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„Prawda nie leży zawsze pośrodku. Prawda leży tam, 
gdzie ją położono.”        

(abp Józef Życiński)

Złota myśl:Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych

W 21. rocznicę pielgrzymki papieskiej 
i kanonizacji

Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych, którego 
pomysłodawcą jest radny powiatu krośnieńskiego Stanisław Kenar, organi-
zowany jest w hołdzie św. Janowi Pawłowi II i św. Janowi z Dukli, odbywa 
się nieprzerwanie od 2000 roku. 

10 czerwca br. w 21. rocznicę pielgrzymki papieskiej Jana Pawła II i ka-
nonizacji św. Jana z Dukli odbył się już po raz dziewiętnasty w Sanktuarium 
św. Jana z Dukli w Dukli Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych  
i Cerkiewnych. Przegląd rozpoczęła pieśnią „Ave Maryja” Magdalena Pikuła, 
laureatka Powiatowego Konkursu „Śpiewajmy Świętym”, uczennica Liceum 
Ogólnokształcącego w Jedliczu. Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościel-
nych i Cerkiewnych w Sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli wpisał się na 

stałe do tradycji muzycznej Podkarpacia. W tym 
roku wystąpiły chóry: Chór Parafialny z Kro-
ścienka Wyżnego pod dyrygencją Moniki Gla-
zar – studentki wokalistyki Akademii Muzycz-
nej w Krakowie, „Cantate” z Iwonicza pod dy-
rygencją Grzegorza Przepióry – absolwenta Wy-
działu Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Mu-
zyki Kościelnej Akademii Muzycznej we Wro-
cławiu, chór im. Franciszka Lista z XVII Dziel-
nicy Budapesztu - dyrygentem i kierownikiem 
chóru jest Zuza Borno Meńhartni, „Impresja”  
z Łączek Jagiellońskich - pod dyrygencją Alek-
sandry Fiołek-Matuszewskiej – absolwentki 
Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie, „Karmel” ze Stropkova, 
który założył i nieprzerwanie prowadzi od 38 lat 
Andrzej Nabożny, „Koloryt” z Rymanowa, któ-
rego dyrygentką jest Iwona Tylka. 

W tym roku, w którym obchodzimy 100 le-
cie odzyskania Niepodległości, organizatorzy 
chcieli przypomnieć, jakie znaczenie miała nie-
podległość, patriotyzm, umiłowanie rodzinnej 
ziemi dla Papieża Polaka. Dlatego przez cały 
czas trwania przeglądu przypominano słowa  

św. Jana Pawła II, które powinny być drogowskazem dla każ-
dego z nas:  - Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją 
stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na 
służbę dobra prawdziwego lub pozornego.

Publiczność gromkimi brawami nagrodziła wszystkie wy-
stępy. Na zakończenie dyrygenci i kierownicy chórów otrzymali 
pamiątkowe statuetki - anioły i bukiety kwiatów , które wręczali 
starosta krośnieński Jan Juszczak, sekretarz gminy Dukla Halina 
Cycak i gwardian Tacjan Mróz oraz goście z Węgier wiceburmi-
strzowie Tivadar Fohsz i Tamas Horvath.

Na zakończenie chóry i słuchacze tradycyjnie odśpiewali 
„Barkę” ulubioną pieśń Jana Pawła II. Organizatorami przeglądu 
byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Urząd Miejski w Dukli, 
Ośrodek Kultury w Dukli oraz Klasztor Ojców Bernardynów.

Krystyna Boczar-Różewicz

Uczestnicy przeglądu w Sanktuarium św. Jana z Dukli

Przegląd chórów rozpoczęła Magdalena Pikuła z LO w Jedliczu

Fot. Krystyna Boczar-Różewicz

Dyrygenci chórów wraz z organizatorami

Spotkanie 
organizacji 
pozarządowych 
Beskidu Niskiego

 9 czerwca 2018 roku w Szczawnem-Kulaszne w gminie Ko-
mańcza odbyło się II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego. 
Przybyłych na Forum gości powitała muzyką kapela „Jacy-Tacy” 
z Jaślisk, a także w imieniu Komitetu Organizacyjnego Mirosława 
Widurek, wójt gminy Komańcza Stanisław Bielawka – gospodarz 
terenu i burmistrz Dukli Andrzej Bytnar – gospodarz I Forum, 
które odbyło się w Dukli w marcu ubiegłego roku. 

Forum rozpoczęło przedstawienie „Programu Współpracy Wo-
jewództwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i in-
nymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego na rok 2018” przez Annę Tworz kierowniczkę Oddziału 
Współpracy z Samorządami i Organizacjami Kancelarii Zarządu 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Ko-
lejne prezentacje dotyczyły działalności kilku stowarzyszeń dzia-
łających w Beskidzie Niskim min. o działalności Stowarzyszenia 
Sportowo-Rekreacyjnego „Żbik – Komańcza” opowiedział jego 
prezes Arkadiusz Krzesiński. O działalności Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” mówiła prezes Ewa Przy-
stasz. Wiceprezes Monika Mroczka zaprezentowała Stowarzy-
szenie Kobiet Aktywnych „Akcja” z Osieka Jasielskiego. Prezes 
Fundacji „Pomosty Karpat” Marek Kubin powiedział o tworze-
niu spółdzielni socjalnej w praktyce, o problemach z tym zwią-
zanych w warunkach polskich. Adam Ptasiński wiceprzewodni-
czący Rady Działalności Pożytku Publicznego i prezes Fundacji 
„Generator Inspiracji” mówił o korzyściach dla wnioskodawców 
z wprowadzenia generatorów ofert, a dr Wojciech Kaczmarczyk 
dyrektor NIW-CROSO zaprezentował kierunki rozwoju i dotych-
czasowe działania Narodowego Instytutu Wolności, podsumował 
także Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na Podkarpaciu. Podczas 
Forum odbyła się również dyskusja panelowa na temat „ Współ-
praca NGO z samorządami – co daje członkostwo przedstawicieli 
NGO w organach samorządów”. W dyskusji wzięli udział: Stani-
sław Bielawka – wójt gminy Komańcza, Marek Bliżycki wicepre-
zes Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”, radny Rady Miej-
skiej w Iwoniczu-Zdroju, dr Wojciech Kaczmarczyk - dyrektor 
NIW-CROSO, Stanisław Kruczek – wicemarszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Krystyna Leśniak-Moczuk – prof. UR dr 
hab. jako przedstawiciel środowiska akademickiego, a także pre-
zes Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich i Ewa Przystasz – pre-
zes Stowarzyszenia „Wiatr” w Wietrznie i radna Rady Miejskiej 
w Dukli. Na zakończenie organizatorzy wręczyli dyplomy wyróż-
nionym stowarzyszeniom i dyplomy Komitetu Organizacyjnego 
II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego dla wyróżnionych wo-
lontariuszy.

Podczas Forum wystąpił chór „Łem-My” z Komańczy, a także 
Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego 
i sanockiego przygotowały specjalnie dla uczestników spotkania 
stół regionalny – prezentacje połączoną z degustacją.

Krystyna Boczar-Różewicz
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Nowy chodnik  
przy ul. J. Słowackiego

Z posiedzenia Rady
Sesja Rady Miejskiej w Dukli odbyła się 18 maja 2018 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Dukli.
W sesji udział wzięli następujący radni: Jan Dembiczak, Andrzej Dziedzic, Włady-

sław Boczar , Krzysztof Woźniak, Halina Pietruś, Tomasz Węgrzyn, Andrzej Kędra, Ewa 
Przystasz, Mariusz Folcik, Jan Marszał, Adam Faustus, Zbigniew Głód, Bohdan Gocz  
i Teresa Belcik.

Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz – Andrzej Bytnar, Zastępca Burmistrza – 
Elżbieta Wróbel , Skarbnik Gminy – Jolanta Bik, zaproszeni goście, kierownicy jednostek 
organizacyjnych i sołtysi. Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Dukli za 2017 rok.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie-
wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (druk nr 356),

b) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dukla oraz trybu przeprowadza-

Do użytku mieszkańców oddano nowy 
chodnik przy ul. J. Słowackiego. Inwesty-
cja zrealizowana została z inicjatywy Prze-
wodniczącego Zarządu Osiedla Zenona 
Leńczyka i mieszkańców, którzy w ubie-
głym roku w ramach I Edycji Dukielskiego 
Budżetu Obywatelskiego złożyli wniosek 
na budowę chodnika. 

Prace zostały wykonane w tym roku za 
kwotę 47 tys. złotych przez firmę FHU Car 
– Gum Adam Kargul. Zrealizowanie tej in-
westycji zakończyło I Edycję Dukielskiego 
Budżetu Obywatelskiego. 

W ramach tego zadania wykonano mię-
dzy innymi następujące prace:

- wbudowano krawężnik betonowy,
- ułożono betonowe obrzeża trawników,

- wyregulowano studzienki, 
- wykonano podbudowę pod chodnik,
- wykonano nową nawierzchnię  

z kostki betonowej na długości 130 mb. 
Dzięki realizacji projektu, finansowa-

nego z budżetu gminy Dukla wykonano 
kolejny krok na drodze wspierania rozwoju 
aktywności mieszkańców.

Zachęcam mieszkańców naszego mia-
steczka, aby zainteresowali się Dukielskim 
Budżetem Obywatelskim, bo dzięki niemu 
wspólnie możemy zmieniać miejsca w któ-
rych mieszkamy.

Od 9 lipca br. rozpocznie się głosowa-
nie nad projektami zgłoszonymi w 2018 
roku.

kbr

nia kontroli prawidłowości pobrania  
i wykorzystania dotacji (druk nr 357),

c) projektu dostosowania sieci szkół pod-
stawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego (druk nr 358),

d) zmian w uchwale budżetowej Gminy 
Dukla na rok 2018 (druk nr 359).

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Gminy Dukla za 2017 rok wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2017 rok.

9. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie o przed-

łożonym przez Burmistrza Dukli sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za 2017 rok.

10. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Dukli w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Dukla za 2017 rok, sprawozdania finansowego Gminy Dukla 
za 2017 rok i informacji o stanie mienia komunalnego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego Gminy Dukla za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem 
w wykonania budżetu (druk nr 360).

12. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rze-
szowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyj-
nej Rady Miejskiej w Dukli o udzielenie absolutorium Burmi-
strzowi Dukli z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmi-
strzowi Dukli absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Dukla za 2017 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmi-
strzowi Dukli za rok 2017 (druk nr 361).

15. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
16. Oświadczenia i informacje.
17. Zamknięcie sesji.

Wspomnienie  
o Teodorze Goczu

5 czerwca 2018 roku odszedł na zawsze 
Teodor Gocz, Łemko, jak sam mawiał  
o sobie. Był regionalistą, muzealnikiem, 
gromadził łemkowską materialną spuści-
znę, na ratowaniu której upłynęło mu wła-
ściwie całe życie. Gdyby nie Jego zaanga-
żowanie, a nawet desperacja pewnie nie 
moglibyśmy oglądać dzisiaj dziedzictwa 
kultury materialnej Łemków, która tworzy 
kulturę naszego regionu, bo tu żyli, praco-
wali i tworzyli przez wieki jego dziado-
wie i pradziadowie, tu kultywowali swoje 
tradycje i religię. Tu żył i pracował Teo-
dor Gocz i tu w Zyndranowej, swojej uko-
chanej wsi, został pochowany na wiejskim 
cmentarzu.

Już w latach 50-tych XX wieku or-
ganizował życie kulturalne zakładając  
w Zyndranowej zespół ludowy przedsta-
wiający „Łemkowskie wesele” oraz ze-
społy teatralne w Zyndranowej, Tylawie, 
Olchowcu i Polanach. Sam był wielolet-
nim członkiem i solistą Zespołu Pieśni 
„Łemkowyna”. W 1968 roku założył Mu-
zeum Kultury Łemkowskiej w Zyndrano-
wej, na które przeznaczył swoją rodzinną 
zagrodę. Przez całe lata gromadził i chro-
nił unikalne eksponaty, prowadził mu-
zeum, zajmował się pracami konserwator-
skimi oraz wzbogacaniem zbiorów i rozbu-

dową muzeum. Dzięki Jego staraniom Mu-
zeum Kultury Łemkowskiej w Zyndrano-
wej stało się znane i popularne nie tylko w 
kraju, ale i za granicą. Odwiedziło je i na-
dal odwiedza wielu turystów, dzieci i mło-
dzież oraz miłośnicy kultury łemkowskiej 
z kraju i zagranicy.

Był pomysłodawcą i inicjatorem święta 
kultury i tradycji łemkowskich „Od Rusal 
do Jana”, które po raz pierwszy zorganizo-
wane zostało w 1992 roku, nadal jest orga-
nizowane na terenie Muzeum Kultury Łem-
kowskiej w Zyndranowej i na stałe wpisało 
się do kalendarza imprez kulturalnych nie 
tylko gminy Dukla. Dzięki jego inicjaty-
wie w 2004 roku zaczęto w Muzeum Kul-
tury Łemkowskiej w Zyndranowej wyda-
wać kwartalnik muzealny „Zahoroda”. Był 
jednym z współtwórców i pierwszym prze-
wodniczącym organizacji „Zjednoczenia 
Łemków”, a także „Łemkowskich Watr” 
na Łemkowszczyźnie. Przez wiele lat peł-
nił funkcję przewodniczącego Rady Towa-
rzystwa na Rzecz Rozwoju Muzeum Kul-
tury Łemkowskiej w Zyndranowej. Udzie-
lał się społecznie, był wieloletnim człon-
kiem Zarządu Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Dukli oraz 
wieloletnim Prezesem OSP Zyndranowa. 
Autor wielu artykułów i publikacji o tema-

tyce łemkowskiej, a także książki autobio-
graficznej „Życie Łemka”.

W czasach powojennych był represjo-
nowany, ale zawsze pozostał sobą.

7 czerwca 2018 roku Jego pogrzeb 
zgromadził tłumy, nie tylko mieszkańców 
Zyndranowej, ale przyjaciół i znajomych 
z całej Polski, a także Słowacji i Ukrainy. 
Żegnano Go z honorami w upalny czerw-
cowy dzień. W sercach najbliższych pozo-
stawił ból, ale takie jest życie. Teodor Gocz 
jest częścią naszej historii.

Krystyna Boczar-Różewicz

Teodor Gocz

Rada Miejska po wysłuchaniu opinii poszczególnych komisji 
podjęła następujące uchwały:
18. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Uchwałę nr LII/345/18 w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie-
wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela. 
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych),

e) Uchwałę nr LII/346/18 w sprawie określania trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowa-
nia przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dukla 
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania dotacji. Uchwałę podjęto jednomyślnie (gło-
sowało 14 radnych),

f) Uchwałę nr LII/347/18 w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego. Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 
radnych),

g) Uchwałę nr LII/348/18 w sprawie zmian w uchwale budżeto-
wej Gminy Dukla na rok 2018. Uchwałę podjęto jednomyśl-
nie (głosowało 15 radnych).

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

Halina Cycak - Sekretarz Gminy Dukla
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Podziękowanie

Wyrazy żalu i współczucia z powodu śmierci

Teodora Gocza
założyciela Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej,  

zasłużonego działacza na rzecz kultury łemkowskiej, odznaczo-
nego medalem Zasłużony dla Dukielszczyzny, 

Rodzinie, przyjaciołom i znajomym
składają

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli  Burmistrz Dukli
 Andrzej Dziedzic  Andrzej Bytnar
 wraz z Radą Miejską w Dukli  wraz ze współpracownikami

W imieniu Rodziny pragniemy podzię-
kować wszystkim obecnym na ceremo-
nii pogrzebowej zmarłego Teodora Gocza, 
która odbyła się 7 czerwca 2018 roku.

Serdecznie dziękujemy przedstawicie-
lom władz państwowych oraz samorzą-
dowych z Polski i Słowacji, przedstawi-
cielom Kościołów i związków wyznanio-
wych, szczególnie duchownym Cerkwi 
Prawosławnej z Polski i Słowacji, przed-
stawicielom organizacji i instytucji kultu-
ralnych, przedstawicielom organizacji rzą-
dowych i pozarządowych, przedstawicie-
lom mediów a także wszystkim Przyjacio-
łom, Znajomym i Rodakom.

Dziękujemy również tym, którzy nie 
mogli osobiście wziąć udziału w ceremo-
nii pogrzebowej, ale modlitwą byli razem 
z nami.

Szczególne podziękowania chcieliby-
śmy skierować do:
- Arcybiskupa Przemyskiego i Gorlic-

kiego Paisjusza za celebrowanie ceremo-
nii pogrzebowej;

- Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego 
Abela za list kondolencyjny;

- Księży Prawosławnych: Juliana Felen-
czaka z Morochowa, Romana Dubeca  
z Gorlic, Piotra Pupczyka z Krynicy,  
ks. majora Wasyla Gałczyka, Księdza 
Duszana ze Słowacji, Andrzeja Grycza 
z Bielanki, Marka Gocko z Komańczy 
oraz księdza Romana Jagiełły z Kościoła 
Polskokatolickiego;

- Przedstawicieli Komisji Wspólnej Rządu 
i Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
Mirosławy Kopystiańskiej i Grzegorza 
Kuprianowycza;

- Primatora Miasta Świdnik Jana Hołod-

niaka z delegacją ze Słowacji, Burmi-
strza Gminy Dukla Andrzeja Bytnara 
z delegacją, wójta Gminy Miejsce Pia-
stowe Marka Klary oraz przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Dukli Andrzeja 
Dziedzica;

- Przedstawicieli organizacji: Stowarzy-
szenia Łemków; Zjednoczenia Łemków; 
Zespołu Pieśni i Tańca Kyczera; Stowa-
rzyszenia Ruska Bursa; Diecezji Przemy-
sko-Gorlickiej; Zjednoczenia Łemków 
Kanady; Związku Ukraińców z Podlasia, 
Lublina i Sanoka; Związku Kombatan-
tów ze Svidnika na Słowacji; Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sanoku; 
Muzeum Okręgowego w Nowym Są-
czu; Fundacji Bóbrka; Muzeum Rzemio-
sła w Krośnie; Muzeum w Dukli; Mu-
zeum Kultury Ukraińskiej SNM Svid-

nik; Rady Miejskiej w Dukli; Urzędu 
Miasta w Dukli; Towarzystwa Karpac-
kiego; Uczniów, Rodziców i Pracowni-
ków Szkół Podstawowych w Tylawie  
i Jaśliskach; Dyrektorów szkół z gmin 
Dukla i Jaśliska; Firmy PANMAR; Na-
uczycieli z Koła Emerytów w Dukli; 
Ośrodka Kultury w Dukli; GKiM w Du-
kli; MOPS w Dukli; Wydawnictwa LI-
BRA; Zespołu Hudacy; Radnego Sej-
miku Wojewódzkiego Dariusza Sobie-
raja; Ludowców z Gminy Dukla; Sołty-
sów; Zarządu Gminnego OSP w Dukli; 
Zarządu OSP Zyndranowa;

- Działaczy Łemkowskich i przyjaciół 
zmarłego: Adama Barny z Legnicy; 
Pawła Stefanowskiego; Eugeniusza 
Dziadosza; Piotra Trochanowskiego; Ja-
rosława Trochanowskiego; Dymitra Tro-
chanowskiego; Mikołaja Muszynki, Jo-
syfa Rodaka, Paula Gala, Mirona Mikity, 
Jana Jurczyszyna i Mikołaja Semanco ze 
Słowacji; Jana Handiaka i Włodzimie-
rza Szurkało z Ukrainy; Juli Doszny; Je-
rzego Starzyńskiego,; Andrzeja Kopczy; 
Stefana Hładyka; Mikołaja Gabło i Bole-
sława Bawolaka;

- Działaczy i przyjaciół zmarłego z środo-
wiska polskiego: Antoniego Kroha; Je-
rzego Czajkowskiego; Zbigniewa Wola-
nina; Stanisława Krycińskiego; Tadeusza 
Kiełbasińskiego; Zdzisława Gila i Artura 
Baty;

- Przedstawicieli mediów łemkowskich  
i polskich;

Pragniemy również powiadomić, że na 
40-ty dzień po śmierci, w cerkwi prawo-
sławnej p.w. Św. Mikołaja w Zyndranowej 
odprawione zostanie nabożeństwo i pana-
chyda w intencji zmarłego Teodora Gocza.

Rodzina

„Życie moje ma sens, 
bo jestem potrzebna...”
Wspomnienie o Pani Dorocie Szczurek

Pani Dorota Szczurek rozpoczęła pracę jako nauczycielka matematyki w Szkole Pod-
stawowej w Równem 1.września 1991 r. Wcześniej pracowała w SzkolePodstawowej  
w Tylawie. Pracy dydaktyczno - wychowawczej poświęciła się całkowicie. „Była nauczy-
cielką cierpliwą, ale stanowczą i wymagającą. Wszystko, co robiła, było wykonane per-
fekcyjnie. Nie szczędziła czasu dla uczniów, zarówno uzdolnionych, jak i słabszych...” 
tak wspominają panią Dorotę Jej wychowankowie, z którymi udało mi się porozmawiać.

Była nauczycielką z powołania, które odkryła jeszcze w kl. I szkoły podstawowej, ry-
sując siebie przy tablicy, o czym wspominała w wywiadzie do szkolnej gazetki „Mikro 
Szpieg”. Podczas lekcji nigdy nie miała problemów z dyscypliną uczniów, na co miała 
wpływ Jej osobowość. Potrafiła rozwijać uzdolnienia matematyczne uczniów, skutecz-

nie przygotować wychowanków do kon-
kursów matematycznych, w których odno-
sili znaczące sukcesy. Sama też była orga-
nizatorką Gminnych Konkursów Matema-
tycznych.

Pani Dorota Szczurek była w SP  
w Równem opiekunką Samorządu 
Uczniowskiego, SKO i sklepiku szkol-
nego. Na dukielszczyźnie była inicjatorką 
Przeglądów Piosenki Religijnej i miała 
duży wkład w organizację konkursów re-
ligijnych. Uczniowie przygotowywani pod 
Jej opieką odnosili sukcesy w tych kon-
kursach, zarówno gminnych jak i powiato-
wych. Pani Dorota potrafiła również efek-
tywnie przygotować uczniów do :Gmin-
nych Konkursów Inscenizacji Wiersza, 
„Mała Miss”, „Mini -lista przebojów”, 
czy Wojewódzkiego Konkursu Play-Back. 
Była organizatorką wielu szkolnych wy-
cieczek, pielgrzymek, kilkudniowych bi-
waków w Krempnej i na Foluszu. Przez 
kilka lat zajmowała się przygotowaniem 
Dnia Papieskiego w naszej szkole. Wspól-
nie z wychowankami przygotowała wiele 
okolicznościowych akademii.

Postawę pani Doroty odzwierciedlają 
słowa A. Einsteina: „Tylko życie poświę-
cone innym warte jest przeżycia”. Nieraz 
z gestem potrafiła ufundować uczniom na-
grody w konkursach matematycznych, 
przynieść fanty na loterię szkolną, wyko-

nać piękną dekorację na gazetkę ścienną  
w klasie i na korytarzu.

Zapamiętałam Ją jako osobę uczciwą, 
wrażliwą obowiązkową i pracowitą. Nie 
uznawała drogi na skróty i bylejakości. 
Wszelkie niepowodzenia przyjmowała  
z pokorą, wyciągała z nich wnioski.  
W wolnych chwilach zajmowała się wy-
szywaniem krzyżykami, słuchaniem mu-
zyki sentymentalnej. Miała dwa motta ży-
ciowe: „Milczenie to przyjaciel, który ni-
gdy nie zdradzi” i „Życie moje ma sens, 
bo jestem potrzebna. A potrzebna jestem 
tym, którzy mnie kochają.” Koleżanka Do-
rota była perfekcjonistką, nieraz podziwia-
łam Ją za dokładność i zaangażowanie. 
Dla Niej wszystko musiało być zapięte na 
ostatni guzik, bez względu na to, czy był 
to konkurs, akademia, zjazd koleżeński. 
Potrafiła zaskoczyć drobnym upominkiem 
urodzinowym, imieninowym, dobrym sło-
wem. We współczesnym zabieganym świe-
cie jest coraz mniej takich wyjątkowych lu-
dzi. Jej śmierć dotknęła wiele osób, z któ-
rymi była zżyta i pomagała w potrzebie. 
W wielu sercach pozostała pustka i smu-
tek, dlatego: „Śpieszmy się kochać ludzi 
tak szybko odchodzą, zostaną po nich buty 
i telefon głuchy...” 

Edyta Szczurek 
nauczycielka SP w Równem

Wyrazy żalu i współczucia z powodu śmierci

Doroty Szczurek
nauczycielki matematyki w szkołach w Tylawie i Równem, 

Rodzinie, przyjaciołom i znajomym
składają

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli  Burmistrz Dukli
 Andrzej Dziedzic  Andrzej Bytnar
 wraz z Radą Miejską w Dukli  wraz ze współpracownikami

Widok  
z okna …

Na dukielskim Rynku pod nume-
rem 18 na działce ewidencyjnej nr 153/1 
o pow. 468 m2 objętej Księgą Wieczystą 
KS1K/00020471/1 położony jest budy-
nek zwany popularnie „Domem Wyciecz-
kowym PTTK” lub „domem rabina”. Po-
siada fasadę frontową pięcioosiową. Na 
przestrzeni dziejów pełnił inne funkcje niż 
współcześnie, obecnie koncentrując się 
głównie na działalności gastronomicznej 
połączonej z prezentacją i degustacją przez 
koneserów miejscowego piwa warzonego 
w browarze znajdującym się w Cergowej, 
zwanym powszechnie browarem DUKLA. 
Animatorzy browaru podają, iż: „Browar 
Dukla to połączenie tradycji oraz nowocze-
sności. Praktykujemy klasyczny jak i no-
wofalowy proces warzenia piwa oraz sto-
sujemy tylko sprawdzone surowce piwo-
warskie”. A co było przed obecnym prze-
znaczeniem ? …

Nadanie prawa miejskiego Dukli nastą-
piło w 1380 roku, chociaż już wcześniej te-
reny najniższej przełęczy łańcucha karpac-
kiego były zasiedlane przez różne ludy. Od 
tego czasu należy liczyć urbanizację lo-
kacyjnego centrum miejscowości, którym 
jest niewątpliwie Rynek. W pierwszej ko-
lejności właśnie tam powstawały zabudo-
wania; pierwsze zapewne drewniane i nie-
liczne murowane; a z biegiem czasu mu-
rowanych przybywało coraz więcej, al-
bowiem były trwalsze i bezpieczniejsze  
w użytkowaniu, gdy ogień często trawił 
cale kwartały zabudowań. Dukla jeszcze za 
czasów staropolskich znana była ze znacz-
nej ilości zamieszkujących ją izraelitów, w 
stosunku do ogólnej ilości mieszkańców 
miasteczka. Z biegiem czasu, podobnie jak 
w innych miejscowościach przez nich za-
mieszkiwanych, dzięki swojej skrupulat-
ności i umiejętnemu prowadzeniu intere-
sów, zajmowali oni lukratywne nierucho-
mości położone w centralnych miejscach 
zurbanizowanego centrum i jego okolic. 
Za czasów monarchii habsburskiej, koń-
cem XIX wieku, władze zaborcze wydały 
nakaz przebudowy na murowane znajdu-
jących się jeszcze w rynkach miast i mia-
steczek drewnianych domów i podwyższe-
nia ich do wysokości co najmniej jednego 
piętra. W południowej pierzei dukielskiego 
Rynku, od zachodniej jej części, znajdo-
wała się kamienica, którą zajmował dukiel-
ski rabin, występujący jako zwierzchnik 

Pani Dorota Szczurek z wychowankami ze szkoły Podstawowej w Równem
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żydowskiej gminy wyznaniowej i znawca 
żydowskiego prawa religijnego. Polska na-
zwa „rabin” została zapożyczona od he-
brajskiego słowa rabbi, oznaczającego 
mistrza. 

Według drugiej części wspomnień Ha-
ima Altholza zamieszczonych w DPS 
4/2012, przed wojną w Dukli było trzech 
rabinów. Głównym rabinem i jednocze-
śnie ostatnim urzędującym, był Tewel Se-
eman zwany „Tebele” oraz dwaj jego za-
stępcy: Schaje Spira i Chaskel Halberstam. 
Po zagładzie dukielskich Żydów przepro-
wadzonej przez Niemców w sierpniu 1942 
roku, rabin Seemann ukrywał się w piw-
nicach pod dukielskim Rynkiem. Jedzenie 
dostarczali mu Żydzi zgromadzeni w obo-
zie pracy przymusowej przy obecnej ulicy 
Cergowskiej, zatrudnieni w kamieniołomie 
w Lipowicy oraz przy przebudowie drogi 
prowadzącej do Barwinka. Gdy Niemcy 
wykryli jego kryjówkę, pędzili uwięzio-
nego przed samochodem w kierunku Kro-
sna. Od tej pory nikt więcej o nim nie sły-
szał ani go nie widział. Nie wiadomo co 
stało się z pochodzącym z Dynowa dukiel-
skim rabinem - Schaje Spirą. Rabin Cha-
skel Halberstam został zamordowany przez 
Niemca jeszcze przed zagładą dukielskich 
Żydów dokonaną w 1942 roku. Oprawca 
dojrzał przez okno modlącego się rabina, 
wszedł do jego mieszkania i kijem zaczął 
okładać go po głowie, aż ten przestał da-
wać oznaki życia. Ciało rabina, zgodnie z 
odwieczną żydowską tradycją, jeszcze tego 
samego dnia zostało pogrzebane na dukiel-
skim kirkucie przez współczłonków gminy 
wyznaniowej.

Ryfka Gindin z domu Beer, córka du-
kielskiego kupca Dawida Beera, odwie-
dziła 20 maja 2010 roku miejsce swojego 
urodzenia – Duklę. Udało się jej przeżyć 
II wojnę światową. W 1948 roku na stałe 
wyjechała do Izraela, tam poznała swo-
jego męża Mosze i szczęśliwie dożyła sę-
dziwego wieku. Spełniła swoje marzenie 
i przywiozła prawie całą swoją rodzinę 
do Dukli. Była najmłodszym dzieckiem 
Diany z domu Zuckerman i Dawida Beer, 
który prowadził sklep przy ul. Węgierskiej 
(obecnie ulica Kościuszki), narożnym bu-
dynku z rynkiem, przy domu rabbiego. Od 
zaplecza domu rabina, od ulicy Kaczyniec 
(obecnie ulica Cergowska), Dawid Beer 
miał skład wina (DPS 6/2010 ss. 5-6).

Według wspomnień Tadeusza Stań-
kowskiego zawartych w pracy zbiorowej 

„Ocalić od 
zapomnienia 
– Dukla w 
XX wieku”, 
wydanej w 
2002 roku, 
przybył on do 
Dukli w 1937 
roku z pobli-
skiej Bóbrki 
i zamieszki-
wał w Na-
dolu u swojej 
ciotki Celiny 
Stańkowskiej 
– pełniącej 
funkcję kie-
rownika Szkoły Powszechnej Żeńskiej  
w Dukli. Podaje on, iż przy pierzei połu-
dniowej dukielskiego Rynku stal dom rab-
biego, w którym od strony zachodniej czap-
nik prowadził pracownię i sklep nakryć 
głowy. Od strony południowo-zachodniej 
mieściły się zakłady: ślusarski, blacharski 
i szewski. Na piętrze domu rabbiego znaj-
dowała się biblioteka i czytelnia żydowska.

Z zachowanych wypisów hipotecz-
nych sporządzonych w Dukli 12 maja 1939 
roku, zgodnie z księgą gruntową według 
stanu księgi głównej do dnia 5 maja 1939 
roku wynika, że właścicielem parceli bu-
dowlanej (pb) nr 108 (Lwh 115) w Dukli 
(obecna działka nr 153/1) był Izaak Heben-
strat, syn Izraela. Natomiast właścicielem 
sąsiedniej parceli budowlanej oznaczonej 
nr 109 (Lwh 75) po 1/2 części było małżeń-
stwo Hersch Wolf Blechner i Laja z Walla-
chów Blechnerowa, którzy realność tą na-
byli w 1935 roku od poprzedniego właści-
ciela, którym był Chaim Zimet, syna Moj-
żesza. Właścicielem parceli budowlanej 
oznaczonej nr 107 (Lwh 76) był w 2/5 czę-
ści Nachmann Lehrreich syn Dawida i w 
3/5 części Blima z Birnkraulów Lechrre-
ichowa. Rabin pełniąc urząd i będąc ad-
ministratorem gminy wyznaniowej musiał 
mieszkać w pomieszczeniu odpowiednim 
do piastowanego stanowiska. Jeżeli nie 
był to jego własny dom, to stosowny lokal 
dla niego był wynajmowany przeważnie 
od innych współczłonków wspólnoty wy-
znaniowej. Tak więc dom rabina nie mu-
siał być jego własnością. Na osobę rabina 
akceptację wyrazić musiała gmina wyzna-
niowa, ale nieraz ze względu na autorytet 
długoletniej kadencji, wybierano syna do-
tychczasowego rabbiego. Ze zdjęcia wy-

konanego 29 maja 1938 r. z przekazania 
na dukielskim Rynku dla społeczeństwa 
miasta popiersia marszałka Józefa Piłsud-
skiego wynika, że z prawej strony kamie-
nicy rabinackiej, na parterze był sklep „To-
wary mieszane / S. Spira”, natomiast obok 
w sąsiedniej kamienicy, również na parte-
rze znajdował się sklep Epsteina.

Autorzy „Katalogu zabytków sztuki - 
województwo krośnieńskie, Krosno, Dukla 
i okolice” działający zespołowo pod kie-
rownictwem i redakcją Ewy Śnieżyńskiej-
Stolotowej i Franciszka Stolota (Polska 
Akademia Nauk Instytut Sztuki, Warszawa 
1977), w swoim monumentalnym opra-
cowaniu wskazują, iż budynek na dukiel-
skim Rynku oznaczony nr 25 (18) wybu-
dowany został najprawdopodobniej w dru-
giej połowie XVIII wieku, na miejscu roze-
branego dworu wzniesionego w roku 1636 
zapewne staraniem Jana Męcińskiego. Re-
montowany był przynajmniej w roku 1888 
i 1960. Jest to budynek trzytraktowy, z sie-
nią na osi. Piwnice w części północnej (od 
Rynku) ze sklepieniami kolebkowymi. 
Na parterze sklepienie krzyżowe, podkre-
ślone dekoracją stiukową z drugiej połowy 
XVIII wieku. Fasada pięcioosiowa, pomię-
dzy kondygnacjami oddzielona gzymsem 
z okapem, a na parterze podzielona czte-
rema pilastrami. Okna prostokątne, w sze-
rokich obramieniach listwowych w tynku, 
ze zwieńczeniami na parterze i wykonane 
w drewnie na piętrze. Otwór bramny z sie-
nią i podobnym otworem na zapleczu, za-
mknięty łukiem spłaszczonym, podkre-
ślony listwą. Nad bramą, na piętrze, na osi, 
balkon z datą 1888 i literami H C W (grun-
towna restauracja budynku oraz dodanie 
balkonu z secesyjną stalową balustradą). 

Litera „H” oznacza najprawdopodobniej 
nazwisko rodu właścicieli – Hebenstrat,  
a kolejne litery C i W są pierwszymi lite-
rami imion małżonków Hebesntrat, prze-
prowadzających restaurację budynku. 
Dach dwuspadowy kryty blachą, z trzema 
lukarnami dobudowanymi podczas odtwa-
rzania budynku końcem lat pięćdziesią-
tych minionego stulecia, krytymi daszkami 
dwuspadowymi. 

W tym miejscu wypada sięgnąć po usta-
lenia z zakresu historii Dukli poczynione 
przez Emmanuela Świeykowskiego, który 
w wydanym w 1903 roku monograficznym 
opracowaniu historycznym „Studya do hi-
storyi sztuki i kultury wieku osiemnastego 
w Polsce; t. 1 Monografii Dukli” podaje, 
iż Dukla przeszła w ręce kalwina Andrzeja 
Męcińskiego syna Wojciecha i Jadwigi  
z Kobylańskich w 1601 roku, kiedy ten za-
kupił ją od Krzysztofa Drohojowskiego, 
swego zięcia. Andrzej Męciński skupił 
w latach 1589 i 1596/7 część dóbr koby-
lańskich i dukielskich. W 1604 roku, po 
śmierci Andrzeja Męcińskiego (22 III 1603 
r.) – kasztelana wieluńskiego i starosty 
brzeźnickiego oraz właściciela m.in. Dukli, 
nastąpił podział dóbr pomiędzy Katarzyną 
z Balów z Hoczwi – żoną Andrzeja a jej sy-
nami: Andrzejem, Maciejem i Janem. Pięć 
lat później zmarła Katarzyna, po której na-
stąpił dalszy podział tej części dóbr rodo-
wych. Najstarszy z braci, Andrzej, po ojcu 
wyznawca kalwinizmu oraz rokoszanin  
i stronnik „Diabła Łańcuckiego”, odzie-
dziczył m.in. Duklę z Przedmieściem Du-
kielskim. 15 sierpnia 1618 roku w gronie 
konsyliarzy królewskich wraz z chorągwią 
zaciągniętą własnym kosztem wyruszył  
z królewiczem Władysławem na wyprawę 
do Moskwy, z której nie powrócił. Pierw-
sza żona, Ewa z Gniewoszów (drugą żoną 
była Dorota Zebrzydowska), pozostała 
w ciężkim położeniu, albowiem oprócz 
utrzymania trojga dzieci, musiała jesz-
cze spłacać długi i pokrywać ciężary za-
ciągnięte na wydatki związane z wyprawą 
moskiewską swego męża. Wyszła powtór-
nie za mąż za Palczewskiego, a synowie 
po dojściu do samodzielności, zażądali po-
działu majątku na cztery części, co dopro-
wadziło do niezgody w rodzinie. Ewa Pal-
czewska swoją czwartą część podzielonego 
majątku sprzedała bratu słynnej Maryny, 
carowej moskiewskiej - kasztelanowi są-
deckiemu Franciszkowi Bernardowi Wan-
dalinowi Mniszchowi i niedługo potem 
zmarła. Bracia - Jan i Wojciech Męcińcy, 
synowie Andrzeja i Ewy, po śmierci matki, 
w 1636 roku podzielili pozostałą część ro-
dowego majątku. Wojciech otrzymał dwór 
z folwarkiem i część Dukli od Bramy Wę-
gierskiej do Bramy Krakowskiej, ratusz w 
Rynku, Przedmieście Dukielskie oraz Li-

powicę i Trzcianę. Janowi przypadła część 
Dukli bez dworu i folwarku oraz grunty za 
wałami miejskimi jak również wsie: Ty-
lawa, Zyndranowa i Barwinek. Posiadając 
czwartą część Dukli, Jan Męciński wybu-
dował dwór, zwany Jangrodem, obwaro-
wał go i ogrodził, pędząc w nim życie po-
łączone z utarczkami z sąsiednią rodziną 
Mniszchów. Franciszek Bernard Wanda-
lin Mniszech będąc podobno osobą szcze-
gólnie pobożną, wyznający kult swych pa-
tronów: Franciszka i Bernarda oraz Jana z 
Dukli, za tą przyczyną nabył czwartą część 
Dukli i dążył do dokupienia reszty miasta. 
Dlatego Bernardyni, pozostający w zakonie 
franciszkańskim nie przez przypadek przy-
byli później do Dukli. Po nabyciu przez 
Mniszcha ćwierci Dukli, przystąpił on nie-
bawem do odnowienia i przebudowy znaj-
dującego się nieopodal Rynku, za rzeczka 
Dukiełką starego zamku, co nastąpiło  
w 1638 roku. Tymczasem Jan Męciński po-
padał w coraz to gorsze położenie; w sądzie 
ziemskim w Bieczu zasądzono mu kilkana-
ście wyroków za długi i rozboje. Jan miał 
z małżeństwa z Izabellą Tomicką trzech sy-
nów: Wojciecha, Pawła i Stefana. W 1654 
roku Mniszech udzielił Wojciechowi Mę-
cińskiemu synowi Jana, pożyczki na 18 
000 złotych, ubezpieczając ją na dobrach 
Jangród. W roku 1656 król Jan Kazimierz 
wracając do Polski, zatrzymał się w dukiel-
skim dworze dziedzica Męcińskiego. Fran-
ciszek Bernard Wandalin Mniszech zmarł 
w Dukli w 1661 roku w czasie epidemii za-
razy i tu został pochowany, a jego dobra 
dukielskie przejął syn Jerzy Jan Wanda-
lin, którego syn Józef Wandalin Mniszech 
w roku 1710 nabył od Józefa Męcińskiego 
syna Wojciecha, ostatnią część Dukli. Tym 
sposobem po ponad siedemdziesięciu la-
tach starań, ostatnia część Dukli przeszła 
we władanie Mniszchów.

W zespole archiwalnym Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s  
w Przemyślu – Delegatura w Krośnie, doty-
czącym „Domu „Rabina” Rynek Nr 25 (Nr 
inwent. 975 i 1678), wskazano, że w 1957 
roku Pracownia Architektoniczna Pracowni 
Konserwacji Zabytków, Zakład w Krako-
wie ul. Szeroka 2, przeprowadziła inwen-
taryzację kamienicy nr 25 na dukielskim 
Rynku. Autorem inwentaryzacji był zespól 
pod kierownictwem inż. arch. L. Strachow-
skiego, w skład którego wchodzili również: 
inż. arch. J. Gołąb, inż. arch. Zygmunt Rze-
chuła, Anna Knaus, A. Łappa, Marian Po-
gan, a pomiary wykonywała A. Dziurzyń-
ska. W sporządzonym 21 marca 1957 
roku opisie technicznym budynku podano,  
iż jest on zniszczony w około 90%. Z ca-
łego jednopiętrowego budynku, który sta-
nowił środkową część pierzei, pozostały je-

dynie pomieszczenia na parterze i to tylko 
jeden trakt od strony Rynku wraz ze ścianą 
pierwszego piętra, o kubaturze około 900 
m3. Reszta budynku uległa zniszczeniu. 
Założenie rzutu budynku – osiowe, zaak-
centowane w środku bramą przelotową. 
Trzy zachowane pomieszczenia na parte-
rze wraz z korytarzem-sienią zamkniętym 
od Rynku bramą, przesklepionym kolebką 
z gurtami. Piwnice zagruzowane i całko-
wicie niedostępne, ze ścianami zbudowa-
nymi z cegły powiązanej częściowo z ka-
mieniem (łupek lub otoczaki z rzeki Ja-
siołka) oraz sklepione pełnymi kolebkami. 
Wejście do piwnic pod wschodnią częścią 
budynku, zagruzowane w chwili inwen-
taryzacji. Piwnica pierwszego traktu, li-
cząc od Rynku, zaopatrzona w studzienkę 
wychodzącą na Rynek przy murze elewa-
cji frontowej. Piwnica pod sienią dostępna  
z zewnątrz, z miejsca dawnej klatki scho-
dowej, nie posiada połączenia z pozosta-
łymi piwnicami.

Brama wejściowa przesklepiona baro-
kową archiwoltą na wyprawie. Odrzwia 
bramy wejściowej z klepek dębowych uło-
żonych w jodełkę. Kamienne obramie-
nia dwóch okien na parterze. Gzyms ele-
wacji oddziela parter od pietra budynku. 
Gzyms krępujący pilastry, stanowiące ob-
ramienia czterech pól, w kształcie prosto-
kątów stojących. W ścianie piętra cztery 
otwory okienne, częściowo z futrynami. 
Nad bramą, drzwi wychodzące na balkon  
z balustradą ze stalowych prętów, na któ-
rym znajduje się data 1888 r. Wzmian-
kowany opis techniczny oraz dodatkowe 
oględziny przeprowadzone 17 lipca 1957r. 
i sporządzone w kwietniu i czerwcu 1957r. 
Zachowane do dzisiaj w archiwum kon-
serwatorskim rysunki inwentaryzacyjne, 
stanowiły podstawę do wydania 24 lipca 
1957r. orzeczenia w sprawie odbudowy bu-
dynku przy Rynku 25 w Dukli. Orzeczenie 
to wspomina o większościowym zniszcze-
niu budynku podczas działań wojennych 
w 1944 r. oraz o późniejszej jego dewasta-
cji i częściowej rozbiórce. Stanowi także 
uszczegółowienie wcześniejszego opisu. 
Podano w nim m.in., iż ściany piwnic wy-
konane są z muru kamiennego zachowa-
nego w dobrym stanie. Sklepienia koleb-
kowe piwnic wykonane również z kamie-
nia, w dobrym stanie zachowania pod ist-
niejącymi pomieszczeniami parteru. Na 
pozostałej powierzchni poziomej budynku, 
poza zachowanymi pomieszczeniami par-
teru, w sklepieniach piwnic występowała 
od spodu wypłukana zaprawa ze spoin na 
głębokość około 5 cm, na skutek przecie-
kania wody opadowej. Podłoga piwnic za-
lana na głębokość 5-20 cm wodą opadową. 
Układ murów parteru nie odpowiadał sytu-

Fragment mapy katastralnej Dukli z 1851 r. przedstawiający Rynek (Archiwum Pań-
stwowe w Przemyślu)

u dokończenie ze str. 7
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Puchar Burmistrza  
dla Mateusza 

Wyniki 13 edycji Młodzieżowych  
Zawodów Spławikowych  

o Puchar Burmistrza Dukli 
16 czerwca br. podczas Młodzieżowych Zawodów Spławikowych 

o Puchar Burmistrza Dukli rozegranych na łowisku specjalnym „Ka-
mieniec” w Trzcianie wzięło udział 11 wędkarzy.

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

1 miejsce – Mateusz Rajchel (4180 pkt.)
2 miejsce – Kinga Marczak (3830 pkt.)
3 miejsce – Robin Brożyna (3531 pkt.)
4 miejsce – Michał Aszlar (3254 pkt.)
5 miejsce – Kacper Wołtosz (1541 pkt.)
6 miejsce – Bartłomiej Korzec i Kornel Nowak (740 pkt.)
Pozostali uczestnicy zawodów to: Martyna Belczyk, Jakub  

Dubiel, Michał Szubrycht, Orfeusz Betlej, Kacper Marczak.

Łącznie złowiono 317 ryb. Najwięcej złowiła Kinga Marczak – 
90 szt, największą rybę złowił Michał Aszlar (karp – 45 cm).

Bogdan Trybus

acyjnie rozmieszczeniom murów piwnicz-
nych, albowiem mury parteru częściowo 
ustawione są na sklepieniach piwnicznych. 

 W opisanym orzeczeniu zalecono, aby 
przy ewentualnej rekonstrukcji budynku 
przyjąć jedną z alternatyw, a mianowi-
cie: albo dostosować układ murów parteru  
i wyższych kondygnacji do układu murów 
piwnicznych; albo, po zinwentaryzowa-
niu murów piwnicznych, sprawdzić naprę-
żenia na sklepieniach. Po tak wykonanych 
pracach należało przy zastosowaniu odpo-
wiednich wzmocnień i odciążeń, zapro-
jektować stropy i mury wyższych kondy-
gnacji. Sklepienia piwnic tylnej części bu-
dynku, narażonych w momencie postępu-
jącego wtedy zamakania, jako osłabione na 
skutek częściowego wyplukania zaprawy. 
należało odciążyć dodatkowymi stropami 
odciążającymi. Osłabione miejscowo mury 
parteru zalecano przemurować cegłą na za-
prawie cementowej, co dotyczyło również 
partii sklepień pomieszczeń od strony płn-

zach. Ścianę frontową piętra wskazano za 
konieczne przemurować od wysokości pa-
rapetów i założyć nowe nadproża. W wy-
padku projektowanego obciążenia stro-
pami ściany frontowej, należało sprawdzić 
nośność istniejących nadproży okien po-
mieszczeń parteru. Ściany ogniowe nale-
żało na nowo wyprowadzić od piwnic, dla 
tylnych partii budynku i od poziomu stropu 
parteru, dla części frontowej. Piwnice i fun-
damenty budynku wymagały zaprojekto-
wania i wykonania odpowiedniego odwod-
nienia. W czasie wykonywania wszelkich 
prac budowlanych należało zabezpieczyć 
ściany ogniowe kamienic sąsiadujących z 
rekonstruowanym budynkiem oraz skle-
pienia zachowanych trzech pomieszczeń 
parteru poprzez odpowiednie stemplowa-
nie. Podano także, iż ściany parteru wy-
konane są z cegły na zaprawie wapiennej,  
a drobne partie ściany równoległej do ele-
wacji frontowej, wykonane z kamienia ła-
manego. Grubość ścian parteru około 1 
metr. Wszystkie trzy zachowane pomiesz-
czenia parteru przesklepione są sklepieniem 

kolebkowym z cegły. Sklepienia opierają 
się na ścianach prostopadłych do elewacji. 
Grubość sklepień 13 cm. Łęki nad otwo-
rami okiennymi i drzwiowymi wykonane 
z cegły. Mury ceglane zachowanych po-
mieszczeń nie wykazują widocznych pęk-
nięć i szczelin. W drobnych partiach wi-
dać jedynie wykruszoną lub zmurszałą ce-
głę. Sklepienia nad pomieszczeniami par-
teru są znacznie osłabione na skutek zama-
kania od kilkunastu lat na skutek wpływu 
warunków atmosferycznych spowodowa-
nych brakiem dachu. Za najbardziej znisz-
czone, spośród zachowanej substancji bu-
dowlanej, wskazano dolne partie, pomię-
dzy lunetami, sklepienia w pomieszczeniu 
płn-zach. parteru, z widocznymi drobnymi 
pęknięciami i znaczniejsze zmurszenie ce-
gieł. Ściana frontowa piętra była ze spęka-
nym murem a łęki ceglane nadproży okien-
nych osłabione. Dlatego przy ewentualnej 
rozbiórce tej ściany, stanowiącej rozporę 
trzymającą ściany szczytowe sąsiednich 
budynków, zwrócono uwagę na niebezpie-
czeństwo zarysowania tych budynków.

Janusz Kubit
Ilustracje na str. 31

Michał Aszlar (4 miejsce) z największym złowionym karpiem

Robin Brożyna (3 miejsce), Kinga Marczak (2 miejsce), Mateusz Rajchel 
(1 miejsce)

Rodzinny Tabor 
zaprasza 
koneserów tradycyjnej muzyki,  
singli i pary bez dzieci także.

Już od rana 1 lipca wielka Inauguracja Rodzinnego Taboru:
• koncert pieśni tradycyjnych z Podkarpacia po mszy w Za-

wadce Rymanowskiej (Bartosz Gałązka zaprosi śpiewaków, 
których nagrywał podczas swoich badań terenowych, będzie 
też Stanisław Nogaj z lirą i pieśniami),

• spotkanie „Rekonstrukcja cymbałów” (o swoim projekcie ze 
Stanisławem Szajną opowie Adam Mart),

• targ oraz potańcówka, na której zagrają: Kapela Ludowa Za-
stawnych, Karuzela i Witold Roy - Zalewski.

Codziennie od poniedziałku do piątku od 17.30 do 19.00 po-
tańcówki, na których zagrają

• Karuzela, Witold Roy Zalewski i Stanisław Nogaj - ponie-
działek,

• kapela Trzcinicoki i Karuzela - wtorek,
• Karuzela w pełnym składzie (z Jackiem i Kubą Mielcarkami) 

- środa (uwaga! w środę potańcówka o godz. 17.30 - 19 i g. 
21.00 - 23.00)

• Karuzela, Witold Roy Zalewski i kapela taborowa - czwartek
• Hudacy, Karuzela i Jan Malisz oraz kapela taborowa - piątek

Będą warsztaty pieśni z Podkarpacia i opowiadanie o nich 
(Bartosz Gałązka i Agnieszka Bernacka w środę, czwartek i pią-
tek), zajęcia dla dzieci oraz warsztaty rękodzieła Filc, szydełko-

wanie dywaników, garncarstwo, stolarstwo, warsztaty pszczelar-
skie i spacery przyrodnicze.

https://www.rodzinnytabor.org/program.html. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”
Po wędrówce Połoniną Wetlińską  

i ścieżkami „bieszczadzkich zakapiorów” 
przeszedł czas na następna wycieczkę po 
atrakcjach Podkarpacia. Tym razem Du-
kielski Uniwersytet Trzeciego Wieku i jego 
organizatorzy zadbali o przypomnienie 
atrakcji Ziemi Przemyskiej. 

Bladym świtem 6 czerwca br. 31-uczest-
ników wycieczki wyruszyło autokarem 
spod Transgranicznego Centrum Wymiany 
Kulturalnej w Dukli. W drodze ku Gro-
dowi Czerwieńskiemu, krótko jego historię 
przedstawiła koleżanka Jadzia Morawska, 
uwzględniając znaczenie umocnień Twier-
dzy Przemyśl w losach I wojny światowej.

Spacer po Przemyślu i jego magicz-
nych miejscach zorganizowała koleżanka 
Ewa Szymkowiak - rodowita przemy-
ślanka, która oprowadziła nas po najważ-
niejszych miejscach tego magicznego cie-
kawego grodu, gdzie podziwiałyśmy: ar-
chikatedrę z wieżą widokową, zamek Ka-
zimierzowski z X wieku z Parkiem Pałaco-
wym, Rynek z kamienicami i podcieniami.

Intensywne słońce spowodowało, że 
wszyscy z ochotą usiedliśmy w atrakcyjnie 
ukwieconej kawiarnio-lodziarni o włoskiej 

nazwie „FIORĘ”, gdzie wszyscy koszto-
wali słynne lody i ciasta. Adekwatnie do 
nazwy wnętrze kawiarni ukazało pejzaże 
wenecko-florenckie z pięknym sufitowym 
witrażem. Wszystkim smakowały wyroby 
cukiernicze. Długo będziemy wspominać 
wyjątkowy klimat miasta!

Następnym punktem programu było 
słynne Arboretum w Bolestraszycach. 
Wprawdzie ściany rododendronów i azalii 
i krzewiastych Piwoni już przekwitły, ale 
pod okiem barwnie opowiadającego prze-

wodnika podziwialiśmy kwitnące na sta-
wach kolonie nenufarów – lilii wodnych 
(prawie jak w filmie Noce i Dnie), egzo-
tyczne tulipanowce i wiele botanicznych 
atrakcji.

Nasza wyprawa skończyła się ogni-
skiem. Dziękujemy Pani Basi F. za przygo-
towanie oprawy i miłe towarzystwo na na-
szej wycieczce.

Do zobaczenia na ścieżkach Podkar-
pacia!

Anna Borek

Uczestnicy wyjazdu
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Puchar burmistrza 
dla Mateusza

Piknik Rodzinny w Głojscach

Uczcili 100 lecie Niepodległości Polski

Mateusz Rajchel (1 miejsce) i prezes koła Pstrąg Jarosław Bąk
Fot. Bogdan Trybus

Uroczystość otworzył dyr. szkoły Jerzy Pęcak Symboliczne sadzenie dębu

Balony w górę!
Pokaz walk karate

Piknik zgromadził tłumy ludzi Panie z KGW w Głojscach oferowały jadło regionalne

Fot. [arch. SP w Głojscach]

Fot. kbr

Po prostu z natury

Pliszka żółta

Fot. Maria Walczak

Obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę

Piknik Rodzinny  
w Głojscach

27 maja 2018 r. po raz kolejny mieszkańcy Głojsc spotkali się, aby wspólnie za-
manifestować swoje przywiązanie do tradycyjnych wartości. Cieszymy się, że w tym 
szczególnym dniu mogliśmy gościć przedstawicieli władz naszej gminy.

Przygotowania trwały miesiącami. Zaangażowali się w nie wszyscy, którym leżą na 
sercu wartości rodzinne i rozwój lokalnej wspólnoty: wspólnota szkolna na czele z pa-
nią dyr. Elżbietą Knap, rodzice, sołectwo, miejscowa parafia, Koło Gospodyń Wiejskich 
i Ochotnicza Straż Pożarna. 

Na uczestników czekały liczne atrakcje: specjały miejscowej kuchni, występy arty-
styczne i gry zręcznościowe. Najmłodsi mogli skorzystać ze zjeżdżalni i suchego basenu. 
Na starszych czekał ZORBING. Zorganizowano również mecze międzypokoleniowe, 
których wyniki dowiodły, że nasze Mamy i Tatusiowie w niczym nie ustępują swoim 
dzieciom pod względem sprawności fizycznej.

Nasza impreza nie mo-
głaby dojść do skutku bez hoj-
ności licznych darczyńców. 
Mogliśmy dzięki nim sfinan-
sować nagrody i przeprowa-
dzić licytację, z której dochód 
przeznaczymy na potrzeby na-
szej szkoły.

Wszyscy mamy nadzieję, 
że Piknik Rodzinny stanie się 
w Głojscach stałym elemen-
tem lokalnej tradycji.

Dagmara Woźniak
klasa IV SP Głojsce

Zdj. na str. 13

W 2018 roku Polacy licznie organizują 
się, aby uczcić 100-tną rocznicę Odzyska-
nia Niepodległości. Odbywają się liczne 
imprezy, konkursy, wycieczki, spotkania, 
pokazy przybliżające rodakom w kraju  
i po za jego granicami burzliwe dzieje Pol-
ski i zaangażowanie Polaków w odzyska-
nie upragnionej wolności. 

 Do rocznicowych obchodów przy-
łączyła się również Szkoła Podstawowa 
w Dukli, w której 11 czerwca odbył się 
Szkolny Piknik Niepodległościowy.

Oficjalnego otwarcia dokonał dyrektor 
szkoły Jerzy Pęcak. Głos zabrał burmistrz 
Dukli Andrzej Bytnar oraz Zbigniew Ży-
wiec - Nadleśniczy Nadleśnictwa Dukla.

 Po odśpiewaniu „Roty”, wypuszczono 
kilkadziesiąt gołębi i 100 balonów biało- 
czerwonych na znak pokoju i solidarności 
ze wszystkimi Polakami i na chwałę pole-
głych w obronie naszej Ojczyzny, a na pa-
miątkę przeżytych chwil zasadzony został 
dąb, symbol długowieczności i potęgi. 

Po zakończeniu części oficjalnej 
uczestnicy pikniku rozpoczęli „wędrówkę” 
edukacyjno - rozrywkową po zorganizowa-
nych stoiskach. Pierwsze stoisko przygoto-
wało Nadleśnictwo Dukla reprezentowane 
przez Dorotę i Włodzimierz Rysz. W per-
fekcyjny sposób, przedstawili przepiękną, 
bogatą dydaktycznie ekspozycję. Dzieci 
mogły poznać budowę lasu oraz zwierzęta 
w nim żyjące. Ogromnym zainteresowa-
niem cieszyło się przygotowane przez nich 
„Koło fortuny”. Uczestnictwo w turnieju 
sprawdzało wiedzę przyrodniczą, a pozy-
tywne odpowiedzi były nagradzane. 

Polskie harcerstwo zaprezentowała  
6 Drużyna Harcerska „Iskra” im. por. Wła-
dysława Barana „Bekasa” z Dukli na czele 
z pwd. Justyną Zimny- Frużyńską. Pracow-
nik Medicus Dukla Monika Stec prowa-
dziła, w ramach profilaktyki zachorowań, 
pomiar ciśnienia tętniczego krwi i pomiar 
ilości cukru we krwi. Ratownicy GOPR z 
Sanoka Łukasz Derwich i Waldemar Ol-
szewski przeprowadzili szkolenie z za-
kresu udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej. Strażacy z OSP w Tylawie Sta-
nisław Bauer, Michał Bauer, Justyna Fran-
kiewicz, Paweł Sysak oraz z OSP w Du-
kli Damian Madej, Dominik Bendas i Ar-
kadiusz Mormol zaprezentowali wozy stra-
żackie i pokazali jak przeprowadzać eks-
tremalne akcje ratownicze. Sensei Ma-

rek Sawczuk 2 Dan, reprezentujący Kro-
śnieński Klub Karate przeprowadził trzy 
pokazy karate kyokushin z dziećmi z sek-
cji Krempna, Nowy Żmigród i Dukla. 
Agnieszka Matusik reprezentująca Trans-
graniczną Informację Turystyczną w Du-
kli zorganizowała quiz na temat odzyska-
nia niepodległości przez Polskę oraz na te-
mat wiedzy o Gminie Dukla. „Przepysz-
nym” miejscem był kącik kulinarny, gdzie 
Kasia Rąpała, Ania Szafarz i Ewelina Bar-
giel przyrządzały z uczniami „wesołe ka-
napki”, z produktów ofiarowanych głów-
nie przez Witolda Winiarskiego. Pyszno-
ściami częstowali się wszyscy uczestnicy 
imprezy. Nie zabrakło kreatywnego malo-
wania twarzy, robienia zwierzątek z dmu-
chanych balonów oraz olbrzymich baniek 

mydlanych, w wykonaniu Alicji Chomen-
towskiej. Przedsięwzięcie zostało wsparte 
przez Macieja Kostyrę, który udostępnił 
kolorowy dmuchany namiot, zapewnia-
jący dzieciom komfort zabawy i integracje. 
Praca Kasi Opałka, Weroniki Kordyś, Je-
rzego Bugiel, Wiesława Rachfała i Krzysz-
tofa Truś stanowiła podstawę organiza-
cyjną, a wizyta gości z Krempnej i Nowego 
Żmigrodu ubarwiła przeżywane chwile. 
Prezes Stowarzyszenia Sztetl Dukla Jacek 
Koszczan wykonał fotogalerię uroczysto-
ści, będącą pamiątką, do której będziemy 
często wracać.

Z wyrazami wdzięczności i podzięko-
wania - organizatorki:

Józefa Wnnicka - Sawczuk  
Kamila Paszek-Czupińska
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Czesława Czepiga  
„Zasłużona dla Kultury Polskiej”

Spotkanie Organizacji Pozarządowych  
Beskidu Niskiego

Szlakiem Romea i Julii

Balkon Julii w Weronie. Fot. [arch. kl. 3A] Uczniowie 3A z wychowawcą Sławomirem Chłopeckim przed bazyliką św. Marka w Wenecji

„Zasłużeni dla Kultury Polskiej” odznaczeni przez starostę krośnieńskiego W imieniu odznaczonych głos zabrała Czesława Czepiga (po lewej)

Uczestnicy spotkania w Szczawnem-Kulaszne

Fot. kbr

„Łem-My” - chór z Komańczy wystąpił na Forum

KGW zaprezentowały 
regionalne jadło

Prezes Ewa Przystasz zaprezentowała Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr”

Czesława Czepiga 
„Zasłużona dla Kultury Polskiej”

25 maja 2018 roku w Targowiskach z okazji Dnia Działacza Kultury Powiatu Kro-
śnieńskiego odbyła się uroczystość rozdania nagród dla osób zaangażowanych w krze-
wienie i popularyzację kultury w społecznościach lokalnych. Nagrody przyznawali Sta-
rosta Krośnieński i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z gminy Dukla na-
grodę od Starosty Krośnieńskiego otrzymała Czesława Czepiga, wieloletnia działaczka 
Koła Gospodyń Wiejskich w Głojscach. Funkcję przewodniczącej Koła sprawuje nie-
przerwanie od 2004 roku. Z Jej inicjatywy powstał Zespół Śpiewaczy „Głojszczanie”, 
który bierze udział w imprezach folklorystycznych i uczestniczy w przeglądach kolęd  
i pastorałek, uczestniczy w imprezach promujących dukielski folklor i regionalne jadło.

Krystyna Boczar-Różewicz

„Szlakiem Romea i Julii”
W dniach od 23 do 27 maja, klasa 3a Gimnazjum w Dukli, pod opieką wychowawcy 

Sławomira Chłopeckiego oraz nauczycielki języka angielskiego, Agnieszki Karwacz, 
wybrała się na wycieczkę do Włoch. 

Młodzież w godzinach popołudnio-
wych wyruszyła w 16 godzinną trasę, która 
prowadziła m.in. przez Wiedeń oraz ma-
lownicze Alpy. Po wyczerpującej jeździe 
dotarła do pierwszego celu podróży- Pa-
dwy- czyli miasta, które wykształciło wiele 
wybitnych umysłów. Spacer po zabytko-
wych uliczkach rozpoczął się na placu 
Prato della Valle, gdzie wśród 78 posągów 
zasłużonych mężów, młodzież mogła zo-
baczyć wizerunki Polaków- Stefana Ba-
torego oraz Jana III Sobieskiego. Następ-
nymi punktami wycieczki były m.in. ko-
ściół św. Justyny, uniwersytet, bazylika 
św. Antoniego, gdzie znajdują się jego re-
likwie, oraz baptysterium przylegające do 
padewskiej katedry, które zachwyca słyn-
nymi freskami wykonanymi przez Giusto 
de’ Menabuoi. Po pełnym estetycznych do-
znań dniu, wyczerpani gimnazjaliści wraz 
z opiekunami udali się do hotelu, gdzie 
czekała na nich obiadokolacja składająca 
się z regionalnych potraw. 

Z samego rana dnia następnego, mło-
dzież z Dukli wyruszyła do Werony, czyli 
miasta, które zasłynęło dzięki słynnemu 
dramatowi Williama Szekspira pt ,,Romeo 
i Julia”. Zwiedzanie rozpoczęła od trze-
ciego co do wielkości amfiteatru w Euro-
pie, wzniesionego w I wieku n.e., gdzie 
niegdyś odbywały się walki gladiatorów. 
Następnie, wędrując marmurowymi ulicz-
kami Werony, uczniowie mogli zobaczyć 
dom Romea oraz balkon Julii, czyli jeden 
z najbardziej znanych włoskich zabytków. 
W Weronie podczas przerwy na krótki od-
poczynek i zakup pamiątek, uczniowie 
byli świadkami wzruszającego wydarze-
nia, oświadczyn jednego z uczestników 
wycieczki ze Śląska. Kolejnym punktem 
podróży było zwiedzanie Sirmione, czyli 
miejscowości położonej nad jeziorem 
Garda oraz znajdującego się tam zamku ro-
dziny Scaglierich, z którego roztacza się 
panorama na piękne zabytkowe kamie-
niczki oraz największe włoskie jezioro. 

Po wyczerpaniu programu drugiego 
dnia, nadszedł czas na zakwaterowanie się 
w hotelu, znajdującego się w Lido di Je-
solo. Po posiłku opiekunowie zabrali mło-
dzież na znajdującą się tuż obok hotelu 
piaszczystą plażę, gdzie z racji pięknej po-
gody możliwa była pełna śmiechu i radości 
nastolatków kąpiel w Morzu Adriatyckim.

Trzeciego, ostatniego już dnia wy-
cieczki, na młodych podróżników czekał 
rejs tramwajem wodnym i piesze zwie-
dzanie Wenecji. Uczniowie dukielskiego 
gimnazjum mogli zobaczyć takie zabytki 
jak Pałać Dożów, Most Westchnień, Most 

Rialto oraz Plac św. Marka wraz z Bazy-
liką, gdzie pochowany jest ewangelista, 
i z których słynie Wenecja. Po zakończe-
niu programu z przewodnikiem, młodzież 
miała czas wolny. Każdy mógł na wła-
sną rękę pozwiedzać i zagubić się w uro-
kliwych weneckich uliczkach. Jedni wy-
korzystali ten czas na dokładne poznanie 
wszystkich zakątków miasta, inni wybrali 
rejs słynną gondolą, a jeszcze inni posta-
wili na odwiedzenie włoskich kawiarenek 
i restauracji, czyli zapoznanie się z Wło-
chami od strony kulinarnej. 

Po wyczerpującym dniu nadszedł czas 
na powrót do Polski, gdzie po całonocnej 
podróży w godzinach popołudniowych, 
wszyscy bezpiecznie dotarli do domów, 
gdzie czekali na nich stęsknieni rodzice. 

Uczennice:  
Kornelia Magos, Martyna Jakieła

Wychowawca: Sławomir Chłopecki

Po prostu z  natury
Pliszka 

Maj był ubogi w opady, chociaż nad Jasiołką wilgi śpiewem nawoływały na deszcz. 
Czerwiec jednak wzbogacił uprawy w wodę i szybko zboża zaczęły się kłosić. Idąc do 
naszej św. Rozalijki usłyszałam śpiew ptaka, który szedł razem ze mną. Na ogromnym 
łanie pszenicy widzę żółtą plamkę w zielonej toni, która przyciągnęła mą uwagę.

Szybko wyciągnęłam aparat fotograficzny z plecaka i szukam miłego śpiewaka. 
Była to Pliszka żółta /Motacilla flava/, która jak modelka zaczęła pozować do zdjęć na 
dorodnych kłosach pszenicy. Ptaszek ten ma około 20 cm dł, oliwkowy wierzch i żółty 
spód ciała. Występuje na wilgotnych użytkach zielonych.

Trzeba mieć oczy szeroko otwarte, bo piękna jest nasza rodzima przyroda nad 
Jasiołką.

Maria Walczak (Fot. na wkładce)

Pomnik Julii w Weronie
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Wrześniowe ślady ukryte 
w dukielskiej ziemi

Niewielki parking pod zieloną o tej porze roku Górą Cergową, zwaną też Wielką 
Górą. Taki obraz rysuje się przed nami 2 czerwca 2018 roku w sobotę, na miejscu plano-
wanej akcji poszukiwawczej. Przyjeżdżają kolejne samochody z „ekipy’’ Stowarzyszenia 
Eksploracyjno-Historyczne „Galicja”. 

Zaczyna się piękny wiosenny, prawie 
letni, niemal upalny dzień. Z samochodów 
wysiadają członkowie Stowarzyszenia; To-
mek, Ewa i Bartek, którzy przyjechali aż 
ze Śląska, by wziąć udział w akcji poszu-
kiwawczej przygotowanej przez Stowarzy-
szenie. Tematem tych poszukiwań są wy-
darzenia z 8 i 9 września 1939 roku pod 
Duklą. Choć wojna rozpoczęła się pierw-
szego dnia września, to przygotowania do 
niej trwały już od pewnego czasu. 

My tu i teraz skupiamy się na wąskim 
wycinku naszej granicy jakim jest Prze-
łęcz Dukielska. To tu w lipcu 1939 roku 
zostaje sformowany I Batalion „Dukla” 2 
Pułku Piechoty KOP „Karpaty”. Miejscem 
stacjonowania dowództwa została Dukla 
gdzie przy życzliwej pomocy burmistrza 
Jana Strycharskiego zostają zakwaterowani 
oficerowie i podoficerowie nowo powsta-
łego batalionu. W połowie sierpnia trwają 
już prace przy budowie umocnień tereno-
wych na wyznaczonym dla batalionu „Du-
kla” odcinku obrony w kierunku południo-
wym. Odbywa się to wszystko przy czyn-
nym udziale oddziałów Obrony Narodo-
wej, w tym kompanii „Dukla” wchodzącej 
w skład krośnieńskiego batalionu Obrony 
Narodowej.

Gdy na miejscu pojawili się już wszy-
scy oczekiwani uczestnicy, więc rano za-
czynamy odprawę. Ekipa poszukiwawcza 
zostaje podzielona na cztery grupy i przy-
dzielona do czterech sektorów wyznaczo-
nej do eksploracji działki. Liderzy każ-
dej grupy wyposażeni zostają w urządze-
nia GPS oraz w krótkofalówki przez które 
będą przekazywać informacje o znalezi-
skach. Ruszamy, choć teren który mamy 
do przeszukania nie jest zbyt obszerny, to 
już od wejścia do lasu oczom naszym uka-
zują się strome zbocza tajemniczej góry… 
a że tajemnice są w niej ukryte to pewne 
i to właśnie te tajemnice z września 1939 
roku chcemy odnaleźć.

Cofnijmy się znów prawie 80 lat wstecz. 
Od 1 września trwają naloty na krośnień-
skie lotnisko i okoliczne miejscowości.  
W okolicy Dukli trwa można by powie-
dzieć spokój, który burzy wydarzenie  
z 2 września. Na przejściu granicznym 

w Barwinku zostaje śmiertelnie postrze-
lony przez Słowaków dowódca I plutonu 1 
kompani batalionu KOP „Dukla”, porucz-
nik Rajmund Świętochowski. Ciało po-
rucznika zostało wydane przez słowackich 
żołnierzy dopiero 5 września. Do żołnie-
rzy Batalionu Dukla docierają informacje 
o posuwającym się w głąb Polski śmiertel-
nym wrogu, aż nadchodzi 8 września. Tego 
dnia, o godzinie 9 rano do dowódcy 1 kom-
panii kpt. Kazimierczaka nadchodzi rozkaz 
wysadzenia mostów oraz zniszczenia urzą-
dzeń pocztowych i linii telefonicznych na 
trasie od Przełęczy Dukielskiej do Dukli. 
Około godziny 16 niemiecki oddział roz-
poznawczy nadjeżdża od zachodu do Iwli 
i Teodorówki, gdzie wywiązuje się walka 
spotkaniowa z polskim ubezpieczeniem. 
Od tej chwili wydarzenia w rejonie Dukli 
nabierają wojennego oblicza i szybszego 
tempa. Trwa walka między oddziałami 1 
dywizji górskiej Wehrmachtu, a obrońcami 
Dukli z Korpusu Ochrony Pogranicza.

Do późnych godzin nocnych Niemcy 
próbują wyprzeć polskich żołnierzy z po-
zycji obronnych na przedpolach Dukli. 
Niestety wieczorem 8 września zostaje 
zajęte przez Niemców Krosno, dlatego w 
obawie przed okrążeniem, wczesnym ran-
kiem 9 września rozpoczyna się wycofy-
wanie jednostek z okolic Dukli, w kierunku 
na Jasionkę, Lubatową i Rymanów. 

Jest parno a strome zbocza terenu po-
szukiwań dają się nam we znaki. Mamy już 
pierwsze znaleziska, różnego rodzaju łuski 
i odłamki pocisków ale to zapewne ślady 
walk z 1944 roku. Wykrywaczami metalu 
przeczesujemy dokładnie teren, miejsce w 
miejsce, jeśli w ziemi znajduje się metal to 
detektor głośnym sygnałem daje znak, że 
coś znaleźliśmy. Wszyscy żywiołowo re-
agujemy na meldunek od Piotrka lidera 
jednej z grup; mamy łuski z polskimi sy-
gnaturami! I do tego dwie sztuki, tego kon-
kretnie szukamy. Badania poszukiwawcze 
objęte są odpowiednim pozwoleniem Pod-
karpackiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, a nad całością prac nadzór 
sprawuje wyznaczony archeolog, który już 
niejednokrotnie prowadził osobiście lub 
nadzorował podobne prace w okolicy Du-

kli. Tak więc posiada on odpowiednie przy-
gotowanie oraz rozeznanie w terenie po-
szukiwań.

Pracom naszego Stowarzyszenia przy-
gląda się niecodzienny gość. Jest nim Pan 
Sebastian Mikulski, wnuk Hieronima Mi-
kulskiego, żołnierza KOP, który 9 wrze-
śnia 1939 r. został ranny w okolicach te-
renu poszukiwań. Pan Sebastian opowiada  
o swoim dziadku i jego losach. Przyglą-
damy się okolicy i w czasie tej opowieści 
oczami wyobraźni widzimy jak III pluton 
3 kompanii pod dowództwem sierż. Bogu-
sława Kuplińskiego, w którym pełnił służbę 
kapral Hieronim Mikulski, przemieszcza 
się po przejściu Jasiołki, wąwozami zbocza 
Cergowej w kierunku Jasionki. Gdzieś tu 
nad Jasiołką, opowiada potomek Kopisty, 
dziadek został ciężko ranny, potem dostał 
się do niewoli a następnie trafił do szpitala 
w Gorlicach. Przeżył i wiosną 1940 roku 
został jako inwalida zwolniony z niewoli. 
Powrócił w swoje rodzinne strony pod To-
maszów Lubelski, gdzie podczas okupacji 
niemieckiej, pomimo ciężkiego zranienia  
i ograniczeń zdrowotnych, działał w kon-
spiracji i ruchu oporu.

Znów sygnał z terenu i znaleziona łuska 
kal. 7,65 może być ciekawa, a zaraz potem 
medalik, który mógł należeć do jednego  
z naszych żołnierzy lub pątników podąża-
jących do „Złotej studzienki”. Poszukiwa-
nia trwają…

Podczas całej akcji są z nami twórcy  
i animatorzy Prywatnego Muzeum Podkar-
packich Pól Bitewnych w Krośnie. Piotr 
Kiełtyka i Leszek Wilk służą swoją wiedzą 
i w każdej chwili są gotowi pomóc nam w 
ocenie znalezisk i określić ich pochodze-
nia. Jest też tutaj wspomniany wcześniej 
archeolog - Wojciech Pasterkiewicz, który 
czuwał nad kwestią archeologiczną poszu-
kiwań. Jest to wymóg otrzymanego po-
zwolenia na nasze działania. W południe 
zostaje zarządzona przerwa podczas której 
możemy posilić się wojskową grochówką, 
która dzisiaj w tym miejscu smakuje wyjąt-
kowo. Wymieniamy spostrzeżenia i uwagi, 
nie da się ukryć też zmęczenia poszukiwa-
czy historii. 

Wracamy do poszukiwań, ale po pew-
nym czasie nadchodząca burza nie pozwala 
na dalsze prace, więc na dziś kończymy. 

Kółko Rolnicze i Koło Gospodyń Wiejskich w Łękach Dukielskich

Jak stare dobre małżeństwo
125 lat temu, 100 lat temu, 60 lat temu, 

a nawet 10 lat temu. To ważne daty dla 
Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich, 
najstarszej organizacji w tej miejscowo-
ści. Pierwsza to data powstania Kółka. Ko-
lejne – jego odradzania się po wojennych 
zawieruchach czy politycznych zmianach 
w kraju.

125 lat temu...
O początkach Kółka Rolniczego tak pi-

sał w 1968 roku, z okazji 75-lecia Kółka, 
Paweł Nawrocki, jego długoletni prezes. 
„Myśl założenia Kółka Rolniczego po-
wstała już w 1890 roku, ale założenia tej 
organizacji dokonano dopiero w 1893 roku 
czego dowodem są zachowane księgi rema-
nentowe sklepu Kółkowego od 1893 roku. 
Pierwszymi organizatorami było kilku 
światłych Obywateli jak: Antoni Czajkow-
ski, Andrzej Gniady, Wincenty Fruga, Jó-
zef Nawrocki, Bartłomiej Wojnarowski, 
Błażej Wierdak, Franciszek Wierdak, Mi-
chał Baron z Wietrzna oraz Kasper Misiak 
z Machnówki” *. 

Z innych dokumentów wiemy, że 
Kółko powstało z inspiracji księdza Le-
ona Kruszyny z Kobylan. Podobnie jak  
i inne Kółka powstawały dzięki wsparciu 
postępowych księży, wrażliwych na sytu-
ację społeczną panujacą w ówczesnej pol-
skiej wsi. Jednym z nich był ksiądz Stani-
sław Stojałowski, który kilkakrotnie prze-
bywał w Łękach.

Pierwszy sklep Kółka założono u Bar-
tłomieja Wojnarowskiego w 1893 roku. Nie 
znamy nazwiska pierwszego sprzedawcy, 
wiemy tylko, że pochodził z Haczowa. Jak 
podaje w tym samym sprawozdaniu Pa-
weł Nawrocki, poźniejszymi sprzedaw-
cami byli: Józef Nawrocki, Franciszek 
Nawrocki (zza wody), Antoni Nawrocki,  
a w latach 1917-1924 Jan Czajkowski.

Pierwsi działacze Kółka Rolniczego w 
Łękach wybudowali dla swoich celów dom 
już w 1895 roku, w którym obok sklepu z 
towarami spożywczymi była sala służąca 
na zebrania, zabawy i wesela wiejskie. 

W początkowym okresie Kółko Rol-
nicze zajmowało się tylko prowadzeniem 
sklepu, ale w latach 1901-1902 zaczęło 
sprowadzać już nawozy sztuczne dla wsi. 
Z pieniędzy uzyskanych z ich sprzedaży 
kupiono klika maszyn rolniczych, jak try-
jer do czyszczenia zboża, brony, pługi, kul-
tywator i jeden siewnik.

Wielkim wydarzeniem w 1902 roku 
było – zdaniem Pawła Nawrockiego - za-
łożenie przez członków Kółka Rolniczego 
pierwszej szkoły dla swoich dzieci w bu-
dynku Kółka. Naukę pobierało 18 dzieci,  
a nauczycielem był Kamiński, emeryto-
wany nauczyciel z Jasła. Kronika szkolna 

podaje natomiast, że już trzy lata wcześniej 
funkcjonowała w Łękach pierwsza szkoła.

W 1910 roku z inicjatywy członków 
Kółka założono kasę Stefczyka, do której 
należały, obok Łęk także Wietrzno i Ko-
bylany.

100 lat temu...
Działalność Kółka Rolniczego została 

przerwana przez pierwszą wojnę światową, 
a mienie Kółkowe zniszczone. Ale wraz  
z uzyskaniem niepodległości nie mogło  
w Łękach zabraknąć Kółka Rolniczego. 

Oto co napisał Paweł Nawrocki z oka-
zji 75-lecia Kółka: „W latach międzywo-
jennych nastąpiło reaktywowanie Kółka 
Rolniczego, a jego ówczesny prezes, Jan 
Czajkowski dołożył wiele starań, aby obok 
handlu i zaopatrzenia w nawozy sztuczne 
szerzyć oświatę rolniczą na wsi”. I tak  
z inicjatywy Kółka Rolniczego zorganizo-
wano kursy przysposobienia rolniczego. 
Uczestniczyli w nich m.in. Tomasz Na-
wrocki, Paweł Nawrocki, Paweł Węgrzyn, 
Jan Chomentowski, Władysław Zborow-
ski, Michał Nawrocki i Władysław Wier-
dak. Przy Kółku Rolniczym organizowane 
były kursy im. Stanisława Staszica, a wy-
kładowcami byli dyrektor Szkoły Rolni-
czej z Suchodołu Bach, inż. rolny Żurek  
i Pieniążek”. 

Za osiągnięte dobre wyniki na kursach 
Paweł Nawrocki otrzymał pierwszą na-
grodę powiatową w postaci sześć drzewek 
owocowych. Z dochodów wypracowanych 
przez Kółko Rolnicze w 1936 roku zaku-
piono parcelę pod budowę domu kółko-
wego oraz zgromadzono materiał na w/w 
dom. Ale plan ten nie został zrealizowany, 
bo wybuchła druga wojna światowa.

60 lat temu...
Po drugiej wojnie światowej sklep 

Kółka Rolniczego został włączony do 
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłop-
ska Dukla. Z Kółkowego majątku pozo-
stało: 3 pługi, 3 opryskiwacze i działka, 
gdzie obecnie stoi remiza strażacka. Nowa 
sytuacja polityczna nie sprzyjała reaktywo-
waniu Kółka Rolniczego. Rolnicy się bali, 
że zamiast Kółka władze chcą założyć koł-
choz. Opór musiał być znaczny, skoro do-
piero w grudniu 1958 roku udało się re-
aktywować Kółko Rolnicze. Stało się to 
z inicjatywy Straży Pożarnej i jej prezesa 
Pawła Nawrockiego. Rok później Kółko 
już miało traktor zetor wraz z zestawem 
maszynowym, wartości 131 tys. zł. 

W 1968 roku, kiedy Paweł Nawrocki 
pisał sprawozdanie z okazji 75-lecia Kółka, 
na którym opieram moje informacje, Kółko 
Rolnicze miało już 5 ciągników, 4 agre-
gaty omłotowe, 6 pługów, 4 brony, 2 kul-

tywatory, koparka do ziemniaków, prasa 
do słomy, 1 kosiarka, 3 siewniki, 2 beczki 
na gnojówkę, 2 pompy, rozrzutnik do na-
wozów, 2 wozy, 2 przyczepy, maszyna do 
czyszczenia zboża, śrutownik, bukownik,  
2 maszyny do wyrobu cegły, 3 motory 
elektryczne i mały garaż na traktory.

Na 75-lecie Kółko majątek Kółka osza-
cowano na 1200000 zł. Kółko zrzeszało 
200 członków w tym 140 udziałowców, 
którzy udzielali się w pracach społecznych 
na terenie wsi, jak pomoc przy budowie 
drogi w Łękach i na Myszkowskim, spół-
dzielczego ośrodka zdrowia, przybudówki 
szkolnej i remizy strażackiej. Pod jego pa-
tronatem organizowane były Zespoły Przy-
sposobienia Rolniczego, które w swej dzia-
łalności zajmowały pierwsze miejsce w po-
wiecie.

10 lat temu...
Zaczęła się walka garstki osób o prze-

trwanie tej najstarszej w Łękach organiza-
cji. Udało się. Ale tę historię będzie można 
opisać z perspektywy dłuższego czasu. Na 
pewno można już dzisiaj stwierdzić, że 
Kółka Rolnicze miały ogromne znaczenie 
w rozwoju wioski, a w Łękach przetrwały 
może dlatego, że nie było tu wielkich go-
spodarstw, a przedwojenne Kółka miały 
dobrą renomę. 

Powstały i przetrwały także dlatego, że 
tworzyli je twórczy ludzie, którzy w na-
szym krajobrazie zostawili trwałe, silne 
znaki historyczne, które pozwalają od-
naleźć nam te miejsca i pomyśleć o tym.  
I choć Plac Kółka Rolniczego nie jest tym 
pierwszym miejscem, gdzie powstała ta or-
ganizacja, to jest konsekwencją działań lu-
dzi tworzących i związanych z Kółkiem. 

Na tym placu dzisiaj tworzy się nowa 
epoka. A samo Kółko wyrasta na prężną or-
ganizację w regionie, która – tak jak daw-
niej – działa na wielu polach, stara się 
wyjść naprzeciw potrzebom społeczności, 
w której działa, stając się liderem postępo-
wej myśli społecznej i obywatelskiej.

Obecnie prezesem Kółka Rolniczego  
w Łękach Dukielskich jest Małgorzata 
Tomkiewicz. Kontynuuje pracę swojego 
ojca, bo jest córką Jana Kasprzyka, wielo-
letniego dyspozytora i kierownika Kółka. 
Pewnie jedyna kobieta w Polsce na tym 
stanowisku. Wspierają ją pozostali człon-
kowie zarządu Kółka: Joanna Reczkow-
ska, Katarzyna Reczkowska-Buryła, Piotr 
Węgrzyn. 

Bardzo aktywne jest także Koło Go-
spodyń Wiejskich, które działa i zawsze 
działało na zasadach autonomii w ramach 
Kółka Rolniczego. Ta kobieca łęcka orga-
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Wrześniowe ślady ukryte w dukielskiej ziemi

125 lat Kółka Rolniczego, 80 lat KGW  
w Łękach Dukielskich, łęckie sobótki

Święto dzieci w Nowej Wsi

Zmagania sportowe uczestników Dnia Dziecka w Nowej WsiDzieci biorące udział w imprezie z okazji Dnia Dziecka i rozpoczęcia wakacji 

Uczestnicy poszukiwań pod Cergową

Gratulacje od burmistrza  
Andrzeja Bytnara  
z okazji Jubileuszu

Okolicznościowy dyplom na ręce przewodniczą-
cej KGW Marii Kołacz wręcza burmistrz Dukli

Fragment inscenizacji „Łęckie sobótki”

Panie z KGW w Łękach Dukielskich 
podczas Jubileuszu 80 lecia

Wicemarszałek Maria Kurowska  
z obdarowanymi przedstawiciel-
kami Jubilatów: Małgorzatą  
Tomkiewicz i Marią Kołacz

Znaleziona łuska
Fot. [arch. Stowarzyszenia]

Czujemy pewien niedosyt bo liczyliśmy na coś więcej, ale wrócimy w teren na pewno raz 
jeszcze! W drodze powrotnej z akcji odwiedzamy cmentarz wojenny w Dukli, by zaświe-
cić znicze na grobach polskich żołnierzy. 

Mija dwa tygodnie, wracamy 16 czerwca, choć w mniejszym gronie ale z takim sa-
mym zapałem wchodzimy w części terenu jeszcze nieprzeszukane. Szczęście nam sprzyja; 
znajdujemy kolejne łuski z polskimi sygnaturami a także guzik z orzełkiem, który wy-
darty ziemi jest niemym świadkiem tamtych wrześniowych wydarzeń.

 Kończymy poszukiwania w terenie, teraz przyjdzie czas na sporządzenie sprawozda-
nia i podsumowanie akcji. Znaleziska zostaną przekazane do Muzeum w Dukli, gdzie bę-
dzie można zobaczyć efekt naszych poszukiwań. Jest to ślad jednej z akcji poszukiwaw-
czych naszego Stowarzyszenia mających na celu przypomnienie bogatej historii naszych 
terenów.

Artur Hejnar - Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „Galicja”

Jubileusz 125 lecia Kółka Rolniczego 
i 80 lecia KGW w Łękach Dukielskich 

Uroczystości Jubileuszowe odbyły 
się w sobotę 23 czerwca 2018 roku, po-
przedzone były uroczystą mszą św.. Ob-
chody połączone były z tradycyjnymi so-
bótkami. W pięknie udekorowanej sali wi-
dowiskowo-sportowej w Szkole Podstawo-
wej zgromadziło się grono zaproszonych 
gości, wśród których byli przedstawiciele 
władz: wicemarszałek województwa pod-
karpackiego – Maria Kurowska, z-ca Sej-
miku Województwa Podkarpackiego Do-
rota Chilik, burmistrz Dukli Andrzej Byt-
nar, radni Rady miejskiej w Dukli: Andrzej 

Kędra, Adam Faustus, Tomasz Węgrzyn, 
Jan Marszał, starosta krośnieński Jan Jusz-
czak, radny powiatu krośnieńskiego An-
drzej Krężałek. Wśród zaproszonych go-
ści byli przedstawiciele organizacji: Regio-
nalny Związek Rolników, Kółek i Organi-
zacji Rolniczych w Krośnie z/s w Jaśle re-
prezentował prezes Roman Piłat, Koło Mi-
łośników Historii Łęk Dukielskich repre-
zentowali prezes Maciej Zborowski oraz 
Jolanta van Grieken-Barylanka, która w 
stosownym czasie przybliżyła uczestni-
kom spotkania 125 letnią historię Kółka 

Rolniczego, najstarszej organizacji w Łę-
kach Dukielskich, reprezentanci zaprzy-
jaźnionych Kół Gospodyń Wiejskich, ks. 
Roman Jagiełło z Parafii Polskokatolickiej  
w Łękach Dukielskich. Całą uroczystość 
prowadziła Katarzyna Reczkowska-Bu-
ryła z Zarządu Kółka Rolniczego. Przyby-
łych na uroczystości gości przywitała pre-
zes Kółka Rolniczego Małgorzata Tom-
kiewicz. Goście składali życzenia i wrę-
czali reprezentantom Jubilatów: prezes 
KR Małgorzacie Tomkiewicz i przewod-
niczącej KGW Marii Kołacz okoliczno-
ściowe prezenty, dyplomy i kwiaty, a ży-
czeniom nie było końca. Jubileusz był wy-
jątkową chwilą, w której warto było się za-
trzymać i powiedzieć o 125 letniej histo-
rii Kółka Rolniczego w Łękach Dukiel-
skich, które nierozerwalnie związane jest 
z Kołem Gospodyń Wiejskich. Jolanta 
van Grieken-Barylanka opowiadając hi-
storię Kółka Rolniczego, powiedziała, że 
Koło Gospodyń Wiejskich prawdopodob-
nie ma tak długą historię jak Kółko Rol-
nicze, ale udokumentowane jest 80 lat  
i obiecała poszukać w archiwach dokumen-
tów poświadczających tę ponad 80 histo-
rię jego działalności. Joanna Reczkowska 
wiceprezes zarządu Kółka Rolniczego po-
wiedziała o działaniach Kółka Rolniczego 
w ubiegłym i obecnym roku, które zaowo-
cowały otrzymaniem funduszy na kontynu-
acje budowy Wielofunkcyjnego Centrum 
Kulturalno-Edukacyjno-Historycznego  
w Łękach Dukielskich, a także innymi pię-
cioma projektami, których realizacja słu-
żyć będzie mieszkańcom Łęk Dukielskich 
i gminy Dukla.

Jubilaci, panie z Koła Gospodyń w Łę-
kach Dukielskich otrzymały od przewodni-
czącej Marii Kołacz okolicznościowe dy-
plomy, a członkowie Kółka Rolniczego od 
prezes Małgorzaty Tomkiewicz także oko-
licznościowe, pamiątkowe dyplomy. Pre-
zes Roman Piłat z Regionalnego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Krośnie mówił o roli jaką dawniej peł-
niły te obie organizacje na wsi i wręczył jej 
przedstawicielom w Łękach Dukielskich 
okolicznościowe, pamiątkowe dyplomy.

Jubileusze splotły się z obchodami tra-
dycyjnych sobótek. Szkoła, panie z KGW 
i strażacy z OSP przygotowali sobótkowa 
inscenizację. Uroczystość uświetnili swo-
imi występami: Krzysztof Zajdel, który 
otrzymywał gromkie brawa po każdym 
wykonanym utworze i Kapela Duklanie. 
Uroczystości zakończyły się wspólna kola-
cją i zabawą.

Krystyna Boczar-Różewicz 
Fot. na str. 19

nizacja ma już ponad 80 lat, choć historycy przypuszczają, że może być o wiele starsza. 
Z dokumentów wynika, że założycielką KGW w Łękach Dukielskich była w 1937 roku 
Zofia Jastrzębska, a jej pracę kontynuowały m.in. Ludwika Fruga, Anna Czaja, Adolfina 
Czajkowska. W historii tych organizacji bywały okresy, że KGW działało o wiele pręż-
niej, niż Kółko Rolnicze.

Od 20 lat szefową KGW jest Maria Kołacz, której należą się wielkie gratulacje, bo 
organizacja pod jej kierownictwem cały czas działa bardzo prężnie. Panie starają się być 
obecne wszędzie tam, gdzie mogą przedstawić tradycyjne regionalne potrawy, zaprezen-
tować rodzimy folklor, pochwalić się swoim bogatym dorobkiem. Za swą działalność 
zbierają podziękowania i nagrody. Swój jubileusz świętowały w Łękach Dukielskich 
wspólnie z Kółkiem Rolniczym, jak stare dobre małżeństwo. Obydwu organizacjom ser-
decznie gratuluję.

* Sprawozdanie, na które się powołuję, znalazłam w dokumentach, które niedawno 
otrzymałam z Archiwum w Rzeszowie Oddział w Sanoku. „Kółko Rolnicze w Łękach 
Dukielskich – Plany Pracy, Protokoły Posiedzeń, Sprawozdania, Karta Ewidencyjna  
z lat 1959-1974”. Dokumenty pochodzą z Powiatowego Związku Kółek Rolniczych  
w Krośnie.

Jolanta van Grieken-Barylanka / Koło Miłośników Historii Łęk Dukielskich www.le-
kidukielskiedukla.pl

u dokończenie ze str. 17
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Jak stare dobre małżeństwo
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Zawodnicy MTB MOSiR Dukla w zawodach na Ukrainie

Wojewódzki finał 
Kinder Sport+

Regionalna Liga

Ekipa z Dukli z burmistrzem Andrzejem Bytnarem i radnym RM 
w Dukli Bogdanem Goczem

Młode siatkarki Kinder Sport+

Uczestnicy z dyplomami. Fot. [arch. MOSiR Dukla]

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Znakomita jazda zawodników MTB 
MOSiR Dukla,

2 miejsce na trudnych 
trasach w Kluszkowcach

Bardzo udany występ zaliczyli zawodnicy MTB MOSiR 
Dukla, którzy brali udział w maratonie Cyklokarpaty w Klusz-
kowcach. Na trudnych, technicznych trasach, w błocie, z burzą  
i grzmotami nad głowami wykręcili oni drugie miejsce druży-
nowo. Znakomite zawody pojechali Jacek Szczurek, który wy-
grał w kat. Open (1 wszy w kat. GM4) oraz Hubert Dudzik, który 
na metę przyjechał na trzecim miejscu Open (1 wszy w kat. GM2) 
na dystansie Giga. Bardzo dobrze na trasie o jak najlepszy wynik 
walczył Michał Niezgoda, który przebił dętkę i wyścig mógł kon-
tynuować dzięki koledze z drużyny Pawłowi Litwinowi, który od-
dał mu swoją. Trasa dla koneserów MTB, która weryfikuje umie-
jętności kolarza. Szkoda, że takich tras jest coraz mniej.

Wyniki zawodników MTB MOSiR Dukla
Dystans Hobby
Kategoria HM0
DNF. Mateusz Szwast
Kategoria HM1
6. Filip Uliasz
DNF. Dominik Gołąbek
Kategoria HM2
22. Dominik Malczewski
DNF. Krystian Rynkar
Kategoria HM3
15. Mateusz Lorenc
Dystans Mega
Kategoria MM1
1. Michał Niezgoda
Kategoria MM3
DNF. Paweł Litwin
Dystans Giga
Kategoria GM2
1. Hubert Dudzik
Kategoria GM4
1. Jacek Szczurek
Klasyfikacja drużynowa
2. MTB MOSiR Dukla

Mateusz Lorenc Druga runda Dare2b 
 w Kukowie

Dwóch zawodników MTB MOSiR Dukla wystartowało w dru-
giej rundzie maratonów Dare2b, który odbył się w Kukowie. Na 
starcie trzech dystansów wystartowało ponad 100 zawodników. 
Zawodnicy naszej sekcji Mateusz Lorenc i Szymon Lorenc po-
jechali w cyklu dystans Quarter, obaj w kategorii M3. W Kuko-
wie mieli do przejechania 34 km oraz 995 m przewyższenia. Ma-
teusz ukończył rywalizację na czwartym miejscu, Szymon przy-
jechał tuż za nim na miejscu piątym. Trasa poprowadzona była  
w większości w terenie zalesionym, interwałowym. 

Mateusz Lorenc

Młode siatkarki MOSiR 
Dukla grały na turnieju 
KinderSport+

W sobotę 19 maja br. w Jedliczu odbył się III ostatni turniej 
eliminacyjny rozgrywek KinderSport+. Na początku do rywaliza-
cji przystąpiło 17 drużyn w kategorii „dwójek”. Nasz zespół repre-
zentowały Maja Szwast i Julia Szczurek. W meczach grupowych 
pokonały kolejno: MKS MOS V LO Rzeszów IV 15:2, Gosirki Je-
dlicze IV 15:3, UKS Sobieski Kańczuga I 15:9, MKS MOS V LO 
Rzeszów III 15:8 i w meczu o 1 miejsce w grupie zaledwie jed-
nym punktem uległy rówieśniczkom z MKS MOS V LO Rzeszów 
II 14:15. Cztery zwycięstwa i porażka pozwoliły z 2 miejsca awan-
sować do gier finałowych. Tutaj dziewczęta mierzyły się z Gosirki 
Jedlicze I (porażka 15:8), Gosirki Jedlicze II (zwycięstwo 15:10), 
MKS MOS V LO Rzeszów I (zwycięstwo 15:13) i Karpaty MO-
SiR Krosno I (porażka 15:10). Wyniki te pozwoliły naszym za-
wodniczkom zająć 4 miejsce w turnieju. Podsumowując całe eli-
minacje Maja Szwast i Julia Szczurek w pierwszym turnieju zajęły 
miejsce 8, w drugim miejsce 2 i trzecim miejsce 4. Tym samym 
nasz zespół z miejsca 4 awansował do finałów wojewódzkich roz-
grywek KinderSport+. Gratulujemy!

Tuż po zakończonych rozgrywkach w kategorii „dwójek” roz-
począł się turniej dla kategorii „czwórek”. Nasz zespół wystąpił w 
składzie Gabriela Gędłek, Julia Tyburcy, Wiktoria Paszek, Ju-
lia Sajdak i kapitan Kornelia Sysak. Niestety, turniej ten nie za-
leży zaliczyć do udanych. Porażki w dwóch pierwszych meczach 
z MKS MOS V LO Rzeszów II (25:21) i po bardzo dobrym me-
czu z Gosirkami Jedlicze (25:23) przekreśliły szanse na awans do 
finałów wojewódzkich. Zawodniczki wyraźnie zniechęcone, bez 
większej motywacji do walki przegrywamy jeszcze z zespołami 
Karpaty MOSiR Krosno i MKS MOS V LO Rzeszów I. Nasze za-
wodniczki w całych eliminacjach zajęły miejsce V. Niestety wy-
nik ten nie pozwala awansować do finałów. Oprócz wspomnia-
nej dwójki – Julia Szczurek i Maja Szwast do finałów awansowała 
również nasza drużyna w kategorii „trójek”. 

Damian Leśniak
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V miejsce młodych 
siatkarek MOSiR Dukla 

Szesnaście najlepszych zespołów z województwa podkarpac-
kiego wzięło udział w finałowym turnieju Kinder+Sport, które 
odbyły się w hali V LO w Rzeszowie. Wśród tych zespołów zna-
lazła się nasza drużyna MOSiR Dukla w kategorii trójek. Dziew-
częta zaprezentowały się bardzo dobrze. W pierwszej fazie tur-
nieju zmierzyliśmy się z UKS Szóstka Mielec II pokonując ry-
walki 2:0 (11:8,12:10). W drugim meczu pokonaliśmy MKS MOS 
V LO Rzeszów II po znakomitym meczu a szczególnie jego pierw-
szym secie 2:0 (18:16, 11:8). W meczu o 1 miejsce w grupie prze-
graliśmy niestety z UKS 15 Przemyśl I 0:2 (4:11,3:11). Ostatecznie  
z drugiego miejsca w grupie awansowaliśmy do ćwierćfinałów. 
Tutaj zmierzyliśmy się z KPS Nowa Dęba I. Rywalki okazały się 
znów za mocne i przegraliśmy 0:2 (2:11, 5:11) odpadając z dalszej 
rywalizacji. Zostaliśmy sklasyfikowani na miejscu V w finałowym 
wojewódzkim turnieju Kinder+Sport.

Już sam awans do turnieju finałowego był dużym sukcesem 
naszego zespołu, mimo to dziewczęta nie spoczęły na laurach  
i dzielnie walczyły o jak najlepszy wynik. Cała drużyna w skła-
dzie: Julia Sajdak, Martyna Pawlik, Emilka Szczęsny, Alek-
sandra Jurczyk zasługują na wielkie słowa pochwały. Również 
nieobecna na turnieju finałowym, ale mająca duży wpływ na sam 
awans do turnieju finałowego Zuzanna Krowicka.

Damian Leśniak

Finał turnieju 
siatkarskiego Kinder 
Sport+ w Cmolasie

W sobotę 9 czerwca br.w hali Ośrodka Wypoczynku i Rekre-
acjiw Cmolasie odbył się wojewódzki finał turnieju Kinder+Sport 
w kategorii dwójek. W turnieju tym udział wziął nasz zespół w 
składzie: Julia Szczurek i Maja Szwast. Dziewczęta dzielnie wal-
czyły w każdym swoim pojedynku. Niestety, tym razem musiały 
uznać wyższość rywalek i zakończyły zmagania w fazie grupowej. 
W swoim pierwszym meczu po bardzo dobrym początku nie utrzy-
mały prowadzenia do końca i uległy zespołowi UKS 15 Przemyśl 
I 9:11. Drugi set to już skuteczna gra najlepszej drużyny grupy 
wschodniej eliminacji – Przemyśl I i porażka 11:6. W drugim po-
jedynku turnieju Julia i Maja zagrały z KPS Nowa Dęba I. pierw-
szy set wyraźna porażka 11:5. W drugim zacięta walka toczyła 
się do ostatniej piłki. Minimalnie na przewagi zwyciężyły zawod-
niczki z Nowej Dęby 12:10. W ostatnim meczu turnieju zwycię-
stwo z zespołem UKS 15 Przemyśl VI 2:0 (11:6, 11:8). Obie nasze 
zawodniczki zasługują na słowa pochwały. Zarówno w elimina-
cjach jak i turnieju finałowym Maja Szwast i Julia Szczurek dziel-

Finał XX Indywidualnych 
Szachowych Mistrzostw 

W dniach 24 i 25 maja 2018 r. w Górnie odbył się Finał 
XX Indywidualnych Szachowych Mistrzostw Szkół Podstawo-
wych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa 
Podkarpackiego na 2018 r.

Głównym organizatorem był Podkarpacki Związek Szachowy 
w Rzeszowie przy współudziale:

• Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Spor-
towego w Rzeszowie,

• Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim,
• Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji  

w Sokołowie Małopolskim,
• Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie.

Turniej rozegrany został na dystansie 7 rund, tempem 10 min. 
na zawodnika, systemem szwajcarskim. Wystartowało 297 za-
wodniczek i zawodników. Naszą gminę reprezentowało 18 zawod-
niczek i zawodników ze szkół: SP Dukla, SP Jasionka i SP Iwla.

Jerzy Gunia

Javornik Race
Zawodnicy MTB MOSiR Dukla starto-
wali w zawodach na Ukrainie

W dniu 2 czerwca br. zawodnicy MTB MOSiR Dukla re-
prezentowali gminę Dukla na Ukrainie w II Javornik Race. Za-
wody odbyły się w Malyi Bereznyi; obwód zakarpacki. Do wy-
boru były dwie trasy: Michał Szopa i Mateusz Lorenc wybrali 
start na 21 km i prawie 1100 m przewyższenia.  Jacek Sczurek 
wraz z Pawłem Litwinem pojechali 41 km i 1980 m przewyższe-
nia. Trasy przygotowane przez organizatora MTB VB Bike były 
wymagające kondycyjnie i technicznie. W większości poprowa-
dzone ścieżkami leśnymi z dużą ilością kamieni oraz korzeniami. 
Podjazdy długie i męczące; pierwszy z nich miał prawie 10 km ze 
średnim nachyleniem 11%. Na zjazdach „flow”, średnie nachy-
lenie 14,5%, niektórzy zawodnicy dla swojego bezpieczeństwa 
sprowadzali rower lub też palili tarcze. Nasi zawodnicy bardzo lu-
bią takie zjazdy, więc pokonywali je z „bananem na twarzy”. 

Kilka punktów widokowych zapierających dech w piersi. Ta-
kie trasy lubimy! Organizacyjnie bardzo dobrze, pamiątkowa ko-
szulka dla każdego startującego, bardzo dobre jedzenie serwo-
wane dla zawodników i przyjaciół kolarzy. Niesamowity sok  
z bzu zmieszany z miętą i cytryną. Świetna biesiadna atmosfera, 
uśmiechnięci i mili ludzie.

 Polecamy wyjazd na Javornik Race, postaramy się być w 
przyszłym roku większą drużyną. Dziękujemy organizatorom za 
miłe przyjęcie. 

Specjalne podziękowania dla przedstawicieli władz Malyi Be-
reznyiza zaproszenie i gościnę oraz Burmistrzowi Gminy Dukla 
Andrzejowi Bytnarowi.

Mateusz LorencTrzecie miejsce siatkarek 
MOSiR Dukla 
Trzecie miejsce w Regionalnej Lidze Mini Piłki Siatkowej za-
jęły zawodniczki sekcji piłki siatkowej MOSiR Dukla. Finałowy 
turniej odbył się 12 czerwca w hali GOSiR w Jedliczu, który był 
organizatorem całej ligi. Na pierwszym miejscu zostały sklasyfi-
kowane gospodynie Gosirki Jedlicze, drugie miejsce wywalczyły 
SP Krościenko Wyżne. Za naszym zespołem na miejscu czwar-
tym SP Iwonicz Zdrój i SP Jaszczew. W całej lidze zawodniczki 
aż 5 krotnie rywalizowały na turniejach w Jedliczu. Nasz zespół 
rywalizował ze zmiennym szczęściem. Bywały znakomite mecze,  
w których nie pozostawialiśmy złudzeń kto jest lepszą drużyną, 
poprzez kompletnie nieudane zagrania o których należy jak naj-
szybciej zapomnieć. Ostatecznie miejsce 3 w całej lidze należy 
uznać za dobre.

Na ostatni turniej pojechaliśmy następującym składem: Wik-
toria Paszek, Gabriela Gędłek, Julia Sajdak, Martyna Pawlik, 
Aleksandra Jurczyk, Julia Tyburcy, Daria Rajchel i kapitan 
Kornelia Sysak. Dziewczęta rozegrały 4 dwu-setowe pojedynki. 
Kolejno SP Jaszczew – wygrana 2:0 (20:12,20:8), Gosirki Jedli-
cze 1:1 (20:11, 6:20), porażka z SP Krościenko Wyżne 0:2 (13:20, 
17:20) i zwycięstwo z SP Iwonicz Zdrój 2:0 (20:15, 20:11). Dla 
większości dziewcząt był to ostatni turniej w mini siatkówce i od 
przyszłego sezonu rozpoczną swoją grę w normalnej 6-osobowej 
siatkówce.

Mateusz Lorenc

Zakończenie Szkolnej Ligi 
Tenisa Stołowego

W dniu 29 maja 2018 r. w hali sportowej MOSiR rozegrano 
czwarty ostatni turniej szkolnej ligi tenisa stołowego. W turnieju 
wystartowało 36 zawodników (18 chłopców i 18 dziewczyn) ze 
szkół z Dukli, Tylawy, Łęk Dukielskich, Iwli i Głojsc.

Najlepsza trójka zawodników otrzymała pamiątkowe dyplomy 
i medale natomiast szkoły puchary, dyplomy oraz bony na zakup 
sprzętu sportowego w kwotach pierwsze miejsce 500 zł, drugie 
miejsce 350 zł ,trzecie miejsce 200 zł, czwarte i piąte miejsce po 
100 zł.

Bogdan Maciejewski

Weekend Naftowy  
– XVI Bieg Naftowy

W dniu 20 maja br. w Gorlicach odbył się XVI Bieg Naf-
towy. Na dystansie 10 km wystartowała zawodniczka MTB MO-
SiR Dukla, Elżbieta Szczurek, która zajęła 4 miejsce w kat. Open 
z czasem 50 min 31 sek. W konkurencji Nordic Walking udział 
wzięła Anna Misiołek (MTB MOSiR Dukla) zajmując 5 miejsce 
z czasem 29 min 47 sek. Gratulacje! 

Mateusz Lorenc

nie walczyły w każdym swoim meczu. Ostatecznie zostały sklasy-
fikowane na miejscach 9-12 w finałach wojewódzkich.

W całym turnieju zwyciężyły zawodniczki Gosir Jedlicze  
a miejsce drugie zajęły zawodniczki MKS MOS V LO Rzeszów 
I, które w eliminacjach rywalizowały z naszymi dziewczętami i to 
one reprezentować będą województwo podkarpackie na finałach 
ogólnopolskich.

Po zakończonym turnieju organizatorzy przygotowali dla ze-
społów obiad oraz udostępnili basen, aby móc się nieco zrelakso-
wać po zakończonym turnieju.

Damian Leśniak

Krystian w finale 
Diamond Cup Poland

Krystian Pietruś – zrzeszony w Klubie Sportowym Zabrze, 
zawodników licencjonowanych Polskiego Związku Kulturystyki 
i Fitness i Federacji IFBB (International Federation of Body Buil-
ding & Fitness). Odnosi sukcesy w kulturystyce.

13 maja br. wziął udział w Międzynarodowych Mistrzostwach 
Polski w Krakowie w najliczniej obsadzonej kategorii i zajął V 
miejsce, w ścisłym finale. Również tego samego dnia rozgrywany 
był Puchar Polski, w którym uplasował się na III miejscu w kat. 
Fitness Plażowe Atletyczne Mężczyzn Open. W Krośnie, 17 maja 
br., podczas zawodów Strongmen 2018, już kolejny rok został 
zwycięzcą. Największym jak do tej pory jego sukcesem było wej-
ście do finału Międzynarodowych Zawodów w Kulturystyce i Fit-
ness Diamond Cup Poland rozgrywanych w Warszawie 19 maja 
2018 roku, podczas największych targów Sportowych w Polsce 
GO Active Show, które odbywały się w dniach od 18-20 maja br. 
w Warszawie. Konkurencja była bardzo duża, w zawodach uczest-
niczyli bowiem mistrzowie z Europy i świata, ale udało się uzyska-
łem od prezesa Międzynarodowej Federacji IFBB Rafaela Santoja 
certyfikat i międzynarodowa licencję uprawniającą do uczestnic-
twa we wszystkich zawodach na świecie w kulturystyce i fitness. 
Zdobyłem punkty dla reprezentacji Polski. Umożliwia to wystawie-
nie większej liczby zawodników w kolejnych zawodach.

Po maturze miał cztery operacje na kolano, lekarz zabronił 
grać mu w piłkę i zalecił wzmocnienie kolan. Od 1,5 roku trwa 
moja przygoda z siłownią. Praca w tym sporcie to nie tylko trening 
na siłowni, ale przede wszystkim odpowiednie żywienie i regene-
racja. Jem zdrowe jedzenie, mało przetworzone: warzywa, owoce, 
mięso, jajka i produkty zbożowe.

Krystianowi życzę dalszych osiągnięć. Trzymam kciuki.
Krystyna Boczar-Różewicz
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KOMUNIKAT KOŃCOWY 

XVIII MIĘDZYNARODOWY RODZINNY 
TURNIEJ W TENISIE STOŁOWYM - 

PRO- FAMILIA CUP 2018

Po raz osiemnasty Towarzystwo Sportowe Pro – Familia 
było organizatorem Międzynarodowego Rodzinnego Turnieju 
w Tenisie Stołowym - Pro- Familia – Cup 2018, który odbył się 
10.06.2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym 
w Frysztaku.

Tegoroczny Turniej potwierdził ogromną popularność zawo-
dów rodzinnych, a przyjazd zawodników z ośmiu województw 
Polski południowo- wschodniej świadczy o dużej populaności  
i zainteresowaniu tenisem stołowym nie tylko na podkarpaciu ale 
w całej Polsce. 

Nie zawiodły rodziny z Ukrainy i Slowacji którzy od pierw-
szego turnieju uczestniczą w naszych zawodach

W turnieju wystąpiło 38 rodzin- 76 zawodników z 36 miej-
scowości z podkarpacia

Uczestnikami były rodziny z dolnośląskiego, lubelskiego, 
łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzy-
skiego – łącznie gościliśmy 28 rodzin – 56 zawodników.

W tegorocznym turnieju uczestniczyli poraz pierwszy zawod-
nicy z woj. dolnośląskiego – Łobodzice/ Bełchatów Piechowice/ 
Jelenia Góra, mazowieckiego – Jedlińsk/ Radom, 

Udział wzięło 19 rodzin – 38 zawodników z Słowacji i Ukrainy.
W turnieju wystapiło 85 rodzin co jest kolejnym sukcesem 

tego turniju.
Drużyny miały liczne wsparcie ze strony osób towarzyszą-

cych, członków rodzin którzy kibicowali swoim rodzinom – go-
ściliśmy 30 osób z Ukrainy i Słowacji i 16 osób z Polski.

Łącznie na zawodach gościliśmy 46 osób towarzyszących
Nagrodę specjalną od sponsora turnieju Nowy Styl Group dla 

najmłodszego uczestnika otrzymał Maksymilian Duch z Będzina 
który liczył sobie 4.5 roku. 

Najstarszym uczestnikiem był Jan Sojcak z Kamienicy/ Sło-
wacja – 68 lat.

Zawody zostały dofinansowane przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie.

Cztery najlepsze drużyny w poszczególnych kategoriach (20 
rodzin ) otrzymały nagrody w postaci sprzętu sportowego – okła-
dziny i deski tenisowe, grawerowane ręcznie puchary szklane, 
dyplomy.

Fundatorami nagród głównych były samorządy powiatowe: 
Starostwo Powiatowe w Krośnie, Strzyżowie, Urzędy Gmin – 
Frysztak, Jasło, Wojaszówka, GOKiR Wojaszówka.

Turniej otworzyli - Dyr. Osrodka w Frysztaku – Agata Wyci-
ślak, Wójt Gminy Frysztak – Jan Ziarnik, Dyr. Powiatowego Cen-
trum Kultury i Turystyki w Strzyżowie – Kamil Mandocha, Kie-
rownik biura LGD w Strzyżowie – Damian Kut, Wójt Gminy Wo-
jaszówka – Sławomir Stefański, Prezes T.S.Pro- Familia Jerzy Ka-
leta i sędziowie – Henryk Oleksiuk, Mieczysław Niemiec.

Na otwarciu gościliśmy przedstawiciela ITV Południe Panią 
red.Karolina Ręczkowicz.

Patronaty medialne nad turniejem objęli:
Telewizja Rzeszów, Radio Rzeszów, ITV Telewizja Południe.
Patronaty prasowe: SUPER Nowości 24, KORSO Gazeta Sa-

nocka, Obiektyw Jasielski, Nasz Powiat – Krosno, Kurier Gminy 
Wojaszówka, Wieści Skołyszyńskie, Nasz Rymanów, Powiatowa 
Gazeta Brzozowska, Dukielski miesięcznik samorządowy.

SPONSOR Tytularny: Fundacja Studencka ,,Młodzi – 
Młodym”

SPONSORZY GŁÓWNI: ORLEN Południe S.A.PGNiG SA-
NOK, ZPRE - Jedlicze, RBDiM - Krosno, Inwentech Group, 
Sklepy Zielony Koszyk

Pozostali sponsorzy, patronaci i przyjacieleTurnieju: LGD 
STRZYŻÓW, EBA Krosno, PRiD Krosno, Invest Profil Bajdy, 
Luks Granit - Ustrobna, Krosoft Krosno, Max Stone Bratków-
ka,Nowy Styl Group, Połoniny Iwoniczanka, Delikatesy Cen-
trum – Frysztak, Uzdrowisko Rymanów S.A. Firma Budowlana 
Drogoń Frysztak, Delikatesy Groszek - Bratkówka, Piekarnia Ża-
neta - Krasowscy Bajdy, AGET BHP Krosno, SPORT4U – Frysz-
tak, Duet – Ustrobna, Oberża Krosno, Ekomax – Wolica, Huty 
Szkła w Jaśle, 

W uroczystej ceremonii wręczania nagród wzięli udział: 
Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański, W-ce Dyr. 

Osrodka w Frysztaku – Teresa Guzy, Dyr. Powiatowego Centrum 
Kultury i Turystyki w Strzyżowie – Kamil Mendocha, ,Prezes T.S 
Pro- Familia – Jerzy Kaleta, Sędziowie zawodów – Henryk Olek-
siuk, Miezysław Niemiec, Zbigniew Wajda.

Najlepsze rodziny w poszczególnych kategoriach: 

Kategoria rodzic + dziecko do 11 lat 2007 i młodsi: 
1. Wojtaszczyk Tomasz + Wojciech- Zawiercie- 
2. Kufel Dominik + Karol - Żywiec
3. Flaumenhoft Jacek + Szymon – Jarosław
4. Kos Paweł + Kamil – Grębów/ małopolska
5. Soliło Marian + Oskar – Piechowice/ Jelenia Góra
6. Szczepański Andrzej + Oliwier -Pawęzów/ Tarnów
7. Soliło Adam + Dominik – Dabrowa Górnicza
8. Mazurkiewicz Andrzej + Miłosz - Lezajsk

Kategoriarodzic+ dziecko 12-13 lat : 2006-2005
1. Sawczak Miłosz + Miłosz - Dukla
2. Czekanski Jerzy + Paweł - Haczów
3. Stala Krzysztof + Sylwia - Tarnobrzeg
3 . Tomsia Sławomir + Dawid – Olkusz
4. Majewski Maciej + Patryk - Godowa

Kategoriarodzic+ dziecko 14-15 lat : 2004- 2003
1. Sporek Mariusz + Szymon - Dukla
2. Chmielowski Zbigniew + Jakub - Krościenko
3. Gapik Witold + Paulina – Łobodzice/ Bełchatów- Gajewski 
Adam + Natalia – Żywiec
4. Kubicki Stanisław + Patryk – Łopuszka Wielka

5. Kochanowicz Zbigniew + Bartek - Sandomierz
6. Dudas Ondrej + Viliam – Kamienica/ Słowacja
7. Bila Mariya + Sofiya – Lwów/ Ukraina
8 .Kalicinski Mirosław + Radosław – Kadcza/ Nowy Sącz

Kategoria rodzic + dziecko 16-17 lat : 2002- 2001
1. Błocho Zdzisław + Przemysław - Radogoszcz
2. Klocek Krzysztof + Michał - Łętownia
3. Szymański Wojciech + Paweł- Sędziszów Małopolski –Dereń 
Grzegorz + Urszula Przysietnica
4. Milan Vladimir + Martin – Koszyce
5. Wszołek Stanisław + Wojciech – Sędziszów Małopolski
6. Mikołajewski Roman + Dawid – Rzeszów
7. Ryczak Piotr + Sczepan – Łęki Dukielskie

Kategoriarodzic+ dziecko powyżej 18 lat – 2000 i starsi 
1. Janika Tomasz + Angelika - Kraków
2. Tomoń Piotr + Grzegorz – Krościenko Wyżne
3. Wojdyła Tadeusz + Damian – Brzostek - Stapór Dawid + Ar-
tur – Sandomierz
4. Kostelnik Michal + Lukas – Śvidnik/ Słowacja
5. Cyrnek Wojciech + Piotr – Rzeszów
6. Kosar Jan + Lubos – Śvidnik/ Słowacja
7. Dudek Adam + Oscat - Biecz

 
Kategoria VIPÓW – sponsorzy, przedstawiciele władz samo-

rządowych
1. Sojcak Jan – Kamienica / Słowacja

Drużynowy konkurs 
multimedialny 100 lat 
Niepodległej - finał

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w Szkole Podstawowej 
w Dukli zorganizowano konkurs multimedialny. Uczniowie w ciągu roku 
szkolnego walczyli o finał rozwiązując wiele ciekawych zadań związanych 
z historią Polski. Były to pytania dotyczące polityki, kultury ale także do-
robku sportowego naszej ojczyzny.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji w klasach 6-tych do finału za-
kwalifikowały się następujące osoby: 

• klasa 6a: Szymon Walczak, Kacper Jaracz, Mikołaj Stankiewicz, Bar-
tosz Rynio, Oskar Przegrodzki

• klasa 6b: Dominik Kucharski, Filip Szczepanik, Szymon Turek, Julia 
Wróbel, Beata Torba, Wiktoria Zięba, Martyna Zima

• klasa 6c: Jakub Jaźwiecki, Filip Kokoszka, Norbert Parzygnat, Kacper 
Wołtosz, Michał Kucharski

W finale najlepsze okazały się: Julia Wróbel, Beata Torba, Wiktoria 
Zięba, Martyna Zima.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji w klasach 7-tych do finału za-
kwalifikowały się następujące osoby:

Klasa 7a: Grzegorz Budzisz, Filip Dudzik, Jakub Owczarek, Zuzanna 
Torba, Oliwia Skrzęta, Weronika Folcik, Amelia Pilarska

7b: Wiktoria Królicka, Wiktoria Jakieła, Aleksandra Sysak, Katarzyna 
Gątek, Szymon Bożętka, Julia Belczyk, Martyna Kalińska

2. Dudek Adam - Biecz
3. Dudas Ondrej – Svidnik/Słowacja

Podczas otwarcia Wójt Gminy Frysztak- Jan Ziarnik bardzo 
gorąco powitał wszystkich zawodników, szczególnie zawodników 
z Słowacji i Ukrainy, zawodników z odległych województ Polski  
i wszystkich zawodników z podkarpacia.

Podziękował za tak duże zainteresowanie zawodami rodzin-
nymi i kolejny raz przyjazdem do Frysztaka, miejscowości słyn-
nej z tenisa stołowego.

Podkreślił w swoim wystąpieniu jak wspaniale można wypo-
czywać rodzinnie w sportowej atmosferze mile spędzając wolny 
czas.

Wszystkich zawodników przywitali także Dyr. Ośrodka Pani 
Agata Wycislak, Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański  
i Starostka z Czech z - Aleta Knobowa.

Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański podkreślił że 
cieszymy się z możliwości goszczenia już po raz XVIII na prze-
pięknej ziemi Czarnorzecko – Strzyżowskiej w Gminie Frysztak 
drużyn z Słowacji, Ukrainy i zawodników z całego Terenu Polski 
południowo- wschodniej i całego podkarpacia.

Wspólnie pokazujemy, jak można wypoczywać rodzinnie  
i zdrowo, na dodatek jeszcze w atmosferze sportowej.

Jest to godny pomysł na spędzanie wolnego czasu.
Wszyscy przedmówcy – Posłowie, władze samorządowe po-

dziękowali organizatorowi Prezesowi Jerzemu Kalecie za tak 
wspaniały turniej i dalszej wytrwałości w kontynuacji w podob-
nych imprez. 

7c: Konrad Wajs, Bartosz Pasterczyk, 
Mikołaj Hendrys, Szymon Belcik, Kamil 
Durał, Kamil Markuszka, Kacper Brzana, 
Julia Belcik, Klaudia Stelmaszczyk

W finale najlepsze okazały się: Zuzanna 
Torba, Oliwia Skrzęta, Weronika Folcik, 
Amelia Pilarska

Rywalizacja była bardzo zacięta. Ucznio-
wie otrzymali nagrody rzeczowe oraz dy-
plomy. Wszystkim gratulujemy i życzymy 
powodzenia w dalszej przygodzie z historią.

 Stanisław Kalita 
Stanisław Fornal
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Do każdej ceny netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Wszystkie krótkie ogłoszenia niekomercyjne, z ofertami 
pracy lub osób poszukujących pracy umieszczane są w Dukielskim Przeglądzie Samorządowym nieodpłatnie.

Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

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

Łowiectwo i ekologia

Pchły u psów
Pchły mogą być nosicielami wielu nie-

bezpiecznych chorób, są także żywicie-
lami pośrednimi dla najczęściej występu-
jącego tasiemca zwierząt domowych. To-
warzyszące inwazji tych pasożytów zapa-
lenie skóry jest u psów najczęściej spotyka-
nym sezonowym schorzeniem skóry. Pchły 
są owadami atakującymi zarówno ludzi, 
jak i zwierzęta. W środowisku człowieka 
i zwierząt domowych występuje kilka ich 
gatunków: pchła ludzka, pchła psia, pchła 
kocia, pchła szczurza oraz pchła ptasia. Są 
to bezskrzydłe owady bocznie spłaszczone, 
wielkości 1 - 6 mm, koloru od brudnożół-
tawego do czarnego. Samce są mniejsze od 
samic. Ich aparat gębowy przystosowany 
jest do nakłuwania skóry żywiciela, wpro-
wadzania śliny do rany i zasysania krwi. W 
ciągu doby pchły mogą wielokrotnie zasy-
sać krew w takim nadmiarze, że często w 
miejscu żerowania wydalają z kałem nie-
strawioną krew. W czasie jednego posiłku 
mogą wielokrotnie wydalać kał. Ich od-
chody widoczne są gołym okiem. Doro-
słe pchły większość czasu spędzają poza 
żywicielem, a żerują na mim od 10 minut 
do 2 godzin dziennie. Do inwazji może do-

chodzić zarówno ze środowiska zewnętrz-
nego, jak i za pośrednictwem innych zwie-
rząt, które mogą być rezerwuarem pcheł 
np. psów i kotów. Pchła, poszukując ży-
wiciela, wykonuje skoki na odległość do 
30cm i wysokość do 20cm. Gdyby czło-
wiek dysponował takimi warunkami jak 
pchły, to rekord skoku w dal wynosiłby po-
nad 240 metrów, a skoku wzwyż 21 me-
trów. Jednak tylko pchły mają w mięśniach 
kończyn tylnych specjalny związek groma-
dzący energię kinetyczną, która w nagłych 
przypadkach uwalnia się niemal w 100%. 

Alergiczne pchle zapalenie skóry jest 
u psów najczęściej spotykanym schorze-
niem, któremu towarzyszy silny świąd spo-
wodowany nadwrażliwością na alergeny 
zawarte w wydzielinie jamy gębowej w za-
sadzie trzech gatunków pcheł - kociej, psiej 
i ludzkiej. Dotyczy psów wszystkich ras, 
ale psy długowłose są częściej atakowane. 
Zmiany skórne rozpoczynają się od nasady 
ogona i krocza, następnie obejmują oko-
licę lędźwiowo - krzyżową. Świąd obja-
wia się drapaniem całego ciała, pies gryzie 
i wylizuje skórę, ociera się o różne przed-
mioty, kładzie się na grzbiecie i trze nim o 
podłoże. Na skutek drapania i stanu zapal-
nego pojawia się suchy łojotok łuskowaty 

Szkoła w Wietrznie – „Najlepsza 
szkoła pod słońcem”

Trzy szkoły w województwie podkarpackim wygrały instalacje fotowolta-
iczne od IKEA 

IKEA rozstrzygnęła konkurs na naj-
ciekawszy program edukacji ekologicz-
nej skierowany do placówek z wybranych 
gmin - „Najlepsza szkoła pod słońcem”. 
Zwycięskie szkoły otrzymają finansowa-
nie na instalację fotowoltaiczną o wartości 
do 35 tys. złotych. Nagroda obejmuje rów-
nież montaż na dachu placówki, przygoto-
wanie do podpięcia do sieci i długoletnią 
gwarancję.

Konkurs „Najlepsza szkoła pod słoń-
cem” trwał od listopada 2017 do maja 2018 
roku. Do udziału zostały zaproszone szkoły 
z gmin, na terenach których IKEA posiada 
swoje farmy wiatrowe. Są to gminy: Abra-
mów, Michów, Bukowsko, Dukla, Gizałki, 
Rymanów, Lubartów i Wróblew, znajdu-
jące się w województwach podkarpackim, 
wielkopolskim, łódzkim oraz lubelskim. 
W województwie podkarpackim wygrały 
aż trzy szkoły z miejscowości Wietrzno 
(gmina Dukla, powiat krośnieński), Ryma-
nów (gmina Rymanów, powiat krośnień-
ski) oraz Bukowsko (gmina Bukowsko, po-
wiat sanocki).

Zadaniem szkół, zaproszonych do kon-
kursu, było przygotowanie oraz wdrożenie 
programu edukacji ekologicznej, uwzględ-
niającego elementy zrównoważonego ży-
cia w domu, wykorzystania energii odna-
wialnej, zagospodarowania odpadów, tro-
ski o środowisko oraz zaangażowanie spo-
łeczności lokalnej. Na podstawie otrzyma-
nej od szkół dokumentacji jury wybrało 6 
placówek, które uwzględniły wszystkie za-
gadnienia oraz zrealizowały program w 
najbardziej atrakcyjniej dla dzieci formie. 

-W 2016 roku IKEA w Polsce uzyskała 
niezależność energetyczną. Wytwarzamy 

więcej energii niż zużywają nasze sklepy, 
biura i inne budynki. Teraz chcemy poka-
zać, że korzystne rozwiązania ekologiczne 
są możliwe wszędzie i dostępne dla wielu. 
- mówi Mariusz Podgórski, Kierownik ds. 
energii i klimatu w IKEA Retail. - Zainsta-
lowanie paneli słonecznych na budynkach 
szkół ma walor edukacyjny dla dzieci - po-
kazuje, w jaki sposób można produkować 
czystą energię na potrzeby placówek, jed-
nocześnie oszczędzając na rachunkach za 
prąd.

Wybrane szkoły otrzymają nagrodę 
główną – instalację fotowoltaiczną. Umoż-
liwi im to wytwarzanie czystej, ekologicz-
nej energii na własne potrzeby, przy ob-
niżeniu rachunków za prąd. Prace instala-
cyjne są zaplanowane na okres wakacyjny, 
by nie wpływać na działalność szkół.

Laureaci konkursu „Najlepsza szkoła 
pod słońcem”

1. „Ekologicznie, zdrowo i wesoło…”, 
Szkoła Podstawowa w Wietrznie, woje-
wództwo podkarpackie
Zgłoszony program miał na celu na-

uczenie dzieci i młodzieży ekologicznego 
zachowania się w domu, w szkole i na po-
dwórku. Realizowany był poprzez różno-
rodne kreatywne zajęcia dla dzieci, zaan-
gażowanie lokalnych społeczności, czy 
wycieczkę na farmę wiatrową w Łękach 
Dukielskich oraz „Marsz przyjaciół Ziemi” 
ulicami Wietrzna. 
2. „My i przyroda to jedność”, Szkoła Pod-

stawowa im. Obrońców Tobruku w To-
micach, województwo wielkopolskie
Projekt „My i przyroda to jedność” miał 

na celu kształtowanie odpowiedzialności 

za stan środowiska naturalnego. Ucznio-
wie zapoznali się z pojęciem zrównoważo-
nego rozwoju, a następnie dowiedzieli się 
jak wdrażać jego zasady na co dzień, m.in. 
korzystając z odnawialnych źródeł energii.
3. „Ziemia NAS potrzebuje”, Szkoła Pod-

stawowa im. Józefa Niećko w Rudnie, 
województwo lubelskie
„Ziemia NAS potrzebuje” to projekt, 

który miał na celu przekonanie społeczno-
ści lokalnej, że małe zmiany mogą mieć re-
alny wpływ na naszą planetę, bycie świa-
domym konsumentem nie jest trudne, a za 
sprawą prostych czynności możemy prze-
ciwdziałać zmianom klimatycznym.
4. „Eko-Rymanów”, Zespół Szkół Pu-

blicznych im. Stanisława Wyspiań-
skiego w Rymanowie, województwo 
podkarpackie
Inicjatywa „Eko-Rymanów” propago-

wała postawy proekologiczne wśród mło-
dzieży. Młodzież przeprowadziła m.in. an-
kietę świadomości społeczności lokalnej 
odnośnie do stanu środowiska i zachowań 
proekologicznych. 
5. ,,Myślimy globalnie – działamy lokal-

nie”, Szkoła Podstawowa w Charłupi 
Wielkiej, województwo łódzkie
„Myślimy globalnie – działamy lokal-

nie” to program mający na celu kształto-
wanie postawy odpowiedzialności za przy-
rodę u młodych ludzi. Uczniowie m.in. 
wzięli udział w zajęciach: “Energia drze-
miąca w naturze”, „My dla przyszłości. 
Idea zrównoważonego rozwoju” czy „Od-
nawialne źródła energii – zielona przy-
szłość Ziemi”.

6. „Z przyrodą za pan brat, Bukowsko 
chroni świat”, Zespół szkół w Bukow-
sku, województwo podkarpackie
Program „Z przyrodą za pan brat, Bu-

kowsko chroni świat” propagował odpo-
wiedzialność za obecny i przyszły stan śro-
dowiska, dostrzeganie zagrożeń wynikają-
cych z nadmiernej eksploatacji środowiska 
i uświadomienie potrzeby jego ochrony. 
Uczniowie razem z nauczycielami obcho-
dzili „Dzień bez samochodu”, przyjeżdża-
jąc do szkoły na rowerze, uczestniczyli w 
warsztatach poświęconych ochronie dzi-
kich zwierząt i przeprowadzili mini kam-
panię „Czy smog jest groźny jak smok?”

Odnawialne źródła 
energii w IKEA

IKEA inwestuje 
na świecie w techno-
logie fotowoltaiczne 
od 20 lat. Już w 1997 
roku w Älmhult w 
Szwecji IKEA za-
instalowała na ele-
wacji i na dachu 
swojego sklepu pa-
nele fotowoltaiczne. 
Była to pierwsza  
i największa w tam-
tym okresie instala-
cja fotowoltaiczna w 
Skandynawii. Obec-

nie IKEA posiada 730 tysięcy paneli foto-
woltaicznych zainstalowanych na dachach 
swoich sklepów i fabryk na całym świecie.

Oprócz instalacji fotowoltaicznych, 
Grupa IKEA inwestuje także w farmy wia-
trowe. W samej Polsce posiada ich sześć. 
Produkowana przez nie energia umożliwia 
redukcję emisji dwutlenku węgla do at-
mosfery o ok. 450 000 ton, co jest równo-
znaczne z wycofaniem ponad 150 000 sa-
mochodów z dróg.

O IKEA
Nazwa marki IKEA to akronim – skrót 

utworzony kolejno z pierwszych liter imie-
nia i nazwiska założyciela firmy oraz nazw 

farmy i parafii, skąd pochodzi (Ingvar 
Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).

Wizją IKEA jest tworzenie lepszego 
codziennego życia dla wielu ludzi. Ofe-
rujemy funkcjonalne i dobrze zaprojekto-
wane artykuły wyposażenia domu, które 
łączą jakość i przystępną cenę. Działamy w 
zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, re-
alizując strategię People & Planet Positive.

Grupa IKEA w Polsce posiada obec-
nie dziesięć sklepów i zarządza pięcioma 
centrami handlowymi poprzez IKEA Cen-
tres Polska. Zlokalizowane w Jarostach k. 
Piotrkowa Trybunalskiego Centrum Dys-
trybucji zaopatruje 23 sklepy IKEA w Eu-
ropie Środkowej i wschodniej. Do Grupy 
IKEA w Polsce należy również sześć farm 
wiatrowych, które zapewniają jej niezależ-
ność energetyczną.

W roku finansowym 2017 ponad 
28 mln osób odwiedziło sklepy IKEA,  
a strona www.IKEA.pl odnotowała ok. 91 
mln wizyt.

Kontakt:
Biuro konkursowe 
konkurs@najlepszaszkolapodsloncem.pl
m +48 519 060 354
Paulina Nesteruk
Kierownik ds. komunikacji zewnętrznej 
IKEA Retail
PRPL@IKEA.com

i zmienia się zapach skóry, powstają kro-
sty i strupy. 

Warto pamiętać, że pchły mogą być no-
sicielami wielu niebezpiecznych chorób 
(dżumy, tularemii, brucelozy, wąglika, sal-
monellozy, riketsjozy) i wielu innych wiru-
sów. Są one także żywicielami pośrednimi 
dla tasiemców. 

Przy zwalczaniu pcheł musimy nisz-
czyć wszystkie osobniki dorosłe na zwie-
rzęciu (kąpiele w specjalnych szamponach, 
preparaty owadobójcze, obroże przeciw-
pchelne), ale przede wszystkim wszyst-
kie formy larwalne i dorosłe w środowisku 
zwierzęcia. W mieszkaniach używamy od-
kurzacza do starannego wysysania drobin 
kurzu z tkanin, szpar podłogowych i ką-
tów, a przy tej okazji jaj, larw i poczwa-
rek pcheł. Warto pamiętać, że worek od-
kurzacza może być rezerwuarem jaj i larw 
pchlich. Musimy wiedzieć, że ,,sezon na 
pchły,, trwa cały rok i musimy je zwalczać 
przez cały rok. Nie należy zapominać o 
systematycznym odrobaczaniu psów i ko-
tów, zaleca się przeprowadzać ten zabieg 
raz na kwartał.

Na podstawie artykułu z miesięcznika 
,,Łowiec Polski’’

przygotował Bartosz Szczepanik 
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Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem…

miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony 
co najmniej 3 lata.

Biorąc pod uwagę wyrok Sądu Naj-
wyższego z dnia 12 lipca 2012r., sygn. akt 
II PK 300/11 okresy wypowiedzenia nie 
mają charakteru okresów sztywnych. Do 
przedłużenia okresu wypowiedzenia docho-
dzi z mocy przepisów o terminach wypo-
wiedzenia, gdy pracodawca złoży oświad-
czenie woli w innym dniu niż sobota lub 
ostatni dzień miesiąca. Sąd Najwyższy w 
uchwale z dnia 15 stycznia 2003 r., III PZP 
20/02, stwierdził, że przy ustalaniu okresu 
wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na 
czas nieokreślony uwzględnia się wszyst-
kie okresy zatrudnienia u tego samego (da-
nego) pracodawcy. Podanie w wypowiedze-
niu błędnego okresu wypowiedzenia albo 
terminu jego upływu lub pominięcie ich 
nie ma wpływu na skuteczność wypowie-
dzenia. Jego istotą jest bowiem wyrażony 
w oświadczeniu o wypowiedzeniu zamiar 
rozwiązania umowy o pracę po upływie 
pewnego okresu, wynikającego z przepisów 
lub umowy. W kodeksie nie ma wymagania, 
aby w wypowiedzeniu wyznaczony był jego 
okres i dzień rozwiązania stosunku pracy.

Wyjątkiem od tej zasady jest art. 36, 
który stwierdza, że jeżeli wypowiedzenie 
pracownikowi umowy o pracę zawartej na 
czas nieokreślony lub umowy o pracę za-
wartej na czas określony następuje z po-
wodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji 
pracodawcy albo z innych przyczyn nie-
dotyczących pracowników, pracodawca 
może, w celu wcześniejszego rozwiązania 
umowy o pracę, skrócić okres trzymie-
sięcznego wypowiedzenia, najwyżej jed-
nak do 1 miesiąca. W takim przypadku 
pracownikowi przysługuje odszkodowa-
nie w wysokości wynagrodzenia za pozo-
stałą część okresu wypowiedzenia. Okres, 
za który przysługuje odszkodowanie, wli-
cza się pracownikowi pozostającemu  
w tym okresie bez pracy do okresu zatrud-
nienia. Mimo że świadczenie przysługu-
jące pracownikowi jest odszkodowaniem, 
to jest ono opodatkowane.

Niezmiernie istotnym przepisem jest 
art. 36², który zaznacza, że w związku  
z wypowiedzeniem umowy o pracę praco-
dawca może zwolnić pracownika z obo-
wiązku świadczenia pracy do upływu 
okresu wypowiedzenia. W okresie tego 
zwolnienia pracownik zachowuje prawo 
do wynagrodzenia. Celem tego prze-
pisu jest m.in. umożliwienie pracodawcy 
ochrony jego interesów zagrożonych przez 
niewłaściwe zachowanie pracownika zwal-
nianego z pracy za wypowiedzeniem. 
Może on być stosowany także w razie gru-
powych zwolnień. 

W okresie wypowiedzenia pracownik 
jest obowiązany wykorzystać udzielony 
mu przez pracodawcę urlop wypoczyn-
kowy, który może obejmować cały urlop 
zaległy i urlop bieżący, proporcjonalny do 
okresu przepracowanego w danym roku. 
Pracodawca, który zamierza zwolnić pra-
cownika z obowiązku świadczenia pracy w 
związku z wypowiedzeniem umowy, może 
bez wątpienia od dnia jego złożenia udzie-
lić urlopu i zwolnić pracownika z obo-
wiązku wykonywania pracy przez pozo-
stałą część okresu wypowiedzenia. 

W okresie co najmniej dwutygodnio-
wego wypowiedzenia umowy o pracę do-
konanego przez pracodawcę pracownikowi 
przysługuje zwolnienie na poszukiwanie 
pracy, z zachowaniem prawa do wyna-
grodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi 2 
dni robocze - w okresie dwutygodniowego 
i jednomiesięcznego wypowiedzenia, 3 dni 
robocze - w okresie trzymiesięcznego wy-
powiedzenia, także w przypadku jego skró-
cenia w związku z upadłością czy też li-
kwidacją. Termin wykorzystania dni wol-

Zgodnie z art. 32 Kodeksu pracy, 
każda ze stron może rozwiązać umowę 
o pracę za wypowiedzeniem. Jej rozwiąza-
nie następuje wówczas z upływem okresu 
wypowiedzenia. Warto jednak w tym za-
kresie przywołać wyrok Sądu Najwyż-
szego z dnia 29 listopada 2012r., sygn. akt 
II PK 106/12, który zaznacza, że wydanie 
świadectwa pracy nie jest równoznaczne 
ze złożeniem oświadczenia woli o roz-
wiązaniu stosunku pracy.

W myśl obowiązujących przepisów 
okresy wypowiedzenia umowy o pracę za-
wartej na okres próbny wynoszą 3 dni ro-
bocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 
tygodni, 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest 
dłuższy niż 2 tygodnie oraz 2 tygodnie, je-
żeli okres próbny wynosi 3 miesiące. 

Zgodnie z art. 36 Kodeksu pracy okres 
wypowiedzenia umowy o pracę zawartej 
na czas nieokreślony i umowy o pracę 
zawartej na czas określony jest uzależ-
niony od okresu zatrudnienia u danego 
pracodawcy i wynosi 2 tygodnie, jeżeli 
pracownik był zatrudniony krócej niż 6 
miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik był 
zatrudniony co najmniej 6 miesięcy oraz 3 

Majowe żubry w Mucznem

Latem o zimie
Lipiec, to miesiąc w którym pszczela-

rze zaczynają już myśleć o zimie. Pierwszy 
miesiąc wakacji a my tu o zimie. Może nie 
tyle o zimie, ile o zimowli pszczół. Już na 
początki lipca powinniśmy wiedzieć jakie 
jest porażenie pszczół roztoczami varroa. 
Jest nam to potrzebne do zaplanowania za-
biegów leczniczych. Jeżeli ilość pasożytów 
przekroczy 3% to musimy zrezygnować  
z miodobrania i poddać pszczoły lecze-
niu wstępnemu. Od 15 lipca zaczynają się 
wygryzać pszczoły, które wejdą w kłąb zi-
mowy. Pszczelarz musi zadbać, aby matka 
miała dużo miejsca do składania jajeczek 
i aby dopływ pokarmu był ciągły. Na ogół 
my pszczelarze dukielszczyzy nie musimy 
zabiegać o pokarm pyłkowy. Dzięki naszej 
przyrodzie natura sama go dostarcza. Co 
prawda, dwa lata temu wystąpiły anomalia 
pogodowe i rośliny na wskutek suszy nie 
wytwarzały pyłku. Skończyło się to wiel-
kimi upadkami rodzin na wiosnę. Mając to 
w pamięci podczas przeglądów zwracamy 
uwagę na ilość pierzgi w ulu. W praktyce 
skupieni jesteśmy na pokarmie węglowo-
danowym. Jak nie ma pożytku, to podkar-
miamy pszczoły małymi dawkami syropu 
cukrowego. W ten sposób stwarzamy złu-

dzenie ciągłego dopływu pokarmu i matka 
pszczela podtrzymuje intensywne czer-
wienie. Jednak stopniowo zaczyna się ono 
zmniejszać i nie jest takie jak w szczycie 
sezonu. Pszczół w ulu stopniowo ubywa,  
a rozwój „nieproszonego gościa” trwa, dla-
tego ważna jest znajomość ilości rozto-
czy. Monitoring można zrobić prostą i bez-
pieczną metodą. Do słoika wsypujemy,  
z części gniazdowej, około 50 g pszczół. 
Obsypujemy je suchym i nie zbrylo-
nym cukrem pudrem, tak około 35 g. Po-
trząsamy słoikiem z cukrem i pszczołami 
około minuty. Drobne kryształki powo-
dują, że varroa odpada od pszczół. Wysy-
pujemy przez sitko, zrobione z nakrętki 
na słoik, cukier wraz z roztoczami. Najle-
piej do pojemnika z wodą i liczymy pły-
wające roztocza. W 50 g pszczół mamy 
około 500 pszczół. Więc dzielimy ilość pa-
sożytów przez pięć i mamy procent pora-
żenia. Potem odkręcamy naszą przykrywkę 
sitko i spokojnie żywe pszczoły wsypu-
jemy do ula. Rodziny, które wyłączyliśmy 
z produkcji możemy wykorzystać do za-
bezpieczenia pierzgi na wiosnę. Pozysku-
jemy z każdej rodziny jeden lub dwa pla-
stry pierzgi wkładamy do wyłączonego ula 

i podkarmiamy pszczoły syropem, aby za-
lały pierzgę i zasklepiły plaster. Tak zabez-
pieczona pierzga przechowana w ciepłym 
pomieszczeniu posłuży nam na wiosnę do 
podkarmiania rodzin pszczelich i na pewno 
nie spleśnieje. Ule, które wymagają inter-
wencji wymieniamy na takie w których 
pszczoły będą zimować. Przy przesiedla-
niu uważamy na matkę by jej nie zgubić 
lub przygnieść.

W lipcu monitorujemy wygląd czerwiu 
zasklepionego, bo może pojawić się zgni-
lec. Sprawdzamy również wygląd skrzy-
dełek pszczół. W rodzinach, gdzie wystę-
puje dużo pszczół mających zdeformo-
wane skrzydła, leczymy przeciw warozie  
i ścieśniamy, karmiąc letnim syropem. 
Bezwłose pszczoły to również dla nas znak 
alarmujący. 

Praca włożona teraz w pasiekę przynie-
sie owoce za rok na wiosnę, a błędy popeł-
nione odbiją się na kondycji wiosennych 
pszczół. 

Święto dzieci w Nowej Wsi!
W dniu 23 czerwca br. najmłodsi mieszkańcy Nowej Wsi, Trzciany i Zawadki Ryma-

nowskiej mogli wziąć udział w corocznie organizowanej przez Stowarzyszenie „Razem 
lepiej” imprezie z okazji Dnia Dziecka oraz rozpoczęcia wakacji.

Wydarzenie było doskonałą okazją do integracji oraz zacieśniania więzi pomiędzy 
uczestnikami. Animatorzy w strojach Smerfów rozbawiali wszystkich uczestników po-
przez wspólną zabawę czy konkurencje sportowo- rekreacyjne, gdzie najmłodsi wykazy-
wali ogromne zaangażowanie i zapał. Buźki dzieci w czasie spotkania przekształciły się 
w różnorodne postacie bajkowe. Było m.in. przeciąganie liny czy tworzenie baniek my-
dlanych. Szaleństw i uśmiechu nie było końca. 

Po aktywnej zabawie wszyscy najmłodsi wraz z rodzicami lub opiekunami zostali za-
proszeni na pieczenie kiełbaski. Kolejną atrakcją przygotowaną przez Stowarzyszenie był 
pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Dukla. Dzieci z ogromnym zaciekawie-
niem przyglądały się atrybutom strażackim, słuchały ciekawych opowieści oraz wykony-
wały pamiątkowe zdjęcia. 

Każdy uczestnik otrzymał dyplom, upominek oraz nagrodę za rywalizację podczas 
przeprowadzanych zmagań.

Radość dzieci z wydarzenia była bezcenną nagrodą dla członków Stowarzyszenia, 
którzy aktywnie włączyli się w wszelkie przygotowania imprezy poprzez m.in. pieczenie 
ciast, przyrządzanie posiłków czy dekorację Sali.

Szczególne podziękowania pragniemy skierować za wsparcie finansowe dla Pana Pio-
tra Majkuta- prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Drogowych w Rze-
szowie Sp. z o.o.

Do zobaczenia za rok! 
Teresa Belcik

Prezes Stowarzyszenia „Razem lepiej” (Fot. na str. 19)Młody żubrzyk z mamą

Choć wycielenia u dzikich żubrów przypadają na 
przełom czerwca i lipca, to w zagrodzie pokazowej 
tych zwierząt w Mucznem już w maju przyszły na świat 
pierwsze młode. 

22 maja krowa o imieniu Muczna wydała na świat 
zdrowego byczka, o którego dba bardzo mocno, nie po-
zwalając mu na zbytnie zbliżanie się do ogrodzenia. 
Z kolei 26 maja matką została pochodząca z Francji 
Stupna, która również urodziła byczka. 

To już 19. żubrzyk urodzony w zagrodzie pokazowej 
w Mucznem, od początku jej funkcjonowania, czyli od 
2012 roku. Bytuje tu stado liczące około 10-12 osobni-
ków linii białowiesko-kaukaskiej, czyli górskiej, bo jej 
przedstawiciele noszą w sobie geny żubra Kaukasusa, 
jedynego osobnika z Kaukazu, który przetrwał ostat-
nią wojnę. Linia ta hodowana jest m.in. w Pszczynie i 
Niepołomicach, zaś największe jej wolnościowe stado,  
liczące pół tysiąca żubrów, żyje w Bieszczadach.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLD w Krośnie
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Prawo przy porannej kawie W krainie rondla i patelni
Szanowni Czytelnicy!
W roku 2018 w kąciku kulinarnym „W krainie rondla i patelni” 

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

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

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

Smacznego!

„Kiedy się bowiem zrozumie, że się czegoś nie rozumie, 
jest się już na dobrej drodze do zrozumienia.”

- Jostein Gaarder

Widok z okna

nych na poszukiwanie pracy powinien być 
przez pracownika uzgodniony z praco-
dawcą. Jeżeli pracodawca odmawia udzie-
lenia tych dni w terminach proponowa-
nych przez pracownika, to pracownik może 
nie przyjść do pracy w ciągu - odpowied-
nio - ostatnich 2 lub 3 dni roboczych. Tylko  
w ten sposób może on bowiem wymusić 
realizację swojego prawa, jako że za nie-
wykorzystane dni wolne nie przysługuje 
żaden ekwiwalent.

O zamiarze wypowiedzenia pracowni-
kowi umowy o pracę zawartej na czas nie-
określony pracodawca zawiadamia na pi-
śmie reprezentującą pracownika zakładową 
organizację związkową, podając przyczynę 
uzasadniającą rozwiązanie umowy. Jeżeli 
zakładowa organizacja związkowa uważa, 
że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, 
może w ciągu 5 dni od otrzymania zawia-
domienia zgłosić na piśmie pracodawcy 
umotywowane zastrzeżenia. Po rozpa-
trzeniu stanowiska organizacji związko-
wej, a także w razie niezajęcia przez nią 
stanowiska w ustalonym terminie, praco-
dawca podejmuje decyzję w sprawie wy-
powiedzenia.

Zgodnie z art. 41 kodeksu pracy, pra-
codawca nie może wypowiedzieć umowy  
o pracę w czasie urlopu pracownika, a 
także w czasie innej usprawiedliwionej 
nieobecności pracownika w pracy, jeżeli 
nie upłynął jeszcze okres uprawniający 
do rozwiązania umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia. W myśl wyroku Sądu Najwyż-
szego z dnia 14 marca 2017 r., sygn. akt III 
PK 84/16 przez usprawiedliwioną nieobec-
ność pracownika w pracy rozumieć należy 
niemożność świadczenia pracy przez pra-
cownika na skutek wskazanych przez prze-
pisy prawa okoliczności. Są to nieobecno-
ści nieplanowane, które wynikają z nie-
zdolności do pracy spowodowanej chorobą 
lub konieczności wykorzystania na inne 
usprawiedliwione, zdaniem ustawodawcy 
cele, dnia przewidzianego na pracę. Cele 
te mogą być rodzinne (opieka), socjalne 
(ślub, pogrzeb), społeczne (praca nauczy-
ciela zawodu), wymiaru sprawiedliwości 
(świadek). Zgodnie z wyrokiem Sądu Naj-
wyższego z dnia 3 grudnia 2008 r., sygn. 
akt I PK 92/08 pracodawca, który wypo-
wie umowę o pracę choremu pracowni-
kowi, nawet jeśli się z tego wycofa, zapłaci 
odszkodowanie. Nie musi tego robić, jeśli 
pracownik wyrazi zgodę na wycofanie wy-
powiedzenia.

Natalia Belcik

Krystian Pietruś  
- finalista Diamond Cup Poland

Sezon na cukinię i pomidory trwa. Warto może zrobić domowy keczup. Poda-
jemy przepis na keczup sprawdzony i smaczny.

Przepis na keczup
Składniki:

1,5 cukinii
pół kg cebuli
pół kg cukru
szkl. octu
1 łyżeczka papryki słodkiej
1 łyżeczka papryki chili
3 koncentraty pomidorowe „Pudliszki” 200g/ewentualnie własnej roboty 

Wykonanie:
Cukinię zetrzeć na tarce, cebulę pokroić i dodać garść soli. Wymieszać i odsta-

wić na 6 godzin po czym odcedzić trochę wody. Gotować od 45 -50 min następ-
nie odcedzić i zmiksować. Dodać cukier, ocet, paprykę, koncentraty i paprykę chili. 
Wszystko zagotować i gorące przelać do słoików. Pasteryzować 10-15 min. 

Krystian Pietruś z trofeami. Fot. kbr

Krystian Pietruś (drugi od prawej) na gali rozdania nagród 
wśród finalistów Diamond Cup Poland

Zachodnia część południowej pierzei dukielskiego Rynku w maju 
1915r. po odwojowaniu Galicji przez wojska austriackie  
(Österreichisches Staatsarchiv Wien).

Ruiny budynku nr 25 na dukielskim Rynku w latach pięćdziesiątych 

Budynek nr 25 na dukielskim Rynku na początku odbudowy końcem lat pięćdziesiątych

Budynek nr 25 na dukielskim Rynku podczas odbudowy początkiem lat sześćdziesiątych
 Budynek nr 25 na dukielskim Rynku po odbudowie wiosną 1961 roku

Uroczystość na dukielskim Rynku przekazania przez szwadron kawalerii KOP „By-
strzyce” społeczeństwu Dukli popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego. Zdjęcie wy-
konane z balkonu ratusza 29 maja 1938 r., z widokiem na „dom rabina”. Popiersie 
marszałka po uroczystościach zostało przeniesione na stałe przed Magistrat i pozo-
stawało tam do 23 czerwca 1940 r., do jego zniszczenia przez Niemców (Muzeum 
Historyczne – Pałac w Dukli, dalej: MH-PD).

„Kapłaństwo to powołanie do miłości.  
To ona rodzi wierność Bogu

I jest źródłem służby drugiemu człowiekowi” 
- Jan Paweł II

Czcigodny ks. proboszcz

Ireneusz Wójcik
Z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich

łączymy się z księdzem Proboszczem w modlitwach  
dziękczynnych za dotychczasowe lata posługi pasterskiej

i życzymy obfitych darów Ducha Świętego w dalszej pracy.

Życzymy wielu łask otrzymanych za pośrednictwem Matki  
Bożej, a także zdrowia i radości z pełnionej posługi.

Parafianie z parafii pw. św. Michała Archanioła w Wietrznie

https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/520673910/1/i-pk-92-08-wyrok-sadu-najwyzszego?cm=URELATIONS
https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/520673910/1/i-pk-92-08-wyrok-sadu-najwyzszego?cm=URELATIONS
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