do realiza-
cji w systemie „projektuj-buduj”. Droga 
będzie posiadać przekrój poprzeczny dwu-
jezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym 
kierunku. Dziś, czyli 24 kwietnia 2018 

roku podpisano umowę na 
ostatni, 18-kilometrowy 
odcinek ekspresówki pro-
wadzący do granicy ze 
Słowacją. Wraz z dzi-
siejszą decyzją roz-
poczynają się realne 
prace na kluczowym od-
cinku S19 wiodącym do 
granicy polsko-słowac-
kiej. Pozwolą one na opra-
cowanie programu i roz-
wiązań dla przyszłego wyko-
nawcy tej drogi. W tym roku to 
już kolejna ważna decyzja w zakre-
sie budowy S19 między Babicą a Bar-
winkiem. Dwa miesiące temu podpisano 
umowę na przygotowanie koncepcji pro-
gramowej na odcinku Babica-Domaradz, 
a następnie także dla dwóch kolejnych od-
cinków, tj. węzeł Domaradz - węzeł Miej-
sce Piastowe oraz węzeł Miejsce Piastowe 
- węzeł Dukla. Na odcinku Dukla - Barwi-
nek prace budowlane planowane są na rok 
2023 -– powiedział Tomasz Poręba.

W ramach podpisanych umów zostanie 
przygotowane m.in. kompleksowe rozpo-
znanie geologiczne, analiza i prognoza ru-
chu, wariantowe rozwiązania techniczne 
planowanej drogi wraz z obiektami inży-
nierskimi, opracowania ekonomiczno-fi-
nansowe, analiza zagrożenia powodzio-
wego oraz organizacja i bezpieczeństwo 
ruchu. Rozwiązania projektowe Koncep-
cji Programowej pozwolą na opracowanie 
Programu Funkcjonalno – Użytkowego,  
w oparciu o który zostanie wyłoniony przy-
szły Wykonawca drogi ekspresowej S19. 
GDDKiA dokonała także wyboru wyko-
nawców liczących w sumie 22 km odcin-
ków Nisko Południe-Podgórze i Podgó-
rze-Kamień - będą to odpowiednio Stra-
bag i Budimex. Te prace przy drodze S19 
były możliwe dzięki ubiegłorocznej decy-
zji o podpisaniu aneksu do kontraktu tery-
torialnego z rządem na kwotę 24 mld zł na 
budowę S19 od Babicy do Barwinka

Poseł Bogdan Rzońca przypomniał, że 
idea utworzenia szlaku została zapoczątko-
wana w 2006 roku w Łańcucie przez mini-
strów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod 
patronatem ówczesnego prezydenta RP Le-
cha Kaczyńskiego. A także, że dziś trudno 

sobie wyobrazić, ale planuje się, że w 2025 
roku będziemy jeździć z Barwinka do Su-
wałk, drogą szybką i bardzo nowoczesną. 
Będzie to impuls do rozwoju gospodarki, 
bowiem drogą S19 interesują się państwa 
skandynawskie i bałkańskie. Dla Dukli za-
świeciło dzisiaj słońce dla nowej drogi, 
drogi S19, która rozwiąże wiele proble-
mów naszego miasta. Pan minister powie-
dział, że to jest ostatni odcinek S19, a ja po-
wiem, że to powinien być pierwszy odcinek 
drogi, bo to jest wizytówka naszego kraju, 
tu zaczyna się Polska. Marzy mi się, aby się 
spotkać w Dukli na uroczystym otwarciu w 
2024, czy w 2025roku. Powstająca droga 
poprawi jakość życia mieszkańcom gminy, 
poprawi bezpieczeństwo i to są główne za-
lety tej drogi, nie mówię już o wpływie na 
rozwój gospodarki. Dziękuję za wszystko, 
za to że w Dukli i że w końcu można powie-
dzieć start dla S19 – powiedział burmistrz 
Dukli Andrzej Bytnar.

Via Carpatia to planowany szlak 
międzynarodowy, który ma przebiegać  
z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Bia-
łystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Ko-
szyce do Debreczyna na Węgrzech, a da-
lej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma 
docierać m.in. do rumuńskiego portu  
w Konstancy nad Morzem Czarnym 
oraz greckich Salonik nad Morzem 
Egejskim.
Krystyna Boczar-Różewicz (fot. na str. 2) ciąg dalszy na str. 12 u 

Konkursy na stanowiska 
dyrektorskie 
rozstrzygnięte

W roku 2018, w związku z zakończe-
niem kadencji z dniem 31 sierpnia 2018 
roku dyrektorów w szkołach podstawo-
wych w Równem, Tylawie, Łękach Du-
kielskich i Jasionce, zgodnie z obowiązu-
jącą procedurą odbyły się konkursy na sta-
nowiska dyrektorskie w tych szkołach.

w dodatkowych zajęciach umuzykalniają-
cych, plastycznych, czytelniczych, robo-
tyki, przyrodniczych, matematycznych i ję-
zykowych. Część tych zajęć jest organizo-
wana dzięki projektowi „Nowa jakość edu-
kacji w gminie Dukla”. Do działań wycho-
wawczych szkoły zaliczyć można spotka-
nia młodzieży z funkcjonariuszami policji, 
straży pożarnej, straży granicznej, podróż-
nikami. Niezwykle wychowawczą funkcję 
mają również wycieczki edukacyjne oraz 
zielone szkoły, które dzięki staraniom na-
uczycieli są w bardzo przystępnej cenie  
i wysokiej jakości. 

Misją dyrektorki szkoły jest tworze-
nie w Równem szkoły nowoczesnej, otwar-
tej na potrzeby zmieniającego się świata  
i młodych ludzi, ale również dbanie o trady-
cję, kulturę i pamięć historyczną. Ucznio-
wie wychowywani są poprzez udział w róż-
nych akcjach, zarówno ogólnopolskich jak 
i lokalnych. Działania edukacyjne i wycho-
wawcze pragnie wypełniać dzięki dobrze 
dobranej i wykwalifikowanej kadrze peda-
gogicznej i wsparciu rodziców.

ciel i dyrektor. Jego wielką satysfakcją jest 
udział w budowie nowego budynku szkoły, 
boisk „Orlika”, placu zabaw czy wdroże-
nia TIK do procesu dydaktycznego naszej 
szkoły. 

Powołany na kolejną kadencję w czasie 
wprowadzania nowej reformy oświatowej, 
która przywróciła ośmioletnią Szkołę Pod-
stawową w Tylawie zamierza nadal dbać  
o jej rozwój i wyjątkowe miejsce w środo-
wisku lokalnym.

W Szkole Podstawowej w Równem 
im. Marii i Michała Krukierków ponow-
nie dyrektorką została p. Katarzyna Recz-
kowska-Buryła. Funkcję dyrektora Szkoły 
w Równem pełniła już dwie kadencje w la-
tach: 2008-2013 i 2013-2018. W czasie tych 
kadencji szkoła w Równem realizowała 
liczne projekty, zwłaszcza ogólnopolskie. 
Do tych najważniejszych należy zaliczyć 
„Szkoła z Klasą 2.0”, „WF z Klasą 2.0”, 
„Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole”, 
Warsztaty w Warszawskiej Szkole Filmo-
wej, „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Soli-
darna Szkoła” oraz program Erasmus+. Od 
kilku lat szkoła wdraża, jako innowację, 
„Ocenianie Kształtujące”, które ma pomóc 
uczniowi uczyć się, motywować do pracy, 
którego celem jest przede wszystkim pod-
niesienie efektywności nauczania i uczenia 
się. Wzorcowo układa się współpraca ze 
środowiskiem lokalnym oraz organem pro-
wadzącym. W szkole działa SK „Caritas”, 
Szkolne Koło Wolontariatu”, 14 Drużyna 
Harcerska Watra i 14 Gromada Zuchowa 
„Mieszkańcy Galaktyki”. Uczniowie roz-
wijają swoje pasje i zainteresowania m. in. 

W Szkole Podstawowej w Tylawie 
ponownie dyrektorem wybrany został  
p. Aleksander Kosior. Funkcje dyrektora 
pełnił już w poprzednich kadencjach.

Szkoła Podstawowa w Tylawie to miej-
sce Jego pierwszej edukacji, pracy i pełnie-
nia funkcji dyrektora szkoły. Przez czter-
dzieści lat poznawał ją jako uczeń, nauczy-

W Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Łękach Dukielskich na sta-
nowisko dyrektora wybrana została p. Be-
ata Węgrzyn. Nowo powołana dyrektor 
jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Rzeszowie na kierunku historia. 
Ukończyła również studia podyplomowe  
z zakresu wychowania fizycznego z gimna-
styką korekcyjną oraz bibliotekoznawstwo. 
W Szkole Podstawowej w Łękach Dukiel-
skich pracuje od 26 lat jako nauczycielka 
historii i wychowania fizycznego. Praca  
w szkole publicznej, pozwoliła jej dosko-
nale poznać środowisko szkolne, jego zło-
żone problemy oraz obiektywnie oceniać 
sposoby ich rozwiązywania. Funkcja dy-
rektora szkoły w środowisku wiejskim to 
według pani Beaty Węgrzyn prawdziwe 
wyzwanie nie tylko od strony dydaktycz-
nej, która ma zapewnić jak najwyższy po-
ziom kształcenia, ale przede wszystkim 
w sferze wychowawczej, która kształtuje 
młodego człowieka do funkcjonowania  
w społeczeństwie z poszanowaniem tra-
dycji, kultury i zasad dobrego wychowa-
nia. Priorytetem dla Niej będzie promo-
wanie wśród uczniów zdrowego i aktyw-
nego stylu życia poprzez umożliwienie im 
udziału w różnych imprezach i zawodach 
sportowych, programach oraz konkursach 
promujących zdrowie. W zakresie wycho-

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar wręcza nomina-
cję na dyrektora SP w Łękach Dukielskich Beacie 
Węgrzyn

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar wręcza nominację 
na dyrektora SP w Równem Katarzynie Reczkow-
skiej-Buryło

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar wręcza nominację 
na dyrektora SP w Tylawie Aleksandrowi Kosior
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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

XXIV GMINNY PRZEGLĄD 
PIOSENKI RELIGIJNEJ

 REGULAMIN 
1. Kategorie wiekowe:
 I – do klasy „0” włącznie, II – klasy I – III, III – klasy IV– VII, 
IV – gimnazjum, V – dorośli
2. W przeglądzie mogą wystąpić soliści, duety i zespoły (powyżej 
3 osób) z terenu gminy Dukla.
3. Kategorie „duety” i „zespoły” zostaną wyodrębnione w przy-
padku odpowiedniej ilości zgłoszeń.
4. Każdy wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania jed-
nego utworu (trwającego maksymalnie do 3 minut) z podkładem 
muzycznym (płyta CD w formacie audio, mp3), lub „żywym” 
akompaniamentem.
5. Kryteria oceny 
 - muzykalność wokalistów, naturalną, niekonwencjonalną inter-
pretację i wykonanie, 
 - warunki głosowe, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny. 
6. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Ośrodka Kultury do 
dnia 18 maja 2018r. lub na e-mai norbert@dukla.pl 
7. Konkurs odbędzie się 25 maja 2018r. o godz. 9.00 w sali ki-
nowo-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli 

Karta zgłoszenia
XXIV PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ 2018r.

Nazwisko i imię ............................................................................

Tytuł utworu .................................................................................

Placówka delegująca ....................................................................

Tel. kontaktowy ............................................................................

Kategoria .....................................................................................
 
Przystępując do konkursu akceptuję regulamin, jednocześnie wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OŚRODEK KUL-
TURY z siedzibą w DUKLI, ul. Trakt Węgierski 38 w celu promocji w 
galerii foto video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, że po-
danie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarza-
nia danych, prawo dostępu do treści swoich danych.

  .....................................................................
       (podpis) 

8. Powołane przez organizatora jury przyzna I, II i III miejsca oraz 
wyróżnienia. 
9. Jury może przyznać Grand Prix Przeglądu. 
10. Uczestnicy poprzez przystąpienie do Przeglądu wyrażają 
zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na 
publikacje wszelkich utrwalonych materiałów w określony przez 
Ośrodek Kultury sposób. 

KONKURS PLASTYCZNY
Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza dzieci, młodzież oraz do-
rosłych z terenu gminy Dukla  do wzięcia udziału w konkur-

sie plastycznym pt. 

WIEŻA BABEL 

REGULAMIN 
1.Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę wykonaną dowolną 
technika plastyczną. 

2. Prace konkursowe wyłącznie w formacie A-3. 

3. W konkursie wezmą udział te prace, które zostaną nadesłane do 
14 maja 2018  do godz. 16.00 do Ośrodka Kultury w Dukli ul. 
Trakt Węgierski 38, 38-450 Dukla

4. Każda praca powinna być dokładnie opisana (imię i nazwisko, 
kategoria, szkoła). Informacja umieszczona na małej karteczce z 
przodu pracy w prawym dolnym rogu. 

Nagrody wręczane będą podczas XXIV Gminnego Przeglądu Pio-
senki Religijnej. Prace nieodebrane do 25 maja ulegną zniszczeniu.

5. Komisja konkursowa będzie oceniać prace w kategoriach wie-
kowych: 

 Kat I - kl I - III 

 Kat II - kl IV- VII

 Kat III - Gimnazjum 

 Kat IV - Dorośli 

6. Kryteria oceny: pomysł, stopień trudności, zgodność pracy z te-
matem konkursu, ogólny wyraz artystyczny. 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 maja 2018r. 

V Powiatowy Przegląd  
Piosenki Znanej  

i Lubianej  
„PIOSENKA RETRO”

  REGULAMIN
ORGANIZATOR: Ośrodek Kultury w Dukli
CEL PRZEGLĄDU:
- inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych 
 w dziedzinie poezji i muzyki,
- konfrontacja dokonań twórczych.

TERMIN: 11 maja 2018. godz. 9.00

MIEJSCE: Sala widowiskowo – kinowa, Ośrodek Kultury 
w Dukli ul. Kościuszki 4

ZASADY UCZESTNICTWA:
- przegląd jest imprezą otwartą dla mieszkańców powiatu kro-
śnieńskiego,
- uczestnikami mogą być wyróżniający się amatorzy (soliści  
i zespoły),
- wykonawca (zespół) przygotowuje jeden utwór polskiego cenio-
nego, polskiego wykonawcy,
- zgłaszający przekaże na adres: Ośrodek Kultury w Dukli, ul. 
Trakt Węgierski 38, 38-450 Dukla lub mail: norbert@dukla.pl w 
terminie do 7 maja 2018r. do godz 15.00 wypełnioną i podpisaną 
kartę uczestnictwa,
KATEGORIE WIEKOWE:
 I – szkoły podstawowe II – gimnazja+ 7 klasa SP 
 III – szkoły ponadgimnazjalne IV – dorośli

Karta zgłoszenia
V Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej 

2018

Nazwisko i imię ...........................................................................

Kategoria ......................................................................................

Tytuł utworu .................................................................................

Placówka delegująca ....................................................................

Tel. opiekuna ................................................................................

Akceptując regulamin i biorąc udział w konkursie - wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych przez OŚRODEK KULTURY z sie-
dzibą w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto 
video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, że podanie da-
nych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania da-
nych oraz prawo dostępu do treści swoich danych. 

  .....................................................................
       (podpis) 

JURY: Prezentowane utwory wysłucha i oceni powołane przez or-
ganizatorów Jury

ZASADY ORGANIZACYJNE: Uczestnicy przeglądu przyjeż-
dżają na koszt własny.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i ostatecznej interpre-
tacji regulaminu.
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom a laureaci nagrody.
Informacje na temat przeglądu można uzyskać:
Ośrodek Kultury w Dukli, tel. 662054407 w godz. 11.00 - 16.00 
oraz na stronie internetowej www.ok.dukla.pl 

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI  
I PROZY O TEMATYCE RELIGIJNEJ

 Regulamin: 
1. Konkurs jest imprezą otwartą dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych z terenu gminy 
Dukla. 
2. Każdy uczestnik prezentuje jeden do-
wolnie przez siebie wybrany utwór – 
wiersz lub proza (fragment) 
3. Utwór powinien być dobrany do wieku 
(zrozumiały dla wykonawcy) 
4. Uczestnicy oceniani będą w następują-
cych kategoriach wiekowych:
 kat I - przedszkolaki 
 kat.II - klasy I do III 
 kat.III - klasy IV do VII
 kat.IV - gimnazjum 
 kat.V - dorośli 

5. Kryteria oceny: właściwy dobór reper-
tuaru, kultura słowa, dykcja, interpretacja 
tekstu i ogólny wyraz artystyczny. 
6. Komisja konkursowa przyzna I , II, III 
miejsca oraz wyróżnienia. 

7. Konkurs przeprowadzony zostanie w 
dniu 25 maja 2018r. od godz. 9.00 w Sali 
widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kul-
tury w Dukli. 

W razie dużej ilości uczestników konkurs 
zostanie podzielony lub przeniesiony na 
inny dzięń.

Informacje opublikowane będą na stronie 
www.ok.dukla.pl

8. Karty zgłoszeń należy przesłać do 
dnia 18 maja 2018r. do godz 16.00 pod 

adres norbert@dukla.pl lub Ośrodek Kul-
tury w Dukli ul. Trakt Węgierski 38. 38-
450 Dukla Tel . 662054407
 - imię i nazwisko 
 - tytuł utworu 

ciąg dalszy na str. 12u 



str. 12  nr 5/2018 nr 325  str. 13  

Pieniądze do wzięcia:
Informacje o aktualnych konkursach: 
1.Konkurs MŁODZIEŻ SOLIDNA W DZIAŁANIU https://efs.mrpips.gov.

pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.01.04.00-ip.03-00-00118- termin od 
1.05.2018 r. - 20.05.2018 r.

2. Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków http://www.eurodesk.pl/
granty/kultura-interwencje pozostało jeszcze trzy nabory do 15 maja; do 16 
lipca; do 14 września.

3. Międzynarodowy Młodzieżowy Konkurs na Esey http://www.eurodesk.pl/
granty/miedzynarodowy-mlodziezowy-konkurs-na-esej termin do 15 czerwca 
2018 roku

4.Program Klub https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszec-
hny/2018-rok/2251,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-
realizacje-w-2018-roku-pro.html termin do 8 maja 

Krystyna Boczar-Różewicz

u dokończenie ze str. 9

Konkursy na stanowiska dyrektorskie rozstrzygnięte

wania celem będzie kształtowanie postaw 
patriotycznych oraz zaszczepienie w wy-
chowankach umiłowania Małej Ojczy-
zny jako obszaru atrakcyjnego turystycz-
nie, bogatego pod względem kulturowym, 
przyrodniczym, krajoznawczym oraz reli-
gijnym. 

Misją dyrektorki szkoły jest dążenie do 
tego, aby szkoła stawała się nadal otwarta 
na kontakty ze środowiskiem lokalnym, za-
mierza kontynuować dotychczasowe im-
prezy środowiskowe zgodnie ze szkolnym 
kalendarzem uroczystości. Pragnie stwo-
rzyć przyjazną szkołą zapewniającą wysoki 
poziom nauczania dostosowany do moż-
liwości każdego ucznia, bezpieczeństwo 
uczniów i pracowników szkoły, integro-
wanie całej społeczności wiejskiej wokół 
placówki, ale także otwarcie na potrzeby 
i specyfikę środowiska lokalnego, inspiro-
wanie nauczycieli, uczniów i rodziców do 
wspólnego działania, którego efektem bę-
dzie dobre wychowanie przyszłych poko-
leń. Ma nadzieję, że pełniąc funkcję dy-

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar wręcza nominację 
na dyrektora SP w Jasionce Ewie Piróg

rektora Szkoły Podstawowej w Łękach Du-
kielskich sprosta oczekiwaniom rodziców, 
uczniów, organu prowadzącego i środowi-
ska lokalnego. 

W Szkole Podstawowej w Jasionce 
na stanowisko dyrektora wybrana została 
p. Ewa Piróg. Nowo powołana dyrektorka 
jest absolwentką Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, gdzie uzyskała licencjat w zakresie 
nauczania fizyki i matematyki i magistra na 
kierunku fizyka w 2007 roku. Pracę zawo-
dową rozpoczęła 1 września 2006 roku w 
Szkole Podstawowej w Łężanach jako na-
uczyciel matematyki. Od 1 września 2007 
pracuje w szkołach gminy Dukla jako na-
uczyciel fizyki i matematyki. W 2012 roku 
uzyskała stopień awansu zawodowego na-
uczyciela mianowanego, a w 2016 r. sto-
pień nauczyciela dyplomowanego. Ukoń-
czyła między innymi kursy kwalifikacyjne 
z zakresu zarządzania oświatą oraz terapii 
pedagogicznej. 

Jako dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Jasionce zamierza konsekwentnie dążyć 

do rozwoju placówki, tak aby była nowo-
czesną i przyjazną uczniom, rodzicom, na-
uczycielom. Będzie zarządzać nią w spo-
sób czynny i innowacyjny. Kierując pracą 
szkoły chce być otwarta na kontakty ze śro-
dowiskiem lokalnym opierając się na wza-
jemnym partnerstwie, pełnym zaufaniu  
i szacunku. 

Krystyna Boczar-Różewicz

 - kategoria 
 - instytucja delegująca 
 - imię i nazwisko opiekuna 
 - telefon kontaktowy 

9. Cel konkursu: 
 - popularyzacja poezji i prozy o treściach re-

ligijnych autorów duchownych i świeckich, 
 - pielęgnowanie wartości estetycznych i lite-

rackich języka polskiego, 
 - kształtowanie kultury żywego słowa, rozwi-

janie wyobraźni,

10. Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmian w regulaminie.
11. Uczestnicy poprzez przystąpienie do prze-
glądu wyrażają zgodę na fotografowanie i fil-
mowanie swoich występów oraz na publika-
cje wszelkich utrwalonych materiałów w okre-
ślony przez Ośrodek Kultury sposób. 

u dokończenie ze str. 11

KONKURS RECYTATORSKI 
POEZJI I PROZY O TEMA-
TYCE RELIGIJNEJ

Towarzystwo Sportowe Pro- Familia,PZTS w Warszawie, POWZTS w Rzeszowie zapraszają wszyst-
kich chętnych, sympatyków tenisa stołowego - dzieci, młodzież, rodziców, zawodników z woj podkar-
packiego, Gminy Dukla na :

XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym

PRO- FAMILIA CUP 2018
 Miejsce i czas: Frysztak – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 
Wybickiego 25 (za gimnazjum publicznym nr.1). Turniej odbędzie 
się w dniu – 10.06.2018
  
Zasady uczestnictwa: 
 - w turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie drużyny - ( rodziny ) w 
konfiguracjach rodzic + dziecko - tzn: 
 ojciec + dziecko, matka + dziecko, dziadek + wnuczek
 - w turnieju nie uwzględniamy rodzin w składzie dziecko + dziec-
ko, rodzic + rodzic 
Kategorie wiekowe:
 1. kategoria rodzic + dziecko do 11 lat – rocznik 2007 i młodsi
 2. kategoria rodzic + dziecko od 12 do 13 lat – rocznik 2006 - 2005
 3. kategoria rodzic + dziecko od 14 do 15 lat – rocznik 2004 - 2003
 4.kategoria rodzic + dziecko dod 16 do 17 lat - rocznik 2002, 2001
 5. kategoria rodzic + dziecko powyżej od 18 lat i wyżej – rocz-
nik 2000 i starsi
 6. kategoria VIP– władze samorządowe, sponsorzy, prezesi, pa-
tronaci działacze

Cel organizowanej imprezy:
 - promocja Tenisa Stołowego na terenie województwa podkar-
packiego i Polski południowo – wschodniej.
 - aktywizacja sportowa jednym z warunków wpływających na roz-
wój kultury fizycznej dzieci, młodzieży rodziców i całych rodzin.
 - popularyzacja Tenisa Stołowego jako aktywnej formy spędza-
nia wolnego czasu wśród rodzin, osób nieaktywnych zawodowo i 
społecznie.
 - tworzenie warunków dla sportu rodzinnego mającego na celu 
zapobieganiu patologiom społecznym poprzez celową, optymalną 
organizacją czasu wolnego

System rozgrywek:
 - w każdej kategorii rozlosowane zostaną grupy w której uczest-
niczyć będzie cztery, lub trzy rodziny będzie to zależne od ilości 
zgłoszonych rodzin. 
 - awans do dalszych gier uzyskają po dwie najlepsze rodziny z 
grupy.
 - po rozgrywkach grupowych turniej zostanie przeprowadzony 
systemem pucharowym.
 - wszystkie mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów.
 - drużyny zajmujące trzecie, czwarte miejsca w grupach kończą 
udział w zawodach.
 - mecze główne - finałowe w każdej kategorii do trzech wygra-
nych setów.
 organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek ( w przy-
padku późnego rozgrywania meczy finałowych możliwość zmiany, 
do dwóch wygranych setów.

NAGRODY w poszczególnych kategoriach od 1 do 4 miejsca:
 Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii – sprzęt sportowy 
(Okładzina TIBHAR + nagrody rzeczowe- torby, plecaki)
 Za zajęcie II miejsca w każdej kategorii – sprzęt sportowy 
(Okładzina TIBHAR + nagrody rzeczowe – torby, plecaki)
 Za zajęcie III miejsca w każdej kategorii – sprzęt sportowy (deska 
tenisowa TIBHAR + nagroda rzeczowa)
 Za zajęcie IV miejsca w każdej kategorii – nagroda rzeczowa, gra-
werowany ręcznie puchar szklany, dyplom

 Wszystkie rodziny za I; II; III miejsca otrzymują także grawerowa-
ne ręcznie puchary szklane, dyplomy
 Dla wszystkich rodzin którzy ukończą zawody po rozgrywkach 
grupowych nagrody pocieszenia od sponsorów, władz samorządo-
wych, organizatorów
 Możliwość nagród indywidualnych od sponsorów - do wyboru 
przez nagradzanych
Przewidziana nagroda dla najmłodszego i najstarszego zawodnika 
na turnieju – nagrody specjalne 
 
Współorganizatorzy:
POZTS Rzeszów, Starostwo Krosno, Starostwo Strzyżów, LGD 
-Strzyżów, Gmina Frysztak, Gmina Jasło, 
 Gmina Wojaszówka, GOKiR Wojaszówka

Honorowe Patronaty:
 1. POSEŁ NA SEJM R.P. - JOANNA FRYDRYCH
 2. POSEŁ NA SEJM R.P. - BOGDAN RZOŃCA
 3. MARSZAŁEK Podkarpacki - WŁADYSŁAW ORTYL
 4. STAROSTA krośnieński - JAN JUSZCZAK
 5. STAROSTA strzyżowski - ROBERT GODEK
 6. WÓJT GMINY FRYSZTAK - JAN ZIARNIK
 7. WÓJT GMINY JASŁO - STANISŁAW PANKIEWICZ
 8. WÓJT GMINY WOJASZÓWKA - SŁAWOMIR STEFAŃSKI

SPONSOR TYTULARNY: Fundacja Studencka ,, Młodzi - Młodym,,
SPONSORZY GŁÓWNI:ORLEN Południe S.A. PGNiG Oddział Sanok, 
RBDiM Krosno, INWENTECH Group, ZPRE,, Jedlicze,,
Sponsorzy, Patrnerzy: EBA Krosno, Inwest Profil – Bajdy, Krosoft 
Krosno, Max Stone Bratkówka, Uzdrowisko Rymanów,
Sklepy Zielony Koszyk, P.W.Favi Sp. z o.o. F.P.H Iwoniczanka, 
Zakład Budowlany – Frysztak - Drogoń

Pozostałe informacje związane z zawodami:
 - Zapisy przyjmujemy najpóżniej do dnia 08.06.2018 do godz. 

20.00
 - Uczestnicy winni posiadać ważne ubezpieczenie NW.
 - W przypadku braku ubezpieczenia organizator nie ponosi odpo-

wiedzialności.
 - Dla wszystkich uczestników, zawodników zapewniamy ciepły 

posiłek – obiad godz.12.30 do13.30
 - Podczas trwania turnieju całodzienny poczęstunek w formie 

stołu szwedzkiego swojskie jadło, swojskie wyroby, wędliny, 
wyroby garmażeryjne, żurek, ciasta, owoce, kawa, herbata . 

 - Wszyscy uczestnicy otrzymają – woda niegazowana 1,5 – po 2 
sztuki na rodzinę.

Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta pod numerem 13-43-850-95 kom. 
511496054  lub przez mail:jerzy.kaleta@pro-familia.net

Informacje o Turnieju: www.pro-familia.net, zgłoszenia zawodni-
ków na bieżąco w wszystkich kategoriach 

Zakładka : galeria – zdjęcia. Informacje, komunikaty z poprzed-
nich turniejów.

Prezes Towarzystwa
Jerzy Kaleta
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Świąteczny Kiermasz Wielkanocny

Polskie Radio Rzeszów w Dukli

II Piknik Naukowy z „Projektorem”

KGW z Równego ze swoim tradycyjnym jadłem wielkanocnym

Pisanki wykonane przez panie z Mszany

Uczestnicy kiermaszu podczas rozdania 
nagród w konkursach organizowanych 

przez Ośrodek Kultury w Dukli

Fot. Norbert Uliasz

Fot. [arch. OK w Dukli]

Redaktor Renata Machnik i Komendant Gminny Wiktor Madej rozma-
wiali o tradycji pilnowania Grobu Pańskiego

Uczestnicy pikniku z nauczycielami

Podczas doświadczeń

Fot. [arch. SP w Wietrznie]

Małgorzata Walaszczyk-Faryj podczas rozmowy z redaktor Renatą Machnik

Fragment wystawy prac nagrodzonych  
w konkursie na najpiękniejszą pisankę, 
kraszankę, malowankę, stroik i palmę 

wielkanocną

Polskie Radio 
Rzeszów w Dukli

W sobotę Wielkanocną Duklę odwiedziło Polskie Ra-
dio Rzeszów. Tematem kilkugodzinnego spotkania były tra-
dycje lokalne związane ze Świętami Wielkiej Nocy. W au-
dycji uczestniczyli : Dyrektor Ośrodka Kultury, Przedstawi-
ciele Straży Pożarnej, Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Du-
kla, oraz lokalni artyści i pasjonaci tradycji i historii regionu. 

Każdy z gości opowiadał o zwyczajach świątecznych wy-
niesionych z rodzinnego domu oraz z lokalnego terenu. Często, 
w miejscowościach leżących obok siebie, można było spotkać 
zupełnie inne zwyczaje i obrzędy. Ogólnie rzecz biorąc jednak 
całokształt Świąt Wielkanocnych miał wiele cech wspólnych. 
W audycji uczestniczyły trzy pokolenia, więc można z pew-
nością stwierdzić, że tradycja świętowania i kultywowania lo-
kalnych obrzędów wielkanocnych przetrwa przez kolejne lata. 

red
O strażackiej tradycji podczas Świat Wielkiej Nocy opowiadał przewodnicząy 
Zarządu Miejsko -Gminnego Oddziału ZOSP RP Andrzej Ukleja

Świąteczny kiermasz 
wielkanocny

Wielkanoc to najważniejsze i naj-
starsze święto chrześcijańskie upamięt-
niające Zmartwychwstanie Chrystusa. 
Oprócz głębokiego wymiaru ducho-
wego, czas ten jest związany również z 
licznymi tradycjami i zwyczajami, które 
powinniśmy kultywować. W dukielski 
kalendarz wydarzeń na stałe wpisał się 
„Świąteczny Kiermasz Wielkanocny”, 
którego celem jest właśnie zachowanie 
lokalnych zwyczajów oraz integracja 
mieszkańców Gminy. 

Program kiermaszu zorganizowa-
nego tradycyjnie w Niedzielę Palmową, 
25 marca 2018 roku w Transgranicznym 
Centrum Wymiany Kulturalnej, zawie-
rał kilka nieodłącznych punktów: degu-
stację i możliwość nabycia jadła wielka-
nocnego i rękodzieła, wystawę prac pla-
stycznych oraz wręczenie nagród w kon-
kursach organizowanych przez Ośrodek 
Kultury w Dukli.

Na stoiskach z jadłem wielkanoc-
nym zaprezentowały się: Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Myszkowskiego, Rów-
nego i ze Zboisk oraz p. Maria Kołacz 
z Łęk Dukielskich i p. Anna Delimata  
z Barwinka. Goście odwiedzający „Kier-

masz” mogli zakosztować takich regio-
nalnych przysmaków świątecznych jak 
babki wielkanocne, różnego rodzaju cia-
sta, kruche ciasteczka, babeczki czy pas-
chę wielkanocną. Przybyłych często-
wano również żurkiem wielkanocnym. 
Dodatkowo panie z Równego i ze Zbo-
isk zaprezentowały własnoręcznie wy-
konane stroiki i ozdoby świąteczne.  
W części rękodzielniczej  wypełnionej 
kolorowymi pracami w różnych techni-
kach królowały oczywiście tradycyjne 
pisanki przygotowane przez p. Marię 
Kwaśniowską z Barwinka oraz repre-
zentację z Mszany na czele z p. Ewą 
Kaczmarską-Więckowską. Jak co roku 
na kiermasz przybyli uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Dukli prezentujący wła-
sne prace plastyczne wraz z opiekun-
kami Marią Fornal, Katarzyną Poradyło 
i Marią Twardzik. Jajka „oklejanki”, de-
coupage, stroiki i wianki świąteczne za-
prezentowała p. Barbara Marchewka. 
Swoje wyroby rękodzielnicze wystawiły 
również mieszkanki gminy: p. Krystyna 
Szczurek z Cergowej - jajka zdobione 
tasiemką i cekinami, p. Dorota Puchała  
z Równego – palmy wielkanocne, ko-

szyki szydełkowane i jajka w różnych 
technikach oraz p. Agata Bury z Teo-
dorówki – ozdoby z decoupage. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się sło-
miane wyroby p. Stanisława Kolbucha  
z dziećmi. Na kiermaszu gościliśmy rów-
nież trzyosobową reprezentację z Jasła: 
p. Zofię Berezowską z ozdobami z filcu, 
p. Wandę Basińską wyrabiającą szyte  
i szydełkowane serwetki oraz p. Bo-
żenę Kejdrowską z ozdobami szydełko-
wanymi, biżuterią z koralików, sznurka  
i w technice sutasz.

Stałym punktem kiermaszu jest wy-
stawa prac nagrodzonych w „Konkur-
sie Wielkanocnym na Najpiękniejszą Pi-
sankę, Kraszankę, Malowankę, Stroik  
i Palmę Wielkanocną”. W tym roku do-
łączono do niej prace uczniów Szkoły 
Podstawowej w Dukli powstałe podczas 
warsztatów realizowanych przez Sto-
warzyszenie „Animare” i Ośrodek Kul-
tury w Dukli w ramach projektu „Eko w 
tradycji i tworzeniu” finansowanego ze 
środków budżetowych gminy Dukla. 

Po godzinie 14.00 z udziałem bur-
mistrza Dukli – Andrzeja Bytnara od-
było się uroczyste wręczenie nagród we 
wspomnianym wcześniej konkursie pla-
stycznym oraz w zorganizowanym po 
raz pierwszy Wielkim Gminnym Dyk-
tandzie „Złotosłów”. Laureaci otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i upominki. 

Serdecznie dziękujemy osobom za-
angażowanym w organizację wydarze-
nia, szczególnie wystawcom, którzy po-
dzielili się swoim talentem kulinarnym 
bądź plastycznym oraz wszystkim, któ-
rzy tego dnia odwiedzili nasz „Świą-
teczny Kiermasz Wielkanocny”. 

Katarzyna Błaż
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Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego

 
niedziela

Nowy Żmigród

9.00–10.00
Msza Święta w intencji Konfederatów 
Barskich w kościele pw. świętych Piotra 
i Pawła w Nowym Żmigrodzie. Mszę 
Świętą celebrować będą ks. Stanisław 
Szajna, proboszcz para�i w Nowym 
Żmigrodzie oraz ks. Ryszard Szwast 
z Iwli.

10.00–14.00
Objazd po miejscach związanych 
z działaniami Konfederatów Barskich:  
Biecz (kapliczka konfederacka oraz 
kościoły oo. franciszkanów i farny), 
Nowy Żmigród (mogiła konfederacka 
na tamtejszym cmentarzu) oraz Mytarka 
(szaniec), gdzie zostanie poświęcony 
krzyż i odsłonięta pamiątkowa tablica.

14.00–15.00
Przerwa obiadowa.

16.00–17.00
Główne uroczystości rocznicowe, 
w ramach których nastąpi odsłonięcie 
pomnika Kazimierza Pułaskiego na placu 
przed Muzeum w Nowym Żmigrodzie,  
złożenie  kwiatów i okolicznościowe  
wystąpienia.

17.00–17.30
Zwiedzanie ekspozycji dotyczącej 
Konfederacji Barskiej w Muzeum 
im. L. Karcińskiego 
w Nowym Żmigrodzie.

17.30–18.30
Uroczyste zamknięcie obchodów 
rocznicowych w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Nowym Żmigrodzie 
z towarzyszącymi  okolicznościowymi 
wystawami i wręczeniem  uczestnikom 
pamiątek.

 
sobota

Iwla

14.30–16.00
Msza Święta polowa w lesie Łazy-Kąt 
w intencji Ojczyzny i Konfederatów 
Barskich. W koncelebrze o. Alojzy 
Kosobucki OSPPE, proboszcz para�i 
pw. św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim, 
ks. Ryszard Szwast z Iwli i inni kapłani.

Wyjście na Mszę Świętą spod kościoła 
pw. św. Jana Chrzciciela w Iwlii o 13.30. 
W przypadku niesprzyjającej pogody 
Msza Święta zostanie odprawiona 
w kościele.

Po Mszy nastąpi odsłonięcie obelisków 
upamiętniających 250 rocznicę 
Konfederacji Barskiej oraz 100-lecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

16.30–18.30
Zakończenie i podsumowanie 
uroczystości rocznicowych przy domu 
ks. Ryszarda Szwasta w Iwli.
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 
z młodzieżowym zespołem wokalnym z 
Diecezji Bielsko-Żywieckiej przy 
akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP 
z Gaci k. Przeworska.

250 rocznicy 

12 maja – dukla • 13 maja – nowy żmigród • 19 maja – iwla

uroczystości rocznicowe pod
Patronatem Narodowym

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

w stulecie odzyskania niepodległości

Wojewoda
Podkarpacki

Starosta
Krośnieński

Burmistrz
Miasta Dukla

Wójt Gminy
Nowy Żmigród

Dyrektor Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej

w Rzeszowie

Muzeum
Wojska Polskiego

Muzeum
im. Kazimierza Pułaskiego

w Warce

patronat honorowy

Marszałek
Województwa

Podkarpackiego

Towarzystwo
Miłośników

Nowego Żmigrodu

Muzeum 
im. L. Karcińskiego 

w Nowym Żmigrodzie

Muzeum
Historyczne-Pałac

w Dukli

organizatorzy

Gmina Dukla Gmina 
Nowy Żmigród

współorganizatorzy

TVP3 Rzeszów TV Obiektyw Polskie Radio Rzeszów Nowe Podkarpacie

Region Żmigrodzki Dukla.pl terazkrosno.pl nowyzmigrod24.pl

patronat medialny
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sobota

Muzeum 
Historyczne-Pałac 
w Dukli

„dla wolności ginę” 
– kontekst historyczny 
i kulturowy konfederacji 
barskiej w 250 rocznicę 
jej zawiązania

międzynarodowa konferencja naukowa

  
 
  
. . . S C

9.45–10.15
Otwarcie konferencji – przywitanie uczestników

10.15–10.45
Prof. dr hab. Andrzej Nowak
Instytut Historii UJ

Wprowadzenie

10.45–11.15
Prof. dr hab. Zofia Zielińska
Instytut Historyczny UW

W jakim stopniu „Konfederacja Barska” 
Władysława Konopczyńskiego stanowi apologię 
tytułowego ruchu?

11.15–11.45
Dr hab. Arkadiusz Stasiak
Instytut Historii KUL

Biskup kamieniecki Adam Krasiński, 
przywódca konfederacji barskiej

11.45–12.15
Dyskusja

12.15–12.30
Przerwa kawowa

12.30–13.00
Dr hab. Anna Krochmal
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Polityczne, społeczne i religijne skutki 
konfederacji barskiej – zarys problematyki

13.00–13.30
Krzysztof Bajrasz
Rzeszów

Uwagi o przebiegu konfederacji barskiej 
na terenie dzisiejszej południowo-wschodniej 
Polski

13.30–14.00
Doc. PhDr. Martin Javor, PhD, 
Instytut Historii Uniwersytetu w Preszowie

Barska konfederacia a Prešov

14.00–14.30
Dyskusja

14.30–15.30
Przerwa obiadowa

15.30–16.00
Dr Vadzim Anipiarkou, Dr Andrei Miacelski
Instytut Historii 
Narodowej Akademii Nauk Białorusi, 
Oddział Źródłoznawstwa i Archeografii, 
Mińsk

Uwagi o dziejach konfederacji barskiej 
na ziemiach białoruskich

16.00–16.15
Prof. dr hab. Zdzisław Budzyński
Instytut Historii UR

Obraz konfederatów barskich w Beskidzie 
Sądeckim w dziele Michała Łuczewskiego 
„Odwieczny naród” (Toruń 2012) 
• komunikat

16.15–16.30
Dr Maria Czeppe
Instytut Historii PAN 
– Polski Słownik Biograficzny, Kraków

Przebieg konfederacji w świetle pamiętników 
Jędrzeja Jabłonowskiego • komunikat

16.30–16.45
Prof. dr hab. Jan Malczewski
Instytut Historii UR

Działalność Marcina Lubomirskiego 
• komunikat

16.45–17.15
Dyskusja

17.15–17.30
Przerwa kawowa

17.30–17.45
Maciej Śliwa
Kraków

Konfederackie forty�kacje na przykładzie redut 
pod Konieczną, Grabem, Barwinkiem 
i Łupkowem • komunikat

17.45–18.00
Dr Piotr Sadowski
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Nowym Targu

Lanckorona – twierdza konfederatów barskich 
• komunikat

18.00–18.15
Michał Filipowicz
Warszawa

Beskidzkie konfederackie forty�kacje polowe 
a sudeckie szańce z okresu wojen śląskich 
• komunikat

18.15–18.30
Prof. dr hab. Michał Parczewski
Instytut Archeologii UR

Obóz konfederacki w Łupkowie 
oraz zagadkowa warownia w Czeremsze 
• komunikat

18.30–18.45
Michał Filipowicz, dr Piotr Sadowski, 
Krzysztof Sojka

Szaniec konfederacki w Roztokach Górnych 
koło Cisnej • komunikat

18.45–19.15
Dyskusja 

19.15
Podsumowanie wyników konferencji 
i zamknięcie obrad

Wojewoda
Podkarpacki

Starosta
Krośnieński

Burmistrz
Miasta Dukla

Wójt Gminy
Nowy Żmigród

Dyrektor Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej

w Rzeszowie

Muzeum
Wojska Polskiego

Muzeum
im. Kazimierza Pułaskiego

w Warce

patronat honorowy

Marszałek
Województwa

Podkarpackiego

Towarzystwo
Miłośników

Nowego Żmigrodu

Muzeum 
im. L. Karcińskiego 

w Nowym Żmigrodzie

Muzeum
Historyczne-Pałac

w Dukli

organizatorzy

Instytut Archeologii
Uniwersytetu

Rzeszowskiego

Gmina Dukla Gmina 
Nowy Żmigród

współorganizatorzy

TVP3 Rzeszów TV Obiektyw Polskie Radio Rzeszów Nowe Podkarpacie

Region Żmigrodzki Dukla.pl terazkrosno.pl nowyzmigrod24.pl

patronat medialny

250 rocznicy 

12 maja – dukla • 13 maja – nowy żmigród • 19 maja – iwla

uroczystości rocznicowe pod
Patronatem Narodowym

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

w stulecie odzyskania niepodległości
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„Braniem napełniasz ręce, dawaniem serce”

Rewitalizacja starego miasta w Dukli  
- otwarcie wystawy

Fragment inscenizacji „Calineczka”

Fot. kbr

Zuzia Szczurek z p. Grażyną Twardzik

Ania Witek wraz z artystami śpiewającymi dla Zuzi wykonują piosenkę 
„My Cyganie”

Burmistrz Dukli otworzył wystawę ( w środku). Z lewej Zenon Leńczyk - 
przewodniczący Zarządu Osiedla, z prawej arch. Marek Gransicki

Arch. Marek Gransicki autor projektu rewitalizacji podczas dyskusji 
po otwarciu wystawy

Łukowe piwnice w pierzei zachodniej dukielskiego rynku. Fot. [arch. UM w Dukli]

Sala widowiskowa OK w Dukli wypełniona była po brzegi

Fot. kbr

,,Braniem napełniasz 
ręce, dawaniem serce” 
II Koncert Charytatywny dla Zuzi

8 kwietnia 2018 roku w Sali widowi-
skowej Ośrodka Kultury w Dukli odbył 
się koncert charytatywny na rzecz Zuzi 
Szczurek z gminy Dukla. Koncert zor-
ganizowali uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego im. Św. Jana w Dukli pod 
kierownictwem nauczycielki języka pol-
skiego Grażyny Twardzik. Uroczystego 
rozpoczęcia koncertu dokonał Andrzej 
Bytnar – burmistrz Dukli, który przyjął 
honorowy patronat nad koncertem.

W tym roku młodzież pomagała  
w zbieraniu środków na leczenie i reha-
bilitację Zuzi chorej na mukowiscydozę, 
chorobę genetyczną, systematycznie 
wyniszczająca cały organizm, objawia-
jącą się przede wszystkim przewlekłą 
chorobą oskrzelowo-płucną oraz niewy-
dolnością enzymatyczną trzustki z nastę-
powymi zaburzeniami trawienia i wchła-
niania. Koszty walki o każdy dzień życia 
dziewczynki przekraczają możliwości fi-
nansowe rodziny.

Młodzież postanowiła koncertem 
otworzyć łańcuch dobrych serc, dzięki 
którym uda się zebrać kwotę na wsparcie 
leczenia i rehabilitacje Zuzi. Koncert po-
przedziło przedstawienie „Calineczka” 
wg. baśni Hansa Christiana Andersena 
w wykonaniu dzieci z klasy I c, których 
przygotowywała wychowawczyni Jó-
zefa Winnicka-Sawczuk. Występ dzieci 
był bardzo udany, a „młodzi aktorzy” 
przeżywali swój występ co najmniej tak 
jak ich rodzice zasiadający na widowni. 
Na scenie prezentowali się młodzi, nie-
zwykle utalentowani artyści: ucznio-
wie szkół z Dukli, Jedlicza i Krosna. Cel 
był jeden zebrać jak największą kwotę 
na leczenie Zuzi. Wystąpili: Julia Soliń-
ska, Aleksandra Dyszkowska, Gabriela 
Lipka, Aneta Aszlar, Adriana i Angelika 
Bocheńskie, Wioletta Jakieła, Przemy-
sław Modzelewski i Ania Witek z Łęk 
Dukielskich, uczestniczka ŚDS w Cer-

ścinnie wystąpiła także Jagoda Skrzyń-
ska, uczennica V klasy szkoły Podsta-
wowej. Koncert prowadziły konferan-
sjerzy: Joanna Turek i Patryk Zima z du-
kielskiego liceum.

Podczas koncertu odbyło się zbiera-
nie wolnych datków oraz również licyta-
cja, którą sprawnie przeprowadzili Mał-
gorzata Kuś i Patryk Zima. W imieniu 
organizatorów dziękuję Wszystkim dar-
czyńcom, ofiarodawcom i artystom, któ-
rzy uczestniczyli w koncercie.

Krystyna Boczar-Różewicz

Piękna podróż  
w świat baśni

Każdy z nas w pewnym mo-
mencie życia zetknął się z piękną 
bajką Hansa Christiana Ander-
sena „Calineczka”, która w swej 
treści przekazuje wiele cennych 
wzorców i wartości. Uczniowie 
klasy I c wraz z koleżanką z klasy 
Va Jagodą Skrzyńską pod kie-
runkiem pani Józefy Winnickiej 
– Sawczuk, nauczycielki Szkoły 
Podstawowej w Dukli zaprezen-
towali treść tej bajki na scenie  
w sali widowiskowo teatralnej  
w Dukli, przyłączając się w ten 
sposób do szlachetnej akcji cha-
rytatywnej zorganizowanej na 
rzecz ich rówieśniczki Zuzi. Wy-
stęp artystyczny spotkał się z ol-
brzymim poklaskiem i podzi-
wem dla małych artystów. Dzieci zasko-
czyły oglądających umiejętnością prze-
kazu, gestykulacją, świetnym kontaktem 
pomiędzy sobą oraz z widownią. Całość 
dopełniła piękna scenografia, wspaniałe 
stroje dzieci oraz rekwizyty. Należy za-
znaczyć, że rodzice uczniów połączyli 
swoje działania, zintegrowali się w przy-
gotowaniach oraz podczas koordynacji 
występu, zarówno w sali widowiskowo 
- teatralnej, jak i podczas kilku występów 
w szkole dla uczniów, jak i zaproszonych 
gości ze Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Cergowej z szanownymi go-
śćmi w osobach pani dyrektor Bogumiły 
Dymek-Urynowicz, wychowawców, pra-

cowników i podopiecznych. Dzieci otrzy-
mały kilka zaproszeń na zaprezentowanie 
występu, które to zaproszenia przyjęły  
z wielką radością. Wszystkich cieszy 
fakt, że dzieci mogą swoją prezenta-
cją umilić czas oglądających, przenieść 
w cudowny świat baśni, świat marzeń, 
świat wspomnień z dzieciństwa. Występ 
został przygotowany w ramach realiza-
cji projektu „Właściwe spędzanie czasu 
dzieci gwarancją właściwego kształto-
wania ich osobowości” współfinansowa-
nego przez gminę Dukla.

Józefa Winnicka - Sawczuk

Dzieci wystąpiły we wspaniałych strojach

gowej, która zaśpiewała jako ostatnia, 
wspólnie z innymi artystami, piosenkę 
„My Cyganie” która porwała publicz-
ność dzięki czemu Ania bisowała. Go-
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Ogólnopolskie Obchody 250. 
Rocznicy Konfederacji Barskiej  
w Beskidzie Niskim

W związku z 250. rocznicą zawią-
zania Konfederacji Barskiej, wpisującej 
się w Rok Jubileuszu 100-lecia Odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości i ustano-
wieniem roku 2018, Rokiem Konfedera-
cji Barskiej w Dukli, Nowym Żmigrodzie 
i Iwli odbędą się Ogólnopolskie Obchody 
250. Rocznicy Konfederacji Barskiej w Be-
skidzie Niskim. Przedsięwzięcie realizo-
wane jest w ramach otwartego konkursu 
ofert zadania publicznego pn.: Wydarzenia 
kulturalne, którego organizatorem jest To-
warzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu 
i Muzeum im. Leona Karcińskiego w No-
wym Żmigrodzie oraz Muzeum Histo-
ryczne-Pałac w Dukli, przy współudziale 
Gminy Dukla i Nowy Żmigród. Zadanie 
dofinansowano z budżetu Województwa 
Podkarpackiego. 

Patronat Narodowy nad tymi obcho-
dami sprawować będzie Prezydent RP An-
drzej Duda. Patronat Honorowy objęli: 
Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Mar-
szałek Senatu Stanisław Karczewski, Wo-
jewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, Mar-
szałek Województwa Podkarpackiego Wła-

dysław Ortyl, Starosta Kro-
śnieński Jan Juszczak, Bur-
mistrz Dukli Andrzej Bytnar, 
Wójt Gminy Nowy Żmigród 
Grzegorz Bara oraz Dyrektor 
Instytutu Pamięci Narodowej 
Oddział Rzeszowie dr Dariusz Iwaneczko, 
Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego dr 
Adam Buława i Dyrektor Muzeum im. Ka-
zimierza Pułaskiego w Warce Iwona Stefa-
niak. Patronat Medialny objęli: TVP 3 Rze-
szów, Polskie Radio Rzeszów, TV Obiek-
tyw Krosno oraz tygodnik Nowe Podkar-
pacie, miesięczniki Dukla.pl i Region Żmi-
grodzki oraz portale internetowe: terazKro-
sno.pl i NowyŻmigród 24.pl.

Konfederacja Barska (1768-1772) 
uznawana jest za pierwsze polskie powsta-
nie narodowe. Ten zbrojny zryw został za-
początkowany 29 lutego 1768 roku w Ba-
rze na Podolu zaprzysiężeniem aktu zało-
życielskiego w obronie ojczyzny, wiary 
katolickiej i wolności. Skierowany był 
przeciwko protektoratowi Imperium Ro-
syjskiego, królowi Stanisławowi Augu-
stowi Poniatowskiemu i popierającym go 

wojskom rosyjskim oraz ustawom,  
w tym równouprawnienia dla inno-
wierców, narzuconym na sejmie ster-
roryzowanym przez wojska rosyjskie. 
Ruch konfederacki swoim zasięgiem 
objął tereny całej Rzeczypospolitej  
i trwał przez cztery lata. Jednym z 
ważnych ośrodków ruchu stało się 
karpackie pogranicze, zwłaszcza rejon 
Beskidu Niskiego. W wielu miejscach 
przy granicy powstały obozy konfede-
rackie, które miały duże znaczenie dla 
podtrzymania polskiego oporu. Te te-
reny znalazły się na szlaku bitewnym 
Kazimierza Pułaskiego, marszałka 
łomżyńskiego, który przygotowywał 
tutaj nowe oddziały do walki, organi-
zował stąd wypady na nieprzyjaciela  
i toczył bitwy i potyczki na tym ob-
szarze. Obóz pod Konieczną nazy-
wany jest „stolicą” konfederacką, po-
nieważ tam ogłaszano uchwały i ode-
zwy Generalności, najwyższej władzy 
obradującej w Preszowie. 

Z uwagi na historyczne związki 
Beskidu Niskiego z działaniami Kon-

federacji Barskiej, w dniach 12 - 13 i 19 
maja br. zaplanowano uroczystości roczni-
cowe w Dukli, Nowym Żmigrodzie i Iwli. 

W pierwszym dniu obchodów, tj. 12 
maja (sobota) w Muzeum Historycznym-
Pałac w Dukli odbędzie się pod patronatem 
naukowym JM Rektora Uniwersytetu Rze-
szowskiego Prof. dr hab. Sylwestra Czopka 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 
pt. „Dla wolności ginę”- kontekst histo-
ryczny i kulturowy Konfederacji Barskiej 
w 250. rocznicę jej zawiązania, w której 
udział wezmą i wygłoszą referaty wybitni 
specjaliści - znawcy tematu z ośrodków na-
ukowo-badawczych w Warszawie, Krako-
wie, Lublinie i Rzeszowie oraz z Mińska 
na Białorusi i Preszowa na Słowacji. Prele-
genci przedstawią najnowsze wyniki badań 
w tym obszarze tematycznym. 

W drugim dniu, tj. 13 maja (niedziela) 
uroczystości rocznicowe zainauguruje 
Msza Święta koncelebrowana odprawiona 
w kościele pw. śś. Piotra i Pawła w Nowym 
Żmigrodzie w intencji poległych Konfede-
ratów Barskich w Beskidzie Niskim, na-
stępnie w programie objazd terenowy po 
miejscach związanych z działaniami Kon-
federatów Barskich, uroczyste odsłonię-
cie pomnika Kazimierza Pułaskiego w No-
wym Żmigrodzie, połączone ze złożeniem 
kwiatów i okolicznościowymi wystąpie-
niami oraz zwiedzenie wystawy dotyczącej 
Konfederacji Barskiej w żmigrodzkim Mu-
zeum im. L. Karcińskiego. 

W trzecim dniu obchodów - 19 maja 
(sobota) dla upamiętnienia walk konfede-
rackich pod Iwlą na polach iwielskich od-
będzie się uroczysta Msza Św. polowa w 
intencji Konfederatów Barskich i Ojczyzny 
połączona z odsłonięciem obelisków upa-
miętniających 250. rocznicę Konfederacji 
Barskiej i 100. rocznicę Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę. 

Aleksandra Żółkoś 
(program na str. 16-17)

Podporucznik Władysław Baran 
„Bekas”

1 września 1939 roku z zachodu ude-
rzyły na Polskę oddziały Wermachtu. 17 
września 1939 roku do Polski wkroczyła 
Armia Czerwona, uderzając na tyły wal-
czącej z Niemcami Armii Polskiej. Mimo 
bohaterskiej obrony, oddziały hitlerowskie 
w ciągu kilku tygodni zajęły całą Polskę. 
Przegrana kampania wrześniowa 1939 r.  
i podział Polski pomiędzy dwie okupacje- 
niemiecką i sowiecką, nie załamały w Na-
rodzie Polskim woli walki o niepodległość. 
Rozpoczęła się okupacja….. 

 26 czerwca 1913 r. w Teodorówce 
(gm. Dukla) urodził się Władysław Ba-
ran, syn Pawła i Katarzyny z domu Krężel. 
Miał troje rodzeństwa: siostrę Aleksandrę 
i braci: Stanisława i Jana. Władysław wy-
kazywał się zainteresowaniem zdobywania 
wiedzy i nowych umiejętności. Starannie 
pisał, lubił geometrię i geografię. Służbę 
wojskową odbył w jednostce saperskiej  
w Przemyślu, zyskując stopień plutono-
wego. Poszedł w ślady starszego brata Jana, 
który posiadał stopień sierżanta rezerwy. 
Po wyjściu z wojska Władysław rozpoczął 
pracę na stanowisku praktykanta u dukiel-
skiego geodety. Następnie przeniósł się do 
pracy w biurze geodezyjnym w Łężanach 
przy parcelacji gruntów i wytyczaniu drogi 
do Targowisk. W Łężanach poznał przyszłą 
żonę Stefanię Sieniawską, nauczycielkę w 
szkole podstawowej. Związek małżeński 
zawarli w 1939 r., nigdy nie doczekali się 
potomstwa. Szczęście młodego małżeń-
stwa nie trwało długo, zbliżał się wrze-
sień 1939 r. Pod koniec 1939 r. Władysław 
przyjął pseudonim „Bekas” i wstąpił do 
Związku Walki Zbrojnej i rozpoczął swoją 
działalność konspiracyjną. Przez cały okres 
był związany z przedwojennym powiatem 
krośnieńskim, określanym w strukturach 
zbrojnego podziemia jako Obwód Krosno. 
Początkowa działalność obwodu polegała 
na udzielaniu pomocy wojskowym, przyj-
mowaniu przesyłek przez kurierów i prze-
rzucaniu broni do skrytek. Ważnym zada-
niem była działalność szkoleniowa. Ruch 
oporu potrzebował przeszkolonej kadry 
dowódczej oraz żołnierzy przygotowanych 
do trudnej walki partyzanckiej. W obwo-
dzie Krosno w 1940 r. rozpoczęła działal-
ność placówka szkoleniowa Dukla, krypto-
nim „Dalia”, „Dorota”. Początkiem 1940 r. 
został zorganizowano kurs podchorążych, 
którego absolwentem był Władysław Ba-
ran. Atuty Bekasa szybko zostały zauwa-

żone przez jego przełożonych, w których 
zrodził się pomysł utworzenia grupy wy-
wiadowczo-dywersyjnej działającej w ob-
wodzie krośnieńskim. 

Władysław wraz z żoną Stefanią za-
mieszkał w domu w Krośnie, pomiędzy 
dworcem kolejowym a lotniskiem, co da-
wało idealne możliwości obserwacji te-
renu, we wszystkich kierunkach. W domu 
tym przez pewien czas, mieścił się rów-
nież sztab Kedywu, miejsce schronienia 
dla osób poszukiwanych przez gestapo 
oraz schronienie dla rodziny żydowskiej. 
W takich okolicznościach Władysław roz-
począł działalność wywiadowczą, w którą 
wciągnął również żonę Stefanię. Jedno-
cześnie Bekas prowadził grupę sabotażo-
wo-dywersyjną, specjalizującą się w sa-
botażu w lotnictwie niemieckim. Terenem 
operacyjnym grupy było lotnisko w Iwoni-
czu-Targowiskach. Grupa Władysława zaj-
mowała się też dywersją transportu kolejo-
wego, m.in. zacierano układ jezdny wago-
nów kolejowych, co skutkowało przesto-
jem wagonów oraz wykolejeniem się po-
ciągów. W 1941 r. powiat krośnieński zo-
stał dotknięty gradobiciem, które znisz-
czyło plony a mieszkańcy zostali dotknięci 
głodem. Również w tej kwestii partyzanci 
nie pozostali obojętni. Ich łupem stawały 
się zapasy magazynów wojskowych i kan-
tyn, a zdobytą żywność rozdzielano potrze-
bującym. 

Na początku 1942 r. Obwód Krosno 
został dotknięty „wsypą” i rozpoczęły się 
aresztowania. Bekas z żoną musieli ucie-
kać, nowe schronienie znaleźli u swoich 
krewnych w Miejscu Piastowym- u ro-
dziny Kawów. Do końca wojny Włady-
sław wraz z żoną ciągle zmieniali swoje 
miejsce pobytu, ukrywali się również u ro-
dziny w Teodorówce. Akcje leśnych ludzi 
Bekasa skierowane były przeciwko hitle-
rowskim oprawcom oraz polskim konfi-
dentom. W 1943 r. ludzie z plutonu Bekasa 
wykonali wyroki śmierci na Darlingu- bar-
dzo gorliwym policjancie z posterunku  
w Dukli oraz jego matce, oboje współpra-
cowali z gestapo. 14 czerwca 1944 r. grupa 
dywersyjna z plutonu Bekasa wykonała 
wyrok na komendancie niemieckiej żan-
darmerii w Dukli – Paulu Dieballu, nazy-
wanym katem Dukli, który osobiście za-
mordował 37 Polaków, w tym dzieci. Do 
wykonania wyroku Bekas wyznaczył An-

toniego Sucha „Mściciel” z Iwonicza, jako 
dowódcę, Jana Malinowskiego „Rolski”  
z Targowisk, Stanisława Karnię „Longinus” 
ze Zboisk oraz Jerzego Vaulina „Mara”  
z Warszawy. Od początku istnienia pla-
cówki w Dukli - Bekas pełnił funkcję za-
stępcy dowódcy. Po tragicznej śmierci 
dowodzącego placówką- Jana Kopczy,  
w czerwcu 1944 r. Bekas objął dowództwo. 
Tak rozpoczyna się nowa karta jego dzia-
łalności partyzanckiej. Grupa odbyła wiele 
akcji, dla przykładu podano tylko kilka. 
W sierpniu 1944 r. grupa partyzantów na 
polach Wrocanki natknęła się na trans-
port amunicji przeciwlotniczej. W wyniku 
walki zginął jeden żołnierz Wermachtu,  
a do niewoli wzięto 16 jeńców oraz za-
brano wozy z amunicją. Nazajutrz we 
Wrocance oddział żołnierzy niemieckich 
wsparty dwoma czołgami otoczył kościół 
i zatrzymał 50-ciu mężczyzn. Na wieść  
o tym Bekas podjął szybka decyzję rato-
wania aresztowanych. Po naradzie z do-
wódcami plutonów wysłał list do dowódcy 
niemieckiej 208 dywizji piechoty – gene-
rała Pieckenbrocka, w którym wyjaśnił, 
że amunicja została zdobyta przez Wojsko 
Polskie, a ludność cywilna nie powinna po-
nosić za to konsekwencji. Wyznaczył w li-
ście warunek, iż jeśli Niemcy dopuszczą 
się rozstrzelania przetrzymywanych męż-
czyzn, to wtedy zostanie zabitych 16 jeń-
ców niemieckich oraz za każdego zabitego 
Polaka zostanie zabity jeden oficer We-
rmachtu. Jednak jeśli Polacy zostaną uwol-
nieni, to wolność odzyskają również jeńcy 
niemieccy. Generała Pieckenbrock podjął 

ciąg dalszy na str. 22u 
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decyzje o uwolnieniu zatrzymanych Po-
laków, gdyż uważał, że zaognianie pro-
blemu spowoduje odciągnięcie Wermachtu 
od działań frontowych. Opisana akcja udo-
wodniła umiejętność rozwiązywania trud-
nych spraw przez dowódców plutonów z 
kompanii Bekasa i przez niego samego. 
Zwyciężyła dyplomacja poparta o przemy-
ślanie przedstawionym ultimatum. W sierp-
niu 1944 r. w okolicy stacjonowania II plu-
tonu podporucznika Jarowicza pojawiły się 
dwa nowe oddziały Wermachtu. Jarowicz 
postanowił przebić się bliżej Krosna, jednak 
musiano zorganizować transport broni, którą 
dysponowali Polacy. Transportem broni za-
jął się Jan Kurek „Lewy” oraz Władysław 
Klimek „Wicher”. Wóz był mocno obcią-
żony, zaprzęgnięty w parę lichych koni, ca-
łość wozu okryto snopami zboża. Para koni 
nie mogła sobie z nim poradzić, a pod sa-
mym budynkiem siedziby gestapo konie za-

trzymały się. Gestapowcy, którzy z kpinami 
przyglądali się zmaganiom zwierząt i ludzi, 
w końcu postanowili pomóc. Wybiegli na 
ulicę i zaczęli pchać wóz. Na szczęście nie 
popatrzyli co jest pod snopami a partyzanci 
w spokoju przedostali się z bronią. Jednym 
z głównych zadań kompanii „Bekasa” w 
Krośnie było sparaliżowanie ruchu kolejo-
wego, który hitlerowcy wykorzystywali do 
transportu wojska i zaopatrzenia oraz wy-
wozu urządzeń. Niemcy uruchamiali trans-
port kolejowy tylko nocą. Por. Władysław 
Baran planując akcję trwałego uszkodze-
nia linii kolejowej w Krośnie wybrał wia-
dukt w pobliżu szpitala. W nocy 24 na 25 
sierpnia dokonano jego wysadzenia. Bekas 
wraz z Jarowiczem osobiście podłożyli ła-
dunki wybuchowe. Wykonanie tej czynno-
ści wymagało od nich wspięcia się na kon-
strukcje wiaduktu, dla utrzymania pełnej ci-
szy owinęli buty szmatami. Po wysadzeniu 
wiaduktu Niemcy zaprzestali wywozu ma-
szyn z krośnieńskich fabryk i warsztatów. 

Kiedy zakończyła się II Wojna Świa-
towa a Niemcy zostały pokonane, radość 
tych, którzy przeżyli była wielka. Towa-
rzyszyły jej jednak ból i łzy po poległych, 
zmarłych i zamordowanych oraz obawa  
o zaginionych. Jednak dla Władysława i 
Stefanii walka się nie zakończyła. W stycz-
niu 1945 r. po rozwiązaniu Armii Krajo-
wej, Bekas przebywał wraz z żoną u krew-
nych – rodziny Kawów w Miejscu Piasto-
wym i uczył małą Olę i Stasię starannie pi-
sać – wtedy przyszli oni – funkcjonariusze 
Urzędu Bezpieczeństwa – aresztowali go. 
Stefania dotarła do kpt. Z. Soboty, który po 
zwolnieniu z aresztu wraz z innymi ofice-
rami sztabu Podokręgu AK Rzeszów, pro-
wadził działania na rzecz zorganizowania 
dywizji akowskiej u boku armii sowiec-
kiej. Poradził jej aby zwróciła się do puł-
kownika sowieckiego, aby go zwolnił. Ste-
fania tak uczyniła. Sobota zakomuniko-
wał Bekasowi, że został zwolniony wa-
runkowo w celu przeprowadzenia wer-
bunku do kampanii złożonej z akowców, 
z którymi zostanie skierowany do Dywi-

BADAMY, MIERZYMY  
I OBSERWUJEMY 
- II PIKNIK NAUKOWY Z „PROJEKTOREM”

CZY BYŁO WARTO?
Pokonkursowe refleksje laureatów wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego  

Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 

w Krośnie oraz Jerzego Wolskiego - dy-
rektora Zespołu Parków Krajobrazowych 
w Przemyślu. Ponadto każdy z uczestni-
ków otrzyma na tegorocznym świadectwie 
szkolnym dodatkowe punkty przyznane 
zgodnie z zarządzeniem Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty.

Dla nas tegoroczne zmagania zakoń-
czyły się, lecz przychodzi refleksja: „Czy 
było warto?”

Dla osiągniętego sukcesu – chyba warto?!
Dla własnej satysfakcji – warto!
Dla wzmocnienia własnej wartości – na 

pewno warto!

uczniowie uczestniczyli w warsztatach ku-
linarnych, kształcili swoje umiejętności  
z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
oraz poznali tajniki kryminalistyki. Naj-
lepiej jednak bawili się podczas anima-
cji. Roześmiane buzie dzieci były najlep-
szym dowodem dobrej zabawy i miło spę-
dzonego czasu. Starsi uczniowie mogli 
się przekonać, że chemia, fizyka i mate-
matyka to nauki ciekawe, nie takie trudne 
i straszne. Organizacja zajęć pozwoliła 
uczestnikom na aktywny udział. Chętne 
osoby, pod czujnym okiem studentów, mo-
gły samodzielnie wykonać doświadczenia  
i przeprowadzić eksperymenty. Wolon-
tariusze pokazali dzieciom i młodzieży, 
że nauka może być ciekawa, interesująca  
i przydatna w życiu codziennym. 

Wolontariusze z programu „Projek-
tor” realizowanego przez Fundację Roz-
woju Wolontariatu, której autorem i funda-
torem jest Polsko – Amerykańska Funda-
cja Wolności, już od 2012 współpracują ze 
Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Wietrzno „ Wiatr” oraz przedstawicielami 
naszej szkoły panią Katarzyną Dziadowicz 
i panią Agnieszką Kijowską. W ramach tej 
współpracy realizowane były projekty sys-
tematyczne, wakacyjne, feryjne oraz pik-
niki. Uczniowie uczestniczyli również  
w MAB – Młodzieżowej Akademii Bez-
pieczeństwa. 

Serdeczne podziękowania dla Rady Ro-
dziców za przygotowanie pysznego śniada-
nia i smacznego obiadu dla wolontariuszy. 

Agnieszka Kijowska  
(zdjęcia na str. 15)

u dokończenie ze str. 21

Podporucznik Władysław Baran „Bekas” zji AK, a następnie na front. W czerwcu 
1945 r. Władysław wraz z żoną potajem-
nie opuścili Miejsce Piastowe i zamiesz-
kali u kuzynki Zofii Krężel w Krakowie. 
Przenosili się w tym czasie z miejsca na 
miejsce, tropieni i ścigani przez bezpiekę. 
Dla nich okupacja trwała nadal. W grudniu 
1946 r. został powołany na przewodniczą-
cego obwodu wyborczego, na co nie wy-
raził zgody. Został aresztowany, a po ca-
łonocnym przesłuchiwaniu podpisał zobo-
wiązanie do współpracy. W następnym do-
kumencie bezpieki odnotowano, że Wła-
dysław zaraz po zwolnieniu zbiegł w nie-
znanym kierunku. Wg. Stefanii Bekas miał 
już wcześniej polecenie służbowe z AK na 
opuszczenie kraju, wyjechał do Świnouj-
ścia skąd miał udać się do Anglii. Jednak 
nie wypłynął, nie chciał zostawić ukocha-
nej żony samej, uważał również w Polska 
go potrzebuje i jego służba się nie zakoń-
czyła. W tym czasie ukrywał się w Wał-
brzychy, u brata Stefanii. Ta poprosiła brata 
żeby wpłynął na Władysława, żeby ucie-
kał, jednak on odpowiedział, że zdania nie 

zmieni, a jeśli ma umrzeć to tylko na pol-
skiej ziemi. W latach 1946-1949 r. funkcjo-
nariusze bezpieki prowadzili działania ope-
racyjne przeciwko Bekasowi i jego sprzy-
mierzeńcom. Życzliwi ludzie doradzali 
Bekasowi, aby wstąpił do PPR, co mo-
głoby uchronić go od szykan organów bez-
pieczeństwa, ale on stanowczo odmówił, 
twierdząc że woli zginąć niż zhańbić swoje 
nazwisko. 16 sierpnia 1949 r w Miechowie 
został aresztowany i natychmiast przewie-
ziony do Aresztu Śledczego w Rzeszowie. 
Po 3 tygodniowym przesłuchiwaniu ślad 
po nim ginie. 

Oceniając stopień wykonania zadań po-
wierzonych Bekasowi i jego ludziom, na-
leży stwierdzić, że były one realizowane z 
przekonaniem, starannie zaplanowane, nie 
wprowadzały niepotrzebnej brawury czy 
niebezpieczeństwa. Dowódca starał się być 
dobrym przykładem dla żołnierzy i ostają 
dla ludności. Sam wykonywał trudniejsze 
zadania. Nie szafował krwią żołnierską, nie 
wykorzystywał swojego stopnia i funkcji. 
Był oficerem wymagającym, konsekwent-

nym, często może nawet surowym. Był  
z żołnierzami, mogli na niego liczyć. O 
ofiarach, poniesionych przez nasz kraj pod-
czas najkrwawszej z wojen, przypominają 
nam dziś miejsca pamięci narodowej. Pa-
miętajmy o tych wszystkich, którzy oddali 
życie za wolną Ojczyznę. Ich mogiły są w 
całym świecie. Oznaczają one miłości do 
Ojczyzny, uczcijmy pamięć bohaterów!

Biografia została przygotowana przez 6 
Drużynę Harcerską ISKRA im. pod. Wła-
dysława Barana „Bekas” z Dukli na pod-
stawie książki „Krosno i powiat krośnień-
ski w latach 1944 -1956” Czesława No-
waka (wyd. Instytut Pamięci Narodowej 
i Muzeum Podkarpackie w Krośnie), pro-
jektu edukacyjnego „Władysław Baran 
Bekas” autorstwa M. Belcik, G. Karbow-
niczym, D. Śnieżek (projekt powstał pod 
opieką p. Stanisława Fornala – nauczyciela 
historii) oraz na podstawie bezpośrednich 
rozmów z osobami, które pamiętają Wła-
dysława i Stefanię. Wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do poznania jego bio-
grafii dziękujemy! 

(zdjęcia na  str. 32)

W tym roku, po raz trzeci, uczniowie 
Gimnazjum w Dukli przystąpili do udziału 
w Ogólnopolskim Konkursie „Poznajemy 
Parki Krajobrazowe Polski”. Była to już 
XVII edycja tego konkursu, a jego organi-
zatorami były Zespoły Parków Krajobrazo-
wych ze wszystkich województw Polski. 

Uczestnicy konkursu reprezentowali 
park krajobrazowy, którego obszar znaj-
dował się na terenie gminy danej szkoły. 
Konkurs składał się z pięciu etapów, tj. 
szkolnego, gminnego, parkowego, woje-
wódzkiego i ogólnopolskiego. Obejmował 
ogromny zakres wiedzy z geografii, biolo-
gii, ekologii, ochrony środowiska oraz wia-
domości dotyczących walorów przyrodni-
czych, kulturowych, historycznych i tu-
rystycznych parków krajobrazowych na-
szego województwa. 

Do I-szkolnego etapu przystąpiło 47 
uczniów gimnazjum z klasy IIA, IIB i IIIA. 
Zadaniem uczestników było rozwiąza-
nie testu zawierającego 25 pytań; 15 z za-
kresu wiedzy ogólnej i 10 z zakresu wie-
dzy o Jaśliskim Parku Krajobrazowym. Na 
tym etapie wyłoniony został 4-osobowy 
skład zwycięzców, który reprezentował na-
szą szkołę w kolejnych zmaganiach. Stano-
wili go:

Wiktoria Jakieła z klasy IIB
Martyna Jakieła z klasy IIIA
Bartosz Zych z klasy IIA
Marcel Bytnar z klasy III A
II-gminny etap nasi przedstawiciele 

wygrali walkowerem.
W styczniu odbył się III-parkowy etap 

konkursu. W eliminacjach wzięły udział 
23 drużyny. 14 zespołów reprezentowało 
parki krajobrazowe administrowane przez 
Zespół Karpackich Parków Krajobrazo-
wych w Krośnie, a kolejnych 9 drużyn 
-parki krajobrazowe ad-
ministrowane przez Ze-
spół Parków Krajobrazo-
wych w Przemyślu.

Na tym etapie ze-
spół dukielskiego gim-
nazjum pokonał rywali 
z Jaślisk oraz uzyskał 
najwyższy wynik spo-
śród pozostałych dru-
żyn naszego karpac-
kiego regionu.

23 marca 2018r. 
w Urzędzie Marszał-
kowskim Wojewódz-
twa Podkarpackiego w 
Rzeszowie miał miej-

sce IV-wojewódzki etap konkursu. Wzięło  
w nim udział 9 zwycięskich szkół.  
W pierwszej części konkursu uczestnicy 
rozwiązywali test składający się z 25 py-
tań; 15 z zakresu wiedzy ogólnej i 10 z za-
kresu wiedzy o parkach krajobrazowych 
położonych na terenie województwa pod-
karpackiego, a w części II rozpoznawali 30 
chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Drużyna Gimnazjum w Dukli za-
jęła 2 miejsce ulegając jedynie zespołowi 
Gimnazjum w Gwoźnicy Górnej.

Wszystkie zespoły otrzymały gratula-
cje i okolicznościowe upominki z rąk Pani 
Wicemarszałek Województwa Podkarpac-
kiego Marii Kurowskiej, Andrzeja Kuliga 
- dyrektora Departamentu Ochrony Środo-
wiska Urzędu Marszałkowskiego w Rze-
szowie, Łukasza Piroga - dyrektora Ze-
społu Karpackich Parków Krajobrazowych 

W sobotę 17 marca 2018 roku w Szkole 
Podstawowej w Wietrznie odbył się II Pik-
nik Naukowy z „Projektorem”. Celem tego 
przedsięwzięcia była popularyzacja wśród 
uczniów nauk ścisłych: matematyki, fi-
zyki, chemii, biologii i innych. Tego dnia 
sale lekcyjne naszej szkoły zamieniły się 
w laboratoria, w których 40 wolontariu-
szy „Projektora” prowadziło ciekawe za-
jęcia dla dzieci i młodzieży naszej szkoły 
oraz gości -uczniów szkół podstawowych 
z terenu naszej gminy i gmin sąsiednich. 

W pikniku uczestniczyli uczniowie Szkoły 
Podstawowej z Głojsc, Szkoły Podstawo-
wej z Łęk Dukielskich, Szkoły Podstawo-
wej z Draganowej, Szkoły Podstawowej z 
Lubatowej oraz uczniowie Zespołu Szkół 
nr 2 w Dukli. Honorowymi gośćmi na pik-
niku byli pan Andrzej Bytnar – Burmistrz 
Dukli oraz pani Ewa Przystasz – Radna 
Wietrzna. 

W tym dniu każdy uczeń, od przed-
szkolaka do gimnazjalisty, mógł pogłę-
bić i poszerzyć swoją wiedzę. Najmłodsi 

Zdobywcy 2 miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Poznajemy Parki Krajo-
brazowe Polski” z opiekunką Anną Lis i pezwdstawicielami Urzędu Marszał-
kowskiego

Dla nowej energii i chęci do działania – 
tak, warto!

Dla błysku radości w oczach swoich 
uczniów – po trzykroć warto!

Dla dumy z naszej młodzieży – oj tak, warto!
Dla słów uznania – może warto?
Dla nagród – czasami warto.

Laureaci konkursu: Martyna Ja-
kieła, Wiktoria Jakieła, Marcel Bytnar, 
Bartosz Zych

Opiekun: Anna Lis
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Pierwsza runda Podkarpackiej Ligi 
Rowerowej w Ustrzykach Dolnych
Kalendarz wyścigów Podkarpackiej Ligi Rowerowej

Aktualności z sekcji piłkarskich
Rocznik 2009 na III miejscu Nowy Żmigród Cup

Po dobrej grze, po bardzo składnych akcjach i przy odrobinie pecha zakoń-
czyliśmy zmagania w turnieju na III miejscu.

Grupa B
MOSiR Dukla – UKS 6 Jasło 0:0
MOSiR Dukla – Podhalanin Biecz 5:0
MOSiR Dukla – Czarnovia Czarna 2:2
Półfinał 
MOSiR Dukla – Tempo Nienaszów 2:2 (w karnych 2:3)
Mecz o III miejsce
MOSiR Dukla – AP Jasło 3:0
Końcowa klasyfikacja:
1.Tempo Nienaszów
2.UKS 6 Jasło
3.Mosir Dukla
4.AP Jasło
5.Beniaminek Krosno 
6.Czarnovia Czarna
7. Global Soccer Academy Jasło
8. Podhalanin Biecz

Sławomir Walczak, Daniel Ożga
Trzecie miejsce w powiecie 
krośnieńskim 
dla siatkarek z Szkoły Podstawowej w Dukli

Srebro dla harcerek 
z Dukli
XIII Harcerski Halowy Turniej 
Piłki Nożnej 

14 kwietnia na hali 
MOSIR odbył się po 
raz drugi w Dukli Har-
cerski Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej. Był 
to 13 turniej tego typu 
w historii działalno-
ści Hufca ZHP Kro-
sno. Jak przystało na 
piłkę nożną, więk-
szość zawodników to 
dziewczęta.

Na starcie było 14 
drużyn w różnych kategoriach wiekowych: harce-
rze młodsi, harcerki oraz wędrownicy, w tym naj-
więcej miała kategoria „harcerki”, w której wystar-
towała również ekipa 6 DH ISKRA z Dukli. Nasze 
harcerki w składzie: Angelika Smuga, Julita Kluk, 
Julia Sajdak, Julia Belczyk, Julia Głowa oraz Wik-
toria Jakieła sięgnęły po srebro. 

Podczas turnieju Komendant Hufca ZHP Krosno 
hm. Jan Borek odznaczył Pana Grzegorza Zimny za 
działalność w Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Pan 
Grzegorz od momentu powstania drużyny wspiera 
ją i jej działania na wielu polach, a harcerze i har-
cerki zawsze mogą na niego liczyć. Serdecznie za 
to dziękujemy! 

Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy 
wszystkim ekipom za super atmosferę. Dziękujemy 
Panu Michałowi Szopie – dyrektorowi MOSIR w 
Dukli za udostępnienie miejsca na turniej oraz Panu 
Krzysztofowi Walczyszyn z PPU Piekarni-Cukierni 
Przełęcz za pomoc w zorganizowaniu wyżywienia 
dla uczestników turnieju. 

Do zobaczenia za rok! 
Czuwaj! 

pwd. Justyna Zimny-Frużyńska 
drużynowa 6 DH ISKRA 

im. por. Władysława Barana „BEKAS”

V miejsce w Nowym 
Żmigrodzie 
sekcji piłkarskiej MOSiR Dukla rocznik 2010

Udany występ zaliczyli chłopcy z rocznika 2010 w organizowanym przez 
UKS Tempo Nienaszów Turnieju o Puchar Wójta Nowego Żmigrodu. W bar-
dzo dobrze obsadzonych zawodach nasz zespół nie miał łatwego zadania, trafili-
śmy bowiem do bardzo trudnej grupy wraz z Beniaminkiem Krosno, Stalą Mie-
lec oraz zespołem GAP Frysztak. Jedno zwycięstwo dwie porażki sprawiły, iż 
zmagania grupowe kończyliśmy na trzecim miejscu. Walczyliśmy więc o miej-
sca 5-8. Dalsza część turnieju wyglądała już o wiele lepiej, dwa zwycięstwa nad 
Orzełkami Brzozów 2-0 oraz Termalicą Brukbet Nieciecza 7-0 dały nam osta-
tecznie 5 miejsce w turnieju.

 Bardzo dobry występ na tle wyżej notowanych zespołów napawa optymi-
zmem. Bogatsi o kolejne doświadczenia trenujemy i dalej podnosimy swoje 
umiejętności. Królem strzelców turnieju został zawodnik naszej sekcji Daniel 
Szczurek.

Klasyfikacji końcowa:
1. Beniaminek Krosno
2. Stał Rzeszów
3. Stał Mielec
4. UKS Tempo Nienaszów
5. MOSiR Dukla
6. Termalica Brukbet Nieciecza
7. GAP Frysztak
8. Orzełki Brzozów

Piotr Drozd

Ustrzyki Dolne – 2.05.2018
Bóbrka – 20.05.2018
Stobierna – 10.06.2018
Wietrzno – 22.07.2018
Jedlicze – 18.08.2018
Dukla – 15.09.2018
Ustrzyki Dolne
Leżą na wysokości ok. 480 m n.p.m., 

na trasie małej i dużej pętli bieszczadzkiej, 
którą warto przejechać na rowerze. Dłu-
gość wielkiej pętli bieszczadzkiej wynosi 
144 km. Droga ma wiele odcinków z pięk-
nymi widokami na góry i łączy miejsco-
wości obfitujące w zabytki i atrakcje tury-
styczne. Przebiega przez Ciśniańsko- We-
tliński Park Krajobrazowy, Bieszczadzki 
Park Narodowy, Park Krajobrazowy Do-
liny Sanu i Park Krajobrazowy Gór Słon-
nych. Ustrzyki Dolne mają najbardziej roz-
budowaną infrastrukturę narciarską w woj. 
podkarpackim, dlatego nazywane są często 
zimową stolicą tego województwa.

Stobierna
Miejscowości dawnego powiatu dębic-

kiego, leży na pograniczu Pogórza Karpac-
kiego i Kotliny Sandomierskiej. Ostaniami 
laty podjęto staranie, by w lepszy sposób 
wykorzystać walory letniskowe i tury-
styczne Stobiernej. W latach dziewięćdzie-
siątych XX wieku powstał wyciąg narciar-
ski. Kolarze górscy mogą rywalizować na 
specjalnie przygotowanej trasie na Stoku 
Narciarskim w Stobiernej. O walory trud-
ności tras dba miejscowy klub rowerowy 
DKK Gryf Dębica. Na zawodników cze-
kają dwie trasy, dla najmłodszych uczest-
ników wynosi ok. 500m zaś dla dorosłych 
wymagająca pod względem kondycyjnym 
pętla mierząca ponad 2600 m, która bie-
gnie obok atrakcji turystycznych, jakimi są 
muzeum owadów oraz rekonstrukcja osady 
słowiańskiej.

Jedlicze
Genezy nazwy miejscowości doszuki-

wać się można w prasłowiańskim słowie 
„jedla”, które oznacza jodłę. Nazwa ta zo-
stała podczas zaboru austriackiego prze-
kształcona na bliższe miejscowemu ję-
zykowi Jedlicze. W Jedliczu warto zoba-
czyć neogotycki kościół z 1925, a także 
zespół pałacowo-parkowy. Każdego roku  

w miejscowym parku odbywa się wyścig 
kolarzy MTB Grand Prix Gminy Jedlicze, 
a który w tym roku został wpisany w ka-
lendarz Podkarpackiej Ligi Rowerowej. W 
Jedliczu prężnie działa klub kolarski Jedli-
cze Team.

Dukla
Miasto położone nad Jasiołką, u pod-

nóża góry Cergowej (716 m n.p.m.) na pół-

nocnym skraju Beskidu Niskiego, 17 km 
od granicy ze Słowacją. W ostatnich latach 
powstało kilka tras rowerowych o różnym 
stopniu trudności. Na terenach dukielsz-
czyzny co roku organizowana przez MO-
SiR Dukla jest jedna z rund maratonów 
Cyklokarpaty, bardzo wymagający wyścig 
etapowy Dukla Wolf Race oraz cykl wyści-
gów w formule XC Podkarpacka Liga Ro-
werowa. Gratką dla kolarzy jest możliwość 
ścigania się w sąsiedztwie bardzo cieka-
wego Muzeum Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego im. Ignacego Łukasiewicza. 
W Wietrznie warto poświęcić czas i przeje-
chać ścieżkę tematyczną „Tam gdzie cha-
dzali wojowie” oraz skorzystać z kilku do-
brze oznaczonych tras rowerowo-pieszych.

Mateusz Lorenc

Szkoła Podstawowa w Krościenku Wy-
żnym 20 marca 2018 r. była gospodarzem 
finałowego turnieju powiatowego Igrzysk 
Dzieci w siatkówce dziewcząt. Zawody te 
odbywały się w ramach kalendarza imprez 
sportowych Podkarpackiego Wojewódz-
kiego Szkolnego Związku Sportowego. 
Gminę Dukla reprezentowała Szkoła Pod-
stawowa w Dukli, jako zwycięzca turnieju 
gminnego rozegranego 6 marca 2018 r. w 
Szkole Podstawowej w Jasionce. Na za-
wodach oprócz naszej drużyny stawiło się 
jeszcze sześć innych, także mistrzów swo-
ich gmin: SP w Iwoniczu, SP w Jedliczu, 
SP w Korczynie, SP w Krościenku Wy-
żnym, SP w Łękach Strzyżowskich, SP w 
Miejscu Piastowym. Turniej rozgrywany 
był na dwóch boiskach, w dwóch gru-
pach. Grupa A: Dukla, Iwonicz, Korczyna. 
Grupa B: Krościenko Wyżne, Miejsce Pia-
stowe, Łęki Strzyżowskie, Jedlicze. Me-
cze toczyły się do dwóch wygranych se-
tów do 20 pkt., w razie wyniku 1:1 rozgry-
wany był trzeci set do 15 pkt. Po zmaga-
niach grupowych zespoły rozgrywały pół-
finały: pierwsza drużyna z grupy A grała 
z drugą drużyną grupy B i analogicznie 
pierwsza drużyna z grupy B grała z drugą 
drużyną grupy A. Potem grano mecz o trze-
cie miejsce i finał. Oba mecze grupowe (z 
Iwoniczem 20:10, 20:16 oraz z Korczyną 
20:9, 20:9) uczennice SP w Dukli wygrały 

bez straty seta i zameldowały się w półfi-
nale. Tu czekały już zawodniczki z Kro-
ścienka Wyżnego. Po bardzo emocjonują-
cym i dramatycznym spotkaniu ulegliśmy 
gospodyniom turnieju 1:2. Pierwszego seta 
nasze siatkarki przegrały 9:20, aby w ko-
lejnym wygrać prawie w takim samym sto-
sunku tj. 20:10. Emocje sięgnęły zenitu w 
trzecim secie. Tei-break był bardzo zacięty, 
a prowadzenie wielokrotnie się zmieniało. 
W końcówce zawodniczki z Dukli obro-
niły piłkę meczową, następnie same mogły 
zakończyć pojedynek zwycięstwem. Tym 
razem jednak to gospodynie obroniły na-
szego match boola, a następnie same wy-
walczyły piłkę meczową i wygrały całe 
spotkanie. Dziewczynom bardzo trudno 
było się podnieść po przegranym półfi-
nale. Ostatecznie, także w bardzo trudnym 
i trzysetowym pojedynku, stanęły na wyso-
kości zadania i w meczu o trzecie miejsce 
pokonały 2:1 (22: 24, 21:19,15:12) zawod-
niczki z Iwonicza. W drugim półfinale Łęki 
Strzyżowskie ograły Iwonicz 2:0, a następ-
nie w finale imprezy pokonały gospodynie 
2:1, zajęły pierwsze miejsce i wywalczyły 
awans do etapu rejonowego Igrzysk Dzieci 
w siatkówce dziewcząt. Całe zawody stały 
na dość wysokim poziomie i były dobrze 
zorganizowane. Młode siatkarki grały  
z wielką pasją i zaangażowaniem, niejed-
nokrotnie prezentując wysokie umiejętno-

ści techniczne. Uczennicom Szkoły Podstawowej  
w Dukli, które godnie broniły barw naszej gminy na 
arenie powiatowej, dziękujemy oraz życzymy dal-
szego rozwoju i kolejnych sukcesów sportowych.

Kolejność końcowa turnieju:
SP w Łękach Strzyżowskich
SP w Krościenku Wyżnym
SP w Dukli
SP w Iwoniczu
SP w Jedliczu, SP w Miejscu Piastowym, SP  

w Korczynie
Krzysztof Belczyk
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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

Ważne zmiany w ustawie 
Prawo Łowieckie

Informuję, że od 1 kwietnia br. właściciel albo posiadacz gruntów rolnych na  
terenie których wystąpiły szkody łowieckie składa wniosek o szacowanie szkód do 
organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Wniosek powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer tele-

fonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2. Wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3. Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód i ustalanie wysokości odszkodowania dokonuje zespół składa-
jący się z:
1. Przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody,
2. Przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego,
3. Właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Bartosz Szczepanik

Bezmyślne wypalanie traw  
i pozostałości roślinnych

Długo utrzymująca się zimowa aura w 
obecnym roku spowodowała, że fala poża-
rów suchych traw rozpoczęła się dopiero 
w kwietniu. W ubiegłym roku miały one 
miejsce już na początku marca. Strażacy 
mają nadzieję, że opóźnienie wiosenne, 
jak i obecnie wysokie temperatury spowo-
dują szybki wzrost młodych roślin i zasło-
nią wyschnięte trawy. 

Na dzień 9.04.2018 r. na terenie działa-
nia KM PSP Krosno odnotowano już 118 
pożarów suchych traw i nieużytków rol-
nych. Najwięcej tego typu interwencji było 
tradycyjnie w m. Krośnie – 34 pożary, w 
gm. Jedlicze - 26 pożary, w gm. Chorkówka 
– 24 pożary. W dalszym ciągu te 3 gminy 
wiodą niechlubny prym w tych bezsen-
sownych pożarach niszczących życie bio-
logiczne i zatruwających powietrze. Jak na 
razie nie odnotowano takich pożarów tylko 
w gm. Jaśliska. W pozostałych 7 gminach 
ilości te wynoszą od 1 (gm. Iwonicz-Zdrój) 
do 11 pożarów (gm. Rymanów). W działa-
niach gaszenia powstałych pożarów brało 
udział ogółem 183 pojazdów pożarniczych 
i 946 strażaków (48 pojazdów i 245 stra-
żaków z KM PSP Krosno, 55/302 OSP w 
KSRG i 80/399 pozostałe OSP). 

 Codziennie strażacy gaszą od kilku do 
kilkudziesięciu takich pożarów dziennie. 

Palą się trawy na brzegach cieków wod-
nych, wzdłuż torów kolejowych i pobo-
czach dróg, łąkach i nieużytkach rolnych. 
Tam gdzie przyroda zaczyna się rozwi-
jać, zostaje spalona przez ogień. Zdarzają 
się pożary od kilku arów do kilku hekta-
rów powierzchni. Wiele miejsc co roku 
jest areną takich działań, gdzie ktoś bawi 
się w podpalacza i notorycznie wypala su-
chą roślinność, powodując drastyczne zu-
bożenie gleby. Na takiej zniszczonej ziemi 
może rozwijać się tylko najbardziej oporna 
roślinność, a przede wszystkim chwasty. 
Trudno jest mówić tutaj o odbudowie ży-
cia zwierząt.

Jak co roku apelujemy do społeczeń-
stwa, aby zminimalizować ten niechlubny 
proceder, przynoszący tylko straty dla śro-
dowiska naturalnego oraz generujących 
duże koszty w budżetach jednostek samo-
rządu terytorialnego oraz Komendy Miej-
skiej PSP w Krośnie. Na w/w koszty skła-
dają się m.in. zużyte paliwo, zniszczony 
sprzęt (tłumice, łopaty, węże pożarnicze) 
umundurowanie i obuwie (zniszczenie me-
chaniczne i termiczne – gaszenie odbywa 
się przy bezpośredniej styczności z ogniem 
i wysoką temperaturą), jak i również woda, 
którą zużywa się do gaszenia wysokich 
traw. 

Osoby podpalające suchą trawę, wyka-
zują się wielką bezmyślnością. Nie zwra-
cają uwagi na to czy pożar ten w konse-
kwencji swojego rozwoju komuś lub cze-
muś zagrozi. Podpalają również wtedy, gdy 
wiatr jest silny i sprzyja bardzo szybkiemu 
rozprzestrzenianiu się ognia. Jest to nie 
tylko zagrożenie dla osób wypalających 
trawy, ale również dla gaszących je straża-
ków. Przy szybkich przerzutach ognia, nie 
trudno jest dostać się w centrum szaleją-
cego pożaru (ognia, wysokiej temperatury, 
duszącego dymu). Bardzo łatwo wtedy 
stracić orientację, panowanie nad sobą  
i wybrać niewłaściwy kierunek ewakuowa-
nia się z zagrożonego miejsca. Trwające 
kilkanaście, czy kilkadziesiąt minut gasze-
nie ognia przy pomocy tłumic, w ubraniach 
strażackich, butach i hełmach, w wysokiej 
temperaturze i zadymieniu, jest bardzo wy-
czerpującym działaniem. Ze strażaka, po 
gaszeniu takiego pożaru, pot leje się stru-
mieniami. A bywa, że strażacy po ugasze-
niu jednego pożaru, są kierowani do ga-
szenia następnego pożaru i znowu do na-
stępnego.

Wiele ze zgłoszeń na numer alarmowy 
998, czy 112 o palących się trawach, za-
wiera paniczne informacje o zagroże-
niu niesionym przez ogień dla obiektów 
mieszkalnych, gospodarczych, krzewach 
i drzewach owocowych, altanach i dom-
kach działkowych, ulach, składach desek 
itd. Zdarzyło się już wielokrotnie, iż straty 
powstałe w wyniku takich pożarów, szaco-
wane były na kilkanaście tysięcy złotych, 
gdyż okazało się, że spaliła się altanka 
ogrodowa, ule, plantacja krzewów owoco-
wych czy kable światłowodowe.

 Ponadto w bardzo wielu przypadkach 
gęsty dym wchodzi na drogi utrudniając 
tym jazdę samochodami i stwarza zagroże-
nie powstania wypadku. Wielokrotnie już 
się zdarzało, że w momencie prowadzenia 
działań gaśniczych suchych traw, powsta-
wały pożary w budynkach i występowały 
problemy z zadysponowaniem odpowied-
niej ilości sił i środków. 

Niestety w dalszym ciągu dla jednych 
jest to sposób na zabawę czy robienie „po-
rządków” na polach przy wypalaniu po-
mimo obowiązujących zakazów, a dla dru-
gich męcząca i niejednokrotnie niebez-
pieczna praca przy gaszeniu. 

Zapraszam na stronę polecana przez 
KG PSP, gdzie zamieszczone są materiały 
dotyczące kampanii społecznej „Stop po-
żarom traw” - 

http://www.stoppozaromtraw.pl/mate-
rialy-stop-pozarom-traw.html

red

Rocznik 2011 w Brzozowie
Chłopcy z rocznika 2011, wzięli udział w turnieju organizowanym 

przez MOSiR Brzozów. W turnieju zagrały drużyny : Beniaminek Krosno, 
Remix Niebieszczany, AP Sanok, dwie druzyny MOSiR Brzozów i dwa ze-
społy Kolejarz Zagórz. Turniej był prowadzony bez klasyfikacji i bardzo 
fajnej atmosferze. Kolejne doświadczenie zebrane przez zespół rocznika 
2011 i duże brawa za dobrą grę w tym turnieju. 

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie.
Sławomir Walczak, Daniel Ożga

Po raz dziesiąty motocykliści z całego Podkarpacia  
i nie tylko przyjechali do Trzciany aby pomyślnie rozpo-
cząć sezon. Na X Beskidzkim Rozpoczęciu Sezonu Mo-
tocyklowego pojawiło się kilka tysięcy maszyn i kie-
rowców. Frekwencja tej wiosny była rekordowa - głów-
nie za sprawą pogody, która wspaniale dopisała.

Miłośnicy motocykli spotkali się najpierw na uro-
czystej mszy na pustelni św. Jana z Dukli a następnie na 
parkingu obok klasztoru w Dukli gdzie odbył się pokaz 
trialu motocyklowego.

W najbliższą niedzielę 29 kwietnia miłośnicy dwóch 
kółek będą zaczynać sezon motocyklowy uroczystą 
mszą św. w Kalwarii Pacławskiej.

Zebrał: WS

X Beskidzkie 
Rozpoczęcie 

Sezonu 
Motocyklowego
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Wina za rozkład pożycia małżeńskiego
Wina w rozumieniu Kodeksu rodzin-

nego i opiekuńczego jest tożsama z de-
finicją zawartą w Kodeksie cywilnym, a 
zatem obejmuje ona element obiektywny  
i subiektywny. Ten pierwszy oznacza na-
ruszenie przez małżonka obowiązków 
wskazanych w ustawie lub też wypływa-
jących z zasad współżycia społecznego,  
a drugi polega na ocenieniu zachowania 
danego małżonka jako nagannego. Zgod-
nie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 
13 listopada 1997 r., I CKN 306/97, „oba 
te elementy składowe muszą występo-
wać łącznie, brak któregoś powoduje, 
że o winie nie może być mowy”. 

Pojęcie winy w art. 57 k.r.o. obejmuje 
zatem zarówno winę umyślną, jak i nie-
umyślną, albowiem małżonek powinien 
przewidywać wpływ zachowań na roz-
kład pożycia. W wyroku z dnia 28 marca 
2003 r., IV CKN 1957/00, Sąd Najwyż-
szy uznał, że: „Wina, o jakiej mowa w ko-
deksie rodzinnym i opiekuńczym ozna-
cza takie zachowanie, które wyraża się 
w poważnym naruszeniu obowiązków 
wynikających z zawarcia związku mał-
żeńskiego”.

W każdym procesie rozwodowym 
sąd musi ustalić kwestie winy za roz-
kład pożycia, albowiem żądanie rozwodu 
przez małżonka wyłącznie winnego roz-
kładu pożycia stanowi negatywną prze-
słankę orzeczenia rozwodu, która ma dwa 
wyjątki: zgodę drugiego małżonka oraz 
uznanie przez sąd, że odmowa zgody na 
rozwód jest w danych okolicznościach 
sprzeczna z zasadami współżycia spo-
łecznego.

W wyroku orzekającym rozwód sąd 
ma trzy możliwości w przedmiocie orze-
kania o winie; może orzec o winie jed-
nego lub obojga małżonków, nie orzekać 
o winie na zgodne żądanie małżonków, 
ustalić, że małżonek (małżonkowie) nie 
ponosi (nie ponoszą) winy.

Ustawodawca nie wprowadził moż-
liwości „stosunkowego” rozdzielenia 
winy. Zgodnie z tezą wyroku SN z dnia 29 
czerwca 2000 r., V CKN 323/00, „art. 57  
§ 1 kro nie wprowadza rozróżnienia stop-
nia winy małżonków. Najczęściej roz-
kład pożycia jest skutkiem wielu przy-
czyn, a nie jednej. Sąd, uznając dane za-
chowanie za zawinioną przyczynę roz-

kładu pożycia, musi uwzględnić okolicz-
ności sprawy, wykluczony jest przy tym 
wszelki automatyzm. Orzecznictwo SN 
zgodnie przyjmuje, że „skoro ustawa nie 
odróżnia winy «większej» i «mniejszej», 
niedopuszczalna jest kompensata wza-
jemnych przewinień, a małżonka, który 
zawinił jedną z wielu przyczyn rozkładu, 
należy uznać za współwinnego, choćby 
wina drugiego małżonka w spowodowa-
niu innych przyczyn była cięższa. Po-
dobnie w wyroku z 11 marca 2010 r.,  
I ACa 46/10, , Sąd Apelacyjny w Katowi-
cach uznał, że: „Kodeksowi rodzinnemu 
i opiekuńczemu w kontekście rozkładu 
życia małżeńskiego nie jest znane poję-
cie winy większej lub mniejszej, dla jej 
przypisania bowiem wystarczy każde za-
chowanie strony, które zasługuje na nega-
tywną ocenę i które w jakimkolwiek stop-
niu przyczyniło się do rozkładu pożycia 
małżeńskiego”.

Wydaje się, że do uznania za współ-
winnego nie wystarcza „każde” zawi-
nione zachowanie małżonka, lecz jedynie 
zachowanie, które w sposób bezpośredni 
doprowadziło do ustania pożycia. Należy 
przyjąć, że w zdecydowanej większości 
małżeństw rozkład pożycia jest wynikiem 
wielu zdarzeń, a sąd nie ma obowiązku 
analizy wszystkich, lecz jedynie tych, po-
między którymi a rozkładem pożycia ist-
nieje związek przyczynowy.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyż-
szego z dnia 6 maja 1997 r., I CKN 86/97, 
„Zdrada narusza normy moralne i jest 
przejawem rażącej nielojalności wobec 
współmałżonka. Pozory zdrady również 
mogą zostać zakwalifikowane jako moż-
liwa zawiniona przyczyna rozkładu po-
życia. Naruszenie obowiązków z art. 23 
i 27 k.r.o. stanowi zawinioną przyczynę 
rozkładu pożycia. Zawinioną przyczynę 
rozkładu pożycia stanowi również znie-
ważanie, bicie, a tym bardziej nasta-
wanie na życie. Podobnie przesłankę tę 
stanowi poniżanie godności żony przez 
męża, który odmawiał jej równego po-
ziomu życia w czasie, gdy nie pracowała. 
Wcześniejsze orzecznictwo podkreślało, 
że przyczyną zawinioną rozkładu poży-
cia może być „nie usprawiedliwiony po-
ważnymi względami wyjazd jednego  
z małżonków do innej miejscowości z za-

miarem stałego w niej pobytu”. Obecnie 
należy do powyższej przyczyny podcho-
dzić z dużą ostrożnością z uwagi na zja-
wisko emigracji zarobkowej, a także czę-
sto występujące trudności w znalezieniu 
pracy w miejscu zamieszkania..

W uzasadnieniu wyroku z dnia 12 
marca 2010 r., I ACa 35/10,  Sąd Apela-
cyjny w Katowicach uznał za zawinioną 
przyczynę rozkładu pożycia opuszczenie 
żony w zaawansowanej ciąży, odmowę jej 
wsparcia w trudnych chwilach, nieintere-
sowanie się porodem oraz przeznacze-
nie wspólnych środków na zakup miesz-
kania, w którym mąż sam zamieszkał. Za 
zawinioną przyczynę rozkładu pożycia 
uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 
20 kwietnia 2004 r., V CK 273/03, „brak 
lojalności jednego z małżonków wobec 
drugiego”. Za zawinioną przyczynę roz-
kładu pożycia należy uznać postawę ego-
centryczną i ambicjonalną oraz nie-
umiejętność rozwiązywania konfliktów, 
która w drastycznych przypadkach pro-
wadzi do przemocy fizycznej (wyrok SN 
z 5.11.1999 r., III CKN 799/99).

Sąd Najwyższy uznał, że zmiana re-
ligii może zostać uznana za zawinioną 
przyczynę rozkładu pożycia. Zgodnie  
z tezą wyroku z dnia 25 sierpnia 2004 r., 
IV CK 609/03, „Zmiana religii przez jed-
nego z małżonków może być w konkret-
nych okolicznościach uznana za zawi-
nioną przyczynę rozkładu pożycia mał-
żeńskiego (art. 57 § 1 k.r.o.)”. Zdaniem 
SN wprawdzie każdemu z małżonków 
przysługuje prawo do wolności religii, 
ale jej zmiana może oznaczać przyczynę 
trwałego i zupełnego rozkładu pożycia 
małżeńskiego. Powyższe orzeczenie spo-
tkało się ze słuszną krytyką przedstawi-
cieli doktryny.

Zawinioną przesłankę rozkładu poży-
cia może być niechęć do podjęcia pracy 
zarobkowej przez jednego z małżonków, 
pomimo istnienia takiej możliwości. Jak 
podkreślił Sąd Najwyższy „takie zacho-
wanie się małżonka będzie z reguły waż-
nym powodem rozkładu pożycia, o ile 
drugi małżonek na niewłaściwość tego 
zachowania zwrócił uwagę i domagał się 
jego zmiany”.

W pasiece

Pszczoła jest jak piękna kobieta
Na ziemi dukielskiej a dokładnie,  

w Domu Ludowym w Nowej Wsi, Koło 
Pszczelarzy w Dukli gościło wspaniałą 
prelegentkę Adriane Mirecką – Chronow-
ską. Nasz gość przybliżył w sposób bar-
dzo czytelny i zrozumiały prawa genetyki 
pszczół. Oczywiście nie tylko ten temat 
został poruszony, ale wiele innych zagad-
nień, które interesowały członków Koła. 
Począwszy od pojawienia się pszczół aż po 
dzień dzisiejszy. Pani Adriana zapoznała 
nas z wiedzą na temat rozpowszechnia-
nia się pszczół na ziemi. Dowiedzieliśmy 
się jak dzięki zdolności przystosowawczej, 
pszczoły zaczęły się różnić od siebie. Żywo 
zainteresował nas temat rozmieszczenia 
naturalnego pszczół w Polsce. Oczywi-
ście ma to już niemalże tylko charakter hi-
storyczny bo działalność człowieka zmie-
niła to całkowicie. Dzięki zdobytej wiedzy 
pszczelarze dowiedzieli się na jakie cechy 
powinien zwracać pszczelarz przy doborze 
matek. Przybliżono nam temat ryzyka ja-
kie niesie ze sobą sprowadzanie różnego 
rodzaju pszczół. Członkowie stwierdzili 
zgodnie, że człowiek lubi wsadzić swoje 
przysłowiowe „palce” w działanie przy-
rody a potem szuka wyjaśnienia dlaczego 
się tak dzieje, a nie inaczej. Odkąd czło-
wiek zainteresował się miodem to jego za-
interesowanie pszczołami jest nastawione 
głównie na dobro człowieka, a nie pszczół. 

My pszczelarze musimy zwracać również 
uwagę na te cechy, które są dobre z punktu 
widzenia pszczół. Orzekliśmy, że pszczoły 
są jak piękna kobieta. Zawsze są sumą zalet 
i wad. Jak nie ma idealnej kobiety, to także 
nie ma idealnej matki pszczelej. Każdy 
pszczelarz szuka „dobrych pszczół”, ale 
każdy z nas co innego rozumie pod poję-
ciem „dobra”. I tak pszczelarz hobbysta bę-
dzie miał inne pojęcie „dobrej” matki, niż 
pszczelarz producent odkładów. Tak samo 
pszczelarz mający pasiekę z dala od ludzi 
inaczej patrzy na łagodność pszczół niż 
pszczelarz, którego pasieka zlokalizowana 
jest w terenie zabudowanym. Po wykładzie 
znamy różnicę między matką będącą krzy-
żówką, z genetycznego punktu widzenia,  
a czysto liniową. Co to jest pokolenie F1,F2 
itd. Pszczelarz przed wyborem matki musi 
mieć jasno sprecyzowany cel prowadzenia 
pasieki i cechy, które dla niego są priory-
tetowe. Jednak nie może przesadzać z wy-
mogami, bo im więcej tych cech ma mieć 
nasza „dobra” matka tym trudniej ją zna-
leźć. Tak przecież rolnicy robili od dawna. 
Nikt kto potrzebował konia do pracy nie 
kupował konia przeznaczonego do szyb-
kiego biegania lub skoków. Pszczelarz 
dla którego łagodność pszczół to piorytet, 
musi liczyć się z tym, że łagodne pszczoły 
na ogół są mniej miodne. Pszczelarz, który 
ceni sobie nierojliwość musi liczyć się  

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

z tym, że jego pszczoły nie będą miały 
pędu do ucieczki. Jednak nie ma pszczół 
pozbawionych całkowicie cechy rojliwo-
ści. Już wiemy, że pewne cechy wyklu-
czają inne. Jednak każdy pszczelarz po-
winien wysoce cenić jedna cechę pszczół. 
Jest nią zachowanie higieniczne. Wiemy 
także, że hodowla pszczół to nie to samo co 
chów pszczół, a pasieka reprodukcyjna to 
nie to samo co pasieka hodowlana. Dzięki 
tej wiedzy unikniemy wielu rozczarowań, 
bo wiemy co od kogo oczekiwać. Odkry-
ciem dla członków Koła był fakt, że wielu 
z nas utożsamiało matkę zarodową z matką 
reproduktorką i dlatego wielu z nas do-
świadczyło rozczarowania po zakupie ma-
tek reprodukcyjnych. Po wykładzie wiemy 
jak odpowiedzieć sobie na pytania o cel 
naszego pszczelarzenia, a także jak rozma-
wiać z pszczelarzem u którego zaopatru-
jemy się w matki, by mógł nam odpowie-
dzieć na interesujące nas pytania.

Pani Adriana potrafi łączyć naukę  
z praktyką oraz ma niesamowity dar do 
przekazania tej wiedzy. Tematyka poru-
szana przez Panią Adę, nie należy do naj-
łatwiejszych i trudno ją przekazać osobom, 
które nie mają podstaw genetyki, ale na-
szemu Gościowi udało się to wyśmieni-
cie. Jak do tej pory nie byłem na lepszym 
wykładzie poruszającym te zagadnienia 
mimo, chociaż byłem słuchaczem osób, 
które Pani Adriana uważa za autorytet.

Emilka  
– niezapominajkowa bohaterka

Już wiele razy opisywałam bioróżnorodność gatunkową wy-
stępującą na Niżnej Łące w okolicy stadionu. Jest to cudny za-
kątek przyrody nad Jasiołką tętniący życiem; staw, łąki kseroter-
miczne, zarośla nadrzeczne, bobry itp.

Często odwiedzam tę okolice, idąc w niedzielę 8 kwietnia br. 
zobaczyłam dziewczynkę, która z wielkim przejęciem łapie ropu-
chy, które emigrują ze stawu i rowu na pobliskie łąki lecz na ich 
drodze jest droga asfaltowa, którą muszą przejść przez i na niej 
czeka ich śmierć. Rozjechanych żab na tak małym odcinku drogi 
naliczyłam 70 sztuk.

Mała przyrodniczka o dużym sercu to Emilka uczennica kl. I 
Szkoły Podstawowej we Wrocance mieszkająca w Niżnej Łące. 
Byłam pełna podziwu dla tej dziewczynki, która ma takie ogromne 
poczucie ratowania przyrody, myślę że za taką postawę godną do 
naśladowania należy się EMILCE pochwała i nagroda. Oczywi-
ście osobiście podziękowałam jej i pochwaliłam za to, że czuje po-
trzebę ratowania pięknej naszej rodzimej przyrody. 

Jednocześnie pomyślałam, że gdyby żył pan Andrzej Zalewski 
to na pewno przyznał by naszej bohaterce Order Niezapominajki.

Maria Walczak (fot. na wkładce str. 31)
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Złota myśl J

u dokończenie ze str. 29

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!

„Wszystko  co  dobre  j es t  n iemoralne ,  n ie legalne  

a lbo  powoduje  tyc ie”

Przebaczenie danego zachowania 
nie prowadzi automatycznie do anulowa-
nia przyczyny rozkładu pożycia. „Przeba-
czenie małżonkowi obrazy lub brutalno-
ści następuje w zasadzie pod warunkiem 
poprawy i jeżeli obraza została pono-
wiona, to należy ocenić według konkret-
nych okoliczności, czy odnowione nową 
krzywdą poczucie dawnej krzywdy nie 
było współprzyczyną rozkładu.

Za zawinioną przyczynę rozkładu po-
życia nie może być uznana choroba jed-
nego z małżonków. Zgodnie z tezą wy-
roku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 
z 6 marca1997 r., I ACa 48/97 „choroba 
małżonka nie tylko nie wywołuje i nie po-
winna wywoływać trwałego rozkładu po-
życia małżeńskiego, lecz nakłada na dru-
giego małżonka obowiązek użycia wszel-
kich środków do przywrócenia choremu 
małżonkowi zdrowia i zdolności do speł-
nienia obowiązków małżeńskich. Prze-
ciwne tym zasadom postępowanie jest 
sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami 
moralności”. 

Zgodnie z orzecznictwem nie można 
uznać za zawinioną przyczynę rozkładu 
pożycia opuszczenia mieszkania, które 
jest reakcją na niewłaściwą postawę 
jednego z małżonków. Tym bardziej nie 
można mówić o winie, jeżeli wyprowa-
dzenie miało na celu ochronę wspólnych 
małoletnich dzieci. Zgodnie z tezą wy-
roku Sądu Aplacyjnego w Katowicach  
z dnia 13 maja 2005 r., I ACa 2184/04, 
„jeżeli mąż dopuszcza się wobec żony rę-
koczynów i używa gróźb karalnych, to 
jej wyprowadzenie się z domu nie może 
być uznane za przyczynę rozkładu po-
życia”. Natomiast opuszczenie bez po-
wodu wspólnego mieszkania, odseparo-
wanie się od drugiego z małżonków i za-
kazywanie wstępu na teren wspólnej nie-
ruchomości stanowi ewidentne narusze-
nie obowiązków małżeńskich, co prze-
sądza u uznaniu winy w rozkładzie po-
życia małżeńskiego stron. Za niezawi-
nioną przyczynę rozkładu pożycia należy 
uznać także bezpłodność. Jak podkre-
ślił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wy-
roku z 26 października 2000 r., II CKN 
956/99: „pragnienie małżonka «posiada-
nia» dziecka, którego nie może mieć z po-

życia małżeńskiego, nie usprawiedliwia 
jego zdrady małżeńskiej”. Zdaniem SN za 
niezawinioną przyczynę rozkładu pożycia 
należy uznać „urojone pretensje co do 
niewierności i innego niewłaściwego za-
chowania żony, wywołane jego chorobą 
psychiczną” (wyrok Sądu Najwyższego z 
dnia 19 stycznia 1999 r., II CKN 744/98,). 
Niezawinioną przyczyną rozkładu po-
życia może być nade wszystko znaczna, 
30-letnia, różnica wieku między mał-
żonkami (orzeczenie Sądu Najwyższego 
z 21 kwietnia 1960r., 4 CR 631/59). Wy-
daje się, że powyższe stwierdzenie sta-
nowi skrót myślowy. Przyczyną rozkładu 
mogą być zachowania jednego z małżon-
ków, mające swoje źródło w znacznej róż-
nicy wieku między małżonkami.

Ustalenie winy ma dużą doniosłość 
dla innych rozstrzygnięć, w szczególno-
ści o zasądzeniu alimentów dla współmał-
żonka, a nawet dla ewentualnego żąda-
nia ustalenia nierównych udziałów w ma-
jątku wspólnym. Sąd Najwyższy w uza-
sadnieniu uchwały z dnia 12 października 
1970 r., III CZP 6/70, podkreślił, że: „ko-
nieczność stwierdzenia w samym wyroku 
orzekającym rozwód – tak ze względu na 
skutki prawne, jak i ze względów natury 
moralnej – czy i który z małżonków za-
winił rozbicie małżeństwa, aby w przy-
szłości ta zasadnicza dla byłych małżon-
ków kwestia nie budziła wątpliwości i nie 
mogła być różnie rozstrzygana w innych 
sprawach”.

Natalia Belcik
aplikant radcowski

Aktualności z sekcji piłkarskich

Emilka 
- niezapominajkowa bohaterka

Zawodnicy rocznik 2011 podczas turnieju Nowy Żmigród Cup

Fot. [arch. MOSiR]

Zawodnicy rocznik 2009 z trenerem Sławomirem Walczakiem 
na turnieju w Brzozowie

Emilka z ropuchą

Ropuchy  
na spacerze

W maju mamy wiele okazji do spotkań rodzinnych i z przyjaciółmi. Zamiast ku-
pować słodycze proponuje upiec bardzo proste ciastka. Podajemy przepis na:

Amoniaczki
Składniki:

50 dag mąki pszennej
8 dag tłuszczu,
12 dag cukru pudru,
1 jajko + 2 żółtka,
1 białko do smarowania,
0,5 szklanki mleka,
1 dag amoniaku,
5 dag cukru do posypania

Wykonanie:
Mąkę przesiać z amoniakiem na stolnicę, posiekać z tłuszczem, wymieszać z cu-

krem, dodać żółtka, jajko, cukier i tyle mleka aby dało się zagnieść ciasto rzadsze niż 
na kluski. Odstawić do chłodnego miejsca na 30 min. Wałkować na grubo ciastom. 
Wykrawać okrągła foremka ciastka. Układać na wyłożonej papierem do pieczenia 
blasze, smarować białkiem , posypać grubym cukrem, nakłuwać w wielu miejscach. 
Piec na złoty kolor.
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Trzecie w powiecie 
krośnieńskim

Podporucznik  
Władysław Baran „Bekas”

Konkursy na stanowiska  
dyrektorskie rozstrzygnięte

Stoją (od lewej): Jakieła Paulina, Szymańska Wiktoria, Sysak Kornelia, 
Szczurek Julia, Paszek Wiktoria; 
W dolnym rzędzie (od lewej): Belczyk Krzysztof, Jurczyk Aleksandra, 
Jakieła Jagoda, Tyburcy Julia.

Od lewej:
• Elżbieta Wróbel - wiceburmistrz Dukli,
• Aleksander Kosior - dyrektor SP w Tylawie
• Katarzyna Reczkowska-Buryło - dyrektor SP w Równem 
• Beata Węgrzyn - dyrektor SP w Łękach Dukielskich
• Ewa Piróg - dyrektor SP w Jasionce
• Andrzej Bytnar - burmistrz Dukli

Fot. kbr

Srebro dla harcerek

Srebrna drużyna  
z Dukli

Władysław Baran z żoną Stefanią Paweł Baran - ojciec Władysława Bracia - Jan i Stanisław


