Nr 6 (326) Czerwiec 2018 rok XXVIII

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

nr 326

str. 1

Czcigodny
ks. prałat
Stanisław Siara

W 250. Rocznicę
Konfederacji
Barskiej
Obchody w Dukli – Nowym Żmigrodzie - Iwli
Rok 2018 – ogłoszony został
Rokiem Konfederacji Barskiej oraz
Rokiem 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Zorganizowane 12, 13 i 19 maja br. obchody
250. rocznicy Konfederacji Barskiej w Dukli, Nowym Żmigrodzie
i Iwli wpisały się w przypadające w
tym roku Jubileusze. Organizatorem
tych obchodów było Towarzystwo
Miłośników Nowego Żmigrodu i
Muzeum im. Leona Karcińskiego w
Nowym Żmigrodzie oraz Muzeum
Historyczne-Pałac w Dukli, przy
współudziale Gminy Dukla i Gminy
Nowy Żmigród. Przedsięwzięcie
pn.: Ogólnopolskie Obchody 250.
Rocznicy Konfederacji Barskiej w
Beskidzie Niskim zrealizowane zostało w ramach ogłoszonego przez
Zarząd Województwa Podkarpackiego otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2018 roku - pn.: Wydarzenia kulturalne. Zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego. Program obchodów rocznicowych obejmował:
międzynarodową konferencję naukową poświęconą Konfederacji
Barskiej (12 maja), zorganizowaną
przez Muzeum Historyczne-Pałac

w Dukli, w której udział wzięli wybitni specjaliści - znawcy tematu z
ośrodków naukowo-badawczych z
całej Polski i z zagranicy; główne
uroczystości rocznicowe w Nowym Żmigrodzie (13 maja), których ważnym punktem było odsłonięcie pomnika Kazimierza Pułaskiego, objęte pieczą Towarzystwa
Miłośników Nowego Żmigrodu i
żmigrodzkiego Muzeum; obchody
rocznicowe w Iwli (19 maja) skupione wokół Mszy Świętej polowej
w intencji Ojczyzny i Konfederatów Barskich, których głównym organizatorem był ks. Ryszard Szwast
z Iwli.
Patronat Narodowy nad tymi
obchodami objął Prezydent RP Andrzej Duda. Patronat Honorowy objęli: Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl, Starosta Krośnieński Jan Juszczak, Burmistrz
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

Kaplerze i krzyżyki noszone podczas Konfederacji Barskiej
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Złota myśl:

„Każdy pragnie żyć długo, ale nikt nie chciałby starości.”
(Jonathan Swift)
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Pięćdziesiąt lat... tyle czasu minęło od chwili, gdy zostałeś kapłanem Pana i prowadzisz Jego owieczki wąską
drogą wiodącą do Życia !
Pokazujesz nam obraz Jezusa cichego i pokornego
serca, głosząc Go nie tylko słowem, ale przykładem życia, przyjmując pogodnie codzienne krzyże, którymi Pan
Cię doświadcza.
Wypływa z Ciebie cierpliwość, miłość, ciepło, radość, uprzejmość, wdzięczność i serdeczność, jak cudowna woda ze Złotej Studzienki ...
Z głębi serca życzymy Ci, niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską, a Maryja Matka kapłanów niech Cię przytula do swojego Niepokalanego Serca.
Niech refleksja nad każdym dniem Twojego kapłaństwa napawa Cię radością z wypełniania Woli Bożej!
Obiecujemy, w miarę naszych sił, przynieść dobry
owoc Twojego posługiwania.

Dofinansowanie dla szkół podstawowych ............................................................ 9

Szczęść Boże na dalszej drodze kapłaństwa!
Parafianie Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli

Sala im. prof. Edwarda Kleina.............................................................................. 23

i Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
Iwona Stefaniak. Patronat Medialny objęli: TVP 3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, TV Obiektyw Krosno oraz
tygodnik Nowe Podkarpacie, miesięczniki Dukla.pl i Region Żmigrodzki oraz portale internetowe: terazKrosno.pl
i NowyŻmigród 24.pl.

ciąg dalszy na str. 3u

Fragment wystawy z artefaktami nawiązującymi do Konfederacji Barskiej,
fot. Krystyna Boczar-Różewicz
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ok. 21.00 - Gwiazda wieczoru – Kabaret „Ciach”
ok. 22.00 - Zabawa taneczna

8 lipca 2018 (niedziela)
ok. 19.30 - Naira Ayvazyan – „brodway Show” widowisko artystyczne
ok. 21.00 – Koncert gwiazdy wieczoru Golden Life
Ok. 22.00 – koncert disco polo Zespół Tomasz Niecik
0k. 23.00 – Zakończenie imprezy
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W 250. Rocznicę Konfederacji Barskiej
u dokończenie ze str. 2

Konfederacja Barska (1768-1772) uznawana jest za pierwsze polskie powstanie narodowe. Ten zbrojny zryw został zapoczątkowany 29 lutego 1768 roku w Barze na Podolu zaprzysiężeniem aktu założycielskiego w obronie ojczyzny, wiary katolickiej
i wolności. Skierowany był przeciwko protektoratowi Imperium
Rosyjskiego, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i
popierającym go wojskom rosyjskim oraz ustawom, w tym równouprawnienia dla innowierców, narzuconym na sejmie sterroryzowanym 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 konfederackie, które miały duże znaczenie dla podtrzymania polskiego oporu. Te tereny znalazły się
na szlaku bitewnym Kazimierza Pułaskiego, marszałka łomżyńskiego, który przygotowywał tutaj nowe oddziały do walki, orgaciąg dalszy na str. 10 u
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wiadomości

Absolutorium dla Burmistrza Dukli
Najważniejszym punktem pięćdziesiątej drugiej Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej w Dukli, która odbyła się 18 maja 2018 r.
było głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi
Dukli z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
W sesji absolutoryjnej, oprócz radnych i włodarzy gminy,
uczestniczyli sołtysi, dyrektorzy szkół oraz jednostek organizacyjnych, a także zaproszeni goście.
Odczytana została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Dukli o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Dukli. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię,
nie znalazła żadnych uchybień w tym zakresie.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Absolutorium zostało
udzielone jednogłośnie.
Burmistrz podziękował radnym za udzielenie absolutorium,
podkreślając, że na sukces pracują także pracownicy Urzędu Miejskiego, jednostek podległych, radni, sołtysi oraz osoby zaangażowane w życie kulturalne i społeczne Gminy.
Omówienie wykonania budżetu 2017 roku
Zaplanowane na 2017 r. dochody w kwocie 66.581.234,26
zł wykonane zostały w wysokości 65.667.031,69 zł, co stanowi
98,63% zakładanego planu.
Zaplanowane wydatki w kwocie 72.398.914,66 zł zrealizowane zostały w wysokości 67.548.281,50 zł, co stanowi 93,30%
zakładanego planu.
Zakładany wynik budżetu 2017 r. jako deficyt w wysokości 5.817.680,40 zł, zamknął się deficytem budżetu w kwocie
1.881.249,81 zł.
Zaplanowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości
6.297.981,83 zł, zaciągnięto w wysokości 4.601.911,00 zł.
Zadłużenie Gminy Dukla na koniec 2017 roku wyniosło
14.748.033,92 zł, co stanowi 22,46% wykonanych dochodów.
Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła
1.691.070,83 zł, co stanowi 2,57% wykonanych dochodów.
Zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 415.224,46 zł.
W 2017 r. realizowane były następujące projekty w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz programu Interregg:
a) Projekt „Przez górkę do sąsiada” – wydatkowano środki w
łącznej kwocie 156.602,09 zł, z tego środki pomocowe w kwocie 129.529,83 zł. Projekt zakończono w 2018 r.
b) Projekt „Otwarcie ścieżki historyczno – przyrodniczej Tam
gdzie chadzali wojowie”. Wydatkowano środki w wysokości
12.900,00 zł, z tego kwota ze środków pomocowych 12.800,00
zł. Projekt zakończono.
c) Projekt partnerski „Wysoka jakość usług administracyjnych w
Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec” - wydatkowano kwotę 28.706,98 zł. Projekt zakończono.
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d) Projekt „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w
zakresie zarządzania oświatą w Gminie Dukla” – dofinansowanie 85,00%. Wydatkowano środki w wysokości 795.321,78
zł, z tego kwota ze środków Unii Europejskiej – 642.604,81 zł.
Projekt zakończono i rozliczono.
e) Projekt „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla” – dofinansowanie 85,00%. Wydatkowano kwotę
1.379.482,17 zł, z tego kwota z budżetu Unii Europejskiej
1.099.345,92 zł. Projekt został zakończony.
f) Projekt „Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej – hali
sportowej przy Zespole Szkół w Jasionce” – dofinansowanie
44,43%. Wydatkowano kwotę 2.177.899,83 zł, z tego kwota ze
środków Unii Europejskiej 878.431,76 zł. Projekt zakończono.
g) Projekt „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przemysłowo-magazynowych ze zmianą sposobu użytkowania na budynki usługowe GOK, GPP, GBP w Dukli przy ul.
Trakt Węgierski dz. nr 233 – w zakresie przedszkola” – dofinansowanie 48,79%. Wydatkowano kwotę 1.753.703,47 zł,
z tego środki Unii Europejskiej 499.312,91 zł. Projekt zakończono.
h) Projekt „Gminny Klub Seniora w Dukli” – dofinansowanie
100%. Wydatkowano ogółem kwotę 199.012,54 zł, z tego
środki Unii Europejskiej – 161.993,35 zł, budżetu Państwa –
19.058,02 zł. Projekt kontynuowany w 2018 r..
i) Projekt „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli” – dofinansowanie
85,00% Unia Europejska, 15,00% budżet Państwa. Wydatkowano środki w ogólnej kwocie 379.311,32 zł, z tego środki Unii
Europejskiej – 321.899,25 zł, budżetu Państwa – 18.935,83 zł.
Projekt kontynuowany w 2018 r.
j) Projekt „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla” – dofinansowanie 85,00% Unia Europejska, 15,00% budżet Państwa.
Wydatkowano środki w ogólnej kwocie 729.165,63 zł, z tego
środki Unii Europejskiej – 652.416,21 zł, budżetu Państwa –
76.749,42 zł. Projekt kontynuowany w 2018 r.
k) Projekt „Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w
Zespole Szkół Nr 1 w Dukli” – dofinansowanie 85,00% Unia
Europejska, 15,00% budżet Państwa. Wydatkowano środki w
ogólnej kwocie 494.119,81 zł, z tego środki Unii Europejskiej
– 417.100,73 zł, budżetu Państwa – 43.224,54 zł. Projekt kontynuowany w 2018 r.
Ogółem na projekty realizowane z udziałem środków pomocowych wydatkowano kwotę 8.106.225,62 zł, z tego:
- środki pomocowe – 4.815.434,77 zł,
- środki budżetu Państwa – 157.967,81 zł,
- środki budżetu Gminy Dukla – 3.132.823,04 zł.
Pozyskano również środki w ramach programu Erasmus+ „Ze
słowem mi do twarzy”. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Równem. Dofinansowanie to prawie 30.000,00 EURO.
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Do 15 czerwca można zgłaszać
propozycje zadań do budżetu
obywatelskiego Dukli!
Włączenie mieszkańców w proces zarządzania miastem, maksymalizacja trafności i efektywności procesów decyzyjnych czy
budowanie społeczeństwa obywatelskiego to tylko niektóre cele
przyświecające procedurze realizacji budżetu obywatelskiego Dukli na 2019 rok.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 75/18 Burmistrza Dukli z dnia 24
kwietnia 2018r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego miasta Dukla planowana kwota środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi
50 000,00 zł. Zgłaszanie propozycji przeprowadzane będzie w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym wraz z listą co najmniej 15 mieszkańców popierających to zadanie. Wskazane dokumenty należy złożyć do 15 czerwca br. w pokoju 111 Urzędu

Projekt przewidziany jest na dwa lata (01.09.2017-31.08.2019)
i zakłada współpracę czterech szkół z: Polski (Szkoła Podstawowa, Równe), Rumunii (Liceul cu Program Sportiv Banatul,
Timișoara), Węgier (Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola, Mátészalka) i Hiszpanii (IES Manuel
de Góngora, Tabernas). Zadaniem głównym realizowanym przez
uczniów jest napisanie w języku angielskim scenariusza do filmu
na podstawie wybranej legendy oraz nakręcenie i montaż filmu pt.
„Magia Legend” (The Magic of Legends), składającego się z czterech części (każda w innym kraju). Zaplanowane działania niewątpliwie wpłyną na podniesienie atrakcyjności programu edukacyjnego szkoły poprzez wykorzystanie ICT do nauki języka angielskiego w środowisku międzynarodowym.
Ponadto w 2017 roku realizowanych było szereg innych zadań,
zarówno remontowych, jak i inwestycyjnych m.in. w zakresie:
• gospodarki wodno – ściekowej - 1.564.676,93 zł, w tym
1.141.024,58 zł współfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w m.Sulistrowa
• infrastruktury drogowej - 1.816.828,37 zł, w tym dotacja dla
Powiatu ( most w Zawadce Rymanowskiej - 150.000,00 zł
• budowy oświetlenia – 618.254,65 zł,
• gospodarki mieszkaniowej – 134.116,94 zł,
• kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 229.939,03, w
tym inwestycje i remonty domów ludowych – 47.083,03 zł,
dotacja dla Regionalnego Towarzystwa Historycznego w Równem na zadanie „Dostosowanie pomieszczeń w budynku DL
do potrzeb Regionalnego Centrum Kultury w Równem” –
41.670,00 zł, dotacja dla Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich na zadanie „Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej
w Łękach Dukielskich” - 141.186,00 zł.
• kultury fizycznej i sportu – 159.567,50 zł.
Jolanta Bik (fot. str.15)
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Miejskiego w Dukli lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w
Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 380450 Dukla w kopercie z opisem
„Budżet obywatelski 2019”.
Każdy mieszkaniec Dukli może zgłosić propozycję zadania do
zrealizowania. W ramach budżetu mogą być zgłaszane projekty,
które należą do zadań własnych gminy, nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, zgodne są z planem zagospodarowania
przestrzennego, nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez Gminę Dukla, mają być realizowane
na składnikach mienia komunalnego oraz nie generowałyby kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania.
W ramach budżetu nie mogą być zgłaszane projekty, które
zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej lub
planu przedsięwzięcia albo tylko jednego z elementów realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego etapów. W przypadku gdy projektodawca jest
osobą małoletnią do formularza należy dołączyć zgodę opiekuna
prawnego.
Dzięki procedurze istnieje bezpośrednia możliwość decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Zaangażowanie w procedurę to szansa na realizację własnych pomysłów oraz zmianę wizerunku otoczenia.
Natalia Belcik

UCHWAŁA NR LI/340/18
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Dukla na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) w związku z art.
12 § 1 - § 3 i § 11 - § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 z późniejszymi zmianami) i
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami),
Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje podziału Gminy Dukla na stałe obwody głosowania, ustala ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.
ciąg dalszy na str. 6 u

str. 5

UCHWAŁA NR LI/340/18

§ 4.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
u dokończenie ze str. 3
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób
§ 3.
zwyczajowo
przyjęty.
Załącznik do uchwały Nr
LI/340/18
Traci moc Nr XXVI/164/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27
3. Od uchwały, na podstawie art. 12 § 13 Kodeksu wyborlistopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dukla na stałe
RadyobMiejskiej
Dukli
czego,wwyborcom
w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo
wody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib ob- wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krośnie, w termidnia 27 marca 2018 r.
wodowych komisji wyborczych (Dz.Urz. WojewództwazPodkarnie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.
packiego z 2012 r., poz. 2960).
Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

Numer
obwodu
głosowa
nia
1

2

3

4
5
6
7

Szkoła Podstawowa w Dukli
Dukla, ul. Kościuszki 13

Nadole, Zboiska

Gminny Klub Seniora
Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a

Teodorówka
Chyrowa, Iwla
Głojsce: ul. Dukielska, ul. Nadbrzeżna, ul.
Ogrodowa, ul. Szkolna
Łęki Dukielskie: od nr 181 do nr 411

Dom Ludowy Teodorówka 69a
Dom Ludowy w Iwli Iwla 20
Szkoła Podstawowa w Głojscach
Głojsce, ul. Szkolna 7
Szkoła Podstawowa w Łękach
Dukielskich
Łęki Dukielskie 74
Szkoła Podstawowa w Łękach
Dukielskich
Łęki Dukielskie 74
Szkoła Podstawowa w Wietrznie
Wietrzno 22
Szkoła Podstawowa w Równem
Równe ul. Długa 41

Łęki Dukielskie: od nr 1 do nr 180, od nr
412A do nr 449

9

Wietrzno

10

Równe: ul. Długa, ul. Dworska, ul.
Kopalniana, ul. Łukasiewicza, ul. Pocztowa,
ul. Polna, ul. Tartaczna
Równe: ul. Popardy , ul. Akacjowa, ul.
Leśna, ul. Zenona Staronia
Cergowa
Jasionka

12
13

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

Dukla: ul.3 Maja, ul. Parkowa, ul. Zielona, ul.
Podwale, ul. Nadbrzeżna, ul. Cergowska ul.
Rynek, ul. Kościuszki, ul. Ogrodowa, ul. Św.
Jana w Dukli, ul. Typrowicza, ul. Mickiewicza
od nr 1 do nr 21 i numery nieparzyste od nr 23
do nr 33,ul.Trakt Węgierski: numery nieparzyste
od nr 7 do nr 15, od nr 16 do nr 30
Dukla: ul. Armii Krajowej, ul. Gen. J. Bema, ul.
I. Krasickiego, ul. I. Łukasiewicza, ul. Jana
Pawła II, ul. J. Słowackiego, ul. Mickiewicza:
numery parzyste od nr 22 do nr 30 i od nr 43 do
nr 59, ul. M. Konopnickiej, ul. Polna, ul.
Słowacka, ul. Łąki, ul. Kopernika, ul.
Bernardyńska, ul. Jana Strycharskiego, ul. Trakt
Węgierski: od nr 1 do nr 6 i numery parzyste od
nr 8 do nr 8C, nr 31, nr 35 i numery parzyste od
nr 32 do nr 74, ul. Żwirki i Wigury,

8

11

str. 6

Granice obwodu głosowania

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Dukli
Dukla, ul. Armii Krajowej 1a

UCHWAŁA NR LI/339/18
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Dukla na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Nr okręgu
wyborczego

1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

nr 6/2018

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/137/12 Rady Miejskiej w
Dukli z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dukla na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz.
Województwa Podkarpackiego z 2012 r., poz. 2057).
§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoNa podstawie art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmiaszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
nie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w pro2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób
cesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130), art. 419 ustawy z zwyczajowo przyjęty.
dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. Załącznik
poz. 15
do
uchwały
LI/339/18
3. Od
niniejszejNr
uchwały,
na podstawie art. 420 § 1 Kodeksu
z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
wyborczego,
wyborcom
w
liczbie
co najmniej 15, przysługuje
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 Rady
r., poz. Miejskiej w Dukli
prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krośnie,
1875 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwala,
w marca
terminie 2018
5 dni od
z dnia 27
r. daty jej podania do publicznej wiadomości.
co następuje:
Przewodniczący Rady
§ 1. Dokonuje podziału Gminy Dukla na okręgi wyborcze,
Andrzej Dziedzic
ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych

2

Szkoła Podstawowa w Równem
Równe ul. Długa 41
Dom Ludowy Cergowa 157
Szkoła Podstawowa w Jasionce
Jasionka 74

w każdym okręgu wyborczym, jak w załączniku do niniejszej
uchwały.

nr 326

Granice okręgu wyborczego
Dukla: ul.3 Maja, ul. Parkowa, ul. Zielona, ul. Podwale, ul.
Nadbrzeżna, ul. Cergowska ul. Rynek, ul. Kościuszki, ul.
Ogrodowa, ul. Św. Jana w Dukli, ul. Typrowicza, ul.
Mickiewicza od nr 1 do nr 21 i numery nieparzyste od nr 23 do
nr 33, ul. Trakt Węgierski: numery nieparzyste od nr 7 do nr
15, od nr 16 do nr 30
Dukla: ul. Armii Krajowej, ul. Gen. J. Bema, ul. I. Krasickiego,
ul. I. Łukasiewicza, ul. Jana Pawła II, ul. J. Słowackiego,
ul. Mickiewicza: numery parzyste od nr 22 do nr 30 i od nr 43
do nr 59, ul. M. Konopnickiej, ul. Polna, ul. Słowacka,
ul. Łąki, ul. Kopernika, ul. Bernardyńska, ul. Jana
Strycharskiego, ul. Trakt Węgierski: od nr 1 do nr 6 i numery
parzyste od nr 8 do nr 8C, nr 31, nr 35 i numery parzyste od nr
32 do nr 74, ul. Żwirki i Wigury,
Nadole, Zboiska
Teodorówka
Chyrowa, Iwla
Głojsce: ul. Dukielska, ul. Nadbrzeżna, ul. Ogrodowa,
ul. Szkolna
Łęki Dukielskie: od nr 181 do nr 411
Łęki Dukielskie od nr 1 do nr 180, od nr 412A do nr 449
Wietrzno
Równe: ul. Długa, ul. Dworska, ul. Kopalniana,
ul. Łukasiewicza, ul. Pocztowa, ul. Polna, ul. Tartaczna
Równe, ul. Popardy, ul. Akacjowa, ul. Leśna, ul. Zenona
Staronia
Cergowa
Jasionka
Lipowica, Nowa Wieś, Trzciana, Zawadka Rymanowska
Barwinek, Mszana, Olchowiec, Ropianka, Tylawa,
Zyndranowa

Liczba radnych wybieranych
w okręgu

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ciąg dalszy na str. 8 u

str. 7

8

Łęki Dukielskie: od nr 1 do nr 180, od nr
412A do nr 449

9
Wietrzno
UCHWAŁA
NR LI/339/18
10
11
12
13
14
15

u dokończenie ze str. 7

Równe: ul. Długa, ul. Dworska, ul.
Kopalniana, ul. Łukasiewicza, ul. Pocztowa,
ul. Polna, ul. Tartaczna
Równe: ul. Popardy , ul. Akacjowa, ul.
Leśna, ul. Zenona Staronia
Cergowa
Jasionka
Lipowica, Nowa Wieś, Trzciana, Zawadka
Rymanowska
Barwinek, Mszana, Olchowiec, Ropianka,
Tylawa, Zyndranowa

710E5D9A-0B5D-4E72-8002-AA837718A920. Podpisany

Szkoła Podstawowa w Łękach
Dukielskich
Łęki Dukielskie 74
Szkoła Podstawowa w Wietrznie
Wietrzno 22
Szkoła Podstawowa w Równem
Równe ul. Długa 41
Szkoła Podstawowa w Równem
Równe ul. Długa 41
Dom Ludowy Cergowa 157
Szkoła Podstawowa w Jasionce
Jasionka 74
Dom Ludowy w Trzcianie
Trzciana 24a
Szkoła Podstawowa w Tylawie
Tylawa 26

65 osób odebrało flagi

Strona 1

„Wiosna w regionach” w Dukli
Na ogólnopolskiej antenie TVP3
W sobotę, 5 maja br. „Wiosna w regionach” odwiedziła Duklę – nasze miasteczko, malowniczo położone u podnóża Góry Cergowej w Beskidzie Niskim.
Na placu przy Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji, odbywała się impreza rowerowa i biegowa Dukla Wolf Race i Dukla Wolf Run, ponieważ myślą przewodnią tegorocznej promocji w TVP3 było
„Aktywne spędzanie czasu w gminie Dukla”. Od wczesnych godzin rannych powstało miasteczko telewizyjne z wozami
transmisyjnymi i namiotami promocyjnymi. Dziennikarze z TVP Rzeszów Marcin Pawlak i Ilona Małek rozmawiali z gośćmi programu.
Zastępca burmistrza Dukli Elżbieta
Wróbel zaprosiła turystów do odwiedzenia
Dukli i okolicy, na spędzenie u nas wolnego czasu. O tym, że warto do nas przyjechać opowiadali kolejni goście programu.
Krystyna Boczar-Różewicz – gł. specjalista ds. promocji zlokalizowała Duklę i powiedziała o ważnym dla jej rozwoju położeniu na przełęczy łączącej północ z południem Europy, o produktach turystycznych
i regionalnych gminy Dukla, o historii miasta, zaprosiła do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Michał Szopa,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, mówił o odbywającej się na żywo
imprezie rowerowej i biegowej, o trasie,
którą muszą pokonać rowerzyści i biegacze. Zaprosił również do odwiedzenia
dukielszczyzny i do korzystania z bogatej oferty aktywnego wypoczynku w Dukli i okolicy proponowanej przez dukielstr. 8

ski MOSiR. Waldemar Półchłopek, dyrektor dukielskiego muzeum, mówił o zbliżających się obchodach 250. Rocznicy Konfederacji Barskiej, które mają się odbywać
12 maja br. w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli. Dyrektor opowiedział o najkrwawszej bitwie górskiej, która rozegrała
się na naszym terenie, o Dolinie Śmierci
i wzgórzu 534. Halina Cycak sekretarz
gminy Dukla opowiedziała o planowanej
rewaloryzacji dukielskiego rynku i innych
inwestycjach turystycznych planowanych
w najbliższej przyszłości. Agnieszka Matusik z IT w Dukli opowiadała o szlakach turystycznych przebiegających przez gminę,
a także jak aktywnie można spędzić czas
na szlakach rowerowych i pieszych, o nowych ścieżkach pieszych przygotowanych
przez gminę Dukla w Olchowcu i Wietrznie. Małgorzata Walaszczyk-Faryj dyrektorka Ośrodka Kultury w Dukli mówiła o
bogatej ofercie imprez wakacyjnych organizowanych przez Ośrodek Kultury w Dukli, wzbogacających wakacyjną ofertę turystyczną, zaprosiła na Dni Dukli, które w
2018 roku odbywać się będą w dniach 7-8
lipca. Państwo Janina i Michał Kacprzykowie z Zawadki Rymanowskiej opowiadali o ofercie swojego gospodarstwa agroturystycznego „Farfurnia”, którego atutem są ekologiczne potrawy przyrządzane
z własnych produktów, a także o szerokiej ofercie spędzania wolnego czasu poprzez udział w warsztatach rękodzielniczych i przyrodniczych, które organizują
dla odwiedzających ich gości, ze szczególnym uwzględnieniem tych najmłodszych.
Wawrzyniec Maziejuk opowiadał o ekolo-

gicznych serach produkowanych w Gospodarstwie Ekologicznym „Figa” w Mszanie.
W programie uczestniczył także Waldemar
Maziejuk założyciel gospodarstwa i Nina
córka Wawrzyńca, która pięknie zaprosiła
telewidzów do odwiedzenia dukielszczyzny. Basia Marchewka, artystka malująca
ikony opowiedziała o swoich fascynacjach
ikoną, a przewodnik turystyczny Kazimierz
Patla opowiadał o cerkwiach gminy Dukla,
opowiedział również legendę mówiącą o
niezwykłym położeniu cerkwi w Chyrowej. TVP Rzeszów przygotowała okolicznościową kartkę z Dukli, którą można było
otrzymać i wysłać do znajomych w Polsce z zaproszeniem przyjazdu na weekend
lub wakacje. Dzieci mogły wziąć udział w
konkursie plastycznym zorganizowanym
przez TVP Rzeszów. W czasie antenowym przeznaczonym dla Dukli telewidzowie mogli obejrzeć „na żywo” lub przygotowane wcześniej programy z różnych ciekawych miejsc gminy np. z nowo otwartej ścieżki przyrodniczo-historycznej w Olchowcu. Odbyła się również rozmowa z
dwiema biegaczkami i dwoma rowerzystami, którzy zachwyceni byli przygotowanymi trasami zarówno biegowymi jak i rowerowymi. Na podsumowanie wystąpiła
wiceburmistrz Elżbieta Wróbel, która wierszem lokalnego twórcy Jana Belcika „Cergowa” podsumowała spotkanie, wcześniej
przypomniała o planowanych inwestycjach
turystycznych gminy.
Cały czas udowadnialiśmy, że ziemię
dukielską warto odwiedzić, bo jest doskonałym miejscem na aktywny wypoczynek.
Zapraszamy.
Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. na str. 15.
nr 6/2018

W związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości i obchodzonym 2 maja Dniem Flagi, Burmistrz
Dukli ogłosił konkurs „Nasza biało-czerwona”, który został udostępniony na stronie https://www.facebook.com/dukla.it. Do rozdysponowania było 90 flag oraz dodatkowo
dla pierwszych 10 osób przypinki z herbem Dukli. Konkurs
trwał od 26 do 30 kwietnia b.r. . Flagi wraz z drzewcem
można było odebrać do 1 maja do godz. 16:00. Warunkiem
otrzymania nagród było przesłanie odpowiedzi na 3 pytania na adres mailowy tit@dukla.pl lub udzielenie ich w formie ustnej w punkcie Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli i co więcej był skierowany dla osób zameldowanych na terenie naszej gminy. Pytania, na które należało odpowiedzieć były związane oczywiście z Dniem Flagi:
1. Dlaczego polska flaga jest biało- czerwona?
2. W którym roku został ustanowiony Dzień Flagi?
3. Jakie święto przypada jednocześnie ze Świętem Flagi?
Wszyscy uczestnicy poradzili sobie bezbłędnie z pytaniami. W konkursie zostało rozdanych 65 flag.
Odwiedzenie Transgranicznej Informacji Turystycznej w
Dukli i odebranie nagród było również świetną okazją do
rozpowszechnienia materiałów promujących nasz region
wśród przyjezdnych do rodzin uczestników z Dukli i okolic
w związku z trwającą wtedy majówką. Niektórzy nawet byli

mile zaskoczeni, że w Dukli takie
miejsce w ogóle istnieje i że można
znaleźć tu i dostać sporo ciekawych pozycji nie tylko na temat całego Beskidu Niskiego.
Sezon turystyczny już się rozpoczął, wakacje zbliżają się dużymi krokami, więc jeżeli ktoś nie ma
jeszcze planów lub chce zorganizować czas dla
znajomych, którzy w tej okolicy jeszcze nie byli
to zapraszamy serdecznie do budynku poczekalni
na przystanku autobusowym, I piętro ul. Trakt Węgierski 26a w celu zapoznania się z ofertą turystyczną
naszego regionu.

Dofinansowanie dla
szkół podstawowych
w Głojscach, Iwli i Wietrznie
Gmina Dukla, w partnerstwie z Gminą Jaśliska, otrzymała kolejne dofinansowanie –
tym razem w zakresie rozwoju edukacji w szkołach podstawowych. Po przeprowadzonych negocjacjach wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w
Gminie Dukla i Jaśliska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania.
Całkowita wartość projektu wynosi 875.000,00 zł. Przyznana kwota dofinansowania
wynosi bbbb 831.249,80 zł.
Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od 01.06.2018 do 30.06.2020 r.
Cel główny projektu:
Wzrost kompetencji kluczowych min. 315 uczniów i 63 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Głojscach, Iwli, Wietrznie (Gminie Dukla) oraz SP w Jaśliskach (Gmina Jaśliska) w obszarach Technologii Informacyjno - Komunikacyjnej (TIK), nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.
Grupa docelowa:
1) Uczniowie: 350 osób, w tym 183 K/167M
nr 326

Agnieszka Matusik

2) Nauczyciele: 71 osób (57K/14M).
Zadania:
1. Program wyrównywania szans rozwoju edukacyjnego uczniów i uczennic.
2. Program wspierania szkół w zakresie
zwiększenia udziału zajęć realizowanych
metodą eksperymentu w procesie kształcenia.
3. Program wspierania szkół w zakresie
rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w
zakresie programowania.
4. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesie kształcenia.
5. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno –
emocjonalnych uczniów.
Główne rezultaty:
W ramach realizacji projektu zakupionych zostanie szereg pomocy dydaktycznych (wyposażenie pracowni przyrodniczych, zestawów do programowania,
sprzętu i wyposażenia TIK, oprogramowania wspomagającego kształcenie). Prowadzone będą również zajęcia z matematyki,
przyrody, języków obcych, z wykorzystaniem metod eksperymentu. Nauczyciele i
uczniowie wezmą udział w szkolenia oraz
wyjazdach edukacyjnych.
Jolanta Bik
str. 9

W 250. Rocznicę Konfederacji Barskiej
u dokończenie ze str. 3

nizował stąd wypady na nieprzyjaciela i toczył bitwy i potyczki na tym obszarze. W
obozie pod Konieczną ogłaszano uchwały
i odezwy Generalności - najwyższej władzy obradującej w Preszowie. Czołowi
konfederaci spotykali się w pałacu w Dukli, ówczesnej siedzibie Jerzego Augusta
Mniszcha i jego żony Marii Amalii z Bühlów Mniszchowej, którzy współpracowali
z konfederatami.
Z uwagi na historyczne związki
Beskidu Niskiego z działaniami Konfederacji Barskiej, w pierwszym dniu obchodów, tj. 12 maja (sobota) w Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli odbyła się pod patronatem naukowym JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwestra Czopka Międzynarodowa Konferencja
Naukowa, pt.: „Dla wolności ginę”- kontekst historyczny i kulturowy Konfederacji Barskiej w 250. rocznicę jej zawiązania. Część naukowa współorganizowana
była z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, z ramienia Instytutu z
prof. Michałem Parczewskim. Konferencję
otworzył dyrektor Muzeum Waldemar Półchłopek, który przywitał zaproszonych gości i uczestników konferencji oraz odczytał
list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników i organizatorów uroczystości, jak również życzenia i gratulacje od Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego i Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego. Następnie głos zabrał gość honorowy konferencji - wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska.
Otwarcie obrad poprzedziła Pieśń Konfederatów Barskich i Kurant wojsk konfederacji wielkopolskiej, które na fortepianie
wykonał Dawid Dudek. Obrady odbywały
się w trzech sesjach, pierwszym dwóm
przewodniczył prof. dr hab. Michał Parczewski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego), trzeciej dr hab. Anna
Krochmal (Naczelna Dyrekcja Archiwów
Państwowych). Pierwszą sesję rozpoczął
wprowadzeniem do tematyki konferencji
prof. dr hab. Andrzej Nowak (Instytut Historii UJ). Prof. dr hab. Zofia Zielińska (Instytut Historyczny UW) wygłosiła referat
nt.: W jakim stopniu „Konfederacja Barska” Władysława Konopczyńskiego stanowi apologię tytułowego ruchu ? Dr hab.
Anna Krochmal (NDAP) przedstawiła Polityczne, społeczne i religijne skutki konfestr. 10

deracji barskiej – zarys problematyki. W
drugiej sesji głos zabrali: doc. PhDr. Martin Javor, PhD (Instytut Historii Uniwersytetu w Preszowie), który wygłosił referat
pt.: Barska konfederacia a Prešov; dr Maria Czeppe (Instytut Historii PAN – PSB,
Kraków) omówiła Przebieg konfederacji
w świetle pamiętników Jędrzeja Jabłonowskiego; Maciej Śliwa (Kraków) zaprezentował Konfederackie fortyfikacje na przykładzie redut pod Konieczną, Grabiem,
Barwinkiem i Łupkowem. W trzeciej sesji
wystąpili: dr Piotr Sadowski (Podhalańska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Nowym Targu) z referatem pt.: Lanckorona
– twierdza konfederatów barskich; Michał
Filipowicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) omówił Beskidzkie
konfederackie fortyfikacje polowe a sudeckie szańce z okresu wojen śląskich; prof. dr
hab. Michał Parczewski (Instytut Archeologii UR) wygłosił referat pt.: Obóz konfederacki w Łupkowie oraz zagadkowa warownia w Czeremsze; Michał Filipowicz, dr
Piotr Sadowski przedstawili Szaniec konfederacki w Roztokach Górnych koło Cisnej.
Prelegenci przedstawili najnowsze wyniki
badań w tym obszarze tematycznym.
Konferencję uświetnili swoją obecnością harcerze 51. Drużyny Harcerskiej „Żuawi” im. Signi 1863 ubrani w mundury z
czasów Konfederacji Barskiej, do których
nawiązywał w swoim wystąpieniu Maciej
Kilarski, twórca tej Drużyny Harcerskiej.
Towarzyszyły jej dwie wystawy przygotowane przez Muzeum Historyczne-Pałac
w Dukli: pierwsza planszowa, pt.: Konfederaci Barscy w Beskidzie Niskim, m.in. z
kopią rękopisu zatytułowanego: Uniwersał
JO Xięcia Lubomirskiego Marszałka Konfederacyi Woiewództwa Krakowskiego […]
ogłoszonego 7 kwietnia w obozie pod Barwinkiem 1769 Roku (oryginał w zbiorach
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich);
druga złożona z artefaktów i obiektów nawiązujących do Konfederacji Barskiej pochodziła ze zbiorów Muzeum Kultury
Szlacheckiej w Kopytowej oraz ze zbiorów
prywatnych Jacka Grocholskiego oraz Macieja Kilarskiego.
W konferencji udział wzięli: wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, wicestarosta krośnieński
Adolf Kasprzyk, dyrektor - etatowy członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
Aleksander Mercik, władze gminy Dukla
na czele z burmistrzem Andrzejem Bytna-

Kopia Uniwersału ogłoszonego 7 kwietnia w obozie pod Barwinkiem w 1769 Roku

rem i przewodniczącym Rady Miejskiej w
Dukli Andrzejem Dziedzicem, wójt gminy
Nowy Żmigród Grzegorz Bara, przedstawiciele środowisk naukowo-badawczych
z całej Polski i zagranicy, muzealnicy na
czele z dyrektorem Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce Iwoną Stefaniak,
przedstawiciele środowisk oświatowych,
dyrektorzy szkół, pedagodzy, nauczyciele,
historycy, archeolodzy, badacze, studenci,
przedstawiciele instytucji różnych branż,
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń
oraz osoby zainteresowane tematem.
W drugim dniu, tj. 13 maja (niedziela) uroczystości
rocznicowe zainaugurowała Msza
Święta koncelebrowana odprawiona w
kościele pw. śś. Piotra i Pawła w Nowym
Żmigrodzie w intencji poległych Konfederatów Barskich w Beskidzie Niskim.
Koncelebrze przewodniczył ks. Stanisław
Szajna, proboszcz parafii w Nowym Żmigrodzie, kazanie okolicznościowe wygłosił
ks. Ryszard Szwast z Iwli.
Następnie w ramach programu odbył
się objazd terenowy po miejscach związanych z działaniami Konfederatów Barskich
na trasie: Biecz (kapliczka konfederacka
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oraz kościoły oo. franciszkanów i farny),
Nowy Żmigród (mogiła konfederacka na
tamtejszym cmentarzu) oraz Mytarka (szaniec), gdzie został poświęcony krzyż i odsłonięto pamiątkową tablicę.
Podczas głównych uroczystości rocznicowych, które prowadził Prezes Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu Jerzy
Dębiec, wciągnięto flagę na maszt, odegrano hymn i został odsłonięty pomnik Kazimierza Pułaskiego na placu przed Muzeum im. Leona Karcińskiego. Odsłonięcia popiersia dokonała Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska i Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, odsłonięcia napisu pamiątkowego Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna
Podhalicz i Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Nowego Żmigrodu Bogdan Podgwizd, pomnik poświęcił Ksiądz Stanisław Szajna. Kwiaty pod pomnikiem złożyli: przedstawiciele władz wojewódzkich,
delegacje parlamentarzystów, przedstawiciele władz gminnych Dukli i Nowego
Żmigrodu, przedstawiciele służb mundurowych, środowisk naukowo-badawczych i
kulturalnych oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych. Przemówienia okolicznościowe wygłosiła Lucyna Podhalicz Wicewojewoda Województwa Podkarpackiego
i Maria Kurowska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Na cześć Konfederatów Barskich oddano salwy armatnie. W oprawie uroczystości uczestniczyła
warta honorowa w strojach konfederackich
- Gwardia Dębowiecka, Konfederaci z Tylicza oraz uczniowie z LO w Nowym Żmigrodzie.
W dalszej części obchodów rocznicowych uczestnicy zwiedzili ekspozycję dotyczącą Konfederacji Barskiej i inne wystawy w Muzeum im. Leona Karcińskiego.
Uroczyste zamknięcie obchodów rocznicowych odbyło się w Gminnym Ośrodku
Kultury w Nowym Żmigrodzie z towarzyszącymi okolicznościowymi wystawami i
wręczeniem uczestnikom pamiątek.
W uroczystościach żmigrodzkich wzięli
udział przedstawiciele organów administracji państwowej i samorządowej, duchowieństwo, przedstawiciele środowisk naukowo-badawczych, oświatowych i kulturalnych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, różnych instytucji oraz mieszkańcy Nowego Żmigrodu i Dukli.
W trzecim dniu obchodów - 19 maja
(sobota)
dla upamiętnienia walk konfederackich
pod Iwlą na polach iwielskich (Łazy-Kąt)
została odprawiona uroczysta Msza Św.
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polowa koncelebrowana w intencji Ojczyzny i Konfederatów Barskich pod przewodnictwem o. Alojzego Kosobuckiego,
proboszcza paulińskiej parafii pw. Świętego Mikołaja w Kamieńcu Podolskim,
który wygłosił okolicznościowe kazanie.
W koncelebrze wzięli udział: ks. Józef Konieczko, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Iwli i ks. Ryszard Szwast z Iwli,
ks. Stanisław Siara z Dukli i ks. Roman Jagiełło z Łęk Dukielskich. W nabożeństwie
uczestniczyły poczty sztandarowe dukielskich szkół i OSP z Iwli oraz Orkiestra
Dęta OSP z Gaci (k. Przeworska). Uroczystość rozpoczęła się hymnem państwowym
i odsłonięciem na obelisku tablic upamiętniających: 250. rocznicę Konfederacji Barskiej oraz 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Odsłonięcia tablic dokonali: poseł Bogdan Rzońca, wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria
Kurowska i burmistrz Dukli Andrzej Bytnar. Uroczystość połączona była z okolicznościowymi wystąpieniami oraz śpiewem pieśni patriotycznych ze śpiewników

specjalnie na tę okoliczność przygotowanych przez Gminę Dukla. W drugiej części u księdza Ryszarda Szwasta odbył się
koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP z Gaci oraz Marcin Dybowski wygłosił prelekcję pt.: Krucjata Różańcowa. Na zakończenie spotkania pieśni religijne i patriotyczne zaprezentował młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny z Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
W uroczystości udział wzięli goście z całej
Polski, a także z Włoch, Francji i Słowacji.
Aleksandra Żółkoś
Organizatorzy kierują wielkie podziękowania za udzielone wsparcie
Przedsiębiorstwu Produkcji Materiałów
Drogowych w Rzeszowie - Prezesowi
Zarządu Piotrowi Majkutowi i Kierownikowi Zakładu Górniczego w Lipowicy
Wiesławowi Jakiele oraz Nadleśnictwu
Dukla - Nadleśniczemu Zbigniewowi
Żywcowi oraz Wszystkim, którzy okazali
pomoc, życzliwość i zrozumienie.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin: Chorkówka, Dukla,
Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe, informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy na ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
1. Termin składania wniosków: od 21.05 do 5.06 2018 r.
2. Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski o przyrannie pomocy należy składać osobiście albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania
„Kraina Nafty”, mieszczącego się przy ul. Dworskiej 14 w Miejscu Piastowym.
3. Warunki ubiegania się o wsparcie: O wsparcie mogą ubiegać się: mikro i małe przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział na obszarze LGD „Kraina Nafty”, wykonujące działalność gospodarczą minimum 365 w okresie ostatnich 3 lat.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest utworzenie co najmniej 1 nowego miejsca pracy w
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.
Wskaźniki planowane do osiągnięcia:
- Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 6 szt.
Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości maksymalnie do 200 000,00 zł.
Intensywność wsparcia – do 70% kosztów kwalifikowanych operacji. Minimalna wartość
operacji to 50 000,00 zł.
4. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 1 101 385,18 zł.
Biuro LGD „Kraina Nafty” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w zakresie w zakresie warunków ubiegania się o wsparcie. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. 13 44 07 043; 725 999 721, e-mail: biuro@
kraina-nafty.pl
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VII Gosposiada Kół Gospodyń
Wiejskich Gminy Dukla
Tradycja powoływania Kół Gospodyń
Wiejskich w poszczególnych wsiach i gminach trwa już od połowy XIX wieku. Działalność tych organizacji w dalszym ciągu
jest jednym z ważniejszych filarów zapewniających kultywowanie dorobku i zwyczajów danej społeczności lokalnej. Gospodynie zrzeszające się w ramach Kół,
stoją na straży spuścizny przekazanej im
przez mamy i babcie, ale także wypełniają
ją nowymi, współczesnymi treściami.
W uznaniu za szczególną aktywność i
wkład w rozwój kultury ludowej Gminy
Dukla, Ośrodek Kultury już od siedmiu lat
organizuje imprezę stawiającą Koła Gospodyń Wiejskich na pierwszym miejscu.
W roku 2018 „Gosposiada” odbyła się
28 kwietnia, a gospodarzem imprezy było
KGW w Głojscach pod przewodnictwem
Pani Czesławy Czepigi. W uroczystości wzięły udział Koła Gospodyń z: Iwli,
Łęk Dukielskich, Mszany, Myszkowskiego
i z Wietrzna. Od strony artystycznej „Gosposiadę” uświetnili swoimi występami:
„Równianie”, „Głojszczanie”, „Wietrznianki”, zespół obrzędowo-śpiewaczy
„Szarotka-Duklanie” oraz kapele „Tereściacy” i „Duklanie”.
Nieodłącznym i flagowym elementem
każdej „Gosposiady Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Dukla” jest możliwość degustacji tradycyjnego jadła „Spod Strzechy Gospodyni”. Wśród przygotowanych
w tym roku przysmaków królowały m. in.:
swojskie chleby i wyroby mięsne, proziaki,
rozmaite sałatki i przekąski na zimno oraz
słodkości w postaci babeczek, kruchych
ciastek i rogalików. Na stołach znalazły
się również nalewki, które rywalizowały
o miano „najlepszej”. Dla nadania konkurencji większego obiektywizmu, powołana
przez organizatorów komisja konkursowa,
po raz pierwszy w historii imprezy degustowała trunki nie znając ich autorów. Tytuł
„Najlepszej Nalewki” zdobyła aroniówka
wystawiona przez gospodarzy – KGW z
Głojsc.
Atrakcją wieczoru były wybory „Miss
Gosposiady 2018”. Kandydatki do zdobycia tytułu wzięły udział w konkurencji fizycznej jaką było łapanie jajek do siatki
na motyle oraz artystycznej polegającej
na wykonaniu piosenki, skeczu lub wyrecytowaniu wiersza o swojej miejscowości. Obydwa zadania spotkały się z ciepłym przyjęciem publiczności, która dostr. 12

Ośrodek Kultury w Dukli informuje

infor m uje

pingowała swoje faworytki.
Po podliczeniu punktów tytuł „Miss Gosposiady” zdobyła Pani Ewa Przystasz z
Wietrzna.
Tradycyjnie już przewodniczące każdego Koła
Gospodyń uczestniczącego
w imprezie odebrały z rąk
Burmistrza Dukli – Andrzeja
Bytnara i Dyrektor Ośrodka
Kultury – Małgorzaty Walaszczyk-Faryj pamiątkowe
dyplomy i upominki. Wieczór zakończyła zabawa taneczna z zespołem „ALLEGRO”.
Katarzyna Błaż
fot. na str. 17.

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

Słowiańscy bliźniacy
Katalog poplenerowy

Jadło spod strzechy gospodyni przygotowane przez KGW z Głojsc

Ośrodek Kultury dziękuje wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich uczestniczącym
w „Gosposiadzie” za przygotowanie potraw i wspaniałą zabawę. Szczególne zaś
podziękowania należą się gospodarzom - KGW w Głojscach za zaangażowanie
w organizację imprezy, serdeczne przyjęcie i miłą atmosferę.

Wyniki Gminnego
Przeglądu Piosenki
Znanej i Lubianej
W piątek 27 kwietnia 2018 roku Ośrodek Kultury zorganizował kolejną, XXII edycję „Gminnego Przeglądu Piosenki Znanej i Lubianej”. W konkursie wzięło udział 26
uczniów Szkół z terenu Gminy Dukla, a ich prezentacje oceniała komisja w składzie:
przewodnicząca Irena Zięba, Wioletta Jakieła oraz Katarzyna Błaż.
Laureatami konkursu zostali:
w kategorii I – do lat 6:
Lena Fornal - SP w Iwli
Hanna Sobolewska – SP w Iwli
Gabriela Albrycht – SP w Równem
w kategorii II – kl. I-III:
Urszula Jakieła – Royal Art. Studio
Zofia Baran – SP w Dukli
Oliwia Bożętka – SP w Iwli

w kategorii III – kl. IV-VII:
Anna Kłap – Roya Art. Studio
Wacław Czupiński – SP w Iwli
Oliwia Bobula – SP w Dukli
Marcelina Albrycht – SP w Równem
w kategorii IV – gimnazjum:
Julia Kula – SP w Jasionce
Sara Woźniak – SP w Iwli
Bartłomiej Dębiec – SP w Wietrznie
Katarzyna Błaż (fot. na str. 17.)
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W marcu 2018 roku został wydany katalog poplenerowy „Słowiańcy
bliźniacy”, który był częścią zadania w ramach mikroprojektu realizowanego przez ostatni rok przez Ośrodek Kultury w Dukli. Katalog jest udokumentowaniem zorganizowanych w miesiącach maj-lipiec 2017 roku plenerów polsko-słowackich: malarskiego i rzeźbiarskiego, w których wzięło
udział 32 artystów. W katalogu, zaprojektowanym i wydanym przy współpracy z krośnieńskim wydawnictwem Ruthenus, znajduje się kilkadziesiąt
fotografii będących prezentacją obrazów i rzeźb wraz z krótkimi sylwetkami ich twórców. Stanowi on swego rodzaju wizytówkę sztuki regionu pogranicza.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pt. „Słowiańscy bliźniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobieństw w kulturze polskiej i słowackiej. Program Współpracy Trangranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Katarzyna Błaż

Wystawa Nieformalnej
Grupy Plastycznej Plaja
10 maja 2018 roku odbyło się otwarcie wystawy Nieformalnej Grupy
Plastycznej PLAJA, która zrzesza około 20 artystów z Jasła i okolic. Zorganizowana przez Ośrodek Kultury w Dukli ekspozycja prezentuje bogaty
wachlarz tematów i technik artystycznych, które można oglądać w licznie zebranych pracach artystów PLAJI. W skład grupy wchodzą malarze,
graficy, rzeźbiarze, ceramicy, witrażyści, twórcy szkła artystycznego, fotografowie. Grupa PLAJA uczestniczy w różnego typu działaniach plastycznych: plenerach, warsztatach, pokazach, pracy w komisjach konkursowych i innych akcjach kulturalnych. Członkowie PLAJI często prezentują swoje prace podczas wystaw w różnych rejonach Polski a także za granicą. Uczestniczą w ogólnopolskich i międzynarodowych plenerach i sympozjach.
Zapraszamy do oglądania wystawy do 8 czerwca 2018 r.
Artyści uczestniczący w wystawie:
Piotr Betlej, Kazimierz Bosak, Anna Brożyna, Mieczysław Burda, Wiesław
Czechowicz, Joanna Dyląg – Faliszek, Magdalena Florczyk, Barbara Józefowicz, Tomasz Kasprzyk, Maria Kondrad, Ireneusz Kopacz, Bogdan Kozon, Iga Kozon, Jan Kukułka, Adam Łyszczek, Tomasz Olbrot, Anna Papiernik – Wojdyła, Bogdan Samborski, Małgorzata Samborska, Mirosław Szudy.
Anna Lenkiewicz (fot. str. 17.)

Informacje o organizacji i artystach zostały zaczerpnięte z katalogu wydanego na 10 lecie istnienia Nieformalnej Grupy PLAJA
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Światowe
Dni Tańca
w Dukli
22 kwietnia w ramach Światowych Dni
Tańca w sali kinowo-teatralnej odbyło się
widowisko taneczne pt. „Pudełko z zabawkami”.
Autorem choreografii była Monika Waga
instruktor - nauczyciel tańca klasycznego, a
udział w widowisku wzięły wszystkie grupy
baletowe działające przy Ośrodku Kultury
w Dukli. Łącznie na scenie pojawiło się 45
młodych artystów. W tym roku tanecznym
pląsom przyświecało orędzie choreografa
Ohada Naharina - dyrektora artystycznego
Batsheva Dance Company, twórcy języka ruchowego GaGa.
„ W tańcu chodzi o bycie w chwili. Wsłuchanie się w zakres doznań oraz pozwolenie
na to, by stało się ono paliwem uczuć, form i
treści. Zawsze jednak powinniśmy pamiętać
o tym, skąd pochodzimy.
Gdy jestem pytany, o czym są moje prace,
zawsze odpowiadam, że przede wszystkim o
sobie samych. O tym, jak ich poszczególne
elementy spotykają się we wspólnej narracji,
na którą składają się głośność, delikatność,
eksplodująca energia. Badanie ruchu, organizacji i struktury. Poczucie humoru, dynamika, przesada i niedopowiedzenie, połączenie przyjemności i wysiłku, sublimacja szaleństwa i pasji tancerzy oraz fantazja, które
splatają się w czystą formę. Najlepsze prace
taneczne dotykają wzniosłości, nawet jeśli
daleko im do doskonałości.
Musimy sprzeciwiać się myśleniu w kategoriach konserwatywnych i konwencjonalnych, które cechują edukację i szkolenia
taneczne, i porzucić stare idee na rzecz nowych, lepszych. Musimy pamiętać, by tańczyć choć trochę każdego dnia… Musimy
pamiętać, by tańczyć choć trochę każdego
dnia… i nigdy nie robić tego przed lustrem”.
Norbert Uliasz (fot. str. 17.)
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Absolutorium dla burmistrza Dukli

Odkrywaj piękno Podkarpacia
Wśród wielu atrakcji turystycznych,
które urozmaica krajobraz Podkarpacia
znajdują się zamki, pałace, dworki. Do najcenniejszych należą zamki w Krasiczynie,
Baranowie Sandomierskim i zamek Lubomirskich i Potockich w Łańcucie, który
uchodzi za jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce.
Łańcut przyciąga turystów z całego
świata ze względu na doskonale zachowane elementy dziedzictwa kulturowego,
które można podziwiać przechadzając się
po bogato wyposażonych salach zamkowych i po malowniczym starym parku z
licznymi pawilonami, zadrzewieniami i zabudowaniami gospodarczymi, które były
niegdyś związane z życiem łańcuckiej rezydencji. Zamek słynie z wyśmienitej kolekcji pojazdów konnych, znajdujących się
w odrębnych budynkach lecz stanowiących
integralną całość łańcuckiego zamku.
Zamek w Łańcucie został wzniesiony na
polecenie Stanisława Lubomirskiego, w
pierwszej połowie XVII wieku. Była to
wówczas nowoczesna rezydencja składająca się z budynku mieszkalnego z wieżami
otoczona fortyfikacjami bastionowymi. W
2 połowie XVIII wieku ówczesna właścicielka Izabela z Czartoryskich Lubomirska przekształciła fortecę w zespół pałacowo-parkowy. W Łańcucie pracowało wówczas wielu znakomitych artystów. Pałac
wypełnij się znakomitymi dziełami sztuki.
Zmiany wprowadzone zostały również w
parku, w którym zasadzono lipy i ten sposób utworzono aleję spacerową. Pod koniec XVIII wieku zamek w Łańcucie należał do najwspanialszych rezydencji w Polsce. W połowie XVIII w. ówczesna właścicielka Łańcuta Izabella z Czartoryskich
Lubomirska przekształciła fortecę w zespół pałacowo - parkowy. Po śmierci księżnej Lubomirskiej, cała posiadłość stała się
własnością jej wnuka Alfreda I Potockiego,
który utworzył tutaj w 1830 r. ordynację i
tym sposobem Łańcut wszedł w posiadanie rodu Potockich. Jego syn Alfred II Józef był ściśle związany z dworem habsburskim. W Łańcucie bywał rzadko dlatego
Łąńcut został zaniedbany. Po śmierci Alfreda II Łańcut przeszedł w ręce Romana
Potockiego, który wraz z żoną przywrócił mu dawny blask. W latach 1889 - 1911
przeprowadzono w Zamku generalny remont połączony z przebudową. Przebudowa objęła wszystkie kondygnacje. Założono m.in. instalację wodociągową i kanalizację oraz zelektryfikowano cały Zamek. Powstała wtedy większość istniejących do dnia dzisiejszego wnętrz. Elewacje
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przekształcono w stylu neobaroku francuskiego. Prace w parku rozpoczęto w 1890
r. i prowadzono je przez czternaście lat.
Został on wówczas dwukrotnie powiększony i otoczony ogrodzeniem. W najbliższym sąsiedztwie Zamku, wzdłuż elewacji
wschodniej, założono Ogród Włoski. Od
strony południowej Oranżerii urządzono
Ogród Różany.
Po tej gruntownej przebudowie i modernizacji, łańcucki zespół pałacowo - parkowy stał się jedną z najbardziej luksusowych rezydencji w Europie kontynentalnej. Często przyjeżdżali tutaj arcyksiążęta
Rudolf oraz Franciszek Ferdynand. Bywało tu wielu przedstawicieli znakomitych
rodów arystokratycznych oraz znanych dyplomatów. Na początku XX w. ordynacja
łańcucka zajmowała piąte pod względem
obszaru miejsce w Polsce. Kolejnym ordynatem na Łańcucie był od 1915 r. Alfred
III Potocki. W latach dwudziestych XX
w. przeprowadzono w zamku modernizację centralnego ogrzewania, a w pomieszczeniach podziemi urządzono łaźnię. Zamek łańcucki stał się miejscem spotkań towarzyskich. Bywali tu przedstawiciele rodów królewskich, arystokracja polska i zagraniczna oraz politycy. Podejmowano tu-

taj m.in. króla rumuńskiego Ferdynanda
z małżonką oraz Jerzego księcia Kentu z
żoną i przyjaciółmi. W 1944 r. Potocki musiał opuścić Łańcut. Osiadł na emigracji w
Szwajcarii, gdzie zmarł w 1958 r.. Łańcut
dzisiaj jest własnością państwa polskiego.
Można tu podziwiać piękne sale, dzieła
sztuki, teatr, bibliotekę, wspaniale zachowane umeblowanie, dekoracje, obrazy,
przedmioty codziennego użytku, z których
niegdyś korzystała arystokracja. Ogród i
zamek można podziwiać w różnych porach
roku. Każda z nich ukazuje go w różnych,
ciekawych, pięknych barwach.
Zachęcam bardzo gorąco do odwiedzenia miejsca, które związane jest z historią naszego kraju. Jeśli zamierzasz pojechać do Łańcuta polecam stronę internetową www.zamek-lancut.pl, gdzie znajdują
się przydatne informacje dotyczące zwiedzania, w tym informacje o licznych promocjach biletów i bieżącej ofercie kulturalnej. Czas zwiedzania uzależniony jest
od tego co chcemy zobaczyć. Jeżeli zdecydujemy się na zobaczenie całości ekspozycji musimy poświęcić na to ponad 3,5 godziny. Ale warto.
Barbara Pudło

28. Kermesz Łemkowski
w Olchowcu
W programie święta, które w tym roku odbyło się w
dniach 19-20 maja były uroczyste nabożeństwa w cerkwi
pw. Przeniesienia relikwii św. Mikołaja, sobotnia weczirnia o godz. 18.00 i niedzielna msza św. kermeszowa z
procesją wokół cerkwi o godz. 11.00 w obrządku grecko-katolickim, a także występy zespołów, wystawy i stragany kermeszowe.
W programie artystycznym w sobotę i niedzielę
można było obejrzeć występy licznych zespołów ludowych, wystawy, kermeszowe stragany Wystąpiły zespoły: „Tereściacy” z Zawadki Rymanowskiej, „Równianie” z Równego, „Drewutnia” z Lublina, „Arkan” z
Przemyśla, „Chorkowianie” z Chorkówki, „Osławianie”
z Mokrego. W programie Kermeszu były bardzo ciekawe
wystawy: „Wycinany świat” - przedstawiająca wycinankę ludową Marii Myczko, „Niebo nad Beskidem” – pokazująca kolekcję dyplomową
łemkowskiej projektantki Mili Pyrz i „Szlakiem wyszywanki” – przedstawiająca tradycyjne ubiory ludowe z terenu Łemkowszczyzny, Bojkowszczyzny, Bukowiny i innych regionów Karpat. Można było obejrzeć ekspozycję dawnych przedmiotów i narzędzi zebranych przez Sławomira Hojsaka.
Nie zabrakło również stoiska promującego gminę Dukla z wydawnictwami, mapami,
publikacjami Biblioteki Dukielskiej, które obsługiwała Barbara Pudło z Urzędu Miejskiego w Dukli.
kbr
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Głosowanie nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Dukli - wykonanie budżetu za 2017 rok

Burmistrz dziękował radnym za udzielenie absolutorium. Fot. kbr

Wiosna w Regionach - TVP3 w Dukli

Elżbieta Wróbel - wiceburmistrz Dukli i dziennikarze
prowadzący program Marcin Pawlak i Ilona Małek

Goście programu Wiosna w Regionach z Dukli

Prace dzieci uczestniczących w konkursie

Odkrywaj piękno Podkarpacia
- zamek w Łańcucie

Fragment wystroju komnaty
łańcuckiego zamku

O możliwości aktywnego wypoczynku opowiadał dyrektor MOSiR Michał Szopa
Fot. Katarzyna Koczwara
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Fot. Krystyna Boczar-Różewicz

Powozownia
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W 250. rocznicę Konfederacji Barskiej

Światowy Dzień Baletu w Dukli

Fot. Norbert Uliasz

Obchody w Dukli:

Grupy baletowe działające przy OK w DUkli

Obrady prowadził prof. dr hab. Michał
Parczewski
Uczestnicy konferencji
naukowej w Dukli

Dyrektor Muzeum Historycznego
-Pałac w Dukli Waldemar Półchłopek
otworzył konferencję

Widowisko taneczne „Pudełko z zabawkami”

VII Gosposiada Kół Gospodyń Wiejskich

Prof. dr hab. Andrzej Nowak z Instytutu historii UJ
wprowadził słuchaczy do tematyki Konfederacji
Barskiej

Zespół Głojszczanie - gospodarze imprezy podczas występu artystycznego

Nowym Żmigrodzie:

Przewodniczące KGW Gminy Dukla wraz z Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Marią Kuroską i Dyrektor OK w Dukli Małgorzatą
Walaszczyk-Faryj

Fot. Norbert Uliasz

Iwli:

Wystawa Nieformalnej Grupy Plastycznej Plaja

Fot. Anna Lenkiewicz

Ks. Ryszard Szwast na czele pielgrzymki do Krzyża Wdzięczności

Uczestnicy wernisażu

Odsłonięcie pomnika Kazimierza Pułaskiego w Nowym Żmigrodzie

Małgorzata walaszczyk-Faryj, Maria Kondrad, Bogdan Samborski

Gminny Przegląd
Piosenki Znanej
i Lubianej
Fot. Piotr Jakieła

Odsłonięcie tablic pamiątkowych
Fot. Krystyna Boczar-Różewicz
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Burmistrz Dukli i dyrektor Muzeum Historycznego-Pałac w Dukli składają
kwiaty pod pomnikiem K. Pułaskiego
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Laureaci XXII Gminnego Przeglądu Piosenki Znanej i Lubianej

IT Szachy

I Międzynarodowy
Kongres Edukacyjny
IT I Szachy

Uczestnicy kongresu podczas rozgrywek

Turniej
Kinder+Sport

Maja i Julia zajęły 2. miejsce

Brąz Michała i Szymona

3. m. w Przemyślu

25 kwietnia 2018 r. w Jasionce koło Rzeszowa w hali G2A Arena odbył się I Międzynarodowy Kongres Edukacyjny IT i Szachy. W ramach programu kongresu odbył
się turniej szachowy. Rozgrywano go w dwóch grupach wiekowych: klasy I – III i klasy
IV – VI, tempem 15 minut dla zawodnika na partię na dystansie 7 rund.
Gminę Dukla reprezentowali:
- w grupie klas I – III:
• Szkła Podstawowa Iwla – Patryk
Strojny, Kacper Szczepanik, Dawid
Szczurek i Wiktoria Bąk,
- w grupie klas IV – VI:
• Szkoła Podstawowa Dukla – Witold
Mysza, Maria Mysza i Magdalena
Zając,
• Szkoła Podstawowa Jasionka – Paweł
Kowalewski, Wojciech Torba, Magdalena Kowalewska i Anna Kowalewska,
• Szkoła Podstawowa Iwla – Karol Drajewicz, Adrian Fornal, Martyna Delimat i Wiktoria Wierdak.

W turnieju klas młodszych rywalizowało 70 drużyn, czyli 277 zawodników. Po
rozegraniu siedmiu rund drużyna SP z Iwli
zdobyła 6 punktów zajmując 44 miejsce –
2 zwycięstwa, 2 remisy i 3 porażki. Najlepszym zawodnikiem w drużynie był Kacper
Szczepanik, zdobywając 5 na 7 możliwych
do zdobycia punktów i zajmując 14 miejsce na drugiej szachownicy.
W drugiej grupie klas starszych do rywalizacji przystąpiło 91 drużyn, czyli 361
zawodników. Nasze zespoły uzyskały następujące wyniki:
• SP Iwla 8 punktów – 31 miejsce: 2
zwycięstwa, 4 remisy i 1 porażka.
Najlepsi zawodnicy drużyny: Wiktoria Wierdak 6 (7) pkt., i Adrian Fornal 6

Powiatowy Przegląd
Piosenki Znanej i Lubianej
11 maja 2018 roku w Ośrodku Kultury w Dukli odbył się „V
Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej”. Do komisji artystycznej zaproszeni zostali: Dorota Świstak, Małgorzata LasekSuch oraz Artur Szajna. W konkursie wzięło udział 58 osób z powiatu krośnieńskiego, spośród których jury wyłoniło następujących laureatów.
Kategoria I – Szkoły Podstawowe:
I miejsce: Natalia Puchalik – SP Jaśliska
II miejsce: Urszula Jakieła – SP Dukla
III miejsce: Natalia Chowaniec – SP Jaśliska
Wyróżnienie: Zespół wokalny SP-4 – SKDiM „Dysonans”
Wyróżnienie: Maria Zawisza – Zajdel Studio
Wyróżnienie: Oliwia Bobula – SP Dukla
Wyróżnienie: Julia Sechman

Rywalizacja podczas zawodów

V Powiatowy Przegląd
Piosenki Znanej
i Lubianej

Kategoria II – Gimnazjum + kl.VII
I miejsce: Milena Wacławska – SP Sieniawa
II miejsce: Maja Gonet – SP Krosno
II miejsce: Karolina Pilecka – Zajdel Studio
III miejsce: Bartłomiej Dębiec – SP Wietrzno

Fot. [arch. OK w Dukli]
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Laureaci V Powiatowego Przeglądu Piosenki Znanej i Lubianej w kategorii SP
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(7) pkt. Adrian zajął 6 miejsce na drugiej
szachownicy, a Wiktoria 8 miejsce na szachownicy czwartej.
• SP Dukla (pomimo braku jednego
zawodnika) zdobyła 7 pkt. zajęła 51
miejsce:3 zwycięstwa, 1 remis i 3 porażki. Najlepszy zawodnik drużyny
Witold Mysza uzyskał 6 (7) pkt., i
zajął 11 miejsce na pierwszej szachownicy.
Wielkie brawa należą się Marysi i Madzi, które grały w starszej grupie, mimo że
są uczennicami trzeciej klasy.
• SP Jasionka 6 pkt. – 67 miejsce: 3
zwycięstwa i 4 porażki.
Również Madzia i Wojciech – uczniowie pierwszej klasy – bardzo dobrze się
spisali, a grali w grupie starszej. Wyróżnić z tej drużyny należy także Wojciecha
Torbę, który uzyskał 3 (7) pkt., grając na
drugiej szachownicy.
Był to pierwszy tak duży turniej, w którym swoje umiejętności szachowe reprezentowali zawodnicy z naszej gminy. Następne zmagania czekają ich już w czerwcu
na Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Juniorów.
Bardzo dziękujemy Burmistrzowi Dukli Panu Andrzejowi Bytnarowi za sfinansowanie kosztów wyjazdu na zawody.
Wszystkim zawodnikom gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
Jerzy Gunia (Fot. Autor)
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III miejsce: Julia Kula
– SP w Jasionce
III miejsce: Zespół
„Prym” – GOK Iwonicz
Zdrój
Wyróżnienie: Dominik Jaśkiewicz – SP Jedlicze
Wyróżnienie: „Song” – SP Krościenko Wyżne
Wyróżnienie: Milena i Wiktor Zając – SP Lubatowa
Wyróżnienie: Milena Dziepak – SP Krościenko Wyżne
Wyróżnienie: Kornelia Marszałek – GOK Korczyna
Kategoria III – Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce: Lidia Kasperkowicz – GOK Rymanów
II miejsce: Kamila Łoś – GOK Iwonicz Zdrój
III miejsce: Weronika Wnęk – ZSP nr 1 w Krośnie
Kategoria IV – dorośli
Wyróżnienie: Robert Barański – Zajdel Studio
Katarzyna Błaż
Fot. str. 18.
str. 19

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI informuje

II eliminacyjny Turniej
Kinder+Sport
W dniu 21 kwietnia zawodniczki sekcji piłki siatkowej udały się do Rzeszowa,
gdzie odbył się II eliminacyjny Turniej
Kinder+Sport dla wszystkich kategorii
wiekowych. Na początek do rywalizacji
przystąpiła kategoria czwórek. Nasze zawodniczki w składzie: kapitan – Kornelia
Sysak, Wiktoria Paszek, Gabriela Gędłek,
Julia Tyburcy, Daria Rajchel. Niestety zawody nie zależały do udanych dla naszej
drużyny. Porażka w pierwszym, bardzo
ważnym meczu z zespołem MKS MOS V
LO Rzeszów II 20:25. Drugi mecz w grupie również zakończony porażka tym razem z Karpatami MOSiR Krosno 9:25.
Tym samym zamiast walczyć o najwyższe
miejsca musieliśmy grać o niższe miejsca.
Dwie porażki nie wpłynęły pozytywnie na
drużynę. Wyraźnie podminowane przegrywamy pojedynek z Gosirkami Jedlicze
15:10. Ostatni mecz dopiero dał wygraną z
III zespołem z Rzeszowa – 15:5. Ostatecznie zajmujemy 6 miejsce.
Równolegle do turnieju czwórek rywalizowały młodsze zawodniczki sekcji w
kategorii: trójek. Aleksandra Jurczyk, Emi-

lia Szczęsny, Martyna Pawlik oraz kapitan
Zuzanna Krowicka rozegrały bardzo dobre zawody. W I rundzie pokonały zespoły:
UKS Sobieski Kańczuga II 25:20 oraz
UKS Gimnazjum Dębowiec II 25:19. Dobrą passę przerwał dopiero I drużyna Dębowca, która zwyciężyła 25:9. Dwa zwycięstwa i porażka pozwoliła jednak awansować do fazy finałowej. Tutaj zagraliśmy
z zespołami z Rzeszowa. MKS MOS V
LO Rzeszów I – porażka 25:9 oraz MKS
MOS V LO Rzeszów II i zwycięstwo po
bardzo dobrym meczu 27:25. W całym turnieju dziewczęta zajmują 3 miejsce. Taki
sam wynik uzyskały w I turnieju organizowanym w Dukli. Tym samym wszystko
wskazuje, iż wywalczyły awans do finałów wojewódzkich Kinder+Sport w kategorii trójek.
Na koniec do rywalizacji przystąpiły
Julia Szczurek i Maja Szwast w kategorii
dwójek. Zawodniczki czekał nie lada maraton meczów, gdyż do rywalizacji przystąpiło aż 24 zespoły. W grupie rywalizowały
z: UKS Gimnazjum Dębowiec III (15:2),
MKS MOS V LO Rzeszów IV (15:11),

MKS MOS V LO Rzeszów III (15:13), Gosirki Jedlicze V (15:6) i MKS MOS V LO
Rzeszów I – jedyna porażka 12:15. Mimo
bardzo dobrych wyników do samego
końca musieliśmy czekać na inne wyniki
w grupie, gdyż aż 4 zespoły miały szanse
na awans do fazy finałowej. Nasz zespół
dzięki wysokim wygranym z drużynami z
Jedlicza i Dębowca awansował z drugiego
miejsca. Nieoczekiwanie I miejsce w grupie przypadło zawodniczkom MKS MOS
V LO Rzeszów III, z którymi wygraliśmy.
W finałach z każdym meczem Maja i Julia grały coraz lepiej. Kolejne zwycięstwa:
Karpaty MOSIR Krosno II (15:9), UKS
Sobieski Kańczuga I (15:5),Karpaty MOSiR Krosno III (15:8). Świetną passę zwycięstw przerwały dopiero zawodniczki z
Jedlicza, które wygrały 15:10. Ta porażka
troszkę wybiła z rytmu naszą drużynę. I
niespodziewanie przegrywamy również
z MKS MOS V LO Rzeszów II (13:15).
Maja Szwast i Julia Szczurek zmobilizowały się jednak na ostatni mecz w turnieju
i pokonały I zespół Karpat MOSiR Krosno
(15:12). W całym turnieju dziewczęta zagrały aż 11 spotkań , z których przegrały
3 a zwyciężyły w 8. Taki bilans dał nam 2
miejsce w II turnieju eliminacyjnym Kinder+Sport. Julia i Maja zagrały świetne zawody. W każdym elemencie gry prezentowały się znakomicie. Jest to efekt ciężkiej,
systematycznej pracy na zajęciach.
Damian Leśniak

Międzynarodowy Turniej Karate
Kyokushin „Przełęcz Cup”
12. maja 2018r w Dukli w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył
się Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin „Przełęcz Cup”. Był on zwieńczeniem trzech wcześniejszych ogólnopolskich turniejów o tej samej nazwie. Organizatorem turnieju był Krośnieński Klub Kyokushin Karate dojo Dukla w osobie senseia Marka Sawczuka. Współorganizatorem był MOSIR Dukla. Honorowy patronat nad turniejem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Uroczystego otwarcia dokonała pani
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, następnie głos zabrał burmistrz Dukli Andrzej Bytnar i prezes Krośnieńskiego KKK shihan Roman
Woźniak 5 dan. Sędzią głównym turnieju
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był shihan Zbigniew Zieliński 5 dan. W
turnieju wzięło udział 13 klubów z Polski i
z zagranicy: Krosna, Białegostoku, Chrzanowa, EKKSE-(Węgry), Chełma, Lublina,
Przeworska, Siemianowic Śląskich, Rudy
Śląskiej, Świętochłowic, Tomaszowa Lubelskiego, Zabrza, Zamościa. W kata wystąpiło 92 zawodników i 114 w kumite.
Podczas turnieju sensei Adam Buczyński został uhonorowany pucharem z okazji 50-lecia prężnej aktywności sportowej
i wychowawczej. Miłą niespodzianką turnieju był przyjazd z Chicago(USA) senseia
Marka Ociesielskiego - wicemistrza świata
i wielokrotnego mistrza Europy. Wszyscy
uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe
medale.

Dziękujemy sponsorom za wsparcie
turnieju:
Przedsiębiorstwu Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie, Delcie Zręcin, Nadleśnictwu Dukla, firmie Rymatex,
Zakładowi Mięsnemu „Jasiołka” z Dukli,
Radnemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dariuszowi Sobierajowi, Radnemu Powiatu Krośnieńskiego Zenonowi
Fedakowi.
Dziękuję wszystkim osobom pomagającym przy organizacji i przebiegu turnieju:
rodzicom, członkom klubu. Cieszy fakt, iż
turniej nabiera coraz szerszych kręgów, a
dzięki niemu Dukla poznawana jest przez
mieszkańców Polski i innych państw.
Osu !
organizator turnieju
sensei Marek Sawczuk (Fot. na str. 31. )
nr 6/2018

Dukla Wolf Race, Wolf Run
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli po raz drugi organizował wyścig etapowy Dukla Wolf Race, który przypadł w okresie majówki (4-5-6 maja). Dodatkowo w sobotę 5 maja po raz pierwszy odbyła się edycja półmaratonu biegowego Dukla Wolf Run.
Obie imprezy zgromadziły łącznie 156 zawodników.

MTB MOSiR Dukla
na trzecim miejscu
w Wierchomli
W sobotę (12.05), nasi zawodnicy startowali w trzeciej rundzie maratonów Cyklokarpaty w Wierchomli. Trasy tej rundy należały do jednych z cięższych z jakimi przyszło się zmierzyć kolarzom górskim. Długie, męczące podjazdy, trudne zjazdy z luźnym kamieniem. Nasza drużyna ponownie pokazała się z bardzo dobrej strony, meldując się na
trzecim miejscu drużynowo. Indywidualnie bardzo dobrze jechali Jacek Szczurek, Hubert Dudzik (obaj na dystansie Giga), Michał Niezgoda (Mega). Za dwa tygodnie zawodnicy MTB MOSiR Dukla ścigać
się będą na ciężkich górskich trasach w Kluszkowcach, tydzień wcześniej kilku naszych zawodników startować będzie na interwałowych trasach serii Dare2b w Skrzyszowie.
Szczegółowe wyniki na stronie: www.mosir.dukla.pl
Mateusz Lorenc

Mistrzostwa Polski
Kadetów w tenisie
stołowym Luboń
Brąz Michała Olbrychta i Szymona Sporka w grze podwójnej. Start
w Mistrzostwach Polski to uwiecznienie całego sezonu 2017/2018. Morze wylanego potu na treningach i starty w edycjach Grand Prix województwa i Polski. Dla naszych Kadetów to sezon bardzo udany. Zaliczają się do ścisłej czołówki w kraju. W dniach od 3 – 6 maja 2018 r. w
Luboniu odbywały się Indywidualne i drużynowe mistrzostwa Polski
Kadetów w tenisie stołowym. W zawodach brało udział dwóch zawodników UKS TKKF MOSiR Dukla – Michał Olbrycht i Szymon Sporek.
Zanotowali ono bardzo dobry występ. W grach pojedynczych Szymon
Sporek zajął 13 miejsce, a Michał Olbrycht 17 spośród 64 najlepszych
zawodników z Polski.
W zmaganiach drużynowych nasi zawodnicy zajęli piąte miejsce w
Polsce. Niewątpliwym sukcesem jest wywalczenie brązowego medalu
mistrzostw Polski w grze podwójnej. W walce o finał ulegli tylko późniejszym Mistrzom Polski (Kuba Kwapiś ,Patryk Pyśk). Szczegółowe
wyniki mistrzostw Polski Kadetów dostępne są na stronie www.pzts.pl
Bogdan Maciejewski (fot. str. 18.)
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Pierwszy etap Dukla Wolf
Race wystartował w Wietrznie. Zawodnicy przejeżdżali
między innymi koło Muzeum
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, zmierzyli się z mocnym interwałowym profilem trasy wokół Grodziska Wietrzno oraz okolic Pałacówki. Etap pierwszy o długości 50 km i przeszło 1500
metrów przewyższenia wygrał Mateusz Rejch (T-Bike
Racing Team), tuż za nim finiszował zawodnik sekcji
MTB MOSiR Dukla; Hubert Dudzik, na trzecim miejscu był Sławomir Skóra (Jedlicze Team). W kategorii pań najlepszą zawodniczką była Ewelina Bojdzińska (Velcredo), wyprzedzając Magdalenę Szymańską z
Warszawy oraz Magdalenę Kosko z klubu MCP Bike
Team.
Zawodnicy, którzy nie planowali startu w trzydniowej etapówce mieli możliwość rywalizacji w wyścigu
jednodniowym VII MTB Wietrzno o Puchar Dworu
Kombornia. Najlepszym zawodnikiem tych zawodów
był Krzysztof Gajda z Jedlicze Team, drugi na metę wjechał Michał Niezgoda (MTB MOSiR Dukla), trzeci Jakub Gryzło (JSC Jasło). Wśród pań najlepsza była Wioletta Dąbrowska(Kwiaty u Wioli).
Start drugiego etapu oraz start/meta półmaratonu biegowego zlokalizowany był przy MOSiR w Dukli. Punktualnie o 10:00 kolarze ruszyli na trasę o długości 88
km i 2400 m przewyższenia. Zawodnicy jechali przez
Hutę Polańską, zdobywając na pasie granicznym szczyt
Baranie. Następnie cały czas szlakiem granicznym ze
Słowacją kierowali się do Rezerwatu Kamień nad Jaśliskami. Zjazd z Kamienia dostarczył sporo frajdy, wąskie ścieżki, fragmenty z ostańcami oraz korzenie, a z lewej strony stroma skarpa. Pogoda znakomita na ściganie,
lekki wiatr, temperatura w okolicach 22 Celcjusza. Mateusz Rejch ponownie okazuje się najszybszym kolarzem
na mecie dukielskiego rynku. Za nim finiszuje Łukasz
Gukiewicz z Absolute Bike Team, trzeci metę osiąga Jacek Szczurek. U pań, najlepsza jest Magdalena Kosko,
która wyprzedza Ewelinę Bojdzińską oraz Magdalenę
Szymańską.
Tego samego dnia, trzydzieści minut po kolarzach
na 25 kmtrasę wyruszyło 85 biegaczy półmaratonu Dukla Wolf Run. Trasę o podłożu asfaltowo-terenowym najszybciej wśród mężczyzn pokonał Marcin Niezgoda z
KKB MOSiR Krosno, który wyprzedził Krzysztofa
Wiernusza z Finisz Rymanów oraz Bartłomieja Tomkiewicza z KKB MOSiR Krosno. Najszybszą kobietą
była Katarzyna Solińska z Krakowa, druga na mecie finiszowała Klaudia Dominiak z Bikeboard, Natalią Brociąg dalszy na str. 23u
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XII EDYCJA KONKURSU
EKOLOGICZNEGO
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich – w dniu 26
kwietnia 2018 r. odbyła się już XII Edycja Gminnego Konkursu Ekologicznego dla
szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Celem konkursu było podnoszenie świadomości ekologicznej wśród młodego pokolenia z terenu Gminy Dukla oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych
z ochroną środowiska. Edukacja ekologiczna powinna zachęcać młodzież do aktywności w tym zakresie oraz prowadzić do stworzenia poczucia odpowiedzialności za
stan środowiska naturalnego w każdym z nas.

Szóste miejsce Adriana
i trzecie Adriana i Piotra
W sobotę 19 maja 2018 r. w Jarosławiu odbyły się Mistrzostwa Podkarpacia żaków. UKS TKKF MOSiR Dukla reprezentował Adrian Fornal. Z rywalizacji w mistrzostwach choroba wyeliminowała naszego drugiego zawodnika Huberta Urbańskiego. W zmaganiach o awans do Mistrzostw Polski żaków Adrian
po wygranych trzech pojedynkach musiał uznać wyższość zawodnika PKS Kolping Jarosław – Szymona Flaumenhafta ostatecznie zajmując bardzo dobre szóste miejsce.
Srebro w grze podwójnej !!
Pod nieobecność Huberta Urbańskiego w grze podwójnej Adrian Fornal wystąpił w parze z Piotrem Nyklem z UKS KĘPA Dębica. Chłopcy spisali się rewelacyjnie. Po wygraniu 3 kolejnych pojedynków dotarli do finału, gdzie musieli
uznać wyższość Dawida Jadama i Kacpra Totona, zajmując 2 miejsce i tym samym tytuł wicemistrzów Podkarpacia.
Bogdan Maciejewski

Trzecie miejsce MTB
MOSiR Dukla w
Cyklokarpaty Przemyśl
28 kwietnia br. w Przemyślu kolarze górscy startowali w drugiej rundzie maratonów
rowerowych Cyklokarpaty. Bardzo dobrze pojechała nasza ekipa zajmując drużynowo
trzecie miejsce. Indywidualnie w kategoriach wiekowych wygrywali Mateusz Szwast
(HM0), Michał Cichoń(MM1), Ola Szczurek (HK1) oraz zajmując miejsca na podium;
Jacek Szczurek drugi na dystansie Giga (GM4). Na dystansie Giga warto zaznaczyć bardzo dobrą dyspozycje Huberta Dudzika, który zajął czwarte miejsce.
Szczegółowe wyniki na stronie: www.mosir.dukla.pl
Mateusz Lorenc
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Kontynuując działania z wcześniejszych edycji konkursu organizatorzy
pragną utrwalać w uczniach świadomość
wobec zagrożeń środowiska, a także zachęcić ich do tworzenia trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia zarówno w domu, szkole jak i najbliższym otoczeniu. Tego typu edukacja ułatwia między innymi zmianę sposobu patrzenia młodego pokolenia na przyrodę
i zrozumienie konieczności dbania o lokalne środowisko.
Test konkursowy obejmował zagadnienia: ekologii, ochrony przyrody, lasów, gospodarki odpadami, Magurskiego
Parku Narodowego i Jaśliskiego Parku
Krajobrazowego oraz wiedzy ogólnej na
temat Gminy Dukla. Młodzież została
bardzo dobrze przygotowana przez swoich nauczycieli do udziału w konkursie
o czym świadczy zdobyta duża liczba
punktów przez poszczególnych uczestników i minimalne różnice punktowe.
Po ogłoszeniu wyników zwycięzcom zostały wręczone atrakcyjne nagrody przez
Halinę Cycak - Sekretarz Gminy Dukla, ufundowane przez: Burmistrza Dukli, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli, Nadleśnictwo Dukla oraz Magurski Park Narodowy. Fundatorzy cyklicznie wspierają edukację ekologiczną dla
młodzieży z ternu Naszej Gminy, dzięki
czemu wzrasta świadomość ekologiczna
wśród mieszkańców Gminy Dukla już od
najmłodszych lat.
Dziękujemy uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom.
Klasyfikacja końcowa szkoła podstawowa klasy IV-VI:
1. Równe
2. Jasionka
3. Łęki Dukielskie
4. Dukla
5. Iwla
6. Wietrzno
7. Głojsce
8. Tylawa
Klasyfikacja końcowa klas 7 szkoły
podstawowej i szkół gimnazjalnych:
1. Łęki Dukielskie
2. Tylawa
3. Iwla
4. Głojsce
5. Równe
Andrzej Marczyński
Specjalista w Urzędzie Miejskim w Dukli
nr 6/2018

Sala im. prof. Edwarda Kleina
Absolwenci dukielskiego liceum –
uczniowie dr Edwarda Kleina zwrócili
się z prośbą do dyrektora i Rady pedagogicznej ZS Nr2 w Dukli o nadanie sali,
w której się odbywają zajęcia języka polskiego, imienia swojego profesora. W
przedłożonej prośbie zawarto następującą motywację:
- Edward Klein był nauczycielem
w liceum i technikum w Dukli w latach 1960-1994. Uczył głównie języka
polskiego, opiekował się spółdzielnią uczniowską, prowadził bibliotekę
szkolną. Przez wiele lat prowadził zajęcia w studium K-O w Krośnie,
- prowadził konferencje dla nauczycieli organizowane przez ZNP,
- pracował społecznie jako radny
Rady Miejskiej w Dukli,

- przez wiele lat był w radzie redakcyjnej Polonistyki - periodyku metodycznego dla nauczycieli – polonistów oraz w
komitecie redakcyjnym periodyku Język
Polski w szkole w klasach IV-VIII,
- służył radą i pomocą młodym nauczycielom jako wizytator - metodyk
KO i W w Krośnie,
- zajmował się publicystyką pedagogiczną – opublikował przeszło 100 artykułów dotyczących głównie oświaty i
dydaktyki języka polskiego zamieszczonych w czasopismach pedagogicznych o
zasięgu ogólnopolskim,
- wychował dużą liczbę uczniów, którzy po maturze wybrali studia humanistyczne do dalszego kształcenia,
- przygotował wielu uczniów do
olimpiad polonistycznych, w których odnosili sukcesy ogólnopolskie,

- w 1982 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych
- za pracę zawodową i społeczną uzyskał odznaczenia państwowe, resortowe,
regionalne, nagrody ministra edukacji,
- niedawno ukazała się książka o profesorze pt. Edward Klein-pedagog, publicysta, w której można znaleźć bardzo wiele cennych wiadomości o historii
szkolnictwa w Dukli a także o profesorze. Książka ta przyczynia się do zachowania pamięci o naszym wybitnym nauczycielu i publicyście.
Sądzimy, że nadanie sali polonistycznej imienia prof. Edwarda Kleina będzie ważnym akcentem przypadającej
1 stycznia 2019 roku 25 rocznicy Jego
śmierci.
Zdzisław Zaniewicz

Dukla Wolf Race, Wolf Run
u dokończenie ze str. 21

żek-Woźniczka zajęła miejsce trzecie.
Przed trzecim etapem przyjaciele
MTB MOSiR Dukla zastanawiali się,
czy dwójce Jacek Szczurek, Hubert Dudzik, uda się utrzymać przewagę nad
mocno atakującym ich Łukaszem Gukiewiczem. Łukasz Gukiewicz mozolnie odrabiał straty poniesione na pierwszym etapie, starając się uciec zawodnikom z Dukli. Wspólna jazda parą Jacka
oraz Huberta na trasie zaowocowała, że
przewagę udało im się utrzymać. Jacek
ostatecznie w kat. Open kończy na drugim miejscu, a Hubert zajmuje najniższe miejsce na podium. Pierwsze miejsce
było poza zasięgiem kogokolwiek, gdyż
Mateusz Rejch od samego początku jechał na wilczym głodzie, wygrywając
wszystkie trzy etapy.
Rywalizacja pań była bardzo interesująca. Ten etap miał rozstrzygnąć,
która z nich będzie najszybsza w kat. K3
oraz w wewnętrznej rywalizacji pań w
kat. Open. Magdalena Kosko narzuciła
mocne tempo uzyskując kilkuminutową
przewagę nad ścigającą ją Eweliną Bojdzińską. Na mecie przewaga pani Magnr 326

daleny wyniosła 7 minut 56
sek. Jednak to nie wystarczyłoby pokonać panią Ewelinę
w kat. K3 oraz Open. Ewelina Bojdzińska ostatecznie
po trzech etapach wyprzedziła Magdalenę Kosko o 18
sekund. Magdalena Szymańska trzeci etap ukończyła na
trzecim miejscu, wygrywając w kat. K2. W kategorii
K4 triumfowała Katarzyna
Czepiel-Rak.
Zawody udało się przeprowadzić w słonecznej pogodzie i co
ważne w warunkach suchego podłoża.
Zawodnicy, którzy zetknęli się ze specyficznym błotem Beskidu Niskiego w zeszłym roku docenili walory ścieżek, na
których mieli okazję się ścigać. Dziękujemy naszym sponsorom, dzięki którym
udało się nam stworzyć sensowne nagrody. Do zobaczenia w przyszłym roku.
Podziękowania dla:
BikeBoard, Olimp Sport Nutrition,
Dwór Kombornia, Glob Cars Service –
Autoryzowany Dealer Ford i Opel Krosno, Kwiaty u Wioli, Salco, Duro – Jan
Goleń, Bimax, Piekarnia i Cukiernia Saj-

dak, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Dukla, Nadleśnictwo Rymanów, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych, Magurski Park Narodowy, Transgraniczna Informacja Turystyczna w Dukli, Promocja Dukla – Krystyna Boczar-Różewicz,
6 DH Iskra w Dukli, zawodnikom sekcji MTB MOSiR Dukla, Jednostki OSP
gminy Dukla, Jednostki Policji
Patronów medialnych:
TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, portale rowerowe: BikeBoard, mtb
-xc.pl, velonews, rowery.pl, bikepress.pl,
wysportowani portal kolarski.pl
Mateusz Lorenc
Fot. kolor - okładka-tył
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Majówka na Borżawie

Od 1czerwca do 31 lipca 2018 r.
Nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w zakresie działania
"Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów"
finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Piękna i bezkresna jest Borżawa, tutaj człowiek jest maleńki przy ogromnej
potędze gór, lasów i strumyków. Zdobycie kilku szczytów przy pięknej majowej
pogodzie to wielkie szczęście.

Pomoc w ramach działania udzielana jest do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne o powierzchni, co
najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania dotyczącego szerokości gruntu nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą
z lasem. Pomoc udzielana jest do powierzchni nie większej niż 20 ha – dla jednego rolnika w ciągu całego okresu trwania PROW 2014 –
2020.

Kto może skorzystać ze wsparcia?
Z działania mogą skorzystać rolnicy (osoby fizyczne i prawne), którzy są właścicielami gruntów przeznaczonych do zalesiania lub grunty te
są własnością małżonka. Pomoc w postaci jednorazowego wsparcia na zalesianie, mogą uzyskać również jednostki samorządu
terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Jakie są rodzaje i wysokości pomocy?
1.

WSPARCIE NA ZALESIANIE
- w wysokości od 4 984 zł/ha do 7 624 zł/ha ( w zależności od gatunków drzew, ukształtowania terenu, charakterystyki gruntów
– grunty erozyjne)
# płatności za poniesione koszty wykonania zalesienia oraz ewentualnych poprawek w drugim roku, dodatkowo jego
ogrodzenia (8,82 zł/mb) lub zabezpieczenia drzewek 3 palikami ( 1 131 zł/ha),
# wypłacane jednorazowo w pierwszym roku zalesienia

2.

PREMIA PIELĘGNACYJNA
- w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha (w zależności od ukształtowania terenu, charakterystyki gruntów – grunty erozyjne
oraz czy są to grunty z sukcesją naturalną)
# płatność za poniesione koszty prac pielęgnacyjnych oraz ochrony wykonanego zalesienia lub gruntów z sukcesją
naturalną poprzez użycie repelentów (424 zł/ha),
# wypłacana jest corocznie przez 5 lat.

3.

PREMIA ZALESIENIOWA
- w wysokości 1 215 zł/ha
# płatność za utracone dochody z działalności rolniczej,
# wypłaca corocznie przez 12 lat, do gruntów na których przed wykonaniem zalesienia była prowadzona działalność
rolnicza.

PROW 2014 -2020

Na co przeznaczone jest wsparcie?

Maria Walczak
Fot. kolor - okładka-tył

Jan Malczewski 1948-2018

Od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r.
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Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys. zł. (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro)
i wypłaca się ją w dwóch ratach:
 I rata wypłacana jest w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 48
tys. zł.),
 II rata wypłacana jest w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 12
tys. zł.).
Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie
lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie
w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe
o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy.

PROW 2014 -2020

PROW 2014 -2020

odbędzie się nabór wniosków w ramach Poddziałania
„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju
małych gospodarstw ”.
Pomoc może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli m.in.:
 jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,
 prowadząc działalność rolniczą podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników
w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc
złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności
potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
 przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do
zrealizowania tego biznesplanu.

Płaj, Gimba, Temnatik, Stoh, Wielki
Wierch. W wyższych partiach gór leży
śnieg, różaneczniki jeszcze nie kwitną,
w niższych urodą zachwycają urdziki
karpackie, fiołki dackie oraz pełniki .
W borówczyskach trzeba uważać, bo
napotkać można dużo żmij. Na szlaku
spotkaliśmy miłą studentkę Ukrainkę
Swietłanę wspólnie zjadłyśmy posiłek, porozmawiałyśmy o przyrodzie i
oczywiście wspólna fotka. Na szczycie Stoha zawiesiliśmy na pamiątkę
nasz Polski brzozowy krzyżyk przywieziony z Wrocanki. W drodze powrotnej odpoczywaliśmy przy wodospadzie Szipot. Tę niesamowitą przyrodę opisuje Stanisław Vincenz w epopei narodowej Na wysokiej połoninie,
zachęcam do przeczytania. Piękna widokowo trasa, gdzie można rozkoszować się cudną naturą. Tym razem doznałam lekkiej kontuzji nogi, lecz turyści to ludzie twardzi, zaraz zrobili mi
opatrunek i okład ze śniegu, oczywiście dotarłam na szczyt Stoha.

nr 6/2018

10 maja br. zmarł w Rzeszowie Jan Malczewski. Pochodził z Teodorówki koło Dukli. Szkołę podstawową i średnią ukończył
w Dukli. Od najmłodszych lat nauki przejawiał zainteresowanie historią, która była
jego wielką pasją. Dziedzinę tej wiedzy
wybrał na kierunek studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Młody absolwent krakowskiej uczelni związał się pracą zawodową z Rzeszowem, gdzie zatrudniony był
m.in. na Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego, Archiwum Państwowym i Muzeum
Okręgowym. W latach 70-tych odbył studia podyplomowe z archiwistyki na UMK
w Toruniu.
Zawodowo zajmował się historią miast
i zespołów miejskich, planowaniem przestrzennym, ochroną i rewitalizacją obszarów zabytkowych, socjologią miast i osadnictwa. Tematyka ta był przedmiotem jego
prac naukowych, opracowań, komunikatów i książki. Zainteresowanie nią było
związane z pracą w instytucjach ochrony
i konserwacji zabytków. Współpracował
z wydawnictwami prezentującymi dzieje
miast naszego regionu, był autorem haseł
w „Encyklopedii Rzeszowa”.
Po uzyskaniu stopni naukowych dr i
dr habilitowanego związał się praca zawonr 326

dową, naukową i dydaktyczną z uczelniami
Rzeszowa - uniwersytetem i politechniką
oraz Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską
w Przemyślu, w której był też przez wiele
lat prorektorem.
Drugim obszarem zainteresowań traktowanym jako hobby było żeglarstwo,
któremu poświęcił przeszło 50 lat życia.
Pierwsze rejsy żeglarskie miały miejsce w
czasach studenckich. Coroczne zdobywanie doświadczeń w tej dziedzinie owocowało uzyskiwaniem coraz większych uprawień , także osiągnieciem stopnia kapitana.
Był organizatorem wielu wypraw żeglarskich po jeziorach w Polsce i morzach okalających Europę. W trakcie spotkań z nami
dzielił się wspomnieniami z trudnych i pełnych emocji rejsów. Jeden z nich w 2012
roku na jachcie „Rzeszowiak” miał przebieg dramatyczny z ofiarami wśród załogi.
Widywaliśmy się przynajmniej raz
w roku. Czas spotkań poświęcony był na
wspomnienia z pobytu w szkole oraz przedstawienie zadań realizowanych w pracy zawodowej czy informacje o rodzinie. Jan
ciekawie opowiadał o swoich osiągnięciach zawodowych i rejsach, głównie po
morzach. Podkreślał jednak, że jego ulubionym akwenem jest Jezioro Solińskie.

Przez wiele lat mieszkał w Rzeszowie.
Ostatnie kilkanaście lat mieszkał z rodziną
w wybudowanym przez siebie w domu w
Głogowie Małopolskim. Stąd dojeżdżał do
pracy, tu realizował wiele naukowych tematów w zaciszu domowego gabinetu. Był
człowiekiem ambitnym, z powierzonych
zadań wywiązywał się należycie, świadom
obowiązków ciążących na Nim oraz zaufaniu, którym był obdarzony przez przełożonych i zleceniodawców badań.
Miał dalekosiężne plany, mimo ciężkiej choroby, liczył na współpracę narodową w prowadzonych badaniach i rozszerzenie kręgu zainteresowań o dzieje miast
i ich odnowę na kresach Rzeczypospolitej,
dzisiaj będących poza granicami Polski na
wschodzie. Tym bardziej, że jak nam relacjonował pojawiły się możliwości współpracy z ośrodkami naukowymi w Stanisławowie i we Lwowie.
12 maja br. W dukielskim muzeum odbyła się konferencja naukowa poświęcona
250 rocznicy Konfederacji Barskiej. Profesor Malczewski miał być jednym z prelegentów przybliżających działalność konfederata Marcina Lubomirskiego. Zrządzeniem losu , w tym dniu, był Jego pogrzeb
na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie.
Jasiu, żyłeś i pracowałeś na podkarpackiej ziemi. Niech ona Cię przyjmie godnie,
jak na to zasłużyłeś.
koleżanki i koledzy z liceum
str. 25
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Wydarzyło się w naszej gminie
Przepisy ruchu drogowego
w praktyce

Żródło: strona internetowa krosno112.pl /Wybrał: WS/

Często zapominane przepisy – parkowanie „pod prąd”.

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:

CERGOWA: Dachowanie Volkswagena
na DK19
W piątkowe popołudnie26 maja na DK19 w m. Cergowa doszło do dachowania Volkswagena, w którym ranna została kierująca tym pojazdem.
Do zdarzenia doszło około godziny 17. na głównej drodze krajowej nr 19. Kierująca osobówką straciła panowanie nad pojazdem i zjechała do rowu, dachując. Świadkowie zdarzenia ruszyli
na pomoc i wydostali z pojazdu kobietę.
Na miejscu zdarzenia interweniowali medycy SPPR Krosno
oraz policjanci. Pojazd znajdował się na poboczu, dlatego nie było
potrzeby blokowania DK19.
Można przypuszczać, że do wypadku przyczyniły się opony i
mokra nawierzchnia.
mają obowiązku ustawiania znaków obustronnych, dlatego parkujący „pod prąd”, musimy się upewnić, że w tym miejscu nie obowiązuje zakaz parkowania lub postoju. W tym celu, należy czasem
przejść nawet kilkaset metrów (do najbliższego skrzyżowania).
Drugi przypadek dopuszczający parkowanie przy lewej krawędzi jezdni dotyczy dróg jednokierunkowych. Gdy odcinek ulicy
nie jest objęty zakazem parkowania lub postoju, możemy zgodnie z obowiązującymi przepisami zostawić pojazd przy lewej krawędzi jezdni.
Opracowanie: Ryszard Chrobaczyński
Ośrodek Szkolenia Kierowców Tip Top

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:
Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała
na okres 6. miesięcy
Cena netto w zł

Reklama czarno-biała
na okres 1 miesiąca
Cena netto w zł

Reklama kolorowa
na okres 6. miesięcy
Cena netto w zł

Reklama kolorowa
na okres 1 miesiąca
Cena netto w zł

A-4

250

60

600

150

1/2 A-4

150

30

300

70

1/4 A-4

75

20

150

50

1/8 A-4

30

15

100

30

1/16 A-4

20

10

75

15

Do każdej ceny netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Wszystkie krótkie ogłoszenia niekomercyjne, z ofertami
pracy lub osób poszukujących pracy umieszczane są w Dukielskim Przeglądzie Samorządowym nieodpłatnie.
Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.
str. 26

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

przetarg ustny nieograniczony

W wielu krajach Europy postój przy lewej stronie jezdni jest
zakazany. W Niemczech policjant wystawi mandat w wysokości
60 euro. A jak wyglądają regulacje prawne w Polsce? Czy można
parkować samochód przy lewej krawędzi jezdni?

Nieprecyzyjne przepisy to zmora większości polskich kierowców. Niestety, duże pole do interpretacji konkretnych zasad ruchu
drogowego pojawia się nawet w tak podstawowej kwestii, jak parkowanie. Bo odpowiedź na pytanie: „czy można w Polsce parkować przy lewej krawędzi ulicy?”, brzmi: można, ale nie zawsze.
To zależy od oceny konkretnej sytuacji przez stróża prawa.
W myśl polskich przepisów dopuszczalne jest parkowanie
przy lewej krawędzi ulicy w obszarze zabudowanym, na drogach
o małym natężeniu ruchu.
Przy czym, interpretację, która droga charakteryzuje się małym natężeniem ruchu przepis pozostawia do oceny policjantom.
A przecież w wielu polskich miastach nie brakuje bocznych
uliczek, na których ruch jest wzmożony tylko w godzinach porannych i popołudniowych. Wówczas ciężko się przecisnąć, a znalezienie wolnej przestrzeni w strefie parkowania graniczy z cudem.
W pozostałych porach, ruch tam niemal zamiera, a miejsca dla samochodów przybywa. Czy w takim przypadku mamy do czynienia z ulicą o małym, czy dużym natężeniu ruchu i czy można na
niej zaparkować przy lewej stronie? Teoretycznie tak, ale pewności nie mamy.
Pozostawiając auto po lewej stronie drogi, na odcinku dwukierunkowym, łatwo wpaść w pułapkę. Pamiętajmy, że drogowcy nie

PRZETARGI

nr 6/2018

- działka nr 2083 o powierzchni 0,13 ha, położona w Jasionce
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00089309/6, zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym symbolem „RM1”- teren
zabudowy zagrodowej- ok. 83% oraz „KP” – ciąg pieszo jezdny- ok. 17 %. Działka leży w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, przy drodze gminnej. Nieruchomość jest wolna od
obciążeń.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) upłynął dnia 9
maja 2018 r.
Cena wywoławcza wynosi 13 000,00 zł ( wartość netto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1 300,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT od towarów i usług.
- działka nr 2108 o powierzchni 0,12 ha, położona w Jasionce
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00089309/6, zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym symbolem „RM1”- teren
zabudowy zagrodowej- ok. 94% oraz „KP” – ciąg pieszo jezdny- ok. 6 %. Działka leży w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, przy drodze gminnej. Nieruchomość jest wolna od
obciążeń.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z póź.zm.) upłynął dnia 9 maja
2018 r.
Cena wywoławcza wynosi 12 000,00 zł ( wartość netto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1 200,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT od towarów i usług.
- działka nr 915/3 o pow. 0,1362 ha, położona w Teodorówce
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064052/8 urządzoną na
rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym symbolem „RM1”- teren zabudowy zagrodowej ze
strefą techniczną dla istniejącej sieci energetycznej 15 kv.
Dojazd do działki odbywał się będzie na zasadzie służebności przejazdu przez działkę sąsiednią 915/4. Nieruchomość
jest wolna od obciążeń.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z póź.zm.) upłynął dnia 9 maja
2018 r.
Cena wywoławcza wynosi 23 200,00 zł ( wartość netto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 2 400,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT od towarów i usług.

nr 326

UCHWAŁY

- działka nr 915/4 o pow. 0,1380 ha, położona w Teodorówce
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064052/8 urządzoną
na rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie
oznaczonym symbolem „RM1”- teren zabudowy zagrodowej. Nieruchomość obciążona zostanie służebnością przejazdu, przechodu pasem szerokości 3 m południowym krańcem działki na rzecz każdoczesnych właścicieli działki sąsiedniej nr 915/3.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz.121 z póź.zm.) upłynął dnia 9 maja
2018 r.
Cena wywoławcza wynosi 25 700,00 zł ( wartość netto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 2 600,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT od towarów i usług.
00

Przetarg odbędzie się dnia 4 lipca 2018 r. o godz. 9 w pok.
Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli. W
przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli
wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości.
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 29 czerwca 2018
r. - włącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do
1400 lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla
58 8642 1096 2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia wadium
uważa się datę wpływu środków na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie nieruchomości.
Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu
w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób
reprezentujących dany podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz.U.
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium.
Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna- sprzedaży
winien liczyć się ze skutkami art. 37 a ( prawo pierwokupu) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100
z póź.zm.).
Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefonu (13) 432 91 13.
str. 27

Prawo przy porannej kawie ...

W pasiece

Pożytki pełni lata
Wiele roślin kwiatowych uprawianych w ogrodach kwitnie w czerwcu i
lipcu, wzbogacając pożytki pełni lata. Do
tej grupy należą trojeści (oprócz trojeści
amerykańskiej, która została zaliczona do
roślin zagrażających bioróżnorodności i
zgodnie z prawem od 2011 roku nie możemy nią handlować ani sadzić w nowych
miejscach), których mamy 213 gatunków.
Najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem jest wspomniana już trojeść amerykańska, spotykana często w pobliżu pasiek, przede wszystkim na Mazurach i na
wschodzie Polski. W warunkach polskich
rośnie dynamicznie, nie daje się zagłuszyć chwastom. W wyniku braku konsultacji ze środowiskiem pszczelarzy ta jedna z
najlepszych miododajnych roślin, których
uprawa możliwa jest w naszym klimacie
trafiła na czarna listę gatunków zagrażających bioróżnorodności. Trojeść amerykańska zakwita w połowie czerwca i kwit-

nie około 6 tygodni, uzyskując wydajność
miodową 600 kg/ha. Miód trojeściowy jest
jasnożółty, o delikatnym smaku subtelnie
aromatycznym. Inne gatunki trojeści występujące u nas w uprawie to: trojeść krwista, o czerwonaworóżowych kwiatach,
kwitnie nieprzerwanie przez dwa miesiące
od początku lipca, trojeść bulwiasta, o
pomarańczowych kwiatach, zebranych w
kwiatostany na szczytach pędów, zakwita
pod koniec czerwca i kwitnie nieprzerwanie dwa miesiące. Trojeść okółkowa o
kremowych drobnych kwiatach. Inne gatunki to: trojeść Sulivana rosnąca na stanowiskach naturalnych i trojeść gwiaździsta będąca gatunkiem o dużych walorach
ozdobnych. Inne rośliny uprawiane w naszych ogrodach to: gailardia wielokwiatowa zakwitająca w czerwcu i w sprzyjających warunkach kwitnąca do jesieni, doględka kwitnąca obficie w połowie lipca,
szałwia omszona, której szczyt kwitnienia przypada na połowę czerwca, wielosił
kiusiu pochodzący z Japonii jest najdłużej
kwitnącym z chętnie oblatywanych przez
pszczoły wielosiłów. W naturze spotykamy

Roszczenie windykacyjne i negatoryjne,
czyli o ochronie własności…

Trojeść amerykańska

przetacznik kłosowy, który niezbyt chętnie oblatywany jest przez pszczoły w przeciwieństwie do przetaczników uprawianych w ogrodach.
Na podstawie miesięcznika
„Pszczelarstwo” przygotowała
Krystyna Boczar-Różewicz

Długo wyczekiwana droga ZboiskaWietrzno oficjalnie oddana do użytku
24 maja 2018 roku oficjalnie oddano do
użytku odcinek drogi powiatowej nr 1956
Zręcin –Wietrzno-Zboiska o długości 6,293
km. Rozpoczynający się w Zboiskach przy
zjeździe z drogi krajowej S19 na Zręcin, a
kończący na granicy gminy Dukla z gminą
Chorkówka w Zręcinie odcinek drogi został gruntownie przebudowany w ramach
realizowanego projektu pn. „Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Snina – Medzilaborce – Krosno w ramach programu Współpracy Transgranicz-

str. 28

nej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014
– 2020”. Liderem projektu jest Powiat Krośnieński, a partnerem Zarząd i Utrzymanie
Dróg Regionu Autonomicznego Preszowa
na Słowacji. Zakres prac obejmował m.in.:
wykonanie jezdni, poboczy, wzmocnienie
nawierzchni wraz z odcinkową wymianą
podbudowy, budowę dwóch odcinków
chodników, budowę zatok autobusowych,
montaż barier energochłonnych. Po stronie
słowackiej inwestycja obejmuje położenie
nowej warstwy ścieralnej na dwóch odcin-

kach drogi o łącznej długości 8,70 km, poprawę odprowadzenia wody poprzez rekonstrukcję przepustów drogowych. Część
prac budowlanych związana jest z przebudową dwóch mostów. Celem głównym
projektu jest połączenie drugorzędnych
i trzeciorzędnych węzłów po stronie słowackiej i trzeciorzędnych węzłów po stronie polskiej do sieci TEN-T poprzez modernizację ciągu komunikacyjnego Snina
– Medzilaborce – Krosno. Przebudowany
odcinek drogi Zręcin – Wietrzno – Zboiska przyczyni się do poprawy dostępności
komunikacyjnej, zapewnienia większego
bezpieczeństwa ruchu zarówno kołowego
jak i pieszego. Wartość całkowita inwestycji wynosi 5 677 708 euro, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi 85%
wartości. Termin zakończenia realizacji
projektu po obu stronach granicy zgodnie
z umową zakończył się w maju 2018 roku.
W otwarciu drogi uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatu krośnieńskiego
na czele z e starostą krośnieńskim Janem
Juszczakiem, Zarządu i Utrzymania Dróg
Regionu Autonomicznego Preszowa na
Słowacji, przedstawiciele gminy Dukla:
burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, radni powiatowi reprezentujący gminę Dukla Stanisław Józefczyk i Zenon Fedak.
Krystyna Boczar-Różewicz
nr 6/2018

Cywilistyczna ochrona własności to
system roszczeń, przysługujących właścicielowi w sytuacji naruszenia jego prawa.
Głównymi roszczeniami składającymi się
na tę ochronę i zarazem przysługującymi
właścicielowi, są roszczenia windykacyjne i negatoryjne. Znajdują one zastosowanie w przypadku trwałego wkroczenia przez osobę nieuprawnioną w
sferę cudzej własności. Tego rodzaju
wkroczenie może polegać bądź na całkowitym pozbawieniu właściciela władztwa
nad rzeczą, bądź też na powtarzających się
naruszeniach uprawnień właściciela bez
pozbawienia go władztwa nad rzeczą.
Przedmiotem wydania mogą być zgodnie z kodeksem cywilnym przedmioty materialne bądź nieruchomości. Wydanie dotyczy rzeczy indywidualnie oznaczonych,
a także oznaczonych rodzajowo, o ile jednak zostały wyodrębnione z większej całości. Zazwyczaj obejmuje ono całą rzecz,
nie ma jednak przeszkód do tego, aby wydanie dotyczyło części rzeczy, która znalazła się we władaniu osoby trzeciej. Następuje ono w takim stanie, w jakim rzecz
znajduje w chwili realizacji roszczenia
windykacyjnego. Gdyby więc rzecz, będąc we władaniu osoby trzeciej, uległa nawet istotnemu pogorszeniu, właściciel nie
mógłby w zasadzie odmówić jej przyjęcia. Kwestią osobną jest możliwość dochodzenia przez właściciela wyrównania doznanego uszczerbku w ramach
tzw. roszczeń uzupełniających. W razie
całkowitego zniszczenia lub zużycia rzeczy roszczenie windykacyjne nie przysługuje. Właściciel może natomiast wystąpić wówczas z roszczeniem o zapłatę
jej równowartości, jeżeli roszczenie takie
jest uzasadnione na podstawie przepisów
o rozliczeniach pomiędzy właścicielem i
posiadaczem
Z art. 222 § 1 k.c. wynika, że legitymowanym do wystąpienia z roszczeniem
windykacyjnym jest właściciel rzeczy. W
myśl przepisów prawa spoczywa na nim
ciężar udowodnienia, że przysługuje mu
prawo własności. Gdy roszczenie windykacyjne dotyczy nieruchomości mającej urządzoną księgę wieczystą, właściciel, którego prawo jest wpisane w księdze, korzysta z domniemania zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnr 326

nym. Roszczenie windykacyjne przysługuje również każdemu ze współwłaścicieli, który może samodzielnie dochodzić
wszelkich roszczeń zmierzających do zachowania wspólnego prawa. Legitymację
procesową do wniesienia powództwa windykacyjnego do sądu ma również prokurator oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.
W takich wypadkach, gdy roszczenie o wydanie rzeczy przysługuje wobec
osoby trzeciej podmiotowi uprawnionemu
z tytułu innego (aniżeli własność) prawa,
na przykład najemcy czy użytkownikowi
właściciel równolegle z tym podmiotem
jest nadal legitymowany do wystąpienia
z roszczeniem windykacyjnym. Właściciel może domagać się wydania rzeczy do
swoich rąk albo też do rąk osoby przez
niego uprawnionej, gdy prawo do władania rzeczą przysługuje w czasie realizacji roszczenia windykacyjnego tej innej
osoby, na przykład użytkownikowi czy
najemcy, który został pozbawiony władztwa nad rzeczą.
Właściciel nie może żądać wydania rzeczy, jeżeli władającemu przysługuje skuteczne wobec właściciela prawo
władania rzeczą. Jednym więc ze sposobów obrony pozwanego w procesie windykacyjnym jest podniesienie takiego zarzutu hamującego. Nie wyłącza on roszczenia windykacyjnego na stałe, a wstrzymuje jego realizację na czas przysługiwania pozwanemu, skutecznego wobec właściciela, uprawnienia do władania rzeczą, wynikającego z prawa rzeczowego.
Sposobami obrony pozwanego mogą być
m.in. zaprzeczenie prawa własności powoda, twierdzenie, że rzecz nie znajduje
się we władaniu pozwanego, podniesienie w przypadku roszczenia dotyczącego
rzeczy ruchomej zarzutu przedawnienia,
wskazanie, że właściciel, żądając wydania rzeczy, nadużywa w okolicznościach
sprawy przysługującego mu prawa podmiotowego. Zgodnie jednak z wyrokiem
Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia
12 października 2017 r., sygn. akt I ACa
395/17 norma art. 5 k.c. może jedyne wyjątkowo stanowić podstawę (czasowego)
oddalenia żądania zwrotu rzeczy właścicielowi.
W myśl art. 222 § 2 k.c. kolejnym,
obok windykacyjnego, roszczeniem przysługującym właścicielowi w wypadku naruszenia jego prawa własności jest roszczenie negatoryjne. Powstaje ono, gdy

prawo własności zostało naruszone w inny
sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą.
Przykładowo można wskazać, że roszczenie negatoryjne powstaje dla właściciela,
gdy inna osoba, nie będąc do tego uprawnioną, przejeżdża lub przechodzi przez
jego nieruchomość, kieruje na nią odpływ wody deszczowej, zakłada urządzenia doprowadzające gaz, łowi ryby
w jego jeziorze. Należy przy tym podkreślić, że chodzi tu o taką ingerencję w
sferę prawa własności, która stanowi bezprawne jego naruszenie. Określonej osobie może przysługiwać bowiem prawo do
wkroczenia w sferę uprawnień właściciela,
na przykład z tytułu służebności drogi koniecznej. Roszczenie negatoryjne przysługuje także, gdy właściciel nieruchomości
sąsiedniej dopuszcza się immisji przekraczającej granice przeciętnej miary, wyznaczone przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości i stosunki miejscowe. Ze sformułowania art. 222 § 2 k.c.
wynika, że na treść roszczenia negatoryjnego składają się dwa uprawnienia przyznane właścicielowi: możliwość żądania
przywrócenia stanu zgodnego z prawem
oraz zaprzestania naruszeń. W zależności od okoliczności właścicielowi może
przysługiwać jedno albo drugie uprawnienie, albo obydwa łącznie. Uprawnienie do żądania zaprzestania naruszeń znajduje zastosowanie w sytuacji istnienia realnego niebezpieczeństwa powtarzających
się działań bezprawnych, wkraczających
trwale w sferę prawa własności i ma ono
na celu zapobieżenie naruszeniom w przyszłości.
Przywrócenie stanu zgodnego z prawem polega na wyeliminowaniu ingerencji osoby nieuprawnionej w sferę władztwa właściciela oraz na usunięciu skutków
naruszeń, to jest doprowadzenie rzeczy do
takiego stanu, w jakim była przed naruszeniem, na przykład zasypanie bezprawnie wykopanego rowu czy też rozebranie
płotu. Nie jest natomiast możliwe dochodzenie w ramach roszczenia negatoryjnego rekompensaty pieniężnej za szkodę,
związaną z naruszeniem prawa własności.
Celem bowiem i treścią roszczenia negatoryjnego nie jest usunięcie wszelkich sutków ingerencji we własność, lecz przyciąg dalszy na str. 30 u
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Prawo przy porannej kawie
u dokończenie ze str. 29

wrócenie i zapewnienie istnienia na przyszłość stanu zgodnego z prawem, a więc
stanu władztwa nad rzeczą wolnego od ingerencji innych osób. Naprawienia szkody
właściciel może domagać się na zasadach
ogólnych, dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej, jeżeli są spełnione
przesłanki tej odpowiedzialności.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2018
r., sygn. akt I ACa 1796/16 celem i treścią
roszczenia z art. 222 § 2 k.c. jest przywrócenie i zapewnienie istnienia na przyszłość stanu zgodnego z prawem, a więc
stanu władztwa nad rzeczą wolnego od
ingerencji innych osób. Należy przy tym
podkreślić, że chodzi tu o taką ingerencję w sferę prawa własności, która stanowi bezprawne jego naruszenie. Ze sformułowania art. 222 § 2 k.c. wynika, że na
treść roszczenia negatoryjnego składają
się dwa uprawnienia przyznane właścicielowi: możliwość żądania przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz zaprzestania naruszeń. Uprawnienie do żądania
zaprzestania naruszeń znajduje zastosowanie w sytuacji istnienia realnego niebezpieczeństwa powtarzających się działań bezprawnych, wkraczających trwale
w sferę prawa własności i ma ono na celu
zapobieżenie naruszeniom w przyszłości.
Nie jest zatem takim naruszeniem w rozumieniu art. 222 § 2 k.c. wkroczenie w
sferę cudzego prawa własności w okolicznościach wskazujących na to, że się
to więcej nie powtórzy.
Artykuł 223 § 1 k.c. wprowadza wyjątek od ogólnej zasady, że roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu, polega
on na tym, że roszczenia windykacyjne
i negatoryjne dotyczące nieruchomości nie ulegają przedawnieniu. Dopóki
więc dana osoba jest właścicielem nieruchomości, może wystąpić z roszczeniem
windykacyjnym bądź negatoryjnym do
sądu. Dopiero utrata prawa własności powoduje niemożność realizacji tych roszczeń. Roszczenia windykacyjne i negatoryjne, mające jednak za przedmiot rzecz
ruchomą, ulegają przedawnieniu. Mają
tu zastosowanie ogólne terminy przedawnienia.
Natalia Belcik

Złota myśl J
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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

Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin
„Przełęcz Cup”

Placki z cukinii i kaszy
(przepis na 4 porcje)
Składniki:
100 g kaszy jęczmiennej perłowej,
1 średnia cukinia 300-400 g,
2 ząbki czosnku,
3 jajka,
100 g sera koziego twardego,
1 czerwona cebula,
2 łyżki oleju rzepakowego,
szczypta soli,
posiekany szczypiorek

Uczestnicy turnieju

Oficjalne otwarcie turnieju. Fot. Jacek Koszczan

Kiermasz w Olchowcu po raz XXVIII

Wykonanie:
Kaszę ugotuj, ostudź. Cukinie zetrzyj na tarce o grubych oczkach, odciśnij z nadmiaru soku, dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, kaszę i jajka, wymieszaj. Blachę wyłóż papierem, natłuść, uformuj osiem dość grubych placków, wstaw do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni C. Po 20 min. na wierzch każdego placka
połóż porcje rozkruszonego sera, zapiekaj jeszcze 7 min. Przełóż na półmisek, posyp
piórkami czerwonej cebuli i szczypiorkiem.

Smacznego!

Żywa altana w Mszanie

Występ zespołu ze Słowacji

Fragment wystawy „Szlakiem wycinanki”

Żywa altana została wybudowana w Mszanie na działce gminnej obok budynku Domu
Ludowego. Zakończony został w ten sposób projekt „Realizacja programu edukacyjnego
dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego - Przybliżyć naturę” realizowany przez Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Celem projektu było
wsparcie lokalnych społeczności z gmin, na terenie których położony jest Park, w obszarach edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Jednym z takich działań było zorganizowanie w każdej gminie otwartych warsztatów budowania żywych altan. W ramach tego
działania w każdej gminie wybudowano konstrukcję z żywych pędów wierzby, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom.
Bartosz Szczepanik
Fot. kolor - okładka-tył

„Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane.

Łemkowskie krywulki

Trzeba im także pozwolić chodzić.” - Jean Paul

Fot. kbr

nr 6/2018

str. 31

nr 326
Fragment wystawy „Szlakiem wyszywanki”

Żywa altana

Fot. Ewa Kaczmarska-Więckowska

Majówka
na Borżawie
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Fot. Turysta

Uczestnicy zawodów z organizatorami

Wolf Race, Wolf Run

nr 6/2018Fot. kbr

