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Złota myśl:

Plon niesiemy plon
26 sierpnia 2018 r. we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej dukielscy rolnicy dziękowali za zebrane w tym roku plony.
Organizatorami „Dożynek Gminnych” byli burmistrz Dukli, Rada Sołecka i sołtys Cergowej oraz Ośrodek Kultury w Dukli. W uroczystej
mszy świętej dziękczynnej, która odbyła się w kościele parafialnym pw.
św. Marii Magdaleny uczestniczyli zaproszeni goście, grupy wieńcowe
oraz mieszkańcy gminy. Niestety deszczowa aura pokrzyżowała dalsze
plany organizatorów i część oficjalna dożynek została przeniesiona do
sali Domu Ludowego w Cergowej. Swoje przemówienia wygłosili tam
Burmistrz Dukli – Andrzej Bytnar i zaproszeni goście. Grupy wieńcowe
z Cergowej, Barwinka, Łęk Dukielskich, Nadola, Równego, Wietrzna
i Zboisk otrzymały pamiątkowe dyplomy. W części artystycznej wystąpili: zespół obrzędowo-śpiewaczy „Szarotka-Duklanie”, kapela „Duklanie” oraz kapela ludowa z zaprzyjaźnionego z Duklą ukraińskiego miasteczka Wielkie Berezne. Wraz z muzykami na uroczystość przybył burmistrz Jarosław Szukal.
Katarzyna Błaż

„Szczęśliwym zwycięzcom historia zawsze
wybacza” 			
Sławian Trocki
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Fot. Anna Chłopecka

nr 10/2018
Złożenie wieńca na grobie rumuńskiego lotnika
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III Podkarpackie
Forum
Obywatelskie
W sobotę 1 września br., przedstawiciele Stowarzyszeń z terenu Gminy Dukla oraz pracownik Urzędu Miejskiego w Dukli
Wioletta Jakieła, skorzystali z zaproszenia pana Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego na III Podkarpackie Forum Obywatelskie, odbywające się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Przedstawicielki Stowarzyszenia „Razem lepiej” z siedzibą w Trzcianie, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr”, Kółka Rolniczego
w Łękach Dukielskich, Stowarzyszenia Miłośników Równego
„Równianie” mogły wysłuchać obecnego na wydarzeniu w Rzeszowie Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, który w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na konieczność rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Zaznaczył nade wszystko zmiany instytucjonalne mające zdynamizować wsparcie kierowane dla organizacji pozarządowych oraz
chęć ich stałego wzmacniania i rozwijania przez państwo. Przypomniał ponadto o rządowym programie dla organizacji pozarządowych na lata 2018-2030. Program zakłada otwarte konkursy dotacyjne w oparciu o pięć priorytetów. Rozumie się przez to wsparcie
działalności misyjnej i wkładu własnego, finansowanie tzw. „kapitału żelaznego”, wsparcie organizacji strażniczych i mediów obywatelskich, rozwój „think tanków” obywatelskich oraz pomoc doraźną w sytuacjach awaryjnych. Z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności Wojciechem Kaczmarczykiem dyskutowano
o zmianach wzoru ofert, sprawozdań i umów w związku z realizacją zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podczas spotkania odbyła się
debata na temat prawnych uwarunkowań dla organizacji pozarządowych w świetle najnowszych zmian.
Po raz czwarty podkarpackim organizacjom trzeciego sektora
została przyznana Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”. Pośród wyróżnionych znalazło
się Stowarzyszenie „Dla Równości w Draganowej”, które owocnie współpracuje z naszymi organizacjami. Odbierającej nagrodę
p. Mirosławie Widurek – Prezesowi Stowarzyszenia, składamy
gratulacje życząc dalszych sukcesów w kreowaniu i ulepszaniu
rzeczywistości.
Działalność społeczna i realizacja różnorodnych projektów nauczyły mnie, że stowarzyszenia to nie fikcyjne twory. Organizacje
pozarządowe to przede wszystkim aktywni ludzie, którzy pragną
każdego dnia bezinteresownie oraz z pasją udoskonalać swój lokalny świat. Stowarzyszenia te nie są jednak przepotężne, potrzebują bowiem często pomocnej dłoni czy różnorodnego wsparcia,
chociażby ze strony samorządu. Taką pomoc otrzymaliśmy i tym
razem, dlatego dziękuję władzom Gminy Dukla za m.in sfinansowanie transportu na to ważne dla nas wydarzenie. Pozostałe organizacje działające na terenie Gminy Dukla zachęcam do korzystania i brania czynnego udziału w kolejnych tego rodzaju spotkaniach. Działalność społeczna wciąga!
Natalia Belcik
Stowarzyszenie „Razem lepiej”
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Delegacja rumuńska w Dukli
wiadomości

Awans dla
nauczycieli

Maluch w żłobku,
mama w pracy

18 lipca 2018 roku odbył się egzamin dla nauczycieli kontraktowych, którzy złożyli wnioski o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia awansu dla nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpiło dwóch nauczycieli ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla:
• Jowita Stanosz – Szkoła Podstawowa w Dukli,
nauczyciel języka angielskiego
• Sławomir Walczak –Zespół Szkół Nr 2 w Dukli,
nauczyciel wychowywania fizycznego
Uroczystego wręczenia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego dokonał 28 sierpnia br. burmistrz Dukli Andrzej Bytnar.
Warto przypomnieć, że tytuł nauczyciela mianowanego to jeden z czterech stopni awansu zawodowego nauczyciela. Zgodnie z Kartą Nauczyciela pedagog może kolejno uzyskiwać następujące stopnie awansu: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany oraz nauczyciel dyplomowany.
Droga do tego awansu to odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy. Mianowanie jest z kolei trzecim stopniem na ścieżce awansu zawodowego nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania najwyższego
stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego. Skutkiem uzyskania mianowania przez nauczyciela jest
umocnienie prawne stosunku jego pracy, a także gratyfikacja finansowa w postaci zwiększonego wynagrodzenia miesięcznego.
Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
to nie tylko awans zawodowy, to przede wszystkim
większe oczekiwania i wymagania oraz otwarta droga
do dalszego rozwoju. Zawód nauczyciela jest bardzo
istotny społecznie i będzie ważny zawsze. Nauczanie
jest zajęciem bardzo trudnym, wymagającym szczególnych umiejętności, a młodzież jest dzisiaj bardzo
otwarta, twórcza, i zmusza nauczycieli do ciągłego
rozwoju, dlatego dziękujemy nauczycielom za niełatwą i wymagającą wielu poświęceń pracę.
Gratuluję serdecznie nauczycielom sukcesu zawodowego. Życzę satysfakcji oraz sukcesów w dalszej pracy zawodowej i w życiu osobistym. Niech
praca, którą Państwo wykonujecie będzie dla Was
spełnieniem i przyjemnością. Wychowujcie młode
pokolenie na dobrych i prawych ludzi.
Danuta Szczurek – Dyrektor ZOPO

Trwają prace budowlane związane z przystosowaniem budynku magazynowego na żłobek gminny. Na realizację tego zadania pod nazwą „Budowa
żłobka gminnego w Dukli - przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
użytkowania istniejącego budynku magazynowego na żłobek w Dukli
- ul. Trakt Węgierski 38B” gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 880
tys. złotych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + 2018 tj. 80% kosztów kwalifikowanych.
Aktualnie zakończono wykonywanie tynków, prowadzone są roboty instalacyjne (wod-kan, c.o.), montaż sufitów podwieszanych, zamontowano stolarkę
okienną, docieplane są ściany. Termin umowny zakończenia robót budowlanych z Wykonawcą to koniec października bieżącego roku, a umowa opiewa na
kwotę 960 tys. zł. W ramach projektu zostanie uruchomiony żłobek na co najmniej 44 miejsca. Planowany termin uruchomienia placówki to 31.01.2019 r.
Do tego czasu konieczne jest wyposażenie budynku, uzyskanie stosownych pozwoleń oraz dokumentów związanych z powstaniem nowej jednostki.
Ponadto Gmina Dukla uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w ramach
osi 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie na realizacje projektu „ Gminny
żłobek w Dukli” realizowanego w okresie od 1.07.2018 r. do 31.01.2021 r.
na sfinansowanie części pierwszego wyposażenia – kwota 173 tys. zł oraz na
funkcjonowanie żłobka – kwota 737 tys. zł , która ma być przeznaczona na
koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu oraz zatrudnienia części pracowników. (Fot. str. 27)
Naczelnik Wydziału Gospodarczego
Piotr Świder
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Gmina Dukla i Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli
zapraszają na

Koncert Kameralny Muzyki Poważnej

Delegacja rumuńskiego Stowarzyszenia na rzecz
propagandy i historii lotnictwa – ARPIA, 22 sierpnia
2018 r. ponownie odwiedziła Urząd Miejski w Dukli
oraz cmentarz wojenny. Na czele delegacji stanął gen.
Iosif Rus, płk Eugen Bucoveanu, kap. cmdor Iulian Basturea oraz attaché biura wojskowego w Warszawie płk
Dragos Florea z żoną.
Uczestnicy delegacji zatrzymali się w Dukli, aby
odwiedzić burmistrza, przedstawić cel działalności stowarzyszenia, podziękować za opiekę nad grobem pochowanego na cmentarzu wojennym rumuńskiego pilota 1. Sierżanta Ioan Clop’a, który zginął w katastrofie
lotniczej 11 listopada 1944 roku na terenie Krościenka
Wyżnego.
Delegacja została przyjęta przez burmistrza Andrzeja Bytnara oraz dyrektora Muzeum Historycznego Pałac w Dukli Waldemara Półchłopka. Burmistrz otrzymał list z podziękowaniem za opiekę nad grobem oraz
propozycję współpracy między naszymi miejscowościami. Następnie delegacja wraz z burmistrzem Dukli
udała się na cmentarz wojenny, gdzie złożono wieniec
i zapalono znicz, aby uczcić pamięć rumuńskiego pilota.
Jednym z podstawowych działań stowarzyszenia, jest
czczenie pamięci bohaterów i osób związanych z lotnic-

Wieża widokowa na
górze Cergowej już stoi!
Pogoda sprzyja pracom montażowym wieży widokowej na górze Cergowej. Przewidywany okres zakończenia inwestycji to 30 września br.. Wieża nie jest oddana jeszcze do
użytku. Prosimy mieszkańców i turystów o rozwagę i o nie korzystanie z wieży, ponieważ
jest to plac budowy i osoby postronne obowiązuje zakaz wstępu.
kbr, fot . okładka - tył

„Muzyka łączy narody”
który odbędzie się

11 września 2018 roku zmarła

20.10.2018 roku (sobota) o godz. 17.00

w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli,
ul. Trakt Węgierski 5
W programie min.: J.S. Bach, F. Chopin, T. Cottrau, Luigi
Denza, G. Verdi, W.A. Mozart, Henryk Wieniawski
Wykonawcy: Serge Paloyan, Stéphano Macaluso, Monika
Glazar, Jagoda Skrzyńska, Zespół Akustyczny działający przy
Ośrodku Kultury w Dukli
Serdecznie zapraszamy!
Wstęp wolny!
nr 10/2018

Katarzyna Moroń
najstarsza mieszkanka gminy Dukla i Podkarpacia
przeżyła ponad 109 lat

Rodzinie, sąsiadom i znajomym
Wyrazy współczucia składają
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
Burmistrz Dukli
Andrzej Dziedzic
Andrzej Bytnar
wraz z Radą Miejską w Dukli
wraz ze współpracownikami
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twem, niezależnie od tego gdzie się znajdują. Attaché Dragos Florea złożył również
wieniec przekazany przez Ministra Obrony
Narodowej Rumunii na grobie numer 76,
gdzie spoczywają nieznani żołnierze I batalionu „Dukla” 2 pułku piechoty KOP
„Karpaty”. Oddano również hołd wszystkim poległym i spoczywającym na cmentarzu wojennym.
Po części oficjalnej dyrektor Waldemar Półchłopek zaprosił gości do muzeum
i opowiedział o ekspozycjach muzealnych.
Delegacja udała się do Dęblina na zaproszenie polskiego Stowarzyszenia Lotnictwa Wojskowego RP, aby świętować 100
lat lotnictwa polskiego.
Anna Chłopecka
str. 5

Najwyżej cenię sobie medal
„Zasłużony dla Dukielszczyzny”
Z

Aktywność w Gminnym
Klubie Seniora

Zenonem Leńczykiem Przewodniczącym Zarządu Osiedla Dukla

rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz
Redaktor: Jaką rolę pełni Zarząd Osiedla w Dukli?

Zenon Leńczyk: Co cztery lata łącznie
z wyborami do rad gminy odbywały się
wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla. Wybrany w wyborach bezpośrednich
Przewodniczący Zarządu Osiedla zwołuje
ogólne zebranie mieszkańców, na którym
to wybiera się spośród zebranych w głosowaniu tajnym członków Zarządu Osiedla,
który pracuje dla dobra społeczności Dukli. Nasz Zarząd został wybrany w grudniu
2014 roku i właśnie kończy się jego kadencja. Ze względu na zmiany przepisów nowe
wybory odbędą się w innym terminie, niż
wybory do rady.
Redaktor: Co robi Zarząd, aby mieć kontakt z mieszkańcami miasta i poznać ich
potrzeby?

Zenon Leńczyk: Zarząd Osiedla jest łącznikiem między mieszkańcami a burmistrzem naszego miasteczka. Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca członkowie Zarządu spotykają się w swojej siedzibie
w Urzędzie Miejskim, pełnią dyżur od godz.
18.00 do 19.00. Dyżurujący starają się odpowiedzieć na pytania mieszkańców związane z naszym osiedlem. Przyjmują zgłaszane sugestie, pomysły oraz wnioski dotyczące potrzeb miasta i jego mieszkańców. Problemy mieszkańców sygnalizujemy
w formie pisemnej lub ustnej władzom miasta. Minimum raz w roku organizujemy
ogólne zebranie mieszkańców, na którym
mieszkańcy podejmują uchwały oraz zapoznają się ze sprawozdaniem z działalności
Zarządu Osiedla.
Redaktor: Co uznałby Pan za swoje największe osiągnięcie tej kadencji?

Zenon Leńczyk: Wiele spraw znalazło pozytywne rozwiązanie. Do sukcesów można
na pewno zaliczyć remont i modernizację ulicy A. Mickiewicza. Gdy zaczęliśmy zbierać podpisy na poparcie dla remontu tej drogi, to wiele osób mówiło nam,
że szkoda naszego zachodu, gdyż oni w poprzednich latach też starali się o remont
tej drogi – bez skutku. Zarząd jednak postawił na swoim i podjął starania w Starostr. 6

stwie, jak i w Powiatowym Zarządzie
Dróg w Krośnie. Starania te skutkowały remontem drogi. W ramach remontu wymieniono krawężniki, ułożono nową kostkę brukową, zamontowano bariery ochronne i położono
nakładkę asfaltową od drogi krajowej
do miejscowości Teodorówka.
Na uwagę zasługuje również nasze
uczestnictwo w pracach związanych
z wypracowaniem koncepcji rewitalizacji płyty Rynku i skwerków okołorynkowych. Odbyliśmy kilkanaście
spotkań z arch. Markiem Gransickim zarówno w naszej siedzibie, jak
i w terenie. Zorganizowaliśmy wspólnie z Urzędem Miejskim w Dukli dwie wystawy, na których mieszkańcy mogli się zapoznać z koncepcją rewitalizacji. Można
było również wnieść swoje uwagi i spostrzeżenia do koncepcji. Aktualnie jest już
pozwolenie na budowę, a władze gminy
starają się pozyskać środki zewnętrzne na
rewitalizację.
Dużym sukcesem jest fakt, iż po prawie
trzech latach naszych starań zostało wybudowane i uruchomione dodatkowe przejście dla pieszych przez drogę S-19 na wysokości Transgranicznego Centrum Wymiany
Kulturalnej w Dukli, o które zabiegaliśmy w GDDKiA w Rzeszowie. Teraz dzieci,
młodzież jak i dorośli mogą w miarę bezpiecznie przekraczać w tym miejscu drogę.
Również nasze starania w GDDKiA w Rzeszowie doprowadziły do ustawienia na tzw.
„wysokim brzegu” dodatkowego oznakowania ostrzegawczego typu U-3 oraz
wykonanie odwodnienia liniowego tego
odcinka.
Jednak największym moim sukcesem jak
i Zarządu Osiedla było przekonanie Rady
Miejskiej o konieczności wprowadzenia dla
Miasta Dukla tzw. Dukielskiego Budżetu
Obywatelskiego.
W Gminie Dukla jest 21 sołectw, które mają
wyodrębnione w budżecie gminy środki pieniężne (tzw. fundusz sołecki). O ich przeznaczeniu decydują mieszkańcy sołectw,
a ich decyzja jest ostateczna. Rocznie
wszystkie sołectwa otrzymują w sumie

Zajęcia organizowane w Gminnym
Klubie Seniora mają na celu poprawę jakości życia seniorów poprzez aktywność
zarówno fizyczną jak i psychiczną, tworzenie okazji do wspólnych przeżyć, wzmacnianie więzi społecznych oraz wspólną integrację. Poprzez udział w różnorakich zajęciach uczestnicy rozwijają swoje zainteresowania, pobudzają twórcze myślenie,
zdobywają nową wiedzę, spędzają czas
wolny na czynnościach, które ucząc sprawiają radość i zadowolenie.
Wśród uczestników Gminnego Klubu
Seniora w Dukli dużym zainteresowaniem
cieszą się zajęcia plastyczne i inne zaję-

mie rozdysponowaliśmy ponad 80 ton.
Zenon Leńczyk

około 400 000 złotych takich środków.
Mieszkańcy Dukli nie mieli takich możliwości. Dopiero w 2017 roku Burmistrz wydając zarządzenie wprowadził dla miasta
Dukli Budżet Obywatelski i przeznaczył
część budżetu do dyspozycji mieszkańców,
którzy sami decydują na jaki cel przeznaczyć pieniądze. Dodam, iż Dukielski Budżet
Obywatelski jest formą konsultacji społecznych polegających na podejmowaniu przez
mieszkańców decyzji co do wydatkowania określonej puli środków finansowych
(50 000 zł.) A najważniejsze jest to, że podjęte decyzje przez mieszkańców są wiążące.
W ramach pierwszej edycji Dukielskiego
Budżetu Obywatelskiego wybudowany został chodnik przy ul. J. Słowackiego. W tym
roku odbyła się druga edycja.
Ponadto dzięki naszym staraniom zostały
wykonane połączenia chodnikowe pomiędzy:
- ul. J. Bema a ul. Mickiewicza,
- ul. M. Konopnickiej a ul. Jana Pawła II.
Położonych zostało około pół kilometra nakładek asfaltowych, przebudowano i zmodernizowano ulicę M. Konopnickiej, zmienione zostały dekoracje świąteczne na
Rynku. Zabiegamy, aby sukcesywnie wymieniać dekoracje również na ulicach naszego miasteczka.
Podjęliśmy się także rozprowadzenia warzyw i owoców dla mieszkańców Dukli
przekazanych przez BGŻ Rzeszów. W sunr 10/2018

Redaktor: A czy jest coś, czego nie udało
się zrobić?

Zenon Leńczyk: Na pewno jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Nie udało nam się
doprowadzić do przełożenia chodnika poza
drzewa przy drodze krajowej, od ulicy Słowackiej w kierunku dzwonnicy kościelnej,
w celu poprawy bezpieczeństwa poruszających się pieszych. Nie udało się wykonać
połączenia ul. Nadbrzeżnej z ul. Kościuszki,
stworzenia miejsca do letniego wypoczynku
nad Jasiołką w okolicy ul. Nadbrzeżnej,
dokończenia budowy ul. Polnej, wykonania połączenia chodnikowego od ul. Jana
Pawła II a ul Mickiewicza (wzdłuż potoku
bez nazwy). Na dzień dzisiejszy nie udało się
doprowadzić do objęcia m. Dukli odcinkowym pomiarem prędkości (ale nie poddajemy się w tym temacie).
Redaktor: Został Pan odznaczony medalem „Zasłużony dla Dukielszczyzny”.
Czym jest dla Pana to wyróżnienie?

Zenon Leńczyk: Myślałem, że już nikt tego
nie pamięta, gdyż minęło chyba 9 lat od
przyznania tego tytułu. Zawsze jest miło,
gdy osoby czy instytucje dostrzegają i nagradzają codzienną, społeczną pracę. To
motywuje do dalszej pracy. Z wielu otrzymanych wyróżnień najwyżej sobie cenię
właśnie tytuł Zasłużony dla Dukielszczyzny.
Redaktor: Dziękuję za rozmowę i życzę
wielu zrealizowanych projektów dla dobra mieszkańców Dukli.

Zenon Leńczyk: Dziękuję bardzo.
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cia manualne, które pobudzają wyobraźnię oraz zmuszają do kreatywnego myślenia. To zajęcia polegające na wykonywanie kwiatów z bibuły i krepiny, tworzenie ozdobnych kartek urodzinowych oraz
imieninowych, zdobienia donic kwiatowych, szklanych butelek oraz słoiczków za
pomocą sznurka, kolorowej włóczki oraz
ozdobnych serwetek.
Z myślą o poprawie sprawności w wykonywaniu podstawowych czynności domowych, prowadzone są zajęcia kulinarne.
Seniorzy wspólnie świętują imieniny oraz
urodziny degustując wspólnie przygotowane potrawy.
Wiele pozytywnych emocji dostarczają
seniorom zajęcia muzyczne, które dzięki
współpracy z Ośrodkiem Kultury w Dukli
bywają urozmaicone akompaniamentem
muzycznym animatora. W radosnej atmosferze Seniorzy układają własne teksty piosenek do znanych melodii.
Zgodnie z zasadą, że regularne ćwiczenia fizyczne przedłużają życie, prowadzone są różne formy aktywności ruchowej: ćwiczenia ogólnorozwojowe, oddechowe, rozciągające, relaksacyjne. Organizowane są częste spacery do dukielskiego
parku. Seniorzy dbają o porządek wokół
klubu i o kwiaty doniczkowe. Każde ćwiczenia dostosowane zostały do możliwości
ruchowych oraz potrzeb seniorów.

Podczas zajęć wykorzystywane zostają
różne formy ćwiczeń usprawniających pamięć i koncentrację. Seniorzy z przyjemnością grają w gry i zabawy rozwijające
sprawność umysłową tj. wykreślanki, zgadywanki, gry planszowe, utrwalają przysłowia, kalambury, rozwiązują krzyżówki
i rebusy, opowiadają historie oraz dowcipy. Na zajęciach seniorzy chętnie czytają
książki oraz prasę wymieniając poglądy
i dzieląc się informacjami. Zajęcia komputerowe to kolejny blok zajęć cieszący się
zainteresowaniem uczestników. Podczas
ćwiczeń seniorzy zapoznają się z obsługą
komputerów oraz internetu.
W ramach działalności Klubu Seniora
organizowane są również wycieczki. 20
czerwca 2018 seniorzy zwiedzili Muzeum
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im.
Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Spacerując alejkami poznawali historię kopalni,
a dzięki nowoczesnej ekspozycji multimedialnej mogli przenieść się w czasie i zobaczyć przy pracy samego Ignacego Łukasiewicza. Wycieczka połączona została ze
Spotkaniem Sobótkowym. Na terenie kopalni, a dokładnie na „ Kasinej Łączce” na
Seniorów czekało ognisko oraz poczęstunek. Nie zabrakło również sobótkowych
atrakcji takich jak poszukiwania kwiatu
paproci, plecenia sobótkowych wianków,
wspólne śpiewy oraz rozmowy.
W miłej, rodzinnej atmosferze czas
mija szybciej i przyjemniej, dlatego też
zapraszamy serdecznie wszystkich seniorów z Gminny Dukla do dołączenia
do naszego Klubu.
Aleksandra Szczurek
Fot. str. 18

Bezrobocie w kraju
spada ale nie
na Podkarpaciu
8,7% wyniosła w sierpniu stopa bezrobocia na Podkarpaciu - oszacowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To identyczny wynik jak miesiąc wcześniej.
Według wyliczeń resortu w naszym regionie było zarejestrowanych 81 217 osób
bez pracy. Pracodawcy zaproponowali 5738 miejsc zatrudnienia. Według ministerstwa,
w sierpniu stopa bezrobocia w kraju wyniosła 5,8%. To spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1 pkt. proc.
źródło: PR Rzeszów
str. 7

Towarzystwo
Zaliczkowe w Dukli cz. I.
Na części ziem polskich wchodzących w skład zaboru austriackiego zwanego Królestwem Galicji i Lodomerii
w XIX wieku tworzone były towarzystwa
zaliczkowe, które stanowiły małe, lokalne
instytucje tzw. dobrego kredytu i zrzeszały głównie rolników oraz inteligencję. Pierwsze stowarzyszenie kredytowe
powstało w 1860 roku we Lwowie jako
Stowarzyszenie wzajemnej pomocy rękodzielników i przemysłowców mieszczan,
imieniem błogosławionego Jana z Dukli,
a pierwsze towarzystwo zaliczkowe założone zostało w 1864 roku w Brzeżanach,
jako Miejskie Towarzystwo oszczędności i zaliczek, następne w 1867 roku w
Drohobyczu (Towarzystwo Zaliczkowe)
i w Przemyślu (Stowarzyszenie urzędników a. w. m.). Podstawą działania towarzystw zaliczkowych w Galicji w dalszym
toku ich istnienia, była ustawa z dnia 9
kwietnia 1873 roku dla stowarzyszeń zarobkowych i gospodarczych (Dz. U. Nr
70). Przedmiotem przedsiębiorstwa było
prowadzenie działalności bankowej na
wspólny rachunek członków stowarzyszenia w celu dostarczenia tymże za pomocą
wspólnego ich kredytu, środków pieniężnych na umiarkowany procent i z dogodnymi ratami spłaty oraz ułatwienie im kapitalizowania drobnych składek. Rok obrachunkowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Zamknięcie rachunków rocznych dyrekcja powinna przedłożyć radzie
nadzorczej do sześciu tygodni po upływie
roku obrachunkowego.
Towarzystwo Zaliczkowe w Dukli, stowarzyszenie zarejestrowane z ograniczoną
poręką przyjęło swój statut 20 grudnia
1891 r., zarejestrowane zostało w Sądzie
Obwodowym w Jaśle uchwałą z dnia 31
grudnia 1891 r. l. 6.608. W trakcie zakładania Towarzystwa Zaliczkowego w Dukli,
czynnej pomocy na miejscu udzielił wydelegowany do Dukli lustrator Związku Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospodarczych
we Lwowie – Konstanty Heinrich. Stowarzyszenie rozpoczęło działalność dnia 11
stycznia 1892 roku. Pierwsze władze stowarzyszenia tworzyli w 1892 roku: Prezes Rady Nadzorczej: hr. Adam Męciński;
członkowie Dyrekcji: Leon Lalicki, Bronisław Lasociński i Julian Fiebert.
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Podczas pierwszego Walnego Zgromadzenia odbytego 28 marca 1893 roku, po
zakończeniu roku obrotowego 1892, władze stowarzyszenia tworzyli: Prezes Rady
Nadzorczej; hr. Adam Męciński; członkowie Dyrekcji: Bronisław Lasociński, Franciszek Lewiński i Edward Zieliński; urzędnik: Antoni Borodziec.
W pierwszym okresie swojej działalności Towarzystwo Zaliczkowe w Dukli
tworzyli głównie wyznawcy religii rzymskokatolickiej. Stowarzyszenie zarządzało
swymi sprawami samoistnie, przy udziale
wszystkich swych członków. Władzami
Towarzystwa były:
1) Dyrekcja (Zarząd);
2) Rada Nadzorcza;
3) Walne Zgromadzenie, zwane także
Zgromadzeniem Ogólnym.
Swoją siedzibę Towarzystwo Zaliczkowe miało w budynku właściciela Dukli,
naprzeciw pałacu, w części położonej przy
drodze prowadzącej na Żmigród.
Podobne Towarzystwo Zaliczkowe posiadało wcześniej również Krosno. Statut
tejże organizacji z dnia 14 lutego 1874 r.
został zarejestrowany w sądzie obwodowym w Przemyślu 6 maja 1874 r. uchwałą
l. 5.224. Dyrekcję krośnieńskiego Stowarzyszenia pod koniec XIX wieku stanowili: Włodzimierz Suryn, dr Dyonizy Mazurkiewicz i Feliks Kaczorowski. Komisarzem bankowym był Stanisław Biechoński,
a po nim August Gorayski (właściciel Moderówki, powstaniec styczniowy, poseł na
Sejm Krajowy we Lwowie, marszałek powiatu krośnieńskiego, projektodawca, organizator i prezes Rady Nadzorczej Banku
Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii, honorowy obywatel Krosna i Dukli),
a zastępcą dr Jan Kanty Jugendfein (adwokat krajowy w Krośnie i późniejszy burmistrz Krosna). Krośnieńskie Towarzystwo Zaliczkowe powołano z kapitałem zakładowym 8 000 złotych reńskich, wyłożonych przez Radę Powiatu i darczyńców
prywatnych (około 20% tej kwoty to wkład
„triumwirów naftowych” - Łukasiewicz,
Klobassa i Trzecieski). Niebawem zaczęły
też w powiecie powstawać autonomiczne
gminne towarzystwa zaliczkowe, do których w pierwszej kolejności zaliczyć wypada Towarzystwo Zaliczkowe w Dukli.

Ówczesna jednostka monetarna monarchii
habsburskiej - gulden austro-węgierski, odpowiadał florenowi lub w Galicji złotemu
reńskiemu, co z kolei równało się 100 krajcarom zwanych w Galicji również groszami i dawało w związku z reformą walutową przeprowadzoną w 1892 i zastępującą
guldena, 2 korony.
Członkiem Towarzystwa Zaliczkowego
w Dukli mógł zostać każdy pełnoletni obywatel poprzez przyjęcie przez Dyrekcję
(Zarząd) i podpisanie statutu lub pisemnej
deklaracji przystąpienia. W przypadku odmowy przyjęcia na członka przysługiwało
prawo odwołania do Rady Nadzorczej.
Członek tracił swoje prawa wskutek:
1) dobrowolnego wystąpienia,
2) śmierci,
3) wykluczenia.
Dobrowolne wystąpienie nastąpić mogło tylko z końcem roku administracyjnego i powinno być poprzedzone trzymiesięcznym okresem uprzedzenia. W przypadku zaniedbania tego terminu wypowiedzenie stawało się skuteczne dopiero
z końcem następnego roku. Wystąpienie
ze Stowarzyszenia mogło nastąpić jedynie
w przypadku spłaty wszystkich podjętych
wobec członka zobowiązań, w tym spłaty
udzielonej pożyczki lub udzielonej poręki.
W przypadku śmierci członka Towarzystwa, spadkobiercom zmarłego przysługiwał udział wraz z dywidendą za rok w którym śmierć nastąpiła. Wykluczenie członka
następowało uchwałą Rady Nadzorczej,
podjętą na wniosek Dyrekcji lub co najmniej 20 członków. Dyrekcja była zobowiązana przedstawić wniosek o wykluczenie członka, jeżeli ten:
1) nie zwrócił udzielonej pożyczki,
2) nie wypełniał zobowiązań statutowych,
a w szczególności nie uiszczał wkładu
na udziały,
3) utracił prawo zarządzania swoim majątkiem,
4) jeżeli osoba trzecia uzyskała od sądu tytuł egzekucyjny na udział przypadający
mu w razie wystąpienia. Z dniem podjęcia stosownej uchwały Rady Nadzorczej o wykluczeniu, ustawały prawa
członka w stowarzyszeniu zaliczkowym.
Członkowie, którzy z Towarzystwa wystąpili i spadkobiercy zmarłych członków,
mogli żądać zwrotu tylko samego udziału,
w wysokości jaką wykażą księgi Stowarzyszenia i nie mogli rościć sobie innych praw
do majątku Towarzystwa lub jego funduszu
rezerwowego. Członkowie występujący,
wykluczeni i spadkobiercy zmarłych, odnr 10/2018

powiadali za wszelkie zobowiązania Stowarzyszenia zaciągnięte do dnia ustania
członkostwa, jeszcze przez przeciąg jednego roku, po upływie roku administracyjnego, w którym wystąpienie nastąpiło. Wypłata udziałów ustępującym członkom lub
ich spadkobiercom, nastąpić mogła po pokryciu ewentualnych zobowiązań i zakończeniu odpowiedzialności wcześniej określonej, względnie po zatwierdzeniu rachunków rocznych przez Walne Zgromadzenie.
Członkowie Stowarzyszenia posiadali
prawo:
1) głosować nad powzięciem uchwał i wyborach podczas zgromadzeń ogólnych,
jeżeli wpłacili przynajmniej na jeden
udział,
2) pobierać, w miarę posiadanej gotówki,
pożyczki z kasy Stowarzyszenia,
3) pobierać dywidendę od wniesionych
udziałów.
Do obowiązków członka Towarzystwa
należało:
1) przystępując do Stowarzyszenia, wpłacić należne wpisowe,
2) wpłacić ustalony udział,
3) o ile fundusz rezerwowy i udziały nie
wystarczą na pokrycie zobowiązań Stowarzyszenia, uczestniczyć do trzykrotnej wysokości deklarowanego udziału
w zobowiązaniach Stowarzyszenia.
Udział każdego członka musiał wynosić co najmniej 100 koron i nie więcej
niż koron 2 000, jednak w każdym czasie
mógł być uchwalą Ogólnego Zgromadzenia zmienionym. Udział mógł być wpłaconym w całości po przystąpieniu lub uzupełnionym wkładami miesięcznymi przynajmniej po 2 korony. Dopóki udział nie
osiągnął swej wysokości, dywidenda była
dopisywana do niego. Podczas trwania
członkostwa Stowarzyszenia, rozporządzanie udziałem, tak w części jako i w całości,
było wstrzymane. Udzielenie cesji, ustanowienie zastawu lub jakiegokolwiek obciążenia wobec udziałów, było nieważne wobec Stowarzyszenia, albowiem członek odpowiadał swymi udziałami przede wszystkim wobec Stowarzyszenia. W przypadku
wystąpienia długu członka względem Stowarzyszenia, Dyrekcja miała prawo potrącić (odpisać) zadłużenie z wniesionego
udziału i odnotować to w książeczce udziałowej. Wysokość wpisowego ustalała Rada
Nadzorcza na wspólnym posiedzeniu odbytym z Dyrekcją. W roku 1900 wpisowe
wynosiło 2 korony przy udziale deklarowanym do 200 koron, zaś przy udziale wyższym – 4 korony. Z czystego zysku wydzielano przynajmniej 10% na fundusz rezerwowy, póki ten nie osiągnie 10% kapinr 330

tału obrotowego. Z pozostałej kwoty wydzielano sumę na dywidendę, a pozostałą
resztę przeznaczano na tantiemy (wynagrodzenie) dla Dyrekcji i urzędników oraz
na ewentualne dalsze dotowanie funduszu
na dywidendę i inne cele, co wymagało
uchwały Zgromadzenia Ogólnego. Zasady podziału tantiem pomiędzy Dyrektorów i urzędników określał odrębny regulamin. Wnioski do podziału osiągniętego zysku przedstawiała Rada Nadzorcza, a wypłacana dywidenda była zaokrąglana do
pełnych koron. W rozliczenie nie wchodziły kwoty udziałów zebrane w ciągu tego
roku, za który dywidenda miała być wypłacona. Jeżeli na pokrycie strat nie wystarczały dochody roczne i fundusz rezerwowy, niedobór mógł być pokryty z udziałów członków, w stosunku do ich wysokości. Przy obliczaniu kwot mających być z
tego tytułu potrąconymi, udziały brano pod
uwagę w pełnych koronach, o ile zaistniały
z końcem roku. Przy zaleganiu z wpłatami
na należne udziały, Dyrekcja powinna potrącić członkowi Towarzystwa stosowna
kwotę z należnej dywidendy, z zarachowaniem jej na ten udział.
Wobec tego, że Towarzystwo Zaliczkowe w Dukli skupiało głównie katolików,
większość społeczności izraelickiej miasteczka powołało Towarzystwo oszczędności i kredytu, stowarzyszenie zarobkowe
z ograniczona poręką. Statut został przyjęty 31 grudnia 1892 roku i dnia 2 kwietnia 1892 roku zarejestrowany w Sądzie
Obwodowym w Jaśle. Towarzystwo rozpoczęło działalność w maju 1892 roku i nie
należało wtedy do Związku stowarzyszeń.
Pierwsze walne zgromadzenie odbyto 22
stycznia 1893 roku, po zakończeniu roku
obrotowego. Towarzystwo oszczędności
i kredytu tworzyły organy: Prezes Rady
Nadzorczej: M. H. Reich; członkowie Dyrekcji: Izak Berl Wietschner, Izak Reich
i Moses Dawid Herzig.
W okresie pomiędzy datami: 1 X 1894
r. – 30 IX 1895 r. Towarzystwo Zaliczkowe
w Dukli lustrował Narcyz Ulmer – sekretarz Wydziału Związku Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospodarczych we Lwowie,
w którym było zrzeszone dukielskie Towarzystwo. W 1895 roku władze Towarzystwa
tworzyli; Dyrekcja Towarzystwa: Zdzisław
Stoiński i Józef Popławski. Prezesem Rady
nadzorczej był hr. Adam Męciński, a zastępcą Tadeusz Peszyński. Urzędnik: Antoni Fołtyn; delegat na Walne zgromadzenie Związku: Bronisław Lasociński.
W 1897 roku władze Towarzystwa tworzyli - Dyrekcja Towarzystwa: Zdzisław
Stoiński, Franciszek Jarosz i Rudolf Nie-

Książeczka udziałowa Towarzystwa Zaliczkowego
w Dukli drukowana przez M. Willnera w Żydaczowie, wystawiona 14 III 1911 r. przez Dyrektora
Zdzisława Stoińskiego, członkowi Stowarzyszenia
dr Janowi Strycharskiemu zamieszkałemu w Dukli, z deklarowanym udziałem w kwocie stu koron,
wpłaconą kwotą dwudziestu koron tytułem udziału
i wpłaconymi dwoma koronami na fundusz rezerwowy – depozyt w zbiorach Muzeum Historycznego
– Pałac w Dukli.

decki. Prezesem Rady nadzorczej był hr.
Adam Męciński, a zastępcą Tadeusz Peszyński. Urzędnik: Stanisław Władysław
Grabowski i Antoni Fołtyn. W następnym
roku członka Dyrekcji Franciszka Jarosza
wymienił Jan Wejda, a urzędnika Stanisława Władysława Grabowskiego – Karol
Stanuchowski.
W miarę upływu czasu oprócz rzymskokatolików, w skład członków stowarzyszenia i jego władz, wchodzili również grekokatolicy.
Władze Towarzystwa w 1900 r.;
Dyrekcja Towarzystwa: Zdzisław Stoiński, Jan Wejda i Rudolf Niedecki. Komisarzem bankowym był hr. Adam Męciński, a zastępcą Tadeusz Peszyński. Zdzisław Stoiński był kuzynem hr. Adama Męcińskiego i zamieszkiwał w jego „Domu
pod lipami”, położonym przed kompleksem bernardyńskich realności. W latach
1880-1891 w „Domu pod Lipami” funkcjonowała agencja pocztowa. Oprócz
funkcji sprawowanych w Towarzystwie
Zaliczkowym w Dukli, Zdzisław Stoiński
w „Domu pod Lipami”, po wyprowadzeniu się poczty, prowadził także filię Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń „Florianka” z Krakowa.
C.d.n.
Janusz Kubit
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W sobotę 15 września br. w Domu Ludowym w Wietrznie odbyło się przedstawienie
obrzędowe pn. „Ach co to był za ślub”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie
„Wiatr” z Wietrzna oraz Stowarzyszenie „Równianie” z Równego.
Aktorzy – amatorzy z obu Stowarzyszeń,
a także uczniowie szkół z tych miejscowości przygotowali tradycyjny obrzęd weselny.
Współczesne śluby i wesela, choć często nie
zdajemy sobie z tego sprawy, są przykładem
łączenia tradycji z nowoczesnością. Tradycja przejawia się w kultywowaniu dawnych
zwyczajów weselnych, które w różnych częściach Polski mogą różnić się trochę od siebie. W większości regionów musi być jednak: błogosławieństwo młodych przez rodziców, oczepiny, zrękowiny i wiele innych
zwyczajów. Nowoczesność współczesnych
wesel to przede wszystkim dodatkowe atrakcje takie jak np. zabawy weselne. Aktorzy
z Wietrzna i Równego przygotowali wspaniały obrzęd prezentujący nasze regionalne
tradycje. Podczas imprezy odbył się również
konkurs pn. „Tradycje i zwyczaje weselne na
terenie działania LGD Kraina Nafty”. W konkursie wzięło udział 5 drużyn. Pytania były

z 11 kategorii, nie były łatwe, ale zawodnicy
byli bardzo dobrze przygotowani. Tak naprawdę to ostatnie kategorie rozstrzygnęły
konkurs, bo drużyny złożone z dwóch zawodników ostro walczyły o punkty, nagrody
też nie były bagatelne. W rezultacie: pierwsze miejsce zajęło KGW z Równego, drugie miejsce ex aequo: KGW z Wietrzna i Regionalne Towarzystwo Historyczne z Równego, miejsce trzecie ex aequo: KGW ze
Zboisk i Stowarzyszenie „Wiatr” z Wietrzna.
W jury pod przewodnictwem burmistrza Dukli Andrzeja Bytnara zasiadły : Janina Gołąbek i Krystyna Boczar-Różewicz, ekspertem
była pani Danuta Uliasz. W spotkaniu wzięli
udział oprócz mieszkańców Wietrzna i Równego także zaproszeni goście: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, radni Rady Miejskiej
w Dukli: Teresa Belcik, Ewa Przystasz –
sprawczyni całego tego przedsięwzięcia
i prezes Stowarzyszenia „Wiatr” w Wietrznie,

Projekt pn. Dziedzictwo LGD „Kraina
Nafty” - „Ach co to był za ślub” przygotowało Stowarzyszenia „Wiatr” z Wietrzna,
a sfinansowano ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu grantowego.
W imieniu Stowarzyszenia „Wiatr”
z Wietrzna wszystkim zaangażowanym w realizację projektu i pomoc w sobotę podczas
imprezy bardzo serdecznie dziękuję.

W Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli 18 października 2018 roku Teatr Nie Teraz
przedstawi inscenizację pt. „Wyklęci”. Spektakl ten tarnowski Teatr realizuje w ramach
projektu „Wyklęci 44” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Twórcy przedstawienia, to jedna
z najdłużej działających w kraju scen niezależnych, alternatywnych. W spektaklu
zostaną wykorzystane m.in. fragmenty dramatu Stanisława Wyspiańskiego Wyzwolenie, fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza, XIX-wieczne polskie pieśni patriotyczne i religijne.
Reżyseria, scenariusz, scenografia:
Tomasz Antoni Żak
Aktorzy: Agnieszka Rodzik / Anna Warchał (Lilka); Ewa Tomasik (Helena);
Aleksandra Pisz (Danusia); Przemysław Sejmicki (Janek), Maciej Małysa
(Konrad);
Opracowanie pieśni: Grzegorz Radłowski
Opracowanie graficzne: Paulina Gębica
Kostiumy: Agnieszka Piekarczyk
Technika: Ryszard Zaprzałka
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Fragment inscenizacji obrzędu weselnego - W drodze do domu panny młodej

Krystyna Boczar-Różewicz

Na rajdzie
TEATR NIE TERAZ

Fragment inscenizacji obrzędu weselnego - zmówiny

Tym razem nasz stały przewodnik pan
Waldemar Olszewski zaproponował ciekawą trasę ciągnąca się od Polan/Baranie/,
gdzie nasza osiemnasto osobowa grupa
weszła na teren Magurskiego PN i przeszła w kierunku granicy Rzeczpospolitej
Polskiej ze Słowacją. Szlakiem niebieskim
szliśmy wzdłuż granicy do Przełęczy Mazgalickiej. Następnie żółtym szlakiem udaliśmy się w kierunku zagubionej w dolinie
Huty Polańskiej. Nazwa miejscowości pochodzi od tętniącej niegdyś życiem i produkującej szkło miejscowości granicznej
z dużym kamiennym kościołem.
Interesującą historię wsi opowiedział
nam p. Waldek, który przez całą trasę zaznajamiał nas z osobliwościami flory
i fauny terenu.
Oczarowani historią wsi zeszliśmy do
schroniska Hajstra/Czarny Bocian/, gdzie
przy pięknie ukwieconym obiekcie, przy
ognisku skupiliśmy się na pieczeniu kiełbasy. Nie zabrakło też lokalnych przyśpiewek, a nowa Pani Prezes Melania zadbała
o gorącą herbatę dla wszystkich. Do zobaczenia na następnym rajdzie!
Anna Borek
Rajd starszaków został zrealizowany
z projektu „Dukielski senior – kulturowo
aktywny” w ramach zadań publicznych
Gminy Dukla w roku 2018.
nr 10/2018

Tradycyjne wypieki weselne

Awans dla nauczycieli

Fot. B. Pudło

Ach co to był za ślub

Ach, co to był za ślub

Jan Marszał, Zenon Leńczyk, Adam Faustus,
Zbigniew Głód i Mariusz Folcik, z Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty” Janina
Gołąbek – prezes, Stanisław Chochołek – wiceprezes, Edward Jakieła – skarbnik. Wśród
zaproszonych gości były również pracownicy
biura Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty”.
Organizatorzy przygotowali regionalny stół z
przysmakami i nie tylko, cały czas częstowali
gości gorącymi posiłkami. Spotkanie zakończyła wspólna zabawa.

Zawodnicy reprezentujacy KGW Zboiska

Od lewej: Sławomir Walczak, dyr ZOPO Danuta Szczurek, Jowita Stanosz,
burmistrz Andrzej Bytnar.

1000 km na 100. rocznicę odzyskania niepodległości
W Dolinie Pięciu Stawów Polskich
Fot. [arch. SP w Równem]
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nr 330
W Dolinie Gąsienicowej

Trzy dni w Warszawie

Trzy dni w Warszawie
W dniach od 31 sierpnia do 2 września br. (piątek – niedziela) byliśmy na wycieczce w Warszawie. My, to znaczy byli uczniowie dukielskiego liceum, którzy
przed laty zdali w nim maturę, ale od czasu do czasu spotykają się dzieląc swoimi
troskami lub sukcesami. W większości są to dzisiaj emeryci, niektórzy jeszcze pracują zawodowo.

Koleżanki i koledzy z liceum w domu prof. Bronka Jakubczyka
Fot. J. Chłap
Kwiaty dla solenizanta

III Podkarpackie Forum
Obywatelskie

W Centrum Nauki Kopernik

Piknik w Nowej Wsi
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Przedstawiciele organizacji pozarządowych z gminy Dukla na III Podkarpackim Forum Obywatelskim

Fot. N. Belcik

Najmłodsi uczestnicy biorący udział w Pikniku w Nowej Wsi
Bardzo dużym zainteresowaniem dzieci cieszył sie dmuchaniec zakupiony
w ramach realizacji projektu

nr 10/2018

Trudno jednoznacznie określić charakter wyjazdu, bo łączył on w sobie elementy
poznawcze tj. kolejne odwiedziny stolicy
oraz towarzyskie, rozumiane jako spotkanie koleżanek i kolegów w domu naszego
klasowego kolegi profesora Bronisława Jakubczyka.
Przed paroma miesiącami otrzymaliśmy od kolegi zaproszenie do odwiedzenia stolicy i spotkania się u Niego w domu.
Sam fakt spotkania, w koleżeńskim gronie,
nie jest dla nas nowym i szczególnym wydarzeniem, bo od lat spotykamy się na klasowych zjazdach w kolejne rocznice matury, najczęściej co 5 lat. Ostatnie spotkanie odbyło się przed 2 laty w złotym jubileuszu zdania egzaminu dojrzałości, nie wiedzieć dlaczego tak nazwanego. Tym razem
było kilka powodów wspólnego spotkania,
m.in. przypadające 1 września imieniny
Bronisława i nasze okrągłe urodziny.
Po głębokim namyśle, rozważeniu argumentacji za i przeciw wyjazdowi, stwierdziliśmy, że albo teraz albo nie wiadomo
kiedy (czyli nigdy) odwiedzimy stolicę
i kolegę. Chęć zobaczenia dzisiejszego
miasta i spotkania się w koleżeńskim gronie zwyciężyła. Warszawę już raz odwiedziliśmy wspólnie, gdy była organizowana
wycieczka klasowa w X klasie liceum, co
było dawno temu. Co prawda parę osób
z naszego grona ma w Warszawie rodziny,
głównie dzieci, które czasami odwiedza,
ale dla większości z nas nie ma powodów
i potrzeb częstego odwiedzania stolicy.
Wypada przedstawić inspiratora i organizatora wyjazdu, profesora nauk matematycznych Bronisława Jakubczyka. Urodził
się w Nadolu i mieszkał tu przez pierwsze
18 lat życia. Jego rodzinny dom stoi do dzisiaj przy drodze do Żmigrodu. Do szkoły
podstawowej i średniej uczęszczał w Dukli. Miał młodsze rodzeństwo, brata który
również ukończył studia z matematyki
i siostrę mgra pedagogiki. Od najmłodszych lat życia przejawiał talent do logicznego myślenia i umiejętność liczenia.
Dziecięca fantazja była powodem często
zabawnych sytuacji, które rozgrywały się
w gronie sąsiadów rówieśników, a które są
dzisiaj często tematem wspomnień. Dla nas
w szkole to był Bronek lub Broniu. Bardzo
dobry uczeń, obowiązkowy i koleżeński
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o zamiłowaniach do sportu, co zostało do
dnia dzisiejszego.
Po maturze wybrał studia na Politechnice Warszawskiej. Jednak miłość do matematyki była tak duża, że postanowił realizować studia na drugim kierunku. Ponieważ elektronika była na politechnice,
a matematyka na uniwersytecie zgodę na
studiowanie na dwóch różnych uczelniach
musieli wydać rektorzy. Młody człowiek
musiał zderzyć się z barierą urzędniczo-administracyjną PRL-u. Jak widać w ówczesnej Polsce była możliwość nauki, ale młodym i zdolnym ludziom uprzykrzano życie w inny sposób, który w pewnych sytuacjach mógł zniechęcać do działań, ale
też wyrabiał kreatywność. Po szczęśliwym
przebrnięciu i pokonaniu przeszkód został
studentem dwóch uczelni. O zdolnościach
matematycznych świadczy fakt, że materiał z pierwszego roku matematyki przerobił w ciągu kilku miesięcy. Po studiach
był doktorat i habilitacja, praca naukowa,
w tym prowadzenie zajęć na 3 amerykańskich uczelniach i międzynarodowych
szkołach matematycznych i oczywiście na
Uniwersytecie Warszawskim. Dzisiaj prof.
Jakubczyk prowadzi wykłady również po
angielsku i francusku.
Postanowieniem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w roku 2002 Bronisław Jakubczyk otrzymał tytuł naukowy
profesora nauk matematycznych.
Kiedyś przed laty zadałem Mu pytanie jak się uczy matematyki, szczególnie
tej wyższej, nie rachunków jak w szkole
podstawowej. Usłyszałem krótką i spokojnie przekazaną myśl, że matematyki się nie
uczy, tylko uczy się matematycznego myślenia. Nie drążyłem pytaniami istoty tematu, przyjąłem tę argumentację, choć
przez lata staram się dociec jej i ciągle zastanawiam się jak ją rozumieć. A gdy był
po doktoracie zapytałem jaką specjalność
obrał za temat swoich zainteresowań, wiedząc, że jest algebra, trygonometria, rachunek prawdopodobieństwa i parę innych
działów, usłyszałem odpowiedź, że zajmuje się teorią procesów optymalnych. Ale
co to do chole….. jest? Konkretnie czym
się zajmuje? - pyta laik. Odpowiedź jaką
usłyszałem była prosta i sprowadzała się
do pytań tym razem mnie. Jak pamiętam to

była ona miej więcej taka: Co to jest teoria? – wiesz; czym jest proces? (nie w sensie prawnym) to też wiesz; a optymalny
to rozumiesz. No to wiesz wszystko. Nie
wiem czy ta odpowiedź mnie pocieszyła,
ale udałem że zrozumiałem o co chodzi.
Czym dzisiaj się zajmuje jako profesor w
Instytucie Matematyki Polskiej Akademii
Nauk? – nie wiem.
Zaproszenie wysłane listownie lub
drogą mailową zostało przez większość adresatów przyjęte. Główny ciężar organizacyjny wziął na swoje barki profesor, choć
byliśmy na bieżąco w kontakcie i wspieraliśmy kolegę. Z Dukli wyjechaliśmy przed
południem busem licząc, że po kilku godzinach dotrzemy na miejsce spotkania.
Po drodze nasze plany były korygowane
głównie przez korki i dotarliśmy jako ostatnia grupa. Czekali na nas już przybyli z innych miast Polski i zagranicy. Po zakwaterowaniu w ośrodku WBST, gdzie warunki do wypoczynku są bardzo dobre, nie
ma wiele czasu na wypoczynek, bo program spotkania jest napięty. Dla palaczy
jest ograniczenie swobód, gdyż na terenie
ośrodka jest zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu. Ci, którzy przybyli z Krakowa i Zakopanego dzielą się wrażeniami
z podróży „Pendolino” (z Krakowa do Warszawy jedzie się 2,5godziny), którą można
jak najkrócej opisać, że prędkość podróżowania jest taka, że nie można odczytać
nazw mijanych stacji. Jesteśmy w Radości,
na obrzeżach Warszawy (jej dzielnicy), blisko Otwocka w sosnowym lesie poprzecinanym ulicami z ulicznym oświetleniem,
ale w wielu miejscach często bez chodników. Ten las jest utrudnieniem w orientowaniu się gdzie jesteśmy, bo trudno znaleźć charakterystyczny punkt odniesienia
jak również zorientować się w stronach
świata. Ot, jak to w lesie. Za to cisza powoduje, że mamy wrażenie przebywania w
pensjonacie wypoczynkowym, a nie blisko
stołecznego miasta. W miejsce zakwaterowania firma kateringowa dostarcza posiłki,
ciepłe, smaczne, różnorakie tak że jest w
czym wybierać (najbardziej smakowała
zupa - krem z dyni z imbirem).
Kilkaset metrów dalej jest dom profesora. Jak sam wspomina dom znajduje się
na niewielkim wzniesieniu – może 1 lub
1,5 m powyżej płaskiego, piaszczystego
otoczenia. Dla mieszkańców i sąsiadów
nazywany jest „na górce”. Wszyscy bawimy się tym określeniem, a najbardziej
sam właściciel. Są tu dobre warunki do
wypoczynku i pracy umysłowej. Dom jest
częścią tzw. bliźniaka i architekturą przypomina jeden z domów w Dukli, co dość
szybko spostrzegamy. Budowany przed
przeszło ćwierćwieczem. Jak nam wspomiciąg dalszy na str. 14u
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1000 km na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Równem
uczestnikami projektu

Edukacja poza murami szkoły

„Polskie Himalaje 2018”
Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa rocznica, która
będzie obchodzona przez Polaków na bardzo różne sposoby. Wśród wielu uroczystości i wydarzeń, jakie będą w tym czasie organizowane znalazł się wyjątkowy
i bardzo ambitny projekt „Polskie Himalaje 2018”. Projekt ten to piękne, a zarazem symboliczne połączenie stulecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj
z pamięcią o wspaniałych polskich himalaistach oraz o najdonioślejszych osiągnięciach polskiego himalaizmu. Największe
osiągnięcie narodu polskiego, czyli odzyskanie niepodległości łączy się z największym osiągnięciem polskiego himalaizmu,
czyli wejściem Polaków na wszystkie
ośmiotysięczniki, w tym na Mount Everest.
„Polskie Himalaje 2018” to przedsięwzięcie o charakterze patriotyczno-sportowo-turystycznym, które przygotowuje
grupa czołowych polskich alpinistów
w porozumieniu z Polskim Związkiem
Lekkiej Atletyki. Całość zasadniczo składa
się z dwóch elementów - Supermaratonu
Pamięci Polskich Himalaistów w Katmandu oraz trekkingu do bazy pod Mont
Everest na wysokość 5400 m. W tym ostatnim przedsięwzięciu uczestniczyć będzie
380 osób ze 100 polskich miast, które w
14 osobowych grupach przybywać będą
sukcesywnie do stolicy Nepalu od końca
września do 20 października. Wśród nich
są utytułowani sportowcy, m.in. medalistka igrzysk olimpijskich w Londynie w
żeglarstwie Zofia Klepacka czy medalista
mistrzostw świata w biegu na 400 m przez
płotki, wciąż aktualny rekordzista Polski
Marek Plawgo, no i oczywiście wybitni himalaiści, jak na przykład Anna Czerwińska, Rafał Fronia, Dariusz Załuski czy dowódca Leszek Cichy.
Podkarpackich nauczycieli oraz nasz
region, a więc gminę Dukla, powiat Krosno i województwo podkarpackie reprezentować będzie dwójka nauczycieli ze
Szkoły Podstawowej w Równem – Aneta
Cyran i Grzegorz Lijana, którzy do Nepalu wyruszą już 8 października 2018
roku. Trasę z Lukli położonej na wysokości 2860 m n.p.m. do bazy pod Mont Everest - 5360 m n.p.m. przemierzać będą m.in
w towarzystwie Anny Czerwińskiej - zdobywczyni sześciu ośmiotysięczników i Korony Ziemi oraz Dariusza Załuskiego - tastr. 14

ternika, alpinisty, himalaisty, scenarzysty
i reżysera wielu filmów o tematyce górskiej. Trekking ten trwał będzie 14 dni,
podczas których uczestnicy zmierzą się
z własnymi słabościami, pogodą, wysokością i wieloma nieprzewidzianymi przez
organizatorów i nich samych sytuacjami.
Cała wyprawa natomiast zajmie nauczycielom z Równego 20 dni i będzie wspaniałym akcentem podkreślającym wagę wydarzeń, które miały miejsce dokładnie 100 lat
temu i przyczyniły się do odrodzenia polskiej państwowości.
Rówieńscy nauczyciele przystępując
w 2015 roku do tego niezwykłego przedsięwzięcia za główny cel obrali sobie przede
wszystkim uczczenie w nietuzinkowy sposób 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Mierząc siły na zamiary nie liczyli na żadną pomoc, jednak szczęśliwy splot różnorakich wydarzeń sprawił,
że ich udziałem w projekcie zainteresowały się różne instytucje publiczne, które

poważnie usprawniły organizację wyjazdu.
Szczególne podziękowania podkarpaccy nauczyciele kierują do Pani Małgorzaty Rauch - Podkarpackiego Kuratora
Oświaty oraz do Pani Katarzyny Reczkowskiej-Buryły – dyrektora Szkoły Podstawowej w Równem, dzięki przychylności których przygotowania do wyprawy stały się
znacznie łatwiejsze.
Udział podkarpackich nauczycieli
w tym prestiżowym projekcie objęty został Patronatem Honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Pani Małgorzaty
Rauch oraz Burmistrza Dukli – Pana Andrzeja Bytnara.
Aneta Cyran
nauczycielka z SP w Równem

Trzy dni w Warszawie

W dniach 18-20 września wolontariusze Szkoły Podstawowej w Równem wraz
z grupą koleżanek ze Szkoły Podstawowej
w Łękach Dukielskich wyruszyli na trzydniową wycieczkę autokarową w Tatry.
Wycieczka ta miała wymiar nie tylko edukacyjno-turystyczny, ale przede wszystkim
duchowo-patriotyczny, gdyż to ona otwierała szereg działań zaplanowanych przez
nauczycieli z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego też odbywała się pod hasłem „1000
km na 100 rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości”. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawowali nauczyciele:
Aneta Cyran, Grzegorz Lijana, Maria
Szczepanik, Radosław Zięba oraz ks. Karol Krupa.
Po przyjeździe do podzakopiańskiej
wsi Murzasichle od razu udaliśmy na szlak.
Naszym pierwszym celem stał się Czarny
Staw Gąsienicowy. Pogoda była wymarzona dlatego pełni zapału wędrowaliśmy
Doliną Suchej Wody Gąsienicowej - czarnym szlakiem z Brzezin przez Psią Trawkę
– Halę Gąsienicową ze znanym tatrzańskim schroniskiem Murowaniec – aż do

Czarnego Stawu Gąsienicowego. Młodzież
dzielnie pokonywała bardzo duże odległości i tylko nieliczni pozwalali sobie na marudzenie. Tego dnia pokonaliśmy 21 kilometrów. Wędrówka zajęła nam 7 godzin,
zakończyliśmy ją w Kuźnicach skąd przejechaliśmy do Murzasichle do pensjonatu,
gdzie już czekała na nas pyszna obiadokolacja.

ski, ale i z Kanady, Niemiec, USA – trochę
rozpierzchliśmy się po świecie. Wiemy, że
kilka osób z przyczyn osobistych nie mogło znaleźć się w naszym gronie. Przyczyna ich nieobecności jest nam znana
i zrozumiała, a zbyt dociekliwym można
zostawić stwierdzenie „bez podawania motywów”.
Trzeba zauważyć, że uczestnicy spotkania to w większości ludzie, którzy ze
względu na upływający czas są już sierotami. Parę osób może pochwalić się, że żyje
któryś z rodziców, ale który ze względu na
wiek wymaga opieki ze strony dzieci. I sytuacja ta jest dla nas zrozumiała.
Wieczorne rozmowy to nie tylko mowa
o dniu dzisiejszym i problemach, które niesie, ale głównie wspominania. Nie wchodząc w tematy związane z dzisiejszym życiem politycznym dominują wspomnienia
z lat studenckich, a w nich rok 1968 ważny
dla naszego pokolenia – bo to wydarzenia marcowe, których byliśmy świadkami,
a często uczestnikami oraz inwazja na Czechosłowację w ramach operacji „Dunaj”.

I pomyśleć, że to już pół wieku temu.
O wydarzeniach marcowych wspominają
koledzy, którzy studiowali w Warszawie i
Krakowie. Gdy kilka miesięcy po nich byli
wzywani na przesłuchania przy MO i SB
(Milicja Obywatelska i Służbę Bezpieczeństwa) to rozmowy te kończyły się z reguły
ostrzeżeniem jak wspomina kolega „Panie
Andrzeju, kto wiedział, a nie powiedział,
ten będzie siedział”. Dziś zawołanie „będziesz siedział” gości na ulicach wielkich
miast, ale już w odniesieniu do innego kontekstu politycznego.
Pokolenie nasze to również świadkowie wydarzeń grudnia 70, dekady Gierka
zwanej przez publicystów „przegraną dekadą”, czasy stanu wojennego, działania
PRON-u, wydarzeń roku 80, demokratyzacji życia w kraju po 89 r. .

Kolejny dzień rozpoczęliśmy Mszą
Świętą w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach. Nabożeństwo
odprawił ks. Karol Krupa, a do mszy służyli znajdujący się w naszej grupie ministranci Łukasz i Mateusz Krzysik, Jerzy
Drozd i Grzegorz Puchała. Po mszy przejechaliśmy w okolice Krupówek. Tutaj natomiast zwiedziliśmy najstarszy zakopiański
Kościół na Pęksowym Brzyzku oraz położony obok niego cmentarzyk, na którym
spoczęli m.in. Kornel Makuszyński, Kazimierz Przerwa-Tetmajer czy Helana Marusarzówna.
Po doznaniach w sferze duchowej przyszedł czas na konsumpcjonizm – Krupówki
wszak są nieodzownym elementem wycie-

u dokończenie ze str. 13

nał kolega - profesor w piwnicy domu ma
pokaźną ilość sprzętu do narciarstwa biegowego, którego z braku czasu nam nie pokazał. Wiemy, że często przyjeżdża do Nadola, szczególnie w zimie i odbywa wielogodzinne wędrówki po okolicy. Zna dobrze te strony, bo tutaj mieszkał przez wiele
lat, potem w czasach studenckich spędzał
część wakacji u rodziców. Choć związany
z Warszawą od przeszło półwiecza, to chętnie wraca w rodzinne strony, interesuje się
życiem w Dukli, losami dukielskiego liceum, zagospodarowaniem i wykorzystaniem dukielskiego parku, który jest dla
Niego wyjątkowym miejscem w Polsce.
Sam często przebywa za granicą i ma możliwość porównania krajobrazu i warunków
życia ludzi. Przed laty wspomniał, że Podkarpacie to wyjątkowy region z nowymi
domami, zagospodarowanym wokół domów terenem, pracowitymi mieszkańcami
i w porównaniu z Mazowszem prezentuje
się korzystnie.
W pierwszym dniu spotkania po kolacji
w miejscu zakwaterowania, udajemy się do
domu Bronka. Po wymianie kurtuazyjnych

zdań powitania, podziękowania za zaproszenie i wręczenie imieninowych upominków oraz pozdrowień od kilku mieszkańców Nadola oddajemy głos koledze, który
informuje nas o tym, kiedy budował dom,
a później przypomina rodzeństwo, tj. brata
mieszkającego w Kanadzie i siostrę mieszkającą w Warszawie. Z pewnym zaskoczeniem przyjmujemy ogłoszony dla nas konkurs, w którym połączone są utwory muzyczne z dziejami dukielskiego liceum.
Okazuje się, że trudne z pozoru pytanie jest
łatwe do odgadnięcia, jeżeli przypomni się,
że brat profesora Zygmunt był kiedyś zainteresowany muzyką, grał w szkolnym zespole muzycznym, m.in. na trąbce, miał
dobry głos i wokalne zainteresowania. Dzisiaj też z dobrym efektem śpiewa. Wykonane przez niego piosenki podobały się koleżankom tak, że w następnym dniu proszą
o ich odtworzenie.
Jest nas 17 osób. Przybyliśmy z różnych miast: Krakowa, Gliwic, Zakopanego, Przemyśla, Jarosławia, Krosna, Dukli, kolega z żoną ze Szwecji. Niektórzy
telefonują do solenizanta nie tylko z Polnr 10/2018
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I tak we wspomnienia naszego życia
wpisana jest najnowsza historia Polski.
Wspominał Zdzisław Zaniewicz

czek do Zakopanego. Tam zachwycaliśmy
się rękodziełem ludowym oraz wydaliśmy
niemal całe swoje kieszonkowe. Około
godziny 14 wyruszyliśmy do najbardziej
przez nas wyczekiwanej atrakcji – Chochołowskich Term, gdzie na wybornych,
wodnych zabawach spędziliśmy 3 godziny.
Baseny zewnętrzne i wewnętrzne napełnione wodą termalną o różnych temperaturach były miejscem wielu atrakcji. Znajdowały się tam m. in. różnorodne zjeżdżalnie, wodospady, kaskady karuzele wodne,
ławeczki do masażu, leżanki wodno-powietrzne, a nawet rwąca rzeka.
Do pensjonatu wróciliśmy zmęczeni,
ale zadowoleni. Jutro przed nami najcięższy dzień – Tatry Wysokie - wędrówka do
Doliny Pięciu Stawów Polskich.
Rano, po śniadaniu czekał już na nas
przewodnik pan Józef Brzuchacz, z którym
pojechaliśmy do Palenicy Białczańskiej,
skąd udaliśmy się do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Po około 50 minutach wędrówki doszliśmy do Wodogrzmotów Mickiewicza. Są to imponujące kaskady wodne
utworzone na progach skalnych potoku
Roztoka. Malownicze widoki i cudowna
jesienna pogoda zachęcały do spaceru. Wędrowaliśmy Doliną Roztoki, by w końcu
po bardzo męczącej wędrówce dotrzeć do
największego w Polsce wodospadu „Wielkiej Siklawy”, stąd już tylko kilkanaście
minut dzieliło nas od celu. Dolina Pięciu
Stawów zachwyciła nas – dlatego to tutaj
postanowiliśmy zrobić pamiątkowe zdjęcie
w biało-czerwonych barwach. Odpoczynek
zaplanowaliśmy obok schroniska. Do autobusu wróciliśmy po siedmiu godzinach i po
pokonaniu 24 km. Pan przewodnik był pełen podziwu dla rówieńskiej i łęczańskiej
młodzieży, która wykazała się nie tylko
świetną kondycją, ale i wspaniałą postawą.
Wycieczka była doskonałą lekcją patriotyzmu, religii, historii, geografii, chemii i przyrody zarazem. Dziś, po powrocie,
brakuje wszystkim niezapomnianego widoku na majestatyczne Tary i cudny Giewont oraz szumu potoków towarzyszącego
nam podczas wędrówek. (Fot, na str. 11)
Aneta Cyran
Wycieczka została dofinansowana ze
środków gminy Dukla w ramach projektu
„Małopolskie wędrówki śladami zakopiańskich twórców”
str. 15

Wprawić w ruch
Piknik sportowy w Równem

Stare polskie przysłowie mówiące: „W zdrowym ciele zdrowy
duch” zna chyba każdy. I ta właśnie maksyma jako myśl przewodnia towarzyszyła organizatorom Pikniku Sportowego w Równem.
Wydarzenie to było zorganizowane przez Wiejski Klub Sportowy
Beskid Równe na czele z prezesem p. Sławomirem Aszklarem
przy współpracy z ks. Karolem Krupą, miejscowym wikariuszem.
Celem głównym organizowanego wydarzenia było wprowadzenie mieszkańców Równego oraz przybyłych gości „w ruch”.
Mimo niepewnej pogody udało się przeprowadzić wiele z zaplanowanych atrakcji. Uczniowie szkoły podstawowej rozegrali mecz w
piłkę nożną na boisku szkolnym o Puchar Dyrektora Szkoły oraz
brali udział w biegach o Puchar Prezesa Beskidu Równe.
Największe zainteresowanie podczas pikniku wzbudziły pokazy sztuk walki. Gościliśmy sportowców Aikido z Szkoły
San Dojo z Radymna z Sensei Dariuszem Moskwiakiem, który
z swymi kolegami pokazał tajniki tej trudnej, a zarazem ciekawej
sztuki walki wręcz oraz przy użyciu miecza i kija.

Zainteresowanie wzbudził również pokaz walk MMA, który
przeprowadzili zawodnicy z MMA Krosno, na czele z Adamem
Tomasikiem uhonorowanym zawodnikiem w tej dziedzinie sportu.
Sportowcy pokazali wiele chwytów, obaleń, ciosów, dźwigni,
a także opowiedzieli czym są walki MMA.
Uczestnicy pikniku mieli nie tylko okazję zapoznać się z niecodziennymi dyscyplinami sportowymi, ale również samodzielnie
spróbować swoich możliwości czy porozmawiać ze sportowcami.
Na zakończenie spotkania odbył się mecz „piłki wodnej” pomiędzy strażakami OSP Równe. Rywalizacja polegała na wbiciu
piłki plażowej do bramki za pomocą ciśnienia wody z węży strażackich.
Organizatorzy zatroszczyli się, aby każdy uczestnik pikniku
wyszedł z imprezy obdarowany małym upominkiem. Cały czas
działał też bufet ze słodyczami i napojami.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom imprezy,
a w sposób szczególny p. Katarzynie Reczkowskiej-Buryła dyrektor
SP w Równem za udostępnienie boiska oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Równem za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników.
Do zobaczenia na kolejnej edycji pikniku. (Fot. str. 17)
ks. Karol Krupa

Wietrzno – „Najlepsza
szkoła pod słońcem”
Konkurs „Najlepsza szkoła pod słońcem” był skierowany do szkół z gmin, na
terenach których IKEA posiada swoje farmy wiatrowe. Konkurs został ogłoszony
w listopadzie 2017 roku i miał na celu propagowanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju. Szkoła Podstawowa w Wietrznie zajęła w konkursie 1. miejsce wraz
z Zespołem Szkół w Bukowsku i Zespołem Szkół Publicznych w Rymanowie.
Zaproszone do udziału szkoły miały
przygotować program edukacji ekologicznej oraz zrealizować go w semestrze wiosennym 2018 roku. Program miał uwzględniać elementy zrównoważonego życia
w domu, wykorzystania energii odnawialnej, zagospodarowania odpadów, troski
o środowisko oraz zaangażowanie społeczności lokalnej. Nagrodą za zajęcie 1. miejsca była instalacja fotowoltaiczna od IKEA
wraz z montażem na dachu szkoły, przygotowaniem do podpięcia do sieci i długoletnią gwarancją – wartość nagrody to ponad
40 tys. złotych. Prace instalacyjne trwały
w okresie wakacyjnym, aby nie utrudniać
szkole działalności. Dzięki temu szkoła w
Wietrznie będzie produkować czystą zieloną energię na własne potrzeby jednocześnie oszczędzając na rachunkach za prąd.
Jest to także pierwszy budynek użyteczności publicznej w gminie Dukla z instalacją
fotowoltaiczną.
21 września br. odbyło się uroczyste
otwarcie instalacji w Szkole Podstawowej w Wietrznie i podsumowanie projektu
„Najlepsza szkoła pod słońcem”. Uczniostr. 16

wie szkoły zaprezentowali przygotowany
program edukacji ekologicznej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele IKEI,
burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, wiceburmistrz Dukli Elżbieta Wróbel, dyrektorzy szkół w gminie Dukla, rodzice dzieci
uczących się w szkole w Wietrznie. Uroczystość otworzyła pani dyrektor szkoły
w Wietrznie Bożena Mastej.

Wprawić w ruch - piknik sportowy w Równem

Klub sportowy „Beskid Równe” z prezesem S. Aszklarem

Pokaz sztuk walki

Fot. [arch. Klubu Sportowego Beskid-Równe]

Wietrzno - szkoła najlepsza pod słońcem

Instalacje fotowoltaiczne na dachu szkoły w Wietrznie, posiadają moc
6,44kWp typu sieciowego. Oparte są
o moduły monokrystaliczne oraz falownik trójfazowy. W zestaw jest włączony
także miernik zużycia oraz produkcji energii elektrycznej.
- Cieszymy się, że szkoła okazała tak
duże zainteresowanie tematami ekologicznymi. W IKEA chcemy wywierać pozytywny wpływ na społeczności i środowisko,
w otoczeniu których bezpośrednio działamy. Chcemy pokazać, że odnawialne źródła energii są w zasięgu ręki i dostępne dla
wielu. Fotowoltaika w szkole pomoże nie
tylko zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za prąd, ale także ma znaczenie edukacyjne dla dzieci, demonstrując jak produkować energię i przy tym nie szkodzić
planecie – powiedział Mariusz Podgórski,
Kierownik ds. Energii i Klimatu IKEA Retail w Polsce.
kbr

Program zaprezentowały dzieci z młodszych i starszych klas SP w Wietrznie

Piknik w Nowej Wsi
W ramach realizacji projektu pn.
„Rodzina na szóstkę” dofinansowanego
z Województwa Podkarpackiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
Rzeszowie w zakresie Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 1 września br.
w Nowej Wsi odbył się Piknik Rodzinny.
Impreza nie tylko pozytywnie wpłynęła na więzi pomiędzy uczestnikami

wydarzenia, ale nade wszystko miała na
celu wsparcie rodzin w zakresie budowania wzajemnych relacji, promowania
zdrowego stylu życia czy nade wszystko
kształtowania świadomości obywatelskiej.
Uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać z udostępnionego wyposażenia
Stowarzyszenia „Razem lepiej” tj. m.in.:

Mariusz Podgórski - przedstawiciel IKEA
uczestniczył w podsumowaniu projektu

ciąg dalszy na str. 20u
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Podkarpacka
Liga Rowerowa

Puchar Smoka

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI informuje

Finał Podkarpackiej Ligi
Rowerowej w Dukli
15 września w Parku Dukielskim
miała miejsce finałowa runda Podkarpackiej Ligi Rowerowej organizowana
przez nasz ośrodek (MOSiR Dukla). Tradycją się staje, że na dzień przed naszymi

Zawodnicy MOSiR Dukla
Fot. [arch. MOSiR Dukla]

Zawody w Dukli

Aktywność w Klubie Seniora w Dukli

zawodami mocno pada deszcz, sprawiając
że trasy są bardziej wymagające niż w warunkach suchych. Kolarze jednak nie narzekali. Rywalizacja w kategoriach wiekowych była bardzo ciekawa. Trasa okrąże-

Nabór do sekcji piłki
nożnej MOSiR Dukla
Rusza nabór dzieci do sekcji piłki nożnej MOSiR Dukla. Pierwszy trening Skrzatów
17.09.2018 godz. 15.00
Pierwszy trening Orlik Starszy 18.09.2018 godz. 15.00
Zapisy na treningach lub telefonicznie u trenerów poszczególnych grup.
Trener
Telefon
Pęcak Kamil
503604802
Daniel Ożga
515345697
Piotr Drozd
511859819
Sławomir Walczak
781295012

Plecenie sobótkowych wianków

Jako organizatorzy dziękujemy rodzinie Tarnowskich za darmowe udostępnienie parku dukielskiego, Janowi Goleniowi (Duro), zastępom OSP z gminy Dukla, GOPR-owi, oraz wszystkim sponsorom i osobom, które przyłożyły się do organizacji Podkarpackiej Ligi Rowerowej.
Do zobaczenia w przyszłym sezonie na trasach PLR.
Mateusz Lorenc

Gminna Liga Sportowa

Fot. A. Szczurek

Wycieczkowy wrzesień
w Dukielskim Klubie
Seniora

nia liczyła około 3 km wokół „Trzech Stawów”. Pierwsza połowa trasy charakteryzowała się licznymi zakrętami oraz krótkimi podjazdami i zjazdami tworząc mocno
interwałowy początek. Obfite opady deszczu, oraz breja błota „pomagała” w rywalizacji. Na drugiej połówce trasy, zawodnicy mogli trochę odpocząć na płaskim do
mety. Jednak dało się zauważyć jak każdy
z kolarzy mocno deptał pedała, aby osiągnąć jak największą prędkość. Zanim na
główną pętlę wystartowali dorośli, na trasach krótszych ścigali się najmłodsi. Cieszy duże zainteresowania dzieci oraz zaangażowanie ich rodziców w kolarstwo górskie. Po zakończeniu rywalizacji w parku,
wszyscy przenieśli się do głównego budynku MOSiR Dukla, gdzie odbyła się dekoracja oraz losowanie gadżetów.

Szkół Podstawowych Gminy Dukla

6 września 2018r. w MOSiR Dukla odbyło się zebranie organizacyjne nowo powstałej inicjatywy jaką jest Gminna Liga Sportowa. Inicjatorem powyższego przedsięwzięcia jest Dyrektor SP Iwla Pan Jerzy Gunia, natomiast organizatorem zmagań MOSiR
Dukla oraz Szkoły Podstawowe z Gminy Dukla. Liga ma na celu popularyzować konkretne dyscypliny sportu oraz dbać o rozwój aktywności ruchowej wśród dzieci. Ponadto
ma służyć zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego oraz dzieci szkół z Gminy
Dukla do harmonijnego rozwoju we wszystkich dyscyplinach sportowych.

Pieczenie rogalików

Fot. A. Szczurek

Przez cały rok szkolny reprezentacje wszystkich szkół z gminy będą rywalizować
ze sobą w takich dyscyplinach jak lekkoatletyka, tenis stołowy, szachy, badminton czy
Terminy zawodów:
Dyscyplina
Piłka nożna chłopców
Lekkoatletyka
Badminton
Tenis stołowy
Mini piłka siatkowa dziewcząt
Mini piłka siatkowa chłopcy
Szachy
Mini piłka nożna chłopców
Baw się z nami
str. 18
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Data
20.09.2018
26.09.2018
12.12.2018
06.11.2018
05.02.2019
26.02.2019
21.03.2019
28.03.2019
17.05.2019

Miejsce
Tylawa
Dukla
Dukla
Dukla
Dukla
Jasionka
Iwla
Dukla
Łęki Dukielskie

gry zespołowe. Za zajęcie poszczególnych
miejsc otrzymają punkty, które to zsumowane na koniec zmagań wyłonią zwycięzców ligi. A jest o co walczyć, bo środki jakie zostały zabezpieczone na ten cel przez
Burmistrza Dukli to 17 tys. zł. Finał oraz
uroczyste wręczanie nagród będzie miało
miejsce podczas Dni Dukli 2019.
Serdecznie zapraszamy wszystkie
szkoły do rywalizacji.

Organizator
SP Tylawa
MOSiR Dukla/SP Dukla
MOSiR Dukla/SP Dukla
MOSiR Dukla
MOSiR Dukla
SP Jasionka
SP Iwla
MOSiR Dukla/SP Dukla
SP Łęki Dukielskie

IV
IV
IV
IV

Klasy
VII – IIIG
–VI, VII – IIIG
–VI, VII – IIIG
–VI, VII – IIIG
VI – IIIG
IV – VI
–VI, VII – IIIG
IV – VI
I – III
str. 19

Puchar Smoka w Kątach
oraz Dakar Toyota MTB Lubenia
W sobotę 8 września br. w Kątach odbyła się finałowa XX edycja „Pucharu
Smoka MTB”.W zawodach uczestniczyli
zawodnicy sekcji MTB MOSiR Dukla rywalizując na wymagającej trasie, którą organizatorzy zapowiadali jako jedną z najtrudniejszych w cyklu. Łącznie w różnych
kategoriach wiekowych wystartowało ponad 110 zawodników. Najpierw swoje wyścigi miały dzieci w kategorii do 6 lat i do
8 lat, które musiały zmierzyć się z 150m.
i 200m. Po nich swoje wyścigi miały starsze kategorie. Na najdłuższej pętli liczącej
ponad 4 km. rywalizowali zawodnicy powyżej 13 roku życia. Mieli do pokonania
od 1 do 4 pętli.
W zawodach z naszej sekcji kolarskiej wystartowali:
Amelia Burda (7-8 lat) 2 miejsce
Staś Szopa (7-8 lat) 1 miejsce
Adrian Czarnowski (11-12 lat) 6 miejsce
Maciej Dąbrowski (15-16 lat) 1 miejsce
Gabriel Kowalski (15-16 lat) 2 miejsce

Julia Gołąbek (do 16 lat) 3 miejsce
Renata Burda (powyżej 16 lat) 2 miejsce
Rafał Gołąbek (17-19 lat) 4 miejsce
Michał Szopa (20-35 lat) 8 miejsce
Robert Albrycht (powyżej 45 lat) 1 miejsce
Niedziela to kolejne starty naszych zawodników, którzy udali się na Dakar Toyota MTB Lubenia o Puchar Wójta Gminy
Lubenia. Kolarze do wyboru mieli dwie
trasy, krótsza liczącą 27 km oraz dłuższą
34 km.
Wyścig dzieci:
Staś Szopa (8-10 lat) 2 miejsce
Iza Marek (8-10 lat) 2 miejsce
Kamil Marek (11 -12 lat) 3 miejsce
Seweryn Belcik (11 – 12 lat) 7 miejsce
Dystans 27 km
Renata Burda w kat. K3 (2 miejsce)
Przemysław Korzec w kat.M2 (5 miejsce)
Dystans 34 km
Robert Albrycht w kat.M4 (1 miejsce)
Rafał Dłużniewski w kat. M4 (14 miejsce)
Mateusz Lorenc

Wycieczkowy wrzesień
w Klubie Seniora
W pierwszych dniach września br. seniorzy z Gminnego Klubu Seniora w Dukli wybrali się na wycieczkę nad Solinę. Solina to niewielka miejscowość położona tuż obok Jeziora Solińskiego, sztucznego zbiornika retencyjnego, który powstał na skutek spiętrzenie
wód rzeki Solinki poniżej jej ujścia do Sanu.
Do Soliny wyruszyli wczesnym rankiem zaopatrzeni w dobry humor, śpiewniki oraz
uśmiechy na twarzy. Pierwszym punktem na trasie wycieczki była zapora solińska, mająca prawie 650 metrów długości i ponad 80 wysokości. Seniorzy podziwiali piękne
bieszczadzkie widoki, robili pamiątkowe zdjęcia. Kolejnym przystankiem były Myczkowce, niezwykle malowniczo położone nad Sanem i Jeziorem Myczkowskim połączonym z Jeziorem Solińskim. To jedna z najstarszych osad w Bieszczadach założona
w 1376 roku. W Myczkowcach zwiedzili Ogród Biblijny oraz Park Miniatur. Wycieczka
zakończyła się wspólnym obiadem.
Kolejną wycieczką zorganizowaną we wrześniu był wyjazd do Krasiczyna. Seniorzy
w wesołych nastrojach rozpoczęli zwiedzanie od zamku w Krasiczynie. Zamek zbudowany został w stylu renesansowo- manierystycznym na przełomie XVI i XVII w. Jego
budowę rozpoczął Stanisław Krasicki. Charakterystyczne dla niego są 4 odmienne wieże
narożne: Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka. Dzięki przewodnikowi poznali szczegółową historię zamku oraz jego właścicieli. Zamek otoczony jest jednym z najpiękniejszych parków krajobrazowych w Polsce. Jego atutem jest różnorodność gatunkowa roślin, w tym również egzotycznych oraz chronionych. Spacerując po alejkach podziwiali
piękną przyrodę, wspólnie rozmawiając i robiąc pamiątkowe zdjęcia. Seniorzy zmęczeni,
ale pełni pozytywnych wrażeń wrócili do domów. (Fot. str. 18)
Aleksandra Szczurek
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Piknik w Nowej Wsi
u dokończenie ze str. 16

stołu do tenisa stołowego, stołu do piłkarzyków, gier rekreacyjnych, planszowych, pawilonów ogrodowych, ławek
i stołów cateringowych. Pozwoliło to
na kreatywne i radosne spędzenie przez
członków rodzin wspólnego, sobotniego czasu. Ponadto, projekt umożliwił
Stowarzyszeniu zakup dmuchańca dla
dzieci. Niekończąca się zabawa na nowo
zakupionym urządzeniu w efekcie była
przyczyną niezliczonej rzeszy uśmiechniętych twarzy. O intensywną, niepowtarzalną, ale i bezpieczną zabawę dla
dzieci zadbali profesjonalni animatorzy,
którzy tym razem zabrali najmłodszych
beneficjentów w świat piratów i skarbów. Skręcanie baloników, możliwość
samodzielnego zrobienia olbrzymich baniek mydlanych, zabawy z chustą animacyjną, różnorodne konkurencje sportowo- rekreacyjne, zagadki tematyczne
czy tańce to tylko niektóre z realizowanych w tym dniu animacji. Chcąc ofiarować najmłodszym jak najwięcej radości, mogły one nade wszystko upiększyć swoje piękne buźki malowniczymi
rysunkami wykonanymi przez sympatyczną i zdolną p. Alicję Chomentowską. Dla uczestników przygotowano
także poczęstunek, który przyrządzili
członkowie Stowarzyszenia na zakupionym przez Stowarzyszenie grillu cateringowym oraz kociołku. O zabawę muzyczno- konferansjerską zadbał niezawodny Dj Błażej Szczurek. Zwycięzcy
różnorodnych konkurencji a także
uczestnicy zmagań otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Kolejnym zadaniem jakie Stowarzyszenie będzie realizowało w najbliższej
przyszłości w ramach drugiego przeprowadzonego projektu z Wojewódzkiego
Programu Pomocy Społecznej pn. „Czas
rozgromić stereotypy” będzie wyjazd
54 osób na spektakl teatralny do Teatru
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
pn. „Szalone nożyczki”. Tydzień wcześniej w sali Domu Ludowego w Nowej
Wsi odbędzie się „Dzień Seniora”.
Teresa Belcik
Prezes Stowarzyszenia „Razem lepiej”
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Towarzystwo Sportowe Pro- Familia, Starostwo Krosno
zapraszają drużyny, zespoły amatorskie,zawodowe,sympatyków piłki siatkowej
z powiatu krośnieńskiego i Gminy Dukla na:

XIX Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości
w Piłce Siatkowej PRO FAMILIA – CUP 2018

który odbędzie się w dniu 18.11.2108 – otwarcie USTROBNA: szkoła podstawowa
Turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach: zawodowa –
dopuszczamy drużyny występujące
w II, III, IV, V lidze i kategorii amatorskiej – dopuszczamy
drużyny typowo amatorskie grające w ligach amatorskich, drużyny z najniższych grup rozgrywkowych – V liga
- wyklucza się udziału zawodników grających w ekstraklasie
i I lidze.
- drużyna w każdej kategorii może wystawić do 10 zawodników.
- drużyny zostaną podzielone na cztery grupy A,B,C,D, maksymalnie po 5 drużyn
- podstawą zgłoszenia i głównym warunkiem udziału w turnieju
drużyny jest element rodzinny
- zespoły zostaną podzielone na cztery grupy. Grupa A, B rozegra
spotkania w Jedliczu - zawodowa
grupa C, D amatorskie - w Niepli i Ustrobnej
- dwie najlepsze drużyny z każdej grupy rozegrają mecze półfinałowe, zwyciężcy grup zagrają w finale, przegrani o trzecie
miejsce.
Nagrody:
1. miejsce - nagrody indywidualne dla każego zawodnika drużyny
– zestaw nagród, DYPLOM. Drużyna otrzymuje Piłka siatkowa
Mikasa dobrej klasy, grawerowany ręcznie puchar szklany
2. miejsce - nagrody indywidualne dla każego zawodnika drużyny
– zestaw nagród, DYPLOM. Drużyna otrzymuje Piłka siatkowa
Mikasa dobrej klasy, grawerowany ręcznie puchar szklany
3. miejsce - Piłka siatkowa Mikasa , grawerowany ręcznie puchar
szklany, dyplom
4. miejsce - Piłka siatkowa , grawerowany ręcznie puchar szklany,
dyplom
Nagrody otrzymują cztery najlepsze drużyny w kategorii zawodowej i amatorskiej
Pozostałe drużyny które nie zakwalifikowały się do półfinałów
otrzymują nagrody pocieszenia:
- grawerowane ręcznie puchary szklane.
Nagrody otrzymają również: najlepszy zawodnik turnieju turnieju zarówno w kategorii zawodowej i amatorskiej – NAGRODY
OD SPONSORÓW
Możliwość przyznania nagrody indywidualnej dla najstarszego zawodnika.
Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy udziału
Drużyny które odpadły po grach grupowych mogą nagrody
odebrać w Ustrobnej.
Patronat honorowy Turnieju
MARSZAŁEK Podkarpacki - WŁADYSŁAW ORTYL
PREZES PZPS Warszawa - JACEK KASPRZAK
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PREZES PWZPS Rzeszów - ROBERT DWORAK
PREZES FUNDACJA Polska Siatkówka - AGNIESZKA
CYRAN
STAROSTA krośnieński - JAN JUSZCZAK
Starosta Jasielski - ADAM PAWLUŚ
Burmistrz Jedlicza - JOLANTA URBANIK
WÓJT Gminy Jasło - STANISŁAW PANKIEWICZ
WÓJT Gminy Wojaszówka - SŁAWOMIR STEFAŃSKI
PATRONATY MEDIALNE I PRASOWE:
1. Dyrektor Telewizja Rrzeszów - Józef Matusz
2. Prezes ITV Południe - Aleksandra Matysik
3. Prezes Radio Rzeszów - PrzemysławTejkowski
4. Prezes Super Nowości 24 - Tomasz Szeliga
• Sponor Tytularny: INGLOT – Firma kosmetyczna Przemyśl
• Sponsorzy główni: Fundacja Polska Siatkówka,Orlen Południe S.A. ZPRE,,Jedlicze,, Sp z o.o.
• RBDiM Krosno, Inwentech Group
• Sponsorzy, partnerzy: Inwest Profil – Bajdy, Luks Granit
Ustrobna, Drogoń – Frysztak, Krosoft Krosno
• Sklepy Zielony Koszyk, Jafar, EBA Krosno, AGET BHP
Krosno
• Promocja Turnieju – nagrody: Nowy Styl Group, ASA Glass,
Huta Szkła Jasło, Delikatesy Groszek - nagrody

Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta pod numerem tel.
511 496 054
Szczegółowe informacje o Turnieju:
www.pro-familia.net
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Plenerowe spotkanie
w Lipowicy
22 sierpnia 2018 roku Prezes Kopalni
Dolomitu w Sandomierzu mgr inż. Longin Bokwa gościł członków Stowarzyszenia Absolwentów AGH Rocznik’73.
W programie spotkania znalazły się: zwiedzanie Muzeum Przemysłu Naftowego
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, techniczna wizyta w Zakładzie Górniczym Lipowica należącym do
Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów
Drogowych w Rzeszowie Sp. z o.o., którego właścicielem jest prywatna Spółka
Kopalnie Dolomitu w Sandomierzu kierowana przez Prezesa Longina Bokwę i plenerowe spotkanie koleżeńskie na szczycie
góry sukcesywnie eksploatowanej przez
ZG Lipowica.
Przy tej okazji warto dodać o pewnych
zmianach, które następują w Zakładzie
w Lipowicy.

Mała książka – wielki człowiek

Zakład Górniczy w Lipowicy zatrudnia ponad 90 osób z czego prawie 80% to
mieszkańcy gminy Dukla. Dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym i sukcesywnie go rozwija i modernizuje. Jest
jednym z największych pracodawców
w gminie. Zakład Górniczy w Lipowicy
jest oddziałem Przedsiębiorstwa Produkcji
Materiałów Drogowych w Rzeszowie którego prezesem jest mgr inż. Piotr Majkut.
Kopalnia oferuje sprzedaż kruszyw takich
jak: tłuczeń sortowany, kliniec sortowany,
mieszanki, niesorty, kamień łamany i kamień techniczny.
Sandomierskie Kopalnie Dolomitu,
Kamieniołomy Świętokrzyskie, rzeszowskie Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych, wytwórnie mas bitumicznych, prefabrykatów i betonu – w sumie 13
spółek od dziś będzie działać pod wspólną

Plenerowe spotkanie w Lipowicy od lewej: poseł B. Rzońca, starosta J. Juszczak, burmistrz A. Bytnar,
kierownik kopalni Lipowica W. Jakieła, właściciel PPMD L. Bokwa

Wspólne działanie w ramach jednej Grupy świętowano na nadwiślańskim Bulwarze im. Piłsudskiego w Sandomierzu około 1200 osób – pracowników PBI wraz z rodzinami.

marką Grupy PBI. Polski holding kapitałowy skupiony w jednych rękach właścicielskich uruchamiana też kopalnię siarki
w podkarpackiej Baszni Dolnej. To uzupełnienie o nowy surowiec portfela Grupy
z wieloletnimi tradycjami górniczymi,
działającej także w branży budownictwa
infrastrukturalnego i produkcji prefabrykatów betonowych oraz świadczącej usługi
górnicze, transportowe i logistyczne.
„Zdajemy sobie sprawę, że każdy boom
budowlany, także drogowy, ma w którymś
momencie swoje fazy schyłkowe, dlatego
już teraz otwieramy się na nową działalność – wydobycie siarki. Dywersyfikujemy w ten sposób portfel naszych produktów, wykorzystując jednocześnie najlepsze
światowe praktyki i aktywnie dopasowując
się do ewoluującej sytuacji mikro- i makroekonomicznej” – powiedział Przemysław Bokwa, wiceprezes Kopalń Dolomitu
Grupy PBI. Trzon Grupy stanowią spółki
wydobywcze. Wywodzące się z wieloletnich tradycji górniczych Kopalnie Dolomitu, Kamieniołomy Świętokrzyskie i podkarpackie PPMD to firmy, które nie tylko
mają długą historię, ale jednocześnie są nowoczesnymi zakładami, działającymi na
wielką skalę. Roczny poziom wydobycia
we wszystkich kopalniach sięga niemal 10
milionów ton kruszyw z czego 2 mln wydobywa się w Kamieniołomie w Lipowicy,

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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Biblioteka Publiczna w Dukli bierze
udział w ogólnopolskiej kampanii „Mała
książka – wielki człowiek”. Jest to pilotażowy projekt, który rozpoczął się w drugiej połowie września 2018 roku. Akcja
ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.
Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną
wypożyczeniem minimum jednej książki z
księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla
siebie także rodzice. „Książką połączeni,
czyli o roli czytania w życiu dziecka” to
broszura informacyjna, przypominająca
o korzyściach wynikających z czytania
dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia
kulturalnego.

Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne
siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Nieodłącznym elementem czytania dzieciom w wieku przedszkolnym jest
obecność rodzica/opiekuna, który nie tylko
wciela się w książkowych bohaterów, ale
staje się przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej wspólnie z dzieckiem,
budując tym samym relacje, które z całą
pewnością zaowocują w przyszłości.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Organizator: Instytut Książki
Patronat Honorowy: Rzecznik Praw
Dziecka Marek Michalak
Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fundacja
Metropolia Dzieci
Patronat Medialny: Ryms, CzasDzieci.pl
Wyprawki Czytelnicze dla trzylatków
można już odbierać w naszej bibliotece.
Zapraszamy serdecznie! (Fot. str. 27)
Joanna Szczurek

Wydarzyło się w naszej gminie
Żródło: strona internetowa www.terazkrosno.pl/dukla /Wybrał: WS/

Iwla. Rowerzysta wyjeżdżając z drogi podporządkowanej zderzył się
z ciężarówką.
O dużym szczęściu może mówić rowerzysta, potrącony przez samochód ciężarowy w Iwli.
Do wypadku doszło 21 września po godz. 14:00.
Rowerzysta wyjeżdżając z bocznej drogi wjechał wprost pod ciężarową scanię z przyczepą wyładowaną drewnem. Co prawda po zderzeniu stracił przytomność, ale na szczęście po chwili ją odzyskał. Z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.
- Badanie stanu trzeźwości wykazało, że rowerzysta miał ponad promil alkoholu w organizmie. Kierowca scani był trzeźwy - informuje st. asp. Paweł Buczyński z krośnieńskiej policji.

PRZE TA R G I
Burmistrz Dukli informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Dukli oraz stronie internetowej www.dukla.pl wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla, przeznaczonych do zbycia.

Wykaz obejmuje działki nr: 3544 obręb Łęki Dukielskie,
6/242 obręb Dukla, 924 obręb Nadole oraz udział wynoszący 1/5 część działek nr 311, 369, 373, 391, 407, 427,
1034/1, 1036/1, 1037/2 obręb Nadole.
a rekordowe wydobycie dzienne to niemal
50 tysięcy ton. To sprawia, że działalność
Grupy PBI w tym obszarze jest rekordowa
nie tylko w skali kraju, ale i Europy.
Grupa PBI zajmuje się też budową i remontami dróg, produkcją mas bitumicznych, prefabrykatów i betonu. Przy pomocy nowoczesnego sprzętu, bazy wytwórczej i transportowej Grupa rocznie wykonuje około 300 kilometrów nawierzchni wykonywanych na zlecenie zarówno samorządów, zarządów dróg wojewódzkich, jak i GDDKiA. Grupa PBI we
wszystkich swoich lokalizacjach zatrudnia
ponad 800 osób.
Opracowanie tekstu:
Stanisław i Beata Kalita
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Prezentacja sprzętu
grupy PBI

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz.
121 z póź.zm.) mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 12 listopada 2018 r. w Urzędzie
Miejskim w Dukli pok. Nr 106.

Sprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną, 25 arów
w Zboiskach, w okolicy Domu Ludowego
Kontakt: 669 333 839
str. 23

W pasiece

Wosk jak skarb
Jednym z mniej znanych produktów
pszczelich jest wosk pszczeli. Dawniej powszechnie stosowany, a współcześnie wyparty przez wazelinę i parafinę. Powstaje on
w sposób naturalny jako produkt gruczołów
woskowych, znajdujących się na odwłoku
pszczoły. Młode pszczoły w wieku od 10
do 18 dni osiągają maksymalną wydajność
woskową. Pszczoła woszczarka „wypaca”
wosk w stanie ciekłym. Na tak zwanych
„lustereczkach woskowych” zastyga w
postaci łuseczek. Następnie pszczoły urabiają żuwaczkami łuseczki, dodając enzymów. W taki sposób powstaje budulec plastrów pszczelich. W świecie pszczół wosk
jest niemalże budulcem doskonałym. Posiada właściwości wodoodporne. W temperaturze gniazda jest wysoce plastyczny,
a przy tym wytrzymały. Wosk najintensywniej wypacany jest w okresie od maja do
lipca. Produkcję wosku stymuluje koniecz-

Łowiectwo i ekologia
ność poszerzenia gniazda, przybytek nektaru i obecność matki pszczelej.
Wosk pszczeli wykorzystywany jest w
kosmetyce. Jako baza lub dodatek. Musi
on być z plastrów dziewiczych lub odsklepi. Pełni on funkcję wygładzające
i nabłyszczające. Kolejne jego zastosowanie to środki do pielęgnacji mebli i wyrobów drewnianych, zwłaszcza będących antykami.
Największe zapotrzebowanie na wosk
pszczeli przejawia przemysł zajmujący
się wyrobem węzy. Poszukiwanie zamiennika wosku w przemyśle pszczelarskim skończyły się jak na razie fiaskiem.
Każdy pszczelarz traktuje wosk jak skarb.
Nieuczciwe praktyki ze strony producentów węzy przyczyniły się do tego, że jak
grzyby po deszczu powstały firmy zajmujące się produkcją węzy z powierzonego
wosku. Pszczelarz ponosi tylko koszt dezynfekcji w autoklawie wosku i jego przerobu na węzę. Ten koszt znacznie obniża
nakłady poniesione na utrzymanie pasieki . Ważniejszym argumentem, który ma

www.youtube.com/watch?v=yZSeOqZt_gY - produkcja węzy bezpośrednio na walcach
grawerowanych.
www.youtube.com/watch?v=TafaALzTzj0 - produkcja węzy z taśmy woskowej

Okres godowy u jeleniowatych
wpływ na preferowanie tych usług przez
pszczelarzy jest znane źródło i jakość wosku. W ten sposób minimalizujemy ryzyko
wniknięcia niepożądanych substancji do
środowiska ula. Mamy możliwość wyboru
usługi wykonania węzy bezpośrednio na
walcach grawerowanych lub ze wstęgi woskowej. W pierwszym przypadku węza jest
nieco grubsza i krucha. W drugim węza jest
cięższa i wysoce plastyczna.
Okres jesieni w gospodarce pasiecznej jest czasem, który należy przeznaczyć
na przetopienie wycofanych plastrów oraz
klarowanie wosku by zaopatrzyć się w
węzę. Zachęcam pszczelarzy, którym brakuje wosku o zakup go u pszczelarzy, którzy niewielkie nadwyżki mogą odsprzedać. Choć wiem, że czynią to dość niechętnie bo przetopiony i sklarowany wosk nie
ulega zepsuciu i można go spokojnie przechować wiele lat.
Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli
WZP w Rzeszowie

Prawo przy porannej kawie ...

Istotne zmiany w ustawie
o samorządzie gminnym…
Zgodnie z art. 35a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.
U. z 2018r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) wyborów do organów jednostek
pomocniczych gminy oraz wyborów do
organów jednostek niższego rzędu nie zarządza się na dzień, na który zarządzone
zostały wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Parlamentu
Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do organów stanowiących
jednostek samorządu terytorialnego lub
wybory wójtów. W związku z powyższym
zapisem, nowych sołtysów oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla Dukla nie poznamy w nadchodzących wyborach samorządowych. Termin wyborów do organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dukla, zostanie ustalony Zarządzeniem Burmistrza, po przeprowadzestr. 24

niu procedury uchwalenia nowych statutów sołectw.
Kadencja rady gminy zgodnie z nowymi przepisami została wydłużona
z czterech do pięciu lat od dnia wyboru.
Przypominam, że wyłącznie w tym okresie
rada jako organ kolegialny złożony z konkretnych radnych może legalnie wykonywać swoje zadania i realizować kompetencje w określonych prawem formach działania. Na 5-letnią kadencję od 2018 r. wybierany będzie także burmistrz. Kadencja ta biegnie od dnia rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę
gminy i upływa z dniem upływu kadencji
rady gminy. Jednak dla zachowania ciągłości funkcjonowania organów wykonawczych gminy ustawa przewiduje, że działa
on do dnia wyboru nowego wójta. Zasada
ta dotyczy także zastępcy burmistrza. Na-

leży również dodać, że zgodnie z art. 11
§ 4 kodeksu wyborczego burmistrzem nie
będzie mogła być wybrana osoba, która
została uprzednio dwukrotnie wybrana na
burmistrza w tej gminie. Mandatu radnego
gminy nie można łączyć z mandatem posła
lub senatora, wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody, członkostwem
w organie innej jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach
stosunku pracy w urzędzie gminy, w której
uzyskała mandat, oraz wykonywać funkcji
kierownika lub jego zastępcy w jednostce
organizacyjnej tej gminy. Burmistrz nie
może powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania
pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przypominam jednak, że obowiązujące przepisy prawa w dalszym ciągu
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Od września do listopada odbywa się w przyrodzie spektakl
godowy zwierząt z rodziny jeleniowatych. Najgłośniejsze i najbardziej spektakularne jest rykowisko jeleni i najczęściej to właśnie je można usłyszeć. Okresy godowe zwierząt różnych gatunków mają różne nazwy. U danieli jest to bekowisko, bukowisko u
łosi oraz rykowisko u jeleni szlachetnych.
Rykowisko jeleni odbywa się na przełomie września i października. Samce jeleni wychodzą z ukrycia i stają się głośne i hałaśliwe. Wydają głośne odgłosy, ryczenia, beczenia, postękiwania
i ryk triumfu po przegonieniu rywala. Każdy z tych dźwięków jest
inny i niepowtarzalny. Byki najczęściej ryczą wieczorami, gdy zapada zmrok, a kończą o świcie. W okresie szczytu okresu godowego, byki ryczą nawet w ciągu dnia. Rykowisko jeleni jest jednym z piękniejszych spektakli przyrody. Niesamowitym przeżyciem jest być wtedy blisko, gdy cichy i bezwietrzny wieczór przerywany jest rykiem jelenia.
Bukowisko łosi odbywa się we wrześniu, choć niekiedy przedłuża się do połowy października. W okresie rui przy byku jest
zwykle jedna klępa, która wchodząc w okres rui wydaje płaczliwe,
nosowe porykiwanie. W tym czasie byki łosia wydają głos zwany
stękaniem. Walki pomiędzy bykami łosia zdarzają się rzadko. Raczej następuje demonstracja rozmiarów ciała, poroża i siły głosu.
Gdy to nie pomaga, łosie ustawiają się naprzeciw siebie, nabierają
rozpędu z pochylonymi głowami i zderzają się porożami. Zwycięzcą jest ten łoś, który przepchnie konkurenta. Pokonany byk
wycofuje się, by uniknąć dalszych ciosów.
Bekowisko danieli odbywa się zwykle od połowy października
do połowy listopada. W tym czasie, podobnie jak byki jelenia, byk
nie zakazują łączenia mandatu radnego
z funkcją sołtysa.
Uchwały rady gminy zgodnie z ustawą
zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym,
chyba że ustawa stanowi inaczej. Głosowania jawne na sesjach rady będą odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. W przypadku gdy urzeczywistnienie w ten sposób
głosowania nie będzie możliwe z przyczyn
technicznych przeprowadzić należy głosowanie imienne, którego procedurę ureguluje Statut Gminy. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do
publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy. Z uzasadnienia projektu ustawy wprowadzającej powyższą nowelizację wynika m.in.,
że „wnioskodawcy proponują zmiany,
które realnie przyczynią się do zapewnienia społeczności lokalnej większego
udziału w funkcjonowaniu organów danej
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Jeleń na rykowisku, źródło: internet

daniela wydaje charakterystyczne odgłosy i gromadzi wokół siebie kilka łań – chmarę. Na czas rui byk wykopuje specjalne wgłębienia do leżenia, w które oddaje mocz. Po jakimś czasie miejsce
to bardzo nieprzyjemnie pachnie. Podczas bekowiska samiec gromadzi wokół siebie do 8 łań, które przetrzymuje na czas do 2 tygodni. W tym czasie toczą się walki pomiędzy bykami. Daniel byk
jest jeszcze bardziej wojowniczy niż byk Jelenia, ale z uwagi na
kształt poroża walki danieli rzadko kończą się tragicznie. Miejscem kryć są rujowiska, czyli wspomniane wcześniej wgłębienia wykopane przez byka. Łatwo rozpoznać czas rui u danieli ze
względu na charakterystyczne beczenie, które wydaje byk.
Opracował na podstawie artykułu z internetu
inspektor Bartosz Szczepanik

jednostki samorządu terytorialnego, pochodzącej z aktu wyboru oraz zagwarantują obywatelom właściwą kontrolę nad
władzą samorządową, a tym samym przyczynią się do zwiększenia więzi oraz odpowiedzialności za wspólnotę samorządową,
w której zamieszkują.
W myśl przepisów ustawy w nowo wybranej radzie gminy powstanie również dodatkowa obligatoryjna Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji, która zajmie się rozpatrywaniem skarg na działalność burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych. Brak takiej komisji w składzie rady,
podobnie jak brak komisji rewizyjnej, będzie stanowić naruszenie prawa co mogłoby spowodować podjęcie działań dyscyplinujących ze strony organów nadzoru. Omawiana komisja nie będzie jednak uprawniona do samodzielnego udzielania odpowiedzi na składane do rady skargi,
wnioski i petycje, ale wyłącznie do ich
przyjmowania, rozpatrywania i przygotowywania propozycji odpowiedzi na
te środki zaskarżenia. Przebieg obrad rad
gmin wybranych w 2018 r. będzie obowiązkowo transmitowany i utrwalany za
pomocą urządzeń rejestrujących nie tylko
dźwięk, ale i obraz. Co więcej, dokonane

nagrania będą udostępniane w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Radni będą mogli od nowej kadencji kierować do burmistrza zapytania i interpelacje. Interpelacja powinna dotyczyć
spraw o istotnym znaczeniu dla gminy oraz
zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem wraz z
wynikającymi z niej pytaniami. Zapytania
składane będą w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania
informacji o konkretnym stanie faktycznym. Burmistrz, lub osoba przez niego wyznaczona, będzie zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana będzie do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Gmina w myśl art. 9a ustawy o samorządzie gminnym w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
ciąg dalszy na str. 26 u

str. 25

u dokończenie ze str. 25

i przeciwpowodziowej może stosować
środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej, za zgodą zarządzającego
tym obszarem lub podmiotu posiadającego
tytuł prawny do tego obszaru lub na terenie
nieruchomości i w obiektach budowlanych
stanowiących mienie gminy lub jednostek
organizacyjnych gminy, a także na terenie
wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz obiektów socjalnych.
Dodany artykuł 41a ustawy o samorządzie gminnym normuje, iż grupa mieszkańców gminy (w przypadku Gminy Dukla co
najmniej 200 osób), posiadających czynne
prawa wyborcze do organu stanowiącego,
może wystąpić z obywatelską inicjatywą
uchwałodawczą. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej stanie się przedmiotem
obrad rady gminy na najbliższej sesji po
złożeniu projektu, jednak nie później niż
po upływie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.
Natalia Belcik

Maluch w żłobku,
mama w pracy

Zupa z dyni - przepis na zupę-krem z dyni
Składniki (na 6 porcji)
• 1 kg świeżej dyni,
• 2 l bulionu warzywnego,
• 1 cebula,
• 2 ząbki czosnku,
• 2 łyżki masła,
• 2 bataty,
• szczypta mielonej kurkumy
• świeżo zmielony czarny pieprz i sól
Sposób przygotowania:
1. Dynię obierz ze skóry, pozbądź się pestek i pokrój ją w kostkę. Następnie obierz
i pokrój w kostkę bataty.
2. W garnku rozgrzej masło, dodaj drobno posiekane cebulę i czosnek przeciśnięty
przez praskę. Całość zeszklij. Następnie dodaj dynię i bataty. Na koniec wlej do
garnka bulion i całość gotuj pod przykryciem na małym ogniu ok. 40 minut.
3. Lekko przestudzoną zupę zmiksuj na gładki krem i dopraw do smaku solą, pieprzem oraz kurkumą.
Bardzo smakuje z podprażonymi nasionami dyni.

Prace budowlane zwiazane z przystosowaniem
budynku magazynowego na żłobek

Opisując uroki Ukrainy, Słowacji Węgier chcę utwierdzić Państwa w jakiej pięknej
okolicy mieszkamy. Wędrując po terenach położonych nad naszą życiodajną Jasiołką
można czuć się jak w raju. Wspaniałe łąki kserotermiczne z ogromnym bogactwem gatunkowym /szałwia, dziewanna, kozibród, krzyżownica, jaskry, jastrzębce, żmijowiec/.
Na stadionie w Niżnej Łące ogromne stanowisko macierzanki, szkoda że zostało skoszone ponieważ jest to ziele wykorzystywane jako przyprawa kulinarna. Po skoszonej trawie nad rzeką dostojnie spaceruje para bocianów. Staw tętni życiem, pięknie kwitną grążele, a w nich malowniczo pozują do zdjęć kaczki. Przy drewnianym kościółku w rurach
odwadniających urzędują liski, a dookoła bogactwo przyrodnicze; akacje, lipy, nostrzyki,
ślazy, wyżpin jagodowy.
Przydroża pięknie ukwiecone; krwiściąg, szałwia lepka, dzwonki, nawłoć, a w rowie; trzcina, pałka i dorodne okazy skrzypu. Z trawy w rowie badawczo wygląda sarenka,
a studzienka tonie w krwistym krwawniku lekarskim i zbożu. Jasiołka w zależności od pogody może mieć kolor srebrny, brązowy, zielony , złoty i niebieski. Często w jej wodach
szukają pożywienia: bociany białe i czarne, czaple siwe i białe, żurawie, pliszki i kaczki.
Mieszkamy w pięknej okolicy i pięknym kraju tylko trzeba to docenić i poznać.
Maria Walczak, zdj. na wkładce str. 27

Fot. P. Świder

Uroki naszej okolicy
Fot. Maria Walczak

Najlepsi ratownicy
górscy

Jasiołka

„Nie myśl za dużo - stworzysz problem, którego przed chwilą nawet nie było”
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Ogrzewanie podłogowe

Po prostu z natury

Uroki naszej okolicy

Ratownicy Bieszczadzkiej Grupy
GOPR najlepsi w XXIV Ogólnopolskich
Zawodach w Ratownictwie Górskim, które
odbyły się w miniony weekend na Szczeliniecu Wielkim w Górach Stołowych. Wojciech Pawul, Dominik Jagieła i Tomasz Januszczak zajęli pierwsze miejsce po rywalizacji z 17 zespołami ratowniczymi. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za rywalizację fair play i gratulujemy zwycięzcom.
(Fot. str. 27)
Źródło : internet
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Szanowni Czytelnicy!
W roku 2018 w kąciku kulinarnym „W krainie rondla i patelni”
drukować będziemy sprawdzone przepisy kulinarne z różnych
krajów świata. Zachęcamy Czytelników do współtworzenia
tej rubryki. Każdy dostarczony przepis nagrodzony będzie wydawnictwem z serii
Biblioteka Dukielska. Adres Redakcji:
Redakcja Dukli.pl/DPS
38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11 pokój 309
e-mail: dps@dukla.pl

Smacznego!

Najlepsi
ratownicy
górscy

Złota myśl J

W krainie rondla i patelni

Wyprawka dla małego czytelnika

Prawo przy porannej kawie

Mała książka
- wielki człowiek

Cykoria podróżnik
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Zwycięzka drużyna ratowników. Fot. źródło: internet

str. 27

Wieża widokowa na górze
Cergowej już stoi!
Panorama z wieży widokowej

Wieża widokowa na górze Cergowej (Fot. kbr)
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