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„Człowiek jest tym, o czym przez cały dzień myśli.

(Ralph Waldo Emerson)

Złota myśl:22 zespoły wzięły udział w przeglądzie

Zespół „Łęczanie” tradycyjnie rozpoczął przegląd

Zespół śpiewaczy „Głojszczanie” z akompaniamentem Zespół śpiewaczy „Szarotka-Duklanie” wraz z kapelą „Duklanie”

Zespół śpiewaczy „Wietrznianki” jest obecny już po raz 10 na przeglądzie

X Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Łękach Dukielskich
X Powiatowy Przegląd Kolęd i Pa-

storałek powiatu krośnieńskiego odbył 
się tradycyjnie, w święto Trzech Króli, 
6 stycznia 2019r. w Łękach Dukielskich. 
W tym roku wystąpiły 22 zespoły. Były 
to /w kolejności prezentacji/: Zespół 
Folklorystyczny „Łęczanie” z Łęk Du-
kielskich, Zespół Śpiewaczy „Wietrz-
nianki”, Zespół Śpiewaczy „Seniorzy” 
ze Świerzowej, Zespół Śpiewaczy „Od-
rzykonianki” z Odrzykonia, Zespół wo-
kalny z kapelą z Jaślisk, Zespół Śpiewa-
czy „Ustrobianki” z Ustrobnej, Zespół 
„Tereściacy” z Zawadki Rymanowskiej 
i Mszany, Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy 
„Równianie” z Równego, Zespół Śpie-
waczy „Głojszczanie” z Głojsc, Zespół 
„Szarotka – Duklanie” z kapelą „Dukla-
nie”, Zespół Śpiewaczy „Zalaski” z Za-
lesia, Zespół Śpiewaczy „Wrocanianki” 
z Wrocanki, Zespół Śpiewaczy „Bo-
brzanie” z Bóbrki z kapelą ludową, Ze-
spół Śpiewaczy „Chorkowianie” z Chor-
kówki, Zespół Śpiewaczy „Nadzieja” ze 
Zręcina, Zespół „Rogowice” z Rogów, 
Zespół „Magnolia” z Podniebyla, Zespół 

Śpiewaczy „Jarzębina” z Piotrówki, Ze-
spół Ludowy „Mali Lubatowianie”, Ze-
spół Ludowy „Młodzi Lubatowianie”, 
Zespół Ludowy „Lubatowianie”, Zespół 
„Mali Rogowice”. 

 Przegląd rozpoczął się uroczystą 
Mszą św. w intencji organizatorów i ze-
społów pod przewodnictwem ks. prob. 
Marka Danaka. Wzięli w nim udział 
radni powiatowi: przewodniczący Rady 
Powiatu Andrzej Krężałek, radna Józefa 
Winnicka-Sawczuk, radny Józef Bek, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Du-
kli Mariusz Folcik, dyrektor etatowy Za-
rządu Rady Powiatu Monika Subik, wi-
ceprezes LGD „Kraina Nafty” p. Stani-
sław Chochołek, dyrektor OK w Dukli 
Małgorzata Walaszczyk-Faryj.

 Ksiądz proboszcz przywitał przyby-
łych gości, zespoły i współorganizato-
rów. Tradycją polską jest kolędowanie 
przy żłóbku, tak też dzieje się w Łękach 
Dukielskich już po raz dziesiąty. Po mszy 
św. Jolanta Przybyła z Wydziału Promo-
cji Starostwa Powiatowego w Krośnie 
przywitała przybyłych gości, a Zespół 

„Łęczanie” rozpoczął przegląd. Każdy 
z 22 występujących zespołów przygoto-
wał po dwie kolędy. Występy zespołów 
nagradzane był brawami publiczności, 
która mimo chłodu w kościele zgroma-
dziła się licznie.

Na zakończenie wszystkie zespoły 
otrzymały pamiątkowe gadżety z wy-
grawerowaną tabliczką pamiątkową, 
ufundowane przez starostwo powiatowe  
w Krośnie. Wręczali je przedstawicielom 
zespołów: p. Andrzej Krężałęk, p. Józefa 
Winnicka-Sawczuk, p. Józef Bek, p. Do-
rota Subik i przewodniczący Rady Miej-
skiej w Dukli p. Mariusz. Podziękowania 
oraz życzenia noworoczne złożyli zespo-
łom, organizatorom i publiczności prze-
wodniczący rady Powiatu Andrzej Krę-
żałek, przewodniczący Rady Miejskiej  
w Dukli Mariusz Folcik i dyrektor Za-
rządu Powiatu Dorota Subik. Wspólne 
zdjęcie zakończyło przegląd odbywający 
się w kościele. Spotkanie zakończył po-
częstunek w sali widowiskowej w Szkole 
Podstawowej w Łękach Dukielskich.

Krystyna Boczar-Różewicz

Święty  
od zakochanych

Zima trzyma od miesiąca, z czego z pewnością cieszą się 
dzieci i amatorzy „białego szaleństwa”. Miejmy nadzieję, że taki 
stan utrzyma się do końca lutego, bo właśnie w drugiej połowie lu-
tego są przewidziane ferie dla dzieci z podkarpackich szkół. Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest z pewnością przygotowany na 
ferie, a Ośrodek Kultury przygotował ciekawe zajęcia dla dzieci, 
które z tych czy innych względów nigdzie nie wyjadą, a które będą 
chciały spędzić ferie poza domem. Nie cieszą się natomiast z zimy 
kierowcy, bo ślisko, zasypane i po prostu zwyczajna zimowa bryja 
na jezdni, aby wyjechać z garażu często trzeba go wpierw odśnie-
żyć. Kierowcy, którzy mają garaż pod chmurką muszą także od-
powiednio wcześniej wstać, aby przygotować auto do jazdy. Co 
rusz też słychać o drogowych kolizjach, po prostu zima. W krajo-
wej polityce afera goni aferę. Po tragicznej śmierci Pawła Adamo-
wicza prezydenta Gdańska wszyscy obiecywali – koniec z niena-
wiścią, a dzieje się wręcz przeciwnie. Śmierć każdego człowieka 
jest zawsze tragedią. I nie ma znaczenia kim on był. Należy się 
nad tym pochylić.

Na szczęście zbliża się 14 lutego dzień św. Walentego, ob-
chodzone są wtedy Walentynki, które u nas już na stałe wpisały 
się w kalendarz nie tylko zakochanych, ale także handlowców. 
Święty Walenty męczennik to według zwyczajów ludowych pa-
tron chorób ciężkich, zwłaszcza umysłowych, nerwowych, epi-
lepsji, a w Stanach Zjednoczonych, Anglii i współcześnie w Pol-
sce uznawany jest za patrona zakochanych. Jedna z teorii głosi, 
że u schyłku życia został zaproszony do filozofa Kratona, poga-
nina, który w swoim nieszczęściu szukał pomocy u duchownego 
i obiecał, że jeżeli zostanie przekonany do skuteczności bożej po-
mocy to przyjmie chrzest z całym domem. Po kilkugodzinnych 
żarliwych modlitwach w zamknięciu z synem filozofa okazało się,  
że młodzieniec wyszedł z pokoju o własnych nogach. Biskup Wa-
lenty pozyskał nowe dusze do Królestwa Bożego, był szczęśliwy. 
Jednak wiadomość o uzdrowicielskiej mocy biskupa stała się za-
grożeniem dla senatu i dla interesów ówczesnego państwa. Wtrą-
cono go do więzienia, torturowano i ścięto. Wniosek z tego jeden 
wiara czyni cuda.

Krystyna Boczar-Różewicz

Dla wszystkich zakochanych dedykuję wiersze Adama Czai 
z Równego.

Bieg do szczęścia
Biegnę i biegnę, gdy deszcz, gdy słońca żar,
dróg zakrętami, chwil grzęzawiskami,
nadziei krawędzią, brzegiem radości,
biegnę i biegnę, gdy deszcz, gdy słońca żar,
do ciebie moja miłości
a ty uśmiechasz się żółcią wschodzącego dnia,
próbuję zrozumieć, próbuję tę gorycz udźwignąć.

Szepty
Szukam cię w dniach, szukam w nocach,
w uśmiechach godzin, w chwil łzach
i nie mogę znaleźć
a ty ukryta w drobiazgach codzienności,
zaskakujesz pocałunkami ciepłymi
jak szepty miłości,
szukam cię w dniach, szukam w nocach…
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Budżet Gminy Dukla na 2019 rok
Przewidywane dochody w poszczególnych działach to m.in.:

• Rolnictwo – 28.000,00 zł, z czego ze sprzedaży działek rolnych – 
5.000,00 zł oraz z czynszu dzierżawnego kanalizacji sanitarnej 
przez GKiM Sp. z o.o. – 23.000,00 zł,

• Leśnictwo – 100.000,00 zł – zaplanowano dochody ze sprzeda-
ży drewna,

• Gospodarka mieszkaniowa – 306.400,00 zł – najem i dzier-
żawa majątku i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 
206.400,00zł, sprzedaż działek budowalnych – 100.000,00 zł,

• Działalność usługowa – 60.000,00 zł – opłaty za usługi cmentarne,
• Administracja publiczna, obrona narodowa oraz urzędy naczel-

nych organów władzy państwowej– 107.151,00 zł – dotacja na 
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

• Dochody od osób prawnych i osób fizycznych – 14.977.000,00zł 
– obejmują m.in. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, 
leśnego, rolnego, środków transportu, opłaty eksploatacyjnej, 
opłaty targowej,

• Subwencje z budżetu państwa – 23.260.934,00 zł – część oświa-
towej subwencji ogólnej, część wyrównawczej subwencji ogól-
nej, część równoważącej subwencji ogólnej,

• Oświata i wychowanie – 810.570,85 zł, w tym m.in. dochody sto-
łówki szkolnej i przedszkolnej – 560.000,00 zł, dofinansowanie 
projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska” 
– 166.541,25 zł. 

• Pomoc społeczna – 2.867.911,79 zł – dotacje na realizację za-
dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie – 747.990,00 zł, dotacje na realizację wła-
snych zadań bieżących – 1.748.710,00 zł, dochody z tytułu od-
płatności rodzin za podopiecznych przebywających w Domach 
Pomocy Społecznej – 15.850,00 zł, dochody własne – 32.500,00 
zł, dofinansowanie projektu „Gminny Klub Seniora w Dukli” – 
322.861,79 zł,

• Rodzina – 17.017.883,05 zł – dotacje na realizację zadań z zakre-
su administracji rządowej /Rodzina 500+, świadczenia rodzinne, 
świadczenia alimentacyjne/, dofinansowanie projektu „Gminny 
Żłobek w Dukli” – 312.833,05 zł.

• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.570.000,00zł – 
dochody związane z gospodarką odpadami – 1.560.000,00 zł, do-

na kwota stanowi dochody MOSiR Dukla z tytułu świadczonych 
usług oraz opłaty za trwały zarząd.

WYDATKI
Wydatki budżetu określono na kwotę 64.947.991,69 zł. 
W tej kwocie ujęto:
• wydatki bieżące – 59.702.903,61 zł, w tym na programy finan-

sowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej  
w kwocie 1.196.893,07 zł

• wydatki majątkowe – 5.245.088,08 zł. 

Przewidywane wydatki w poszczególnych działach to m.in.:
• Rolnictwo – 1.051.000,00 zł – zaplanowano m.in. wydatki na do-

tacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przy-
łącza wodociągowe – 30.000,00 zł, budowę kanalizacji sanitar-
nej w Łękach Dukielskich – etap II projekty budowlane odcinków 
kanalizacji i wodociągów na wsi, bieżące remonty, ekspertyzy, 
opracowania i analizy dotyczące infrastruktury kanalizacyjnej,

• Leśnictwo – 102.000,00 zł – wydatki na prace związane z pozy-
skaniem drewna, sadzeniem lasu oraz przy pomnikach przyrody,

• Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 
– 81.000,00 zł – dopłata do 1 m3 wody dla odbiorców z Dukli, 
Mszany i Zawadki Rymanowskiej,

• Handel – 108.000,00 zł – wydatki związane z poborem opłaty tar-
gowej oraz administrowaniem placem targowym,

• Transport i łączność – 1.488.063,77 zł – planowane są wydatki  
w szczególności na: odśnieżanie dróg gminnych, zakupy mate-
riałów do remontu dróg, usługi transportowe, remonty cząstko-
we dróg, przeglądy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, inwesty-
cje na drogach gminnych i wewnętrznych, dostawę usług inter-
netowych w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla”,

• Turystyka – 46.800,00 zł – odnawianie, znakowanie, tworzenie 
szlaków turystycznych, 

• Gospodarka mieszkaniowa – 271.300,00 zł – bieżące utrzymanie 
zasobów, koszty geodezyjne, zakupy nieruchomości,

• Działalność usługowa – 298.000,00 zł – opracowania geodezyj-
ne i kartograficzne – 30.000,00 zł, zmiana i opracowanie pla-
nów zagospodarowania przestrzennego – 85.000,00 zł , cmenta-
rze – 183.000,00 zł,

• Informatyka – 1.100,00 zł – zapewnienie trwałości projektu „PSe-
AP Podkarpacki System e-Administracji”,

• Administracja publiczna – 6.095.788,28 zł, 
• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 3.009,00 zł – 

aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców,
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 

550.637,79 zł – utrzymanie straży pożarnych, wydatki na obro-
nę cywilną i zarządzanie kryzysowe, wydatki związane z obro-
ną narodową,

• Obsługa długu publicznego – 410.000,00 zł – obsługa oraz odset-
ki od kredytów i pożyczek,

• Rezerwy – 662.000,00 zł,
• Oświata i wychowanie – 22.815.862,38 zł,
• Ochrona zdrowia – 205.400,00 zł – wydatki w ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• Pomoc społeczna – 4.828.131,79 zł,
• Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.047.490,00 zł – prowa-

dzenie świetlic szkolnych – 923.990,00 zł, stypendia socjalne – 
udział gminy – 120.000,00 zł, dokształcanie – 3.500,00 zł,

• Rodzina – 17.373.313,05 zł,
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –3.855.699,60 zł,
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.503.092,03 zł,
• Kultura fizyczna – 1.145.304,00 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano na kwotę 3.400.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Podobnie jak w latach poprzednich najwyższą kwotę wydat-
ków stanowią te, związane z prowadzeniem zadań oświatowych 
w gminie. Jest to ponad 35,00% wszystkich wydatków. W 2019 

roku na zadania oświatowe oraz edukacyjną opiekę wychowaw-
czą przewidziano 23.863.352,38 zł. 
W ogólnej kwocie 23.863.352,38 zł przewidziane są m.in. wydat-
ki z podziałem na:
• prowadzenie szkół podstawowych – 14.667.551,13 zł,
• prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo-

wych – 739.590,00 zł,
• prowadzenie przedszkoli – 2.195.100,00 zł, 
• prowadzenie gimnazjów – 1.167.430,00 zł, 
• prowadzenie liceum – 675.350,00 zł,
• dokształcanie nauczycieli – 96.200,00 zł,
• prowadzenie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 1.470.850,00 zł,
• dowożenie uczniów do szkół – 314.500,00 zł,
• pozostała działalność – 650.311,25 zł, w tym wydatki w ramach 

projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska” – 
175.541,25 zł, 

• dotacja dla niepublicznego przedszkola „Wiatraczek” – 
190.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA I RODZINA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli a także Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Cergowej udzielają pomocy rodzinom oraz 
osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, często 
są bezradne i same nie potrafią poradzić sobie z trudną rzeczywi-
stością. Na prowadzenie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz 
rodziny przeznaczono kwotę 22.201.444,84 zł, w tym dotacje z 
budżetu państwa to kwota 19.025.400,00 zł, pozostała kwota to 
środki z budżetu gminy. 
Na te wydatki składają się m.in.: 
• koszty związane z pobytem w domach pomocy społecznej (ko-

rzysta 15 mieszkańców Gminy dukla) – 400.000,00 zł,
• ośrodki wsparcia (funkcjonowanie ŚDS ) – 713.990,00 zł,
• zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (kosz-

ty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego) – 13.000,00 zł,
• zasiłki okresowe, celowe, stałe – 1.585.100,00 zł,
• dodatki mieszkaniowe – 90.000,00 zł,
• funkcjonowanie MOPS – 989.580,00 zł,
• specjalistyczne usługi opiekuńcze (objętych 65 osób)– 407.000,00 zł,
• dożywanie dzieci – 200.000,00 zł,
• świadczenie wychowawcze 500+ - 9.927.400,00 zł,
• świadczenia rodzinne, alimentacyjne – 6.237.200,00 zł,
• wspieranie rodziny (w tym koszty związane z zatrudnieniem asy-

stenta rodziny) – 423.380,00 zł,
• funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Dukli – 700.833,05 zł, w tym 

finansowanie ze środków Unii Europejskiej – 387.083,05 zł,
• rodziny zastępcze (wydatki na opiekę i wychowanie dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych) – 30.000,00 zł,
• placówki opiekuńczo – wychowawcze (dopłata Gminy do kosztów 

pobytu dzieci w domach dziecka) – 13.000,00 zł,
• pozostała działalność (prace społecznie użyteczne ) –15.000,00zł,
• funkcjonowanie Gminnego Klubu Seniora (finansowane ze środ-

ków Unii Europejskiej) – 365.461,79 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zosta-
nie wydana kwota 3.855.699,60 zł. Na te kwotę składają się m.in. 
wydatki na takie zadania jak:
• gospodarka ściekowa i ochrona wód – 541.000,00 zł, w tym do-

płaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków – 490.000,00 zł,
• gospodarka odpadami – 1.560.000,00 zł, 
• wydatki na rekultywacje składowiska odpadów – 500.000,00 zł,
• oczyszczanie miast i wsi – 180.000,00 zł, w tym zimowe utrzyma-

nie placów, chodników i utrzymanie czystości w Dukli,
• utrzymanie zieleni na terenie gminy– 144.000,00 zł,
• likwidacja azbestu z terenu gminy – 9.000,00 zł,
• oświetlenie ulic, placów i dróg – 684.699,60 zł, w tym konser-

wacja oświetlenia i energia elektryczna – 420.000,00 zł, budo-

Dukielscy Radni na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 
2018 roku przyjęli Budżet Gminy Dukla na 2019 rok. W głosowa-
niu nad budżetem udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem bu-
dżetu głosowało 8 radnych, przeciw 6 radnych, 1 radny wstrzy-
mał się od głosu.

DOCHODY
Dochody budżetu określono na kwotę 61.547.991,69 zł. 
W tej kwocie ujęto:
• dochody bieżące – 61.342.991,69 zł, w tym dochody pochodzące 

z Unii Europejskiej w wysokości 972.577,09 zł
• dochody majątkowe – 205.000,00 zł, w tym dochody pochodzą-

ce ze sprzedaży majątku – 205.000,00 zł.

chody z opłat za gospodar-
cze korzystanie ze środowi-
ska – 10.000,00 zł, 

• Kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego – 
194.341,00 zł – docho-
dy z najmu pomieszczeń 
w budynkach domów lu-
dowych wraz z mediami, 
dofinansowanie projektu 
„Przystosowanie ruin komo-
ry celnej w Dukli do udo-
stępnienia zwiedzającym” 
– 170.341,00 zł.

• Kultura fizyczna – 
167.800,00 zł – zaplanowa-
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Budżet Gminy Dukla  
na 2019 rok

Demografia Gminy Dukla 
Na koniec 2018 roku gmina Dukla liczyła 14 578 mieszkańców, w tym kobiet 7 0404 

oraz mężczyzn 7 174. Zanotowano 149 urodzeń tj. o 4 mniej aniżeli w roku 2017. Zgo-
nów było 157, o 7 mniej aniżeli w roku 2017. Przyrost naturalny jest ujemny i wynosi 
-0,54‰ (w roku 2017 też był ujemny i wynosił 0,78‰).

Liczbę mieszkańców, ilość urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach 
gminy Dukla podaje tabela.

Jolanta Albrycht

Demografia Gminy Dukla według stanu na dzień 31.12.2018 roku

L.p. Miejscowość Liczba  
mieszkańców

Liczba 
urodzeń

Liczba 
zgonów

Przyrost 
naturalny

1 Barwinek 268 4 3 1

2 Cergowa 1347 14 17 -3

3 Chyrowa 101 1 2 -1

4 Dukla 2060 20 12 8

5 Głojsce 771 7 6 1

6 Iwla 733 7 12 -5

7 Jasionka 1176 14 12 2

8 Lipowica 267 4 4 0

9 Łęki Dukielskie 1615 21 32 -11

10 Mszana 264 1 3 -2

11 Nadole 544 2 3 -1

12 Nowa Wieś 162 1 1 0

13 Olchowiec 59 1 1 0

14 Ropianka 12 0 0 0

15 Równe 1888 19 23 -4

16 Teodorówka 1073 9 6 3

17 Trzciana 223 1 2 -1

18 Tylawa 406 2 3 -1

19 Wietrzno 832 11 10  1

20 Zawadka 
Rymanowska 231 1 2 -1

21 Zboiska 419 7 2 5

22 Zyndranowa 127 2 1 1

Razem 14578 149 157 -8

wa nowych punktów oświetlenia uliczne-
go oraz projekty budowlane nowych in-
stalacji – 264.699,60 zł,

• utrzymanie szalet miejskich, utylizacja 
padłych zwierząt, opieka nad bezdomny-
mi zwierzętami – 71.000,00 zł.

ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administra-
cji publicznej w budżecie zabezpieczo-
no kwotę 6.095.788,28 zł. Kwota ta obej-
muje m.in. zadania zlecone do realizacji 
przez Wojewodę – 186.050,00 zł (zadania 
te nie są w całości finansowane z budżetu 
Wojewody, brakujące środki zabezpiecza-
ne są w ramach środków własnych), funk-
cjonowanie Rady Miejskiej – 182.500,00 zł, 
składki członkowskie, wydatki na promo-
cję gminy – 141.700,00 zł, funkcjonowanie 
Urzędu Miejskiego, wspólną obsługę pla-
cówek oświatowych – 687.200,00 zł, diety 
sołtysów, ubezpieczenie majątku oraz inne 
wydatki niezbędne do zapewnienia ciągło-
ści działania gminy. 

KULTURA ORAZ SPORT
W uchwale budżetowej na 2019 rok prze-
znaczono na realizację zadań z zakresu 
kultury kwotę 2.503.092,03 zł, natomiast 
na sport kwotę 1.145.304,00 zł. Na wydat-
ki związane z prowadzeniem działalności 
kulturalnej i sportowej składają się m.in.:

• funkcjonowanie Ośrodka Kultury – 
600.000,00 zł,

• wydatki związane z funkcjonowa-
nie i utrzymaniem domów ludowych – 
364.141,76 zł,

• funkcjonowanie Biblioteki Publicznej – 
250.000,00 zł,

• dotacje na zadania w zakresie kultu-
ry i ochrony dziedzictwa narodowego – 
60.000,00 zł,

• dotacje na dofinansowanie prac konser-
watorskich zabytków – 60.000,00 zł,

• wydatki związane z pracami konserwa-
torskimi zabytków – 35.000,00 zł,

• wydatki związane z realizacją projek-
tu „Przystosowanie ruin komory celnej  
w Dukli do udostępnienia zwiedzającym” 
– 267.705,85 zł,

• funkcjonowanie i utrzymanie MOSiR – 
1.064.304,00 zł,

• dofinansowanie działalności klubów spor-
towych działających na terenie Gminy 
Dukla – 80.000,00 zł.

Jolanta Bik 
Skarbnik Gminy Dukla

Od nas wszystkich zależy 
cena jaką płacimy za odpady
Z Andrzejem Bytnarem burmistrzem Dukli 
rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

Redaktor: Panie Burmistrzu skąd pomysł 
na wprowadzenie kodów kreskowych na 
śmieci?
Andrzej Bytnar: Do tego tematu przymie-
rzaliśmy się już rok temu. Przeprowadzane 
coroczne analizy stanu gospodarki odpa-
dami komunalnymi pokazują regularny 
wzrost ilości wytwarzanych odpadów na 
terenie naszej gminy. Porównując te dane 
z gminami sąsiednimi nasuwa się pytanie 
dlaczego przy podobnej ilości osób ujętych 
do opłat, ilość wytwarzanych odpadów nie-
segregowanych u nas jest prawie dwukrot-
nie wyższa. Te informacje sprawiły, że za-
częliśmy się zastanawiać co tak naprawdę 
jest tego powodem, czy są to odpady z gmin 
sąsiednich, czy też od przedsiębiorców,  
a być może powodem jest brak właściwej se-
gregacji. Dlatego wprowadzenie kodów po-
zwoli wyeliminować te nieprawidłowości.
Redaktor: Czy mieszkańcy powinni oba-
wiać się kodów kreskowych?
Andrzej Bytnar: Nie! Gmina nie ma złych 
zamiarów i nie chce zaglądać do worka 
mieszkańcom, po to aby zobaczyć jak komu 
się żyje i co wrzuca się do worka w danym 
gospodarstwie. Wprowadzając kody kre-
skowe chcemy wyeliminować gospodar-
stwa, które płacą za odpady segregowane, 
a śmieci nie sortują, wyeliminować pod-
rzucane odpady pochodzące np. z działal-
ności gospodarczej i zweryfikować czy pod 
danym adresem nieruchomości odpady są 
oddawane od zadeklarowanej ilości osób.
Redaktor: Mieszkańcy boją się udostęp-
niania swoich danych osobowych, czy 
ich obawy są słuszne?

Andrzej Bytnar: Mieszkańcy nie muszą 
się obawiać, że ich dane osobowe wpadną 
w niewłaściwe ręce. Dostęp do danych 
umieszczonych w kodach kreskowych ma 
tylko burmistrz Dukli i pracownik Urzędu 
Miejskiego w Dukli sprawujący nadzór 
nad systemem gospodarki odpadami. Pra-
cownicy firmy odbierającej odpady widzą  
i sczytują tylko kod, a następnie dane prze-
kazywane są do Urzędu Miejskiego w Du-
kli, gdzie są przerabiane na właściwy do 
odczytu plik.
Redaktor: Jak i gdzie należy naklejać 
etykietki z kodem?
Andrzej Bytnar: Mieszkańcy otrzymali 
dwa rodzaje etykietek z kodami – białe  
z napisem niesegregowane do naklejania na 
worki lub pojemniki przeznaczone na od-

pady zmieszane oraz – żółte z napisem se-
gregowane do naklejania na wszystkie po-
jemniki i worki przeznaczone na odpady se-
gregowane tj. na worki żółte, zielone, nie-
bieskie i popielate. Etykietki z kodami należy 
umieszczać na górnej części worka lub też 
pojemnika, w sposób pozwalający na swo-
bodny odczyt kodu przez pracowników.
Redaktor: Co w przypadku, gdy miesz-
kańcom zabraknie etykietek z kodami, 
czy trzeba będzie je dokupić?

Andrzej Bytnar: Za etykiety z kodami nie 
trzeba płacić. Mieszkańcy już otrzymali 
określoną ilość etykiet, która była uzależ-
niona od ilości zdeklarowanych osób uję-
tych do opłat za śmieci.. W przypadku gdy 
komuś zabraknie etykiet z kodami należy 
zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Dukli, 
gdzie dodrukowane zostaną dodatkowe.
Redaktor: W takim razie co z cenami 
za odpady, czy możemy spodziewać się 
podwyżki?

Andrzej Bytnar: Podjęte działania pozwa-
lają obecnie na utrzymanie cen na niezmie-
nionym poziomie, ale tylko ograniczenie 
wytwarzanych ilości odpadów niesegrego-
wanych pozwoli na ich utrzymanie przez 
dłuższy czas. Koszt zbiórki i zagospoda-
rowania odpadów niesegregowanych z te-
renu naszej gminy kształtuje się na pozio-
mie 1 015,00 zł za tonę, a od 1 kwietnia 
2019 roku 1070,00 zł. Dlatego zwracam się 
z prośbą do wszystkich mieszkańców o pro-
wadzenie bardzo rzetelnej segregacji, oraz 
o nie wrzucanie do odpadów niesegrego-
wanych: popiołu, traw i odpadów biode-
gradowalnych, czy też odpadów poremon-
towych w szczególności gruzu, co wielo-

krotnie miało miejsce podczas dotychcza-
sowych zbiórek. Zachęcamy, aby wykorzy-
stywać przydomowe kompostowniki, bo ta-
kie działania pozwolą ograniczyć ilość od-
bieranych odpadów, a co za tym idzie po-
zwoli na utrzymanie opłat na obecnym po-
ziomie. Prowadząc sumienną segregację 
tak naprawdę najbardziej pomagamy so-
bie i to w dużej mierze od nas wszystkich 
zależy cena jaką płacimy za odpady. 
Redaktor: Jeżeli zatem zastosujemy się 
do powyższych zaleceń opłaty za śmieci 
nie wzrosną? 
Andrzej Bytnar: Praktycznie wszyst-
kie gminy naszego regionu już podniosły 
opłaty za odbiór odpadów i obecnie mamy 
jedne z najtańszych opłat. Czy uda się nam 
je utrzymać ? Pierwsze miesiące nowego 
roku pokażą, czy uda się nam w znaczący 
sposób ograniczyć ilość odpadów niese-
gregowanych, a to właśnie one w najwięk-
szym stopniu wpływają na wysokość opłat 
za śmieci, jeżeli tak będzie to i opłaty nie 
ulegną zmianie. Jeżeli będzie tylko czę-
ściowe ograniczenie to i tak będzie miało 
ono pozytywny oddźwięk, gdyż każde ogra-
niczenia ilości odebranych odpadów niese-
gregowanych wpłynie na ich cenę odbioru. 
Redaktor: W jaki jeszcze inny sposób 
mieszkańcy mogą wpłynąć na to aby 
ceny nie wzrosły? 

Andrzej Bytnar: Są czynniki, na które jako 
mieszkańcy mamy wpływ i są czynniki na 
które niestety większego wpływu nie mamy. 
Wpływ mamy na ilość produkowanych od-
padów. Im mniej wyprodukujemy odpadów 
niesegregowanych, im mniej oddajemy po-
piołu, który możemy zagospodarować czę-
sto we własnym gospodarstwie tym bardziej 
pomożemy w stabilizacji stawek za odpady. 
Pozostałe czynniki są już nam narzucone:  
i tak np. odpady niesegregowane musimy za-
wieść do Krosna, do którego jesteśmy z góry 
przypisani. Nie możemy wybrać instalacji, 
która zaoferuje nam niższe stawki za utyliza-
cję. Jako gmina moglibyśmy wprowadzić od-
biór odpadów tylko wyznaczonymi trasami, 
czyli nie byłoby np. wjazdu w mniejsze we-
wnętrzne drogi. Ten sposób odbioru też po-
zwoliłby na obniżenie kosztów odbioru od-
padów, ale chcemy wszystkich mieszkań-
ców traktować na równi, dlatego ten argu-
ment zostawiamy jako ostateczność. W ogła-
szanych przetargach od 2013 r. gmina Dukla 
zawsze wybierała przedsiębiorcę, który speł-
niał wymogi ogłoszonego przetargu i ofero-
wał jednocześnie najniższą cenę odbioru od-
padów komunalnych od mieszkańców. 
Redaktor: Jak wygląda segregacja od-
padów? Czy w związku z wprowadze-
niem kodów coś się zmieniło?

Andrzej Bytnar: Sposób segregacji nie 
zmienił się, nadal segregujemy odpady  
z podziałem na: worek żółty – przezna-

czony na tworzywa sztuczne, worek zie-
lony – na szkło, niebieski – na papier, 
popielaty – na popiół i worek z przezna-
czeniem na odpady zmieszane. 
Redaktor: Co z pojemnikami na odpady, 
czy już ich nie możemy używać?

Andrzej Bytnar: Pojemniki są jak najbar-
dziej dalej w obiegu i możemy z nich korzy-
stać. Warto jednak zwrócić uwagę na ich 
stan techniczny, szczególnie pojemników 
metalowych, które mieszkańcy użytkują 
już od początku 2000 r. , a które często ze 
względu na swój wiek są mocno wyeksplo-
atowane. Pojemniki powinny spełniać od-
powiednie normy i muszą być dostosowane 
do urządzeń załadowczych, które znajdują 
się na „śmieciarkach”. 

Redaktor: Dlaczego mieszkańcy nie 
otrzymują już worków na segregację na 
wymianę podczas prowadzonej zbiórki 
odpadów?
Andrzej Bytnar: W gminie Dukla przez 
wiele lat funkcjonowała zasada wymiany 
worków podczas odbioru odpadów segre-
gowanych według reguły worek pusty w za-
mian za worek pełny. Zasada, która według 
wielu funkcjonowała bardzo dobrze, nie do 
końca jednak się sprawdzała i dodatkowo 
generowała większe koszty niż obecny sys-
tem pakietów worków na start. Pozosta-
wiane worki przy nieruchomości podczas 
odbioru segregacji często nie były przez 
mieszkańców zabierane i następnie „du-
kielskie wiatry” zabierały je w dalszą po-
dróż po gminie. Wystawiane worki były 

Andrzej Bytnar
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Kto odpowiada za zimowe 
utrzymanie dróg w sezonie 

2018/2019 
DROGI KRAJOWE - DK: 19, 28

Za utrzymanie w przejezdności drogi krajowe odpowiada Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad:

Szczegółowe informacje na temat warunków drogowych panujących na dro-
gach krajowych można uzyskać poprzez kontakt z całodobową infolinią dro-
gową GDDKiA pod numerem 19 111 lub na stronie internetowej GDDKiA w za-
kładce „Serwis dla kierowców”. Zamieszczane są tam informacje o aktualnych 
warunkach przejazdu, a także podgląd dróg krajowych na mapie kamer moni-
torujących.

DROGI WOJEWÓDZKIE - DW: 887, 897, 990, 991, 993
Za utrzymanie zimowe dróg wojewódzkich odpowiada Podkarpacki Zarząd 

Dróg Wojewódzkich.
Telefon: 17 860-94-50
Rejon Rymanów: 13 4355130

DROGI POWIATOWE
Za prowadzenie akcji zimowej w sezonie 2018/2019 na terenie gmin: Chor-

kówka, Dukla, Iwonicz Zdrój (z wyłączeniem drogi Nr 2002R Iwonicz-Iwonicz-
Zdrój i drogi Nr 1976R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2002R 
do Zespołu Szkół w Iwoniczu), Miejsce Piastowe, Jaśliska, Wojaszówka odpo-
wiada Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie.

Drogi powiatowe na terenie gmin Krościenko Wyżne, Korczyna, Jedlicze (do 
31 grudnia 2018), Rymanów będą utrzymywane na mocy porozumienia z Powia-
tem Krośnieńskim przez te Gminy.

Numery kontaktowe:
Korczyna – 13 43540 80 w. 107 w godz. 7.00 – 15.00
Krościenko Wyżne – 13 43151 90 w godz. 7.00 – 15.00 w pn. 8.00 - 16.00
Jedlicze - 13 44 84 712 w godz. 7.00 – 15.00
Rymanów - 13 43 550 06 w godz. 7.00 – 15.00

Planem zimowego utrzymania zostały objęte drogi o nawierzchni bitumicz-
nej. W warunkach normalnych zarówno odśnieżanie jak i zwalczanie śliskości 
dróg odbywać się będzie systemem patrolowo - interwencyjnym w godzinach 
3.00-7.00 i 13.00-17.00 – razem 8 godzin. W godzinach 17.00-22.00 utrzymanie 
zimowe odbywać się będzie tylko w systemie interwencyjnym. W porze nocnej 
od godz. 22.00 do godz. 3.00 roboty, tak w zakresie odśnieżania jak i likwida-
cji śliskości zimowej, bez względu na warunki atmosferyczne będą prowadzone 
tylko i wyłącznie w sytuacjach awaryjnych na interwencje służb ratowniczych 
(Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego).

Zimowym Utrzymaniem Dróg kieruje: Dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg - 
tel. 13 43300 20 czynny całą dobę.

Zimowe Utrzymanie Dróg nadzorują:
1) Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, kontakt:
bezpośredni 13 4375 797 w godz. 7.00-1500
sekretariat 13 4375 796 w godz. 7.00-15.00
2) Kierownik Obwodu Drogowo - Mostowego Dukla, kontakt: 
13 43300 20 w godz. 7.00-15.00

Na czas trwania intensywnego opadu śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych  
i innych krańcowych warunków atmosferycznych, gdy praca sprzętu nie będzie 
możliwa ze względów bezpieczeństwa lub nie będzie możliwe uzyskanie należy-
tego efektu pracy, utrzymanie dróg zostanie wstrzymane i wznowione w sprzy-
jających warunkach.

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach – oczyszczenie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i in-
nych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do 
obowiązku właścicieli nieruchomości wzdłuż których usytuowane są te chod-
niki. Do zadań własnych gminy należy utrzymanie czystość i porządku na przy-
stankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina 
oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu 
na kategorię tych dróg.

 Źródło: krosno112

również często wypełnione w połowie lub były wy-
korzystywane do innych celów niż pierwotne ich 
przeznaczenie. Pakiet startowy pozwala na dotar-
cie z workami na segregację odpadów bezpośred-
nio do każdego właściciela, a mieszkańcy gdy wie-
dzą jakim pakietem worków dysponują, również bar-
dziej szanują i lepiej gospodarują workami wykorzy-
stując je do maximum. Biorąc pod uwagę rosnące 
z roku na rok koszty związane z odbiorem odpadów 
od mieszkańców i zagospodarowaniem ich, oszczęd-
ność związana z dostarczaniem pakietów worków 
kształtuje się na poziomie 35 000,00 zł w skali roku.
Koszty rocznego zakupu worków
• worki rozdawane według systemu worek za wo-

rek: - 100 000,00 zł
• worki rozdawane w formie pakietów dla miesz-

kańców: - 65 000,00 zł
Redaktor: Jak mają postąpić mieszkańcy w przy-
padku, gdy zabraknie im worków na segregację?
Andrzej Bytnar: Mieszkańcy mają możliwość za-
kupu worków bezpośrednio u pracowników firmy, 
która odbiera od mieszkańców odpady jak również 
można korzystać z worków zakupionych w innych 
punktach - WAŻNE ABY ZACHOWAĆ ODPO-
WIEDNIĄ KOLORYSTYKĘ WORKÓW POCZAS 
SEGREGACJI.
Redaktor: Dla przypomnienia, jak wygląda 
ogólny odbiór odpadów od mieszkańców?
Andrzej Bytnar: W dniu odbioru odpadów komunal-
nych należy wystawić pojemnik lub worki z odpadami 
przed posesję do godziny 6.00. Pracownik firmy od-
bierającej odpady komunalne nie może wejść na te-
ren nieruchomości. Jeżeli pojemniki na nieruchomo-
ści są postawione w specjalnej furtce na to przezna-
czonej, w dniu odbioru musi być ona otwarta i zabez-
pieczona przed przypadkowym zamknięciem. W przy-
padku nie wystawienia w porę pojemników lub wor-
ków, kierowca nie wróci na daną ulicę. W przypadku 
bloków odbiór odbywa się w systemie pojemnikowym.
Redaktor: Jakie inne zmiany czekają jeszcze 
mieszkańców w 2019 r.?
Andrzej Bytnar: Chcąc uniknąć kosztów związanych 
z pustymi przejazdami samochodów podczas zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych, od tego roku chcąc 
oddać tego typu odpady musimy najpierw zgłosić 
konieczność ich odbioru. Tego typu zachowanie po-
zwoli na omijanie dróg do których np. nie będzie ko-
nieczności wjazdu. Odpady, które nie zostaną zgło-
szone do odbioru będą musiały poczekać do kolejnej 
zbiórki lub trzeba będzie je sobie samemu wywieść 
na Gminny Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Ko-
munalnych w Dukli.
Redaktor: Co chciałby Pan przekazać mieszkań-
com w nowym roku, jeżeli chodzi o system gospo-
darki odpadami w naszej gminie?
Andrzej Bytnar: Proszę Mieszkańców o sumienność 
w segregacji odpadów i uczciwość w podawaniu ilo-
ści osób ujętych w deklaracjach, te działania w bar-
dzo wymierny sposób pomogą w stabilizacji cen!
Redaktor: Dziękuję za rozmowę.

u dokończenie ze str. 7

Od nas zależy cena jaką pła-
cimy za odpady

Ochotnicze Straże Pożarne  
w gminie Dukla
Z Wiktorem Madejem komendantem gminnym OSP 
w gminie Dukla rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

K. Różewicz: Ile jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jest 
w gminie Dukla?

Wiktor Madej: W gminie Dukla jest 12 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych: w tym OSP Dukla i Równe są w krajowym 
systemie ratowniczo-gaśniczym. Pozostałe jednostki OSP są w: 
Wietrznie, Łękach Dukielskich, Głojscach, Iwli, Olchowcu (to filia 
OSP Iwla), Tylawie, Barwinku, Zyndranowej, Mszanie, Trzcianie  
i Jasionce.
K. Różewicz: Jakim taborem dysponują straże?

Wiktor Madej: Mamy dwa samochody ciężkie, w OSP Dukla i Ja-
sionka. OSP Dukla została wyposażona w nowy samochód SCA-
NIA w grudniu ubiegłego roku. Samochody średnie posiadają 
OSP w: Barwinku, Tylawie, Równem, Wietrznie, Łękach Dukiel-
skich, Głojscach. Pozostałe jednostki posiadają samochody lekkie,  
a Trzciana posiada wóz konny.
K. Różewicz: Ilu strażaków zrzeszają jednostki OSP w gmi-
nie Dukla i jakie kwalifikacje muszą mieć strażacy, aby brać 
udział w akcjach ratunkowych?

Wiktor Madej: Mamy 
480 strażaków zrze-
szonych w jednostkach 
OSP naszej gminy,  
w tym zwyczajnych 
strażaków jest 384 (356 mężczyzn i 28 kobiet), 50 strażaków ho-
norowych i 46 wspierających. Strażacy powołani do JOT (jedno-
stek operacyjno – technicznych) biorą udział w akcjach ratow-
niczych i muszą mieć specjalne przeszkolenie, aktualne badania, 
ubezpieczenie i ubiór.
K. Różewicz: Jakie obowiązki mają jednostki będące w krajo-
wym systemie ratowniczo-gaśniczym?

Wiktor Madej: Przynależność do krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego wiąże się z wyjazdami jednostki poza teren gminy, po-
wiatu, tak naprawdę w każdą część naszego kraju. Jednostka bę-
dąca w tym systemie musi dojechać do miejsca zdarzenia w 15 
min. Musi być wyposażona w profesjonalny sprzęt, który podlega 
corocznym badaniom technicznym. Badaniu podlegają również 
buty, aparaty powietrzne, sprzęt hydrauliczny. W akcjach mogą 
brać udział strażacy do 65 roku życia, jeśli oczywiście przejdą po-
zytywnie wszystkie badania. 
K. Różewicz: Zakupiony nowy samochód, który otrzymała OSP 
w Dukli kosztował ponad 1 mln zł i jest to cena za sam samo-
chód bez wyposażenia. Skąd pieniądze na wyposażenie i dla-
czego zakupiono taki właśnie samochód?

Wiktor Madej: Zakupiony pod koniec grudnia 2018 roku samo-
chód Scania kosztował 1 020,9 tys. zł bez wyposażenia za wyjąt-
kiem węży tłocznych.
Zakup samochodu został sfinansowany przez:
Gminę Dukla/OSP Dukla 420 900,00 zł
Zarząd Główny PSP 300 000,00 zł
NFOŚiGW 200 000,00 zł
WFOŚiGW 100 000,00 zł
Samochód posiada wyposażenie, które zostało przełożone w czę-
ści z lekkiego wozu Ducato, przekazanego OSP Iwla. Pozostałe 
wyposażenie zostało zakupione ze sponsoringu: Przedsiębiorstwo 
Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie sp. z o.o. przeka-
zało 10 tys. zł, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – 3,5 tys. 
zł, Nadleśnictwo Dukla – 1 tys. zł.
Ponieważ jednostka państwowa oddalona jest od Dukli 22 km, 
dlatego zakupiono samochód ze zbiornikiem na 5 tys. litrów, do 
tej pory z wodą w naszych jednostkach był duży problem.
K. Różewicz: Ile razy w 2018 roku OSP w Dukli wyjeżdżała do 
akcji?

Wiktor Madej: 108 razy, w tym nowy samochód Scania brał już 
pięć razy udział w akcjach.
Dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do zakupu 
i wyposażenia nowego wozu strażackiego.
K. Różewicz: Dziękuję za rozmowę.
(Fot. str 31)

Wiktor Madej
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Pracownia języka 
polskiego imienia  
dra Edwarda Kleina

8 stycznia br. w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Dukli miała miejsce uroczy-
stość nadania imienia dra Edwarda Kle-
ina pracowni języka polskiego. W ten spo-
sób uczczono pamięć zmarłego przed 25 
laty nauczyciela języka polskiego, pracują-
cego w dukielskim liceum 35 lat. Spotka-
nie rozpoczął, a także przywitał przybyłych 
na uroczystość gości dyrektor Jan Draje-
wicz. Uroczyste spotkanie prowadziła Jego 
uczennica, obecnie nauczycielka języka 
polskiego w LO Dukla p. Jolanta Wojdyła, 
która wygłosiła słowo wstępne i przypo-
mniała postać profesora. Zgromadzeni go-
ście, w tym najbliższa rodzina profesora, 
wysłuchali montażu słowno-muzycznego  
i tekstów profesora w wykonaniu liceali-
stów LO w Dukli. W spotkaniu wziął rów-
nież udział burmistrz Dukli Andrzej Byt-
nar. Gośćmi spotkania byli także auto-
rzy książki o profesorze „Edward Klein 
– pedagog, publicysta” Zdzisław Zanie-
wicz i Stanisław Kalita. Przypomnieli po-
stać Edwarda Kleina – wybitnego nauczy-
ciela i wychowawcę, wymagającego wiele 
od swoich uczniów, ale przede wszystkim 
wymagającego od siebie. Profesor zachę-
cał do solidnej nauki, do czytania prasy, 
prowadził kółko polonistyczne i recyta-
torskie, przygotowywał swoich uczniów 
do udziału w licznych konkursach. Bar-
dzo interesował się filmem, na wiele lat 
związał się z Koszalinem, gdzie corocznie  
w sierpniu odbywały się Koszalińskie Spo-
tkania Filmowe, celem których było przy-
gotowanie nauczycieli do wykorzystania 
filmu na zajęciach w szkole. Był jednym 
z nauczycieli, którzy dostrzeli znaczącą 
rolę filmu w procesie edukacyjnym. Rozu-
miał rosnące znaczenie mediów w dydak-
tyce, zwłaszcza rozwijającej się dynamicz-
nie w latach siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku kinematografii i telewizji. Wielu 
jego uczniów brało udział w olimpiadach 
polonistycznych z dużym powodzeniem, 
a także wielu wybierało polonistykę jako 
kierunek studiów. Bardzo dużo pisał do 
czasopism pedagogicznych, dzielił się z in-
nymi swoimi spostrzeżeniami, uważał że 
nauczyciele nie są wystarczająco opłacani 
za swoją pracę. Cały czas dokształcał się, 

w 1982 roku uzyskał tytuł 
dra nauk humanistycznych 
w Instytucie Badań Peda-
gogicznych w Warszawie. 
Był także opiekunem spół-
dzielni uczniowskiej dzia-
łającej w szkole. Był rad-
nym I kadencji odnowio-
nego samorządu terytorial-
nego. Autorzy książki przy-
toczyli także szereg cieka-
wostek dotyczących dukiel-
skiej oświaty.

Uroczystość zakończyło 
odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej przez Tytusa pra-
wnuka dra Edwarda Kleina.
Krystyna Boczar-Różewicz

  (Fot. str.31)

23 979 książek wypożyczono  
w 2018 roku 

Działalność Biblioteki Publicznej  
w Dukli w 2018 roku

W 2018 r. Biblioteka Publiczna w Dukli była otwarta dla czytelników przez 298 dni  
i odwiedziło ją 11 090 osób, które w sumie wypożyczyły 23 979 książek, z czego 15 170 
stanowiła literatura dla dorosłych, 6 338 - książki dla dzieci i młodzieży i 2 471- litera-
tura popularnonaukowa. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił niewielki wzrost czy-
telnictwa. Liczba odwiedzin zmniejszyła się o 265 osób, ale liczba wypożyczeń wzrosła 
o 62 książki w porównaniu z rokiem 2017. Wypożyczenia literatury dla dorosłych utrzy-
mały prawie się na ubiegłorocznym poziomie (mniej o 22 książki), natomiast znacznie 
więcej wypożyczono literatury dziecięcej i młodzieżowej (więcej o 168 książek). Jest to 
zasługa udziału w projekcie „Mała Książka Wielki Człowiek”, w którym uczestniczymy. 
Od września 2018 r. wydano 37 wyprawek czytelniczych dzieciom urodzonym w 2015 
roku, które zapisały się do naszej biblioteki.

W ubiegłym roku liczba zarejestrowanych czytelników wynosiła 1 488 osób. Najlicz-
niejszą grupę stanowią osoby uczące się - 698 osób. Kolejne grupy czytelników stanowią 
osoby pracujące umysłowo i fizycznie - 422 osób oraz osoby niezatrudnione – 368. W sto-
sunku do roku poprzedniego zapisało się o 18 osób więcej.

W 2018 roku księgozbiór, liczący obecnie 34 759 woluminów, zwiększył się o 930 
woluminów, z czego 603 zakupiono ze środków Organizatora, a 327 z dotacji Biblioteki 
Narodowej. Ze środków organizatora przeznaczono na zakup książek 12 970,72 zł, zaś 
dotacja ministerialna wynosiła 6 300 zł.

Oprócz tradycyjnej wypożyczalni książek pełnimy również funkcję informacyjną.  
W ostatnim roku udzielono 1 781 informacji bibliotecznych i bibliograficznych oraz udo-
stępniono 491 książek na miejscu. Z kącika czytelniczego skorzystało 165 osób. Liczba 

osób korzystających z internetu pozostała 
prawie na poziomie z ubiegłego roku – 166 
osób, a w roku poprzednim było 170 osób.

Z okazji „Dnia Książki” nasza biblio-
teka zaprosiła najmłodszych na spektakl 
promujący czytelnictwo w wykonaniu te-
atrzyku Eduartis z Krakowa, na który przy-
było ok. stu dzieci z dukielskiego przed-
szkola. Przedstawienie pt.: „W Smerfo-
wym lesie”, sądząc po żywiołowej reakcji 
młodych widzów, bardzo się podobało. 

Joanna Szczurek 
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dukli

38-450 Dukla, ul.Kościuszki 4
tel/fax: 13 43 300 25

e-mail: osrodekkultury@dukla.pl
i n f o r m u j e

Ośrodek Kultury w Dukli informuje

Kalendarz imprez stałych  
w gminie Dukla - kultura

Termin Nazwa imprezy Miejsce imprezy

6 stycznia Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek Zespołów 
Ludowych

Łęki Dukielskie – kościół parafialny pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego

7 stycznia Międzynarodowy Konkurs Szopek  
Bożonarodzeniowych Dukla – Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli

20 stycznia Koncert Noworoczny Dukla – Ośrodek Kultury
14 kwietnia Kiermasz Wielkanocny Dukla – Transgraniczne Centrum Wymiany Kulturalnej

10 maja Powiatowy Konkurs Piosenki Znanej i Lubianej Dukla – Ośrodek Kultury
18 maja Pielgrzymka do Krzyża Wdzięczności Iwla

18-19 maja Kermesz Łemkowski Olchowiec
9 czerwca Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych Dukla – Sanktuarium św. Jana z Dukli 
23 czerwca Sobótki Dukla
6-7 lipca Dni Dukli Dukla – plac MOSiR
14 lipca Muzyczna Niedziela Dukla - Rynek

27-28 lipca Święto Kultury Łemkowskiej „Od Rusal do Jana” Zyndranowa
25 sierpnia Zakończenie Wakacji Dukla
1 września Dożynki Gminne Gmina Dukla
Październik Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich Gmina Dukla

3 października 75 Rocznica Operacji Karpacko-Dukielskiej Dukla
18 października Konkurs Pieśni Patriotycznej Dukla – Ośrodek Kultury

11 listopada Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych Dukla - Rynek
22 listopada Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej Dukla – Ośrodek Kultury
15 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy Dukla – Transgraniczne Centrum Wymiany Kulturalnej
22 grudnia Koncert Świąteczny Dukla – Ośrodek Kultury

Spotkanie noworoczne 
w Transgranicznym Centrum Kultury

17 stycznia br. w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbyło się uroczy-
ste Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez Ośrodek Kultury w Dukli oraz Dukiel-
ski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Spotkanie rozpoczęło wspólne śpiewanie kolęd i pa-
storałek do akompaniamentu zespołu akustycznego działającego przy Ośrodku Kultury. 
Świąteczna atmosfera oraz bogato zastawiony stół, pozwoliły raz jeszcze poczuć ma-
giczny czas Świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy mogli wspólnie pobyć razem, poroz-
mawiać o troskach i radościach, oraz obejrzeć wystawę malarstwa Iwony Jankowskiej  
i Józefa Franczaka. Wszystkim studentom i gościom dziękujemy za udaną imprezę!

Artur Szajna (Fot. str. 15)
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Chwila refleksji  
przed schaboszczakiem

Koncert 
Noworoczny

20 stycznia w sali widowiskowo – teatral-
nej w Dukli odbył się Świąteczno -Noworoczny 
Koncert. Był to drugi występ artystyczny przy-
gotowany przez Ośrodek Kultury i współpracu-
jące z nim grupy nawiązujący do tradycji bo-
żonarodzeniowej i noworocznej. Na scenie za-
prezentował się zespół akustyczny działający 
przy Ośrodku Kultury w Dukli, który wykonał 
świąteczny program muzyczny. Oprócz stałych 
członków zespołu, mogliśmy podziwiać nowe 
twarze- Zosię Baran, Urszulę Jakieła i Aleksan-
drę Dyszkowska – wokal, oraz Jagodę Skrzyń-
ską – skrzypce. Następnie wystąpiły naprze-
mienne grupy baletowe przygotowywane przez 
panią Monikę Wagę, oraz grupa skrzypcowa, 
prowadzona przez panią Irenę Ziębę, która wy-
konała najpiękniejsze polskie kolędy. Tłumy 
widzów, które pojawiły się w sali, gromkimi 
brawami „dziękowali” wszystkim uczestnikom 
koncertu za ciekawy program artystyczny. 

27 stycznia w kościele parafialnym pw. św. 
Marii Magdaleny w Dukli, odbył się Galowy 
Koncert Kolęd, podczas którego wystąpili lau-
reaci Międzygminnego Konkursu Kolęd i Pa-
storałek.

Artur Szajna (Fot. str. 31)

Dziś nie biegam, śnieg leży na chodni-
kach, w parku aż po kostki. Trzeba będzie 
zajrzeć do dukielskiej siłowni. 

Siedzę i myślę o tym, dlaczego tak 
trudno przychodzi nam uczenie się no-
wych rzeczy, nowych postaw, dlaczego 
lubimy chodzić utartym szlakiem i tylko 
powielać to, co już kiedyś ktoś wymyślił, 
zrobił, choćby się to już miało nijak do na-
szego życia, do stanu wiedzy, czy tego, 
co możemy gołym okiem zaobserwować.  
A ponoć ludzie to gatunek twórczy, zdolny 
do uczenia się, refleksji i autorefleksji. 

Skąd dziś akurat u mnie takie gorzkie 
myśli? Ano, z dwóch powodów. Pierw-
szym, od którego nie ucieknę, jest rzeź 
dzików. Dziś, w dniu kiedy to piszę, wła-
śnie rozpoczęto to krwawe i bezsen-
sowne święto w polskich lasach. Pod Li-
stem Otwartym Środowiska Naukowego 
w Sprawie Redukcji Populacji Dzików 
podpisało się 800 osób, w tym profeso-
rowie, przyrodnicy, pracownicy zakła-
dów naukowych i uniwersytetów. Wska-
zują na bezsensowność odstrzału w kon-
tekście rozprzestrzeniającego się ASF 
oraz na trudne do oszacowania szkody 
związane ze zmniejszoną populacją dzi-
ków, min. zwiększenie w środowisku ilo-
ści larw owadów żerujących na drzewach. 
Dziki spulchniają ziemię w lasach i – jako 
padlinożercy – zajmują się „sprzątaniem”. 
Ich brak nie pozostanie bez konsekwencji. 
Poza tym, co podkreśla wiele osób, może  
i odstrzał sanitarny byłby bezpieczny, 
zwykłe polowanie natomiast to okazja do 
jeszcze szerszego rozprzestrzeniania cho-
roby przez krew zarażonych zwierząt na 
ubraniach, butach, samochodach myśli-
wych, przez psy, owady, ptaki. Ponadto 
przestraszone polowaniami zwierzęta 
będą szukały nowych, bezpiecznych sie-
dlisk, rozpierzchną się więc także po te-
renach jeszcze dotąd nie zagrożonych wi-
rusem. Wszystko wskazuje więc na to, że 
odstrzał zamiast przynieść korzyści, jak 
większość ludzkich ingerencji w środo-
wisko, przyniesie sporo szkód. Słysza-
łam wypowiedź profesora zoologii z UW, 
który wspominał również, że dziki to mą-
dre istoty, które tworzą wspaniałe rodziny, 
lojalne i spójne społeczności, od których 
moglibyśmy się uczyć odpowiedzialno-

ści i troski o siebie nawzajem. Ale my wo-
limy pobrylować z flintą i czuć się panami 
świata. Kto by się tam uczył od dzików? 

Cała ta refleksja, to gorzkie myśle-
nie o nas, jako o opornych uczniach  
w szkole życia przyszła też do mnie po 
lekturze książki Szymona Hołowni „Bo-
skie zwierzęta”, którą w tym roku całą ro-
dziną znaleźliśmy pod choinką. To nasz 
prezent i zadanie zarazem, bo książka nie 
niesie łatwych treści. Konfrontuje z całą 
naszą – czyli ludzką - brutalnością. Nie 
wiem, czy są tacy, którzy po przeczytaniu 
tej książki nie zawahają się sięgając, jak 
zwykle, po kotlet. Ogrom nieszczęścia, 
bólu, cierpienia, jaki sprawiamy zwierzę-
tom nie dlatego, że niektórzy z nas chcą 
jeść mięso więc muszą zabijać, ale dla-
tego, że zabijamy masowo, że dopusz-
czamy istnienie fabryk śmierci, w których 
zwierzęta – żywe istoty – traktowane są 
jak przedmioty. Oczywiście, można po-
myśleć, smutne, ale wiadomo - dzieci  
w Afryce głodują więc mięso jest nam po-
trzebne. Nie prawda. Co roku wyrzuca 
się kilka ton mięsa, nie mówiąc o in-
nych wiktuałach, które nigdy nie trafiają 
do osób potrzebujących. Śmiercią zwie-
rząt nie rządzi ludzki głód, ale rynek. Ktoś 
po prostu chce na tym dobrze zarabiać  
i nie zamierza z tego rezygnować. A tym-
czasem lekarze apelują – mięso nie jest 
nam tak bardzo potrzebne, a mięso z ho-
dowli, tym bardziej. Jak donosi ostatni ra-
port WHO, takie mięso jest po prostu ra-
kotwórcze. Słowem, przeciętnie inteli-
gentny człowiek, bez skłonności samobój-
czych, czyli dbający o zdrowie, nie będzie 
sięgał po coś, co zafunduje mu za kilka 
lat raka. Dlaczego więc nadal kupujemy 
szkodliwe dla nas rzeczy? Podobnie prze-
cież rzecz ma się z cukrem. Nowotwory, 
cukrzyca, otyłość, a co za tym idzie, cho-
roby układu krążenia – przecież my to 
wszystko wiemy. Dlaczego więc kupu-
jemy nadal nabijając kasę tym, co chcą się 
dorobić naszym kosztem i kosztem pań-
stwa, które będzie musiało dokładać do le-
czenia wywołanych naszymi złymi decy-
zjami chorób. Oczywiście, można powie-
dzieć, że jesteśmy ofiarą skutecznego mar-
ketingu. Ale, w mojej ocenie tak można 
tłumaczyć zachowanie dziecka, które sta-

jąc przy kasie, tuż koło specjalnie tu usta-
wionych batoników, tupie nóżkami, bo 
koniecznie musi zjeść tysiąc pustych kalo-
rii fundując mózgowi koktajl przypomina-
jący morfinę, karmiąc próchnicę i dorzu-
cając się do swojej smutnej, schorowanej 
przyszłości. Wydaje się, że my, dorośli, 
powinniśmy reagować inaczej, zachować 
czujność i nie dawać się tak łatwo wma-
newrować, bo przecież mamy wiedzę, je-
steśmy świadomi. Dziecko potupie i prze-
stanie. Możemy potem w domu ugotować 
wspólnie coś zdrowego, czy narysować 
piramidę żywieniową (bardzo wdzięczny 
temat). Powinniśmy podejmować świa-
dome decyzje, pokonać siłę marketingo-
wych tanich chwytów. Do tego zachęca 
Hołownia, byśmy stali się świadomymi 
konsumentami, ze względów zdrowot-
nych, etycznych, a także religijnych. Za-
ciekawionych, także tym ostatnim aspek-
tem, odsyłam do książki. Może stanie się 
zapalnikiem zmian, zmobilizuje nas wę-
drujących sennie po sklepowych alejkach 
do konsumenckiego przebudzenia. 

Choć czasem moja wiara słabnie, to 
wiem, że to jest możliwe. Dowodem jest 
dla mnie moja mama, z której jestem nie-
zwykle dumna, która niedawno, więc nie 
jako zbuntowana nastolatka, podjęła decy-
zję o zrezygnowaniu z mięsa, kupowaniu 
etycznych produktów, czyli takich, za któ-
rymi nie stoi cierpienie ani zwierząt, ani 
niewolniczo pracujących ludzi. Można? 
Można. Do czego i Was, drodzy czytelnicy 
zachęcam. Razem możemy zmienić świat. 

Joanna Sarnecka

Szymon Hołownia, Boskie zwierzęta, 
Wydawnictwo Znak, Kraków, 2018

Beskidzki pejzaż  
i wspomnienia z dzieciństwa
Malarstwo Iwony Jankowskiej – Mihułowicz  
i Józefa Franczaka

10 stycznia 2019 roku w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbył 
się wernisaż wystawy malarstwa Iwony Jankowskiej-Mihułowicz i Józefa Franczaka.

Przybyłych na wernisaż gości przywitała Małgorzata Walaszczyk-Faryj dyr 
Ośrodka Kultury w Dukli, przedstawiła artystów, których prace uczestnicy spotka-
nia mogli podziwiać. W wernisażu wzięli udział Halina Cycak – sekretarz gminy 
Dukla, przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Mariusz Folcik i Józefa Winnic-
ka-Sawczuk – radna powiatowa. Pani sekretarz powiedziała: Dziękuje bardzo, że 
zechcieliście Państwo wystawić swoje prace w Dukli, patrząc na pejzaże widzę  
w nich naszą okolicę... Prace Józefa Franczaka przedstawiające dzieci są być może 
wspomnieniami z dzieciństwa autora.

Iwona Jankowska-Mihułowicz – tworzy głównie w technice: olejnej, akwareli i 
akrylu, jest od 2008 roku członkiem Związku Polskich Artystów, Malarzy i Grafików 
w Rzeszowie. Uczestniczyła w międzynarodowych projektach artystycznych, współ-
tworzyła plenery malarskie. Polsko-ukraińskie. Uczestniczyła w około 130 wysta-
wach zbiorowych i indywidualnych.

Józef Franczak - tworzy w technice akrylowej, pasteli i akwareli, członek 
Związku Polskich Artystów, Malarzy i Grafików w Rzeszowie oraz Towarzystwa 
Sztuk Przyjaciół Sztuk Pięknych w Przemyślu. Uczestniczył w około 60 wystawach 
zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą, w plenerach malarskich, przeglą-
dach i konkursach.

Krystyna Boczar-Różewicz (Fot. str. 18)
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XX Międzynarodowy Konkurs  
Szopek Bożonarodzeniowych

Nagrodzeni w kat. I ze starostą krośnieńskim Janem Pelczarem

Daniela Duždová - 2 miejsce w kat. I ZS Komenkeho Svidnik
(szkoły podstawowe)

Stefan Drobňak - 1 miejsce w kat. II  
CZS sv. Petra a Pavla v Stropkowe

Uczniowie SP w Łękach Dukielskich z organizatorami i gośćmi

Fot. kbr

Andrzej Warzecha - ZSGH Iwonicz Zdrój - 1 miejsce w kat. II
(szkoły ponadgimnazjalne)

XX Międzynarodowy Konkurs 
Szopek Bożonarodzeniowych

W ramach jubileuszowego XX Festiwalu Świąt Bo-
żego Narodzenia organizowanego przez Powiat Krośnień-
ski odbył się w Muzeum Historycznym w Dukli 7 stycznia 
br. Finał Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonaro-
dzeniowych. W tej edycji konkursu zostało zgłoszonych 87 
prac wykonanych przez uczniów szkół podstawowych, po-
nadpodstawowych i podopiecznych placówek dydaktycz-
no-opiekuńczych z powiatu krośnieńskiego oraz powiatów 
słowackich: svidnickiego i stropkowskiego. Jury wytypo-
wało 33 zwycięzców spośród 87 prac przyznając nagrody 
i wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych dla lau-
reatów z Polski i Słowacji. To zawsze dla jury trudne zada-
nie, ponieważ co roku prace konkursowe są oryginalne, nie-
powtarzalne, co wyraża się zarówno w doborze zastosowa-
nego materiału, sposobie zdobienia, aranżacji, niejednokrot-
nie fantazyjnie przetworzone i połączone. Prace są przemy-
ślane w swojej wymowie artystycznej oraz oddziaływują na 
wrażliwość estetyczną i uczucia. Wśród nagrodzonych prac 
znalazły się szopki o wydźwięku symboliczno-patriotycz-
nym, sceny betlejemskie pięknie wydobyte z drewna, przed-
stawienia o efekcie witrażowym, czy ujmujące miniaturowe 
prace, np. w muszli ślimaka lub o imponujących rozmiarach, 
rozbudowane z całym bogactwem elementów i zdobień. 

Dyplomy i nagrody laureatom wręczali: starosta kro-
śnieński Jan Pelczar, wicestarosta krośnieński Andrzej Gu-
zik, dyrektor - etatowy członek Zarządu Powiatu Monika 
Subik, a także radni powiatu krośnieńskiego: Andrzej Krę-
żałek - przewodniczący Rady Powiatu oraz Józefa Winnic-
ka-Sawczuk i Maria Parylak. W wernisażu wziął udział także 
Mariusz Folcik - przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli. 

Wszystkie prace konkursowe, które znalazły się na mu-
zealnej wystawie, niezależnie od wielkości i wyglądu przy-
pominały o wydarzeniu sprzed dwóch tysięcy lat i pielęgno-
waniu pięknej tradycji bożonarodzeniowej. W artystycz-
nej części Finału Konkursu wystąpił zespół dziecięcy ze 
Svidnika oraz można było zobaczyć jasełka przygotowane 
przez Zespół Teatralny Mali Artyści z Łęk Dukielskich pod 
kierunkiem nauczycieli: Magdaleny Majchrzak i Danuty  
Witowskiej. 

Aleksandra Żółkoś

WYNIKI KONKURSU:
POLSKA

Kategoria szkoły podstawowe i gimnazja:
I m-ce – Weronika Machura - SP Leśniówka (op. Małgorzata Stefanik)
II m-ce – Nikola Nycz - SP Krasna (op. Jolanta i Adam Kubit)
II m-ce – Eryk Wierdak - SP Kobylany (op. Magdalena Kopacz)
II m-ce – Adrian Minior - SP Ustrobna (op. Joanna Nowak)
III m-ce – Joanna Frankiewicz - SP Tylawa (op. Aleksandra Kosior)
III m-ce – Milena Penar - SP Klimkówka (op. Łucja Kilar)
III m-ce – Szymon Kisiel - SP Wróblik Szlachecki (op. Anna Szy-
mańska)
III m-ce – Martyna Gąsior - ZSP Żarnowiec (op. Małgorzata Krowicka)

Wyróżnienia: – Milena Buczyńska i Łukasz Buczyński - SP Łęki Du-
kielskie (op. Katarzyna Majchrzak), Marcin Dziedzic - SP Łęki Dukiel-
skie (op. Magdalena Majchrzak), Ksawery Dudek - Szkoła Muzyczna 
w Krośnie (op. Agata Staroń), Dagmara Urban - Gimn. Przybówka (op. 
Marta Markowicz), Julia Hawrot - SP Kombornia (op. Mariola Frydrych 
i Roman Pyzia), Julia Widziszewska SP Chorkówka (op. Zofia Abra-
mek), Emilia Machura - SP Chorkówka (op. Zofia Abramek).

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne: 
I m-ce – Andrzej Warzocha - ZSGH Iwonicz Zdrój (op. Witold Tu-
rowski)
II m-ce – Beata Karp - ZS Iwonicz (op. ks. Łukasz Dziedzic)
III m-ce – Bartłomiej Raś - ZSGH Iwonicz Zdrój (op. Witold Turowski)
III m-ce – Bernadetta Kudrak - ZSGH Iwonicz Zdrój (op. Witold Tu-
rowski)
Wyróżnienia: Karolina Wójcik - ZS przy OHP Iwonicz (op. ks. Łukasz 
Dziedzic), Grzegorz Woźniak - ZS Jedlicze (op. Roman Krawczyk)

Kategoria dorośli:
I m-ce – Jadwiga Bogacz - Środowiskowy Dom Samopomocy Cergowa 
(op. Barbara Marchewka)
II m-ce – Małgorzata Stasik - Środowiskowy Dom Samopomocy Cer-
gowa (op. Kamil Krowicki)

SŁOWACJA
Kategoria szkoły podstawowe:

I m-ce – Nela Ivancova - Stropkov
I m-ce – Martin Grundza - Wysny Orlik - Svidnik
II m-ce – Liana Hrickova - Minovce - Stropkov
II m-ce – Daniela Druzdova - Svidnik
III m-ce – Sebastian Grundza - Svidnik

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne: 
I m-ce – Stefan Drobnak - Stropkov

Kategoria domy pomocy i szkoły specjalne:
I m-ce – Lenka Juhasova - Stropkov
II m-ce – Miroslav Goga, Alan Lescisin - Svidnik

Spotkanie noworoczne

Spotkanie noworoczne
Fot. [OK w Dukli]

Łukasz Buczyński  
- wyróżnienie w konkursie, kat. I

Fot. Krystyna Boczar-Różewicz
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Szkolna Liga Sportowa - Badminton

Trener Krzysztof Belczyk z zawodniczkami: Kingą Pilip  
i Zuzanną Kusz -Gimnazjum w Dukli - 1 miejsce

Podczas turnieju na hali MOSiR Fot. K. Belczyk

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Szkolna Liga 
Sportowa 

- Badminton
Koniec ubiegłego roku i po-

czątek nowego w rozgrywkach 
SZKOLNEJ LIGI SPORTO-
WEJ upłynęły pod znakiem ry-
walizacji badmintonowej. ZS 
nr 2 w Dukli zorganizował dwa 
turnieje: 18.12.2018 r. Gminny 
Drużynowy Turniej Badmin-
tona dla uczniów klas 4-6 SP, 
a 08.01.2019 r. Gminny Druży-
nowy Turniej Badmintona dla 
uczniów klas siódmej i ósmej 
SP i trzeciej klasy Gimnazjum 
, oba w kategorii dziewcząt  
i chłopców. Można powie-
dzieć, że były to historyczne, 
bo w tej dyscyplinie organizo-
wane po raz pierwszy, zawody. 
Imprezy cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród szkół  
z terenu naszej gminy. W obu 
kategoriach wiekowych stawiły 
się wszystkie szkoły (oprócz 
SP w Głojscach). 8 stycznia 
2019r. panowały bardzo nieko-
rzystne warunki atmosferyczne 
tj. silny wiatr i duże opady 
śniegu, które znacznie utrud-
niły dojazd do Dukli. Szcze-
gólnie trzeba docenić determi-
nację uczniów z Jasionki. Aby 
wziąć udział w zawodach, mu-
sieli z nauczycielem wycho-
wania fizycznego p. Łukaszem 
Tłuściakiem, pokonać pieszo 
większą część trasy ze względu 
na nieprzejezdność drogi Du-
kla – Jasionka. Rozgrywki pro-
wadzone były na czterech, spe-
cjalnie na tę okazję wyklejo-
nych, boiskach w hali MO-
SIR w Dukli. W obu turniejach 
szkoły zostały rozlosowane na 
dwie grupy, osobno w katego-
rii chłopców i dziewcząt. Po-

„GRAMY Z WOŚP” 
-turniej piłkarski dla 
rocznika 2010 w Lesku 

13 stycznia w Lesku odbył się turniej, dla rocznika 2010, 
pod hasłem „Gramy z WOŚP” zorganizowany przez Szkółkę 
Piłkarską Wilczki Lesko. Siedem zespołów rywalizowało 
systemem każdy z każdym. Bardzo dobra gra w obronie  
i skuteczność w ataku sprawiły, że drużyna z Dukli, za każ-
dym razem, schodziła niepokonana, strzelając łącznie 18 bra-
mek tracąc zaledwie 3. Drużynę dukielską reprezentowali: 
Rąpała Jacek, Korzec Franciszek, Potyra Adam, Majer Ad-
rian, Kozubal Jakub, Gajek Jakub, Stec Łukasz, Wróbel Kac-
per oraz Daniel Szczurek, który okazał się najlepszym strzel-
cem turnieju.

Wyniki:
MOSiR DUKLA – Aktiv Pro Zarszyn 3-0
MOSiR DUKLA – Wilczki Lesko 2-1
MOSiR DUKLA – Barcelonka Pakoszówka 6-0
MOSiR DUKLA – AP Kolejarz Zagórz 2-0
MOSiR DUKLA – Aktiv Pro Rymanów 3-1
MOSiR DUKLA – Otryt Lutowiska 2-1
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. MOSiR DUKLA 
2. Wilczki Lesko 
3. Aktiv Pro Rymanów 
4. Kolejarz Zagórz 
5. Otryt Lutowiska 
6. Aktiv Pro Zarszyn 
7. Barcelonka Pakoszówka

Piotr Drozd (Fot. str. 19)

Kalendarz imprez stałych  
w gminie Dukla - sport

Termin Nazwa imprezy Miejsce imprezy

26 kwietnia Podkarpacka Liga Rowerowa Bóbrka

10-11-12 maja Dukla – Wolf Race (kolarstwo górskie) Gmina Dukla

30 czerwca Podkarpacka Liga Rowerowa Wietrzno

6 lipca Bieg św. Jana z Dukli Dukla

11 sierpnia Cyklokarpaty Gmina Dukla

15 września Kolarstwo Górskie Dukla

10 listopada Otwarty Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia 
Niepodległości Dukla - MOSiR

jedynki toczyły się do dwóch 
wygranych setów, zarówno w 
grach singlowych, jak i de-
blowych, a drużyny mogły li-
czyć maksymalnie troje za-
wodników (dwóch podstawo-
wych+rezerwowy). Cały mecz 
wygrywała drużyna, która 
pierwsza zdobyła trzy punkty. 
Zwycięscy grup awansowali 
do finałów, drużyny z drugich 
miejsc grały o lokaty III i IV. 
Reszta zespołów rywalizowała 
o pozostałe miejsca rozgrywa-
jąc między sobą następne me-
cze, lub (tak było w przypadku 
starszej kategorii wiekowej) 
ich końcowa kolejność w za-
wodach ustalana była na pod-
stawie zdobytych punktów  
i wygranych setów podczas 
całych zawodów.

Klasyfikacja końcowa tur-
nieju w kategorii dziewcząt, 

klasy 7, 8 SP i 3 Gim.
I m. Gimnazjum w Dukli 
(Kinga Pilip, Zuzanna Kusz)
II m. SP w Łękach Dukielskich
III m. SP w Dukli

Ktoś musi prowadzić Nie zawsze było łatwo

Beskidzki  pejzaż  
i  wspomnienia  
z dzieciństwa

Projekt „Polskie Himalaje 2018”
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Iwona Jankowska -Mihułowicz i Józef Franczak, 
fot. kbr

Uczestnicy wernisażu
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Leon Bukatowicz 
– komisaryczny burmistrz Dukli cz. 1

W każdej społeczności lokalnej od za-
rania dziejów istnieje konieczność prze-
wodzenia i reprezentacji jej na zewnątrz. 
Z upływem czasu na naszym terenie wy-
kształciła się w środowisku wiejskim in-
stytucja wójta oraz w miastach - burmi-
strza. W 1950 roku na mocy ustawy z dnia 
20 marca 1950 r. o terenowych organach 
jednolitej władzy państwowej, miasto Du-
kla jako samodzielna jednostka samorządu 
terytorialnego zostało przeorganizowane  
i ostatni burmistrz miasta - Tadeusz Rząca, 
po wprowadzeniu systemu organów wyko-
nawczych rad narodowych (prezydium), 
przedwcześnie zakończył swą kadencję. 
Zamiast burmistrza utworzono stanowi-
sko przewodniczącego prezydium miej-
skiej rady narodowej i tak było do 1973 
roku, kiedy to zmieniono nazwę na naczel-
nika, a Duklę połączono z okolicznymi 
gromadami, tworząc Miasto i Gminę Du-
kla. Od 1990 roku przywrócono w samo-
rządzie terytorialnym stanowisko burmi-
strza. Na przestrzeni dziejów stanowisko 
dukielskiego burmistrza piastowały osoby 
wybrane na ten urząd, które w oczach  
i przekonaniu wyborców zasługiwały na 
taki wybór. Chociaż społeczność Dukli do 
drugiej wojny światowej stanowiły w prze-
ważającej części osoby pochodzenia izra-
elickiego, to jednak z racji doświadczenia 
dziejowego i praktyczności współistnienia 
cechującej tą nację, na burmistrza w Du-
kli wybierano osobę narodowości polskiej, 
a zastępcą był izraelita. Praktyka ta zakłó-
cona została podczas drugiej wojny świa-
towej, kiedy to podczas trwającej jeszcze 
kampanii wrześniowej 1939 roku, okupa-
cyjne władze niemieckie na urząd dukiel-
skiego burmistrza powołały osobę narodo-
wości ukraińskiej - Leona Bukatowicza. 

Ustalono, iż urodził się on 27 lutego 
1908 roku w Sorokach, powiat Kołomyja, 
jako syn Bazylego i Ludmiły z Wanczyc-
kych. Ojciec był kierownikiem siedmio-
klasowej szkoły powszechnej w Balińcach 
k. Kołomyji. Leon Bukatowicz Szkołę Po-
wszechną ukończył w rodzinnych Soro-
kach, a gimnazjum w Kołomyji. Studia 
prawnicze na Uniwersytecie Jana Kazimie-
rza we Lwowie ukończył w 1934 roku. Od 
listopada 1933 roku pracował jako siła kan-
celaryjna, a po ukończeniu studiów podjął 
aplikację adwokacką w kancelarii adwokac-
kiej dr Stepana Wanczyckyjego w Sanoku 

(lider sanockiego koła Ukraińskiego Zjed-
noczenia Narodowo-Demokratycznego – 
Українське Національно-Демократичне 
Об’єднання – УНДО; w okresie 16-30 
września 1939 roku komisaryczny bur-
mistrz Sanoka, a po odwołaniu z pełnionej 
funkcji; do lipca 1944 r. wchodził w skład 
zarządu miasta Sanoka). Leon Bukatowicz 
podczas pobytu w Sanoku działał m.in.  
w Towarzystwie Muzealnym „Łemkowsz-
czyzna” w Sanoku (Музеине Tовариство 
„Лемківщина” в Сяноці). Pod patronatem 
Towarzystwa funkcjonowało w Sanoku re-
gionalne muzeum łemkowskie o tej sa-
mej nazwie. Muzeum było stowarzyszone 
ze Zrzeszeniem Ukraińskich Muzeów Re-
gionalnych i do roku 1939 podlegało pod 
Zarząd Związków Muzeów w Polsce. Od 
5 maja 1936 roku Leon Bukatowicz wcho-
dził w skład zarządu Towarzystwa Muze-
alnego jako jego sekretarz. Od lipca 1936 
roku kontynuował aplikację adwokacką  
w kancelarii dr Juliana Nałysnyka w Dukli. 
W spisie adwokatów na obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej, sporządzonym według 
stanu z dnia 1 lipca 1933 r. (Dz. Urz. Mini-
sterstwa Sprawiedliwości z 1933 r. Nr 16) 
w Okręgu Izby Adwokackiej w Krakowie 
wymieniono, iż zawód adwokata w Dukli 
wykonywali:

Samuel Landau,
Julian Nałasnyk,
Dawid Smulowicz,
Bronisław Świderski,
Jan Sosenko,
Tadeusz Słotołowicz.
Po zakończeniu drugiej wojny świato-

wej, Leon Bukatowicz zatrzymany i aresz-
towany został 28 listopada 1945 r. w Cho-
rzowie, gdzie zamieszkiwał. Postępowa-
nie prowadził prokurator Specjalnego Sądu 
Karnego w Rzeszowie. Przesłuchiwany w 
dniu 11 stycznia 1946 r. w Krośnie w cha-
rakterze podejrzanego przez Jana Cęgiela 
- śledczego PUBP w Krośnie podał, iż jest 
kawalerem narodowości ukraińskiej, reli-
gii grecko-katolickiej, z zawodu prawnik, 
w wojsku nie służył z powodu studiów, nie 
należący do żadnej partii politycznej i nie 
posiadający majątku, niekarany. Podczas 
pobytu w Dukli dodatkowym jego zainte-
resowaniem była fotografia. Sam w chwi-
lach wolnych wywoływał i obrabiał zdję-
cia fotograficzne. Wspólnie z księdzem 
katechetą Michałem Buniowskim, z któ-

rym razem zamieszkiwali w jednym bu-
dynku, prowadzili w Dukli pogadanki do-
tyczące fotografii. Utrzymywać miał rów-
nież przyjacielskie relacje z innymi oso-
bami zamieszkującymi w domu, w którym 
wynajmował pokój. Do domu rodzinnego 
jeździł raz do roku, w lecie, aby pomagać 
w pasiece. Święta grecko-katolickie spę-
dzał przeważnie u unickiego księdza Pe-
tra Biłynśkyjego w Chyrowej (wówczas 
nazwę tej miejscowości pisało się przez 
H - Hyrowa). Na święta katolickie był  
z reguły zapraszany do rodzin polskich. Po 
wybuchu wojny, 3 września 1939 r. rano, 
na dukielskim posterunku Policji Państwo-
wej otrzymał informację, że ma być inter-
nowany i w tym celu ówczesny komen-
dant posterunku Florek, dał Bukatowi-
czowi kilka godzin aby przygotował się do 
tego i stawił się na godzinę 18:00 na po-
sterunku. Po odwiezieniu do Krosna przez 
posterunkowego Duszę, przetrzymywany 
był w areszcie magistrackim do 7/8 wrze-
śnia, kiedy został uwolniony wobec zbli-
żających się wojsk niemieckich. Droga na 
Duklę była zamknięta, więc udał się przy-
godnym transportem na Sanok. Po drodze 
zatrzymał się w Kostarowcach, u znanego 
kolegi swego ojca, kierownika szkoły po-
wszechnej Kłapouszczaka i przebywał tam 
do 13 lub 14 września. Wówczas wojska 
niemieckie opanowały już teren powiatów 
krośnieńskiego i sanockiego i Bukatowicz 
udał się wtedy do Sanoka, aby uzyskać 
przepustkę na powrót do Dukli. Po dotar-
ciu do niemieckiej komendy wojskowej, 

Leon Bukatowicz 31 V 1936

podczas załatwiania sprawy uzyskania po-
zwolenia na powrót do Dukli, miał spotkać 
niemieckiego oficera, komendanta wojsko-
wego z Krosna, który chwilowo przebywał 
w Sanoku i po rozmowie z Bukatowiczem, 
podczas której wypytał go o wykształce-
nie i dotychczas wykonywaną pracę, za-
proponował mu objęcie stanowiska burmi-
strza Dukli. Dotychczasowy burmistrz Du-
kli - Jan Strycharski, wyjechał przed woj-
skami niemieckim w kierunku wschodnim 
(powrócił do Dukli po dziewięciu miesią-
cach, latem 1940 roku); zastępca burmi-
strza - Dawid Smulowicz był pochodze-
nia żydowskiego, podobnie jak sekretarz 
gminy Salomon Unger, który również opu-
ścił Duklę w związku z pożogą wojenną  
i z racji pochodzenia nie byliby oni akcep-
towani przez niemieckie władze okupa-
cyjne na wysokich stanowiskach w admi-
nistracji samorządowej. Oficerem tym miał 
być ppłk Reichl z artylerii i miał on jakoby 
podczas poprzedniej wojny z wojskiem sta-
cjonować w Dukli. Bukatowicz zeznał, iż 
nie mając żadnych środków do życia, przy-
jął nominację na dukielskiego komisarycz-
nego burmistrza, sądząc wówczas, że zaj-
mie to co najwyżej kilka miesięcy. 20 wrze-
śnia ppłk Reichl miał na miejscu wprowa-
dzić Bukatowicza na urząd w Dukli. Na 
stanowisko zawodowego burmistrza mogła 
być powołana osoba na podstawie uchwały 
rady gminy (miejskiej) i po zatwierdzeniu 
przez wojewodę, jako organ nadzoru. Gdy 
rada nie dokonała wyboru lub organ nad-
zoru nie dokonał jego zatwierdzenia, wów-
czas rada była rozwiązywana i wybory no-
wej rady odbywały się powtórnie. Kiedy 
ponowne wybory burmistrza były znowu 
bezskuteczne, wówczas bez wyborów or-
gan nadzoru powoływał burmistrza komi-
sarycznego. Po zajęciu części Polski przez 
Niemcy w 1939 roku, nie stosowano wy-
borów wójtów i burmistrzów przez rady 
gminy, tylko przez niemieckich starostów 
byli oni nadawani na sprawowane urzędy.

Objęcie urzędu komisarycznego bur-
mistrza Dukli odbyło się w obecności ks. 
Antoniego Typrowicza, któremu Bukato-
wicz przyobiecał nie wywieszać ukraiń-
skiej chorągwi, na co miały nalegać władze 
okupacyjne z Sanoka. Na doradców nowy 
burmistrz przybrał sobie ks. Typrowicza 
i dyra Seweryna Gołębiowskiego. Urząd 
burmistrza w Dukli Bukatowicz sprawo-
wał do 30 września 1943 roku, kiedy to z 
polecenia niemieckiego Starosty w Krośnie 
udał się do Rymanowa, gdzie objął funk-
cję burmistrza połączonej gminy miejskiej 
Rymanów z gminą zbiorową wiejską Ry-
manów. Niemieckie władze łączyły wów-
czas sąsiednie gminy, zwłaszcza te mniej-
sze z większymi, aby wyrównać procen-
towy udział społeczności polskiej z rusiń-

ską lub odwrotnie i w tak po-
wstałych większych gminach 
zbiorowych na wójta lub bur-
mistrza powoływano osobę 
narodowości przeważającej 
w tak powstałej gminie. Po-
nadto policję ukraińską zastą-
piono wówczas w Dukli pol-
ską policją granatową. Miało 
to za zadanie lepsze ściąga-
nie kontyngentów oraz po-
bór ludności do prac przy-
musowych w Rzeszy nie-
mieckiej. Podobnie nastąpiło  
w Dukli, gdzie połączono 
miasto Duklę z gminą zbio-
rową Nadole, a obowiązki 
burmistrza tak utworzonej 
nowej większej gminy w Du-
kli objął Polak pochodzący 
z Nadola – Wojciech Szu-
brycht, dotychczasowy se-
kretarz Gminy Nadole, który 
piastował to stanowisko jesz-
cze przed wybuchem wojny. 
Wójtem zbiorowej Gminy 
Nadole do początków wrze-
śnia 1939 r. był Szymon Ole-
arski. Niemcy w 1939 r. po-
wołali nowego wójta Gminy 
Nadole w osobie grecko-ka-
tolickiego księdza Petra Bi-
łynśkyjego, od roku 1935 wi-
kariusza cerkwi grecko-kato-
lickiej Zesłania Ducha Świę-
tego w Sanoku, znanego z 
tego okresu i zapewne pole-
conego przez Leona Buka-
towicza, który przebywał wówczas w Sa-
noku. Ksiądz Biłynśkyj był obsadzony na 
stanowisku proboszcza cerkwi Opieki Bo-
gurodzicy w Hyrowej. Wojciech Szubrycht 
obowiązki burmistrza w Dukli sprawował 
do dnia 22 maja 1944 r., kiedy to otrzymał 
poufną wiadomość, iż razem z czterema in-
nymi mieszkańcami Dukli ma być nieba-
wem aresztowany. Opuścił wówczas zaj-
mowane stanowisko, zawiadomił pozo-
stałych przewidzianych do aresztowania i 
udał się do zajmowanego domu, z którego 
bez zbędnej zwłoki oddalił się w ustronne 
miejsce. Po pół godzinie do domu burmi-
strza Szubrychta przybył komendant po-
sterunku policji ochronnej (Schutzpolizei) 
w Dukli - szef-wachmistrz Żandarmerii 
Paul Dieball (Gendermerie hauptwachtme-
ister) w towarzystwie kilku Niemców, aby 
go aresztować. Po stwierdzeniu nieobecno-
ści Wojciecha Szubrychta oraz pozostałych 
przeznaczonych do aresztowania duklan, 
Niemcy zaczęli podejrzewać polskich gra-
natowych policjantów z posterunku w Du-
kli o zdradzenie tajemnicy mającego nastą-
pić zatrzymania. Trzech polskich granato-

wych policjantów zostało wtedy areszto-
wanych i odstawionych do więzienia w Ja-
śle. Niedługo później, bo 14 czerwca 1944 
r. w restauracji na dukielskim rynku par-
tyzanci z Armii Krajowej przeprowadzili 
udany zamach na Dieballa oraz towarzy-
szącego mu polskiego granatowego poli-
cjanta Ludwika Jackowskiego z Sękowej. 
W odwecie Niemcy 16 czerwca 1944 roku 
zarządzili i następnie rozstrzelali 22 za-
kładników z więzienia w Jaśle, wśród któ-
rych byli m.in. duklanie: Kazimierz Gra-
dek z Teodorówki – rolnik, Zygmunt Krza-
nowski z Dukli – szewc, Jan Możdżan  
z Dukli – motorowy, Władysław Możdżan 
z Dukli – wiertacz i Ksawery Waskiewicz  
z Dukli – ślusarz.

Władze niemieckie w 1940 r. zapro-
siły burmistrza miasta Dukla Leona Bu-
katowicza wraz z wójtem gminy zbioro-
wej Wierzchosławice pod Tarnowem – Ro-
manem Czosnykiem i wójtem gminy zbio-
rowej Jasło II (wiejskiej) – Janem Wilcza-
kiem, do odwiedzenia polskich robotników 
we wschodniej części Rzeszy niemieckiej, 

Igor Pietruszka 
w gronie najlepszych zawodni-
ków Turnieju Guardi Cup 2019  

w Jaśle 
W zorganizowanym 20 stycznia br. Turnieju Guardi 

Cup 2019 w Jaśle drużyna z Dukli, dzięki determinacji i 
dobrej postawie chłopców zajęła 4 miejsce. Zwycięzcą 
turnieju została Sandecja Nowy Sącz. W gronie trzech 
najlepszych zawodników turnieju znalazł się Igor Pie-
truszka z dukielskiej drużyny.

Mecze:
MOSiR Dukla – UKS Szóstka Jasło 0:3
MOSiR Dukla – AP Jasło 1:0 (Norbert Wszołek)
MOSiR Dukla – Tarnovia Tarnów 0:3
MOSiR Dukla – Sandecja Nowy Sącz 1:2 (Jakub Ko-
zubal)
MOSiR Dukla – Bardomed Krosno 2:0 (Olivier Czech, 
Jakub Kozubal)
MOSiR Dukla – Salos Rzeszów 3:1 (Olivier Czech, 
Jakub Kozubal, Igor Pietruszka)
MOSiR Dukla – Stal Rzeszów 1:0 (Igor Pietruszka)

Końcowa klasyfikacja :
1. Sandecja Nowy Sącz
2. UKS Szóstka Jasło
3. Tarnovia Tarnów
4. MOSiR Dukla 
5. AP Jasło
6. Bardomed Krosno
7. Stal Rzeszów
8. Salos Rzeszów

Sławomir Walczak 
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w tzw. Ostmarku. Relację z ich pobytu na 
niemieckim terenie zamieścił w nr 2 tygo-
dnik SIEW Gazeta Włościańska z 8 wrze-
śnia 1940 r., wychodzący w Krakowie pod 
redaktorem naczelnym Jerzym Zwoliń-
skim, w artykule opublikowanym na str. 5 
pt. „Polscy wójtowie u naszych rodaków 
w Rzeszy”. W artykule podano, że pol-
scy przymusowi robotnicy skierowani zo-
stali przez Urząd Pracy (Arbeitsamt) m.in. 
do prac rolnych w niemieckich gospodar-
stwach rolnych i plantacjach winorośli. De-
legacja napotkała około 150 polskich ro-
botników rolnych, kobiet i mężczyzn, przy 
różnych pracach i porach dnia, także w dni 
świąteczne. Propagandowy artykuł przed-
stawiał wręcz idylliczną sytuację Polaków 
skierowanych do przymusowych robót na 
terenie Niemiec. Podawano, iż Polacy mają 
zagwarantowane pięciokrotne posiłki w 
ciągu dnia pracy, 2-3 razy na tydzień za-
wierające mięso, a chleb dostają wyłącz-
nie biały, popijając posiłki winem, mosz-
czem lub piwem, spożywając wspólne po-
siłki przeważnie z niemieckimi gospoda-
rzami przy jednym stole. Za swoją pracę 
mieli otrzymywać wynagrodzenie w mar-
kach niemieckich (do 40 Rmk przy pra-
cach rolnych i do 200 Rmk w budownic-
twie), która niejednokrotnie pozwala im na 
zakup odzieży, bielizny, rowerów a nawet 
harmonii. Artykuł ten zawiera takie niedo-
rzeczności, jak wskazanie, iż prawie wszy-
scy polscy robotnicy przymusowi zgodzi-

liby się nadal pozostać w Niemczech, jed-
nak mile widzieliby tygodniowy urlop w 
okresie świątecznym dla odwiedzenia ro-
dziny w Polsce (Generalnym Gubernator-
stwie). Dalsze wychwalanie Rzeszy nie-
mieckiej było dokumentowane opieką le-
karską sprawowaną nad Polakami przez 
niemiecką służbę zdrowia, ale w rzeczy-
wistości przeważnie odbiegało to od po-
dawanych w artykule przykładów. Ta wi-
zyta delegacji polskiej w Ostmarku została 
wykorzystana w polskiej prasie „gadzi-
nowej” do stworzenia klimatu zachęcają-
cego do dobrowolnych wyjazdów Polaków 
do pracy w Niemczech. Dzisiaj wiadomo, 
że zdarzały się przypadki godnego trak-
towania polskich przymusowych robotni-
ków w Rzeszy niemieckiej, ale przeważ-
nie po wojnie Polacy negatywnie wspomi-
nali czas spędzony na robotach przymuso-
wych. W celu realizacji hitlerowskich pla-
nów pozyskania taniej siły roboczej wy-
korzystani zostali polscy wójtowie wraz 
z burmistrzem Dukli, nadani po kampa-
nii wrześniowej społeczeństwu polskiemu 
przez władze niemieckie.

Bukatowicz według swych zeznań miał 
jeszcze w 1939 roku podjąć starania o po-
lepszenie zaopatrzenia w żywność miesz-
kańców Dukli i w tym celu wystarać się o 
przydział zboża z Krosna. Zboże przydzie-
lono z dworów w Kobylanach/Sulistrowej, 
Dukli i Równem, a zapłacono gotówką z 
kasy miejskiej. Po zmieleniu zboża w miej-

scowym młynie, chleb wypiekał dukielski 
piekarz – Jan Jasiński i był on rozprowa-
dzany głównie na kartki wydawane przez 
Magistrat wśród najuboższych. Bukato-
wicz miał czynić w Starostwie także sku-
teczne starania o dodatkowe przydziały cu-
kru i żywności, która po dotarciu do Du-
kli była przydzielana głównie najuboższym 
na podstawie kart żywnościowych, wypeł-
nianych jednego popołudnia przez dukiel-
skie nauczycielstwo w zamian za dodat-
kowe ich przydziały. Istniały także karty 
mleczne i tytoniowe. Na te okoliczności 
przesłuchiwany Leon Bukatowicz powołał 
licznych świadków spośród znanych osobi-
ście mieszkańców Dukli i okolic oraz pol-
skich urzędników Starostwa Powiatowego 
w Krośnie (Landratsamt). Będąc aplikan-
tem adwokackim i znając prawo, wiedział 
jak należy bronić się w postepowaniu kar-
nym. Tylko wojna przeszkodziła jemu w 
uzyskaniu kwalifikacji uprawnionego ad-
wokata, do czego należało złożyć pozytyw-
nie egzamin państwowy, albowiem oku-
pant niemiecki nie przeprowadzał takich 
egzaminów. 

Wykonując obowiązki dukielskiego 
Burmistrza, Leon Bukatowicz zeznawał po 
aresztowaniu, iż starał się w miarę możli-
wości pomagać miejscowej społeczności, 
znanej mu przecież z lat wcześniejszych. 
Wskazał np., że już w 1939 roku, opusz-
czony na dukielskim rynku lokal użytkowy 
po sekretarzu miasta Dukla - Salomonie 
Ungerze, przydzielił jednemu z miejsco-
wych polskich kupców, który handel pro-
wadził dotychczas na jednym z małych 
straganów zlokalizowanych na tym rynku. 

Jednemu z pomniejszych 
dotychczasowych dukiel-
skich przemysłowców, 
kierującemu do wojny 
Kółkiem Rolniczym, miał 
pomóc w uzyskaniu karty 
przemysłowej, co w Staro-
stwie warunkowało przeję-
cie prowadzenia fabryczki 
wody sodowej. Stefania 
Czarnohorska prowadząca 
restaurację, przy zamyka-
niu sklepów w Dukli przez 
niemieckie Starostwo, 
otrzymała również nakaz 
zamknięcia swojej restau-
racji i tylko dzięki inter-
wencji Bukatowicza miała 
otrzymać jesienią 1943 r. 
zezwolenie na dalsze jej 
funkcjonowanie. Pewien 
mieszkaniec Nadola miał 
także dzięki wstawiennic-
twu komisarycznego bur-

mistrza Dukli otrzymać zezwole-
nie na prowadzenie sklepu z obu-
wiem, a dwaj inni duklanie prowa-
dzący dotychczas podobny sklep z 
obuwiem, mogli nadal prowadzić 
to przedsięwzięcie. W spółdzielni 
mleczarskiej przeniesionej z po-
lecenia Starostwa, z Mszany do 
Dukli, biedniejsza ludność miasta  
i sąsiednich wiosek miała możli-
wość zakupu chudego mleka i ma-
ślanki oraz niekiedy masła a per-
sonel kierowniczy mleczarni miał 
być polski. Wysiedlonym z Kra-
kowa pensjonariuszom zakła-
dów dla starców i biednych dzieci 
była udzielona w Dukli pomoc we 
współudziale z krośnieńskim od-
działem Rady Głównej Opiekuń-
czej pod kierownictwem Adolfa 
Kirste – zarządcy i współwłaści-
ciela fabryki lniarskiej w Krośnie 
(Lnianki). 

Leon Bukatowicz podał, że na 
usługach Gestapo nie pozostawał. 
Wskazał on, że stały kontakt z Ge-
stapo miał mieć dukielski lekarz 
dr Andrzej Kozak, nadany przez 
niemieckie Starostwo, który miał 
nawet donosić do Gestapo na ko-
mendanta miejscowego poste-
runku policji ukraińskiej, Niemca 
Franza Möhlera pochodzącego  
z rejonu Sudetów. Bukatowi-
czowi natomiast zarzucał dr Ko-
zak, iż jako burmistrz Dukli czę-
sto przebywał w polskim towarzy-
stwie i pozostawał pod jego wpły-
wem oraz był wobec Polaków bar-
dzo tolerancyjny. Ponadto Bu-
katowicz wskazywał, że po wy-
wiezieniu dukielskich Żydów do 
obozu zagłady oraz likwidacji 
starszej generacji izraelickiej czę-
ści mieszkańców miasta, pewna 
część pozostałego po nich mienia 
była przywłaszczana przez oko-
licznych mieszkańców. Jeden z mieszkań-
ców Dukli miał zabrać sobie maszynę do 
szycia z domu pożydowskiego położonego 
koło Magistratu. Podczas tego zdarzenia 
został zauważony i zatrzymany. Szef kro-
śnieńskiego Gestapo - Gustaw Schmatzler 
polecił wówczas swojemu asystentowi, ge-
stapowcowi Ludwikowi von Davierowi, 
rozstrzelać ujętych szabrowników (umle-
gen). Po odjeździe Schmatzlera, na gor-
liwą prośbę Bukatowicza, Davier miał ni-
kogo nie rozstrzelać a zatrzymanych miano 
uwolnić. Szczególnie życzliwie Buka-
towicz miał się odnosić do Wilchelminy 
Trojanówny i rodziny Szupłatów, o czym 
nieraz wspominał w swoich zeznaniach. 

Chcąc wykorzystać maszynę do wytwarza-
nia prądu o dużej mocy (prądnica-dynamo) 
zainstalowaną na dukielskim tartaku dwor-
skim oraz mając dobre relacje z zarządem 
dukielskiego majątku, działając jako bur-
mistrz, Bukatowicz za 1 800 zł zebranych 
od majętniejszych mieszkańców Dukli, za-
kupił u sanockiego maszynisty miejskiego 
Drwięgi przewody elektryczne i izolatory, 
niezbędne do wykonania instalacji energe-
tycznej. Jednocześnie w lipcu 1940 r. sta-
cjonujące w Dukli wojsko niemieckie ko-
rzystało z posiadanego własnego agregatu 
prądotwórczego i nadwyżkę wytwarza-
nej energii elektrycznej dostarczało na po-
trzeby miejscowej ludności, poprzez tą in-

stalację. Jeszcze kilka miesięcy po opusz-
czeniu w lecie 1941 r. przez wojsko nie-
mieckie Dukli, agregat ten był wykorzysty-
wany dla zasilania miasta w energię elek-
tryczną i dopiero po tym czasie oraz gdy 
skończył się zapas paliwa a nowego przy-
działu nie uzyskano i agregat uległ awarii, 
na żądanie wojskowej komendy z Krosna, 
musiał być tam zwrócony. Powstała wcze-
śniej z zebranych środków finansowych 
miejska sieć rozdzielcza energii elektrycz-
nej była nadal wykorzystywana do zasila-
nia Dukli w prąd, poprzez realizację wy-
twarzania i przesył z tartaku dworskiego. 

Janusz Kubit
Cdn.
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Obowiązki właścicieli i zarządców 
obiektów budowlanych 

Właściciel czy zarządca obiektu budowlanego jest obowią-
zany użytkować obiekt budowlany w sposób zgodny z jego prze-
znaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymy-
wać go w należytym stanie technicznym i estetycznym.

W sytuacji występowania czynników zewnętrznych oddzia-
ływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub 
sił natury, takich jak: intensywne opady atmosferyczne, wyłado-
wania atmosferyczne, silne wiatry, osuwiska ziemi, powodzie, w 
wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub 
bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowo-
dować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mie-
nia lub środowiska, właściciel czy zarządca zobowiązany jest do 
zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. 

Na właścicielu czy zarządcy obiektu budowlanego spoczywa 
obowiązek poddawania obiektu budowlanego okresowym kon-
trolom wynikającym z przepisów prawa budowlanego. Dotyczy 
to wszystkich obiektów budowlanych, także budynków jednoro-
dzinnych i zagrodowych.

Obiekty budowlane podlegają kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na spraw-

dzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na 

szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 
czynników występujących podczas użytkowania obiektu 
(nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i let-
niskowego, obiektów zwolnionych z obowiązku uzyska-
nia pozwolenia na budowę - wymienionych w art. 29 ust. 1 
prawa budowlanego);

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymo-

wych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdze-

niu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu 
budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otocze-
nia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji 
elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności 
połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od po-
rażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji  
i aparatów;

3) okresowej w zakresie stanu technicznego elementów bu-
dynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 
atmosferyczne i niszczące działania czynników występują-
cych podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń słu-
żących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz prze-
wodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyj-
nych) - co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja 
oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni 
zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów bu-
dowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; 
osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pi-
semnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przepro-
wadzonej kontroli;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu, każdorazowo w przy-
padku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 
czy działań człowieka, w wyniku których następuje uszkodze-
nie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, 
mogącym sprowadzić zagrożenia zdrowia, życia ludzi, zagro-
żenie bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Kontrole, o których mowa wyżej przeprowadzają osoby po-
siadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, 
z tym że kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, 
piorunochronnych i gazowych, o których mowa wcześniej, mogą 
przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy 
wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz 
sieci energetycznych i gazowych (są to tak zwane uprawnienia 
dozorowskie). Kontrolę stanu technicznego przewodów komino-
wych, o której mowa wyżej, powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiar-

skim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawita-
cyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej spe-
cjalności - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz gra-
witacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz 
do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz 
kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg komi-
nowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.
 Na właścicielu czy zarządcy obiektu budowlanego spoczywa 

obowiązek bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidło-
wości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdro-
wia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska np. pożar, 
wybuch, zatrucie gazem, tlenkiem węgla albo porażenie prądem 
elektrycznym.

W szczególności do obowiązków właściciela i zarządcy na-
leży niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez 
zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności 
odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowią-
zek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych 
i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdu-
jących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bez-
pośrednio przy budynku. W związku z powyższym należy moni-
torować grubość pokrywy śnieżnej na dachach obiektów budow-
lanych oraz występowanie sopli czy nawisów śnieżnych. Należy 
przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związa-
nych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne za-
grożenie zarówno dla budynku, jak i dla osób wykonujących te 
prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa i przepisów BHP. 

Właściciel czy zarządca obiektu budowlanego, który nie za-
pewnia wykonania okresowej kontroli obiektu budowlanego 
podlega karze grzywny a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje 
obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowa-
nia obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 sta-
wek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności 
do roku.

Opracowała Sabina Mucha 

Projekt „Polskie Himalaje 2018” 
cz. 3

Autorka felietonu na trasie

Tuż po śniadaniu opuszczamy stolicę 
szerpów – Namcze Bazar i udajemy się do 
Tengboche, które położone jest na wysoko-
ści 3867 m npm. Po wczorajszym ciężkim 
dniu i znacznym spadku formy w głowie 
kłębią mi się czarne myśli, a umysł pod-
suwa najgorsze scenariusze. A jednak oka-
zuje się, że piękny, słoneczny dzień zdzia-
łał cuda. Cała grupa jest uśmiechnięta  
i pełna energii. Maszerujemy przecież 
wśród najwyższych szczytów świata. Wi-
doki zapierają dech w piersi. Wszyscy jak 
opętani robią tysiące zdjęć. To jest to – ta-
kie Himalaje chciałam zobaczyć, na takim 
trekkingu chciałam być! Kiedy docieramy 
do naszej lodży jest jeszcze bardzo wcze-
śnie, jemy obiad i udajemy się do naj-
większej gompy (buddyjskiego klasztoru)  
w Tengboche i w ciszy obserwujemy życie 
tamtejszych mnichów. Wieczór jak zwykle 
spędzamy na długich rozmowach i różnych 
grach. Kolejny dzień, jak z resztą wszyst-
kie kolejne, aż do zakończenia trekkingu 
– wita nas przepięknym słońcem! Dzisiaj 
idziemy do miejscowości o wdzięcznej 
nazwie Dingboche (4350 m npm), gdzie 
mamy kierować się do hotelu Good Luck. 
Grupa zaczyna się dzielić, jedni maszerują 
w iście żołnierskim tempie – inni… wolą 
podziwiać widoki – nie mniej jednak za-
wsze na siebie czekamy, staramy mieć się 
w zasięgu wzroku – to dziwne, że dwana-
ścioro obcych ludzi, tu w górach zaczyna 
łączyć niezwykła więź.

Hotel Good Luck okazał się być nieco 
gorszy niż jego nazwa, a my jak na złość 
mamy tu spędzić dwie noce. To samo je-
dzenie spożywane od kilku dni staje się na-
szą zmorą, aby dojść do naszych „poko-
jów” (bardzo szumna nazwa, jak na miej-
sce, gdzie są tylko dwie prycze, a w nocy 
temperatura spada poniżej zera) musimy 
wychodzić na zewnątrz, a prysznic oczy-
wiście za opłatą może trwać najwyżej 6 
minut, o ile można tak nazwać budę z bla-
chy falistej z wystającą rurą, z której leci 
może nie gorąca, ale mimo wszystko cie-
pła woda. Oczywiście nikt nie narzeka, 
wiedział na jaką wyprawę się pisał. Jest 14 
października – nasi współtowarzysze śpie-
wają nam sto lat z okazji DEN i wręczają 
po litrze, czystej, źródlanej wody – kocham 
tych ludzi. Zostajemy tu dwa dni, które mu-
simy wykorzystać na aklimatyzację. Lidka, 
którą nazywamy już teraz Mamą - pilnuje 
żeby każdy wypijał 4 litry wody lub her-
baty dziennie i prosi: „nie myjcie włosów 

powyżej 4000 m 
n.p. m”. Oczywi-
ście jestem mą-
drzejsza i włosy 
myję i już tego 
samego wieczoru 
wiem, że będę 
chora. A jutro 
jedno z cięższych 
podejść na szczyt, 
którego nazwy 
nikt nie pamięta – 
wznoszący się na 
wysokości 5040 
m n.p.m. To wej-
ście aklimatyzacyjne okazało się naprawdę 
bardzo ciężkie. Ustaliliśmy, jeszcze przed 
wyruszeniem, że każdy idzie swoim tem-
pem, nikt na nikogo nie czeka i tym spo-
sobem szybko okazało się, że najsilniej-
sza jest Lidka oraz trzech panów Adaś, Ze-
non i Grześ – młodzież została z tyłu ;) Ale 
weszliśmy wszyscy i dumni jak pawie po-
zowaliśmy do zdjęć mając za sobą masyw 
Makalu i szczyty rozpościerające się już 
po stronie chińskiej. Po powrocie do lo-
dży każdy z grupy 8B był witany grom-
kimi brawami i uściskami. Dodatkową nie-
spodzianką tego dnia było zjawienie się 
naszego kierownika Sylwka (męża Lidki), 
który nie przeszedł odprawy na lotnisku  
w Warszawie, ale jakimś cudem teraz nas 
dogonił – radości nie było końca.

Kolejny dzień, to kolejne wyzwanie! 
Dzisiaj jest 16 października 2018 roku – to 
dzisiaj mija 40 lat od wyboru Karola Woj-
tyły na papieża i to 40 lat temu Wanda Rut-
kiewicz – jako pierwsza kobieta i Polka 
stanęła na szczycie Mont Everestu. Wspa-
niały zbieg okoliczności – właśnie dzisiaj 
mamy dotrzeć do Memoriału Jerzego Ku-
kuczki. Trasa pozornie jest bardzo łatwa, 
wiedzie zwykłą ścieżką, wijącą się wzdłuż 
rzeki w dolinie Imja w kierunku Chuckung 
(4750 m npm). Ja jednak bardzo odczu-
wam wysokość oraz efekty wczorajszego 
mycia włosów. Idę ślimaczym tempem, je-
stem słaba i walczę o każdy oddech – nie 
jestem odosobniona w swoim nieszczęściu, 
Grzesiek z Legnicy czuje się jeszcze go-
rzej. Docieramy jednak do celu i dumni, że 
znaleźliśmy się właśnie w takim dniu przy 
Memoriale Kukuczki robimy zdjęcia przy-
strojeni w biało-czerwone barwy. Za nami 
dostojnie prezentuje się południowa ściana 
Lhotse – od której niespełna 30 lat temu 
odpadł Jerzy Kukuczka.

W dalszą trasę z Dingboche wyru-
szamy 17 października bardzo wcze-
snym rankiem. Udajemy się teraz po ła-
godnie wznoszącym się krzewiastym te-
renie w kierunku Dughli. Dzisiaj czuję się  
o niebo lepiej. To pewno zasługa kolegi, 
któremu się wczoraj żaliłam na złe samo-
poczucie, a który zupełnie się tym nie prze-
jął, tylko stwierdził: „Przecież Ty z tych lu-
dzi, których się wrzuca do wulkanu, a oni 
sobie jeszcze pamiątki przynoszą”. Co ro-
bić po takich słowach? Tylko iść! Docie-
ramy więc do Dughli i zatrzymujemy się, 
aby nabrać sił. Przed nami ponad dwustu-
metrowe podejście do podstawy moreny 
lodowca Khumbu. Robi się co raz zimniej, 
a na niebie pojawiają się niewidziane przez 
nas bardzo długo chmury. Trochę nas to 
martwi, ale jak się później okazało niepo-
trzebnie. Po mozolnej wędrówce i pokona-
niu wzniesienia ukazują nam się kamienne 
monumenty, czyli ołtarze wystawione hi-
malaistom, którzy stracili życie w tym re-
jonie. Miejsce to przyprawia mnie o „gęsią 
skórkę” i robi na mnie bardzo przygnębia-
jące wrażenie. Dalej maszerujemy po ła-
godnie pnącym się do góry terenie wzdłuż 
brzegu lodowca Khumbu do wioski Lobu-
che (4940 m) - niewielkiej, prostej osady 
składającej się z kilku hotelików z bardzo 
prymitywną bazą noclegową.

Teraz plan był prosty – śpimy w Lobu-
che, wstajemy bardzo wczesnym rankiem 
i docieramy do ostatniej miejscowości na 
trasie – Gorak Shep (5180 m npm). Za nią 
już tylko góry i lodowce … Krótka chwila 
odpoczynku i atakujemy Kala Patthar. 

Aneta Cyran
c.d.n.
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Do każdej ceny netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Wszystkie krótkie ogłoszenia niekomercyjne, z ofertami 
pracy lub osób poszukujących pracy umieszczane są w Dukielskim Przeglądzie Samorządowym nieodpłatnie.

Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

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

Sprzedam działkę budowlaną, 
uzbrojoną, 25 arów

w Zboiskach, w okolicy Domu Ludowego
Kontakt: 669 333 839

OGŁOSZENIA     PRZETARGI     UCHWAŁY
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2018 r, poz.121 z póź.zm.), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia ko-
munalnego Gminy Dukla:

- działka nr 18/5 o powierzchni 0,2878 ha, położona w Rów-
nem objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064048/7, zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
położona jest w terenie oznaczonym symbolem „RM1(Z)”- 
teren zabudowy zagrodowej – ok. 60 %, „KDZ1/2” – teren 
dróg publicznych – ok. 7% i „ZL”- tereny leśne – ok. 33%. 
Działka położona jest w sąsiedztwie luźnej zabudowy miesz-
kaniowej, przy ulicy Kopalnianej. Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) upłynął dnia 19 lipca 
2018 r. 

 I Przetarg zorganizowany w dniu 29 sierpnia 2018 r. na w/w nie-
ruchomość zakończył się wynikiem negatywnym

 Cena wywoławcza wynosi 12 000,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1 200,00 zł.

Do 67% kwoty ustalonej w drodze przetargu doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 26 lutego 2019 r. o godz. 9
00

 w 
pok. Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Du-
kli. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, 
jeżeli wpłacą wadium w określonej wyżej wy-
sokości. 

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do 
dnia 21 lutego 2019 r. - włącznie w kasie 
Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do 
1400 lub na konto Podkarpacki Bank Spółdziel-
czy w Sanoku 0/Dukla 58 8642 1096 2010 9600 
1833 0002. Za dzień wniesienia wadium uważa 
się datę wpływu środków na konto Gminy 
Dukla.

Przy wpłacaniu wadium należy podać nu-
mery i położenie nieruchomości.

Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca 

wadium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra prze-

targu w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji 

przetargowej:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru wła-

ściwy dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości 
osób reprezentujących dany podmiot.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zosta-
nie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o 
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity 
Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umowy 
notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć 
zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cy-
towanej wyżej ustawy.

Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia 
umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek 
wpłaconego wadium.

Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna- sprze-
daży winien liczyć się ze skutkami art. 37 a ( prawo pierwokupu) 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 
2100 z póź.zm.).

Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z 
uzasadnionych przyczyn.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi 
nabywca.

Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można 
uzyskać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr tele-
fonu (13) 432 91 13.

Burmistrz Dukli informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli 
oraz stronie internetowej www.dukla.pl wywieszony został wykaz nierucho-
mości, stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla, przezna-
czonych do zbycia.
- Wykaz obejmuje działki nr: 3662 obręb Równe, 230/8 obręb Dukla 
i 706 obręb Nadole.

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 wnio-
ski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 25 lutego 2019 r. 
w Urzędzie Miejskim w Dukli pok. Nr 106

Drewna nie 
powinno braknąć 

W tym roku nadleśnictwa z terenu 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Krośnie planują sprzedać 2 
mln metrów sześc. drewna. To wiel-
kość podobna jak w ubiegłym roku. 
Z tej puli 1,7 mln przeznaczone jest 
do sprzedaży w trybie przetargowym 
dla przedsiębiorców branży drzewnej,  
a prawie 300 tys. metrów będą mogli 
zakupić odbiorcy indywidualni. 

- Trzeba pamiętać, że każdy ty-
siąc metrów sześciennych pozyska-
nego drewna to przy-
najmniej dwa miej-
sca pracy przy ścince 
oraz zrywce drewna, 
a także kilka miejsc 
pracy w przemyśle 
drzewnym i handlu 
drewnem – podkre-
śla Grażyna Zagro-
belna, dyrektor RDLP 
w Krośnie.

Według Banku Da-
nych o Lasach za-
soby drzewostanów 
krośnieńskiej RDLP 
szacuje się na ponad 
120 mln m sześc.; o 
25 mln m sześc. wię-
cej niż 17 lat temu”.  
W 1978 roku szaco-
wano je na niecałe 77 
mln m sześc., zatem w 
ciągu 40 lat przybyło 
43,8 mln m sześc. na 
pniu.

Średni roczny 
przyrost w drzewo-
stanach południowo-
wschodniej Polski wy-
nosi 10,8 m sześc. na 
hektar, natomiast zasobność podkar-
packich lasów osiągnęła 304 m sześc. 
na hektar i jest jedną z najwyższych 
w Polsce. Przeciętna krajowa to 270 
m sześc. na jeden hektar. Średni wiek 
drzewostanu na Podkarpaciu wynosi 
obecnie 75 lat i jest o 12 lat wyższy 

niż średnia dla Lasów Państwowych  
w Polsce i 17 lat wyższy niż średnia dla 
wszystkich krajowych drzewostanów. 

Blisko 1/3 podkarpackich lasów 
stanowią drzewostany posadzone 50-
70 lat temu na gruntach na zgodnych 
z siedliskiem. Tam gdzie rosły sosny, 

świerki czy olchy pojawiają się gatunki po-
rolne. W ciągu wieloletnich procesów od-
bywa się „przebudowa” ich składu gatunko-
wego właściwa dla lasów w tej części Polski, 
czyli jodły, buki, jawory.

RDLP w Krośnie nadzoruje 26 nadleśnictw 
gospodarujących na powierzchni 418 tys. ha. 
Lesistość tego regionu wynosi 38 proc. Od 
drugiej wojny światowej wzrosła ona o ponad 
50 proc. 

Edward Marszałek 
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie
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Prawo przy porannej kawie ...

ciąg dalszy na str. 30 u 

W pasiece

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Kwestie dotyczące gminy…
Jedną z podstawowych cech samo-

rządu terytorialnego jest wykonywanie 
przez niego zadań publicznych w imie-
niu własnym i na własną odpowiedzial-
ność. Swoje zadania publiczne mieszkańcy 
gminy realizują bądź w formie demokracji 
bezpośredniej tj.: poprzez wybory do rady 
gminy, wybory wójta, burmistrza lub pre-
zydenta miasta, udział w referendum gmin-
nym oraz udział w konsultacjach z miesz-
kańcami, bądź w formie demokracji przed-
stawicielskiej, a więc za pośrednictwem or-
ganów gminy.

Ustawa o samorządzie gminnym  
w art. 11a, wymienia dwa organy gminy: są 
nimi rada gminy i wójt, burmistrz lub pre-
zydent miasta. Poza wyjątkami regulowa-
nymi ustawą o referendum lokalnym, rada 
gminy jest organem stanowiącym i kontro-
lnym, a wójt lub burmistrz oraz prezydent 
miasta - są organami wykonawczymi.

Dostęp do informacji publicznej sta-
nowi jedną z kardynalnych zasad współ-
czesnej demokracji i społeczeństwa obywa-
telskiego. W myśl art. 11b ustawy, działal-
ność organów gminy jest jawna, a ograni-

czenia jawności mogą wynikać wyłącznie 
z ustaw. Jawność działania organów gminy 
obejmuje w szczególności prawo obywa-
teli do uzyskiwania informacji, wstępu na 
sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, 
a także dostępu do dokumentów wynikają-
cych z wykonywania zadań publicznych, w 
tym protokołów posiedzeń organów gminy 
i komisji rady gminy.

Uchwały rady gminy zapadają zwykłą 
większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy ustawowego składu rady,  
w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa 

stanowi inaczej. Od nowej kadencji, głoso-
wania jawne na sesjach rady odbywają się 
za pomocą urządzeń umożliwiających spo-
rządzenie i utrwalenie imiennego wykazu 
głosowań radnych. W przypadku gdy prze-
prowadzenie takiego głosowania nie jest 
możliwe z przyczyn technicznych prze-
prowadza się głosowanie imienne. Imienne 
wykazy głosowań radnych podaje się nie-
zwłocznie do publicznej wiadomości w 
Biuletynie Informacji Publicznej i na stro-
nie internetowej gminy oraz w inny sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.

Obligatoryjnymi komisjami rady gminy 
są komisja rewizyjna oraz wprowadzona 
niedawno komisja skarg, wniosków i pety-
cji, ich ewentualny brak będzie stanowić na-
ruszenie prawa i może spowodować podję-
cie działań dyscyplinujących ze strony orga-
nów nadzoru. Zgodnie z obowiązkiem usta-
wowym w składy tych komisji nie mogą 
wchodzić radni, którzy pełnią funkcję prze-
wodniczącego lub wiceprzewodniczącego 
rady. Skład ilościowy komisji zależy na-
tomiast od uznania rady. Zagadnienie to 
można uregulować w statucie, choć ustawa 
wyraźnie nie wprowadza takiego nakazu, 
ograniczając się do obowiązkowego uregu-
lowania jedynie zasad i trybu działania ko-
misji. Komisja rewizyjna opiniuje wykona-
nie budżetu gminy i występuje z wnioskiem 
do rady gminy w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. 
Wniosek w sprawie absolutorium podlega 
zaopiniowaniu przez regionalną izbę obra-
chunkową. Wykonuje ona ponadto inne za-
dania zlecone przez radę w zakresie kon-

troli. Rada gminy rozpatruje skargi na dzia-
łania burmistrza i gminnych jednostek orga-
nizacyjnych, wnioski oraz petycje składane 
przez obywateli, w tym celu ustawa nakłada 
obowiązek powołania komisji skarg, wnio-
sków i petycji. Należy przy tym podkreślić, 
że omawiana komisja nie jest uprawniona 
do samodzielnego udzielania odpowiedzi na 
składane do rady skargi, wnioski i petycje, 
a jedynie do ich przyjmowania, rozpatrywa-
nia i przygotowywania propozycji odpowie-
dzi na te środki zaskarżenia. Komisja ta nie 
jest organem gminy, a jedynie narzędziem, 
przy pomocy którego rada gminy wykonuje 
swoje uprawnienia kontrolne. Będąc orga-
nem wewnętrznym rady (podległym radzie 
gminy) nie ma wobec niej jakichkolwiek 
władczych uprawnień. Z tego też powodu 
komisja nie może narzucić radzie gminy 
udzielenia odpowiedzi na skargę lub wnio-
sek (petycję) o ściśle określonej treści, może 
jedynie przedstawić propozycję rozwiązania 
tej sprawy przez radę gminy.

Zgodnie z art. 20 ustawy, rada gminy 
obraduje na sesjach zwoływanych przez 
przewodniczącego. W razie niemożno-
ści zwołania przez niego sesji czynność tę 
może wykonać wyznaczony przez niego 
uprzednio wiceprzewodniczący. Przepisy 
nie określają sztywnych reguł dotyczą-
cych częstotliwości zwoływania sesji rady 
gminy, ustanawiają jedynie maksymalny 
okres, jaki może upłynąć pomiędzy po-
szczególnymi sesjami. Okres ten wynosi 
kwartał. Jako podstawowe kryterium uza-
sadniające zwołanie sesji ustawa uznaje 
jednak istniejące w tym zakresie potrzeby. 

Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołą-
cza się porządek obrad wraz z projektami 
uchwał. Rada gminy może wprowadzić 
zmiany w porządku bezwzględną większo-
ścią głosów ustawowego składu rady. 

W myśl art. 21 ustawy, rada gminy ze 
swojego grona może powoływać stałe i do-
raźne komisje do określonych zadań, usta-
lając przedmiot działania oraz skład oso-
bowy. Komisje podlegają radzie gminy, 
przedkładają jej plan pracy oraz sprawoz-
dania z działalności. W posiedzeniach ko-
misji mogą uczestniczyć radni niebędący 
jej członkami. Mogą oni zabierać głos 
w dyskusji i składać wnioski bez prawa 
udziału w głosowaniu.

Radny jest obowiązany brać udział  
w pracach rady gminy i jej komisji oraz in-
nych instytucji samorządowych, do któ-
rych został wybrany lub desygnowany. Re-
gulacja zobowiązująca radnych do czyn-
nego udziału w pracach rady i w innych 
strukturach gminy nie jest jednak poparta 
żadnymi sankcjami w przypadku niewy-
wiązywania się radnego z przyjętych obo-
wiązków. W szczególności nie istnieje 
możliwość odwołania radnego czy pozba-
wienia go z tego tytułu mandatu w cza-
sie trwania kadencji rady poprzez referen-
dum, nawet w przypadku złożenia takiego 
wniosku przez określoną, reprezentatywną 
grupę wyborców. Radny ponosi więc wy-
łącznie odpowiedzialność polityczną, któ-
rej wyegzekwowanie nastąpić może jedy-
nie podczas następnych wyborów.

Obchodzony w 2018 roku jubileusz 95 – lecia Polskiego Związku Łowieckiego był 
bogaty w wydarzenia promujące kulturę łowiecką. Obok wielu wystaw łowieckich, fe-
stynów, koncertów, ukazało się kilka wartościowych pozycji książkowych, wśród któ-
rych jest ,,Leksykon polskiej kultury łowieckiej,,. Znajdziemy w nim ponad tysiąc ha-
seł dotyczących historii i kultury łowieckiej, języka łowieckiego, wybranych gatunków 
zwierząt, broni myśliwskiej, a także kynologii i sokolnictwa. Przedstawiono tam ponad 
sto biogramów postaci, które odegrały istotną rolę w polskiej kulturze łowieckiej, dlatego 
obok działaczy są także znani artyści oraz wyróżniający się na tym polu myśliwi. Infor-
macje wyszukiwane w najrozmaitszych źródłach wiedzy były gromadzone przez dzie-
siątki lat, a następnie zostały one uporządkowane, nadano im określony charakter, dzięki 
czemu są przystępne dla każdego czytelnika. Nie bez znaczenia jest także bogata szata 
ikonograficzna.

Autorem tego dzieła jest Marek Piotr Krzemień, który dał się poznać jako autor wielu 
książek i organizator imprez łowieckich. Dziś doskonale wiemy, że kultura łowiecka to 
nie tylko pewna idea, myśl czy trudna do zdefiniowania filozofia, ale także konkretne 
działania na co dzień. To między innymi postawa myśliwego, jego ubiór, zachowanie, ję-
zyk, wiedza i wrażliwość przyrodnicza, przyjazne nastawienie nawet do tych, co mają 
inną opinię. Kultura łowiecka to przede wszystkim etyczna postawa myśliwego, będąca 
składową mądrości łowieckiej, która jest czymś więcej niż umiejętnością upolowania 
zwierzyny. I to właśnie na takim fundamencie trzeba budować pojęcie honoru myśliw-
skiego, który będzie wyrazem przestrzegania etyki myśliwskiej na co dzień. Bez wątpie-
nia ,,Leksykon polskiej kultury łowieckiej,, będzie w tym bardzo pomocny. 

 Opracował na podstawie artykułu z ,,Łowca Polskiego,,  
Bartosz Szczepanik

Łowiectwo i ekologia

Humor myśliwski

Oszczędny
- Co to, na polowanie idziesz bez naboi?
- Tak jest znacznie taniej, a rezultat jest jed-
nakowy.

Strzał
Młody myśliwy, cały spięty, woła po skoń-
czonym pędzeniu do stojącego obok kolegi:
- Co to było? Kto strzelał? Do czego?
- Nikt nie strzelał – to tylko nasz łowczy 
kichnął.

Sąsiedzka rada
- Strzelaj! – woła myśliwy do młodego 
sąsiada.
Pada strzał.
- Trafiłeś go?
- Kogo?
- Zająca!
- Nie widziałem żadnego zająca!
- No to czemu strzelałeś?
- Przecież krzyknął pan, abym strzelał.

Bez pszczół świat byłby gorszy
Pszczelarstwo na dukielszczyźnie ma 

na ogół charakter hobbystyczny. Cztery pa-
sieki tylko są prowadzone przez pszczela-
rzy zawodowych. Pasieki hobbystyczne, 
inaczej zwane amatorskie, nie muszą 
być prowadzone w sposób nie profesjo-
nalny. Pszczelarze prowadzący te pasieki 
nie są mniejszymi specjalistami w zakre-
sie pszczelarstwa. Pewne jest, że nie da się 
prowadzić pasieki zawodowej bez profe-
sjonalnej wiedzy. Jeżeli amator zabiera się 
za pszczelarstwo zawodowe to takie przed-
sięwzięcie skazane jest na niepowodzenie 
i ogromne straty finansowe. Pasiekę ama-
torską może prowadzić amator i też skoń-
czy się to źle dla pszczół, ale nie zrujnuje 
to pszczelarza. Taki zimny prysznic na ogół 
działa otrzeźwiająco i adept pszczelarstwa 
zaczyna inwestować w wiedzę co wycho-
dzi na dobre pszczołom. Bez wiedzy spe-
cjalistycznej można chować psa czy kota. 
W pszczelarstwie jest to niemożliwe. Wie-
dza zdobyta w internecie powinna być po-
twierdzona przez wiedzę specjalistyczną 
z pewnego źródła. Pszczelarze hobbyści 
na ogół bardzo dużo inwestują w wiedzę, 
sprzęt, itp. Pszczelarstwo samo w sobie 
jest dla nich wartością, produkty pszczele 
to wartość dodana. Zasady ekonomii  
w pracowni hobbysty to w większości je-
den z ostatnich punktów w hierarchii war-
tości. Dowodem na to jest dobra kondycja 
firm zajmujących się wyposażeniem pa-
siek. Pszczelarz amator wyda każde pienią-

dze, przeważnie w tajemnicy przed żoną, na 
coś co jego zdaniem jest lepsze dla pszczół. 
Nie piszę specjalnie „dobre” , bo dobre jest 
na pewno tylko „lepsze”. Da się to zauwa-
żyć na konferencjach i spotkaniach pszcze-
larskich jak pszczelarze z wielkim zaanga-
żowaniem i ciekawością dyskutują o szcze-
gółach „które są lepsze”.

Dzięki hobbystom zapylanie roślin jest 
zapewnione na wysokim poziomie. Można 
nawet zauważyć na terenach dukielszczy-
zny zjawisko pszepszczelenia. Gwaran-
tuje to dobre zapylanie roślin. Jednak ma to 
także i złe strony. Trudno ustawić pasiekę 
nie wchodząc komuś w paradę. Nieuregu-
lowanie prawne tej sytuacji ma katastro-
falne skutki dla pszczół. Pszczelarze mu-
szą czuwać by jego podopieczne nie cier-
piały głodu. Opinia oświetnych terenach 
spadziowych powoduje, że większość osób 
ustawia ule tam gdzie chce i liczy na to, 
że pszczoły dadzą sobie radę. Oczywiście 
spadzi nie można przepszczelić. Jednak 
pożytki spadziowe mają to do siebie, że są 
albo ich nie ma. A w ostatnim dziesięcio-
leciu więcej ich nie ma niż są, a pszczoły 
muszą coś jeść. Teren Polski charaktery-
zuje baza pożytkowa pozwalająca ustawić 
około 7 uli na kilometr kwadratowy. Dla-
tego jak nie ma spadzi to pszczelarz musi 
czuwać czy rodziny nie głodują. Głód osła-
bia każdy organizm, dlatego na wiosnę po 
pierwszym oblocie trzeba trzymać rękę na 
pulsie. W naszym interesie jest monitoro-

wać sytuację pozostawionych po spadłych 
rodzinach otwartych uli. Jeżeli wiemy, że 
jakiś pszczelarz odszedł „na wieczne mio-
dobranie” to sami musimy zaoferować ro-
dzinie pomoc w pasiece, bo taka pasieka 
może być źródłem zarazków dla całej 
okolicy. 

I to zadanie jest w rękach pszczela-
rzy hobbystów. Pszczelarz „zawodowiec” 
musi obsłużyć jak najszybciej i jak naj-
więcej rodzin. Nie ma czasu na zajmowa-
nie się pasiekami porzuconymi bo jego 
uwaga skupiona jest na zapewnieniu opieki 
swoim pszczołom. Każdy to rozumie, dla-
tego hobbyści z miłości do pszczół po-
winni zatroszczyć się o monitorowanie sy-
tuacji w rodzinie. Jeśli stwierdzimy głód 
w rodzinach musimy zaapelować do kole-
gów po fachu by czuwali. Głód jest jedną 
z głównych przyczyn wystąpienia obja-
wów zgnilca amerykańskiego. Badania po-
kazują, że na terenie województwa podkar-
packiego występuje dwa genotypy bakterii 
odpowiedzialnych za wywołanie choroby, 
o której pisałem wyżej. Więcej na ten te-
mat https://bartnik.pl/tv?id=136 (II wykład 
dr hab. Krystyna Pohorecka dokończenie 
cz 3).

Dbajmy o nasze pszczółki, bo świat bez 
nich, dla nas pszczelarzy, byłby gorszym 
światem. 



str. 30  nr 2/2019 nr 334  str. 31  

Złota myśl J

u dokończenie ze str. 29

Prawo przy porannej kawie W krainie rondla i patelni
Szanowni Czytelnicy!
W roku 2019 w kąciku kulinarnym „W krainie rondla i patelni” 

drukować będziemy sprawdzone przepisy kulinarne z kasz. 
O właściwościach kasz pisaliśmy już w naszym kąciku, ale warto 

je przypomnieć. W naszej codziennej diecie powinny znaleźć się kasze, gdyż są zdrowe 
i smaczne. 

Smacznego!

„Prawda jest taka, że im mniej inni wiedzą o twoim życiu, 
tym lepiej się ono układa”

Koncert Noworoczny 2019

Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Dukla

Grupy baletowe występujące podczas koncertu
Fot. [OK w Dukli]

W wykonywaniu mandatu radnego 
radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr 
osobistych innych osób, do uzyskiwania 
informacji i materiałów, wstępu do po-
mieszczeń, w których znajdują się te infor-
macje i materiały, oraz wglądu w działal-
ność urzędu gminy, a także spółek z udzia-
łem gminy, spółek handlowych z udziałem 
gminnych osób prawnych, gminnych osób 
prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw 
i innych gminnych jednostek organizacyj-
nych, z zachowaniem przepisów o tajem-
nicy prawnie chronionej.

Osoba wybrana na radnego nie może 
wykonywać pracy w ramach stosunku 
pracy w urzędzie gminy, w której uzy-
skała mandat, oraz pełnić funkcję kierow-
nika lub jego zastępcy w jednostce orga-
nizacyjnej tej gminy. Organ wykonaw-
czy nie może powierzyć radnemu gminy, 
w której radny uzyskał mandat, wykony-
wania pracy na podstawie umowy cywil-
noprawnej. 

Rozwiązania prawne przewidziane 
w ustawie o samorządzie gminnym oraz 
liczne orzecznictwo sądowo- administra-
cyjne nie formułują zakazu łączenia funk-
cji radnego gminy z pełnieniem obowiąz-
ków sołtysa. Zgodnie bowiem z przepi-
sem art. 25b ustawy o samorządzie gmin-
nym mandatu radnego nie można łączyć 
z mandatem posła lub senatora, wykony-
waniem funkcji wojewody lub wicewoje-
wody oraz z członkostwem w organie in-
nej jednostki samorządu terytorialnego. 
Należy w tym miejscu podkreślić, iż sołec-
two nie jest jednostką samorządu teryto-
rialnego, lecz w myśl art. 35 ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym stanowi jednostkę 
pomocniczą gminy, której organizację i za-
kres działania określa rada gminy odręb-
nym statutem, po przeprowadzeniu konsul-
tacji z mieszkańcami. Z kolei sołtys - sto-
sownie do postanowień ustawy o samo-
rządzie gminnym - jest organem wyko-
nawczym sołectwa, wybieranym w głoso-
waniu tajnym, bezpośrednim spośród nie-
ograniczonej liczby kandydatów przez sta-
łych mieszkańców sołectwa uprawnionych 
do głosowania. Jednocześnie ustawodawca 
w art. 37a przesądza o uprawnieniu sołtysa 
do uczestniczenia w pracach rady gminy 
na zasadach określonych w statucie gminy, 
bez prawa udziału w głosowaniu.

Natalia Belcik

Ciecierzyca – tak jak inne warzywa strączkowe (np. fasola, groch, soja, socze-
wica) jest bardzo dobrym źródłem witaminy B6. Jeśli brakuje jej w diecie organizm 
wytwarza mniej przeciwciał.

Zupa pomidorowa z ciecierzycą
Pyszna, aromatyczna i sycąca. W sam raz na zimowe dni.
Składniki:
1 szklanka przecieru pomidorowego,
1 cebula,
2 – 3 ząbki czosnku
2 łyżki oleju rzepakowego,
2-3 szklanki bulionu warzywnego,
1 szklanka ugotowanej ciecierzycy,
suszone zioła: bazylia, tymianek, majeranek, 
sól, pieprz do smaku
Wykonanie:
Czosnek i cebulę obrać i posiekać. Wrzucić do garnka na rozgrzany olej i dusić 

do zeszklenia cebuli. Dodać przecier i dusić około 5-7 min. Następnie wlać do garnka 
gorący bulion, wrzucić ciecierzycę, gotować razem około 5 min, doprawić do smaku 
ziołami. Zmiksować na gładki krem. Moja modyfikacja to miksowanie ciecierzycy  
z warzywami użytymi do przygotowania bulionu.

Sylwester z naturą
Ponura pogoda 31 grudnia 2018r deszcz ze śniegiem, mokro, brzydko, a w Iwoniczu 

biało, pięknie cichutko, gra świetlnych ozdób nieprzesadzona. Turystyczny poczęstunek 
bogaty w produkty regionalne, super tańce, stroje dowolne, wygodne i ciepłe.

Nowy Rok przywitaliśmy na Przymiarkach, gdzie udaliśmy się z pochodniami 
w ręku brnąc przez śniegi. Już wtedy świat wyglądał tam bajecznie. Przy blasku pochodni 
powbijanych w zaspy przywitaliśmy Nowy Rok – hektary nieba, niesamowite widoki, 
szadź na drzewach i tylko 130 km do Wysokich Tatr – to właśnie najwspanialsza sala ba-
lowa- po prostu z natury. Wspaniałe towarzystwo, super humory i tylko 2 fajerwerki żeń-
ski i męski, po odpaleniu okazało się, że dla panów ten rok będzie łaskawszy. Szampan 
mrożony w zaspie śnieżnej przy blasku pochodni, a moja koleżanka Gosia zadbała o cały 
wystrój i elegancję przyniosła dwa piękne kielichy pożyczone od swoich wnuczek, aby 
babcie prezentowały się elegancko.

Dziękujemy Adamowi i Tomkowi za zorganizowanie sylwestra – po prostu w naturze.
Maria Walczak

P o  p r o s t u  z  n a t u r y

Nowy wóz strażacki Scania

Wyposażenie: m. in. węże tłoczne

Pracownia imienia  
dra Edwarda Klaina

Tytus odsłania tablicę pamiątkową
Dyrektor Jan Drajewicz rozpoczyna uroczyste spotkanie
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Po prostu z natury
Sylwester z natury

Sylwester 2018 na Przymiarkach

Pani Maria z koleżankami wita Nowy 2019 Rok

Sprzedam dom 
w Iwoniczu Zdroju 

Dom murowany, podpiwniczony, obłożony drewnem 
z poddaszem mieszkalnym, kryty blachą, częściowo 

umeblowany, gotowy do zamieszkania. Działka o pow. 28ar.
Dom posiada: ogrzewanie centralne, gaz, wodę, światło. 

Kanalizacja miejska.
Na działce ponadto, dwa wolnostojące budynki dosto-

sowane do prowadzenia działalności gospodarczej,  
w tym dwa garaże.

Ogrodzenie działki żelazne kasetowe.
Cena do uzgodnienia.

Telefon kontaktowy: 607323174
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