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„Każdy niech zamiata przed swoimi drzwiami, a cała ulica 
będzie czysta”

(Lew Tołstoj)

Złota myśl:Kryształowy Orzeł dla Dukli
W dniach 1-3 marca 

2019 roku odbyła się we 
Wrocławiu 11. edycja 
Międzynarodowych Tar-
gów Turystyki i Wolnego 
Czasu. Targi w tym roku 
odbywały się na Stadio-
nie Wrocław, w miejscu 
przeznaczonym na m.in. 
ekspozycje targowe. Na 
trzech kondygnacjach 
powierzchni targowych 
193 wystawców z Polski 
i zagranicy (Norwegii, 
Ukrainy, Czech, Słowacji, 
Niemiec, Gruzji, Armenii, 
Albanii, Grecji) na 112 stoiskach targowych prezentowało 
swoje oferty. Gmina Dukla jako jedyny podmiot reprezen-
towała województwo podkarpackie. Regiony turystyczne 
(miasta, powiaty, gminy, instytucje turystyczne) stanowiły 
prawie 25% wystawców, wystawcy zagraniczni stano-
wili 17%, baza turystyczna i turystyka zdrowotna (hotele, 
ośrodki SPA, wellness i uzdrowiska) prawie 12%, biura 
podróży i turoperatorzy 11,5%, pozostali wystawcy to: 
wydawnictwa, usługi w turystyce, atrakcje turystyczne, 
stowarzyszenia i fundacje i strefa produktów regionalnych). 
Otwarcia targów dokonał marszałek województwa dolno-
śląskiego Cezary Przybylski, prezydent Wrocławia Jacek 
Sutryk, prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 
Paweł Wróblewski, dyrektor MTT Wrocław Piotr Olczak,  
a także przedstawiciele państw z Europy współpracujących 
z Wrocławiem: Niemiec, Armenii, Słowacji i Czech. Po 
oficjalnym otwarciu targów nastąpiło rozstrzygnięcie kon-
kursu Kryształowe Orły MTT Wrocław. Konkurs odbywał 
się w trzech kategoriach: produkt turystyczny, atrakcja tury-
styczna i wydarzenie cykliczne – związane z turystyką lub 
produktem turystycznym. Nagroda ta jest podkreśleniem 
wyjątkowości działań w sektorze turystyki. Gmina Dukla 
zgłosiła udział w kat. wydarzenie cykliczne – związane  
z turystyką – Dukla Wolf Race. Zgłoszone przez nas wy-
darzenie zostało nominowane do nagrody głównej jako 
jedno z pięciu w tej kategorii i zdobyło pierwsze miejsce 
– Kryształowego Orła. Za zdobycie tej nagrody gmina Du-
kla otrzymała na MTT Wrocław 2020 nieodpłatne stoisko 
targowe. Podczas trzydniowych targów dla odwiedzających 
odbywały się różne imprezy jak np. Festiwal Podróżników, 
Festiwal Kulinarny, konkursy z ciekawymi nagrodami,  
a także wiele atrakcji dla dzieci: zagadki, układanie puzzli 
turystycznych, konkursy.

Stoisko gminy Dukla odwiedzane było bardzo licznie. 
Zainteresowaniem cieszyła się przede wszystkim turystyka 
aktywna, szczególnie rowerowa i piesza, a także dziedzic-
two kulturowe, architektura drewniana, łemkowszczyzna 
oraz historia wojen, które przetaczały się przez nasz teren. 
Wiele z tych osób w przeszłości było w Dukli, albo przejeż-
dżało przez Duklę, ale byli też tacy, którzy chcą wybrać się 
do nas po raz pierwszy.

Krystyna Boczar-Różewicz

Michał Szopa i Mateusz Lorenc - MOSiR Dukla ze statuetką - zwycięzcy Kryształo-
wego Orła w kat. wydarzenie cykliczne

Stoisko targowe gminy Dukla

Oficjalne otwarcie MTT i Wolnego Czasu Wrocław 2019

Fot. Krystyna Boczar-Różewicz

Zwycięzcy konkursu Kryształowe Orły MTT Wrocław 2019: od lewej: Cezary Przybyl-
ski - marszałek województwa dolnośląskiego, Michał Szopa - dyr. MOSiR Dukla, Jerzy 
Nawara - właściciel Pasieki Zuzia, Małgorzata Malek-Malinowska - Agencja Promocji  
i Rozwoju Gminy Prudnik, Michał Bobowiec

TRYPTYK WIELKANOCNY
UKRZYŻOWANIE
Mówię ci narodzie wybrany,
to ty ukrzyżowałeś Jezusa – Syna Pana Chwały,
rękami Rzymian, ręce i nogi do krzyża przybijałeś
i pełny drwin czekałeś,
że przyjdzie Bóg i Go ocali.

KWIATY CIERPIENIA
Kropla po kropli krew z Jego ran na ziemię spadała
i kwiatami cierpienia, kwiatami przebaczenia zakwitała.

ZMARTWYCHWSTANIE
Mocą Boga Ojca z martwych powstaje
a potem do nieba wstępuje, do Boskiej chwały.

Święta Wielkanocne
Święta Wielkanocne to wyjątkowy okres w roku. To najstarsze 

święto chrześcijańskie, a od siedemnastu wieków obchodzone  
w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Mie-
ści się w przedziale czasowym pomiędzy 22 marca i 25 kwietnia 
ale nie ma stałej daty, dlatego określane jest jako święto ruchome.  
W tym święcie podobnie jak i w innych przeplatają się wątki  
i symbole różnych epok i kultur, pogańskie, antyczne i chrze-
ścijańskie. W te dni katolicy poświęcają czas na uczestnictwo 
w nabożeństwach kościelnych, a także na spotkania w gronie 
rodzinnym. To zakończenie czasu smutku i radość z Zmartwych-
wstania. Okres przedświąteczny to czas specjalnych przygotowań: 
np. świątecznych porządków, które symbolizują usuwanie śladów 
zimy a jednocześnie zła i chorób z naszych domów. Przygoto-
wujemy również pokarmy do świecenia, które w Wielką Sobotę 
zanosimy, w pięknie ozdobionych koszykach do kościoła do po-
święcenia. W koszyku wielkanocnym nie może zabraknąć jajek, 
które są symbolami nowego życia, zwykle mamy je w postaci 
kolorowych pisanek, baranka tradycyjnie wykonanego z cukru 
(teraz surowce do wykonania baranka są bardzo różne), symbo-
lizującego ukrzyżowanego Chrystusa. Święcimy także: chleb, 
wędlinę, chrzan, babę świąteczną i sól. U mnie obowiązkowy  
w koszyku wielkanocnym jest także barwinek lub bukszpan, zie-
leń - symbolizująca nowe życie.

Na stole wielkanocnym obok mięs, sałat, chrzanu i ciast sta-
wiamy koszyk z poświęconymi pokarmami. Śniadanie wielka-
nocne rozpoczyna się zazwyczaj od dzielenia się poświęconym 
jajkiem. Z Wielkanocą wiąże się wiele tradycji, część z nich jest 
zachowywana do dziś, lany poniedziałek nazywany jest Śmigu-
sem -dyngusem. To zwyczaj polegający na polewaniu wszystkich 
wodą, a w szczególności dziewcząt. Zmoczone w tym dniu panny 
mają bowiem zwiększone szanse na zamążpójście. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim 
Czytelniczkom i Czytelnikom

życzę w imieniu redakcji radosnych Świąt, 
smacznego jajka i miłych spotkań  

w gronie rodzinnym.
Krystyna Boczar-Różewicz

Dla Czytelników lubiących poezję dedykuję tryptyk Adama 
Czai z Równego.

Złota myśl:  „Każdy niech zamiata przed swoimi drzwiami, a cała 
ulica będzie czysta” (Lew Tołstoj)
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wiadomości

Fundusz sołecki
Po raz kolejny w budżecie Gminy Dukla wyodrębniono środki Funduszu Sołeckiego. O zadaniach przewidzianych do realizacji  

w 2019 roku, w poszczególnych miejscowościach, zadecydowali mieszkańcy.

Sołectwo Nazwa zadania
Planowana 

kwota wydat-
ków w 2019 r.

BARWINEK

Położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 80 m drogi nr 229 z utwardzeniem poboczy. Wykonanie przepustu na drodze 175. 10.000,00 zł

Wytyczenie geodezyjne drogi wewnętrznej 175 na odcinku 300 m od P. Wszołka do P. Kielar. Utwardzenie nawierzchni. 
Wykonanie rowu odwadniającego. 5.000,00 zł

Zakup materiałów budowlanych na garaż dla OSP w Barwinku. 4.837,79 zł

CERGOWA
Przebudowa dróg wewnętrznych nr 97/1, 697/3, 760/2,1587.570, 524/1. Wykonanie nakładki asfaltowej. 38.000,00 zł

Zakup wyposażenia do Domu Ludowego 4.479,20 zł

CHYROWA Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 101 od drogi powiatowej w kierunku cerkwi 12.786,24 zł

GŁOJSCE
Zakup wyposażenia do Domu Ludowego 20.000,00 zł

Przebudowa dróg wewnętrznych na dz.3966, 1603, 1579,1487,2550, 2539/2,2537/2 21.587,14 zł

IWLA

Projekt na budowę oświetlenia przy drodze nr 2653 (telagowa góra) 5.000,00 zł

Projekt na budowę oświetlenia przy drodze nr 577,348 (droga do cmentarza) 5.000,00 zł

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do Straży Pożarnej nr działki 816/7 20.000,00 zł

Dokończenie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1911R 10.227,80 zł

JASIONKA Przebudowa drogi gminnej do Przylaska i położenie masy bitumicznej 42.479,20 zł

LIPOWICA Przebudowa drogi wewnętrznej nr 652 około 130m, nr 645 około 147m 20.050,18 zł

ŁĘKI DUKIELSKIE
Wykonanie projektu oraz budowa chodnika przy drogach gminnych nr 2539 oraz 2504 32.479,20 zł

Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 1471 na odcinku od drogi powiatowej do wjazdu na plac przykościelny 
Parafii Polsko-Katolickiej 10.000,00 zł

MSZANA

Przebudowa drogi wewnętrznej nr 258 i utwardzenie parkingu o powierzchni 105m2 na działce nr 260/1 12.000,00 zł

Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP Mszana 4.000,00 zł

Zakup kuchni gazowo-elektrycznej do Domu Ludowego w Mszanie 1.200,00 zł

Organizowanie imprezy sportowo-kulturalno-rozrywkowej  
(VII Bieg „ O kwitnący Kalosz Sołtyski”, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołaj) 2.765,22 zł

MYSZKOWSKIE Przebudowa drogi gminnej –wykonanie nakładki asfaltowej działki nr 682,396 na długości 1000 m wraz z poszerzeniem o 25 cm 
po każdej stronie drogi oraz z istniejącymi zatoczkami od drogi powiatowej do okolic przedszkola. 16.481,93 zł

NADOLE

Przebudowa drogi wewnętrznej nr 331, wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej 10.000,00 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1080/1, wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej 20.000,00 zł

Zakup wyposażenia do kuchni Domu Ludowego (talerze i inne przedmioty do funkcjonowania kuchni) 1.944,36 zł

NOWA WIEŚ
Przebudowa drogi gminnej nr 118 i położenie nakładki asfaltowej 14.589,87 zł

Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w rejonie budynków Jana Mikosa i Teresy Belcik 1.000,00 zł

OLCHOWIEC Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze Olchowiec- Kolonia działka nr 330 11.596,82 zł

RÓWNE

Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Pocztowej w Równem na działkach nr 398, 397/8 oraz przebudowa drogi wewnętrznej 
na ulicy Dworskiej na działce nr 390/3.Wykonanie koryta na jezdni w gruncie, podbudowa z kruszywa kamiennego, nawierzch-
nia asfaltowa z mieszanek mineralno-bitumicznych

27.779,20 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 2000R Równe- Lubatówka: ulica Długa od-
cinek 1 oświetlenie wydzielone na odcinku około 300m, ulica Długa odcinek 2 oświetlenie wydzielone na odcinku około 300m 7.400,00 zł

Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Ośrodka Zdrowia - Dom Ludowy z zadaszeniem 6.000,00 zł

Zakup i montaż 3 sztuk luster drogowych 1.300,00 zł

TEODORÓWKA Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze gminnej o nr 1145/3 R 42.479,20 zł

TRZCIANA
Zakup i montaż wiaty przystankowej 5.000,00 zł

Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1998R 13.266,06 zł

TYLAWA
Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Tylawa 15.000,00 zł

Wykonanie miejsc postojowych i remont drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Tylawie 10.954,79 zł

WIETRZNO

Projekt oświetlenia przy drodze powiatowej Zręcin-Wietrzno-Zboiska 10.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej 114506R przez wieś 30.000,00 zł

Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych 2.479,20 zł

ZAWADKA 
RYMANOWSKA

Zakup materiałów do budowy altany, stołu i ław przy Domu Ludowym na działce nr 117- II etap 2.000,00 zł

Remont Domu Ludowego na działce 117 16.393,49 zł

ZBOISKA Modernizacja Domu Ludowego nr działki 314-odwodnienie i docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem 26.124,71 zł

ZYNDRANOWA Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego 13.805,74 zł

Łączna wartość przedsięwzięć w ramach Funduszy Sołeckich 2019 opiewa na kwotę 587.487,34 zł.
JB

Wybory sołtysów
Jak głosowaliśmy

24 marca2019 roku odbyły się wybory na przewodniczącego 
Zarządu Osiedla Dukli i sołtysów sołectw wchodzących w skład 
gminy Dukla. W wyniku przeprowadzonego głosowania w sied-
miu sołectwach zostali wybrani nowi sołtysi. 
• W Barwinku sołtysem na kolejną kadencję wybrany został Józef 

Magnuszewski, a frekwencja wyborcza wyniosła 58,76%.
• W Cergowej sołtysem na kolejną kadencję wybrany został 

Adam Faustus, a frekwencja wyborcza wyniosła 18,43%.
• W Chyrowej nowym sołtysem została wybrana Renata  

Czupińska-Pragłowska, a frekwencja wyborcza wyniosła 
32,10%.

• W Dukli przewodniczącym Zarządu Osiedla na kolejną kaden-
cje został wybrany Zenon Leńczyk, a frekwencja wyborcza 
wyniosła 9,41%.

• W Głojscach sołtysem na kolejną kadencję wybrany został  
Andrzej Kusz, a frekwencja wyborcza wyniosła 26,37%.

• W Iwli nowym sołtysem został wybrany Krzysztof Woźniak,  
a frekwencja wyborcza wyniosła 22,35%.

• W Jasionce nowym sołtysem został wybrany Adam Szczurek, 
a frekwencja wyborcza wyniosła 20,25%.

• W Lipowicy sołtysem na kolejną kadencję wybrany został  
Bronisław Matusik, a frekwencja wyborcza wyniosła 58,72%.

• W Łękach Dukielskich nowym sołtysem została wybrana 
Małgorzata Tomkiewicz, a frekwencja wyborcza wyniosła 
41,92%.

• W Łękach Dukielskich – Myszkowskie sołtysem na kolejną 
kadencję wybrany został Zenon Widziszewski, a frekwencja 
wyborcza wyniosła 58,45%.

• W Mszanie sołtysem na kolejną kadencję wybrana została Ewa 
Kaczmarska-Wieckowska, a frekwencja wyborcza wyniosła 
33,33%.

• W Nadolu sołtysem na kolejną kadencję wybrany został  
Wiktor Madej, a frekwencja wyborcza wyniosła 31,34%.

• W Nowej Wsi sołtysem na kolejną kadencję wybrana została 
Teresa Belcik, a frekwencja wyborcza wyniosła 43,70%.

• W Olchowcu sołtysem na kolejną kadencję wybrany został  
Zenon Fedak, a frekwencja wyborcza wyniosła 62,07%.

• W Równem sołtysem na kolejną kadencję wybrany został  
Mariusz Folcik, a frekwencja wyborcza wyniosła 17,06%.

• W Teodorówce nowym sołtysem został wybrany Grzegorz 
Woźniak, a frekwencja wyborcza wyniosła 45,71%.

• W Trzcianie sołtysem na kolejną kadencję wybrana została 
Elżbieta Pustułka, a frekwencja wyborcza wyniosła 21,98%.

• W Tylawie sołtysem na kolejną kadencję wybrany został  
Grzegorz Jadach, a frekwencja wyborcza wyniosła 16,82%.

• W Wietrznie nowym sołtysem został wybrany Piotr Sapok,  
a frekwencja wyborcza wyniosła 35,07%.

• W Zawadce Rymanowskiej sołtysem na kolejną kadencję 
wybrany został Bogdan Płóciennik, a frekwencja wyborcza 
wyniosła 59,12%.

• W Zboiskach sołtysem na kolejną kadencję wybrany został  
Mariusz Łajdanowicz, a frekwencja wyborcza wyniosła 22,43%.

• W Zyndranowej nowym sołtysem został wybrany Pilip 
Krzysztof, a frekwencja wyborcza wyniosła 70,64%.

Halina Głód

Razem możemy wiecej
Na terenie Gminy Dukla działa około 50 

organizacji zarejestrowanych w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, 12 Kół Gospodyń 
Wiejskich-10 działających w strukturach 
Regionalnego Związku Rolników Kółek  
i Organizacji Rolniczych i dwa Koła zareje-
strowane w Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa oraz 9 uczniowskich 
klubów sportowych zarejestrowanych  
w Starostwie Powiatowym w Krośnie. 
Organizacje dbają o rozwój fizyczny, kul-
turalny i duchowy mieszkańców naszej 
małej ojczyzny. W ich strukturach działają 
ludzie, którzy poświęcają swój prywatny 
czas na realizacje celów, które służą spo-
łeczności lokalnej. 

Organizacje pozarządowe z gminy 
Dukla działają prężnie na wielu płasz-
czyznach, organizują imprezy kulturalne, 
zawody, szkolenia, warsztaty, wyjazdy 

krajoznawcze, współpracują z licznymi 
stowarzyszeniami spoza naszego terenu 
oraz instytucjami. 

Gmina Dukla pomaga organizacjom 
pozarządowym finansowo udzielając do-
tacji na wsparcie realizacji zadań, wspiera 
rzeczowo i prawnie. W ramach współpracy 
organizacje informowane są możliwości 
pozyskiwania środków finansowych spoza 
budżetu Gminy Dukla, otrzymują wsparcie 
w zakresie pisania wniosków, wsparcie 
rzeczowe. Dla organizacji pozarządowych 
z terenu gminy Dukla organizowane są 
szkolenia.

W 2018 roku Gmina Dukla w ramach 
współpracy przekazała organizacjom 
pozarządowym środki finansowe, które 
wykorzystano na organizację Kermeszu w 
Olchowcu, Spotkania Folklorystycznego 
w Łękach Dukielskich, V Dni Kultury 

Żydowskiej, Jubileuszu 50 lecia Muzeum 
Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, 
Dni Dziecka, dożynek, pikników rodzin-
nych, Sobótek, prowadzenia świetlic, 
warsztatów rękodzielniczych, teatralnych, 
muzycznych, ogólnopolskiego turnieju 
karate, zajęć sportowych, rajdów rowero-
wych, konferencji naukowych, odnowienie 
zabytku, wyjazdów/koloni wakacyjnych, 
budowę siłowni zewnętrznej, budowę 
Wielofunkcyjnego Centrum Kultury. W ra-
mach dotacji sfinansowano dowóz dziecka 
do ośrodka edukacyjnego do Krosna, a w 
zakresie usług opiekuńczych i specjali-
stycznych usług opiekuńczych wsparciem 
objętych zostało 70 osób. 

W 2018 roku gmina Dukla udzieliła 
organizacjom pozarządowym dotacji na 
kwotę blisko 1 mln. zł. Z przeprowadzo-
nego wywiadu z organizacjami pozarzą-
dowymi wynika, że w 2018 roku niniejsze 
podmioty pozyskały spoza budżetu Gminy 
Dukla kwotę w wysokości 700 900,00 zł. 

Barbara Pudło



str. 6  nr 4/2019 nr 336  str. 7  

XXVI Spotkania Młodych  
Archidiecezji Przemyskiej

Dukla, 12-14 kwietnia 2019 r.

Niedziela Palmowa – XXXIV Światowy Dzień Młodzieży
 przeżywany w Kościołach lokalnych w łączności z Ojcem 

Świętym Franciszkiem i młodymi całego świata.

Hasło roku duszpasterskiego 2018/2019
W Mocy Bożego Ducha 

Tytuł Orędzia Franciszka na XXXIV ŚDM 2019: „Oto Ja służeb-
nica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” (Łk 1, 38)

Hasło SMAP Dukla 2019 - W mocy Bożego Ducha

Program:

PIĄTEK, 12 kwietnia 2019 r.
(od godz. 12.00 do 17.00 – zgłoszenia w recepcjach, 
zakwaterowanie)
18.30 – Zawiązanie wspólnoty połączone ze świadectwem  
z ŚDM Panama:
Dukla Fara (Hala Sportowa), Dukla OO. Bernardyni, Równe
CELEBRACJA – MĘKA CHRYSTUSA WCZORAJ I DZIŚ W 
MOCY BOŻEGO DUCHA I W ŚWIETLE BOŻEGO SŁOWA 

SOBOTA, 13 kwietnia 2019 r.
8.30 – Msze święte w kościołach stacyjnych: Dukla Fara (Hala 
Sportowa), Dukla OO. Bernardyni, Iwla, Jasionka, Równe, 
Wietrzno; kwadrans przed Mszą św. – przygotowanie liturgii.
10.00 – spotkania w 15-osobowych grupach dzielenia (sale paraf. 
szkolne):
Temat: Owoce Ducha Świętego - Królestwo Boże to sprawiedli-
wość, pokój i radość w Duchu Świętym” (por. Rz 14,13-23). 
12.00 – Podsumowanie pracy w grupach i modlitwa Anioł Pański 

13.00 – Wspólny obiad dla wszystkich uczestników – Dukla – sta-
dion MOSiR

SPOTKANIA Z CYKLU DUMNI Z EWANGELII  
(14.00-17.30) – do wyboru: 

14.30 – 15.15 – W mocy Bożego Ducha budujemy Europę Du-
cha – spotkanie przy Krzyżu SMAP „ustawionym” na punkcie 
granicznym Polska-Słowacja. Celebracja – Proklamacja Dekalogu 
(trwały fundament wspólnoty europejskiej) + koronka do Miło-
sierdzia Bożego (w językach polskim, słowackim, ukraińskim  
i węgierskim)

Spotkania ze świadkami wiary i chrześcijańskiej kultury: 
SCENA GŁÓWNA

a) Zespół ADOREMUS (inicjatywa lokalnej młodzieży) – 14.00
b) Zespół klerycki WSD Przemyśl Spes – 14.30
c) Koronka do Bożego Miłosierdzia – 15.15

d) świadectwo Rafała Wilka – 15.30
d) Koncert i świadectwa Zespołu niemaGOtu – scena główna 
– 16.00 

Lokalne inicjatywy:
- Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli
- Pustelnia św. Jana
- Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowego w Bóbrce
- „Namiot Abrahama” – projekt SNE (świadectwo, rozmowa, mo-

dlitwa, taniec)

HALA SPORTOWA
14.00 – 17.30 Centrum duchowości, kierownictwa i towarzysze-
nia młodym w odkrywaniu życia i jego piękna w różnych powo-
łaniach – rozmowy o życiowych wyborach w ramach projektu:
• możliwość spotkań i rozmów indywidualnych na temat życia  

i powołania (miłość, małżeństwo, rodzina, kapłaństwo, zakony 
- sami ale nie samotni)

• spotkanie z osobami towarzyszącymi na drodze powołania
• modlitwa o powołania i za powołanych… 
• Kierunek ŚDM Lizbona 2022 – projekt DC ŚDM AP (ks. Socha 

i ks. Szczepański)

14.00 – 16.00 - Kościół ciszy… w milczeniu przed Panem – ado-
racja Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi świętej 
– Dukla Fara
16.30 – 18.00 (w trakcie trwania koncertu) Wspólna kolacja – Du-
kla – Stadion MOSiR
19.00 – SPOTKANIE PRZY KRZYŻU – „Oto ja, Służebnica Pań-
ska… aż po Krzyż Pana”
Dukla Fara – Hala Sportowa, Dukla – OO. Bernardyni, Równe

NIEDZIELA, 14 kwietnia 2019 r.
8.00 – Jutrznia – modlitwa poranna – kościoły, hala sportowa
8.30 – Spotkania w grupach dzielenia (sale parafialne i szkolne)
Temat: W mocy Bożego Ducha dzielę się owocami Ducha Świę-
tego (jak smakować i jak dzielić się owocami Ducha – moja misja 
w mocy Bożego Ducha)
11.00 - Obrzęd poświęcenia Palm (Rynek Miasta i procesja pal-
mowa na stadion sportowy (400 m) + EUCHARYSTIA – cele-
browana przez Nuncjusza Apostolskiego i Ks. Abpa A. Szala oraz 
przemyskich i zaproszonych Księży Biskupów ze Słowacji, Ukra-
iny, Węgier oraz duszpasterzy
- przed rozesłaniem obrzęd przekazania znaku misji – książka 
„Kształtowanie charakteru” o. Mariana Pirożyńskiego CSsR

Jedziemy na finał 
ogólnopolski!

26 marca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszo-
wie odbył się etap wojewódzki XVIII edycji konkursu „Pozna-
jemy Parki Krajobrazowe Polski”.

W konkursie udział wzięły czteroosobowe drużyny reprezen-
tujące poszczególne parki krajobrazowe województwa podkarpac-
kiego. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testów z zakresu 
biologii i geografii oraz wiedzy dotyczącej parków krajobrazo-
wych województwa podkarpackiego. Dodatkowo uczestnicy mu-
sieli wykazać się umiejętnością rozpoznawania roślin i zwierząt 
chronionych. 

Organizatorzy prezentując wyniki konkursu wyczytywali 
szkoły od ostatniego miejsca. Emocje związane z ogłoszeniem 
wyników z każdą chwilą przybliżały naszych uczniów do podium. 
Najpierw była radość - jesteśmy w najlepszej trójce, chwilę póź-
niej mamy w najgorszym wypadku drugie miejsce i kulminacyjny 
punkt - kto zostanie wywołany na scenę jako kolejny? Wywołana 
została szkoła z Narola - czyli zostaliśmy tylko my - pierwsze 
miejsce dla Zespołu Szkół nr 2 w Dukli!!!!

Nasza drużyna wystartowała w składzie: Aleksandra Bel-
czyk, Wiktora Jakieła, Aleksandra Smaś i Bartosz Zych (opie-
kun Małgorzata Kusiak) i będzie reprezentowała województwo 
podkarpackie na finale ogólnopolskim konkursu, który odbę-
dzie się w czerwcu na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych.

Jan Drajewicz, fot na str. 12

Koncert Dave Nilaya 
z okazji Dnia Kobiet

8 marca br. w sali kinowo -teatralnej w Dukli odbył się koncert pt. 
„Z Włoch dookoła świata” zorganizowany był z okazji „Dnia Kobiet”. 
Na scenie pojawił się włoski artysta Dave Nilaya. Licznie zebrana pu-
bliczność usłyszała najpiękniejsze włoskie utwory oraz największe hity ze 
świata muzyki rozrywkowej. Przez półtorej godziny koncertu można było 
przenieść się do świata muzyki z „najwyższej półki”. Dave Nilaya, który na 
co dzień występuję na scenach w całej Europie, pokazał klasę oraz kunszt 
artystyczny, który zapamiętamy na długo. 

Artur Szajna

Dave Nilaya podczas koncertu w Dukli

Uczestnicy koncertu

I Zlot Absolwentów 
Szkół Podstawowych 
i Gimnazjów 

21 marca uczniowie klas trzecich gimnazjum i ósmoklasiści 
wyposażeni w pamiątkowe plakietki wyruszyli z Dukli na szlak 
turystyczny. Nad całą zlotowa społecznością czuwał Pan Bartosz 
Szczepanik i Pan Jakub Szczurek, którzy reprezentowali odpo-
wiednio Gminę Dukla i Zarząd Karpackich Parków Krajobrazo-
wych. Celem wędrówki był szczyt góry Cergowej i zlokalizowana 
na nim wieża widokowa. W poszukiwaniu wiosny wszyscy dziel-
nie przemierzyli drogę pośród pojawiających się nieśmiało pierw-
szych oznak budzącej się do życia przyrody. Sprzyjająca aura  
i duża grupa młodych okazała się gwarantem udanego spotkania 
i miłego spędzenia czasu. Rekompensatą za wysiłek włożony  
w zdobycie szczytu były widoki z wieży. Niejedne wprawne oczy 
wypatrzyły zarysowujące się szczyty Tatr. Dobra widoczność 
pozwoliła też miejscowym wypatrzeć swoje domostwa w okolicz-
nej Jasionce, czy też obserwować natężenie ruchu na lokalnych 
drogach. Na szczycie uczniowie wzięli udział w przygotowanych 
przez organizatorów konkursach i podjęli udane próby stworzenia 
fajnej, integracyjnej atmosfery.

Droga powrotna była ukierunkowana na jeden cel - ognisko. 
Przy standardowo zastawionym stoliku (kiełbasa, chleb, musz-
tarda, ketchup) każdy mógł „wrzucić coś na ruszt”. Przy ognisku 
odbyło się też podsumowanie zlotowych konkursów. Wyróżnieni 
uczniowie odebrali z rąk dyrektora Jana Drajewicza dyplomy 
i nagrody. Wśród wędrujących widać było dużo uśmiechu i za-
dowolenia, pogoda dopisała, apteczka nie była potrzebna, więc 
podsumowanie może być tylko jedno - I Zlot Absolwentów Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów był udany, satysfakcjonujący i bę-
dziemy go bardzo dobrze wspominać.

Jan Drajewicz, fot na str. 12
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Leon Bukatowicz 
– komisaryczny burmistrz Dukli cz. 3

Leon Bukatowicz 31 V 1936

Oskarżony Leon Bukatowicz, zamiesz-
kały przed wojną w Dukli, był aplikantem 
rusińskiego adwokata znanego na tym 
terenie ukraińskiego działacza nacjona-
listycznego. Podobna działalność Leona 
Bukatowicza znana była władzom polskim 
jeszcze przed wybuchem wojny, dlatego 
zarządzono wówczas inwigilację jego 
pocztowej korespondencji. Stwierdzono 
wtedy, że Bukatowicz otrzymywał bro-
szury w języku ukraińskim nawołujące do 
nieposłuszeństwa państwu polskiemu i w 
związku z tym aresztowano go zaraz po 
wybuchu wojny, co ustalono na podstawie 
zeznań świadków zatrudnionych przed,  
w czasie i po wojnie w dukielskim Urzę-
dzie Pocztowym jak i samego Bukatowi-
cza. Jest notorycznie znane, jak stwierdził 
sąd, że organizacje nacjonalistów ukra-
ińskich na terenie Polski miały w okresie 
międzywojennym swoje centrale w hitle-
rowskiej Rzeszy i otrzymywały stamtąd 
dyrektywy. Tym należy tłumaczyć fakt 
aresztowania Bukatowicza przez władze 
polskie we wrześniu 1939 r. za współpracę 
jego z Niemcami, co ustalono na pod-
stawie zeznań świadków mieszkających  
w Dukli jak i samego oskarżonego.  
W czasie działań wojennych Bukatowicz 
odzyskał wolność i zetknął się z niemiec-
kim Atrskomendantem, który powierzył 
mu stanowisko komisarycznego burmi-
strza miasta Dukla. Biorąc po uwagę, że 
Bukatowicz nie był przed tym burmistrzem 
i że tego rodzaju stanowiska Niemcy po-
wierzali ludziom zaufanym, sąd doszedł do 
wniosku, że albo jego przedwojenna dzia-
łalność była znana władzom niemieckim, 
albo od razu musiał u nich zadeklarować 
jak najdalej idącą chęć współpracy. Już 
na początku okupacji Bukatowicz okazał 
się nieprzejednanym wrogiem Polaków  
a Niemców traktował entuzjastycznie, jako 
swych oswobodzicieli i wierzył całkowi-
cie w ich zwycięstwo. Dlatego zeznania 
Schmatzlera, że Bukatowicz donosił do 
Gestapo na Polaków, nabierają wszelkich 
cech prawdopodobieństwa. Dalsze dowody 
jego działalności przeprowadzone w toku 
postępowania karnego doprowadziły sąd 
orzekający do niezbitego przekonania, że 
Schmatzler twierdząc, iż Bukatowicz był 
konfidentem Gestapo – zeznał prawdę. 
Świadek Zapotoczny wskazał, że niejaki 
starorusin Bajko przeciwstawiał się ukra-
inizacji wsi łemkowskich i z tego powodu 

został przez Niemców aresztowany. Bajko 
po wyjściu z więzienia powiedział do 
świadka Zapotocznego, że do jego aresz-
towania przyczynił się Bukatowicz i pro-
boszcz grecko-katolickiej parafii pw. św. 
Mikołaja w Zyndranowej - ksiądz Wasyl 
Kolasa. Inny świadek pochodzący z Dukli 
zeznał, że przebywając także wówczas  
w więzieniu zetknął się ze synem Bajki, 
również aresztowanym i ten na pytanie  
o powód ich aresztowania odpowiedział: 
„Bukatowicz”. Przesłuchiwany Bukato-
wicz podał, że w sprawie Bajki interwe-
niował osobiście u niemieckiego inspek-
tora Gartnera w Jaśle. Kolejny świadek 
w sprawie, pochodzący z poddukielskiej 
miejscowości zeznał, że Bukatowicz 
przebywał często w towarzystwie gesta-
powców i to nie tylko w biurze Magistratu 
ale też chodził z nimi po mieście i razem 
odwiedzali restaurację, którą prowadzący 
Ukrainiec Masik znany był jako konfident 
Gestapo. W lutym 1941 roku świadek 
ten widział, jak po wyjściu Bukatowicza  
z gestapowcami z owej ukraińskiej restau-
racji, Gestapo natychmiast aresztowało 
Polaków: Kazimierza Kolankę i Ludwika 
Szubrychta, po czym Kolanko trafił do 
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. 
Fakt ten potwierdził także inny świadek 
zamieszkały w Dukli. W dalszym ciągu 
zeznań poddukielskiego świadka, dowia-
dujemy się, że w 1945 roku przeglądając 
akta w Urzędzie Miejskim w Dukli przy 
objęciu obowiązków burmistrza, odnalazł 
spis wszystkich polskich przedwojennych 
organizacji, podpisany przez Bukatowicza 
i skierowany do Gestapo w Jaśle. Bukato-
wicz przyznał na rozprawie, iż wysłał ten 
wykaz dodając, że oprócz wykazu organi-
zacji były tam wymienione osoby stojące 
na ich czele, a uczynił to na polecenie 
Gestapo, które musiał wykonać. Podał 
jednak, że nie znając nazwisk przywódców 
oddziałów dukielskich polskich organiza-
cji, ustalał je przez rozpytanie urzędników 
Magistratu. Zestawiając te wszystkie fakty 
z działalności Schmatzlera, Sąd doszedł 
do przekonania, że oskarżony Leon Buka-
towicz jako konfident donosił na Gestapo, 
co stanowi zbrodnię przewidzianą w art. 4  
§ 1 i 3 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r.  
o wymiarze kary dla faszystowsko-hitle-
rowskich zbrodniarzy winnych zabójstw 
i znęcania się nad ludnością cywilną  
i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Pol-

skiego. Wobec dostatecznych dowodów 
winy oskarżonego, w tym zeznań jednego 
ze świadków, który stwierdził, że organi-
zacje podziemne ustaliły Bukatowicza za 
konfidenta Gestapo, Bukatowicz broniąc 
się przeciwko zarzutom, że był konfiden-
tem Gestapo twierdził, że poza zbiorowym 
aresztowanym z dnia 5 czerwca 1941 roku, 
nie było aresztowania na terytorium Dukli. 
Prócz stwierdzonych aresztowań Bajki  
z rodziną, Kolanki i Szubrychta, Schmat-
zler zeznał, że w Iwoniczu i Dukli prze-
prowadzono odrębne akcje i aresztowania 
około 60 osób. Po przecięciu w 1941 roku 
w miejscowości Lipowica kabla na Barwi-
nek, gestapowiec Davier zażądał od Buka-
towicza listy zakładników, Polaków będą-
cych studentami. Bukatowicz odpowiedział 
wówczas, że studentów w Dukli nie ma,  
a znał wtedy w Dukli jedynie studenta Hasz-
czewskiego, syna miejscowego inżyniera 
geodety. Davier zażądał wtedy zakład-
ników z Gminy Nadole, na terenie której 
leżała wówczas Lipowica. W takiej sytu-
acji została wykorzystana miesięczna lista 
zakładników sporządzona wcześniej przez 
sekretarza miejskiego w Dukli Zapotocz-
nego, z której Davier wybrał kilkanaście 
osób, które następnie zostały aresztowane. 
Wówczas to według zeznań Bukatowicza, 
zwrócił on uwagę Davierowi, dlaczego 
wybrał Stańkowskiego, brata dukielskiej 
nauczycielki i dyrektorki szkoły powszech-
nej żeńskiej – Celiny Stańkowskiej. Po tym 
zdarzeniu, na polecenie władz niemiec-

XIII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI 
POLSKIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ

 dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu krośnieńskiego

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

Konkurs Wielkanocny
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ, KRASZANKĘ,

MALOWANKĘ, STROIK ORAZ PALMĘ WIELKANOCNĄ

1. W konkursie mogą wziąć udział dorośli i dzieci z terenu Gminy 
Dukla.
2. Prace należy składać 4 kwietnia 2019r. do godz. 15.00 w siedzibie 
Ośrodka Kultury w Dukli, Transgraniczne Centrum Kultury. Trakt Wę-
gierski 38, tel. 662054407
3. Prace oceniane będą w kategoriach:
 a) pisanka, kraszanka, malowanka zdobiona metodą tradycyjną
 b) pisanka współczesna 
 c) palma wielkanocna do 300 cm maksymalnie
 d) stroik wielkanocny
 
oraz w kategoriach wiekowych:
a). Szkoła podstawowa klasy:
- 0 – IV
- VI – VIII i gimnazjum
b). Szkoły średnie i dorośli

4. Prace wykonane metodą tradycyjną będą wyżej oceniane. 
 (Prace bez metryk nie wezmą udziału w konkursie)

5. Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 kwietnia na stronie interneto-
wej www.ok.dukla.pl
6. Komisja konkursowa w każdej kategorii przyzna nagrody oraz 
wyróżnienia.

7. Rozdanie nagród odbędzie się podczas „KIERMASZU 
WIELKANOCNEGO” o godz. 13.30 w nowym budynku 
Ośrodka Kultury w Dukli, ul. Trakt Węgierski 38. - więcej na 
www.ok.dukla.pl
8. Prac należy odebrać do 19 kwietnia do godziny 16.00
9. Każda praca musi posiadać metrykę
Kategoria……………….. 
Klasa, szkoła (kat. wiekowa)………………..
Imię i nazwisko autora………………..
Imię i nazwisko opiekuna, nr tel………………….
W przypadku osoby dorosłej miejscowość i podpis
Przystępując do konkursu akceptuję regulamin, jednocześnie wyra-
żam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OŚRODEK 
KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w celu pro-
mocji w galerii foto video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. 
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kon-
troli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych.

………………….……………………..
 podpis autora

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU:
1. Konkurs organizowany jest w trzech etapach: szkolnym, gmin-
nym i powiatowym.
2. Uczestnicy konkursu podzieleni są na trzy kategorie wiekowe:
- uczniowie szkól podstawowych z klas 4-6,
- uczniowie kl. VII, VIII i gimnazjum,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 
 3. Etapy eliminacji:
 - etap gminny: 5 kwietnia br. o godz. 9.00, sala widowiskowo-
-kinowa Ośrodka Kultury w Dukli. 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres norbert@dukla.pl do dnia 
2 kwietnia 2019r. do godz. 15.00

Uwaga! Karta zgłoszenia musi zawierać:
1. imię i nazwisko ucznia ……………….
2. nazwa szkoły ………………….

3. klasa (wiek) …………………..
4. tytuł , imię i nazwisko autora utworu …………………….
5. imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia, tel. kom 
………………….……
 
 - etap powiatowy odbędzie się w Internacie ZS w Iwoniczu  
– ul. Zadwór 15 :
dla szkół podstawowych - 09. 04. 2019 r. od godz. 9.00
dla kl. VII, VIII i gimnazjum, - 09. 04. 2019 r. od godz. 11.00
dla szkół ponadgimnazjalnych - 09. 04. 2019 r. od godz. 13.00.
(szkoły ponadgimnazjalne nie biorą udziału w etapach gminnych, 
bezpośrednio zgłaszają się na etap powiatowy)
Ogłoszenie wyników konkursu połączone z wręczeniem nagród 
nastąpi w dniu konkursu po przesłuchaniach w każdej kategorii 
wiekowej. 
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u dokończenie ze str. 9

XIII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
Radni Rady Miejskiej w Dukli kadencja 2018 - 2023

Mariusz Folcik
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli 

(radny z okręgu wyborczego Równe)

Bogdan Maciejewski 
Przewodniczący Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji (radny z okręgu 
wyborczego: Dukla)

Roman Drajewicz 
z-ca Przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Finansów (radny z okręgu 
wyborczego: Teodorówka)

Ewa Szymko
radna z okręgu wyborczego: Iwla

Ewa Dubiel 
z-ca Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej (radna z okręgu wybor-
czego: Głojsce)

Bogdan Drozd 
z-ca Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji  
(radny z okręgu wyborczego: Równe)

Bohdan Gocz
radny z okręgu wyborczego: Zyndra-

nowa, Tylawa, Barwinek, Mszana  
i Olchowiec

Bogusław Karkoszka 
Przewodniczący Komisji Budżetu 
i Finansów (radny z okręgu wybor-

czego: Jasionka)

Ewa Przystasz 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

(radna z okręgu wyborczego: 
Wietrzno)

Magdalena Krukar 
Przewodnicząca Komisji Kultury, 

Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatel-
skich (radna z okręgu wyborczego: 

Łęki Dukielskie)

Paweł Kuffner 
z-ca Przewodniczącego Komisji Roz-
woju Gospodarczego i Środowiska 

(radny z okręgu wyborczego: Dukla)

Adam Faustus 
Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Środowiska (radny 
z okręgu wyborczego: Cergowa)

Justyna Zimny-Frużyńska
 z-ca Przewodniczącego Komisji 

Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw 
Obywatelskich (radna z okręgu 
wyborczego: Nadole, Zboiska)

Piotr Węgrzyn
z-ca Przewodniczącego rady Miejskiej w Dukli 
(radny z okręgu wyborczego: Łęki Dukielskie)

Teresa Belcik
z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli 
(radna z okręgu wyborczego: Lipowica, Nowa 

Wieś, Trzciana, Zawadka Rymanowska)

 4. Uczestnicy prezentują po 1 utworze poetyckim polskiego 
autora wg. własnego wyboru. Czas prezentacji nie może prze-
kroczyć 5 minut.
 
 KRYTERIA OCENY I NAGRODY
 1. Oceny prezentacji na każdym etapie eliminacji dokonuje jury 
powołane przez organizatorów.
 2. Kryteria oceny: - dobór i rozumienie tekstów, - interpretacja 
utworów, - poprawność i ekspresja prezentacji, - dykcja oraz opa-
nowanie tekstu.
 3. Laureaci etapu szkolnego i gminnego otrzymują pamiątkowe 
dyplomy. Laureaci finału powiatowego otrzymują nagrody ufun-
dowane przez organizatorów.
 
UWAGI OGÓLNE
1. Koszty eliminacji pokrywają organizatorzy poszczególnych 
etapów.
2. Koszty podróży na eliminacje powiatowe i finał konkursu po-
okrywają jednostki delegujące.
3. Uczniowie przyjeżdżają na konkurs z opiekunem.

XXIII Gminny Przegląd Piosenki Znanej  
i Lubianej 2019 r.

4. Na podstawie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że: niezbędna jest zgoda Rodzica lub 
opiekuna prawnego dzieci i młodzieży niepełnoletniej na udział  
w XIII powiatowym Konkursie Polskiej Poezji Patriotycznej – 
wzór poniżej:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych mojego 
dziecka i fotografowanie podczas XIII Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej. Zgadzam się rów-
nież na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach interne-
towych powiatu i gmin, w dwumiesięczniku „Nasz Powiat” oraz  
w lokalnej prasie.

podpis ……………………………………………….

Można wyrazić taką zgodę zbiorczo na jednej liście reprezentan-
tów szkoły zawierając treść jw. A poniżej podpisy.

W tym roku mile widziane będą utwory z repertuaru  
Alicji Majewskiej
„Ballado mateńko, żarliwe kochanie Duszy i sercu tak miłe
Daj światu zadumę, daj ptakom śpiewanie A nam cierpliwym daj 
siłę”

• „Bywają takie dni” 
• „Jeszcze się tam żagiel bieli” 
• „Dla nowej miłości” 
• „Odkryjemy miłość nieznaną” 
• „Marsz samotnych kobiet”

REGULAMININ 
Przegląd odbędzie się 26 kwietnia 2018r. o godz. 9.00 w sali wi-
dowiskowej OK w Dukli
Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać na adres norbert@
dukla.pl do 19 kwietnia do godz.16.00 
1. Przegląd jest imprezą otwartą dla dzieci i młodzieży z terenu 
miasta i gminy Dukla 
2. Przegląd przeprowadzony zostanie w następujących katego-
riach wiekowych: 
 I - do lat 6 II - klasy od I-III III - klasy IV-VI IV – VII, VII  
i gimnazjum V - dorośli 
3. Każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór polskiego wyko-
nawcy (długość utworu maksymalnie do 3 minut). 
4. Oceny prezentacji dokona powołana przez organizatora komisja 
artystyczna. 
5. Kryteria oceny: dobór repertuaru, poziom wykonania i ogólny 
wyraz artystyczny. 
6. Komisja przyzna nagrody, może przyznać GRAND PRIX 
przeglądu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie  
i ostatecznej jego interpretacji. 
Laureaci konkursu zostają zakwalifikowani do VI Powiatowego 
Przeglądu Piosenki Znanej i Lubianej, który odbędzie się 10 maja 
2019 r. 

Karta Zgłoszenia XXIII Gminny Przegląd Piosenki Znanej 
i Lubianej 2019r. 
 
- imię i nazwisko wykonawcy……………………….…..…. 
- kategoria………………………………….. 
- instytucja delegująca……………………………..…… 
- tytuł utworu…………………….……..…… 
- imię nazwisko opiekuna, telefon………………….………. 
Akceptując regulamin jednocześnie wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą 
w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto 
video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, że podanie 
danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarza-
nia danych, prawo dostępu do treści swoich danych.

 .....................................................................
 (podpis prawnego opiekuna) 
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ciąg dalszy na str. 15 u 

I miejsce dla ZS nr 2 w Dukli

I Zlot Szkół Podstawowych i Gimnazjów

Muzyczne spotkanie z Moniuszką

Zwycięska drużyna z Dukli z dyrektorem szkoły Janem Drajewiczem (pierw-
szy z prawej), ZKPK i Marią Kurowską (w środku)

Na szczycie Góry Cergowej 
Fot. [arch. ZS nr 2]Odpoczynek przy „Złotej studzience”

Ola Belczyk odbiera dyplom od p. Marii Kurowskiej z Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego

Fragment wystawy - instrumenty muzyczne ze świata
Fot. Mateusz Such

Uczestnicy spotkania

Muzyczne spotkanie z Moniuszką
W związku z 200. rocznicą urodzin Sta-

nisława Moniuszki i ustanowieniem roku 
2019 Rokiem Stanisława Moniuszki 25 
marca w Muzeum Historycznym - Pałac w 
Dukli odbyło się otwarcie dwóch wystaw: 
Wilfried de Meyer i jego kolekcja instru-
mentów z różnych krajów świata oraz 
Instrumenty muzyczne z czasów Stani-
sława Moniuszki ze zbiorów Anny i Jacka 
Grocholskich. Wernisaż połączony był z 
koncertem pieśni Stanisława Moniuszki, w 
wykonaniu Macieja Janasa – fortepian oraz 
Anety Aszlar – sopran i Michała Kondy-
jowskiego – tenor.

Na pierwszej z wystaw zaprezento-
wanych zostało ok. 200 instrumentów  
z różnych krajów świata w oryginalnym  
i miniaturowym wykonaniu oraz kilkadzie-
siąt figurek porcelanowych i ceramicznych 
z instrumentami muzycznymi. Ten zbiór 
instrumentów zgromadził Wilfried de 
Meyer, Belg z pochodzenia, który urodził 
się w Antwerpii, ale od wielu lat mieszka 
w Gorlicach. Podróżował wiele po świecie 
jako marynarz i jako kierowca, intere-
sował się kulturą odwiedzanych krajów.  
Z tych zainteresowań rozwinęła się pasja 
kolekcjonerska. Zgromadził kilkanaście 
kolekcji tematycznych, m.in.: znaczków, 
pocztówek, medali, strojów ludowych, 
flamandzkich koronek, sztućców oraz por-
celanowych i ceramicznych czajniczków 
do herbaty i kawy z różnych stron świata. 
Swoje zbiory prezentował na wielu wysta-
wach w muzeach w Polsce i za granicą.  
W naszym Muzeum również mogliśmy 
oglądać kilka kolekcji. Od wielu lat zwią-
zany jest z naszym krajem, który stał się 
jego drugą ojczyzną. Był prezesem To-
warzystwa Belgijsko-Polskiego. Podczas 
stanu wojennego organizował pomoc 
humanitarną i rozwoził paczki z darami z 
Belgii. Z żoną Teresą dzielą się z innymi 
swoją pasją kolekcjonerską. Każda z wy-
staw to niepowtarzalna podróż po kultu-
rach świata.

Podczas wernisażu zostały zapre-
zentowane najciekawsze egzotyczne in-
strumenty z kolekcji Wilfrieda de Meyer  
w połączeniu z prezentacją dźwiękową. 
Ta muzyczna podróż rozpoczęła się od in-
strumentów z Ameryki Południowej: fletni 
pana (antary) – peruwiańskiego instru-
mentu wykonanego z bambusa, którego 
nazwa wiąże się z mitem o nimfie Syrinks, 
następnie marakasów – instrumentów per-
kusyjnych, przypominających grzechotki, 
kolejne to: damaza - indiański instrument 

z naturalnej skóry i drewna, 
ręcznie malowany oraz kij 
deszczowy, inaczej zaklinacz 
deszczu, którego dźwięki imi-
tują spadające krople deszczu. 

Z instrumentów pochodzą-
cych z Afryki zaprezentowana 
została: zanza (znana też jako 
kalimba) – instrument z tykwy 
należący do grupy idiofonów 
szarpanych oraz bębny djembe, 
mające kształt kielicha z mem-
braną ze skóry koziej, nacią-
gniętej za pomocą specjalnie 
splatanego sznura.

Z Australii demonstrowane 
było didgeridoo, co znaczy 
dosłownie „czarny trębacz” 
– instrument w kształcie rury  
o długości ok. 1 metra. Didgeri-
doo pochodzi od australijskich 
Aborygenów i często uważany 
jest za jeden z najstarszych in-
strumentów dętych na świecie. 

W Europie do ciekawych 
instrumentów perkusyjnych 
zaliczane są kastaniety (z hisz-
pańskiego castañetas - „kasz-
tan”) – instrument perkusyjny 
wynaleziony w Hiszpanii, sto-
sowany głównie przy wykonywaniu tańca 
hiszpańskiego – flamenco. 

Druga wystawa to: Instrumenty mu-
zyczne z czasów Stanisława Moniuszki 
ze zbiorów Anny i Jacka Grocholskich. 
Państwo Grocholscy, prosili o krótkie ich 
przedstawienie, jako patriotów lokalnych  
i ich zbiory taki mają wydźwięk. Wyekspo-
nowane na tej wystawie instrumenty były 
popularne w XIX w., a więc w czasach, 
kiedy żył i tworzył Stanisław Moniuszko, 
w czasach podzielonej między zaborców 
Rzeczypospolitej.

Stanisław Moniuszko, wielki twórca 
polskiej opery narodowej i twórca pieśni 
narodowych urodził się 5 maja 1819 roku 
w majątku Ubiel k. Mińska, na dzisiejszej 
Białorusi. Jego ojciec Czesław uczestni-
czył w kampanii napoleońskiej. Pierw-
szych lekcji gry na fortepianie udzielała mu 
matka Elżbieta, z domu Madżarska.

Moniuszko o początkach swoich kon-
taktów z muzyką pisał z Wilna w liście: 
Pierwszą szkołą pojmowania muzyki były 
dla mnie Śpiewy historyczne Niemcewicza, 
wykonywane dziwnie miłym głosem przez 
moją Matkę (list do Adama Kirkora z 21 XI 
1856 w zb. BJ). Muzyki później uczył się 

w Warszawie u Augusta Freyera, następnie 
w Mińsku u Dominika Stefanowicza. W 
latach 1937-40 studia podjął u Karola Run-
genhagena w Berlinie, ponieważ Szkoła 
Główna Muzyki w Warszawie, w której 
uczył się m. in. Fryderyk Chopin, została 
zamknięta po powstaniu listopadowym.  
W tamtym okresie powstały pierwsze pie-
śni, utwory na fortepian, kwartet smycz-
kowy, utwory religijne, utwory sceniczne, 
m.in. w 1839 skomponował muzykę do 
komedii Fredry Nocleg w Apeninach.  
W Berlinie wydane zostały też jego Trzy 
śpiewy (Sen, Niepewność i Moja piesz-
czotka) do słów Adama Mickiewicza. Po 
powrocie do ojczyzny osiadł w Wilnie  
i założył liczną rodzinę (w 1840 r. wziął 
ślub z Aleksandrą Mullerówną), podjął 
pracę organisty w tamtejszym kościele św. 
Jana i uczył gry na fortepianie. Założył 
zespół chóralny oraz orkiestrę, z którymi 
wykonał Requiem Mozarta, fragmenty ora-
toriów Stworzenie świata Józefa Haydna 
i Paulus Mendelssohna. W Wilnie po-
wstały operetki i wodewile, m.in.: Ideał, 
Nowy Don Kiszot, skomponował kwartet 
smyczkowy, mszę, litanię ostrobramską 
na chór, orkiestrę lub fortepian, Bajkę w 

Michał Kondyjowski - tenor  
i Aneta Aszlar - sopran

Fot. [arch. ZS nr 2]
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kich, Bukatowicz zarządził sporządzanie 
w Dukli comiesięcznej listy zakładników, 
według porządku alfabetycznego. 

Sąd Apelacyjny rozważył wszystkie do-
wody ujawnione na rozprawie i doszedł do 
przekonania, że żaden z dowodów nie obala 
ustaleń dotyczących winy oskarżonego. 

Z zeznań świadków wynika natomiast, 
co sąd wziął pod uwagę, że Bukatowicz 
dbał o dobrą gospodarkę Zarządu Miej-
skiego w Dukli oraz opiekę społeczną 
i że w jego działalności odznaczają się 
wyraźnie dwa okresy. Pierwszy to okres 
zwycięstw niemieckich i wtedy Bukato-
wicz deklarował się wyraźnie jako entu-
zjasta faszystowskich okupantów, wierząc  
w zwycięstwo Niemiec. Drugi okres przy-
padający podczas jego pobytu w Dukli, to 
okres nieustannych klęsk faszystowskich 
Niemiec. Bukatowicz jako człowiek inte-
ligentny, zdawał sobie sprawę, że stanął 
po stronie tych, którzy poniosą wkrótce 
klęskę. Korzystając z przeniesienia do 
Rymanowa na nowe miejsce urzędowania, 
całkowicie zmienił swe oblicze. Jeszcze w 
Dukli zaczął separować się od nacjonali-
stów ukraińskich i wyraźnie starał się zjed-
nać sobie Polaków. Nie bez wpływu na to 
pozostawał zapewne fakt, że zbliżył się do 
pewnej polskiej rodziny noszącej nazwisko 
Jarosz, z której pochodziła jego narzeczona 
a późniejsza żona.

Sąd uznał, że trudno jednak uwierzyć 
jest w to, by Bukatowicz w tak szybkim 
czasie tak radykalnie się zmienił, albo-
wiem zmiana ta wiązać musiała się z klę-
ską faszyzmu i wynikała z obawy przed 
odpowiedzialnością i chęcią zapewnienia 
sobie odwrotu i obrony. W chwili zbliża-
nia się frontu Bukatowicz uciekł wraz z 
Niemcami, tłumacząc się rzekomo obroną 
przed zemstą ukraińskich nacjonalistów. 
Ich wpływy nie sięgały jednak tak daleko 
i w obawie przed nimi nie trzeba było 
uciekać aż poza granice kraju. Przybył do 
Czechosłowacji, gdzie podał się za Polaka, 
zniszczył ukraińską kartę rozpoznawczą i 
jako Polak wrócił do kraju. Podjął pracę 
na Śląsku, gdzie został rozpoznany i ujęty. 
Był wtedy dorosłym i inteligentnym czło-
wiekiem z wyższym wykształceniem. Bę-
dąc jeszcze przed wojną bardzo czynnym 
działaczem ukraińskim i w ciągu kilku lat 
zapewne nie zmieniło się jego poczucie 
narodowe; a wyrzekł się swej narodowości 
tylko dlatego, że chciał zatrzeć ślady swej 
zbrodniczej działalności.

Wymierzając oskarżonemu karę – 
sąd miał na uwadze jego wiek, poziom 

umysłowy, sposób i pobudki 
działania, zachowanie się przed 
i po dokonaniu zarzucanych mu 
czynów, a wreszcie społeczne 
niebezpieczeństwo jakie przed-
stawia sobą sfanatyzowany 
ekstremista nacjonalistyczny, 
gotowy wszelkimi metodami  
i za wszelką cenę współpracować 
ze zbrodniczymi organizacjami 
faszystowsko-hitlerowskimi. 

Zryw bojowników o demokra-
cję i niepodległość, śmierć Pola-
ków zamordowanych w Dukli, 
męki ofiar Gestapo i doświadcze-
nia krwawej okupacji, nakładają 
obowiązek zabezpieczenia społe-
czeństwa przed odrodzeniem się 
zbrodniczej działalności faszy-
stowsko-hitlerowskiej, podał to 
Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu 
wydanego orzeczenia karnego. 

Kary dodatkowe wymierzone 
Bukatowiczowi wynikają z art. 7 
dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. 
o wymiarze kary dla faszystow-
sko-hitlerowskich zbrodniarzy, 
zaś wobec konfiskaty majątku,  
o opłatach i kosztach orzeczono w 
myśl art. 461 kpk i art. 4 dekretu 
o opłatach w sprawach karnych. 
Tak w uzasadnieniu wyroku doty-
czącym Leona Bukatowicza Sąd 
Apelacyjny w Warszawie prawie 
siedemdziesiąt lat temu opisał jego 
postepowanie i wydarzenia z tym 
związane podczas okupacji hitle-
rowskiej w Dukli.

Orzeczoną karę pozbawienia 
wolności (więzienia) Leon Buka-
towicz odbywał w więzieniu w 
Rzeszowie. 24 września 1966 roku 
był sprawdzany przez Wydział „C” 
KW MO w Rzeszowie, (narodo-
wość: polska; obywatelstwo: pol-
skie), zamieszkały w Chorzowie, 
w Centralnej Kartotece Informa-
cyjnej KG MO nie figurował, 18 
listopada 1955 roku nie pracował. 
Stąd możemy dojść do przekona-
nia, iż całej orzeczonej kary łącznej 
pozbawienia wolności nie odbył. 
Najprawdopodobniej wobec jego 
osoby musiała być zastosowana 
amnestia oraz jego sprawowanie 
w więzieniu musiało rokować do-
bre perspektywy i z tej przyczyny 
został przedterminowo zwolniony 
z odbycia reszty kary. Tak więc z 
dwunastu lat pozbawienia wolno-
ści, w więzieniu spędził przynaj-
mniej 7 lat 7 miesięcy i 25 dni. 

u dokończenie ze str. 13

Muzyczne spotkanie z Moniuszką

wersji na kwintet smyczkowy i uwerturę 
fantastyczną na orkiestrę, a także kantaty. 
W okresie wileńskim przede wszystkim 
Stanisław Moniuszko komponował pieśni 
do wierszy najwybitniejszych polskich 
poetów, pisarzy – Mickiewicza czy Kra-
szewskiego. Powstały Śpiewniki domowe 
zawierające ok. 300 utworów. Zostały 
one wydane w 12 zeszytach, z których 6 
opublikowano za życia, a 6 pozostałych 
po śmierci artysty. Pieśni dzięki swojemu 
bardzo polskiemu charakterowi i emo-
cjonalności trafiały do szerokich warstw 
społeczeństwa polskiego, podtrzymywały 
tożsamość narodową. 

Kompozytor tak pisał o swoich pie-
śniach: Śpiewnik mój zawierać będzie zbiór 
śpiewów na jeden głos z towarzyszeniem 
fortepianu. Wiersze starałem się wybierać 
z najlepszych naszych poetów. Piękne po-
ezje połączone z piękną muzyką zdolne są 
otworzyć sobie wstęp do ucha i serca naj-
mniej muzycznego. To, co jest krajowe, na-
rodowe i miejscowe, co jest celem naszych 
przypomnień, nigdy mieszkańcom ziemi, 
na której urodzili się i wyrośli podobać się 
nie przestanie. W Wilnie odbyło się też w 
1848 r. prawykonanie pierwszej, 2-aktowej 
wersji Halki - autorem libretta jest poeta, 
powieściopisarz Włodzimierz Wolski.  
W rozszerzonej do 4 aktów wersji Halka 

10 lat później, w 1858 r. ukazała się na sce-
nie warszawskiej i odniosła wielki sukces. 

W tym samym roku po podróży ar-
tystycznej do Francji i Niemiec, gdzie 
spotkał się m. in. z Franciszkiem Lisztem, 
przeniósł się z całą rodziną z Wilna do 
Warszawy, objął stanowisko pierwszego 
dyrygenta Opery Warszawskiej, a także 
wykładowcy w Instytucie Muzycznym.

W Warszawie nastąpił najpełniej-
szy rozkwit jego twórczości. W stolicy 
powstały kolejne opery: Flis, Hrabina, 
Verbum nobile, Straszny dwór, Paria, Ro-
kiczana (nie ukończona); tworzył muzykę 
kościelną: msze, litanie, kantaty, muzykę 
instrumentalną, baletową i nadal pieśni. 
Najdoskonalszym dziełem okazała się 
opera Straszny dwór do libretta Jana Chę-
cińskiego. Stanisław Moniuszko pracę nad 
rozpoczętą operą w 1861 r. przerwał w 
związku z wybuchem powstania stycznio-
wego, powrócił po upadku zrywu niepodle-
głościowego, przy jej pisaniu przyświecał 
mu podobny cel, co Sienkiewiczowi –„ku 
pokrzepieniu serc”. Prapremiera dzieła 
odbyła się w dniu 28 września 1865 roku 
w Operze Warszawskiej i spotkała się z 
tak entuzjastycznym przyjęciem polskiej 
publiczności, że władze carskie po trzech 
przedstawieniach zakazały dalszych spek-
takli. Stanisław Moniuszko w 1872 r. zmarł 
nagle na atak serca. Miał 53 lata, pocho-

wany został na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie. Jego pogrzeb był wielką ma-
nifestacją narodową. Stanisław Moniuszko 
był wybitnym polskim kompozytorem, 
który przyczynił się w ogromnym stopniu 
do rozwoju polskiej kultury muzycznej. 

Instrumentarium zgromadzone na tej 
wystawie to obiekty łączące się z twór-
czością i rodzajem muzyki komponowanej 
przez Stanisława Moniuszkę, jak również 
instrumenty charakterystyczne dla epoki w 
której żył. W tej grupie do mało znanych 
instrumentów należy cytra (z gr. kitara), jej 
popularność w XIX w., wzrosła w dużym 
stopniu przez uznanie jakie uzyskała od 
cesarzowej Sisi. Silnymi ośrodkami gry 
na cytrze były Lwów i Wilno. Do historii 
przeszło słynne powiedzenie F. Liszta, że 
cytra jest instrumentem marzenia, na któ-
rym powinno się grać o zmroku, w ścisłym 
gronie przyjaciół. Niezwykłym instrumen-
tem na wystawie jest też lira korbowa, in-
strument smyczkowy znany dobrze w XIX 
wieku i przed I wojną światową, szczegól-
nie w Polsce południowo-wschodniej. Była 
instrumentem szczególnie popularnym 
wśród wędrownych pieśniarzy.

Stanisław Moniuszko komponował 
kwartety i kwintety skrzypcowe, stąd na 
wystawie większość to instrumenty smycz-
kowe. Według części naukowców historia 
skrzypiec związana jest z Polską. Na tere-
nie naszego kraju odnaleziono bowiem w 
trakcie badań archeologicznych gęśle z XI 
w., 5-strunowy instrument z XII w. oraz 
6-strunowy z XV w. Najstarszym modelem 
skrzypiec, które z Polski przeniesione zo-
stały do Włoch były 4-strunowe Polnische 
Geige. Postacią najbardziej kojarzoną  
z rozwojem budowy skrzypiec jest Antonio 
Stradivari, który stworzył ponad tysiąc 
modeli skrzypiec wraz ze swoimi uczniami 
i synami. Popularnie jego instrumenty na-
zywane są stradivariusami. Na wystawie 
prezentowane są skrzypce wzorowane na 
stradivariusach, a także na Jacobie Staine-
rze, Francesco Gobettim i innych lutnikach. 
Jest też portret Karola Ferdynanda Langa, 
lutnika ze Lwowa, flecisty orkiestry ope-
rowej w Teatrze Skarbowskim. Lang uro-
dził się w 1811 r. w Lublinie, a po upadku 
powstania listopadowego, w którym brał 
udział, przeniósł się do Lwowa i przeszło 
przez pół wieku budował instrumenty, 
głównie według modelu Amatiego.

Wymienione wyżej instrumenty były 
również prezentowane dźwiękowo, a na 
zakończenie zabrzmiał kontrabas – naj-
niżej brzmiący i największy instrument  
z grupy smyczkowych. 

Aleksandra Żółkoś

u dokończenie ze str. 8

Leon Bukatowicz cz. 3

Gdyby Leon Bukatowicz w 1944 roku 
nie opuścił powiatu krośnieńskiego, to 
najprawdopodobniej spotkałby go los po-
dobny do większości wójtów i burmistrzów 
jaki został zrealizowany przez sowietów 
wobec osób pełniących pod okupacją nie-
miecką funkcje w samorządowej admini-
stracji publicznej. Już po rozpoczęciu przez 
wojska sowieckie ofensywy styczniowej 
(12 stycznia 1945 roku) w ramach opera-
cji wiślańsko-odrzańskskiej, wójtowie i 
burmistrzowie z terenów zajętych m.in. w 
okolicach Krosna przez wojska sowieckie 
zostali aresztowani i umieszczeni w zało-
żonym jesienią 1944 r. obozie przejścio-
wym NKWD nr 49 w Przemyślu, który 
przeznaczony był głównie dla żołnierzy 
AK i przeciwników władzy sowieckiej.  
W podprzemyskich Bakończycach więź-
niów trzymano w dawnych koszarach 
austriackiej kawalerii. W każdym budynku 
ulokowano około pięćset osób. Po obu stro-
nach pomieszczeń ciągnęły się piętrowe 
prycze, złożone z samych desek, bez sien-
nika czy prześcieradła. Po zaewidencjono-
waniu więźniów i zgromadzeniu ich odpo-

wiedniej liczby, odprawiano transporty ko-
lejowe w kierunku wschodnim. W związku 
ze zniszczeniami wojennymi ukraińskiego 
zagłębia węglowego i hutniczego Donbas, 
od oswobodzenia tych terenów zaczęto w 
rejon miasta Stalino (obecnie Donieck) 
kierować z Polski transporty zatrzymanych 
i uwięzionych. Do początków 1946 roku 
funkcjonował tam obóz kontrolno–filtra-
cyjny nr 240 „Pietrowskij”. Więźniów 
wykorzystywano głównie do pracy w ko-
palniach węgla kamiennego kombinatów 
„Stalinugoł” oraz „Artiomugoł”, podle-
głych Ludowemu Komisariatowi (mini-
sterstwu) Przemysłu Węglowego, a także 
w fabrykach podległych m.in. Komisaria-
tom: Budownictwa, Uzbrojenia, Amunicji, 
Elektrowni oraz Metali Nieżelaznych.  
Z początkiem 1945 r., kiedy do Donbasu 
przybył transport z obozu przejściowego 
NKWD nr 49 w Przemyślu, w skład obozu 
„Pietrowskij” wchodziło 20 podobozów  
i jeden punkt obozowy. 

CDN
Janusz Kubit

https://culture.pl/pl/node/7003
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Turniej Wiedzy 
o Dukli

Biesiada w Równem - 80 lat KGW Równe

Uczestnicy turnieju z wychowawczyniami: Krystyną Jaracz  
i Renatą Jakieła oraz z z-cą dyr SP w Dukli  
Arkadiuszem Twardzikiem

Grażyna Kłap - przewodni-
cząca KGW Równe otwarła 
uroczystości

Ordery i dyplomy zasłużonym 
działaczkom wręcza Irena Soboń

Uczestnicy Jubileuszu

Wieloletnie działaczki Koła odznaczone Orderem Serce Matkom Wsi  
z burmistrzem Andrzejem Bytnarem i zaproszonymi gośćmi

Fragment wystawy: Dorobek KGW Równe

Turniej Wiedzy o Dukli 
28 marca br. w Szkole Podstawowej w Dukli odbył się finał Turnieju Wiedzy o Dukli 

klas drugich Szkoły Podstawowej. Wszyscy finaliści wykazali się dużą wiedzą o dukiel-
skich zabytkach. Po etapie pisemnym do finału zakwalifikowało się 16 uczniów z klasy 
II a i II b, II c, II d. Organizatorkami turnieju były wychowawczynie klas drugich: Renata 
Cieśla , Krystyna Jaracz, Józefa Winnicka -Sawczuk, Renata Jakieła. Otwarcia finałów 
dokonał zastępca dyrektora Arkadiusz Twardzik. Każdy z finalistów losował pytania. 
Nad turniejem wychowawczynie pracowały znacznie wcześniej. Wszystkie klasy wzięły 
udział w wycieczkach tematycznych związanych ze znajomością naszego miasta: odwie-
dzili budynki użyteczności publicznej, zwiedzali kościół farny pw. św. Marii Magdaleny, 
klasztor i kościół OO. Bernardynów, odwiedzili Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli. 
Jury pod przewodnictwem Krystyny Boczar-Różewicz miało trudne zadanie, bo dzieci 
były znakomicie przygotowane. Nagrody rzeczowe dla wszystkich finalistów ufundował 
burmistrz Dukli Andrzej Bytnar. 

Wyniki Turnieju Wiedzy o Dukli: 
I miejsca: Inga Gumienny (klasa IIa), Filip Niziołek (klasa IIa), 
II miejsca: Milena Pudło (klasa IIa), Franciszek Korzec (klasa IIc), Zuzanna  

Sikora (klasa IId), 
III miejsca: Kacper Wróbel (klasa IId) 
Wyróżnienia: Adam Potyra, Wiktor Czupiński, Niccolo Gabło, Amelia Paszek, Natalia 

Ukleja, Michał Kostyra, Konrad Krowicki, Jakub Drozd, Judyta Belcik. 
Finalistom i laureatom, a także wychowawczyniom i rodzicom serdecznie gratuluję. 

Dzieci wykazały się szczegółową wiedzą szczególnie o kościołach, muzeum i herbie 
gminy Dukla.

Krystyna Boczar-Różewicz

Fot. kbr

Fot. kbr

Jubileusz 80. lecia Koła Gospodyń w Równem
Biesiada w Równem KGW w Równem bardzo aktywnie 

zaczęło działać po rozpoczęciu funk-
cjonowania nowego Domu Ludowego. 
Pierwszą prezeską Koła była pani Irena 
Bogacz, a drugą, już od 31 lat, jest pani 
Irena Kłap. Koło prowadzi kursy, warsz-
taty kulinarne, warsztaty przygotowy-
wania palm wielkanocnych, kwiatów  
z bibuły, stroików świątecznych, pisania 
jajek. Zakupiły naczynia i prowadzą wy-
pożyczalnię, co roku organizują dożynki 
wiejskie i Biesiadę. Koło współpracuje 
ze szkołą i wszystkimi organizacjami 
działającymi na terenie wsi. W 2000 roku 
z inicjatywy Koła powstał zespół obrzę-
dowo-śpiewaczy „Równianie”, który wy-
stępuje na różnych scenach naszej gminy, 
powiatu , województwa. Zespół wysta-
wiał m.in. Obrzęd Kiszenia Kapusty, 
Rówieńskie wesele, Opowieść żniwną, 
Jontek na Dzikim Zachodzie, Obrzęd 
Sobótkowy, Znów idziemy po kolędzie. 
Koło uczestniczy w imprezach gminnych: 
stołach wielkanocnych, kiermaszach, 
Dniach Dukli, było współorganizatorem 
„Gosposiady Gminnej”. Wzięło aktywny 
udział w nagraniach filmu promującego 
gminę Dukla „Wrota Karpat”, Tradycyjny 
wypiek chleba, przekazało wiele przepi-
sów tradycyjnych do książki: Kuchnia 
regionalna Beskidu Dukielskiego. 

23 lutego 2019 roku w Równem 
odbyły się dwie imprezy: Jubileusz 
80. lecia KGW Równe i Biesiada Ró-
wieńska. Jubileusz to znaczący czas w 
historii, czas życia kilku pokoleń. To 
także powód do dumy, licznych wspo-
mnień i godnego świętowania.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 
16.00 w Domu Ludowym w Równem. 
Przybyli na nią zaproszeni goście: 
burmistrz Dukli Andrzej Bytnar wraz  
z małżonką, Mariusz Folcik-przewod-
niczący Rady Miejskiej w Dukli i soł-
tys Równego wraz z małżonką, Bogdan 
Drozd – radny gminy Dukla, Zenon Fe-
dak i Józefa Winnicka-Sawczuk – radni 
powiatowi, Małgorzata Walaszczyk-
-Faryj – dyrektorka Ośrodka Kultury  
w Dukli, Irena Soboń – przewodnicząca 
Regionalnej Rady Kobiet, Roman Piłat 
– prezes Regionalnego Związku Kółek 
i Organizacji Rolniczych, przedstawi-
ciele OSP, szkoły i innych organizacji 
działających na terenie wsi. Uroczy-
stość otwarła Irena Kłap – przewodni-
cząca Koła i powiedziała:

Koło Gospodyń Wiejskich w Rów-
nem zostało założone 25 lutego 1939 
roku, czego dowodem jest oryginalny 
protokół napisany w dniu spotkania 80 
lat temu. Celem Koła jest kultywowanie 
tradycji i obyczajów ludowych, inte-
gracja lokalnej społeczności. Historia 
naszego Koła jest bogata, a rozpoczęła 
się od organizowania kursów szerzenia 
oświaty rolniczej np. upowszechniania 
uprawy warzyw, kursów prowadzenia 
domu, kroju, szycia i haftu, szkolenia  
z zakresu racjonalnego żywienia ro-
dziny, pokazy, degustacje. Koło uczest-
niczyło w tworzenie dziecińców, doży-
wianiu na półkoloniach. Po II wojnie 
światowej członkinie Koła pomagały 
przy odbudowywaniu szkoły, uczestni-
czyły w czynach społecznych, organizo-
wały różne imprezy celowe, z których 
dochód przeznaczany był na określony 
wcześniej cel.

Uroczystość była okazją do uho-
norowania najbardziej aktywnych  
i działających wiele lat kobiet Orderem 
Serca Matkom Wsi, a otrzymały go: 

Irena Kłap – wieloletnia prze-
wodnicząca i członek koła, Danuta 
Dróbek, Bożena Szczepanik, Maria 
Szczepanik i Wanda Patla.

Okolicznościowe dyplomy za wie-
loletnią działalność otrzymały członki-
nie - seniorki: Halina Rogala, Helena 
Bogacz, Maria Bałon, Maria Gniady, 
Natalia Bałon, Wanda Dązbasz, Sta-
nisława Łączkowska, Janina Bałon. 

Dyplomy za wieloletni wkład pracy 
na rzecz KGW Równe otrzymały: Ja-
nina Szczepanik, Bernadetta Łacek, 
Stanisława Rąpała, Barbara Cięsz-
czyk, Maria Mikosz, Marta Buczek, 
Dorota Puchała, Katarzyna Rąpała, 
Sabina Książkiewicz, Janina Bałon, 
Irena Kluk, Marta Welcer, Ewa 
Matusik.

Podczas tegorocznej Biesiady, 
połączonej z 80. leciem Koła wystą-
piły zespoły: Równianie, Łęczanie, 
Zespół z Haczowa, Lubatowianie  
i Wietrznianki. Jubileusz zakończył się 
wspólną zabawą uczestników imprez.

Krystyna Boczar-Różewicz , fot str. 17



str. 18  nr 4/2019 nr 336  str. 19  

O puchar burmistrza Dukli

Poland Bike Maraton

Historia 
jednego zdjęcia

W ostatnim, marcowym z 2019 roku wydaniu 
DUKLI.pl (335) zamieszczono m.in. na przedostat-
niej stronie, z prośbą o udział w identyfikacji, zdjęcie  
z okresu międzywojennego (1936-1939), przedsta-
wiające scenę ze ślubu/wesela funkcjonariusza Straży 
Granicznej wykonane z udziałem m.in. księdza, któ-
rym miał być najprawdopodobniej proboszcz parafii 
w Jaśliskach – Walerian Rąpała. Już w dniu ukazania 
się w kolportażu DPS-u z redakcją skontaktowali się 
magistraccy urzędnicy wykonujący zadania zlecone 
administracji rządowej podając, iż po sprawdzeniu 
w odpowiednich rejestrach ustalono, że w okresie lat 
1936-1939, w Jaśliskach odbyły się dwa śluby i we-
sela funkcjonariuszy Straży Granicznej. Prezentowane 
zdjęcie przedstawia porę letnią (kwiatki kwitnące na 
łące oraz letnie ubiory osób) i musi sugerować ślub 
strażnika granicznego Aleksandra Wrońskiego (*12 II 
1900 r. s. Jana i Pauliny z Okoniewskich) z pochodzącą 
z Ludwikówki (obecnie Mysliwka ukr.Мислівка; hist. 

Ludwikówka) Reginą Grosskopf (*21 III 
1919 r. c. Franciszka i Cecylii zd. Fichtel) 
udzielonego 3 sierpnia 1939 r. w Jaśliskach 
przez miejscowego proboszcza – księdza 
Waleriana Rąpałę. Świadkami ślubu byli: 
strażnik graniczny Franciszek Wierz-
biński i Mieczysław Słopecki. Pierwsza 
żona Aleksandra Wrońskiego - Gizela 
zmarła 25 III 1939 r. Aleksander Wroński 
(służbowy numer ewidencyjny: 835) już 
wcześniej pełnił służbę (1925) w Straży 
Celnej, poprzedniczce Straży Granicznej, 
na granicy polsko-czechosłowackiej w ko-
misariacie SC „Ludwikówka” placówka I 
linii „Beskid Klauza” i stąd zapewne znał 
swoją przyszłą drugą żonę Reginę. Zdjęcie 
wykonane niespełna miesiąc przed rozpo-
częciem drugiej wojny światowej przed-
stawia zamyślonych młodych małżonków  
i wskazuje na powagę sytuacji zbliżających 
się wydarzeń. Okres czterech miesięcy  
i dziewięciu dni dzielący Aleksandra Wroń-
skiego od śmierci swojej pierwszej żony 
Gizeli oraz zawarcia drugiego związku 
małżeńskiego z Reginą, musi sugerować 
potrzebę znalezienia opieki nad małymi 
dziećmi, które najprawdopodobniej były  
z pierwszego małżeństwa. Jakie były dal-
sze losy Aleksandra i Reginy – tego na 
razie nie ustalono. Strażnicy graniczni z 
Jaślisk po wybuchu wojny w 1939 roku 
udali się w kierunku wschodnim, aby w 
wyniku rozwoju sytuacji opuścić teryto-
rium państwa polskiego i 20 września 1939 
roku przez Przełęcz Tatarską przekroczyć 
karpacką granicę państwową z Rumunią.  
W większości zostali umieszczeni w obo-
zie internowania w Târgu Jiu. Czy Alek-
sander Wroński też był uczestnikiem tych 
wydarzeń, czy też w zamęcie wojennym 
jego droga przebiegała inaczej?

Redakcja

Tuż przed turniejem

Kamil Marek - 2. miejsce w zawodach Fot. [arch. MOSiR Dukla]

Fot. [arch. SP Iwla]Zawodnicy podczas rozgrywek

Po prostu z natury

Śnieżyczka - przebiśniegi - Rezerwat Przyrody Łysa Góra. Fot. Maria Walczak

Wszystkim Czytelnikom
Życzę Świąt Wielkanocnych 

pachnących podkarpacką piękną przyrodą

Maria Walczak

Poland Bike 
Marathon

Finałowa rywalizacja w Markach za-
kończyła rywalizacje w zimowym Poland 
Bike Marathon, w którym brało udział 
dwoje zawodników MTB MOSiR Dukla. 
Kamil Marek zajął drugie miejsce w kat. 
C4 z czasem 15 min 6 sek., jego siostra 
Izabela Marek była trzecia w kat. D2 (19 
min 11 sek.) Gratulacje!

Mateusz Lorenc 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

O Puchar Burmistrza Dukli
IX Gminna Liga Szachowa rozpoczęta

21 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Iwli rozpoczęli zmagania szachiści w roz-
grywkach szachowych w ramach IX Gminnej Ligi Szachowej o Puchar Burmistrza Dukli. 
W zawodach wzięło udział 43 zawodników ze szkół: Jasionki, Dukli, Łęk Dukielskich, 
Wietrzna, Głojsc, Tylawy, Rogów i Iwli.

W tym roku zaplanowano do rozegrania cztery turnieje w szachach szybkich. Dwa w 
edycji wiosennej tempem 15 minut + 5 s na zawodnika i dwa tempem 30 minut + 5 s na 
ruch na zawodnika. Zawody rozgrywane są w trzech grupach wiekowych: rocznik 2009  
i młodsi, rocznik 2008-2007 i rocznik 2006-2005.

Klasyfikacja ogólna:
M-ce Nazwisko Imię Szkoła Pkt, MBch, Bch, Wins CBch
1 Kucza Kamil SP Rogi 8,0 41,50 54,00 8 50,00
2 Mysza Witold SP Dukla 7,0 41,00 53,00 7 49,50
3 Rygiel Kacper SP Rogi 6,5 40,00 53,00 6 48,50
4 Szczurek Dawid SP Iwla 6,0 36,00 48,50 6 44,50
5 Fornal Adrian SP Iwla 6,0 35,00 46,50 6 43,00
6 Uliasz Igor SP Rogi 6,0 35,00 46,00 6 42,00
7 Wierdak Wiktoria SP Iwla 6,0 34,00 44,00 6 40,00
8 Kowalewski Paweł SP Jasionka 5,5 42,50 55,00 5 51,00
9 Turek Damian SP Rogi 5,5 38,00 49,50 5 46,50
10 Rąpała Karol SP Dukla 5,5 37,50 48,00 5 44,00

Wyniki w poszczególnych kategoriach:
Rocznik 2009 i młodsi

M-ce Nazwisko Imię Szkoła Pkt, MBch, Bch, Wins CBch
1 Szczurek Dawid SP Iwla 6,0 36,00 48,50 6,00 44,50
2 Uliasz Igor SP Rogi 6,0 35,00 46,00 6,00 42,00
3 Charzewski Antoni SP Krosno 5,5 36,00 45,00 5,00 42,00
4 Zając Magdalena SP Dukla 5,5 33,50 43,50 5,00 39,50
5 Cichoń Szymon SP Iwla 5,0 36,50 48,50 5,00 45,00
6 Słyś Jan SP Rogi 5,0 30,50 39,00 5,00 37,50
7 Bąk, Wiktoria SP Iwla 5,0 30,00 38,50 5,00 36,00
8 Uliasz Mikołaj SP Rogi 4,5 27,00 36,50 4,00 33,30
9 Wojdyła Mikołaj SP Ł. Dukielskie 4,0 33,50 43,50 4,00 39,50
10 Kowalewska Magdalena SP Jasionka 4,0 31,50 40,50 4,00 37,50

Rocznik 2008-2007
M-ce Nazwisko Imię Szkoła Pkt, MBch, Bch, Wins CBch
1 Rygiel Kacper SP Rogi 6,5 40,00 53,00 6 48,50
2 Fornal Adrian SP Iwla 6,0 35,00 46,50 6 43,00
3 Krawczyk Stanisław SP Rogi 5,5 34,00 42,00 5 40,00
4 Strojny Patryk SP Iwla 5,0 33,00 41,00 5 41,00
5 Drajewicz Karol SP Iwla 4,5 33,50 42,50 4 39,50
6 Mikołajczyk Klaudia SP Iwla 4,5 28,50 36,50 4 34,00
7 Kowalewska Anna SP Jasionka 4,5 28,50 34,00 4 34,00
8 Szczepanik Kacper SP Iwla 4,0 32,00 41,00 3 37,50
9 Szczurek Paweł SP Iwla 4,0 30,50 43,00 4 39,00
10 Kielar Wiktor SP Ł. Dukielskie 4,0 26,50 34,50 2 32,50

Rocznik 2006-2005
M-ce Nazwisko Imię Szkoła Pkt, MBch, Bch, Wins CBch
1 Kucza Kamil SP Rogi 8,0 41,50 54,00 8,00 50,00
2 Mysza Witold SP Dukla 7,0 41,00 53,00 7,00 49,50
3 Wierdak Wiktoria SP Iwla 6,0 34,00 44,00 6,00 40,00
4 Kowalewski Paweł SP Jasionka 5,5 42,50 55,00 5,00 51,00
5 Turek Damian SP Rogi 5,5 38,00 49,50 5,00 46,50
6 Rąpała Karol SP Dukla 5,5 37,50 48,00 5,00 44,00
7 Czupiński Wacław SP Iwla 5,5 34,50 44,50 5,00 41,50
8 Bożętka Karol SP Dukla 5,0 34,00 44,00 4,00 41,00
9 Frankowicz Kacper SP Wietrzno 3,0 27,50 34,50 3,00 33,00
10 Delimata Natalia SP Wietrzno 1,5 21,50 26,50 1,00 26,50

Szczegółowe wyniki z turnieju na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje
Kolejny turniej zostanie rozegrany 26 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Iwli.
Zadanie finansowane przez Burmistrza Dukli. 

Jerzy Gunia
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Gminna Liga Sportowa Szachy
21 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Iwli odbył się pierwszy turniej 

szachowy w ramach rozgrywek Gminnej Ligii Sportowej. W zawodach wzięło 
udział 45 zawodników ze szkół: Jasionki, Dukli, Łęk Dukielskich, Tylawy, 
Wietrzna, Głojsc i Iwli.

Turniej rozgrywany był na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim, tem-
pem 15 minut + 3 sekundy na ruch dla zawodnika. Do klasyfikacji generalnej 
zaliczany jest wynik 3 najlepszych zawodników ze szkoły.

Wyniki po pierwszym turnieju:
Mc-e Szkoła Wyniki
   Pkt, MBch, Bch, Wins CBch
1 SP Jasionka 20,0 125,00 162,00 19 150,00
2 SP Iwla 18,0 115,00 139,00 18 127,00
3 SP Dukla 18,0 112,50 144,50 17 133,00
4 SP Łęki Dukielskie 15,5 116,00 126,50 14 127,00
5 SP Tylawa 10,5 85,50 107,00 9 101,00
6 SP Głojsce 10,0 79,50 101,50 9 95,50
7 SP Wietrzno 8,0 73,50 93,50 7 90,00
8 SP Równe 0,0 0,00 0,00 0 0,00
9 Gimnazjum Dukla 0,0 0,00 0,00 0 0,00

Zawodnicy punktujący dla szkół:
Szkoła Wyniki
   Pkt, MBch, Bch, Wins CBch
SP Dukla 18,0 112,00 144,50 17 133,00
Mysza Witold          
Zając Magdalena          
Rąpała Karol          
SP Głojsce 10,0 79,50 101,50 9 95,50
Rak Katarzyna          
Gac Jakub          
Flader Rafał          
SP Iwla 18,0 115,00 139,00 18 127,00
Szczurek Dawid          
Fornal Adrian          
Wierdak Wiktoria          
SP Jasionka 20,0 125,00 162,00 19 150,00
Szczurek Patryk          
Kowalewski Paweł          
Michalczyk Kacper          
SP Łęki Dukielskie 15,5 116,00 126,50 14 127,00
Krukar Piotr          
Wasiak Jagoda          
Orłowski Karol          
SP Równe 0,0 0,00 0,00 0 0,00
SP Tylawa 10,5 85,50 107,00 9 101,00
Orłowski Damian          
Delimata Tomasz          
Mrówka Maciej          
SP Wietrzno 8,0 73,50 93,50 7 90,00
Cichoń Jakub          
Delimat Natalia          
Frankowicz Kacper          
GIMNAZJUM Dukla 0,0 0,00 0,00 0 0,00

Zakończenie rozgrywek szachowych w Gminnej Lidze Sportowej  
26 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Iwli.

Szczegółowe wyniki na stronie:
http://www.chessarbiter.com/turnieje

Jerzy Gunia

O Mistrzostwo 
Beskidu Niskiego
VIII Turniej Szachowy

W Szkole Podstawowej w Dukli w drugim ty-
godniu ferii zimowych odbył się VIII Turniej Sza-
chowy o Mistrzostwo Beskidu Niskiego. Rozegrane 
zostały dwa turnieje w szachach klasycznych i jeden 
w szachach szybkich.

W turnieju A wzięło udział 16 uczestników, któ-
rzy rywalizowali na dystansie 9 rund, tempem 90 min. 
+ 15 s na ruch dla zawodnika. Turniej rozgrywany 
był systemem szwajcarskim. Średni ranking turnieju 
1502. Turniej sędziował Jerzy Gunia.

Do turnieju B przystąpiło 17 uczestników. Za-
wody rozgrywane były na dystansie 9 rund, tempem 
60 min. + 10 s na zawodnika, systemem kołowym. 
Średni ranking turnieju 1462. Normę na wyższą ka-
tegorie szachową wypełnili: Dawid Wolak (II) i Szy-
mon Grygiel (III).

W turnieju szachów szybkich wzięło udział 15 
zawodników. Zawody rozgrywane były na dystansie 
9 rund, tempem 15 min. + 5 s na zawodnika, syste-
mem szwajcarskim. Średni ranking turnieju 1371.

Nagrody, puchary, medale i dyplomy wręczali: 
Michał Szopa Dyrektor MOSiR w Dukli i Jerzy Gu-
nia Prezes UKS Rekord Iwla.

Sponsorami pucharów, medali i nagród byli: 
Gmina Dukla, MOSiR Dukla i UKS Rekord Iwla. 
Turnieje były objęte patronatem Burmistrza Dukli 
Andrzeja Bytnara.

Gratulujemy zwycięzcom! Wszystkich zapra-
szamy za rok na IX Turniej Szachowy o Mistrzostwo 
Beskidu Niskiego.

Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie:  
www.chessarbiter.com/turnieje.

Jerzy Gunia

Sukcesy gimnazjalistek z Dukli
W czwartek 28 lutego 2019 r. Gimna-

zjum w Dukli organizowało siatkarskie 
zawody dziewcząt (kategoria kl. 7,8 SP  
i 3 Gim.) w ramach Szkolnej Ligi Sporto-
wej, które równocześnie były gminnymi 
eliminacjami do Powiatowych Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. W zawodach wzięło 
udział osiem szkół z Gminy Dukla (wszyst-
kie oprócz SP Wietrzno). Turniej rozgry-
wany był na dwóch boiskach, w dwóch 
grupach. Grupa A: Jasionka, Dukla(SP), 
Głojsce, Łęki Dukielskie. Grupa B: Dukla 
(Gim.), Tylawa, Iwla, Równe. Mecze to-
czyły się do dwóch wygranych setów do 
20 pkt., w razie wyniku 1:1 rozgrywany był 
trzeci set do 15 pkt. Po zmaganiach grupo-
wych zespoły rozgrywały półfinały(na tzw. 
krzyż). Potem grano mecze o trzecie miej-
sce i finał oraz mecze o miejsca V-VIII. 
Obie grupy oraz półfinały, bez większych 
trudności, wygrały drużyny z dukielskich 
szkół i to one spotkały się w finale, który 
był niezwykle wyrównany i zacięty. Pierw-
szego seta decydującej potyczki wygrały 
uczennice Szkoły Podstawowej (20:16).  
W kolejnym, w prawie identycznym 
stosunku punktowym, lepsze okazały 
się dziewczęta z Gimnazjum (20:17). O 
wszystkim miał decydować trzeci set, w 
którym początkowo kilkupunktową prze-
wagę uzyskały ósmoklasistki i wydawało 
się, że już nie dadzą sobie jej odebrać. Jed-
nak zawodniczki z gimnazjum nie poddały 
się i walcząc do końca potrafiły doprowa-
dzić do wyrównania w tei-breaku, a potem 

Drużyna Gimnazjum Dukla,  
stoją od lewej: N. Kozak, K. Klimkiewicz, A. Woźniak, Z. Karbowniczyn, M. Wysowska, K. Długosz,  
G. Patlewicz, J. Helon; siedzą: nauczyciel wf. K. Belczyk, K. Węgrzyn, Z. Kusz, O. Zima, J. Kalińska.

przechyliły szalę zwycięstwa na swoją korzyść i zakończyły trzeciego seta wynikiem 
15:11, a cały mecz finałowy wygrały 2:1. W meczach o pozostałe miejsca do wyłonienia 
zwyciężczyń też konieczne było rozegranie aż trzech setów. Trzecie miejsce zajęła SP  
w Tylawie pokonując 2:1 SP w Jasionce.

Wyniki Gminnego Turnieju Szkolnej Ligi Sportowej Siatkówki Dziewcząt (kl.7,8 SP 
i 3Gim.):
1. miejsce Gimnazjum Dukla mecz o I miejsce Gim. Dukla-SP Dukla (2:1) 
2. miejsce SP Dukla 
3. miejsce SP Tylawa mecz o III miejsce SP Tylawa-SP Jasionka (2:1) 
4. miejsce SP Jasionka
5. miejsce SP Równe mecz o V miejsce SP Równe-SP Łęki Dukielskie (2:1)

6. miejsce SP Łęki Dukielskie
7. miejsce SP Iwla mecz o VII miejsce SP Iwla-SP Głojsce (2:1) 
8. miejsce SP Głojsce

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w siatkówce dziew-
cząt (pod patronatem Powiatowego Szkolnego Związku Sporto-
wego w Krośnie), odbyły się 05.03.2019 r. na halach sportowych 
dwóch szkół, a mianowicie SP w Zręcinie i SP w Świerzowej 
Polskiej. Nasza Gmina na tych zawodach reprezentowana była 
przez uczennice Gimnazjum w Dukli. Gimnazjalistki z Dukli wy-
walczyły na tym turnieju dobre trzecie miejsce (ex aequo z drużyną 
z Odrzykonia). Gratulujemy dziewczynom i trzymamy kciuki za 
dalsze rozwijanie swoich siatkarskich pasji. Drużyna Gimnazjum  
z Dukli występowała w następującym składzie: Natalia Kozak, Ka-
mila Klimkiewicz, Aleksandra Woźniak, Zuzanna Karbowniczyn, 
Marika Wysowska, Kinga Długosz, Gabriela Patlewicz, Helon 
Julia, Kinga Węgrzyn, Zuzanna Kusz, Oliwia Zima, Kalińska Julia. 

Kolejność w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej  
w siatkówce dziewcząt:

1. miejsce SP Potok
2. miejsce SP Iwonicz
3. miejsce (ex aequo) Gimnazjum Dukla, SP Odrzykoń
kolejne miejsca zajęły: SP Kombornia, SP Krościenko Wyżne, 

SP Zręcin. 
Krzysztof Belczyk

Fot. [arch. SP Iwla]

Fot. [arch. SP Iwla]

XII Triathlon Zimowy
8. miejsce Piotra Smolaka w kat. open

16 lutego 2019 r. odbył się XII Triathlon Zimowy, w tym 
XII Zimowe Mistrzostwa Polski Lekarzy oraz XII Zimowe 
Otwarte Mistrzostwa Sandomierza w Triathlonie. W zawodach 
uczestniczył Piotr Smolak. Pierwsza część zawodów – pływanie 
na dystansie 500 m, została przeprowadzona w Pływalni Kry-
tej „ Błękitna Fala”. Po przepłynięciu wyznaczonego dystansu 
zawodnicy wzięli udział w drugim etapie mistrzostw. Etap ten 
rozpoczynał się na terenie Miejskiego Stadionu Sportowego  
w Sandomierzu, skąd zawodnicy wyruszyli w trasę rowerową, 
która przebiegała ul. Koseły-ul. K. Wielkiego- Sandomierskiego 
Parku „ Piszczele”- ul. Staromiejską oraz Ciągami Pieszo-Rowe-
rowymi Podwale Dolne. Wszyscy zawodnicy musieli pokonać 
10,5 km na rowerze. W ostatnim etapie mistrzostw triathloniści 
zmierzyli się z trasą biegową o długości 3,5 km, która częściowo 
pokrywała się z trasą rowerową.

Piotr Smolak ukończył triathlon na 8 miejscu „Open” oraz za-
jął 1 miejsce w klasyfikacji M4.

Mateusz Lorenc
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Ogłoszenia o zatrudnieniu  

umieszczamy bezpłatnie

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

Dobry występ rocznika 2011  
na naszej hali

MOSiR II Dukla 
zwycięzcą turnieju 

Akcja
MOSiR II Dukla zwycięzcą Turnieju Akcja – ry-

walizacja organizowanego przez AP ActivPro Ryma-
nów. V miejsce MOSiR I Dukla rocznika 2009.

Wyniki: 
MOSiR II Dukla – MOSiR I Dukla 5:0
MOSiR II Dukla – ActivPro Rymanów 0:1
MOSiR I Dukla – Tempo Nienaszów 1:5
MOSiR II Dukla – Remix Niebieszczany 5:0
MOSiR I Dukla – Start Rymanów 5:2
MOSiR I Dukla – ActivPro Rymanów 3:3
MOSiR II Dukla – Start Rymanów 7:0
MOSiR I Dukla – Remix Niebieszczany 0:3
MOSiR II Dukla – Tempo Nienaszów 4:0

Klasyfikacja końcowa:
1.MOSiR II Dukla
2. ActivPro Rymanów
3. Tempo Nienaszów
4. Remix Niebieszczany
5. MOSiR I Dukla
6. Start Rymanów

Oskar Maciejewski – najlepszym strzelcem turnieju.

Drużynę U10 MOSiR Dukla reprezentowali: Jan 
Szydło, Antoni Kogut, Norbert Wszołek, Wiktor 
Szwast, Olivier Czech, Szymon Munia, Igor Pie-
truszka, Daniel Szczurek, Oskar Maciejewski, Jan 
Lenik, Jakub Kozubal.

Sławomir Walczak

MOSiR Dukla 
CUP  

rocznika 2010
Drugie i szóste miejsce wywalczyli 

zawodnicy naszej sekcji w organizowanym 
na dukielskiej hali turnieju z serii MOSiR 
Dukla CUP. Siedem zespołów rywalizo-
wało ze sobą systemem każdy z każdym. 
Emocji nie brakowało do samego końca, 
a gra każdej z drużyn, co można było za-
obserwować na trybunach, podobała się 
wszystkim którzy obserwowali zmagania.

Klasyfikacja końcowa:
1. UKS Tempo Nienaszów
2. MOSiR DUKLA I
3. Beniaminek Krosno
4. Wilczki Lesko
5. AP Sanok
6. MOSiR DUKLA II
7. Beniaminek Soccer Schools

Wyniki naszych zespołów:
MOSiR DUKLA I – MOSiR DUKLA I 4-0
MOSiR DUKLA I – UKS Tempo Nienaszów 2-2
MOSiR DUKLA I – Wilczki Lesko 2-2
MOSiR DUKLA I – AP Sanok 2-1
MOSiR DUKLA I – Beniaminek Soccer Schools 
6-1
MOSiR DUKLA I – Beniaminek Krosno 4-2
MOSiR DUKLA II – MOSiR DUKLA I 0-4
MOSiR DUKLA II – UKS Tempo Nienaszów 1-2
MOSiR DUKLA II –AP Sanok 1-2
MOSiR DUKLA II – Beniaminek Krosno 0-6
MOSiR DUKLA II – Wilczki Lesko 0-1
MOSiR DUKLA II -Beniaminek Soccer Schools 
3-1

MOSiR Dukla reprezentowali:
Adam Potyra, Franciszek Korzec, Daniel 
Szczurek, Jakub Gajek, Jakub Kozubal, 
Stec Łukasz, Kacper Wróbel, Karol Sajdak, 
Adrian Majer, Oliwier Kania, Filip Nizio-
łek, Stanisław Szopa

Indywidualnie wyróżnieni zostali:
Kinga Marszał (UKS Tempo Nienaszów)
Adam Potyra (MOSiR Dukla I)
Oskar Zygmunt (Beniaminek Krosno)
Szymon Wojdanowski (Wilczki Lesko)
Dawid Mazgaj (AP Sanok) 
Stanisław Szopa (MOSiR Dukla II)
Igor Such (Beniaminek Soccer Schools)
Nagrody rzeczowe ufundowane przez 
firmę CUTLINE wylosowali zawodnicy 
AP Sanok, zwycięzcą gratulujemy.
Ogromne podziękowania kierujemy do 
rodziców dzieci naszej szkółki za zorgani-
zowanie poczęstunku.

Autor: Piotr Drozd,
Fot. [arch. MOSiR Dukla]

W niedzielę 24 lutego odbył 
się kolejny turniej z cyklu „MO-
SiR Dukla Cup”. Tym razem do 
rywalizacji stanęły ośmiolatki. 
Podczas turnieju mieliśmy wiele 
emocji, zwłaszcza w ostatnich 
meczach, które decydowały o koń-
cowych miejscach. Nasz zespół 
był podzielony na dwie drużyny. 
Pierwszy zespół z dziewięcioma 
punktami zajął czwartą pozycje, 
natomiast drugi zespół z trzyna-
stoma punktami wywalczył miej-
sce trzecie. Przy odrobinie zimnej 
krwi w sytuacjach podbramko-
wych można było pokusić się 
nawet o zwycięstwo, ale wszystko 
jeszcze przed nami. Występ na-
szych obydwu zespołów, bardzo 
pozytywny, solidna gra, brawa dla 
naszych chłopców.

Pierwsze miejsce w turnieju 
zajmują Wilczki Lesko a drugie 
miejsce zajmuje Akademia Pił-
karska Sanok, która zebrała tyle 
samo punktów co nasza druga 
drużyna, jednak wyprzedziła nas 
zwycięstwem w bezpośrednim 
pojedynku.

Podczas losowania nagrody 
specjalnej od firmy Cutline Wear 
Factory znowu tak jak w starszym 
roczniku, szczęście uśmiechnęło 
się do drużyny AP Sanok. Chłopcy 
tym razem otrzymali od naszego 
partnera bidony.

W naszych zespołach zagrali:
Szymon Bik, Krzysztof Rą-

pała, Sebastian Zygmunt, Michał 
Chłap, Zbigniew Bargiel, Kornel 
Bobula, Franciszek Gac, Kevin 
Patla, Michał Pelczar, Hubert 
Aszklar, Bolesław Chmurski, 
Alan Zimny, Szymon Milan

Wyróżnieni zawodnicy :
Szymon Bik – Mosir Dukla I
Michał Pelczar – MOSiR Dukla II
Wilczki Lesko – Jakub Biesiada
AP Sanok – Nikodem Sybik
AP Sanok – Tomasz Ochałek
LPFA Tarnowiec – Damian Zawada
LPFA Strzyżów – Oskar Haczela

Klasyfikacja końcowa:
1. Wilczki Lesko – 16 pkt.
2. AP Sanok – 13pkt.
3. MOSiR Dukla II – 13pkt.
4. MOSiR Dukla I – 9pkt.
5. AP Jasło – 5pkt.
6. LPFA Strzyżów – 4 pkt.
7. LPFA Tarnowiec – 0 pkt.

Wyniki MOSiR Dukla I:
MOSiR Dukla I – MOSiR Dukla II 0:3
MOSiR Dukla I – AP Jasło 3:1
MOSiR Dukla I – AP Sanok 2:1
MOSiR Dukla I – LPFA Strzyżów 1:0
MOSiR Dukla I – LPFA Taranowiec 7:0
MOSiR Dukla I – Wilczki Lesko 0:4

Wyniki MOSiR Dukla II:
MOSiR Dukla II – MOSiR Dukla I 3:0
MOSiR Dukla II – AP Sanok 0:2
MOSiR Dukla II – LPFA Tarnowiec 9:0
MOSiR Dukla II – AP Jasło 2:1
MOSiR Dukla II – LPFA Strzyżów
MOSiR Dukla II – Wilczki Lesko 1:1

Daniel Ożga

Kanasiówka zdobyta

W marcu jak w garncu

Pogoda jak zawsze jest dobra, tylko tu-
ryści są źle ubrani.10 marca o godz.3 rano 
przeszła u nas wichura z piorunami, a my za 
kilka godzin wychodzimy na Kanasiówkę 
od Wisłoka Wielkiego przez Jasiel do Woli 
Niżnej. 13 turystów pokonywało szlak, 
było ciężko bo śniegu dużo, mnóstwo wy-
krotów i pościnanych wierzchołków drzew. 
Często wpadało się po pas do śniegu, pod 
którym już płynęła woda. Lasy piękne, 
cisza, żadnego śladu człowieka, jedynie 
nieliczne tropy zwierząt. Lasy dostojne jak 
pisał Vincenz „Na Wysokiej Połoninie” 
LAS BUKOWY KARPACKI TWORZY 
KATEDRY SWOISTEGO POGODNIE 
RADOSNEGO NABOŻEŃSTWA.

Do Jasiela tak samo, dużo śniegu  
i połamanych drzew. W Jasielu raj dla bo-

brów, a nasza Jasiołka małym lecz wartkim 
strumyczkiem wije się uroczo. Z Jasiela do 
Woli Niżnej jeszcze kawał drogi, która była 
tak zasypana jak u nas w środku zimy.

13 turystów rozkoszowało się spoko-
jem i piękną przyrodą tego uroczego „Re-
zerwatu Przyrody Źródliska Jasiołki’’ . 

Mimo przemoczonych butów i brnięcia 
w śniegu, wszyscy byliśmy zachwyceni 
tymi pięknymi będącymi w zasięgu ręki 
naszymi dzikimi jeszcze terenami. Wspo-
minałam wędrówki wiosenne do Jasiela 
z moimi dukielskimi uczniami. Myślę, że 
wszyscy powinniśmy zwiedzić ten piękny 
rezerwat, ponieważ jesteśmy mieszkań-
cami prawo- i lewobrzeżnej Jasiołki.

Maria Walczak - i grupa A TO MY 
czyli Adam, Tomek i turyści

Fot. M. Walczak
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Prawo przy porannej kawie ...

W pasiece

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Łowiectwo i ekologia

Nieważność umowy
W dzisiejszych czasach coraz częściej 

zawieramy różnego rodzaju umowy. Spo-
rządzając ją należy pamiętać, że zgodnie 
z art. 353 Kodeksu cywilnego, strony za-
wierające umowę mogą ułożyć stosunek 
prawny według swojego uznania, byleby 
jego treść lub cel nie sprzeciwiały się 
właściwości stosunku, ustawie ani też za-
sadom współżycia społecznego. Sankcją 
za naruszenie tych zasad jest nieważność 
umowy.

Zgodnie z art. 58 § 1 cytowanej ustawy, 
czynność sprawna sprzeczna z ustawą 
lub mająca na celu obejście ustawy jest 
nieważna, chyba, że właściwy przepis 

przewiduje inny skutek, w szczególności 
ten, iż na miejsce nieważnych postanowień 
czynności prawnej wchodzą odpowiednie 
przepisy ustawy. Nieważna jest ponadto 
czynność prawna sprzeczna z zasadami 
współżycia społecznego. Jeżeli nieważno-
ścią jest dotknięta tylko część czynności 
prawnej, czynność pozostaje w mocy co 
do pozostałych części, chyba, że z okolicz-
ności wynika, iż bez postanowień dotknię-
tych nieważnością czynność nie zostałaby 
dokonana.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyż-
szego z dnia 26 marca 2002r., sygn. akt 
IIICKN 801/00 definiując cel umowy, na-

leży pamiętać, że będzie on prowadził do 
nieważności, nie tylko w sytuacji sprzecz-
ności zapisów (np. cel umowy określony 
jako doprowadzenie do oszustwa podatko-
wego), ale także gdy będzie możliwy do 
wyinterpretowania z pozornie zgodnych 
z prawem zapisów umowy. 

Oprócz przypadku wskazanego w art. 
58, nieważność bezwzględna zachodzi 
m.in. w sytuacji, gdy: umowę zawarła 
osoba,  która nie ma zdolności do czynności 
prawnych lub zdolności do dokonywania 
określonych czynności, umowę zawarto 
bez zachowania formy zastrzeżonej pod 

rygorem nieważności, oświadczenie woli 
złożyła osoba, która z jakichkolwiek powo-
dów znajdowała się w stanie wyłączającym 
świadome albo swobodne powzięcie decy-
zji i wyrażenie woli lub gdy oświadczenie 
woli zostało złożone dla pozoru.

Sprzeczność treści i celu umowy  
z przepisami ustawy odnosi się do tych 
przepisów, które mają charakter bez-
względnie obowiązujący. W orzecznictwie 
podkreśla się, że przy przesłance sprzecz-
ności z ustawą chodzi o sprzeczność ze 
wszystkimi aktami rangi ustawowej ist-
niejącymi w systemie prawnym. Przykła-
dami takich postanowień mogą być np. sy-
tuacje, gdy m.in. strony: zawierają umowę 
o spadek po osobie żyjącej, zastrzegają w 
umowie karę umowną w wypadku odstą-
pienia od umowy z powodu opóźnienia 
w zapłacie wynagrodzenia, formułują po-
stanowienia umowy uzależniające termin 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
przez wykonawcę od uzyskania wynagro-
dzenia od inwestora, dokonują czynności 
prawnej w celu przestępczym czy też  nie 
określają ceny w umowie sprzedaży. 

Sprzeczność treści i celu umowy  
z właściwością stosunku należy zawsze 
rozpatrywać w kontekście charakterystycz-
nych elementów konkretnej umowy i jej 
znaczenia w systemie prawa. Przykładami 
mogą być np. sytuacje, gdy strony: formu-

łują klauzulę umowną wyłączającą w umo-
wie darowizny możliwość jej odwołania  
z powodu rażącej niewdzięczności, for-
mułują klauzulę umowną wprowadzającą 
obowiązek spełnienia świadczenia mimo 
nieważności samej umowy,  zastrzegają 
możliwość wypowiedzenia zobowiązania 
trwałego ze skutkiem wstecznym.

Zasady współżycia społecznego, okre-
ślane także jako dobre obyczaje mają cha-
rakter klauzuli generalnej.  Ich istotą jest 
możliwość uwzględnienia różnego rodzaju 
okoliczności faktycznych, które muszą być 
zawsze oceniane w odniesieniu do kon-
kretnego stanu faktycznego. Przykładami 
takich postanowień są sytuacje, gdy m.in 
strony: formułują klauzule ograniczające 
swobodę działalności gospodarczej jednej 
ze stron, formułują zapisy umowy obiek-
tywnie niekorzystne dla jednej ze stron czy 
też sporządzają klauzulę dopuszczającą 
dokonywanie jednostronnej zmiany treści 
umowy w dowolnym czasie.

Nieważność czynności prawnej, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, może 
polegać na nieważności bezwzględnej 
lub względnej ( tzw. wzruszalności). Nie-
ważność bezwzględna następuje z mocy 
samego prawa i czynność od początku nie 
wywołuje żadnych skutków prawnych. 
Wzruszalność polega zaś na tym, że strony 
umowy decydują, czy doprowadzić do 

unieważnienia czynności prawnej dotknię-
tej np. wadą w postaci błędu. Do tego czasu 
dokonana czynność będzie ważna i będzie 
wywoływać wszystkie skutki prawne. 

Unieważnienie czynności czy też 
umowy może nastąpić na skutek orze-
czenia sądu (np. w przypadku wyzysku) 
lub uchylenia się od skutków prawnych 
oświadczenia woli złożonego pod wpły-
wem błędu lub groźby. Nieważność bez-
względna jest uwzględniana przez sąd  
z urzędu na każdym etapie postępowa-
nia i może się na nią powołać każdy, kto 
ma w tym interes prawny, a więc nie 
tylko strony umowy.

W praktyce strony umowy mogą wpro-
wadzić do kontraktu specjalną klauzulę, 
zwaną salwatoryjną, która ma na celu 
zapewnienie utrzymania w mocy umowy 
pomimo upadku części jej postanowień. 
Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie  
z orzecznictwem nawet jej zawarcie nie 
zawsze gwarantuje, że umowa nie zostanie 
uznana za nieważną w całości. 

Ocena, czy postanowienia umowne lub 
umowa były ważne, musi być odniesiona 
do chwili jej zawarcia. Brak umocowa-
nia pełnomocnika do zawarcia umowy  
i niepotwierdzenie tej umowy przez stronę 
powoduje nieważność całej umowy, a nie 
tylko niektórych jej zapisów.

Natalia Belcik

Drzewo dla żony i dla każdego 
dziecka

W ostatnich latach mocno doskwiera 
nam zanieczyszczenie powietrza. Zimą 
smog powoduje, że powietrze nas truje. 
Oczywiście nikt nie ukrywa, że winę za 
to ponosi człowiek. I my ludzie musimy 
sobie z tym poradzić. 15 marca w Krośnie 
odbyła się ciekawa konferencja „Zie-
lony Parasol”. Jednym z prelegentów był  
dr hab. Zbigniew Kołtowski. W swoim wy-
kładzie przybliżył nam dobroczynną rolę 
drzew. Wszyscy biją na alarm, że w naszej 
atmosferze jest za dużo CO2 . Ma to swój 
negatywny wpływ na nas. Jak coś z tym 
nie zrobimy będzie źle. Naukowcy mają 
dowód na to, że klimat się ociepla. Różną 
się co do przyczyny, ale ocieplenie klimatu 
to fakt. Jeżeli prawdą jest, że działalność 
człowieka, w wyniku rozwoju gospodar-
czego, przyczynia się do tego to rozwiąza-
nie jest stosunkowe proste. Musi ludzkość 
zrezygnować z tak dynamicznego rozwoju 
i sadzić jak najwięcej drzew . Dlaczego 
drzew? Duże drzewo, tak o średnicy 77 
cm usuwa 1400 g zanieczyszczeń rocznie! 
Drzewko o średnicy 8 cm tylko 20 g. Ilu  
z nas wycięło duże dorodne lipy, a posadziło 
właśnie takie drzewko? Ale jak drzewo 
usuwa te zanieczyszczenia? Po prostu osa-
dzają się one na nim jak na filtrze i deszcz je 
spłukuje. A jak deszcz nie da rady to wraz z 
utratą liści wracają do ziemi. Mówimy tu o 

cząstkach PM 10 i PM 2,5 (jest to wielkość 
cząsteczek stałych w mikronach). Jeżeli 
w mieście mamy 1ha zieleni parkowej to  
z powietrza w ciągu roku usuwane jest 
136 kg tych pyłów. Dobrze, dobrze ale w 
zimie drzewo nie ma liści i co wtedy. Otóż 
jego działanie jako „filtru” spada tylko  
o 25%. Ale to nie jedyne dobroczynne dzia-
łanie drzew. 10 metrowe drzewo dostarczy 
nam 118 kg tlenu rocznie. 100 letni buk 
wytworzy w ciągu godziny 1200 l tlenu. 
Taką ilość wytworzyć musi 2700 młodych 
drzewek. Jedno drzewo o wysokości 25 m 
np. lipa jest w stanie pochłonąć tyle CO2 
ile dostarczą dwa gospodarstwa domów 
jednorodzinnych. „Nie przesadzajmy” ktoś 
powie drzew jest pod dostatkiem. No to 
jeden samochód w ciągu godziny zużyje 
tyle tlenu ile 800 ludzi w tym samym 
czasie oddychając. Wniosek nasuwa się 
samoistnie, sadźmy drzewa. Więc jeżeli 
jutro zasadzimy tyle drzew, aby zapewniły 
tlen wszystkim członkom naszych rodzin  
i aut jakie posiadamy. A co tam, dołożymy 
jeszcze za kosiarki i pięć w plusie dla dobra 
świata to na efekt będziemy musieli czekać 
najmniej 15 lat. Tak powoli rosną drzewa.

Dlatego zastanówmy się zanim wy-
tniemy duże drzewo. Człowiek ma zdol-
ność przewidywania i sadźmy drzewa tam 
gdzie może ono spokojnie, nie wadząc ni-

komu rosnąć, zapewniając tlen dla naszych 
wnuków i prawnuków przez lata.

Problem drzew przydrożnych. Zderze-
nie samochodu z drzewem przy prędkości 
50 km/h jest na ogół opłakane w skutkach. 
Rozwiązaniem są krzewy. Dość, że w du-
żej ilości mogą konkurować z drzewami 
to jeszcze będą służyły jako naturalny wy-
chwytywacz zbyt prędkich aut. 

Jeszcze jeden „niusik” z konferencji. 
Drzewa długowieczne np. lipa potrafi żyć 
200 i więcej lat. A w mieście dożywa le-
dwie do 100. Tak „dobrze” im się żyje w 
metropoliach. Duże drzewa w miastach 
obniżają temperaturę w upalne dni nawet 
o 110C. Nawilżają powietrze wyparowując 
450 l wody dziennie. 

Mam nadzieję, że po lekturze tego ar-
tykułu, każdy ojciec zasadzi w tym roku 
drzewo dla żony i dzieci po jednym i pięć 
dla każdego auta. My pszczelarze już po-
czyniliśmy starania by wysadzić 100 lip 
i ponad 100 akacji i jeszcze 50 krzewów 
miododajnych dla dobra pszczół i ludzi 
bo patrzymy w przyszłość tak 15 lat do 
przodu.

Dlaczego poluję
W związku z coraz większymi atakami na myśliwych, poja-

wiającymi się w mediach oraz artykułach prasowych (także na 
łamach „Dukli.pl”) których autorami są osoby bez żadnej wiedzy 
merytorycznej, nie znający historii, tradycji oraz podstaw gospo-
darki łowieckiej, przytoczę w tym numerze naszego miesięcznika 
tekst znaleziony w internecie, z którym ja jako myśliwy z wielolet-
nim stażem się w całości zgadzam. Może stanie się on pretekstem 
do szerszej dyskusji na temat myślistwa.

Zapytano myśliwego, czy nie szkoda mu zwierząt, które za-
bija. Oto co odpowiedział:

,,Szkoda mi jest, gdy w domu czy restauracji podawany 
jest rosół z kurczaka, który całe swoje życie spędził w klatce, 
a na koniec został zabity. Takie zwierzę nie ma żadnego 
życia.

Zwierzyna, na którą poluję, to zwierzęta wolno żyjące, 
cieszące się pełnią zwierzęcego życia. Kiedy dzik czy sarna 
giną pod kołami samochodu, nikt nie pyta kierowców, czy 
szkoda im, że zabili zwierzę. Myśliwi wykonują obowiązki 
wynikające z ustawy. Gdyby nie polowali, ludzie nie mieliby 
co jeść. I nie mówię o mięsie, tylko chociażby o chlebie, bo 
nie byłoby z czego go upiec. Z pól nie byłoby co zbierać.

Wkładam wiele wysiłku, żeby odnieść sukces łowiecki. To 
nie jest tak, że przyjeżdżam, siadam na ambonie i co pięć  
minut strzelam, a potem pięciu innych kolegów zabiera 
ranne zwierzę. Bardzo często jestem sam. Strzelenie zajmuje 
sekundę, a potem cztery godziny zabiera mi ściągnięcie 
sztuki i dostarczenie jej na skup. Po takich ,,zapasach” przez 
kilka następnych dni wszystko mnie boli.

Poluję jak wszystkie inne drapieżniki. Lubię jeść dziczy-
znę, moje dzieci też lubią, więc nie mam żadnych wyrzutów 
sumienia.’’ 

Bartosz Szczepanik

Koncert Wojskiego z Pana Tadeusza, Źródło Internet
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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!

„Dobre małżeństwo jest wtedy, kiedy mąż panuje nad sobą,  
a żona nad mężem!”

XII Triathlon zimowy

Festiwal rocznika 2012

MOSiR Dukla Cup rocznik 2011

MOSiR II Dukla  
zwycięzcą turnieju Akcja

Winter Cup 2019

MOSiR Dukla Cup rocznik 2010

8. miejsce Piotra Smolaka w kat. open

Zawodnicy z trenerem Piotrem Drozdem

Zawodnicy z trenerem Danielem Ożgą
Zawodnicy z trenerem Sławomirem Walczakiem

Zawodnicy MOSiR rocznik 2010

Zawodnicy rocznika 2012 odbierają nagrody

Festiwal 
rocznika 2012

Właśnie zakończyliśmy ostatni turniej 
z cyklu „MOSiR Dukla Cup”. Tym razem 
do rywalizacji stanęły siedmiolatki, turniej 
prowadzony był w formie festiwalu dla-
tego nie prowadziliśmy klasyfikacji. Gra-
liśmy na dwóch boiskach, było mnóstwo 
gry oraz czasu do zaprezentowania swoich 
umiejętności. W festiwalu wzięło udział 
sześć zespołów : MOSiR Dukla, Aktiv Pro 
Rymanów, AP Sanok, Kolejarz Zagórz, 
Wilczki Lesko, LPFA Kołaczyce. Wielkie 
brawa dla wszystkich uczestników za do-
brą grę, piękne akcje, super strzały. 

Każda z drużyn otrzymała puchar  
a wszyscy uczestnicy pamiątkowe medale. 
Tym razem nasz partner firma Cutline Wear 
Factory przygotowała nagrodę dla każdego 
uczestnika naszego turnieju, dlatego nikt 
z Dukli nie wyjechał z pustymi rękami.  
A nagrodami były getry piłkarskie, bidony, 
worki na buty oraz puzzle.

Dziękujemy bardzo:
• wszystkim drużynom, które wzięły 

udział w całym naszym cyklu turnie-
jów „MOSiR Dukla Cup” za sportową 
rywalizację.

• firmie Cutline Wear Factory za wsparcie 
w postaci nagród rzeczowych.

• rodzicom z naszej sekcji za przygoto-
wane poczęstunku.

Z zapraszamy za rok.
Daniel Ożga

Winter Cup 
2019

Bardzo dobry występ zanotowali 
chłopcy z rocznika 2010 w zorganizowa-
nym przez UKS Tempo Nienaszów tur-
nieju z cyklu Winter Cup 16 marca br.  Po 
sześciu rozegranych pojedynkach pięć razy 
schodzimy z boiska niepokonani ulegamy 
tylko gospodarzom w rzutach karnych 2-3.

„Egzotyczny” system rozgrywek przy 
bilansie 5-0-1 bramki 16-4 daje nam do-
piero 5 miejsce w turnieju. Mimo niskiej 
lokaty cieszy dobra gra całego zespołu 
wysoka skuteczność oraz solidna gra  
w obronie.

Królem strzelców turnieju z dorobkiem 8 bramek został Daniel Szczurek.

Nasze wyniki:
MOSiR Dukla – Diament Jodłowa 5-0 (Szczurek x2, Kozubal x2, Majer)
MOSiR Dukla – Activ Pro Zarszyn 3-0 (Kozubal x2, Szczurek)
MOSiR Dukla – KAP Bardomed 2-2 3-1 k. (Szczurek x2)
MOSiR Dukla – UKS Tempo Nienaszów 1-1 2-3 k. (Szczurek)
MOSiR Dukla – Diament Jodłowa 1-0 (Szczurek)
MOSiR Dukla – FMT Morgan Frysztak 4-1 (Potyra x2, Szczurek, Kozubal)

MOSiR Dukla reprezentowali:
Jacek Rąpała, Adam Potyra, Franciszek Korzec, Adrian Majer, Kamil Kordyś, 

Jakub Kozubal, Jakub Gajek, Daniel Szczurek, Kacper Wróbel, Łukasz Stec
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Zbliżają się Święta Wielkanocne, z którymi nieodłącznie w naszej tradycji zwią-
zane są baby i babki wielkanocne jadane podczas tradycyjnego śniadania wielkanoc-
nego. W kwietniowym numerze podajemy sprawdzony przepis na babkę drożdżową 
pani Marii Wojnar.

Babka drożdżowa
Składniki:
50 dag mąki pszennej 
10 dag mąki kukurydzianej 
6 dag drożdży 
1 całe jajo
4-5 żółtek 
4 łyżki cukru 
1 szklanka mleka 
1/2 kostki masła 
cukier waniliowy 
szczypta soli 
rodzynki 

Wykonanie:
Ciepłe mleko połączyć z drożdżami, solą, jedną łyżką cukru i niewielką ilością 

mąki. Odstawić w ciepłe miejsce, gdy wyrośnie połączyć z pozostałymi składnikami, 
w ostatniej fazie wyrabiania dodać roztopione masło. Dokładnie wysmarować tłusz-
czem formę na babkę, włożyć do niej wyrośnięte i przerobione ciasto. Gdy babka 
urośnie posmarować ją jajkiem i nakłuć. Piec około 50 minut w temperaturze 1800C.
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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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