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Złota myśl:

Podpisanie umów w Barwinku
16 lipca 2018 roku minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz minister Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej Arpád Ersek podpisali
w Barwinku umowę o lokalizacji miejsca połączenia drogi S19 z drogą R4 po
stronie słowackiej w rejonie miejscowości Barwinek i Vyšný Komárnik.
Dokument ma stworzyć podstawy
prawne do wspólnego ustalenia przebiegu
szlaków w rejonie przygranicznym. Ministrowie podpisali także umowę o budowie mostu granicznego między miejscowościami Chyżne i Trstená przez potok Jeleśnia na polsko-słowackiej granicy
państwowej, który zastąpiłby istniejący
most będący w złym stanie technicznym.
W wydarzeniu wziął udział marszałek województwa Władysław Ortyl, poseł Bog-

dan Rzońca – szef sejmowej Komisji Infrastruktury, oraz burmistrz Dukli Andrzej
Bytnar.
Spotkanie ministrów nastąpiło przy
polsko-słowackiej granicy w okolicach
starego przejścia granicznego BarwinekVyšný Komárnik. Następnie przedstawiciele rządów złożyli podpisy pod porozumieniem i wzięli udział w konferencji prasowej. W spotkaniu z mediami uczestniczyli również marszałek Władysław Ortyl,
wicewojewoda Lucyna Podhalicz, szef sejmowej Komisji Infrastruktury – poseł Bogdan Rzońca, poseł Piotr Babinetz.
Polska i Słowacja ściśle współpracują
przy modernizacji infrastruktury w obsza-

„Niewiedza oraz posiadanie ustalonych koncepcji
ułatwiają życie. 		
Stefan Kisielewski

rze wspólnych połączeń transgranicznych.
Celem naszych działań jest utworzenie dogodnej i konkurencyjnej oferty przewozowej, zarówno w transporcie drogowym, jak
i na kolei. Istotne znaczenie w tym procesie mają: korytarz Bałtyk - Adriatyk, szlak
Via Carpatia oraz transgraniczne połączenia kolejowe. Skupiamy się również na innych inwestycjach, o czym świadczą podpisane dziś umowy – powiedział w Barwinku
minister Andrzej Adamczyk.
Jestem zaszczycony i zadowolony, że
postawiliśmy tę przysłowiową kropkę nad
„i”. Rozmawialiśmy już o tych umowach
kilkukrotnie przy okazji spotkań u nas czy
ciąg dalszy na str. 3u
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u państwa. Dzisiaj sfinalizowaliśmy te rozmowy podpisaniem
umów, które mam nadzieję będą nam dobrze służyć. Wspominaliśmy o Via Carpatia, która będzie nas łączyć i zapewni nam możliwość transportu i dotarcia do wielu miejsc. To nasza priorytetowa
budowa, dlatego tak troszczyliśmy się o finalizację tej umowy.
Via Carpatia jest dla nas dobra, gdyż ograniczy migrację zarobkową oraz poprawi bezpieczeństwo na drogach. O to musimy dbać
szczególnie, bo potrzebujemy ruchu towarowego. Myślę, że jeszcze nie jeden projekt przed nami – powiedział minister Transportu
i Budownictwa Arpád Ersek.
W spotkaniu uczestniczyli także ze strony polskiej: Piotr Drobiniak - charge d’affaires w Ambasadzie w Republice Słowackiej, Jacek Gryga - p.o. generalnego dyrektora Dróg Karajowych
i Autostrad, Bogdan Oleksiak - dyrektor Departamentu Transportu
Drogowego, Tomasz Buczyński – dyrektor Departamentu Kolejnictwa, Mateusz Balcerowicz - z-ca dyrektora Departamentu
Współpracy Międzynarodowej, Agnieszka Krupa – z-ca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych, Konrad Kukliński – z-ca
dyrektora biura ministra, Igor Szydłowski – radca ministra w Departamencie Dróg Publicznych, Anika Błaszczyk – gł. specjalista
w Departamencie Współpracy Międzynarodowej. Ze strony słowackiej obecni byli: Lucia Nižniková – dyrektor Departamentu
Spraw UE i Współpracy Międzynarodowej, Peter Varga – dyrektor
Departamentu Transportu Drogowego, Zuzanna Viciaňowá z Departamentu ds. Mediów, a także przedstawiciele krajowej spółki
autostrad.
Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl
podziękował za podpisanie porozumienia i wyraził nadzieję, że
szlak międzynarodowy Via Carpatia stanje się faktem.
Po uroczystości podpisania umów, odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli obu ministerstw w Transgranicznym Centrum
Wymiany Kulturalnej w Dukli. Obaj ministrowie upamiętnili swój
pobyt w Dukli wpisem do księgi pamiątkowej Ośrodka Kultury
w Dukli.
Krystyna Boczar-Różewicz
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Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Zastrzegamy sobie prawo
do skracania artykułów i adiustacji tekstów. Materiały przyjmujemy
do 20. każdego miesiąca. Dostarczone materiały można odebrać
w siedzibie redakcji.
Numer zamknięto dnia 31. 07. 2018 r.
Udostępniono do sprzedaży 2. 08. 2018 r. Nakład 450 egz.
OKŁADKA: Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Chyrowej, obecnie pełni
funkcję kościoła rzymskokatolickiego. fot. Krystyna Boczar-Różewicz
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Polska droga ekspresowa S19 oraz słowacka droga ekspresowa R4, stanowią część międzynarodowego szlaku drogowego
Via Carpatia. Szlak przebiega obecnie przez 9 państw i liczy ok.
7700 km. W każdym państwie stan jego realizacji jest zróżnicowany, m.in. ze względu na położenie i ukształtowanie geograficzne czy dostępność funduszy unijnych.
Korzyści wynikające z realizacji traktu to m.in. włączenie regionów słabiej rozwiniętych w główny strumień wymiany międzynarodowej i wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych.
Via Carpatia stworzy także możliwość otwarcia na inne kraje
w ramach UE oraz spoza UE, takie jak Turcja, Ukraina, Białoruś czy kraje Bałkanów Zachodnich.
Budowa odcinka przygranicznego drogi ekspresowej S19
wynika z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 –
2023 (z perspektywą do 2025 r.). Zgodnie z nowelizacją Programu uchwaloną w lipcu 2017 roku budowa odcinka węzeł Babica – Barwinek planowana jest na lata 2021-2025.
str. 3

wiadomości

Z posiedzenia Rady:
Sesja Rady Miejskiej w Dukli odbyła się 14 czerwca 2018 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli. W sesji udział
wzięli następujący radni: Jan Dembiczak, Andrzej Dziedzic, Zenon Leńczyk, Władysław 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, Sekretarz
Gminy – Halina Cycak, Skarbnik Gminy – Jolanta Bik, sołtysi
i kierownicy jednostek organizacyjnych.
Uzupełniony o wniosek Burmistrza porządek obrad przedstawiał się następująco.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LII i LIII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli za 2017 rok.
6. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli za 2017 rok.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
Gminy Dukla za 2017 rok.
8. Informacja na temat programu gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dukla.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia opinii o połączenie gmin w celu utworzenia okręgu
wyborczego w wyborach do rady powiatu (druk nr 365)
b) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dukli (druk
nr 366),
c) określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w prowadzonych przez Gminę Dukla przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innej formie wychowania przedszkolnego, w czasie
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania oraz określenia warunków zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (druk nr 367),
d) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (druk nr 368),
e) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Dukla (druk nr 369),
f) ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dukla (druk nr 370),
g) wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy
Dukla (druk nr 371),
h) wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych
miejscach Gminy Dukla (druk nr 372),
i) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018
(druk nr 373).
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j) upoważnienia do zaciągania zobowiązań na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2021 r. na realizację projektu
pn.”Gminny Żłobek w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Priorytetu VII Regionalny rynek pracy (druk nr 374),
k) przystąpienia Gminy Dukla do realizacji projektu pn.
„Gminny Żłobek w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Priorytetu VII Regionalny rynek pracy (druk nr 375),
11.Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
12.Oświadczenia i informacje.
13.Zamknięcie sesji.
Rada Miejska w Dukli po wysłuchaniu opinii poszczególnych
komisji podjęła następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr LIV/354/18 Rady Miejskiej w D u k l i z dnia 14
czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o połączenie
gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do
Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
2. Uchwałę Nr LIV/355/18 Rady Miejskiej w D u k l i z dnia 14
czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dukli.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 15 radnych).
3. Uchwałę Nr LIV/356/18 Rady Miejskiej w D u k l i z dnia 14
czerwca 2018 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w prowadzonych
przez Gminę Dukla przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innej formie wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania oraz określenia warunków zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
4. Uchwałę Nr LIV/357/18 Rady Miejskiej w D u k l i z dnia 14
czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 13 radnych).
5. Uchwałę Nr LIV/358/18 Rady Miejskiej w D u k l i z dnia 14
czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
Dukla.
Uchwałę podjęto większością głosów: 13 głosów „za” przy 1
głosie przeciw (głosowało 14 radnych).
6. Uchwałę Nr LIV/359/18 Rady Miejskiej w D u k l i z dnia 14
czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dukla.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
7. Uchwałę Nr LIV/360/18 Rady Miejskiej w D u k l i z dnia 14
czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Dukla.
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100-lecie Odzyskania
Niepodległości Polski
Cykl odczytów historycznych
Na zaproszenie ks. proboszcza i dziekana Stanisława Siuzdaka p. Stanisław
Kalita, nauczyciel historii, historyk regionalista, autor książek o Dukli i historii
Polski spotkał się z seniorami z domu parafialnego przy kościele pw. św. Marii
Magdaleny w Dukli. W pierwszej prezentacji multimedialnej odsłonił ciekawe
wątki martyrologii wsi polskiej. Temat rzadko poruszany w opinii publicznej.
Omówił okupację hitlerowską na ziemi dukielskiej.
W drugim odczycie przedstawił historię Dukli w okresie 1918-1939. Prezentacja wzbogacona została archiwalnymi zdjęciami i ciekawostkami. Po prezentacji wywiązała się ciekawa dyskusja. Kolejne odczyty o udziale dukielskiego

Kościoła w odzyskaniu Niepodległości, sylwetki dukielskich księży, legionistów, samorządowców oraz
inteligencji p. Stanisław Kalita przedstawi w kolejnych prelekcjach.
red

40 lat minęło…..
Rok 2018 to dla Gminy Dukla i piłkarzy z dukielskiej drużyny Oldboy-ów to
wyjątkowy czas. W tym roku mija bowiem
40 lat od nawiązania współpracy polskowęgierskiej pomiędzy naszą gminą, a węgierskim miasteczkiem Ópályi.
Ópályi to niewielka miejscowość położona na północnym obszarze Wielkiej Ni-

ziny Węgier w powiecie Szaolcos-Szatmar-Berg na Węgrzech. Liczy niewiele, bo
ponad 3000 mieszkańców, ale miłośników
piłki nożnej jest tu bardzo dużo. Współpraca, a może już bardziej przyjaźń nawiązała się od przypadkowego spotkania
w Dukli między piłkarzami na stacji benzynowej. Dzięki temu już od 40 lat rokrocznie

Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
8. Uchwałę Nr LIV/361/18 Rady Miejskiej w D u k l i z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach Gminy Dukla.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
9. Uchwałę Nr LIV/362/18 Rady Miejskiej w D u k l i z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
10. Uchwałę Nr LIV/363/18 Rady Miejskiej w D u k l i z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań na okres od 1 stycznia 2019 r. do
31 stycznia 2021 r. na realizację projektu pn.”Gminny Żłobek w Dukli” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Priorytetu VII Regionalny
rynek pracy.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało 14 radnych).
Pełne teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej: www. bip.dukla.pl
Halina Cycak
Sekretarz Gminy Dukla

Informacja dla producentów rolnych w zakresie szacowania szkód
Straty spowodowane przez suszę można szacować wyłącznie wówczas,
gdy na danym terenie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym
wystąpiła susza.
SYSTEM MONITORINGU SUSZY ROLNICZEJ (SMSR) - link do strony
http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/
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drużyna dukielskich i węgierskich zawodników spotyka się w okresie wakacyjnym,
aby móc rozgrywać mecze. Z biegiem lat
do turniejów przyłączyła się także drużyna
z Rumunii i niedawno też z Ukrainy. Mecze rozgrywane są na początku lipca najpierw na dukielskiej murawie, przy okazji
obchodzonych Dni Dukli, a następnie kolejno na Węgrzech, Rumunii i Ukrainie.
7 lipca na zaproszenie Burmistrza Dukli – Andrzeja Bytnara na boisku MOSiR
Dukla rozpoczął się międzynarodowy turniej piłkarski, a kolejność miejsc na podium była następująca:
I miejsce - Dukla
II miejsce - Rumunia
III miejsce - Węgry
IV miejsce – Ukraina
Tydzień później, dukielska drużyna na
zaproszenie Burmistrza Ópályi - Pana Herdona Jánosa wyruszyła na „Ópályina Festival”, by móc rozegrać turniej tym razem na
węgierskiej ziemi. Dukielscy piłkarze rozegrali mecze „każdy z każdym” i również
tutaj okazali się najlepsi.
Gmina Dukla zaprezentowała się nie
tylko od strony sportowej, ale także kulturalnej. Na specjalne zaproszenie do
Ópályi przybyła kapela z Ośrodka Kultury w Dukli „Duklanie”. Kapela swoim
występem uświetniła cała imprezę, a ich
występ spotkał się z dużym entuzjazmem
publiczności.
Naszą drużynę piłkarską czekają jeszcze wyjazdy do Rumunii i na Ukrainę. Dukielskiej drużynie Oldboy-ów życzymy
utrzymania się na najwyższym miejscu podium jak najdłużej, ale i także kolejnych
lat podtrzymywania kontaktów i przyjaźni
polsko-węgiersko-ukraińsko-rumuńskiej.
Agnieszka Matusik
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Reprezentacja Dukielszczyzny
w Radio Rzeszów!
Stowarzyszenie „Razem lepiej”, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi
Wietrzno „Wiatr”, Koło Gospodyń Wiejskich z Wietrzna i Zespół Śpiewaczy
„Wietrznianki”, Stowarzyszenie Kółko
Rolnicze w Łękach Dukielskich oraz Koło
Gospodyń Wiejskich z tej miejscowości 17
lipca br. gościły w biwakowej altance Radia Rzeszów przy ul. Zamkowej 1 w Rzeszowie.
Był to niezwykle udany i pełen pozytywnych wrażeń dzień. Zabraliśmy bowiem ze sobą do Rzeszowa nie tylko
ogrom energii, zapału i własnoręcznie wykonanych dzieł, ale nade wszystko różnego
rodzaju potrawy, smakołyki i regionalne
dania, które pobijały serca Rzeszowian.
W czasie 3 godzinnej audycji radiowej,
przy cudownym śpiewie Pań z Wietrzna,
mogliśmy zaprezentować nie tylko swoją
działalność, którą każdy z nas realizuje na
terenie Gminy Dukla, ale nade wszystko
plany i zamierzenia naszych organizacji na
przyszłość. Opowiadaliśmy jak ważna jest

inicjatywa, która odpowiada na potrzeby
mieszkańców, jak istotna jest współpraca
pomiędzy miejscowościami oraz jakie fundamentalne znaczenie ma ludzka aktywność służąca drugiemu człowiekowi. Nie
zabrakło również uśmiechu, serdeczności
i promocji malowniczych stron gminy Dukla, do których powraca się z najdalszych
zakątków świata. Nasze organizacje spotkały się z niesamowicie ciepłym przyjęciem, co przełożyło się na kolejną pozytywną dawkę motywacji, która jest niezbędna w działalności społecznej. Dziękujemy!
Serdeczne podziękowania za wszelką
okazaną pomoc i ogrom życzliwości przeplataną dobrym słowem i wiarą w siłę lokalnych społeczności pragnę skierować dla
p. Mirosławy Widurek oraz p. Haliny Cycak, które zawsze wspierają nasze organizacje w realizowanych działaniach.
Teresa Belcik
Prezes Stowarzyszenia „Razem lepiej”

Jarmark Berezniański 2018
15 lipca 2018 r. w Małym Bereznem na Ukrainie odbył się
3. festiwal rzemiosła i sztuki ludowej regionu Zakarpacia pod
nazwą „Jarmark Berezniański”. Jeszcze za czasów cesarstwa
austro-węgierskiego w Małym Bereznym były organizowane jarmarki, na które przybywali mieszkańcy z całego Zakarpacia i sąsiedniej Słowacji, by kupić zwierzęta, produkty rolne i wyroby
rękodzielnicze użyteczne w gospodarstwie rolnym i domowym.
Obecnie organizowany jarmark kontynuuje tradycje wcześniejszych jarmarków.
Na specjalne zaproszenie burmistrza Gminy Wielkie Berezne
Jarosława Szukala, w wydarzeniu wzięła udział delegacja Gminy
Dukla w składzie: Halina Cycak - sekretarz Gminy Dukla, Bohdan Gocz – z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli, Krystyna Boczar-Różewicz – gł. specjalista ds. promocji, Małgorzata
Walaszczyk-Faryj - dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli, a także kapela ludowa „Duklanie”. Oprócz reprezentantów z Polski do Małego Berezna przybyli również goście ze Słowacji.
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Część II do artykułu z nr 7 (327) z lipca 2018 roku
Członkinie Stowarzyszenia Razem lepiej zreszającego mieszkańców Nowej Wsi i Trzciany

Łęckie Sobótki
Najpowszechniejszym obrzędem sobótek świętojańskich jest ognisko palone w wigilię św. Jana Chrzciciela, przy którym odbywały się obrzędy i zabawy związane z odejściem wiosny i nadejściem lata. To zwyczaj pogański, ale
zakorzeniony mocno w naszej kulturze, ponieważ podjęto próbę zasymilowania tego zwyczaju z obrzędowością chrześcijańską. Często, gdy sobótka dopa-

liła się , czyniono znak krzyża nad ogniskiem, lub
też z pochodniami obchodzono pola uprawne śpiewając pieśni nabożne. Na Pomorzu jak podaje Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego wierzono, że
ognie świętojańskie palone są dla czarownic, które
niewidoczne tańczą przy ogniskach.
Łęckie Sobótki, mimo niesprzyjającej pogody
odbyły się. Nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich, panie z Koła Gospodyń Wiejskich i strażacy z OSP przygotowali sobótkową inscenizację, która zaprezentowana była
w sali widowiskowo-sportowej. Było ognisko, tańczyły czarownice i odprawiały gusła. Żegnano wiosnę i witano lato.
Przedsięwzięcie pn. „Łęckie Sobótki” realizowane w ramach programu Województwo Podkarpackie - Przestrzeń Otwarta - Partner oraz przy
wsparciu finansowym gminy Dukla.
kbr
Pożegnanie wiosny, przywitanie lata podczas Łęckich Sobótek
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Jarmark odbywał się na dużym placu w centrum wsi. Organizatorzy przygotowali scenę dla występujących zespołów, zadaszenia i stoły do prezentacji wyrobów rolnych i rzemieślniczych. Burmistrz Gminy Wielkie Berezne oficjalnie otworzył Jarmark i powitał zaproszone delegacje. Uczestnicy imprezy mogli zobaczyć
wystawy twórców ludowych Zakarpacia, spróbować regionalnych przysmaków, które prezentowane były przez sołectwa gminy
Wielkie Berezne oraz posłuchać występów lokalnych zespołów
i zaproszonych grup folklorystycznych. Kapela ludowa „Duklanie”, która wykonała trzy utwory pochodzące z regionu krośnieńskiego, została bardzo ciepło przyjęta przez uczestników jarmarku.
Mimo niezbyt sprzyjającej pogody publiczność dopisała. Udział
w jarmarku berezniańskim to kontynuacja współpracy gminy Dukla z gminą Wielkie Berezne rozpoczętej w ubiegłym roku.
Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. na wkładce
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W nieobowiązującym już dekrecie
z dnia 8 marca 1946 o majątkach opuszczonych i poniemieckich, uznano za opuszczony wszelki majątek ruchomy i nieruchomy osób, które w związku z drugą
wojną światową utraciły jego posiadanie
a następnie go nie odzyskały, a także majątek znajdujący się w wyniku umów, za
wyjątkiem niektórych umów najmu, w rękach osób trzecich. Do nabycia przez Państwo własności takich opuszczonych nieruchomości z mocy art. 34 wzmiankowanego
dekretu konieczne było, aby nieruchomość
stanowiła majątek opuszczony w rozumieniu tych przepisów oraz nastąpił upływ
przynajmniej dziesięcioletniego okresu
opuszczenia. W drodze podejmowanych
orzeczeń sądowych następowało ustalenie,
że nabycie własności nieruchomości zaistniało w drodze tzw. przemilczenia.
Po wojnie budynek nr 25 na dukielskim
Rynku jako opuszczony był objęty administracją Zarządu Nieruchomości Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dukli. 12 grudnia 1951 r. Centrala Zielarska
Przedsiębiorstwa Państwowego Wyodrębnionego, Zakład Zielarski w Krakowie, Inspektorat Zielarski w Tarnowie, w związku
z planowanym na rok 1952 uruchomieniem na terenie Dukli punktem skupu ziół
ze stanu naturalnego w stanie świeżym,
wystąpiła pisemnie do Prezydium MRN w
nr 328

Dukli o przydzielenie odpowiedniego budynku o powierzchni 200 m2 na magazyn
ziół, w obiekcie wymagającym średniej
adaptacji.
18 grudnia 1951 r. działający w imieniu Prezydium MRN w Dukli jej Przewodniczący – Kazimierz Piróg, zawarł z Centralą Zielarską - Inspektorat w Tarnowie,
reprezentowaną przez przedstawiciela Stanisława Kloca, umowę wstępną dzierżawy
budynku Rynek nr 25, stanowiącego własność Izaaka Hebenstrata. Według opisu
zawartego w umowie, budynek ten składał
się wówczas z następujących czynnych pomieszczeń (ubikacji):
Parter: korytarz 28 m2, magazyn 35 m2;
Piętro: 3 pomieszczenia o pow. 48 m2,
28 m2, 35 m2.
Co do oznaczenia pomieszczeń na piętrze nastąpiła zapewne pomyłka z parterem
(przypis autora). Budynek był znacznie
uszkodzony w czasie działań wojennych
i wymagał kapitalnego remontu o wartości
szacowanej na 70 – 90 tysięcy ówczesnych
złotych. Należało wykonać roboty ciesielskie ukrokwienia i położenia nowej więźby
dachowej oraz nowego dachu, wybudować
nowy strop nad piętrem oraz nową klatkę
schodową, wstawić nowe okna i drzwi w
całym budynku, położyć nowe podłogi,
wybudować piece do ogrzewania oraz
przeprowadzić remont zewnętrzny.

Pozostałe pomieszczenia o pow. 6 x 6
m = 36 m2, na parterze budynku Rynek 25,
zostały wynajęte od 15 kwietnia 1952 r. na
rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Dukli, na rzecz której działał jej przez Przewodniczący – Franciszek
Bożek i członek Zarządu – Jan Malinowski, na okres dziesięciu lat, z przeznaczeniem na zlewnię mleka. Należny czynsz
miał być przeznaczany na remont.
Sąsiedni budynek Rynek 24 stanowiący własność Nachmanna i Blimy Lehrreichów, po wojnie znajdował się w podobnym stanie i sytuacji, jak budynek nr
25. Jako opuszczony, został objęty administracją Zarządu Nieruchomości Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dukli.
1 lutego 1952 r. działający imieniem Prezydium MRN w Dukli jej Przewodniczący
– Kazimierz Piróg, zawarł z Kołem Sportowym „UNIA” w Dukli działającym przez
przewodniczącego Koła – Franciszka Cyrana, przy udziale Janiny Wójcik - administratora Zarządu Nieruchomości Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dukli,
umowę na podstawie której oddano Kołu
Sportowemu „UNIA” lokal o wymiarach 5
x 8 m = 40 m2 w tym budynku na okres
dziesięciu lat, na cele społeczne urządzenia świetlicy. Budynek wymagał przeprowadzenia remontu, a PMRN w Dukli nie
posiadało środków finansowych na te cele,
wyrażono więc zgodę na przeprowadzenie
remontu całego obiektu na własny koszt
Koła i z tego tytułu wydzierżawienie lokalu następowało bez opłat.
30 marca 1954 r. w Krośnie zawarto
umowę pomiędzy PMRN w Dukli a Miejskim Przedsiębiorstwem Remontowo-Buciąg dalszy na str. 8 u
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dowlanym w Krośnie o wykonanie prac remontowych pięciu budynków w Dukli, w
tym i budynku Rynek Nr 25 (pozostałe budynki: ul. 1 Maja 4 i 11, ul. Żwirki i Wigury 1 oraz Rynek 17), za kwotę 480 000
zł, z terminem ukończenia do 15 grudnia
1954 r., ale ostatecznie kontraktu tego nie
zrealizowano.
Wykaz ze zbioru dokumentów złożonych w Księgach Wieczystych ZD Nr
4096 – Dukla. dz. bud. 108, określał, że
prawo własności nieruchomości wykazane
jest na podstawie postanowienia Sądu Powiatowego w Krośnie z dnia 20 sierpnia
1959 r. sygn.. akt. Ns.I.242/57 na rzecz
Skarbu Państwa. Tak więc po upływie ponad dziesięciu lat od zakończeniu drugiej
wojny światowej, na wniosek Skarbu Państwa złożony w 1957 r. i po przeprowadzeniu stosownego postepowania sądowego,
stwierdzono własność państwową na dukielskim Rynku w stosunku do działki nr
108, na której stały ruiny budynku nr 25.
Obecnie działka nosi oznaczenie nr 153/1,
a budynek posiada przypisany numer porządkowy 18. Regulacja stanu prawnego
opuszczonych nieruchomości w Dukli dotyczyła też innych działek i była przeprowadzona w drugiej połowie lat pięćdziesiątych minionego stulecia. Podczas działań wojennych, budynek na budowlanej
działce katastralnej nr 108 został bardzo
ciężko uszkodzony we wrześniu 1944 r.
podczas operacji dukielsko-preszowskiej
tak, że na zdjęciach z końca lat pięćdziesiątych są widoczne jedynie mury obiektu
z bramą wejściową, bez dachu, stropów
i okien. Po przeprowadzonym koniecznym remoncie generalnym, połączonym z
przebudową budynku polegającym na nadbudowie trzeciej kondygnacji (II piętro na
przebudowanym strychu), urządzono i 1
lipca 1961 roku w odbudowanym budynku
nr 25 na dukielskim Rynku otwarto Hotel
Miejski.
Opis odbudowanego budynku z tego
okresu podaje, iż jest on piętrowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. W latach wojny budynek zrujnowany, odbudowany początkiem lat sześćdziesiątych. Posiada część murów starej konstrukcji, a część odbudowanych.
Ściany piwnic i fundamentowe z kamienia gr. 90-100 cm. Sklepienie odcinkowe
z cegły i kamienia. Posadzki betonowe,
w piwnicy ściany nowe z cegły pełnej palonej. Ściany parteru z cegły i kamienia gr
90-100 cm oraz nowe z cegły pełnej palostr. 8

nej. Stropy sklepienia kolebkowe nad którymi znajduje się strop Kleina na dźwigarach. Na I i II piętrze mury z cegły 20 cm.
Strop gęstożebrowy Ackermana. Ściany II
piętra częściowo drewniane na konstrukcji
z rygli, obite calowymi deskami i supremą.
Okna skrzynkowe, drzwi płycinowe. Budynek od strony Rynku posiada balkon z
balustradą.
Budynek hotelowo-biurowy piętrowy,
częściowo podpiwniczony, dobudowany
do budynku hotelu i sąsiedniego budynku.
Ściany piwnic stanowią częściowo ściany
starego rozebranego budynku. Pozostałe
ściany fundamentowe z betonu żwirowego
gr 60 cm. Ściany parteru i piętra z cegły
palonej. Stropy nad piwnicą ze sklepienia
beczkowego; nad parterem i piętrem stropy
gęstożebrowe. Dach drewniany z więźbą
rżniętą, jednospadowy, kryty dachówką
karpiówką. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Ściany od wewnątrz i
zewnątrz tynkowane. Podłogi drewniane,
klepka dębowa na podłożu betonowym.
W piwnicy posadzka betonowa. Drzwi płycinowe, okna skrzynkowe. Weranda na piętrze wykonana z płyty i ścianki żelbetowej,
przeszklona oknami lekkimi stalowymi
z daszkiem drewnianym od wewnątrz.
Mur oporowy przy wejściu do piwnicy od
strony podwórza o długości 4,7 m, wykonany z betonu żwirowego z osadzoną balustradą z rur stalowych. Ponadto mur kamienny o długości 8,7 m.
W Informatorze Turystycznym pt. „Dukla i okolice” wydanym w 1967 r. przez
Wydawnictwo
Artystyczno-Graficzne
w Krakowie podano, iż Hotel Miejski „Turysta” w Dukli (tel. 46) posiada 69 miejsc
noclegowych w 10 salach sypialnych, trzy
i więcej osobowych. Obiekt posiada recepcję i świetlicę oraz istnieje możliwość skorzystania z gorącej wody jak również prowadzi Punkt Informacji Turystycznej. Ponadto w sezonie letnim PTTK prowadzi
w parku miejskim obozowisko na 20
miejsc zlokalizowane w pięciu domkach
kempingowych z możliwością rozłożenia
dodatkowych namiotów. Lokalową bazę
turystyczną uzupełniało czynne w okresie
wakacyjnym szkolne schronisko wycieczkowe na 42 miejsca noclegowe, zlokalizowane w Szkole Podstawowej Nr 2 przy
ulicy Kościuszki oraz całoroczne kwatery
prywatne na około 60 miejsc.
Prowadzenie Hotelu Miejskiego przez
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Dukli było zajęciem nieopłacalnym,
wręcz przynoszącym straty. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Krośnie reprezentowane przez Prezesa Zarządu Oddziału - Władysława Niepokoja, Sekretarza Oddziału – Mariana
Terleckiego oraz urzędującego członka Za-

rządu – Kazimierza Finfę, wystąpiło 26
czerwca 1971 roku do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dukli z pisemnym wnioskiem o przekazanie na własność
PTTK zabudowanej nieruchomości położonej przy dukielskim Rynku i wykorzystywanej dotychczas jako Hotel Miejski,
z przeznaczeniem na prowadzenie Domu
Wycieczkowego PTTK. We wniosku podano, że przekazana nieruchomość będzie
obiektem otwartym i wykorzystywanym na
potrzeby społeczeństwa i turystów. Przekazanie wyposażenia miało według deklaracji występującego nastąpić na podstawie
wyceny dokonanej przez powołaną komisję szacunkowo-inwentaryzacyjną. Warunki przekazania ustalono wcześniej na
posiedzeniu Prezydium MRN w Dukli odbytym w dniu 22 maja 1971 r., kiedy określono wysokość opłaty rocznej – 1,5%
wartości budynku figurującej w inwentarzu. Prezydium MRN w Dukli na posiedzeniu odbytym 29 czerwca 1971 r. podjęło
uchwałę Nr 48/109/71 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie przekazania Hotelu Miejskiego „Turysta” w Dukli
na rzecz PTTK Oddział w Krośnie. Upoważniono Jana Zalewskiego - Przewodniczącego Prezydium MRN w Dukli, do powołania komisji inwentaryzacyjnej, która
zajmie się przekazaniem hotelu według
stanu bilansowego na dzień 30 czerwca
1971 r. Wykonanie uchwały powierzono
Sekretarzowi Miejskiemu – Wojciechowi
Pirogowi, a nadzór nad jej wykonaniem
Przewodniczącemu PMRN w Dukli.
11 X 1971 r. Zarząd Oddziału PTTK w
Krośnie zwrócił się pismem L.dz. .444/71
do PPRN Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie o przekazanie w wieczyste użytkowanie działki nr
108 wraz z budynkiem Hotelu Miejskiego
„Turysta” w Dukli, Rynek 25 dla urządzenia Domu Wycieczkowego PTTK, służącego turystom coraz liczniej odwiedzającym Ziemię Krośnieńską jak również
udającym się poprzez przejście graniczne
w Barwinku na Bałkany.
11 X 1971 r. Architekt Powiatowy mgr
inż. arch. Stanisław Pąprowicz – kierownik Wydziału BUiA Prezydium PRN w
Krośnie wyraził zgodę (pismo znak: BUA440/440/71) na adaptację hotelu w Dukli
na Dom Wycieczkowy PTTK.
3 XI 1971 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium
WRN w Rzeszowie pismem znak: GKM.
III-620/44/71 zwrócił do PPRN WGKiM
w Krośnie nadesłane dokumenty w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste
terenu zabudowanego położonego w Dukli informując, że osobowość prawną posiada Zarząd Główny PTTK i na jego rzecz
można ustanowić użytkowanie wieczyste.
nr 8/2018

Ponadto poinformowano, iż celem uzyskania zgody na przekazanie terenu należy nadesłać dokumenty wymienione w dalszej
części pisma.
15 XI 1971 r. PPRN WGKiM w Krośnie przesłał do PWRN WGKiM w Rzeszowie za pismem znak: GKM-ZGT-62/45/71
wniosek ZO PTTK w Krośnie, dotyczący
przekazania w użytkowanie wieczyste zabudowanej budynkiem hotelowym nieruchomości położonej w Dukli oznaczonej
nr 153/1 o pow. 470 m2 na cele związane
z działalnością usługową PTTK.
4 XII 1971 r. Prezydium MRN w Dukli wyraziło pisemną pozytywną opinię Nr
48/109/71 w sprawie przekazania PTTK w
użytkowanie wieczyste działki oznaczonej
nr 153/1 o pow. 470 m2 w Dukli wraz ze
znajdującym się na niej budynkiem, z przeznaczeniem na hotel dla PTTK.
4 XII 1971 r. Ludwik Nowak - Przewodniczący Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego PPRN w Krośnie
pismem znak: Pl.IV-011/23/71 poinformował ZO PTTK w Krośnie o celowości
przekazania PTTK Krosno Hotelu Komunalnego w Dukli wraz z działką budowlaną
o pow. 678 m2, ze względu na rozwijający
się ruch turystyczny.
4 XII 1971 r. PPRN WGKiM w Krośnie
przesłał do PWRN WGKiM w Rzeszowie za pismem znak: GKM-ZGT-62/45/71
wniosek ZO PTTK w Krośnie dotyczący
przekazania w użytkowanie wieczyste zabudowanej budynkiem hotelowym nieruchomości położonej w Dukli oznaczonej
nr 153/1 o pow. 470 m2 na cele związane z
działalnością usługową PTTK.
9 XII 1971 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium
WRN w Rzeszowie decyzją znak: GKM.
III-620/44/71 wyraził zgodę na ustanowienie użytkowania wieczystego terenu położonego w Dukli oznaczonego jako działka
nr 153/1 o pow. 470 m2, z przeznaczeniem
na rzecz PTTK jako Dom Wycieczkowy.
10 XII 1971 r. decyzja WGKiM PPRN
w Krośnie znak: GKM-ZGT-62/45/71
o przekazaniu PTTK ZO w Krośnie w
użytkowanie wieczyste na lat 99 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Dukli-Rynek 25, składającej się z działki nr 153/1 o pow. 470 m2
wraz z budynkiem przeznaczonym na Dom
Wycieczkowy PTTK
4 I 1972 r. akt notarialny w Państwowym Biurze Notarialnym w Krośnie przed
notariuszem Henrykiem Małyszem (Repertorium A numer 14/72) zawarty pomiędzy
Skarbem Państwa WGKiM PPRN w Krośnie a Zarządem Oddziału PTTK w Krośnie reprezentowanym przez Władysława
Niepokoja, Mariana Terleckiego i Kazimierza Finfę (Prezes, Sekretarz, Kierownik – członek Prezydium ZO PTTK). Stanr 328

wający okazali odrys mapy uzupełniającej
miasta Dukla, gdzie działka budowlana nr
108 obszaru 6 a 51 m2 dzieli się na działki
nr 153/1 i 153/2, wpisane do ewidencji w
składnicy geodezyjnej PBGiUR w Krośnie. Przedstawiono zezwolenie Wydziału
Rolnictwa i Leśnictwa PPRN w Krośnie
na dokonanie podziału działki budowlanej
nr 108 oraz operat szacunkowy budynków
i urządzeń budowlanych sporządzony przez
biegłego mgr inż. Stefana Oskrobę. Strony
oświadczyły, że na działce nr 153/1 w Dukli znajdują się: budynek hotelowy piętrowy, murowany, kryty dachówką, o kubaturze 2 892 m3, budynek hotelowo-biurowy
również piętrowy, murowany, kryty dachówką o kubaturze 592 m3 oraz mur oporowy, schody wejściowe i mur z kamienia,
o łącznej wartości szacunkowej 713 401 zł.
Decyzją z dnia 10 XII 1971 r. znak: GKMZGT-62/45/71 WGKiM PPRN w Krośnie
postanowił oddać w użytkowanie wieczyste PTTK Zarządowi Oddziału w Krośnie
na 99 lat działkę nr 153/1 obszaru 4 a 70
m2 wraz z zabudowaniami hotelowymi
tam stojącymi. Adam Gołąbek działający
imieniem Skarbu Państwa oświadczył, że
oddaje PTTK w użytkowanie wieczyste
wcześniej opisaną działkę nr 153/1 w Dukli wraz z zabudowaniami hotelowymi tam
stojącymi na okres 99 lat, z przeznaczeniem znajdujących się tam budynków na
Dom Wycieczkowy PTTK w Dukli. Zgromadzeni w PBN członkowie Zarządu Oddziału PTTK w Krośnie oświadczyli, że
wyrażają zgodę na opisane czynności ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.
15 I 1972 r. protokół zdawczo-odbiorczy przekazania nieruchomości oznaczonej
jako działka nr 153/1 o pow. 470 m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz
ZO PTTK w Krośnie
28 XII 1973 r. pismo ZO PTTK
w Krośnie do ZG PTTK w Warszawie – w
związku z nie otrzymaniem zezwolenia ZG
PTTK na prowadzenie działalności noclegowej w Domu Wycieczkowym PTTK w
Dukli, ZO w Krośnie zawiadamia o przekazaniu Domu Wycieczkowego PTTK w
Dukli - OZOT PTTK w Sanoku
18 IV 1974 r. umowa użyczenia zawarta pomiędzy ZO PTTK w Krośnie
(Użyczający) a Okręgowym Zespołem
Obiektów Turystycznych PTTK w Sanoku
((Biorący), na podstawie której Użyczający przekazał Biorącemu w nieodpłatne
użytkowanie działkę wraz z częścią składową w postaci budynku piętrowego o powierzchni zabudowy 295,42 m2, za wyjątkiem pokoi o pow. 51,28 m2 podnajmowanych przez Urząd Miasta w Dukli wraz z
zapleczem oraz przynależnym terenem
obok budynku.
W chwili obecnej budynek nr 18 na
działce nr 153/1 o pow. 468 m2 przy du-

kielskim Rynku pozostaje w użytkowaniu wieczystym Bieszczadzkich Schronisk
i Hoteli PTTK Sp. z o. o. w Sanoku, do
których został wniesiony jako udział przez
Oddział PTTK w Krośnie. W wynajmowanym obiekcie prowadzona jest nadal działalność jako „Dom Wycieczkowy PTTK
w Dukli”, w którym znajdują się miejsca
noclegowe (58 miejsc noclegowych całorocznych) oraz miejsca konsumpcyjne, kawiarnia i kiosk. Obiekt dysponuje dwiema
salami restauracyjnymi na łączną ilość 70
miejsc. Jedna z sal urządzona jest w stylu
tawerny pirackiej z bufetem znajdującym
się na atrapie statku żaglowego. Serwowane są tam tradycyjne dania kuchni polskiej i regionalnej. Druga sala urządzona
jest w stylu karaibsko-afrykańskiej wyspy,
z licznymi rzeźbami i akcentami uatrakcyjniającymi spędzenie wolnego czasu. Bufet
na tej sali wykonany jest na wzór afrykańskiej chaty krytej trzciną - tu podawane są
egzotyczne dania z całego świata i wszechobecna obecnie pizza. Istnieje możliwość
indywidualnego przygotowania dań nie będących w stałej karcie restauracyjnej zakładu. A może patrząc na historię tego budynku, cała część usługowa obiektu powinna zostać nazwana „Jangrodem”?
Kończąc, należy wspomnieć kilka słów
traktujących o tytule tego artykułu: „Widok
z okna …”. Otóż od trzech lat, z okna przydzielonego pomieszczenia w którym autor
swoje umiejętności zawodowe wykorzystuję do prac powierzonych przez dukielski Magistrat, roztacza się widok na zaplecze Domu Wycieczkowego PTTK w Dukli. Widać z daleka, iż jest to budynek starej architektury, wymagający obecnie pewnej zwiększonej troski gospodarza, zwłaszcza na zapleczu, aby nie osiągnął stanu, w
którym trwał siedemdziesiąt lat temu. Dlatego 25 czerwca 2018 r. rozpoczęto prace
w zakresie wymiany pokrycia dachowego
na nowy rodzaj blachy, albowiem dotychczasowe położone przed rokiem 1972 i niedostatecznie konserwowane, po pół wieku
istnienia wymaga takich zabiegów. To
było impulsem do poszukiwań historycznych, efektami których podzielono się niniejszym z czytelnikami DPS-u. Pierwotny
dwór obronny Jana Męcińskiego - „Jangród”, musiał składać się również z sąsiednich dawnych parcel budowlanych (pb) nr
107 i 109. Dopiero po przejściu w władanie izraelitów i przebudowie w 1888 roku,
po wielkich pożarach Dukli w 1884 i 1885
roku, nastąpiło zapewne rozczłonkowanie
posiadłości gruntowej, które trwa do dzisiaj, chociaż widok z dukielskiego Rynku
tych trzech budynków sprawia wrażenie,
że jest to jeden kompleks budowlany.
Może coś zostało pominięte w tej historii …
Janusz Kubit
Zdjęcia na str. 27
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Alfred Biesiadecki (1839-1889) z Dukli,
pionier histopatologii, lekarz, naukowiec
Osoba Alfreda Biesiadeckiego jest
dzisiaj zapomniana i mało znana, choć jak
sądzę warta jest przypomnienia i poznania.
Wpisał się on na stałe do historii medycyny polskiej, wymieniany jest w „Historii Medycyny Polskiej” wydawnictwo Call
Med UJ, „Słowniku Lekarzy Polskich” St.
Koźmińskiego wydanego w 1888 r., notkę
biograficzną przedstawił Leon Wachholz
w „Polskim Słowniku Biograficznym” wydanym w 1936 r.
Kim był i czym się zasłużył człowiek,
o którym się dzisiaj mało pisze i wspomina? Najkrócej można powiedzieć, że to
lekarz, uczony, społecznik.
Pierwszą informację o nim, bardzo lakoniczną znajdujemy w „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” pod redakcją Sulimierskiego, Chlebowskiego i Walewskiego wydanego w Warszawie w 1881 r., gdzie przy
opisie Dukli jest wspomniane, że w miejscowości tej urodził się doktor Alfred Biesiadecki. Postać w owym czasie na tyle
znana, ze znalazła miejsce w wielotomowej pozycji. Skoro pojawiło się to nazwisko, to warto sięgnąć dalej, by poznać jego
życiowe osiągniecia i dokonania. Szereg informacji można znaleźć w „Polskim Słow-

Grób Alfereda Biesiadeckiego na cmentarzu
Łyczakowskim we Lwowie, źródło: internet
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niku Biograficznym”. Życie urodzonego 12
marca 1839 wybitnego człowieka można
prześledzić przez poznanie jego pracy i życiowych sukcesów. Można je przedstawić
na kilku płaszczyznach, ale zawsze oscylują one wokół medycyny. Zainteresowania
Biesiadeckiego skupiają się na:
Medycynie i lecznictwie
W latach 1856-57 odbył studia lekarskie w Wiedniu i tam w 1862 r. uzyskał
stopień doktora medycyny i chirurgii (wg
klasyfikacji zawodów w owym czasie),
a w 1863 r. stopień magistra położnictwa.
Po studiach zatrudnił się w szpitalu powszechnym w Wiedniu, gdzie przez 3 lata
pełnił obowiązki sekundariusza (wspierającego w leczeniu, praktykanta).
1865 r. mianowany przez Wydział Lekarski Uniwersytetu Wiedeńskiego asystentem zakładu anatomii patologicznej.
W ciągu 3 lat pracy dał się poznać i zyskał opinie najlepszego spośród asystentów
o dużych zdolnościach naukowych i nauczycielskich. Do 1868 r. ogłosił w języku
niemieckim wiele prac naukowych o trwałej wartości. W tym czasie wykonał wiele
prac naukowych pod kierunkiem uczonych
z Heidelberga, Giessen, Petersburga, Bostonu i Nowego Jorku. Te naukowe i nauczycielskie sukcesy utorowały drogę młodemu, bo liczącemu 29 lat życia Biesiadeckiemu do katedry anatomii patologicznej
w Krakowie. Jesienią 1868 r. objął ją i prowadził prze 8 lat, a porzucił zniechęcony odmową rządu budowy odpowiedniej katedry,
która odpowiadałaby jego naukowym ambicjom. W 1872 r. został czynnym członkiem
Krakowskiej Akademii Umiejętności, a w
1875 dziekanem Wydziału Lekarskiego i
objął stanowisko „protomedyka” tj. naczelnego referenta zdrowia publicznego w Namiestnictwie we Lwowie. Dziś pewnie to
stanowisko zbliżone byłoby do naczelnego
lekarza lub ministra zdrowia w rządzie.
Pracując w Krakowie wydał szereg prac,
część w języku niemieckim. St. Koźmiński
w „Słowniku Lekarzy Polskich” (wydawnictwo Warszawa 1888) wymienia 33 tytuły
prac. Był autorem takich pozycji jak: „Anatomia patologiczna skóry”, „Przyczynek do
anatomii, fizjologii i patologii naczyń chłonicowych skóry”, prac o zatokach otrzewnych, przepuklinach wewnętrznych i rzadkich wrodzonych wadach serca.
Był pierwszym w świecie naukowcem,
który zwrócił uwagę na anatomię patologiczną skóry i był twórcą nauki o niej.

„Czas rozgromić stereotypy”!
Realizacja projektu w Nowej Wsi
Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego Stowarzyszenie „Razem lepiej” otrzymało dofinansowanie projektu
z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. „Czas rozgromić stereotypy” na
realizację zadań wynikających z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej
na lata 2016-2023 ”.
Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców Nowej Wsi, Trzciany
i Zawadki Rymanowskiej. Składa się on z
następujących działań:
1. „Wędrujący Klub Kijkarzy”, czyli
o tym jak zdrowy tryb życia łączy pokolenia
2. Udział beneficjentów w spektaklu teatralnym w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

Alfred Biesiadecki, żródło: internet

Jako uczony wykształcił w swojej specjalności uczniów, którzy zajęli wysokie
stanowiska lekarzy i profesorów medycyny, głównie medycyny sądowej i dermatologii.
Organizacji pracy w służbie zdrowia
Będąc protomedykiem wpłynął na organizację pracy lekarzy powiatowych
i miał wpływ na wprowadzenie różnych
ulepszeń w zakresie higieny publicznej.
Jego zabiegom zawdzięcza się utworzenie Szkoły Weterynaryjnej, zmienionej
później w Akademię. Też z jego inicjatywy
utworzono pierwszy zakład bakteriologiczny. Przez wiele lat zajmował stanowisko prezesa Towarzystwa Lekarskiego Galicyjskiego, gdzie był rzecznikiem utworzenia funduszu wsparcia dla wdów i sierot po lekarzach. Dla tego towarzystwa założył i organizował bibliotekę.
W trzecim ćwierćwieczu XIX w. w Gubernii Astrachańskiej, w delcie Wołgi szerzy się dżuma. Zaraza ta w XIV i do połowy XV w. zdziesiątkowała ludność Europy, głownie południowo-zachodniej,
zmniejszając liczbę ludności o co najmniej
20 %. Roznoszona była głownie przez gryzonie i pchły , w miejscach gdzie warunki
higieniczne pozostawiały wiele do życzenia. Zidentyfikowana w 1894 r. przez Aleksandra Yersina, szwajcarsko-francuskiego
badacza. W latach 1878-79 była przedmiotem zainteresowania Biesiadeckiego,
który bezinteresownie badał jej przebieg
i leczył nad Wołgą. Za przeprowadzoną misję naukową (niebezpieczną i międzynaronr 8/2018

dową) złożył z niej sprawozdanie czym zyskał szerokie uznanie i odznaczony został
przez rządy państw Austrii, Rosji i Niemiec. Świadczy to o randze wyników prac,
ale też o obawach państw przed rozprzestrzenianiem się choroby.
Biesiadecki zmarł w wieku zaledwie
50 lat sprawując funkcje protomedyka we
Lwowie. Wspomina o nim St.S Nicieja
w opisie cmentarza Łyczakowskiego we
Lwowie. Zamieszcza krótką wzmiankę
wymieniając osiągniecia zmarłego i lata
w których żył. Grób jest prostą mogiłą bez
wartości artystycznych, kryjacy prochy
zmarłego.
Syn Biesiadeckiego - Józef urodzony
w Krakowie w 1870 r. zginął w Tatrach 18
sierpnia 1886r. podczas zejścia z Czerwonych Wierchów. Chodził do VI klasy gimnazjum, o czym wspomina proboszcz Zakopanego ksiądz Stolarczyk, który również
odprawił pogrzeb w asyście wielu księży,
o czym pisze w „Kronice Parafii Zakopiańskiej”. Był to jeden z pierwszych wypadków śmiertelnych gości przyjeżdzających
do Zakopanego. Pochowany jest na starym
cmentarzu na Pęksowym Brzysku w Zakopanem.
Postać Alfreda Biesiadeckiego mogłaby być patronem ulicy lub którejś z placówek służby zdrowia.
Zdzisław Zaniewicz
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3. „Nie licz wiosen, zliczaj kwiaty”, czyli
o tym jak projektowanie i gospodarowanie ogrodu łączy pokolenia
4. „Masz w sobie eliksir młodości”, czyli
o tym, że piękno nie posiada metryki
5. „Bal jak za dawnych czasów…”, czyli
integracja uczestników projektu w czasie świetnej zabawy
Głównym celem projektu jest wzmocnienie więzi międzypokoleniowych poprzez wspólne a jednocześnie różnorodne
i kreatywne spędzanie wolnego czasu.
Projekt zakłada realizację kontrastowych
przedsięwzięć, tak aby beneficjenci mogli
poznać siebie nawzajem na odmiennych
płaszczyznach, dostosowanych zarówno
dla młodych ludzi jak i seniorów. Chcemy
udowodnić, że w każdym wieku można
aktywnie działać i kreować swój los.
W każdym wieku można zawierać przyjaźnie i budować solidne więzi międzypokoleniowe.
Dotychczas w ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia z nordic walking, gdzie pod bacznym okiem instruktora p. Piotra Drozda i w pięknej scenerii
Dukielszczyzny uczestnicy zgłębiali zasady prawidłowej techniki marszu oraz pozytywnych oddziaływań tego sportu na ich
zdrowie. Beneficjenci zadania dodatkowo
otrzymali zestawy do uprawiania nordic
walking, inspirujące koszulki oraz odblaski.
Kolejnym przeprowadzonym działaniem były warsztaty ze zdrowego odżywiania przeprowadzone przez p. Ewę
Ciuła. Uczestnicy z zakupionych wcześniej produktów mogli sporządzić wartościowe, zdrowe posiłki. W ramach projektu
zakupione zostały ponadto garnki i patelnie niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. Nie zabrakło smacznych koktajli,
zup, szaszłyków, przystawek czy deserów.
Warsztaty zakończone zostały znakomicie przygotowaną prezentacją przez prowadzącą zajęcia. Wszystkie przepisy zostały spisane w specjalnie zakupionych na
tę okazję ekologicznych notesach.
Ostatnim zrealizowanym zadaniem
były warsztaty z pielęgnacji ciała i wizażu
przeprowadzone przez p. Natalię Pałka.
Zaadresowane zostały one do wszystkich
kobiet pragnących nauczyć się, jak kreować własny wizerunek, korygować nie-

doskonałości natury i podkreślać swoje
atuty. W części praktycznej miało miejsce
omówienie poprawnej techniki wykonania makijażu z podziałem na poszczególne
etapy, jak również omówienie kosmetyków
używanych w trakcie warsztatów. Prowadząca wykonała różnorodne rodzaje makijażu. Na zakończenie warsztatów każda
z uczestniczek otrzymała folder ze specjalnie przygotowanymi maseczkami z domowych składników.
Do zrealizowania pozostały jeszcze takie zadania jak bezpłatny udział 54 beneficjentów w spektaklu teatralnym w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, zaprojektowanie i zagospodarowanie
ogrodu przy budynku Domu Ludowego
w Nowej Wsi poprzez m.in. zakup kwiatów, krzewów, drzew ozdobnych, mebli
i dekoracji ogrodowych, narzędzi ogrodniczych oraz grilla cateringowego. Podsumowaniem projektu będzie integracja uczestników pn. „Bal jak za dawnych lat…”
Omawiany projekt nie jest jedynym realizowanym przez Stowarzyszenie „Razem
lepiej”. Decyzją Zarządu Województwa
Podkarpackiego otrzymaliśmy ponadto dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na realizację zadań w zakresie wspierania dziecka,
rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
na lata 2014-2020”. Obecnie trwa przygotowanie umowy. Dofinansowany projekt
nosi nazwę „Rodzina na szóstkę”.
Działania te po raz kolejny potwierdzają, że stowarzyszenie to nie tylko hasło
czy martwy twór. Stowarzyszenie to przede
wszystkim ludzie i ich zaangażowanie. To
wieczne dylematy, tysiące wyrzeczeń, miliony pomysłów. To inicjatywa, która jest
reakcją na potrzeby. To długie rozmowy
i nieprzespane noce. To szukanie weny
w czasie pisania projektów. To bezinteresowność. To uśmiech i szczęście kiedy
udaje się osiągnąć cel. To patriotyzm. Najcenniejszy patriotyzm lokalny...
Teresa Belcik
Prezes Stowarzyszenia „Razem lepiej”
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Ośrodek Kultury w Dukli informuje

infor m uje

Słonecznie i z gwiazdami
Dni Dukli 2018 rozpoczęły się uroczystą sesją Rady Miejskiej w Dukli, która
odbyła się tradycyjnie w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli. W sesji uczestniczyli również: burmistrz Dukli Andrzej
Bytnar, zastępca burmistrza Elżbieta Wróbel, sekretarz gminy Halina Cycak i skarbnik gminy Jolanta Bik, a także zaproszeni
goście. Uczestnicy sesji wysłuchali referatu
kustosza dukielskiego muzeum pani Aleksandry Żółkoś pt. „250. Rocznica Konfederacji Barskiej”, w którym prelegentka
podkreślając, że było to pierwsze polskie
powstanie narodowe w obronie ojczyzny,
wiary i wolności nawiązała do obchodów
100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pokazała także związki dukielszczyzny z Konfederacją Barską. Na zakończenie wysłuchano koncertu pieśni patriotycznych złożonego z Hymnu Konfederatów Barskich, pożegnania Ojczyzny, Roty,
Piechoty, Marszu Brygady Legionów, Pieśni „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”
w wykonaniu artysty Dawida Dudka.
W sobotę 7 lipca już w godzinach
wcześniejszych rozpoczęły się imprezy towarzyszące Dniom Dukli 2018. O godz.
11.00 na obiektach MOSiR Dukla rozpoczęły się 2. Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Podkarpacia w Beach Soccerze pod honorowym patronatem Burmistrza Dukli. Organizatorem mistrzostw był
Wydział Futsalu Podkarpackiego Związku
Piłki Nożnej. Zawody trwały do godzin
wieczornych. O godz. 21.00 organizatorzy
wręczyli puchary i medale dla zwycięskich
drużyn, a panie: zastępca burmistrza Dukli
Elżbieta Wróbel i sekretarz gminy Dukla
Halina Cycak puchary dla najlepszego zawodnika, strzelca i bramkarza, które ufundował burmistrz Dukli.
Najlepsze drużyny mistrzostw to:
- JKS Jarosław - 1 miejsce,
- HEIRO Rzeszów – 2. miejsce,
- PROJEKTANT Zaczernie – 3. miejsce.
Najlepszym zawodnikiem okazał się
Paweł Hady z HEIRO Rzeszów, najlepszym strzelcem Adrian Nowak z PROJEKTANTA Zaczernie, a najlepszym bramkarzem Marcin Sobień z JKS Jarosław.
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O godzinie 16.00 rozpoczął się II Bieg
św. Jana z Dukli na dystansach 5 i 15 km,
którego organizatorem był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli. Wzięło
w nim udział 226 biegaczy. Na dystansie
15 km zwycięzcą w kat. kobiet była Magdalena Łączak (z czasem 1:07:44 godz.),
a w kat. mężczyzn Paweł Smędowski, który
pokonał dystans w czasie 0:54:48 godz. Na
dystansie 5 km najszybszym zawodnikiem
był Szymon Zięba (czas0:16:57 godz.),
a najszybszą zawodniczką była Sabina Leś
(czas0:19:05 godz.). Najlepsi zawodnicy w
kat. Open otrzymali nagrody finansowe,
statuetki oraz dyplomy. W kategoriach
wiekowych dyplomy i statuetki. Każdy zawodnik, który ukończył bieg, otrzymał pamiątkowy medal. Najszybszy zawodnik na
15 km otrzymał dodatkowo tablet ufundowany przez zdro-vita.pl, Szkółka Bylin,
KampanieSeo.pl
W tym samym czasie na stadionie MOSiR Dukla trwały mecze piłkarskie drużyn oldboy z Opalyi – Węgry, Bajut – Rumunia, Berezne Wielkie – Ukraina i Dukli – Polska. Zwycięska drużyną okazała
się drużyna gospodarzy.
O godz. 19.00 burmistrz Dukli oficjalnie otworzył Dni Dukli 2018 i przekazał symboliczny klucz do bram miasta na
ręce pani dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli Małgorzaty Walaszczyk-Faryj, organizatora imprezy. Burmistrz wręczył kapitanom drużyn oldboyów puchary, po czym
każda z drużyn odśpiewała piosenkę w języku ojczystym.
Przygotowano imprezy dla wszystkich
grup wiekowych, od godziny 18.00 trwał
program interaktywny dla dzieci, podczas
którego wystąpiły zespoły dziecięce działające przy Ośrodku Kultury w Dukli i odbyły się wybory Małej Miss i Małego Mistera Dni Dukli 2018. W tym roku po raz
pierwszy konferansjerkę podczas wyborów
prowadziły dziewczynki Zosia Baran i Ula
Jakieła, szło im znakomicie. Trzy osobowe
jury nie miało łatwego zadania. Ostatecznie decyzje zapadły i Małą Miss Dni Dukli
2018 została 3,5 letnia Kornelia Walczak
z Teodorówki, a Małym Misterem Dni Dukli 2018 7,5 letni Oliwier Haratym z Ol-

Jarmark Berezniański 2018

Fot. Krystyna Boczar-Różewicz

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

kusza. Wieczorem wystąpił Zespół Revolution, a gwiazdą sobotniego wieczoru był
Kabaret CIACH.
Drugi dzień Dni Dukli rozpoczął się
wręczeniem nagród Burmistrza Dukli we
„Współzawodnictwie w Dziedzinie Kultury Szkół Gminy Dukla”. Wyniki rywalizacji w:
kategorii szkół podstawowych:
I miejsce i 3 000 zł: SP w Iwli,
II miejsce i 2 000 zł: SP w Dukli
III miejsce i 1 000 zł: SP w Równem,
oraz w kategorii uczniów wygaszanych
klas gimnazjalnych w ramach szkół
gminnych:
I miejsce i 3 000 zł: SP w Jasionce
II miejsce i 2 000 zł: ZS nr 2 w Dukli
III miejsce i 1 000 zł: SP w Głojscach
III miejsce i 1 000 zł: SP w Tylawie.
Potem Kapela Duklanie i Zespół Szarotka – Duklanie otworzyli blok estradowy
Ośrodka Kultury w Dukli, w którym wystąpili także: zespół „Gabi”, szkółka baletowa,
szkółka skrzypcowa, szkółka muzyczna,
a także duet Diana i Klaudia Dereniowskie.
Koncert Lubelskiej Federacji Bardów
był wspaniały i artyści musieli bisować.
Znakomite widowisko Brodway Show zaprezentowała grupa artystyczna Nairy Ayvazyan. Gwiazdami wieczoru byli w niedzielę zespół, Golden Life, który zagrał
swoje największe przeboje znane z rozgłośni radiowych: „24.11.94” z wymownym
refrenem „Życie choć piękne tak kruche
jest”, „Wszystko to co mam” oraz piosenkę
Marka Jackowskiego „Oprócz błękitnego
nieba”. „Dni Dukli 2018” zakończył występ Tomasza Niecika. Hit gwiazdy disco
polo – „Cztery osiemnastki”, śpiewała cała
widownia. Co najważniejsze pogoda podczas tegorocznych Dni Dukli była wspaniała, słoneczna i wszyscy, kto chciał, bawili się znakomicie.
Katarzyna Błaż

Podczas oficjalnego otwarcia Jarmarku głos zabrała Halina Cycak - sekretarz Gminy Dukla

Występ Kapeli Duklanie
Jedno ze stoisk

Czas rozgromić stereotypy
Fot. [arch. Stowarzyszenia
„Razem Lepiej”]

Uczestniczkom zajęć z nordic walking nie
przeszkadzała nawet pochmurna pogoda

Uczestniczki warsztatów mogły własnoręcznie sporządzić pyszne koktajle z naturalnych
produktów

Warsztaty
w Wołosatem

Ośrodek Kultury składa serdeczne
podziękowania: Miejskiemu Ośrodkowi
Sportu i Rekreacji, Gospodarce Komunalnej i Mieszkaniowej, ZS nr 2 w Dukli, Kołom Gospodyń Wiejskich z Głojsc i Myszkowskiego, Ochotniczym Strażom Pożarnym z Dukli, Iwli i Równego oraz głównemu sponsorowi firmie „Bar Solny”,
za pomoc i wparcie okazane podczas organizacji „Dni Dukli 2018”.
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Burmistrz Jarosław Shukal odwiedzał stoiska jarmarkowe

Fot. Maria Walczak

Napar z ziół przygotowuje
Grażyna Holly
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Tablica poglądowa
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DNI DUKLI 2018
Materiały promocyjne przyciągały gości

Kwiaty dla prelegentki Aleksandry Żółkoś wręczają
burmistrz Dukli i przew. RM w Dukli

Fot. [arch. OK w Dukli]
Lubelska Federacja Bardów podbiła serca słuchaczy
Koncert pieśni patriotycznych na uroczystej sesji
wykonał artysta Dawid Dudek

Występ zespołu Szarotka Duklanie cieszył się powodzeniem

Występ zespołu tańca Gabi

Dni Dukli 2018 oficjalnie rozpoczęte! Powitanie delegacji zagranicznych.
Mała Miss i Mały Mister
Dni Dukli 2018

Widowisko Brodway
Show w wykonaniu
Nairy Ayvazyan i jej
zespołu
Występ szkółki baletowej

Fot. Krystyna Boczar-Różewicz
i Norbert Uliasz
Występ szkółki skrzypcowej
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Wręczenie nagród burmistrza Dukli we Współzawodnictwie w Dziedzinie
Kultury Szkół Gminy Dukla
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Atrakcji dla dzieci było sporo
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Tomasz Niecik
Zespół Golden Life

Cyklokarpaty 2018

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI informuje

Piąte miejsce
w Pruchniku
Zmagania zawodników MTB MOSiR Dukla w Łopusznej

Obóz piłkarski
w Rymanowie

Rywalizacja dukielskich zawodników podczas Cyklokarpat w Pruchniku

II Bieg św. Jana z Dukli

W sobotę 30 czerwca br. zawodnicy MTB MOSiR Dukla wystartowali w maratonie rowerowym Cyklokarpaty w Pruchniku.
Po tygodniowych opadach deszczu trasa była bardzo zwilżona. Na
niemal całej trasie błoto, wielkie kałuże. Mimo tych warunków
dało się jechać, kilka podjazdów trzeba było „robić z buta”, taka
technika pokonywania terenu też jest wliczona w sport kolarski
MTB. Do mety dojechali wszyscy nasi zawodnicy. W kategorii
drużynowej nasza drużyna zajęła piąte miejsce.

Dystans Hobby
Kategoria HK3

5. Renata Burda

Wycieczka krajoznawcza w czasie obozu piłkarskiego w Rymanowie
Uczestnicy II Biegu Sw Jana z Dukli

Turniej w Besku

Zorza Łęki Dukielskie
zwycięzcą

Cyklokarpaty- Łopuszna

Kategoria HM1
1. Maciej Dąbrowiski
10. Gabriel Kowalski
Kategoria HM2
1. Hubert Dudzik
8. Maciek Mierzejewski
11. Norbert Sudia
Kategoria HM3
13. Mateusz Lorenc
23. Sławomir Burda
30. Janusz Krowicki
Kategoria HM4
14. Rafał Dłużniewski

Kategoria MM1

II Bieg św. Jana z Dukli
W sobotnie popołudnie, 7 lipca br. MOSiR Dukla organizował II Bieg Św. Jana z Dukli oraz zawody biegowe dla
dzieci.

Mateusz Lorenc

Odpust w Sanktuarium św. Jana z Dukli

Dystans Giga

Mateusz Lorenc

Kategoria GM2
4. Przemysław Korzec
Klasyfikacja drużynowa
5. MTB MOSiR Dukla

Zawodnicy rocznika 2011 Mosir Dukla podczas Turnieju w Besku

Kategoria MM1

Kategoria GM2
6. Przemysław Korzec
Kategoria GM4
3. Jacek Szczurek
Klasyfikacja drużynowa
8. MTB MOSiR Dukla

Dystans Giga

Fot. [arch. MOSiR Dukla]

Kategoria HM1
11. Filip Uliasz
18. Dominik Gołąbek
Kategoria HM2
1. Hubert Dudzik
Kategoria HM4
12. Rafał Dłużniewski

2. Michał Niezgoda

Kategoria MM3
15. Bogusław Belcik
26. Paweł Litwin

Zawodnik Zorzy Łęki Dukielskie
reprezentujący zwycięską drużynę wraz z Zastępcą Burmistrza
p. Elżbietą Wróbel

Dystans Hobby

Dystans Mega

Dystans Mega

1. Michał Niezgoda

Zawodnicy MTB MOSiR Dukla rywalizowali na górskiej trasie w Łopusznej zajmując ósme miejsce drużynowo. Indywidualnie kilka miejsc na podium w kategoriach wiekowych. Trasa w
opiniach zawodników bardzo ciężka, wymagająca od zawodników dobrej techniki i wytrzymałości.
Wyniki zawodników MTB MOSiR Dukla

Turniej piłkarski rocznika
2011 w Besku
Chłopcy z rocznika 2011 w niedziele 25 czerwca br. rozegrali
kolejny turniej, gdzie mogli rywalizować ze swoimi rówieśnikami
i zdobywać kolejne doświadczenia. Każdy z uczestników został
nagrodzony medalem, a każda drużyna otrzymała puchar.
Mateusz Lorenc

Biegacze do wyboru mieli dwa dystanse; 5 km oraz 15 km.
Trasa krótsza poprowadzona była w 90% po asfalcie, natomiast trasa na 15 km biegła najpierw podłożem asfaltowym,
aby w drugiej części zmienić się w terenowe odcinki leśne
oraz ścieżki polne. Na dwóch dystansach wystartowało łącznie 226 biegaczy. Najszybszym zawodnikiem na długim dystansie był Paweł Smędowski, który pokonał ją w 53 min 48
sek. Najszybszą panią była Magdalena Łączak, która na mecie
uzyskała czas 1 godz. 7 min 44 sek. Na krótszym dystansie najlepszy wśród panów był Szymon Zięba (czas 16 min 57 sek).
Sabina Liziś najszybsza w kategorii pań (czas 19 min 05 sek).
Najlepsi zawodnicy w kat. Open otrzymali nagrody finansowe,
statuetki oraz dyplomy. W kategoriach wiekowych dyplomy
i statuetki. Każdy zawodnik, który ukończył bieg, otrzymał pamiątkowy medal. Najszybszy zawodnik na 15 km otrzymał dodatkowo tablet ufundowany przez zdro-vita.pl, Szkółka Bylin,
KampanieSeo.pl
Szczegółowe wyniki na stronie: www.mosir.dukla.pl
Mateusz Lorenc

Msza odpustowa w sanktuarium św. Jana z Dukli
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Uczestnicy mszy św. Fot. kbr
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I Obóz Piłkarski MOSiR Dukla - Rymanów 2018
DZIEŃ I
26 chłopców i 2 dziewczynki trenujące w Sekcji Piłki Nożnej MOSiR Dukla rozpoczęło pięciodniowy obóz piłkarski organizowany przez naszą sekcję. Obóz zlokalizowany był w Rymanowie z doskonałą bazą do treningu
i rekreacji.
Dzień pierwszy rozpoczęliśmy zakwaterowaniem uczestników oraz
przed popołudniowym treningiem. Po
zajęciach dzieci odpoczęły, a następnie
udaliśmy się na pyszny obiad. W godzinach popołudniowych grupa pierwsza
rozegrała sparing z miejscową szkółką
Activ Pro grupa, druga wybrała się na
wycieczkę rowerową do Rymanowa
Zdroju, natomiast trzecia odbyła drugi
trening na hali sportowej zlokalizowanej przy bazie noclegowej. Po aktywnym dniu zakończonym kolacją uczestnicy obozu obejrzeli mecz Portugalii
z Iranem, a następnie udali się naładować baterie na kolejny dzień.
DZIEŃ II
Godzina 7.00 pobudka, toaleta,
apel i poranna gimnastyka, 8.00 energetyczne śniadanie i po krótkiej przerwie ciężka praca. Treningi piłkarskie
przeplatamy wycieczkami rowerowymi (10 km w nogach to nie lada wyczyn dla 8- latków, starsi po południu
przekroczyli 20 km). 13.00 jak zawsze
obiad, a po nim wykład o bezpieczeństwie na wakacjach, przeprowadzony
przez strażaka z JRG Krosno. Chwila
odpoczynku i powrót do pracy, tym razem młodsi zawodnicy rozegrali mecze kontrolne z Activ Pro Rymanów,
a starsi udali się na wcześniej wspomniana wycieczkę rowerową. Pogoda
podobnie jak i wczoraj nas oszczędzała
(odrobina deszczu nie była w stanie popsuć nam dobrej zabawy).
DZIEŃ III
Tego ranka przywitało nas pochmurne niebo. Prognozy na późniejsze godziny też nie wyglądały obiecująco. Mimo wszystko zamierzaliśmy
ściśle trzymać się naszego planu i nie
zrezygnować z zaplanowanych atrakcji. O 9.00 wsiedliśmy do busa i ruszyliśmy w stronę bieszczadzkiego morza.
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Na miejscu udało nam się wynająć najlepszą łajbę w okolicy. Piracki okręt
niczym w „Piratach z Karaibów” nosi
nas po burzliwych falach Zalewu Solińskiego. Po ciekawym rejsie zawinęliśmy do portu. Czas na obiad, spacer,
i pamiątki. Troszkę zmęczeni i senni
wróciliśmy do Rymanowa. Krótka
chwila na odpoczynek i rozegraliśmy
zaplanowane gry wewnętrzne na stadionie Start Rymanów. Po powrocie,
jak zawsze przyszedł czas na porządki
oraz podsumowanie dnia.
DZIEŃ IV
Podobnie jak zeszłego dnia pochmurny poranek przywitał obozowiczów. Niestety, dzisiaj przez niesprzyjającą aurę musieliśmy zrezygnować z kąpieli na otwartym basenie w
Brzozowie. Nie zraziliśmy się jednak,
szybka organizacja i jest alternatywa;
jedziemy do SPA, borowinka, solanka
itp. odpada ale basen musi być! Po harcach na basenie przyszedł czas na konkursy piłkarskie, oczywiście z nagrodami. Obiad, odpoczynek i obowiązkowo Polska – Japonia. Nim jednak za-

brzmiał pierwszy gwizdek, krótki spacer po lesie. Po meczu reprezentacji,
kolacja, a po kolacji prawdziwe zmagania. Czterech trenerów, cztery zespoły
i emocje nie mniejsze niż na mundialu.
Zwyciężyli oczywiście najlepsi :)
DZIEŃ V
Wszystko co dobre szybko się kończy i tak też było tym razem. Ostatniego dnia nie udało się zrealizować
planowanej wycieczki rowerowej.
Troszkę zawiedzeni brakiem dwóch
kółek spędziliśmy przedpołudnie w kinie. Rewelacyjny seans szybko zrekompensował niezrealizowane atrakcje. Po powrocie z kina odbyło się bardzo ciekawe spotkanie z panem policjantem. Koniec dnia to wspólny grill,
uroczyste wręczenie pamiątkowych
certyfikatów, koszulek i medali, które
pozwolą na długo zapamiętać początek
tego lata. Udane kilka dni przepełnione
zabawą, ale też ciężką pracą zaowocują
w przyszłości i pozostawią miłe wspomnienia w pamięci uczestników, rodziców i opiekunów.

Puchar Smoka
w Łysej Górze
W niedzielę, 8 lipca br. w Łysej Górze została rozegrana II edycja „Pucharu Smoka” Zawody rozgrywane były w formule XC. Na starcie stanęło blisko 140 zawodników.
Wyniki naszych zawodników:
Kategoria dziewczynki 7-8 lat
4. Amelia Burda
Kategoria chłopcy 7-8 lat
3. Staś Szopa
Kategoria dziewczęta do 12 lat
5. Joanna Burda
Kategoria chłopcy 11-12 lat
5. Adrian Czarnawski
8. Seweryn Belcik
Kategoria junior młodszy
1. Maciej Dąbrowski
2. Gabriel Kowalski
Kategoria kobiety do 16 lat
3. Julia Gołąbek
Kategoria kobiety powyżej 16 lat
5. Renata Burda
Kategoria mężczyźni 20-35 lat
5. Hubert Dudzik
Kategoria mężczyźni powyżej 45 lat
1. Robert Albrycht
Mateusz Lorenc

Michał Szopa

Zorza Łęki Dukielskie zwycięzcą
Gminnego Turnieju Piłki Nożnej
Cztery zespoły przystąpiły do rywalizacji w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Klubów Sportowych i Stowarzyszeń o Puchar Burmistrza Dukli. Turniej odbył się w niedziele 15 lipca br. na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli. Drużyny
rywalizowały „każdy z każdym”. Po kilku godzinnych zmaganiach najlepszy okazał się
zespół Zorzy Łęki Dukielskie przed Przełęczą Dukla i Beskidem Równe. Zwycięzca reprezentował będzie Gminę Dukla w zawodach powiatowych.
Wyniki turnieju:
Przełęcz Dukla – Zorza Łęki Dukielskie 0:1
Huragan Jasionka – Beskid Równe 0:1
Huragan Jasionka – Zorza Łęki Dukielskie 0:0
Beskid Równe – Przełęcz Dukla 0:3
Przełęcz Dukla – Huragan Jasionka 1:1
Beskid Równe – Zorza Łęki Dukielskie 0:2
Końcowa klasyfikacja turnieju:
I miejsce Zorza Łęki Dukielskie
II miejsce Przełęcz Dukla
III miejsce Beskid Równe
IV miejsce Huragan Jasionka
Damian Leśniak
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Cyklokarpaty w Wojniczu
Kolarze MTB MOSiR Dukla mają za sobą kolejny start w maratonie Cyklokarpaty, tym razem w Wojniczu. Rywalizacja toczyła się na trzech dystansach, na
mocno interwałowej trasie. Mimo sporych opadów deszczu na kilka dni przed maratonem, trasy były przejezdne z siodełka rowerowego. Drużynowo nasza sekcja zajęła piąte miejsce, indywidualnie kilku zawodników stanęło na podium w kategoriach wiekowych. Na wielkie brawa zasługują młodzi kolarze Adrian Czarnawski
oraz Wiktor Litwin, którzy jadąc z opiekunem rywalizowali z dużo starszymi od siebie zawodnikami na dystansie Hobby.

Dystans Hobby

1. Maciej Dąbrowski
19. Mateusz Lorenc

Kategoria HM1
Kategoria HM3

Kategoria HM4
19. Rafał Dłużniewski
Wiktor Litwin, Adrian Czarnawski (brak kat. wiekowych dla ich rocznika)

Dystans Mega

1. Michał Cichoń
3. Michał Niezgoda
14. Paweł Litwin

2. Hubert Dudzik

Kategoria MM1
Kategoria MM3

Dystans Giga
Kategoria GM2

Klasyfikacja drużynowa
5. MTB MOSiR Dukla
Szczegółowe wyniki na stronie: www.mosir.dukla.pl
Mateusz Lorenc

Dukielski rajd starszaków
We wtorek 22 maja 2018 r. grupa piechurów składająca się z członków Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyruszyła w kolejny Rajd „starszaków”. Tym
razem wędrowaliśmy po Bieszczadach.
Wyprawę rozpoczęliśmy o 5 rano,
kiedy to wszyscy „zwarci i gotowi” stawiliśmy się przy budynku Transgranicznego
Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli.
Po dotarciu do Wetliny, zaopatrzeni w odpowiedni ekwipunek turystyczny udaliśmy się na szlak. Trasa, jaką mieliśmy pokonać, była najdłuższa i najbardziej wymagająca spośród dotychczasowych. Start zaplanowano z Przełęczy Wyżnej, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający poetę Jerzego Harasymowicza, miłośnika Bieszczadów oraz „Pomnik ofiarom gór i ratownikom niosącym im pomoc”. Stamtąd
stromym podejściem doszliśmy do Schroniska Bieszczadzkiego Parku Narodowego „Chatka Puchatka. Następnie Głównym Szlakiem Beskidzkim, pokonaliśmy
grzbiet Połoniny Wetlińskiej do Przełęczy
nr 328

Orłowicza i zeszliśmy do Wetliny. Podczas
rajdu towarzyszyły nam piękne widoki na
połoniny i bieszczadzkie szczyty, które rekompensowały trudy wędrówki i zmęczenie. Uwieńczeniem naszej niemal 15-kilometrowej wyprawy była wyczekiwana, gorąca kiełbasa z ogniska.

Rajd starszaków został zrealizowany
z projektu „Dukielski senior – kulturowo
aktywny” w ramach zadań publicznych
Gminy Dukla w roku 2018.
Katarzyna Błaż
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Bezpiecznie
nad wodą
Sezon wakacyjny rozpoczął się na dobre. Dzieci i młodzież
opuściły już szkolne ławki, a rodzice i pozostali planują urlopy.
W wakacje wyruszamy nad rzeki, jeziora i morza, a tam czekają
nas dobra zabawa i relaks, ale także niebezpieczeństwa. To czas,
kiedy dochodzi do większej liczy utonięć. Należy pamiętać, że
woda, nawet ta z pozoru spokojna, jest groźnym żywiołem.
Na terenie Gminy Dukla nie ma kąpielisk, które formalnie są
dopuszczone do użytku. Istnieje wiele miejsc wzdłuż rzeki Jasiołki, gdzie woda jest głębsza, tzw. „dołki” i to właśnie tam można
spotkać wiele osób, które chcą wypocząć i ochłodzić się w upalne
dni. Jednak są to miejsca, które nie są legalnie dopuszczone do kąpieli dlatego jeżeli już wchodzimy do wody to na własna odpowiedzialność. Kąpielisko, o którym mowa w art. 16 pkt 22 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wg definicji to wyznaczony
przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest:
pływalnia, basen pływacki lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystaniu w celach terapeutycznych,
sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony
od wód powierzchniowych i wód podziemnych.
Definicja kąpieliska, to jedno, bo wszystko zależy od Nas samych. Osoby przebywające na obszarach wodnych wg ustawy z dnia 18 sierpnia
2018 r. o bezpieczeństwie osób przebywających
na obszarach wodnych – Dz. U. 2011 nr 208 poz.
1240 zobowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego
oraz innych osób. Dlatego planując wypoczynek
nad wodą, pamiętajmy o poniższych wskazówkach, które pozwolą uniknąć niepotrzebnej tragedii oraz spędzić bezpiecznie wakacje i czas wolny:
1. Pływaj w miejscach strzeżonych – najlepiej
tam, gdzie jest ratownik WOPR.
Przestrzegaj zasad regulaminu kąpieliska. Stosuj się do znaków i tablic.
2. Zachowaj trzeźwość.
Nie pływaj pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
3. Dostosuj się do warunków atmosferycznych.
Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej
14°C. Nie pływaj w czasie burzy, mgły i gdy
wieje porywisty wiatr.
4. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych.
Absolutnie nie skacz „na główkę” – może to
skończyć się kalectwem, a nawet śmiercią.
5. Pływaj w towarzystwie.
Samotne pływackie wyprawy mogą mieć tragiczny finał.
6. Unikaj wstrząsu termicznego.
Nie zanurzaj się zbyt gwałtownie. Organizm
jest narażony wtedy na wstrząs termiczny.
Przed wejściem do wody ‘ochlap’ klatkę piersiową, szyje i nogi.
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7. Pilnuj dzieci.
Nawet kilkanaście sekund nieuwagi może skończyć się tragicznie. Nigdy nie spuszczaj ich z oczu.
8. Mierz siły na zamiary.
Nie wypływaj za daleko od brzegu, zwłaszcza po zapadnięciu
zmroku.
9. Nie przesadzaj.
Nie przebywaj w wodzie zbyt długo. Zbyt długie kąpiele mogą
doprowadzić do wychłodzenia organizmu.
10. Ostrożnie z opalaniem.
Nawet jeśli uwielbiasz słońce i opaleniznę, przebywając na
plaży smaruj skórę kremami z dużym filtrem przeciwsłonecznym. Chroń głowę!
11. Zabawa ma granice.
Nie baw się w „przytapianie” innych osób czy spychanie ich do
wody z pomostów, wysokich brzegów czy materacy.
12. Pomagaj innym.
Zwracaj uwagę na osoby obok nas. Ktoś może potrzebować
Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc, zrób to, ale
w granicach swoich możliwości.
Agnieszka Matusik
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OGŁOSZENIA

PRZETARGI

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

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 915/3 o pow. 0,1362 ha, położona w Teodorówce
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064052/8 urządzoną na
rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym symbolem „RM1”- teren zabudowy zagrodowej ze
strefą techniczną dla istniejącej sieci energetycznej 15 kv.
Dojazd do działki odbywał się będzie na zasadzie służebności przejazdu przez działkę sąsiednią 915/4. Nieruchomość
jest wolna od obciążeń.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z póź.zm.) upłynął dnia 9 maja
2018 r.
I Przetarg zorganizowany w dniu 4 lipca 2018 r. na w/w nieruchomość zakończył się wynikiem negatywnym
Cena wywoławcza wynosi 20 000,00 zł (wartość netto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 2 000,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT od towarów i usług.
00

Przetarg odbędzie się dnia 29 sierpnia 2018 r. o godz. 9
w pok. Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Dukli. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby
prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości.
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 24 sierpnia 2018r.
- włącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do
1400 lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla
58 8642 1096 2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia wadium
uważa się datę wpływu środków na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie nieruchomości.
Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu
w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

UCHWAŁY

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób
reprezentujących dany podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity
Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umowy
notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć
zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium.
Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna- sprzedaży
winien liczyć się ze skutkami art. 37 a (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100
z póź.zm.).
Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefonu (13) 432 91 13.
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018
r, poz.121 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
z 2014 r., poz.1490) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- nieruchomość obejmująca działki nr: 6/158 i 6/296 o łącznej
powierzchni 0,1014 ha, położona w Dukli objęta Księgą
Wieczystą nr KS1K/00085856/7, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym symbolem „MN/U-1”- teren zabudowy

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

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

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

Reklama kolorowa
na okres 6. miesięcy
Cena netto w zł

Reklama kolorowa
na okres 1 miesiąca
Cena netto w zł

A-4

250

60

600

150

1/2 A-4

150

30

300

70

1/4 A-4

75

20

150

50

1/8 A-4

30

15

100

30

1/16 A-4

20

10

75

15

Do każdej ceny netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Wszystkie krótkie ogłoszenia niekomercyjne, z ofertami
pracy lub osób poszukujących pracy umieszczane są w Dukielskim Przeglądzie Samorządowym nieodpłatnie.
Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.
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mieszkaniowej i usługowej. Działki bezpośrednio ze sobą sąsiadują i stanowią jedną całość. Położone są na obrzeżu zabudowy miejskiej i sąsiedztwie otwartych terenów rolnych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) upłynął dnia 19
lipca 2018 r.
Cena wywoławcza wynosi 27 000,00 zł ( wartość netto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 3 000,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT od towarów i usług.
- działka nr 18/5 o powierzchni 0,2878 ha, położona w Równem
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064048/7, zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
położona jest w terenie oznaczonym symbolem „RM1(Z)”teren zabudowy zagrodowej – ok. 60 %, „KDZ1/2” – teren
dróg publicznych – ok. 7% i „ZL”- tereny leśne – ok. 33%.
Działka położona jest w sąsiedztwie luźnej zabudowy mieszkaniowej, przy ulicy Kopalnianej. Nieruchomość jest wolna
od obciążeń.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) upłynął dnia 19
lipca 2018 r.
Cena wywoławcza wynosi 14 800,00 zł ( wartość netto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1 500,00 zł.
Do 67% kwoty ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT od towarów i usług.
00

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

Cergowa, 26 sierpnia 2018
Regulamin Przeglądu Wieńców
Dożynkowych

Gospodarz Gminnych Dożynek: Burmistrz Dukli
Organizator: Urząd Miejski, Ośrodek Kultury w Dukli, Sołtys
i Rada Sołecka w Cergowej
Cel Przeglądu:
- Kultywowanie ciągle żywych i cennych aspektów życia mieszkańców wsi Gminy Dukla
- Popularyzacja tradycji ludowej wsi podkarpackiej
- Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy
Wieniec musi być zbudowany z płodów ziemi: roślin, nasion, bulw, korzeni, owoców, orzechów, kwiatów naturalnych
i elementów podtrzymujących np. z drewna, stali. Powinien
mieć również odpowiednia budowę - wierną tradycji dożynkowej: motyw korony na szkielecie pałąkowym, motyw koła,
okręgu – symbolizującego całoroczny efekt pracy rolnej, lub w
kształcie stożkowej kopy. Do przeglądu sołectwo może zgłosić
tylko jeden wieniec dożynkowy, nie prezentowany w poprzednich latach. Zachęcamy delegacje i wszystkich gości aby nawiązali swoim strojem do tradycji ludowej.
Kryteria wykonania:
- sposób wykonania wieńca – użycie materiałów,
- budowa wieńca z zachowaniem elementów tradycyjnych,
- poziom, staranność wykonania i ogólny wyraz artystyczny.
Wszystkie wieńce wykonane według powyższych kryteriów,
otrzymają nagrody finansowe w wysokości 200 zł. Fundatorem
nagród jest Burmistrz Dukli.
Zgłoszenia: Wieniec konkursowy należy zgłosić osobiście
do dnia 17 sierpnia 2018 w Ośrodku Kultury w Dukli – Transgraniczne Centrum Kultury do godziny 16.00
Więcej informacji:
(delegacja wieńcowa powinna się składać z max 7 osób)
- 13.00 zbiórka delegacji wieńcowych na rynku,
- przemarsz korowodu dożynkowego do kościóła,
- 13.30 Msza Dożynkowa kościół pw. św. Marii Magdaleny
w Dukli,
- przemarsz grup wieńcowych na dukielski rynek,
- 14.45 ośpiewanie i prezentacja wieńców dożynkowych,
- około godz. 16.00 poczęstunek w domu ludowym w Cergowej
dla delegacji wieńcowych i gości.
Uwaga!
W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych
zbiórka delegacji odbędzie się pod kościołem.
winien liczyć się ze skutkami art. 37 a ( prawo pierwokupu) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100
z póź.zm.).
Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefonu (13) 432 91 13.
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W pasiece

Łowiectwo i ekologia

Około 70-90 ton pestycydów

Gdzie myśliwi mogą polować?

Jak co roku początkiem lipca odbyła
się już 27. Biesiada u Bartnika. Pomimo
niesprzyjającej aury do Stróż przyjechało
wielu pszczelarzy. Konferencję pszczelarską otworzył wykład dr. hab. pszczelarstwa, dr n. wet. Zbigniewa Lipińskiego zatytułowany „Pestycydy a Pszczoły”. Wykładowca podaje, że na świecie stosuje się
4,6 miliona ton środków ochrony roślin.
Europa jest największym konsumentem
pestycydów. Drugą w kolejce jest Azja.
Z kolei największym producentem tych
środków są Chiny, USA, Japonia. Polska
zużywa rocznie około 70-90 tysięcy ton
pestycydów. Należy mieć na uwadze, że do
produkcji pestycydów zużywa się 127 substancji, które są truciznami. Prym wiodą
środki ochrony roślin zakwalifikowane do
herbicydów i fungicydów (grzybobójcze,
chwastobójcze). Razem z insekcydami w
gotowej postaci i stosowane zgodnie z instrukcją są dla pszczół w znacznej mierze
bezpieczne. Jednak zastosowane, nie trafiają w próżnię, ale do środowiska i tu zachodzi zjawisko kumulacji w glebie i wodzie. Wynikiem tego jest stwierdzenie ich
obecności w ponad 40% owoców i warzyw dostępnych na ryku. Kontakt pszczół
z pestycydami teoretyczne bezpiecznymi

powoduje, że ich organizm jest uboższy
w białko i inne składniki odżywcze. Nakręca to spiralę zjawisk, które rzutują na
odporność pszczół.
Na domiar złego działalność człowieka sprzyja sprowadzaniu do środowiska roślin, zwierząt, owadów itp. z odległych krajów. Te organizmy adaptują się
w naszym klimacie i nie mając naturalnego wroga czynią wielkie szkody w uprawach. Walka z nimi wiąże się z stosowaniem nowych i w większej ilości środków
ochrony roślin. Widmo zmiany środowiska w takim stopniu, z jakim się nie spotkał jeszcze człowiek, jest coraz bliższa.
Pytanie jaką cenę przyjdzie nam za to zapłacić. W Polsce przez niefrasobliwych ludzi znalazł się ogromny wąż. Tu przynajmniej wiemy, że jeżeli nie schwytają go ludzie to zima zrobi swoje. A co w przypadku
gdy zwierzę, które będzie czuło się doskonale w Polsce i rozmnoży się jak ślimaki,
a niebezpieczne będzie jak kobra? Możemy zmienić tak środowisko, że to my ludzie przegramy. Natura da sobie radę i tak
jak w Jurassic Park „życie zawsze znajdzie
jakeś rozwiązanie”. Tylko czy z nami czy
bez nas? Ze świata techniki docierają informację, że naukowcy pracują nad sztuczną

pszczołą. Oczywiście jest to etap przygotowania na czasy bez pszczół, ale sztuczne
pszczoły nie będą latały za przysłowiową
kroplę nektaru tylko za pieniądze, a to na
pewno przyczyni się do wzrostu cen żywności. Genetycy też są w stanie stworzyć
„super pszczoły”. Tylko czy one okażą się
tak wspaniałe jak te co ewoluowały przez
tysiące lat. I pytanie ile będzie nas to kosztowało? Bo te nasze pszczółki latają dla
dobra świata, a i tak ludzie zabierają im
owoce ich pracy. Już nic lepszego nie da
się wymyślić. Tylko musimy to poszanować. I chociaż ochrona środowiska prowadzona w obrębie Dukielszczyzny hamuje
rozwój gospodarczy naszej gminy to my
pszczelarze na tym zyskujemy, bo naszym
pszczołom żyje się lepiej i miód jest lepszej jakości.
Nie potrafimy jeszcze prowadzić rozwoju gospodarki tak by jak najmniej szkodził środowisku. Czyżby geniusz człowieczy nie jest w stanie poradzić sobie z tym
problemem?
Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli
WZP w Rzeszowie

Zgodnie z prawem łowieckim polować wolno tylko i wyłącznie na terenach obwodów łowieckich, a więc polowanie na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich jest zabronione i może odbywać się tylko na podstawie specjalnego zezwolenia wydanego przez ministra. Zabrania się także polowania na
przelotne ptactwo łowne na wybrzeżu morskim w pasie 3000m od
brzegu w głąb morza lub 5000m w głąb lądu, strzelania do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 150m od
zabudowań mieszkalnych.
W skład obwodów łowieckich nie wchodzą:
- parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów
lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania,
- tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów
tych może byś utworzony obwód łowiecki lub mogą być one
włączone do innych obwodów łowieckich,
- tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze
z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych
miejscowości,
- budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe,
transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.
Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli:
- na linii strzału znajdują się myśliwi lub inne osoby albo zwie-

rzęta gospodarskie, budynki lub pojazdy, a odległość od nich
nie gwarantuje warunków bezpiecznego strzału,
- zwierzyna znajduje się na szczytach wzniesień,
- zwierzyna znajduje się w odległości mniejszej niż 200m od pracujących maszyn rolniczych.
Podczas polowania nie strzela się do:
- licówki,
- zwierzyny przy paśnikach, lizawkach, pasach zaporowych oraz
punktach stałego dokarmiania, z wyjątkiem polowań na dziki
i drapieżniki przy nęciskach; myśliwy powinien ustalić u dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lokalizację nęcisk
w obwodzie łowieckim, a dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego powinien uzgodnić ich lokalizację na terenach leśnych z właściwym nadleśnictwem,
- zwierzyny z pojazdów silnikowych i zaczepionych do nich przyczep, naczep lub innych urządzeń oraz z pojazdów konnych,
a także łodzi o napędzie silnikowym z pracującym silnikiem,
- zwierzyny na ogrodzonych poletkach żerowych,
- ptactwa niebędącego w locie, z wyjątkiem jarząbków, gęsi
i łysek,
- zajęcy pozostających w bezruchu,
- celów nierozpoznanych.
W sierpniu poluje się na:
- jelenie byki, od dnia 21 sierpnia,
- sarny kozły,
- dziki,
- lisy,
- norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze,
- piżmaki, od dnia 11 sierpnia,
- krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice, od dnia 15 sierpnia,
- łyski, od dnia 15 sierpnia,
- gołębie grzywacze, od dnia 15 sierpnia.
Opracował
Bartosz Szczepanik

Prawo przy porannej kawie ...

Nowe terminy i zasady przedawnienia roszczeń…
Usprawnienie dochodzenia wierzytelności było zasadniczym powodem zmiany
przepisów dotyczących przedawnienia
roszczeń, które weszły w życie z dniem 9
lipca br. Przedmiotowa ustawa w sposób
istotny zmieniła terminy i zasady przedawnienia, wprowadzając przy tym różnice w
zakresie roszczeń dochodzonych względem konsumentów a przedsiębiorców.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż roszczenie to uprawnienie polegające na możliwości domagania się od indywidualnie
określonej osoby (lub grupy indywidualnie określonych osób) jakiegoś zachowania się. Istnienie roszczenia jest więc konsekwencją nałożenia przez normę prawną
na konkretnego adresata lub grupę konkretnych adresatów obowiązku danego postępowania względem innej osoby.
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, roszczenia majątkowe,
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czyli te nakierowane na realizację interesu
ekonomicznego osoby uprawnionej ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu
przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od
jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się
korzystania z zarzutu przedawnienia.
Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 1975 roku sygn.
akt I PRN 32/75 zrzeczenie się korzystania
z zarzutu przedawnienia ma w zasadzie,
charakter nieodwołalny i nieodwracalny.
Jeżeli więc dłużnik, który zrzekł się korzystania z tego zarzutu następnie stwierdzi,
że proces przebiega nie po jego myśli, nie
może odstąpić od dokonanego zrzeczenia
i skorzystać z zarzutu przedawnienia.
Nowością ustawodawcy jest zapis, iż
po upływie terminu przedawnienia nie

można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018
r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw wprowadziła dodatkowo art. 117¹, który zaznacza, że w
wyjątkowych przypadkach sąd może, po
rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy
słuszności. Korzystając z tego uprawnienia sąd powinien rozważyć w szczególności długość terminu przedawnienia, długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia czy też charakter okoliczności, które
spowodowały niedochodzenie roszczenia
nr 8/2018

przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie
uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni
dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa
lata. Terminy przedawnienia nie mogą być
skracane ani przedłużane przez czynność
prawną.
Bieg przedawnienia rozpoczyna się od
dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyższego z dnia 9 listopada 2005r., sygn. akt II
CK 197/2005 bieg przedawnienia roszczenia nie może się rozpocząć, zanim stanie
się ono wymagalne. Przez wymagalność
rozumie się sytuację, w której wierzyciel
ma prawną możliwość żądania zaspokojenia określonej wierzytelności. Jeżeli
nr 328

Sprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną, 25 arów
w Zboiskach, w okolicy Domu Ludowego
Kontakt: 669 333 839
wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia,
w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność
w najwcześniej możliwym terminie. Bieg
przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie
zastosował się do treści roszczenia.
W myśl art. 121 kodeksu cywilnego
bieg przedawnienia nie rozpoczyna się,
a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do

roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - przez czas trwania władzy rodzicielskiej, co do roszczeń, które
przysługują osobom niemającym pełnej
zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub
kuratelę - przez czas sprawowania przez te
osoby opieki lub kurateli, co do roszczeń,
które przysługują jednemu z małżonków
przeciwko drugiemu - przez czas trwania małżeństwa, co do wszelkich roszczeń,
gdy z powodu siły wyższej uprawniony
ciąg dalszy na str. 26 u
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nie może ich dochodzić przed sądem lub
innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju - przez
czas trwania przeszkody.
Przedawnienie względem osoby, która
nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może skończyć się wcześniej niż
z upływem dwóch lat od ustanowienia dla
niej przedstawiciela ustawowego albo od
ustania przyczyny jego ustanowienia. Jeżeli termin przedawnienia jest krótszy niż
dwa lata, jego bieg liczy się od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego
albo od dnia, w którym ustała przyczyna
jego ustanowienia. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do biegu przedawnienia przeciwko osobie, co do której istnieje
podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia.
Bieg przedawnienia przerywa się przez
każdą czynność przed sądem lub innym
organem powołanym do rozpoznawania
spraw lub egzekwowania roszczeń danego
rodzaju albo przed sądem polubownym,
przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia
lub zabezpieczenia roszczenia, przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, przez wszczęcie mediacji.
Po każdym przerwaniu przedawnienia
biegnie ono na nowo. W razie przerwania
przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo
przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie
na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.
Zgodnie z nowelizacją art. 125 roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego
do rozpoznawania spraw danego rodzaju
albo orzeczeniem sądu polubownego, jak
również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem
i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się
z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone
w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie
okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.
Natalia Belcik

Złota myśl J
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Widok z okna

W krainie rondla i patelni

1.

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

Chrupiące gofry ze świeżymi owocami idealne
na szybki i pyszny podwieczorek.
Podaję sprawdzony przepis na gofry, które można zrobić szybko i podać na podwieczorek z cukrem pudrem, dżemem lub świeżymi owocami, którymi zostaliśmy w
tym roku szczodrze obdarowani.
Składniki:
1 szkl. mleka
1 szkl. mąki
1 duże lub dwa małe jajka
szczypta soli
3 łyżki oleju
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżka cukru ( można dodać ale niekoniecznie)
Mąkę wsypać do miski, dodać proszek do pieczenia, sól i cukier. Wszystko wymieszać a następnie dodać żółtka , olej roślinny oraz mleko. Zmiksować mikserem na
gładką masę, tylko do połączenia się składników. Ubić białko i delikatnie wszystko
wymieszać. Rozgrzać gofrownicę. Nakładamy ciasto chochlą i wypukłą stroną łyżki
rozprowadzamy ciasto dokładnie po całej powierzchni. Gofry piec przez około 5-6
minut lub przez czas podany w instrukcji gofrownicy.

2.

3.

Szczegół architektoniczy budynku nr 25 na dukielskim
Rynku przed odbudową
Oś główna z sienią i bramą od wewnątrz budynku nr 25
na dukielskim Rynku po odbudowie

4.

Budynek nr 25 na dukielskim Rynku na początku odbudowy
końcem lat pięćdziesiątych
Zdjęcia 1-4 pochodzą z Zespołu Archiwalnego Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu - Delegatura w Krośnie

Budynek nr 25 na dukielskim Rynku po odbudowie początkiem lat sześćdziesiątych

Smacznego!

Warsztaty w Wołosatem
W dniach 22-23 czerwca br. odbyły się warsztaty dla nauczycieli i przewodników
w Wołosatem w Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej . Tematem warsztatów były:
„Rośliny bieszczadzkie w ekosystemach‚ krainy dolin i w odniesieniach kulturowych” oraz „obserwacje gwiezdnego nieba’’.
Obserwacje gwiezdnego nieba nie odbyło się w plenerze, ponieważ niebo było zachmurzone, zajęcia jako program multimedialny teoretyczny z diaporamą gwiezdnego
nieba i pokazem gwiazdozbiorów przedstawił pan Pavol Duris. „Rośliny bieszczadzkie
w ekosystemach krainy dolin i w odniesieniach kulturowych” – prowadzone były przez
znakomitego botanika Adama Szarego. Na warsztatach mówiliśmy o dawnym wykorzystaniu roślin w kuchni i o karpackiej tradycji ziołolecznictwa. Prowadziliśmy rozważania na temat czym się różni dawny związek człowieka ze światem roślin od dzisiejszego.
Rozpoznawaliśmy rośliny w terenie, z zebranych zrobiliśmy napar na degustację. Nie
zdajemy sobie sprawy z tego, że na naszych podkarpackich cudnych łąkach i terenach
nadrzecznych znajduje się cała apteka i mnóstwo przypraw. Zachęcam do uczestnictwa
w tego typu zajęciach zielarskich prowadzonych przez BdPN.
Maria Walczak - uczestnik warsztatów

Budynek nr 25 na dukielskim rynku - lipiec, podczas remontu dachu

Budynek nr 25 na dukielskim rynku - kwiecień 2017 r.

„Kłopot polega na tym, że choć można zamknąć oczy,
nie da się zamknąć myśli”
nr 8/2018

Hotel Miejski Turysta w Dukli początkiem lat sześćdziesiątych XX wieku,
nr 328 Muzeum Historycznego -Pałac w Dukli
zdjęcie z archiwum

Zaplecze domu rabina
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Podpisanie umów
w Barwinku
STOWARZYSZENIE

Cergowa 157, 38 – 450 Dukla

KRS 0000468865

zaprasza Rodziny z terenu: miasta i gminy Dukla,
miejscowości: Krempna oraz Kąty do udziału w realizowanym
zadaniu publicznym p.n.:

„STAWIAMY NA RODZINĘ”
W ramach realizacji zadania zaplanowano:



Wpis do księgi pamiątkowej

WARSZTATY PLASTYCZNO – ARTYSTYCZNE
WARSZTATY „GOTUJ ZDROWO”

Wpis - tekst.
Fot. kbr
W programie:
gry, zabawy i konkursy
(bilard, dart) z nagrodami.
Dmuchańce.

Uczestnictwo jest BEZPŁATNE.

Więcej informacji uzyskać można pod nr. tel. 692 119 620
Realizację zadania dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego
– Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

II Mistrzostwa Podkarpacia
w beach soccerze
Fot. kbr
JKS Jarosław - 1. miejsce

Najlepsi zawodnicy z dyrektorem MOSiR Dukla Michałem
Szopą, sekretarz gminy Haliną
Cycak i wiceburmistrz Dukli
Elżbietą Wróbel

Rozgrywki grużyn kobiecych. Fot. Tomasz Czech
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nr 8/2018
Uczestnicy zawodów. Fot. Tomasz Czech

