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Dolina śmierci ziemia bohaterów wojennych

Uczestnicy warsztatów w „Dolinie Śmierci”

Wykład dr Josefa Rodaka podczas podsumowania projektu

11 kwietnia br. w obec Havranec i Kružlová nastąpiło podsumowanie projektu „Dolina
Śmierci – ziemia bohaterów wojennych”, partnerem wiodącym projektu była obec Kružlová,
natomiast gmina Dukla była partnerem projektu bez udziału finansowego. Projekt jest współfinansowany z EFRR oraz budżetu państwa w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja
2014-2020.
Mikroregion Dolina Śmierci na Słowacji tworzy grupę dziewięciu wsi: Kružlová,
Kapišová, Dobroslava, Vyšná Pisaná, Nišná
Pisaná, Svidnička, Vápenik, Dlhoňa oraz
Havranec, znajdujących się na południowych
stokach Beskidu Niskiego w sąsiedztwie
granicy z Polską. Na terenie tym w czasie
operacji Karpacko-Dukielskiej odbywały się
ciężkie walki, które również toczyły się po
stronie polskiej: Olchowiec, Chyrowa, Iwla,
Teodorówka, Głojsce. Dla Słowaków jest to
miejsce szczególne, gdyż wojska walczące
w tej operacji: Armia Czerwona i I Korpus
Czechosłowacki dowodzony przez generała

Ludvika Svobodę przyniosły Słowacji niepodległość. W „Dolinie Śmierci”, bo taką
nazwę zyskał ten teren po ciężkich walkach
pozostały eksponaty wojskowego sprzętu
bojowego, które stały się pamiątką ciężkich
walk dla przyszłych pokoleń. W ramach
projektu wykonano tablice informacyjne dla
każdej z wsi Mikroregionu Dolina Śmierci,
dwie wiaty, odbyła się również podczas
warsztatów podsumowujących projekt prelekcja dr Josefa Rodaka nt. walk w 1944r we
wspomnieniach ludności cywilnej. Wydano
również materiały promocyjne, postawiony
został w Dolinie Śmierci napis o rozmiarach

2,10 m wysokości i 10 m długości. W podsumowaniu wzięli udział mieszkańcy wsi
Havranec i Kružlová, władze samorządowe,
a także przedstawiciele partnera gminy Dukla: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, skarbnik gminy Dukla Jolanta Bik, Agnieszka
Matusik z Informacji Turystycznej w Dukli
i Krystyna Boczar-Różewicz – gł. specjalista
ds. promocji.
Krystyna Boczar-Różewicz

Dukielskie Dni Świadomości Autyzmu

Uczestnicy wydarzenia
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Złota myśl:

„Im dłużej czekasz na przyszłość, tym będzie krótsza.”
(autor nieznany)
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Z okazji Dnia Matki
Wszystkim Mamom
składamy najserdeczniejsze życzenia,
uśmiechu na co dzień, radości
i zadowolenia ze swoich pociech
tych małych i dużych
Redakcja Dukli.pl
W prezencie mamy dla mam drukujemy piękne wiersze lokalnego poety z Równego pana Adama Czai.

Mistrz słowa
Nawet choćbym mistrzem słowa, mistrzem nad mistrzami był
nie zdołałbym ci podziękować mamo
za twoje nieprzespane noce
gdy chory leżałem w gorączce i w płaczu,
ty mi śpiewałaś, ty przytulałaś
żebym przetrwał te pierwsze noce życia
Nawet choćbym mistrzem słowa, mistrzem nad mistrzami
był.

Słowo - mama
Choć różnie brzmi w różnych językach
zawsze znaczy to samo – otwarte ramiona i serce –
- miłości bijące źródło
Choć różnie brzmi w różnych językach - słowo – mama
zawsze znaczy to samo – niegasnące słońce miłości.

Srebrny wiersz
Mamo ten srebrny wiersz piszę dla ciebie, moim już siwiejącym włosem
co błyszczy zgryzotami, troskami przed którymi mnie broniłaś
ale ten wiersz to słowa nadziei co wciąż mi dajesz –
- pogodą spojrzeń, uśmiechu słońcem.

Różaniec matki
Paciorek przy paciorku, problem przy problemie,
ból, żal, łzami słona nocy cisza, do Boga westchnienie
i prosta jak jej życie modlitwa –
Panie daj mi siłę na każdy dzień i dzieci moje w opiece swej
miej,
paciorek przy paciorku, ból przy bólu,
prosta modlitwa, słona nocy cisza,
strach z nadzieją się miesza
a rano mówi – dzień dobry Panie Boże znowu pytając,
co mi dzisiaj dasz,
w powietrzu nocnej ciszy sól i pięknie rozlewa się żółć słońca
a na jej niebie jaśnieje nadziei tęcza.
Ta modlitwa trwa, ten różaniec nie ma końca,
problem przy problemie
Panie, dzieci moje w opiece swej miej i daj mi siłę na każdy
dzień.
Paciorek przy paciorku…
Na brzegach tęczy znów przysiadły jej łzy.
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Najtrudniejszy w realizacji,
ale też najpiękniejszy
85 kilometrowy odcinek drogi S19 od Rzeszowa do Barwinka będzie najprawdopodobniej jednym z najtrudniejszych w Europie fragmentem Via Carpatii.

Tak zwany flisz karpacki może przynieść wykonawcom wiele niespodzianek.
Prawdopodobnie też będzie to jeden
z najpiękniejszych odcinków nie tylko
w Polsce.
Planowane rozwiązania inżynierskie,
w tym 47 estakad, 67 mostów i siedem tuneli mają być wpisane w krajobraz tak, by
podkreślały jego walory.
W Miejscu Piastowym odbyło się spotkanie pod hasłem „Via Carpatia szansa na
rozwój Podkarpacia”. Podczas konferencji
z udziałem wojewody, przedstawicieli
ministerstwa infrastruktury, parlamentarzystów, samorządowców i mieszkańców
dyskutowano o najlepszych rozwiązaniach
związanych ze szczegółowym przebiegiem
S19.
Poseł Bogdan Rzońca podkreślił, że
wytyczony został pas przebiegu drogi, na
który wydana została decyzja środowiskowa. Teraz przyszedł czas na konsultacje
po to, by każdy mógł się wypowiedzieć zanim powstanie ostateczny dokument dotyczący tej bardzo potrzebnej drogi łączącej
północ Europy z południem. Jej budowa
na odcinku do Barwinka od Rzeszowa ma
kosztować około 9 miliardów złotych, ale
jest niezbędna dla rozwoju Podkarpacia.
źródło: PR Rzeszów
fot. GDDKiA

15 lat członkostwa
w Unii Europejskiej
1 maja 2019 roku świętować będziemy
15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Przez te wszystkie lata, dzięki
współpracy, wymianie doświadczeń, środkom europejskim oraz zaangażowaniu lokalnych społeczności wokół europejskich
wartości Polska przeszła niesamowitą
metamorfozę. Pozytywne skutki członkostwa widać w polskich miastach i gminach. Dzięki środkom finansowym z UE
samorządy zrealizowały wiele inwestycji
infrastrukturalnych, rewitalizacji, powstało
wiele nowoczesnych obiektów sportowych
i kulturalnych. Zyskaliśmy swobodę podróżowania oraz korzystania z szeregu
str. 4

programów społecznych od wymian młodzieży po szkolenia dla pracowników. To
wszystko dzieje się także w gminie Dukla,
pozyskane pieniądze służyły budowie
wodociągów, kanalizacji, odnowie dziedzictwa kulturowego – nasze kościoły,
cerkwie mają przywróconą dawną świetność, wyremontowano salę widowiskowa
Ośrodka Kultury w Dukli, przebudowano
stare budynki, w których mieścił się zakład
pracy chronionej w Dukli na nowoczesne
Transgraniczne Centrum Wymiany Kulturalnej, Gminne Przedszkole i Gminny
Żłobek, wybudowano Centrum Ratownictwa w Dukli i wiele innych. Wyznakowano

trasy i ścieżki przyrodniczo-historyczne w:
Olchowcu, Wietrznie, rolnicy otrzymują
dopłaty obszarowe Zrealizowano wiele
wymian młodzieży, wiele projektów kulturalnych, dzięki którym wiele zyskały
dzieci, zyskała młodzież i osoby starsze.
Nasze dzieci mogą kształcić się na uczelniach poza granicami kraju. Dlatego zastanówmy się: czy warto było, czy żyje się
nam lepiej?
Krystyna Boczar-Różewicz
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Kładka na Jasiołce
w Równem zamknięta
Szanowni mieszkańcy informuję, że kładka na rzece Jasiołce łącząca miejscowość
Równe z Wierznem została zamknięta. W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym dotyczącym kładki, a w szczególności jej stanu technicznego, który stwarzał niebezpieczeństwo dla użytkowników. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Krośnie wydał decyzję zakazującą korzystania z kładki. Dalsze losy kładki będą
zależne od ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu kładki, którą nakazał PINB w Krośnie
sporządzić właścicielom kładki tj. Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
zlewnia w Jaśle oraz prywatnym współwłaścicielom.
Andrzej Bytnar
Burmistrz Dukli

Dukielskie Dni
Świadomości Autyzmu
Wydarzenie odbywające się w dniach
1-2 kwietnia br. w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury w Dukli pokazało, jak
daleko idąca wrażliwość serc i zainteresowanie tematem autyzmu może sprawić, że
nastąpi kulminacja emocji, wiedzy, przeżyć, wymiany doświadczeń i poglądów…
wszystko po to, by być razem w działaniu
na rzecz poprawy świadomości i rozumienia autyzmu, by wspierać się wzajemnie
i pomagać każdemu, kto o tę pomoc poprosi. Józefa Winnicka- Sawczuk, nauczycielka SP w Dukli, radna powiatu krośnieńskiego i Kamila Paszek-Czupińska nauczycielka w Szkole Podstawowej w Dukli
reprezentujące organizatora Szkolne Koło
Caritas uroczyście otwarły Dukielskie Dni
Świadomości Autyzmu, zaprezentowały
Honorowe Patronaty wydarzenia, objęte
przez starostę krośnieńskiego i burmistrz
Dukli, przywitały zaproszonych gości.
W wydarzeniu wzięli udział: dyrektor Andrzej Dziugana z PCN Rzeszów, Józef Matusz z TVP3. Wśród zaproszonych gości
byli m.in. członek Zarządu Województwa
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Podkarpackiego pani Maria Kurowska,
dyrektor Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
pani Monika Subik, burmistrz Dukli, radna
powiatu krośnieńskiego pani Maria Parylak, starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie pan Witold Wyskiel, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Dukli pan Jerzy
Pęcak i wicedyrektor Stanisław Fornal,
dyrektor MOPS w Dukli pani Małgorzata
Bielec - prelegent, dyrektor Muzeum Historycznego w Dukli pan Waldemar Półchłopek, dyrektor ŚDS w Cergowej pani
Bogusława Dymek- Urynowicz, dyrektor
PPP w Miejscu Piastowym pani Marta
Kuc - Jagiełło , dyrektor PPP w Krośnie
pani Renata Brągiel, dyrektor DPS Zakonu
Bonifratrów w Rymanowie pan Waldemar
Półchłopek i kierownik pan Wojciech
Pelczar, dyrektor Przedszkola Gminnego
w Dukli pani Lucyna Gumienny, dyrektor
Gminnego Żłobka w Dukli pani Patrycja
Dobrzańska, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Krośnie pani Małgorzata Szybiak- prelegent, dyrektor Zarządu Parków
Krajobrazowych w Krosnie z siedzibą

Dukli pan Łukasz Piróg, Prezes Fundacji
„Wielkie Serce Dla Dzieci” pani Jadwiga
Jagiełło - prelegent oraz dyrektorzy szkół
gminy Dukla, przedstawiciele 67 jednostek
dydaktyczno- opiekuńczo – wychowawczych województwa podkarpackiego- terapeuci, rodzice , pedagodzy, opiekunowie
i wszyscy zainteresowani tematem autyzmu. Trio wokalno- instrumentalne Miłosz
Wiatr z SP w Wietrznie, Jagoda Skrzyńska
z SP w Dukli i Artur Szajna OK w Dukli
uświetniło spotkanie – popłynęły łzy
wzruszenia! Pomoc pań z MOPS Dukla,
rodziców Agnieszka Olszyk , Anety Krakowskiej, pracowników OK w Dukli Piotra Jakieły i Artura Szajny, pomoc uczniów
i pani Sabiny Janik współwłaścicieli
Przedszkola Niepublicznego „Misiowo”
w Chorkówce były na najwyższym poziomie organizacyjnym.
Swoją wiedzą nabytą i teoretyczną
podzielili się z słuchaczami prelegenci.
Byli to oprócz wymienionych wcześniej
państwo Anna i Przemysław Pilutowie
z Jasła, dr hab. prof . UP w Krakowie pani
Danuta Wolska i dr Andrzej Wolski, pani
Romualda Wojnar i Małgorzata Tajak
z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Krośnie.
W drugim i trzecim dniu uczniowie
klasy IIc SP w Dukli, przygotowani przez
wychowawczynię Józefę Winnicką-Sawczuk przedstawiali piękny spektakl teatralny –- „Królowa Śniegu”. Publiczność
była zachwycona scenerią i występem
uczniów. Taki poziom ich gry jest godny
najwyższej pochwały. Wydarzenie było
współfinansowane przez Gminę Dukla,
w ramach realizacji zadania „Przekazywanie dorobku literackiego w Środowisku
poprzez występ artystyczny i obchody Dukielskich Dni Świadomości Autyzmu.
Józefa Winnicka-Sawczuk
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Status Pomnika Historii
dla Muzeum w Bóbrce

Leon Bukatowicz
– komisaryczny burmistrz Dukli

Rozmowa z panią dyrektor Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce
Barbarą Olejarz.
o wiele większa zarówno
wśród turystów jak też
osób z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Robimy
wszystko aby wiedza
o Łukasiewiczu, Trzecieskim, Klobassie była
coraz szersza i większa.
S. Kalita: Od pewnego
czasu muzeum w Bóbrce
jest bardziej zauważalne. Proszę powiedzieć jakie działania
podejmujecie i co się
składa na to, że coraz
więcej turystów Was
odwiedza?
Pani Barbara Olejarz - dyrektor muzeum

S. Kalita: Pani dyrektor na wstępie naszej rozmowy chciałem pogratulować
uzyskania statusu pomnika historii dla
tutejszego muzeum. To wielki sukces.
Tym bardziej, że trzeba spełnić określone kryteria i wymagania, które nie są
łatwe.

B. Olejarz: Jest to wielkie wyróżnienie, ale
Bóbrce się to należało. Starania trwały 2
lata. Status pomnika historii ustanawiany
jest w drodze rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznawany
jest zabytkom o szczególnej wartości historycznej i naukowej oraz mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.
Muzeum pozytywnie przeszło wszystkie
etapy starań o ten elitarny tytuł, a więc
zgodnie z obowiązującą procedurą wielostronicowy wniosek wraz z dokumentacją
fotograficzną i kartograficzną. Kopalnia w
Bóbrce ma znaczenie ogólnoświatowe. Jest
to pomnik historii rozwoju cywilizacyjnego,
rozwoju techniki. Najważniejszy chyba jest
autentyzm. Bóbrka jest kopalnią, która jest
czynna od 1854 roku. Jest to najstarszy
tego typu obiekt na świecie, który nieprzerwanie wydobywa ropę naftową. Myślę,
że teraz świadomość istnienia Bóbrki jest
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B. Olejarz: Tak, to prawda. W porównaniu do ubiegłego roku zawitało do nas o 6
tysięcy więcej turystów, z czego się bardzo
cieszymy. Jest to wynik pracy grona ludzi,
którzy z zaangażowaniem tu pracują. Inwestujemy w uatrakcyjnianie ekspozycji.
Najważniejszy w naszym muzeum jest najstarszy, XIX-wieczny sektor, czyli kopanki,
w których możemy zobaczyć lustro bulgocącej ropy naftowej, kuźnię, kotłownię,
kieraty. W „Domu Łukasiewicza” możemy
zobaczyć jak wyglądała dawna apteka,
laboratorium i salonik Łukasiewicza.
Również i współczesne ekspozycje, które
pokazują historię przemysłu naftowego są
ciekawe i warte zobaczenia. Multimedialne
ekspozycje przyciągają ludzi. Uważam,
że udało nam się zachować równowagę
pomiędzy tym co stare i bezdyskusyjnie
najwartościowsze a multimediami, których
zadaniem jest ubarwić dane miejsce ale nie
dominować nad samym eksponatem.
Widzimy, że ludzie wychodzą stąd zadowoleni. Poza tym sama lokacja tego miejsca
ma duże znaczenie. Bóbrka jest przepięknie
położona wśród lasów. Niektórzy przyjeżdżają aby pobyć w atrakcyjnym, fajnie
położonym pod względem przyrodniczym
miejscu.

S. Kalita: Jako historyk cieszę się z jeszcze jednej rzeczy, niezmiernie istotnej
z punktu widzenia naszej ojczystej historii. Otóż staracie się coraz bardziej
pokazywać postać człowieka niezwykłego Ignacego Łukasiewicza. Spora
część muzeum poświęcona jest Ignacemu
Łukasiewiczowi, żyjącemu w latach
1822-1882. Polski chemik, farmaceuta
i wynalazca lampy naftowej to pierwszy człowiek, który wykorzystał walory
ropy naftowej na skalę przemysłową.

B. Olejarz: Ignacy Łukasiewicz pojawił się
na tym terenie w II połowie XIX w. Został
sprowadzony tutaj przez Tytusa Trzecieskiego, który zauważył w lesie bobrzeckim
naturalne wycieki ropy naftowej. Trzecieski zainteresował tym faktem farmaceutę
Ignacego Łukasiewicza. Wspólnie założono spółkę, która postanowiła w Bóbrce,
w głębokim lesie zająć się wydobyciem
ropy, nazywanej „czarnym złotem”. To
wszystko odbyło się oczywiście za zgodą
właściciela tych terenów – Karola Klobassy-Zrenckiego, który mieszkał nieopodal, w Zręcinie. Tych trzech panów
założyło w nieco późniejszym czasie spółkę
naftową – pierwszą na świecie spółkę naftową, która zajęła się na szeroką skalę wydobyciem ropy naftowej, przetwórstwem,
a następnie sprzedażą produktów naftowych.
Te trzy postacie wyprzedzały znacznie
epokę. Byli to wizjonerzy, ludzie wielkiej
pasji. Staramy się aby pamięć o założycielach kopalni ropy naftowej była ciągle
żywa. Trzeba głośno o tym mówić, że
przemysł naftowy narodził się na ziemiach
polskich.
S. Kalita: Bardzo dziękuję za rozmowę
i życzę dalszych sukcesów.

B. Olejarz: Dziękuję i zapraszam do
muzeum.
Rozmawiał Stanisław Kalita
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Oprócz Polaków w obozie przebywali
obywatele sowieccy, oskarżeni o współpracę z Niemcami, m.in. byli policjanci,
urzędnicy itd. Więźniów ulokowano w
pierwszej kolejności w podobozie nr 10
w mieście Jenakijewe. Po krótkim okresie
kwarantanny, przybyli z Przemyśla zostali
skierowani do pracy w kopalni węgla kamiennego nr 4. Kopalnie ukraińskie charakteryzowały się prymitywnymi warunkami
pracy i nie odbiegały od powszechnych
standardów sowieckiego górnictwa. Wielu
Polaków w trakcie pobytu w Donbasie zostało przekazanych do batalionu roboczego
nr 9 obsługującego kopalnie zjednoczenia
„Dzierżyńskugoł” kombinatu „Stalinugoł”.
Oprócz niewolniczej pracy w kopalniach
i zakładach pracy, więźniowie poddawani
byli przesłuchaniom. Od września 1945
roku rozpoczął się proces zwolnień uwięzionych, a większość Polaków powróciła
z Donbasu w połowie 1946 roku. Za przykłady losu uwięzionych i wywiezionych do
Donbasu polskich wójtów i burmistrzów
z okolic Krosna posłużyć mogą dzieje dwu
osób. Franciszek Matusiewicz z Rogów,
wójt Gminy Miejsce Piastowe, po śmierci
swego poprzednika Jana Jurczaka z Targowisk, zmarłego 26 marca 1938 r., wybrany
został na stanowisko wójta 14 sierpnia
1938 roku. Urzędowanie objął 30 stycznia 1939 r. Uczestnik wojen 1914-1920,
w wyniku których był ranny i z tego powodu miał usztywnioną rękę. Po zajęciu
Polski przez hitlerowskie Niemcy w 1939
r., złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska wójta, która nie została przyjęta
przez władze okupacyjne. W 1944 r. po
wkroczeniu w krośnieńskie wojsk sowieckich wniósł o odwołanie z zajmowanego
stanowiska. Aresztowany przez NKWD w
swoim rodzinnym domu w Rogach został
25 stycznia 1945 r., wywieziony przez
obóz przejściowy w Przemyślu do podobozu Jenakijewe, zmarł 17 marca 1945 r.
Stanisław Bergman – architekt i właściciel
firm budowlanych we Lwowie i Krośnie,
od jesieni 1936 r. wiceburmistrz Krosna,
w 1939 zmobilizowany, uniknął niewoli.
Podczas okupacji niemieckiej należał do
ZWZ-AK w Krośnie. Aresztowany przez
Gestapo, więziony był w Jaśle. Po wkroczeniu armii sowieckiej do Krosna, został
aresztowany przez NKWD i zesłany w
styczniu 1945 r. do obozu pracy w kopalni
węgla w Donbasie. W 1948 roku powrócił
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do Polski. Po powrocie ze związku sowieckiego byłych wójtów i burmistrzów niektórzy z nich byli niesłusznie pomawiani
i oskarżani przez członków lokalnej społeczności o wysługiwanie się hitlerowcom
podczas okupacji niemieckiej. W większości były to oskarżenia bezpodstawne i nie
znajdowały odzwierciedlenia w wyrokach
sądów karnych. Przeważnie komisaryczni
wójtowie i burmistrzowie pomagali w
zakresie możliwości innym podczas trudnych czasów drugiej wojny światowej,
niosąc bezinteresowną pomoc swoim
współbraciom.
Współcześnie w kościele parafialnym
pw. św. Antoniego z Padwy w Chorzowie
na początku drugiej dekady stycznia oraz w
trzeciej dekadzie lipca sprawowane są msze
za zmarłych Marię i Leona Bukatowicz oraz
za zmarłych z rodziny Bukatowicz i Jarosz.
Daty tych mszy dotyczą zapewne kolejnych
rocznic śmierci małżonków Bukatowicz.
Do chorzowskich szkół podstawowych
i średnich uczęszczały uczennice noszące
nazwisko Butatowicz tj. Halina ur. 1949
i Anna ur. 1958, ale tych osób nie sposób
łączyć bezpośrednio z działalnością Leona
Bukatowicza podczas jego pobytu w Dukli.
Niniejsze opracowanie dotyczące
osoby Leona Bukatowicza – komisarycznego burmistrza Dukli powstało z
wykorzystaniem m.in. materiałów archiwalnych zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie,

Leon Bukatowicz 31 V 1936

w tym akt śledztwa w sprawie współpracy
z okupantem niemieckim prowadzonego
przeciwko b. burmistrzowi Dukli i Rymanowa – Leonowi Bukatowiczowi, IPN Rz
046/133; akt osobowych więźnia karnego
Leona Bukatowicza, IPN Rz 190/302 jak
również materiałów dotyczących obozu
pracy przymusowej - Dukla oraz kamieniołomu - Lipowica, powiat krośnieński, IPN
Rz 191/149. Należy wziąć pod uwagę, iż są
to jedynie akta szczątkowe, tj. wymieniony
wcześniej protokół z przesłuchania podejrzanego oraz wyrok sądu karnego drugiej
instancji, ale stanowią zasadniczą część
dotyczącą poruszanego tematu. Materiały
ilustracyjne wykorzystane w niniejszym
opracowaniu pochodzą ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku oraz Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli.
Janusz Kubit

Pielgrzymka
do Krzyża w Iwli
18 maja br. odbędzie się pielgrzymka do Krzyża i odprawiona zostanie Msza
Święta polowa w lesie Łazy-Kąt w Iwli w intencji ofiar II wojny światowej – kampanii
wrześniowej w 1939 roku i Ojczyzny w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
• Godz. 13.30 - wyjście na Mszę Świętą spod kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Iwli,
• Godz. 14.30 – 16.00 Msza Święta polowa przy Krzyżu,
Po Mszy Świętej nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej wybuch II wojny światowej, śpiewanie pieśni patriotycznych.
• Godz. 16.30-18.30 zakończenie i podsumowanie uroczystości rocznicowych przy
domu ks. Ryszarda Szwasta w Iwli.
W programie wykład prof. Mieczysława Ryby. W uroczystości wezmą udział posłowie, senatorowie, samorządowcy.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy
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Ośrodek Kultury w Dukli informuje

infor m uje

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

Rozstrzygnięcie konkursu
4 kwietnia br. rozstrzygnięty został
Konkurs Wielkanocny na Najpiękniejszą Pisankę, Kraszankę, Malowankę,
Stroik i Palmę Wielkanocną. Tegoroczna
edycja cieszyła się ogromnym powodzeniem. Decyzja o tym kogo wyróżnić nie
należała do łatwych, ponieważ każda praca
była piękna a co za tym idzie - jedyna w
swoim rodzaju. Komisja w składzie: Joanna Wrzecionko, Izabela Kołacz i Norbert
Uliasz, postanowiła przyznać następujące
nagrody i wyróżnienia:

PISANKA TRADYCYJNA

Kat I :
II miejsce : Tomasz Salwa
III miejsce : Małgorzata Kwaśniowska
- Barwinek
III miejsce : Marcin Kwaśniowski
- Barwinek
wyr. Kacper Pec

kat II:
II miejsce: Joanna Czaja i Aleksandra
Kurowska
wyr. Karolina Zborowska
wyr. Kacper Klaczak
kat III:
I miejsce: Bogacz Jadwiga

PISANKA
WSPÓŁCZESNA
kat I:
I miejsce: Kalina Grałek
II miejsce: Szymon Cichoń
III miejsce : Oliwier i Fabian Przybyłowscy
wyr. Karolina Borek
wyr. Mariusz Jędrzejczak
wyr. Dawid Szczurek
Kat II :
I miejsce : Magdalena Zając
II miejsce : Olaf Drozd

Wielkanocny Kiermasz
14 kwietnia br. Ośrodek Kultury w Dukli z pomocą Kół Gospodyń Wiejskich z naszej
gminy zorganizował po raz kolejny Kiermasz Wielkanocny. W tym roku impreza odbyła
się przy obiektach MOSiR w Dukli i towarzyszyła Spotkaniom Młodych Archidiecezji
Przemyskiej. Dzięki temu gościliśmy w naszej gminie kilka tysięcy młodych pielgrzymów. Ośrodek Kultury czynnie wspomagał organizację tegorocznych spotkań młodych.
Szczególnie podziękowania należą się dwóm członkom „Kapeli Duklanie” Piotrowi Jakiele i Arturowi Szajnie, za muzyczne wsparcie zespołu powołanego na potrzeby SMAPu
i udział w wielu próbach, a finalnie w koncercie w drugim dniu spotkania.
Na odświętnie przygotowanych stołach podczas Kiermaszu Wielkanocnego koła
gospodyń z Mszany, Łęk Dukielskich, Teodorówki, Zawadki Rymanowskiej, Barwinka,
Głojsc i Myszkowskiego zaprezentowały świąteczne pyszności m.in. słodkie baranki,
proziaki, pierogi, chleby ze smalcem, babeczki, słodkie rurki z kremem, ciasta domowe
oraz przeróżne stroiki, koszyki z wikliny i inne świąteczne ozdoby.
Ośrodek Kultury dziękuję wszystkim członkiniom kół gospodyń, które wzięły udział
w kiermaszu. Szczególne wyrazy uznania należą się paniom z Koła Gospodyń Wiejskich
z Teodorówki, które po raz pierwszy wystąpiło i pokazało swój wielkanocny stół, mogło
pochwalić się swoimi potrawami i ozdobami świątecznymi. Mamy nadzieję w przyszłości na owocną współpracę, liczymy również na to, że będziemy mogli od teraz wspólnie
kontynuować i przekazywać te dobre regionalne tradycje.
Podczas kiermaszu odbyło się rozdanie nagród Konkursu Wielkanocnego na najpiękniejszą pisankę, kraszankę i malowankę, stroik i palmę wielkanocną oraz II Gminnego
Dyktanda „Złotosłów”.
Fot. str. 15
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STROIK
kat I
I miejsce : Gabriela Mikołajczyk
II miejsce : Wiktor Maziarka
III miejsce : Tomasz Pac
wyr. Franciszek Kolbuch
wyr. Lena Magnuszewska
kat II
I miejsce : Milena Buczyńska – Łęki
Dukielskie
I miejsce: Kacper Misiołek
II miejsce : Julia Szczurek
II miejsce : Jakub Lelko
III miejsce : Martyna Czaja
wyr. Łukasz Buczyński – Łęki Dukielskie
wyr. Marcin Dziedzic
wyr. Aleksandra Lekostaj
wyr. Praca zespołowa – gimnazjum SP
Równe
wyr. Marcelina Czaja
kat III
I miejsce : Małgorzata Kłap - ŚDS
I miejsce : Barbara Marchewka - ŚDS
II miejsce : Grzegorz Zygmunt - ŚDS
wyr. Piotr i Józef Mastej - ŚDS
wyr. Małgorzata Stasik - ŚDS
wyr. Tadeusz Zając - ŚDS

PALMA

Kat I
I miejsce : Marcin Kwaśniowski - Barwinek
II miejsce : Praca zespołowa kl. I SP Równe
III miejsce : Joanna Burda
wyr. Nikoletta Jeż – Łęki Dukielskie
wyr. Klaudia Nowak i Zuzanna Nowak
kat II
I miejsce : Marcelina Albrycht - Równe
II miejsce : Kacper Stanosz
III miejsce : Martyna Szydło
Wyróżnione w konkursie zostały również
przedszkolaki:
Mateusz Ukleja, Filip Dziadosz, Antonina
Jagiełło, Adam Munia, Kinga Lazarowicz,
Zofia Zima, Philip Szydło, Kinga Głód
i Paweł Ryczak.
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XXV GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI
RELIGIJNEJ 2019
REGULAMIN
1.Kategorie wiekowe:
I – do klasy „0” włącznie, II – klasy I – III, III – klasy IV– VI,
IV – VII - III gimnazjum, V – szkoły średnie i dorośli
2. W przeglądzie mogą wystąpić soliści, duety i zespoły (powyżej
5 osób) z terenu gminy Dukla.
3. Kategorie „duety” i „zespoły” zostaną wyodrębnione w przypadku odpowiedniej ilości zgłoszeń.
4. Każdy wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania jednego utworu (trwającego maksymalnie do 3 minut) z podkładem muzycznym (płyta CD w formacie audio, mp3), lub „żywym”
akompaniamentem.
5. Kryteria oceny
- muzykalność wokalistów, naturalną, niekonwencjonalną interpretację i wykonanie,
- warunki głosowe, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny.
6. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Ośrodka Kultury do dnia
20 maja 2019r. lub na e-mai norbert@dukla.pl
7. Konkurs odbędzie się 24 maja 2019r. o godz. 9.00 w sali kinowo-teatralnej Ośrodka Kultury
8. Powołane przez organizatora jury przyzna miejsca oraz
wyróżnienia.

9. Jury może przyznać Grand Prix Przeglądu.
10. Uczestnicy poprzez przystąpienie do Przeglądu wyrażają
zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na
publikacje wszelkich utrwalonych materiałów w określony przez
Ośrodek Kultury sposób.
Karta zgłoszenia
XXV PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ 2019r.
Nazwisko i imię ..............................................................................
Tytuł utworu ..................................................................................
Placówka delegująca .....................................................................
Tel. kontaktowy ...........................................................................
Kategoria ...................................................................
Przystępując do konkursu akceptuję regulamin, jednocześnie wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 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 dostępu, kontroli
i możliwość przetwarzania danych.
………………….……………………..
podpis opiekuna

KONKURS RECYTATORSKI
POEZJI I PROZY O TEMATYCE RELIGIJNEJ

Regulamin:
1. Konkurs jest imprezą otwartą dla dzieci, młodzieży i dorosłych
z terenu gminy Dukla.
2. Każdy uczestnik prezentuje jeden dowolnie przez siebie wybrany utwór – wiersz lub proza (fragment)
3. Utwór powinien być dobrany do wieku (zrozumiały dla
wykonawcy)
4. Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach
wiekowych:
kat I - przedszkolaki
kat.II - klasy I do III
kat.III - klasy IV do VI
kat.IV – VII do III gimnazjum
kat.V - dorośli
5. Kryteria oceny: właściwy dobór repertuaru, kultura słowa, dykcja, interpretacja tekstu i ogólny wyraz artystyczny.
6. Komisja konkursowa przyzna I , II, III miejsca oraz wyróżnienia.
7. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 24 maja 2019r.
od godz. 9.00 w Sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kultury
w Dukli.
W razie dużej ilości uczestników konkurs zostanie podzielony
lub przeniesiony na inny dzień. Informacje opublikowane będą na
stronie www.ok.dukla.pl
8. Karty zgłoszeń należy przesłać do dnia 20 maja 2019r. do godz
16.00 pod adres norbert@dukla.pl lub Ośrodek Kultury w Dukli
ul. Trakt Węgierski 38. 38-450 Dukla, tel. 662054407
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- imię i nazwisko ........................................................................
- tytuł utworu ..............................................................................
- kategoria ...................................................................................
- instytucja delegująca .................................................................
- imię i nazwisko opiekuna .........................................................
- telefon kontaktowy ...................................................................
9. Cel konkursu:
- popularyzacja poezji i prozy o treściach religijnych autorów
duchownych i świeckich,
- pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka
polskiego,
- kształtowanie kultury żywego słowa, rozwijanie wyobraźni,
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
11. Uczestnicy poprzez przystąpienie do przeglądu wyrażają
zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na
publikacje wszelkich utrwalonych materiałów w określony przez
Ośrodek Kultury sposób.
Przystępując do konkursu akceptuję regulamin, jednocześnie wyrażam
zgodę na przetwarzanie 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 dostępu, kontroli i możliwość przetwarzania swoich danych.
………………….……………………..
podpis opiekuna
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VI Powiatowy Przegląd
Piosenki Znanej i Lubianej
REGULAMIN
ORGANIZATOR: Ośrodek Kultury w Dukli
CEL PRZEGLĄDU:
- inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych
w dziedzinie poezji i muzyki,
- konfrontacja dokonań twórczych.
MIEJSCE: Sala widowiskowo – kinowa, Ośrodek Kultury w Dukli ul. Kościuszki 4
TERMIN: 10 maja 2019. godz. 9.00
ZASADY UCZESTNICTWA:
- przegląd jest imprezą otwartą dla mieszkańców powiatu
krośnieńskiego,
- uczestnikami mogą być wyróżniający się amatorzy (soliści i zespoły min 4 osoby),
- wykonawca (zespół) przygotowuje jeden utwór polskiego
cenionego,
polskiego wykonawcy,
- zgłaszający są zobowiązani do przekazania na adres: Ośrodek
Kultury w Dukli, Ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla lub mail: norbert@dukla.pl w terminie 6 maja 2019r. do godz 16.00 wypełnionej karty uczestnictwa,
- uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do nieodpłatnego wykonywania rejestracji i emisji
występu,
KATEGORIE WIEKOWE:
I – klasy I – IV szkoły podstawowe
II – klasy V – VIII + gimnazjum
III – szkoły średnie
IV – dorośli
JURY: Prezentacje oceni powołane przez organizatora jury.
Prezentowane utwory wysłucha i oceni powołane przez organizatorów Jury
ZASADY ORGANIZACYJNE:

Około 4500 osób przyjechało na 26. Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej,
które pod hasłem „W mocy Bożego Ducha” w dniach 12-14 kwietnia br. odbywało się
w Dukli. W tym roku po raz pierwszy w wydarzeniu brali udział także młodzi z zagranicy:
Ukrainy, Słowacji i Węgier. Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej po raz pierwszy
odbyło się w 1994 roku i zgromadziło 3 tys. osób. Od tego czasu organizowane są co roku
od piątku do niedzieli – Niedzieli Palmowej tydzień przed Światami Wielkanocnymi.

Uczestnicy przeglądu przyjeżdżają na koszt własny.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i ostatecznej interpretacji regulaminu.
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom a laureaci nagrody.
Informacje na temat przeglądu można uzyskać na stronie internetowej www.ok.dukla.pl lub pod nr tel. 662054407 w godz. 11.00
- 16.00
Karta zgłoszenia
VI Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej 2019
Nazwisko i imię ...............................................................
Tytuł utworu .....................................................................
Placówka delegująca ......................................................
Tel. opiekuna ...................................................................
Kategoria ..........................................................................
Akceptując regulamin jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie
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 przetwarzania danych, prawo dostępu do treści
swoich danych.
.....................................................................
(podpis opiekuna)

Konkurs plastyczny
Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych
z terenu gminy Dukla do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.

PRZEJŚCIE PRZEZ MORZE CZERWONE
REGULAMIN
1.Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę wykonaną dowolną technika plastyczną.
2. Prace konkursowe wyłącznie w formacie A-3.
3. W konkursie wezmą udział te prace, które zostaną nadesłane do 20
maja 2019 do godz. 16.00 do Ośrodka Kultury w Dukli ul. Trakt Węgierski 38, 38-450 Dukla
4. Każda praca powinna być dokładnie opisana (imię i nazwisko, kategoria, szkoła). Informacja umieszczona na małej karteczce z przodu pracy
w prawym dolnym rogu.
Nagrody wręczane będą podczas XXV Gminnego Przeglądu Piosenki
str. 10

26. Spotkanie Młodych Archidiecezji
Przemyskiej w Dukli

Religijnej. Prace nieodebrane do 31 maja ulegną zniszczeniu.
5. Komisja konkursowa będzie oceniać prace w kategoriach wiekowych:
Kat I - kl I - III
Kat II - kl IV- VI
Kat III – VII do III gimnazjum
Kat IV – szkoły średnie i dorośli
6. Kryteria oceny: pomysł, stopień trudności, zgodność
pracy z tematem konkursu, ogólny wyraz artystyczny.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 maja 2019r.
Przystępując do konkursu akceptuję regulamin, jednocześnie
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka 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 dostępu, kontroli i możliwość przetwarzania danych.
………………….……………………..
podpis opiekunat
nr 5/2019

W niedzielę 14 kwietnia na dukielskim
rynku miał miejsce obrzęd poświecenia
palm, a po nim ruszyła procesja w kierunku
stadionu sportowego, na którym odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce
abpa Salvatore Pennacchio, metropolity
przemyskiego abpa Adama Szala oraz pozostałych biskupów przemyskich i zaproszonych hierarchów ze Słowacji i Ukrainy,
która zakończyła 26. Spotkanie Młodych
Archidiecezji Przemyskiej w Dukli. Wydarzenie zgromadziło blisko
5 tys. młodych ludzi z Polski, Słowacji,
Węgier i Ukrainy. Po raz pierwszy w historii Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej miało wymiar międzynarodowy.
Ze Słowacji przyjechało około 50 osób,
z Węgier 20 osób, a z Ukrainy z bizantyjsko-słowiańskiej diecezji mukaczewskiej
90 osób. Grupa z Ukrainy przyjechała
ze swoim biskupem Milanem Šašikiem.
W nabożeństwie wziął udział m.in. Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk,
wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, radni
sejmiku województwa podkarpackiego
wraz z wicemarszałek Marią Kurowską,
burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Mariusz
Folcik i wielu zaproszonych gości. Metropolita przemyski abp Adam Szal zwrócił się
do uczestniczących we Mszy św.: Drodzy

Bracia i Siostry, tu w Dukli patrząc na Cergową i te piękne miejsca trzeba wspomnieć
Jana Pawła II, który miał serce otwarte dla
młodzieży. To właśnie tu dokonał kanonizacji św. Jana z Dukli. ……Dziękujemy Janowi Pawłowi II, że pomyślał o młodzieży
i organizował spotkania młodzieży, że
w jakimś sensie zorganizował nas. … Dziękujemy ks. abp Salvatore, że przyjechał
do Dukli razem z nami się modlić. Dziękujemy ks. abp z Koszyc i Ukrainy, którzy
przyjechali modlić się z nami, wczoraj na
przejściu granicznym w Barwinku, gdzie
była promowana wartość fundamentalna
Dekalog.
Abp. Adam dziękował także organizatorom ks. dziekanowi Stanisławowi Siuzdakowi., ks. Łukaszowi Mroczkowi – koordynatorowi Spotkań, ks. Arkadiuszowi
Wojnickiemu, władzom samorządowym
powiatowym na ręce pana Jana Pelczara
i gminnym na ręce burmistrza Dukli Andrzeja Bytnara za organizację, policji,
straży granicznej, strażakom OSP, służbom
medycznym za pilnowanie bezpieczeństwa
i porządku, młodzieży za tak liczne przybycie, młodzieży ze Słowacji, Węgier, Ukrainy i ich patriarchom, mediom. Zapprosił
wszystkich na przyszłoroczne spotkanie do
Błażowej.
Podczas niedzielnej Mszy św. abp
Salvatore Pennacchio skierował słowa do
młodych którym powiedział m.in.: Doświadczyłem tego, że jesteście bardzo cierpliwi. Jestem uradowany możliwością przebywania pośród
Was. Ojciec Święty Jan Paweł
II miał zwyczaj używania pewnych słów, które usłyszałem
kiedy towarzyszyłem mu podczas pielgrzymki w Australii:
„Kiedy przebywamy z ludźmi
młodymi, stajemy się bardziej
młodzi”. Papież Franciszek
Was lubi, jak wiecie Synod
Biskupów poświęcony był
młodzieży. Papież powtarza,
Jabłka od producentów ze Stowarzyszenia Jabłka Grójeckie dla
że chociaż w Kościele są
uczestników spotkania
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osoby ważne, to mają słuchać również
młodzieży. Dlatego pragnął, aby wszystkie
doświadczenia, którymi dzielili się uczestnicy Synodu zostały zebrane w książeczkę.
Tak powstała athortacja Gaudete et Exsultate, która będzie przekazana delegatom.
Tytuł athortacji to: „Chrystus żyje i chce
abyś Ty żył również”…… Chcemy aby
Jezus był żywy w nas i dlatego nieście radość Chrystusową w sercu i „Nie lękajcie
się – otwórzcie drzwi Chrystusowi”….
Dlatego polecam Was Matce Bożej, aby
towarzyszyła Waszemu pielgrzymowaniu.
Arcybiskup Adam podziękował wszystkim,
którzy spotkanie organizowali i przybyli tu.
Dziękujemy abp Adamowi. Już 2 lata temu
prosił mnie, abym przyjechał, ale rok temu
nie mogłem ze względu na zaplanowane
wcześniej obowiązki i już zapisałem w kalendarzu ten przyjazd....
Spotkanie rozpoczęło się w piątek 12
kwietnia wieczorem nabożeństwem „Męka
Chrystusa wczoraj i dziś w mocy Bożego
Ducha i w świetle Bożego Słowa”. Głównym motywem była Droga Krzyżowa, której rozważania wsparte były pantomimą.
Swoimi świadectwami podzielili się także
uczestnicy Światowych Dni Młodzieży
w Panamie. O swoich doświadczeniach
wiary mówili także uczestnicy piątkowej
modlitwy: kapłani, klerycy, siostry zakonne oraz młodzież. W sobotę zorganizowana była: praca w grupach, zwiedzanie
lokalnych atrakcji oraz koncerty w ramach
cyklu „Dumni z Ewangelii”. Wystąpiły
zespoły: Adoremus (inicjatywa lokalnej
młodzieży), Spes (klerycy WSD Przemyśl), a gwiazdą była grupa niemaGOtu.
O godz. 14:30 na granicy polsko-słowackiej
w Barwinku odbyła się międzynarodowa
modlitwa Polaków, Słowaków, Ukraińców
i Węgrów. W Dukli odbyły się koncerty
i program artystycznych w ramach cyklu „Dumni z Ewangelii”, a wieczorem
w trzech ośrodkach młodzież spotkała się
na modlitwach.
Krystyna Boczar-Różewicz
str. 11

XI Beskidzie
Rozpoczęcie
Sezonu
Motocyklowego

Jagoda Wasiak
z Łęk Dukielskich
Mistrzynią poprawnej pisowni
w gminie Dukla

Jagoda Wasiak z Łęk Dukielskich została MISTRZYNIĄ
poprawnej pisowni w naszej gminie - najlepiej poradziła sobie
z pułapkami tegorocznego dyktanda.
W kategorii (klas IV-VI) miejsce pierwsze zajął Bartosz Matusik z Dukli, wyróżniona została Lena Miśkowiec z Jasionki
i Zuzanna Belcik z Dukli. W kategorii (klas VII- III gimnazjum)
wyróżniona została Milena Buczyńska z Łęk Dukielskich i Julia
Tyburcy z Dukli, natomiast w (kategorii liceum i dorośli) miejsce
pierwsze zajęła Julia Baran z Dukli.
Jeżeli chodzi o trudności z jakim spotkali się piszący,
to były m.in wyrazy: z nagła, ni stąd ni zowąd, donżuan, w tę
i we w tę (wte i wewte), skądinąd, donikąd, błahych, widzimisię,

Beskidzkie Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego po raz jedenasty skupiło miłośników jednośladów na Pustelni św. Jana z Dukli.
Spotkanie rozpoczęła msza św. Organizatorem spotkania, które
z roku na rok jest coraz liczniejsze, była grupa motocyklistów, której
przewodniczy inicjator corocznych zjazdów Tomasz Czajkowski.
Pustelnia św. Jana zgromadziła motocyklistów z różnych części
Polski, w tym z Podhala, których obecność na Zaśpicie jest od kilku
lat obowiązkowa.
Pustelnia św. Jana to miejsce wyjątkowe gdzie w leśnej ciszy
można przemyśleć wiele spraw, zastanowić się nad własnym życiem. Tam można zdobyć pozytywną energię i uzbroić się w siłę
potrzebną w życiu codziennym. Motocykliści przyjeżdżają do Jana
aby za Jego pośrednictwem prosić o błogosławieństwo na rozpoczynający się sezon. Liczba uczestników zlotów świadczy o potrzebie organizacji tego typu spotkań, które gromadzą różnych ludzi ale
połączonych jedną pasją.
Barbara Pudło

Cieklin i okolica w dawnych
publikacjach prasowych
13 kwietnia tj. w sobotę br. Muzeum
Narciarstwa im. Stanisława Barabasza
w Cieklinie (gmina Dębowiec) zorganizowało wernisaż pt. „Cieklin i okolica
w dawnych publikacjach prasowych”.
Autorami wernisażu byli Anna i Krzysztof Kusiak redaktorzy Regionalnego
Blogu Historycznego Z pogranicza .
Wszystkich gości powitał opiekun
Muzeum – Wiesław Czechowicz. Wśród
gości byli m.in. sołtys Cieklina Stanisław
Więcek, prawnuk Stanisława Barabasza
Bogusław Dvořák, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu Krystyna
Czechowicz, historyk z Dukli Stanisław
Kalita oraz wiceprezes Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Gorlickiej – dr Sławomir Mrozek.
Krzysztof Kusiak – redaktor bloga
Z pogranicza – „Przede wszystkim chcieliśmy przywitać wszystkich zgromadzonych
na otwarciu wystawy oraz podziękować
panu Wiesławowi Czechowiczowi, opiekustr. 12

nowi Muzeum Narciarstwa w Cieklinie za
zaproszenie i możliwość zaprezentowania
części naszych zbiorów. Razem z żoną
Anną, jesteśmy założycielami i redaktorami Regionalnego Bloga Historycznego
Z Pogranicza o ziemi jasielskiej i gorlickiej. Przede wszystkim koncentrujemy
swoją uwagę na starej prasie, ale równie
chętnie udostępniamy materiały nadesłane nam przez czytelników.
Blog istnieje od lipca 2014 r., kiedy
to wyszukując materiały do przygotowywanej przeze mnie publikacji „Gorlickie
w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy”, natrafiałem
w ówcześnie ukazującej się prasie na ciekawe, acz z perspektywy przygotowywanej
publikacji nieprzydatne wspomnienia,
relacje czy inne ciekawostki prasowe, stąd
też pomysł aby zaprezentować je w formie
internetowego bloga.
W chwili obecnej na naszym portalu
znajduje się kilkanaście zakładek tema-

tycznych, a w nich ponad 900
różnych postów.
Odnośnie samej wystawy
chcieliśmy
zaprezentować
wybrane materiały prasowe
dotyczące Cieklina i okolicy,
wśród nich wyróżnić warto
choćby stare reklamy i ogłoszenia prasowe, niektóre jeszcze z XIX w.,
a także zdjęcia czy artykuły, gdzie w głównej mierze skupiamy się na materiałach
promujących walory turystyczne okolicy.
Dziękuję za uwagę i zapraszamy do
obejrzenia wystawy”.
Na wystawie można było obejrzeć
przedruki wybranych materiałów prasowych z XIX i XX w., odwołujące się
w swojej treści do Cieklina i jego okolic.
Wśród nich można było znaleźć kilka
reklam prasowych, w tym opublikowane
jeszcze w XIX w. zdjęcia oraz artykuły
prasowe, w tym także związane z walorami turystycznymi okolicy. Ciekawe
materiały są zamieszczane także o ziemi
dukielskiej. Wystawa potrwa do czerwca
bieżącego roku.
Stanisław Kalita
Fot. na wkładce str. 15
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Uczestnicy dyktanda gminnego

niechybnie, chyżo, niereformowalny, błonkoskrzydłe żądłówki
i pięćsetdziewiędziesięcioipółletni
W tym roku „usterki” w pisowni starali się wychwyć i skrupulatnie zliczyć Urszula Hanas, Zofia Szubrycht i Norbert Uliasz.
Dyktando współorganizowali - Ośrodek Kultury oraz Zespół
Szkół nr 1 w Dukli, w którym odbyły się zmagania.
Tekst i fot. Norbert Uliasz

Turniej tenisa
stołowego w Jasionce
W sobotę 6 kwietnia br. na hali sportowej w Jasionce odbył się turniej tenisa
stołowego o Puchar Dyrektora SP Jasionka. Organizatorem tego wydarzenia
było Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
OLIMPIA Jasionka.
Turniej rozegrano w 7 kategoriach,
a udział wzięło w nim 33 zawodników. Po
4-godzinnych zmaganiach i rozegranych
łącznie 69 pojedynkach, wyłoniono zwycięzców w każdej z kategorii. Na początku
rozdania nagród wyróżniony został Paweł

Filip jako najmłodszy uczestnik, który
z uwagi na brak konkurencji w swojej kategorii, nie mógł wziąć udziału w turnieju.
Następnie przystąpiono do nagradzania
zwycięzców. W swoich kategoriach wygrywali: Lena Miśkowiec, Gracjan Kotłowski,
Emilia Możdżan, Wiktor Kotłowski, Kamil Szyszlak, Natalia Wróbel oraz Piotr
Miśkowiec. Wszyscy, którzy znaleźli się
na podium zostali nagrodzeni pucharami,
dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi
ufundowanymi przez sponsorów. Wyróż-

Organizatorzy wydarzenia wraz z dyrektorem SP w Jasionce p. E. Piróg, sołtysem
Jasionki p. A. Szczurkiem oraz radnym Gminy Dukla p. B. Karkoszką
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Fot. autor artykułu

nienia wręczali: Ewa Piróg – Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Jasionce, Adam
Szczurek – sołtys sołectwa Jasionka, Bogusław Karkoszka – Radny Rady Miejskiej
w Dukli oraz Rafał Jakieła – prezes SKF
Olimpia Jasionka.
Turniej nie mógłby się odbyć, gdyby
nie wsparcie finansowe firm i osób prywatnych. Sponsorem głównym turnieju
była krośnieńska firma MAXIMA zajmująca się sprzedażą i montażem pokryć
dachowych. Dodatkowo organizację turnieju wsparły lokalne firmy: SEZAMEK
Jasionka, Usługi Dekarskie Jasionka oraz
transport-weselny.pl. Organizatorzy turnieju w sposób szczególny chcą podziękować Radnemu Rady Miejskiej w Dukli
– Panu Bogusławowi Karkoszce, który nie
tylko pomógł w jego organizacji, ale także
udzielił wsparcia finansowego. Dodatkowo
pragniemy podziękować każdemu, kto
w nawet najmniejszy sposób przyczynił
się do tego, by to wydarzenie mogło się
odbyć. Dyrektorowi MOSiR Dukla – Panu
Michałowi Szopie, Pani Dyrektor, księdzu
proboszczowi, Patrycji Karkoszka oraz sędziom (Maciej Barsznica, Natalia Wróbel,
Wiktor Kielar, Małgorzata Wróbel), którzy
w sposób poważny podeszli do swojej roli.
Turniej jak na pierwszą edycję cieszył
się dużym zainteresowaniem nie tylko
wśród uczestników, ale także kibiców,
którzy przybyli wspierać swoich faworytów. Organizatorzy nie wykluczają, że
turniej tenisa stołowego na stałe wpisze się
w kalendarz imprez i nic nie stoi na przeszkodzie, by podobne wydarzenie zorganizować w kolejnym roku. Warto działać!
Rafał Jakieła
str. 13

Nowa planszowa
gra edukacyjna

Przekazywanie tradycji
w Nowej Wsi
Dla jednych są przykładem kultywowania pięknych, a często ginących już tradycji wielkanocnych, dla innych inspiracją do naśladowania. Dla wszystkich z nas są na pewno pewną
formą artystycznej wypowiedzi na temat dawnych zwyczajów i obrzędów wielkanocnych.
Są łącznikiem pomiędzy tym, co było i jest – pisanki.
Malowanie jajek to zdecydowanie jedna z najbardziej rozpowszechnionych tradycji wielkanocnych. Pisanki posiadają wielowiekowy rodowód, sięgający aż do czasów starożytnych
Persów. Zgodnie z dawnym obyczajem, Persowie ofiarowali swoim bliskim jaja barwione na
czerwono. Co było odczytywane jako niezwykle przyjacielski gest.
Swoim niezwykłym talentem podzieliła się w tym roku z dziećmi Pani Józefa Kowalska,
która przekazała najmłodszym wiedzę na temat technik i sposobów malowania wielkanocnych
jajek. Przygotowanie pisanek zgromadziło w Sali Domu Ludowego w Nowej Wsi uczestników przy wspólnej pracy, pozwalając pogłębić wzajemne relacje i zdobyć cenną wiedzę
w zakresie dawnych zwyczajów świątecznych.
Teresa Belcik
Prezes Stowarzyszenia „Razem lepiej”

Cieklin i okolica
w dawnych publikacjach prasowych

Pocztówka z Dukielszczyzny. Fot. Stanisław Kalita

II miejsce Jakuba
Bogacza z Równego

Wielkanocny Kiermasz
- rozstrzygnięcie konkursu

Fot. [arch OK w DUkli]

w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Tegoroczne Eliminacje Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbyły się 9 kwietnia
br. w Szkole Podstawowej w Dukli. Konkurs przeprowadzono w trzech
grupach wiekowych szkół podstawowych i gimnazjalnych.
II miejsce w kategorii klas VII-VIII szkół podstawowych oraz III klasy
gimnazjum zajął Jakub Bogacz z Równego, który pomimo dobrego wyniku nie zakwalifikował się do eliminacji wojewódzkich, do których przechodziły wyłącznie osoby z pierwszych miejsc.
Na podsumowaniu konkursu obecni byli burmistrz Dukli Andrzej
Bytnar, starosta krośnieński Jan Pelczar, przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli Mariusz Folcik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dukli Jerzy Pęcak, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak wraz

z Zastępcą Komendanta bryg. Zbigniewem Nowakiem
oraz komendant OSP Dukla Wiktor Madej i prezes OSP
Iwla Andrzej Ukleja.
Barbara Pudło

Milena Szarek w rozgrywkach
ogólnopolskich

Stoiska kiermaszowe były licznie odwiedzane

Nagrodzone prace konkursowe

Milena Szarek
w rozgrywkach
ogólnopolskich

II miejsce Jakuba Bogacza

Sukces uczennic ze Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich
10 marca 2019 roku uczennice Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich wzięły
udział w Trzecim Grand Prix Podkarpacia Żaków w tenisie stołowym. Zawody odbyły
się na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie. W zmaganiach
wystartowało 68 uczestników: 32 dziewczynki i 36 chłopców. Rozgrywki były emocjonujące, a wyniki przyniosły wiele satysfakcji i zadowolenia. Zawodniczki z Łęk Dukielskich pod opieką trenera Pana Jacka Stasza zajęły czołowe miejsca. I miejsce zdobyła
Milena Szarek z kl. IV, II miejsce Joanna Czaja z klasy Vb i XII miejsce Lena Gac
z kl. II. Milena Szarek zakwalifikowała się do rozgrywek ogólnopolskich. Gratulujemy
tak dużego sukcesu i życzymy dalszych!
red
str. 14

nr 5/2019

nr 337
Sukces uczennic w tenisie stołowym

Uczestnicy konkursu powiatowego z burmistrzem Andrzejem Bytnarem
i organizatorami

str. 15

Fot. Barbara Pudło

26. Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej
12-14 kwietnia 2019

Procesja na stadion miejski

W piątkowy wieczór u oo. Bernardynów w Dukli swoimi świadectwami
dzielili się uczestnicy ŚDM w Panamie

Droga Krzyżowa w kościele pw. św. Jana z Dukli z pantomimą

Przed poświęceniem palm na dukielskim rynku od lewej: burmistrz Dukli Andrzej
Bytnar, marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, burmistrz Svidnika Marcela
Ivančowá, ks. Łukasz Mroczek - koordynator SMAP Dukla, Stanisław Kruczek
- czł. zarządu WP, Halina Cycak - sekretarz Gminy Dukla

Zaproszeni goście

Msza św. koncelebrowana na hali MOSiR w Dukli

Międzynarodowa modlitwa Polaków, Słowaków i Ukraińców
Nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio święci wielkanocne palmy
na dukielskim rynku

Przedstawiciele młodzieży
z Błażowej z krzyżem SMAP
Występ zespołu Adoremus (inicjatywa lokalnej młodzieży)

Uczestnicy nabożeństwa w Barwinku

Abp Adam Szal dziękuje za
organizację SMAP w Dukli
Abp Salvatore Pennacchio pozdrawia mieszkańców Dukli
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KinderSport+

CZAK`78

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI informuje

I miejsce dukielskich
zawodniczek

Odznaka wydana z okazji VIII Centralnego
Zlotu Aktywu Krajoznawczego
IV miejsce dukielskich siatkarek

1. miejsce dukielskich
zawodniczek

O Puchar Burmistrza Dukli
IX Gminna Liga Szachowa

Zwycięstwo w gminnych zawodach mini piłki siatkowej dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Dukli dało awans do turnieju powiatowego, który odbył się 2 kwietnia w Krościenku Wyżnym. Dukielska
reprezentacja znalazła się 4 drużynowej grupie ze szkołami z Iskrzyni,
Łęk Strzyżowskich i Głowienki. Pierwszy mecz z zespołem z SP Łęki
Strzyżowskie, który wskazywany był jako jeden z faworytów turnieju,
zakończył się przegraną 2:1. Dziewczęta szybko zmobilizowały się
i w kolejnych meczach poprawiły swoją grę. Dwa pewne zwycięstwa
2:0 z SP Iskrzynia i SP Głowienka dały siatkarkom pierwsze miejsce
w grupie. Mecz półfinałowy drużyna z Dukli rozegrała z zespołem
z Jedlicza natomiast w finale z gospodarzami turnieju zawodniczkami
ze Szkoły Podstawowej z Krościenka Wyżnego. Finał był ekscytujący. Pierwszy set był niezwykle wyrównany, pełen dramaturgii, ostatecznie wygrany po stronie Dukli 28:26. Drugi zakończony również
z powodzeniem dającym zwycięstwo w meczu jaki i w całym turnieju.
Sukces w turnieju powiatowym dał dziewczynom awans do kolejnego
etapu rozgrywek – zawodów regionalnych.
Skład zwycięskiej drużyny: Aleksandra Jurczyk, Monika Marchel, Zuzanna Krowicka, Julia Sajdak, Emilka Rąpała, Emilka
Szczęsny, Julia Szczurek i Maja Szwast.
Damian Leśniak

Dukielskie siatkarki
w eliminacyjnych
turniejach Kinder+sport
W sobotę 23 marca w hali MOSiR odbyły się dwa turnieje
Kinder+sport w kategoriach: czwórek i trójek. Na początek do
rywalizacji stanęło 9 czteroosobowych zespołów, wśród nich
drużyna z Mosir Dukla, która w składzie: Zuzanna Krowicka,
Emilka Szczęsny, Julia Szczurek, Aleksandra Jurczyk, Julia Sajdak i Martyna Pawlik zajęła 5 miejsce. Lepsze okazały
się zawodniczki UKS Dębowiec I, MUKS Sparta Rzeszów II,
MUKS Sparta Rzeszów I oraz Karpaty MOSiR Krosno I.
Dukielskie zawodniczki zaprezentowały wysoki poziom.
Na szczególną pochwałę zasługują dziewczęta w czwórkach,
które po porażkach w dwóch pierwszych meczach, zmobilizowały się i po świetnym meczu z Karpatami MOSiR Krosno III
i SP Krościenko Wyżne awansowały do finału i zajęły wysokie
5 miejsce. Na duży plus zasłużyły młodsze zawodniczki, które
zwyciężały w meczach, które „trzeba wygrać” a w meczach
przegranych uznawały wyższość zdecydowanie lepszych od
siebie drużyn, dzielnie walcząc o każdy punkt. Przed dziewczynami prawdopodobnie jeszcze jeden turniej eliminacyjny,
który zdecyduje czy nasze siatkarki zagrają w finałach wojewódzkich turnieju Kinder+sport.
Damian Leśniak

Roman Rostykus i Oksana Raita O Puchar
zwycięzcami I Biegu Rysia
Burmistrza Dukli
Zwycięzka drużyna

6 kwietnia 2019 r. MOSiR Dukla wraz z Browarem Dukla zorganizowali
I Bieg Rysia przez Górę Cergową. Bieg odbywał się w ramach obchodów 4 urodzin
Browaru Dukla. Dukielski Rynek był początkiem biegu z którego wystartowało 158
biegaczy równo o godz. 15.00 mając do pokonania 14 km. Pogoda nie rozpieszczała
uczestników. Trasa biegła 1,5 km asfaltem w stronę Zakluczyny, po czym był skręt
w lewo i łąkami oraz polnymi drogami dalej na Przylasek. Od 6 kilometra mozolna
wspinaczka pod Górę Cergową. Cały czas padało, ale po twarzach biegaczy nie
było widać, że deszcz im przeszkadza. Podłoże śliskie, niektóre fragmenty biegacze
pokonują marszem. Na szczycie Cergowej (716 m n.p.m.) mijają wieżę widokową.
Dopingowali zabezpieczających trasę ratownicy GOPR. Ze szczytu wymagający
zbieg do „Złotej Studzienki”. Nie było łatwo. Cały czas teren leśny, dźwięki przyrody, łyk wody na bufecie, cukier z żela. Pierwszy na metę wbiegł Roman Rostykus
z czasem 59 min 37 sek minimalnie na finiszu wyprzedzając Stanisława Tomasika
(59:38), trzeci był Karol Ziajka (59:54). Najszybsza kobietą została Oksana Raita
(1h:08:50), druga Magdalena Łączak (1h:11:58), trzecie miejsce Justyna Jasłowska
(1h:12:41). Na mecie dla pierwszych 100 biegaczy przygotowany był pamiątkowy
medal. Wszystkim serwowany był ciepły posiłek przez właściciela Restauracji Pub
Browar Dukla oraz dostępny był bufet z napojami.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli dziękuje sponsorom:
Browar Dukla, Zakład Mięsny „Jasiołka”, Nadleśnictwo Dukla, Aqua Ruthenia
Spa i baseny – Svidnik Słowacja, Lasy Państwowe. strażakom OSP, ratownikom
GOPR, zabezpieczeniu medycznemu
Mateusz Lorenc

Roman Rostykus i Oksana Raita
zwycięzcami I Biegu Rysia
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21 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej
w Iwli rozpoczęli zmagania szachiści 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 roku bieżącym 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. Szczegółowe wyniki
z turnieju na stronie: http://www.chessarbiter.
com/turnieje
Gminna liga dofinansowana jest z Gminy
Dukla w ramach projektu „IX Gminna Liga
Szachowa o Puchar Burmistrza Dukli”
Jerzy Gunia
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Krośnieński Klub
Kyokushin Karate
na najwyższym pudle
6 kwietnia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dukli odbył się II Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin
Przełęcz CUP. Organizatorem turnieju był Krośnieński Klub
Kyokushin Karate dojo Dukla, prowadzony przez sensei Marka
Sawczuka. Współorganizatorami Turnieju byli: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, MOSiR Dukla. Honorowy
patronat objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i TVP3 Rzeszów. Uroczystego otwarcia dokonała
pani marszałek Maria Kurowska, następnie głos zabrał burmistrz
Dukli Andrzej Bytnar. Sędzią głównym był shihan Zbigniew Zieliński. W Turnieju wzięło udział 164 zawodników z 11 klubów.
Uroczystej dekoracji zwycięzców dokonał wicestarosta powiatu
krośnieńskiego Andrzej Guzik, sensei Marek Sawczuk
Wyniki drużynowe:
1. Krosno – 108 pkt.
2. Chrzanów - 66 pkt.
3. Ruda Śląska – 63 pkt.
4. Zamość – 26 pkt.
5. Przeworsk – 22 pkt.
6. Lublin – 18 pkt.
7. Myślenice – 17 pkt.
8. Siemianowice - 10 pkt.
Zwycięzcom i uczestnikom i organizatorom serdecznie
gratulujemy.
kbr
Zdjęcia na wkładce str. 31

Puchar Burmistrza
Dukli dla Twierdzy
Teodorówka
Kolejny raz coroczny Otwarty Turniej
Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Dukli wygrała drużyna Twierdzy Teodorówka.
Turniej został rozegrany w sobotę 30 marca.
Do rywalizacji przystąpiło 6 zespołów.
Z boiska ani raz nie zeszła pokonana drużyna
Twierdzy, która wygrała również wszystkie
rozgrywane sety. Na drugim miejscu zawody
zakończył zespół Purella Czarni Rzeszów,
przed Karpatami Krosno II i Karpatami
Krosno I. Miejsce piąte przypadło w udziale
Olimpi Jasionka, ostatnie szóste M&S SKI
LO STARK Świerzowa Polska.
Damian Leśniak
str. 20

Młode siatkarki
w Regionalnej Lidze Mini
Piłki Siatkowej Dziewcząt

Towarzyski mecz MOSiR
Dukla – UKS Champion
Bratkówka
Porażką 3:2 zakończył się towarzyski mecz piłki siatkowej
Mosir Dukla kontra UKS Champion Bratkówka. Mecz odbył się
27 marca w hali w Ustrobnej. Inauguracyjny set Dukla przegrała
25:23. Od początku zdecydowanie lepszą grę prezentowały siatkarki z Bratkówki, a szczególnie w zagrywce. W czwartym secie
Mosir Dukla zaprezentował się bardzo dobrze i pewnie zwyciężył 25:22. W piątym secie, który rozgrywany był do 25 punktów
emocji nie brakowało. Raz jedna, raz druga drużyna wychodziła
na prowadzenie. W końcówce więcej zdecydowania i zimnej krwi
zachowały siatkarki dukielskie i wygrały seta 25:23. Niestety cały
mecz zakończył się porażką 3:2.
Skład drużyny Dukli: Weronika Moskal, Zuzanna Kusz,
Oliwia Zaroślińska, Kinga Długosz, Kinga Węgrzyn, Oliwia
Zima, Ewelina Gonet.
Wyniki: MOSiR Dukla – UKS Champion Bratkówka 2:3
(23:25, 18:25, 16:25, 25:22, 25:23)
Damian Leśniak

W piątek 29 marca w Jedliczu rozegrana została kolejna kolejka Regionalnej Ligi Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt. Drużyna w składzie: Emilka Szczęsny, Zuzanna Krowicka, Julia
Szczurek, Emilka Rąpała, Julia Sajdak, Martyna Pawlik,
Aleksandra Jurczyk rozegrała 3 spotkania. W pierwszym meczu
zremisowała 1:1 z SP Krościenko Wyżne. Dziewczęta od początku
były skoncentrowane. Prowadziły już nawet różnicą 10 punktów
by roztrwonić całą przewagę, prostymi często niewymuszonymi
błędami, by ostatecznie przegrać tego seta 23:25. W drugim sytuacja już się nie powtórzyła. Set mimo, iż wyrównany 18:18 okazał
się porażką 25:21. W lidze nie rozgrywa się trzeciego seta zatem
mecz zakończył się 1:1. W drugim meczu pewne, okazałe zwycięstwo z SP Jaszczew 25:12 i 25:18. Trzeci przeciwnik dzisiejszego
dnia -MOSiR Jasło – i porażka 2:0. Pierwszy set nie zaczął się
dobrze dla Dukli. Przegrywaliśmy kilkoma punktami. Dziewczęta
nie zniechęcały się i szybko odrabiały straty. Wyrównany mecz
toczył się do stanu 22:22 wtedy to na zagrywkę weszła jedna
z zawodniczek z Jasła kończąc seta zdobywając 3 punkty W drugim secie od samego początku Jaślanki nie pozostawiały złudzeń
kto jest lepszy zwyciężając 25:10. Przed zawodniczkami pozostało
jeszcze dwie kolejki Ligi Regionalnej i okazja do poprawienia III
pozycji w tabeli.
Damian Leśniak

Rozpoczęcie rywalizacji
na maratonach
Cyklokarpaty,
Wierchomla
13.04.2019
Warunki w Wierchomli ciężkie…w zimo-błotnym klimacie
ścigała się czwórka naszych kolarzy: Adrian Czarnawski, Norbert
Sudia, Konrad Zima na dystansie Hobby oraz Dominik Gołąbek
na dystansie Mega. Brawo
Dystans Hobby
Wyniki kategoria HM0
6. Adrian Czarnawski
Kategoria HM2
9. Norbert Sudia
10. Konrad Zima
Dystans Mega
Kategoria MM1
DNF. Dominik Gołąbek
Autor: Mateusz Lorenc, Fot. Cyklokarpaty

Gminna Liga Sportowa – zawody szachowe
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, tempem 15 minut + 3 sekundy na ruch dla
zawodnika. Do klasyfikacji generalnej zaliczany jest
wynik 3 najlepszych zawodników ze szkoły zatem
w pierwszym turnieju największą liczbę punktów zdobyła Szkoła Podstawowa w Jasionce
Jerzy Gunia

Drużyny uczestniczące w turnieju
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Kalendarz imprez na rok 2019 MOSiR Dukla
TERMIN

NAZWA IMPREZY

10,11,12 maj
11 maj
2 czerwiec
30 czerwiec
6 lipiec

Dukla Wolf Race
Półmaraton Biegowy Dukla Wolf Run
Gminny Dzień Dziecka
Podkarpacka Liga Rowerowa w Formule XC
III Bieg św. Jana z Dukli
Gminny Turniej Piłki Nożnej Klubów Sportowych i Stowarzyszeń o Puchar Burmistrza Dukli
Turnieje wakacyjne – piłka nożna, piłka siatkowa, tenis
ziemny, piłka plażowa, turniej piłki nożnej plażowej,
pumptrack, w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum,
dorośli
Cyklokarpaty Dukla
Podkarpacka Liga Rowerowa w Formule XC finał
XX Bieg Górski na Górę Cergową
VIII Gminna Liga Szachowa o Puchar Burmistrza Dukli edycja jesienna
VIII Gminna Liga Szachowa o Puchar Burmistrza Dukli edycja jesienna
Otwarty Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia Niepodległości
o puchar Dyrektora MOSiR Dukla
VIII Gminna Liga Szachowa o Puchar Burmistrza Dukli edycja jesienna

14 lipiec

lipiec/sierpień
11 sierpień
15 wrzesień
22 wrzesień
28 wrzesień
26 październik
10 listopad
27 listopad

MIEJSCE IMPREZY /
ORGANIZATOR
MOSiR Dukla
MOSiR Dukla
Dukla/MOSiR Dukla
Wietrzno
Dukla
Dukla

Dukla/MOSiR Dukla
Dukla/MOSiR Dukla
Dukla
Dukla/MOSiR Dukla
Dukla/MOSiR Dukla, UKS REKORD
Iwla
Dukla/MOSiR Dukla, UKS REKORD
Iwla
Dukla/MOSiR Dukla
Dukla/MOSiR Dukla, UKS REKORD
Iwla

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu imprezy ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne
okoliczności

Wydarzyło się w naszej gminie
ZDERZENIE AUDI Z HONDĄ W CERGOWEJ
Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego
doszło 10 kwietnia w miejscowości Cergowa. W wyniku zderzenia audi
z hondą jedna osoba trafiła do szpitala. Uczestnicy byli trzeźwi.
Do zdarzenia doszło po godz. 11. Wstępnie ustalono, że 39-letnia kierująca hondą, na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem i zderzyła
się z jadącym w przeciwnym kierunku audi. Do szpitala została przetransportowana pasażerka audi. Uczestnicy byli trzeźwi.
Na miejscu pracowali dukielscy policjanci oraz technik kryminalistyki. Szczegółowe okoliczności zdarzenia pozwoli wyjaśnić prowadzone
postępowanie.

Dukielscy goprowcy szkolili się
w Zawadce Rymanowskiej
W weekend (5-7.04) w Zawadce Rymanowskiej (gm.
Dukla) odbyło się szkolenie Sekcji Operacyjnej Dukla
Grupy Bieszczadzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Podczas trzech dni goprowcy poznawali drogi dojazdowe w masywie Piotrusia w kontekście organizowanych
wkrótce zawodów rowerowych, uczestniczyli w obstawie Biegu Rysia z Dukli na Cergową, biegli „Coopera”,
a w ostatni dzień ratownik Piotr Krupa ze swoim psem
Chilly zaprezentował tajniki współpracy z psem podczas
poszukiwań.
Żródło: strona internetowa www.krosno112.pl Wybrał: WS
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CZAK’78 DUKLA
Centralne Zloty Aktywu Krajoznawczego czyli CZAK są organizowane przez
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) od roku 1971, jako
coroczne centralne imprezy krajoznawcze
a od roku 1994 noszą nazwę Centralnych
Zlotów Krajoznawców. Pierwszy CZAK
zorganizowany został w 1971 r. w Bryzglu nad Wigrami i miał charakter narady
programowej PTTK. Kolejne CZAK-i
organizowane były przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK wspólnie z właściwym
terytorialnie zarządem wojewódzkim bądź
oddziałem PTTK i poświęcone były głównie poznaniu terenu na który przybyli jego
uczestnicy oraz omówieniu w własnym
gronie aktywistów PTTK istotnych dla Towarzystwa zagadnień programowych. Po
wielu latach prowadzonych dyskusji oraz
zdobytych doświadczeń, Komisja Krajoznawcza ZG PTTK na swym zebraniu
odbytym w Rzeszowie 25 listopada 1995
r. opracowała założenia programowo-organizacyjne obowiązujące kolejnych
organizatorów CZAK. Zloty organizowane
są zasadniczo w okresie wakacyjnym; w
sierpniu, jedynie w roku 1982 i 1988 Zlot
organizowany był w pierwszej dekadzie
września, a w latach 1990 i 1996 ostatni
jego dzień przypadał na 1 września. Jeden,
jedyny CZAK planowany w dniach 29
VIII - 1 IX 1991 roku w Krzeszowicach nie
odbył się, a tak corocznie do dnia dzisiejszego odbywają się kolejne Zloty, trwające
od trzech do sześciu dni. Obecnie Zloty są
otwarte dla większej ilości sympatyków
PTTK, ale ze względu na liczbę dni ich
trwania, uczestniczą w nich nie tylko aktywiści ale także najwytrwalsi sympatycy
turystyki. W 2020 roku planowany jest
jubileuszowy – pięćdziesiąty (L) Centralny
Zlot Krajoznawców. Powierzenie jednostce organizacyjnej PTTK zorganizowania
CZAK, to nie tylko wyróżnienie ale przede
wszystkim nałożenie obowiązku zapewnia
standardu przyjętego dla tego typu imprezy
turystyczno-krajoznawczej.
Organizatorami CZAK 1978 odbytego
w dniach 14-20 sierpnia 1978 roku na Dukielszczyźnie były: Zarząd Wojewódzki
PTTK w Krośnie, Zarząd Główny PTTK
w Warszawie, Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Krośnie, Urząd
Wojewódzki w Krośnie i Urząd Miasta i
Gminy w Dukli. Uczestnikami Zlotu był
aktyw krajoznawczy wchodzący w skład
drużyn wojewódzkich (49 województw)
liczących 6-10 osób, wśród których postr. 24

winien
uczestniczyć
fotograf-krajoznawca
posiadający co najmniej
brązową „Odznakę Fotografii Krajoznawczej” lub
spełniający warunki do
jej uzyskania.
W pierwszym etapie
Zlotu (14-16 sierpnia)
uczestnicy na wybranych trasach przedzlotowych zapoznawali się na terenie
województwa krośnieńskiego z obiektami
przemysłowymi i specyfiką ich produkcji.
Dotyczyło to pierwszego celu zlotu w ramach realizowanej od trzech lat kampanii
programowej PTTK tematu „Kraj wielkiego budowania”. W ramach realizacji
drugiego hasła „Turystyka a kultura”
dokonano praktycznej oceny kulturotwórczej roli krajoznawstwa w turystyce oraz
powiązań turystyki z kulturą a także ich
wzajemnego oddziaływania. Uczestnicy
spotkali się także z Zarządem Oddziału
PTTK w Krośnie. Ponadto w tym czasie
podczas wizyt w terenie gromadzono materiały dotyczące metod pracy instruktorów
krajoznawstwa.
W drugim etapie Zlotu, 17 sierpnia od
godziny 14:00 uczestnicy byli przyjmowani
w miasteczku zlotowym zlokalizowanym w
Ośrodku Wypoczynkowym Krośnieńskich
Hut Szkła w Tylawie. Następnie otwarto
wystawy, kiermasze i giełdę zbiorów krajoznawczych, po czym o godzinie 17:00
podano kolację. O godzinie 18:00 na cmentarzu wojennym w Dukli złożono wieńce,
czcząc w ten sposób poległych w 1944
roku w walkach o Przełęcz Dukielską. Pół
godziny później, w miasteczku zlotowym
odbyło się uroczyste otwarcie CZAK’78
DUKLA,
poprzedzone
meldunkiem
o gotowości komendanta Zlotu - Tadeusza
Basaka. Oficjalnego otwarcia CZAK 1978
dokonał Marian Terlecki - prezes Zarządu
Wojewódzkiego PTTK w Krośnie. Po tym
nastąpiły wystąpienia: Juliana Frączkiewicza - Wicewojewody Krośnieńskiego
i Jacka Węgrzynowicza – Sekretarza
Generalnego Zarządu Głównego PTTK
w Warszawie, po których nastąpił występ
zespołów artystycznych i rozpalenie ogniska, które wygasło dopiero nad ranem następnego dnia. Po godzinie 20 nastąpił wyjazd części uczestników Zlotu do Bóbrki,
celem nocnego zwiedzenia Muzeum Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza. Przed uroczystą kolacją zakończoną
po godzinie 22, uczestnicy CZAK’78 Du-

kla otrzymali od organizatorów pamiątki
i upominki, w tym i tradycyjną metalową
emaliowaną odznakę, z corocznym regionalnym elementem wyróżniającym,
którym w tym przypadku była stylizowana
wieża wiertnicza, tak charakterystyczna
dla rejonu Dukli i okolic. Pomimo utrudzenia i pełnego wrażeń pierwszego
dnia Zlotu, uczestnicy zostali powitani
w drugim dniu pobudką już o godzinie
6:00. Po śniadaniu i pobraniu suchego
prowiantu, odbyło się siedem wycieczek
autokarowych pod hasłami: „Kraj wielkiego budowania”, „Muzea województwa
krośnieńskiego”, „Szlakiem przyjaźni” połączona z wizytą na terytorium Czechosłowacji, „Zabytki architektury”, „Szlakiem
uzdrowisk”, „Widoki Beskidu Niskiego”
i „Traktem królewskim”. Kontynuowano
też wystawy, kiermasze i giełdę zbiorów
krajoznawczych. Po spożyciu kolacji,
o godzinie 19:30 rozpoczęto przegląd filmów i przeźroczy związanych z województwem krośnieńskim, po czym rozpalono
ognisko turystyczne i przeprowadzono
quiz „Czy znasz województwo krośnieńskie”, z udziału w którym wyłączeni byli
przedstawiciele tego województwa.
W trzecim dniu Zlotu, po pobudce
i śniadaniu, odbyto przedpołudniową sesję
popularno-naukową połączoną z wygłoszeniem przez prelegentów referatów:
„Znaczenie przełęczy karpackich” – Bronisław Cmela z Rzeszowa, „Z przeszłości
Dukli i okolicy” – Andrzej Kosiek z Krosna
i „Bitwa o Przełęcz Dukielską w 1944
roku” – pochodzący z Jasła, profesor Mieczysław Wieliczko z Lublina. Po południu
prowadzono obrady w trzech zespołach
tematycznych: „Turystyka a kultura”,
„Rola instruktora krajoznawstwa” oraz
„Kraj wielkiego budowania – Polska naszych dni”. Po obiedzie odbyło się także
otwarte posiedzenie Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK z udziałem
uczestników Zlotu, podczas którego omówiono przygotowanie i przebieg CZAK
1978, poddano ocenie przedstawione prace
nr 5/2019

konkursowe a następnie ustalono Ostrołękę jako miejsce kolejnego CZAK w 1979
roku, który ostatecznie został zrealizowany
w Czarnowie. Podczas trwania Zlotu odbyło się siedem konkursów na opisy, reportaże, nagrania magnetofonowe, szkice z natury, fotografie i inne formy wykonawcze.
Zrealizowano również wiele imprez towarzyszących, jak: kiermasze, giełdę pamiątek krajoznawczych i zorganizowano kilka
wystaw. Jedna z takich wystaw pt. „Region
krośnieński w fotografii” była pomieszczona w obiekcie zlotowym w Tylawie,
natomiast druga pt. „XX lat Dukielskich
Zlotów Turystycznych” była eksponowana
w salach Muzeum Okręgowego w Krośnie,
a trzecia pt. „Region Dukielski w literaturze” w Domu Wycieczkowym PTTK
w Dukli. Zorganizowano i przeprowadzono konkursy: na najlepsze opracowanie
wybranego tematu i kronik CZAK-ów z lat
1971-1977.
Dukielski CZAK 1978 gościł kilkuset
uczestników, z których większość stanowiła młodzież. Przy siedmiu wycieczkach
autokarowych autobusem Autosan H9
mogącym pomieścić 40 pasażerów na
miejscach siedzących, dawało to 280 turystów. Zainteresowanie Zlotem i pomoc
w jego realizacji wykazały władze polityczne i administracyjne województwa
krośnieńskiego. Podczas pobytu uczestników na zgrupowaniu w Tylawie uczczono
80 rocznicę urodzin obecnego za zlocie
seniora polskiego krajoznawstwa, honorowego członka PTTK – Edmunda Mieroszewicza. Złożono mu życzenia dalszej owocnej działalności w popularyzowaniu krajoznawstwa oraz wręczono okolicznościowy
puchar. Edmund Stefan Mieroszewicz
ur. 15 VIII 1898 roku w Strzegowie, s. Janusza i Marii, zm. 10 VII 1987 roku w Warszawie. Pierwsze kontakty z PTK nawiązał
już w 1913 roku podczas wycieczek oraz w
trakcie odczytów o tematyce krajoznawczej
prowadzonych przez Aleksandra Janowskiego. Prawnik, adwokat, naczelnik Wydziału Administracyjnego w Biurze Sejmu,
gdzie założył koło PTK. Działacz oddziału
warszawskiego i zarządu Głównego PTK,
gdzie do II wojny światowej pełnił funkcje
skarbnika. Był powstańcem warszawskim
w stopniu kapitana, ps. „Lech”, „Hanek”,
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód „Radwan” (Śródmieście) - Podobwód
„Sławbor” - odcinek „Ratusz” - 3 batalion
pancerny „Golski” - pluton żandarmerii
wojskowej 1101, Służba Sprawiedliwości
(kontrwywiad), Śródmieście Południe.
W niewoli niemieckiej w stalagu Sandbostel, nr jeniecki 224723, gdzie przebywał
razem z synem Wojciechem ps. „Karcz”,
również powstańcem warszawskim. Pod
koniec wojny byli ewakuowani do Lunr 337

beki. Po zakończeniu wojny został
mianowany delegatem polskiego
rządu na strefę brytyjską. Do kraju
powrócił w 1947 r. i od razu włączył się aktywnie w działalność
reaktywowanego krajoznawstwa,
zakładając koła PTK w Ministerstwie Zdrowia (1949) i Centrali
Wydawniczej Druków. Powierzano
mu odpowiedzialne funkcje i wysokie stanowiska we władzach warszawskiego oddziału i krajowych
PTTK. Ponadto czynnie uczestniczył w działalności Towarzystwa
Przyjaciół Warszawy i Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami. Od 1965 r.
honorowy członek PTTK. W 1957r.
był założycielem Klubu Słonecznego skupiającego zapalonych piechurów i w tym okresie przylgnął
do niego przydomek „BACA”.
Prowadził ponadto działalność
również w innych środowiskach
i na innych polach zainteresowań.
Realizował idee swego nauczyciela
Edmunda Janowskiego wyrażoną
słowami: „Miliony Polaków kraju
swego nie zna, a powinni kraj znać,
by tym goręcej go kochać. Kochać
i szanować”. Paremia ta jest aktualna także obecnie. Poznawajmy więc swój
kraj – Polskę oraz kochajmy ją i szanujmy.
Natomiast nie bierzmy przykładu z nawoływań płynących ze środków masowego
przekazu, podburzających do masowego
nieposłuszeństwa wobec jakiejkolwiek
sprawdzonej od dawna wartości.
Bronisław Cmela. ur. 3 stycznia 1913 r.
s. Józefa i Anieli zd. Międlar, zm. 23 lipca
1991 r.
Nauczyciel w pysznickiej szkole powszechnej gdzie założył I Drużynę Harcerską im. Księcia Józefa Poniatowskiego.
W 1937 r. zorganizował sklep kółka rolniczego, który zaspokajał potrzeby mieszkańców Pysznicy i przynosił spółdzielni
znaczące zyski. Zaangażowany w życie
kulturalne rodzinnej wsi, współpracował
z nauczycielami: Marią Wandą Bourdon
i Stanisławem Krudysem. Przed wojną
został przeniesiony do szkoły w Rudniku.
Podporucznik rezerwy WP. Podczas kampanii wrześniowej walczył w szeregach 5
Pułku Strzelców Podhalańskich. Podczas
okupacji w ZWZ - AK. Po wojnie przeniósł się do Rzeszowa, gdzie pracował jako
urzędnik. Należał do Brygad Wywiadowczych WiN na terenie Rzeszowa. Przez
wiele lat był mocno związany z Pysznicą,
chociaż zamieszkał w Rzeszowie. Społecznik i Członek Honorowy PTTK (oddział
rzeszowski) od 14 czerwca 1985 r.
Na zakończenie tego dnia odbyła się
uroczysta kolacja połączona z ogniskiem

i występami zespołów artystycznych. Ponadto podsumowano CZAK’78 DUKLA,
ogłoszono wyniki przeprowadzonych
konkursów ocenianych przez jury w skład
którego wchodzili przedstawiciele Komisji
Krajoznawczej , wręczono nagrody rzeczowe i rozdano upominki zaproszonym
gościom oraz uroczyście zamknięto Zlot.
Pomimo tego, długo jeszcze w nocy trwały
w podgrupach nieformalne wymiany doświadczeń
turystyczno-krajoznawczych
uczestników Zlotu, a ognisko wygasło gdy
zaczęło się rozjaśniać. Pobudka w dniu
ostatnim Zlotu (20 sierpnia 1978 – niedziela) odbyła się dlatego o godzinie 7:00,
a śniadanie i wydawanie suchego prowiantu trwało do 9:30, po czym uczestników przewieziono do Krosna, skąd nastąpił
ich wyjazd do miejsc zamieszkania. Więcej
tego rodzaju Zlotów w Dukli i okolicach
nie organizowano, poza corocznymi przeprowadzanymi w lipcu Ogólnopolskimi
Zlotami Turystycznymi do Dukli, ale to już
zupełnie inna historia …
Opracowano na podstawie:
Bronisław Cmela, Centralny Zlot Aktywu Krajoznawczego, Ziemia/Kronika,
informacje, notatki, 1978, 003, s. 371-372,
Anna Becker-Kulińska, Wojciech Napiórkowski, Centralne Zloty Krajoznawców, [w:] Historia Komisji Krajoznawczej
Zarządu Głównego PTTK 1954-2004,
Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa 2004,
s. 84-92.
Janusz Kubit
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Gospodarstwo ogrodnicze
„Ola”
Cergowa 222

(koło firmy TransBieszczady)

Oferuje kwiaty balkonowe
i ogrodowe:

PRZ ETAR GI

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie
obowiązujący podatek VAT od towarów i usług.

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

- działka nr 6/248 o powierzchni 0,08 ha, położona w Dukli
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00085856/7, zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
położona jest w terenie oznaczonym symbolem „MN/U-1”teren zabudowy mieszkaniowe i usługowej. Działka położona
jest na obrzeżu zabudowy miejskiej, w sąsiedztwie ulicy
Kopernika. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) upłynął dnia 10
kwietnia 2019 r.

Wykaz obejmuje działki nr: 1447/2 i
1941 obręb Teodorówka, gmina Dukla.

-

chryzantemy – sadzonki – 3 zł
hortensja – od 15 zł
surfinia, pelargonia – 3,50 zł
niecierpki – 4,50 zł
begonia – non-stop – 5,50 zł
liście, kwiaty drobne – lobelia,
smagliczka – 3,50 zł
- aksamitka, begonia babka – 1,50 zł
- pomidory – 1,50 – 2,00 zł
- pory, kapusty, selery – 0,30 zł
Tel. 606 782-467, 693-226-246

Sprzedam działkę budowlaną
w Cergowej
Działka o powierzchni 16 arów
(nr ewidencyjny 906)
wraz z planem budowlanym budynku mieszkalnego i garażu. Do działki doprowadzona
jest kanalizacja oraz kabel energetyczny.

tel. kontaktowy: 505- 696-416

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z
2018 r., poz. 2204 z póź.zm.) mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 23 maja
2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dukli pok. Nr 106.
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018 r, poz.2204 z póź.zm.), § 3 ust.1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.,
poz.1490) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia
komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 6/246 o powierzchni 0,0742 ha, położona
w Dukli objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00085856/7,
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym
symbolem „MN/U-1”- teren zabudowy mieszkaniowe
i usługowej. Działka położona jest na obrzeżu
zabudowy miejskiej, w sąsiedztwie ulicy Kopernika.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn.
zm.) upłynął dnia 10 kwietnia 2019 r.
Cena wywoławcza wynosi 27 600,00 zł ( wartość netto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 3 000,00 zł.

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

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

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

Reklama kolorowa
na okres 6. miesięcy
Cena netto w zł

Reklama kolorowa
na okres 1 miesiąca
Cena netto w zł

A-4

250

60

600

150

1/2 A-4

150

30

300

70

1/4 A-4

75

20

150

50

1/8 A-4

30

15

100

30

1/16 A-4

20

10

75

15

Do każdej ceny netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Wszystkie krótkie ogłoszenia niekomercyjne, z ofertami
pracy lub osób poszukujących pracy umieszczane są w Dukielskim Przeglądzie Samorządowym nieodpłatnie.
Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.
str. 26
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Cena wywoławcza wynosi 29 800,00 zł ( wartość netto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 3 000,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony
obowiązujący podatek VAT od towarów i usług.

zostanie

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie
komisji przetargowej:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru
właściwy dla danego podmiotu, pełnomocnictwo,
dowody tożsamości osób reprezentujących dany
podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej
ceny wywoławczej.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony
zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 167,
poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umowy notarialnej
sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć
zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika
z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

00

Przetarg odbędzie się dnia 5 czerwca 2019 r. o godz. 9 w pok.
Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne,
jeżeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości.
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 31 maja 2019r.
- włącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730
do 1400 lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku
0/Dukla 58 8642 1096 2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia
wadium uważa się datę wpływu środków na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie
nieruchomości.
Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca
wadium wygra przetarg
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu
w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do
zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie
powoduje przepadek wpłaconego wadium.
Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupnasprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 37
a (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 28 września 1991
r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z póź.zm.).
Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania
przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości
ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości
można uzyskać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego
w Dukli lub pod nr telefonu (13) 432 91 13.

Po prostu z natury

Niezapominajkowa
przypominajka
W kwietniu obok zbiorników wodnych obserwujemy migracje
żab i ropuch. Najgorzej jest tam, gdzie obok zbiorników czy rowów z wodą wiedzie asfaltowa droga, bo tam dochodzi do krwawej masakry tych płazów. Rok temu w okolicy stawu w Niżnej
Łące Emilka Wernej razem z mamą przenosiła ropuchy do stawu
/artykuł z 2018r/, ale w tym roku znów to samo, codziennie około
50 sztuk rozjechanych przez samochody ropuch w tym pięknym
przyrodniczym zakątku.
nr 337

Ropucha szara Bufo bufo objęta ochroną, zasiedla środowisko lądowo- wodne. Samce są mniejsze od
samic, posiadają skórę szarą - beżową z brodawkami,
oczy eliptyczne z poprzecznymi źrenicami. Samców
jest czterokrotnie więcej niż samic dlatego próbują
zdobyć sobie partnerkę już po drodze chwytając ją
mocno kończynami siedząc na jej grzbiecie. Na zachodzie Europy buduje się ropusze płotki i tunele. Nasze
interwencje są skuteczne, bo siatka pojawiła się również przy stawie w Niżnej Łące 11 kwietnia 2019roku.
Zatrzymajmy się na chwilę przy zbiornikach wodnych, wsłuchując się w rechot i kumkanie naszych
Polskich żab.
Maria Walczak
Fot. na wkładce str. 31
str. 27

Łowiectwo i ekologia

Prawo przy porannej kawie ...

Uwaga na kleszcze!

Stwierdzenie nieważności decyzji…
Instytucja stwierdzenia nieważności
decyzji, unormowana została w art. 156
Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. oraz
przepisach następnych, stanowi ona wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnych. Zgodnie z wyrokiem NSA
w Warszawie z dnia 22 września 1999r.,
sygn. akt IV SA 1380/97 przesłanki
stwierdzenia nieważności z racji ich
wyczerpującego wyliczenia w art. 156
§ 1 k..pa nie mogą podlegać wykładni
rozszerzającej. W orzecznictwie stwierdza się, że ich zaistnienie powinno być
bezsporne i mieć oczywisty charakter, co
podkreśla wyjątkowość tej instytucji.
Nie stwierdza się nieważności tzw.
nieaktu (decyzji nieistniejącej), tj. działania mającego jedynie pozory decyzji.
Brak cech decyzji powinien być oczywisty. Skoro nie istnieje akt administracyjny, to tym samym nie ma przedmiotu
postępowania o stwierdzenie nieważności. Również strona może odmówić
respektowania nieaktu, np. doręczonej
jej niepodpisanej decyzji, jest to bowiem
jedynie projekt decyzji, który nie ma
wiążącego charakteru.
Do stwierdzenia nieważności decyzji
lub postanowienia może dojść wyłącznie w przypadku stwierdzenia istnienia
którejkolwiek z przesłanek zawartych
w art. 156 § 1. Zgodnie z wyrokiem SN
z 11 maja 2000r., sygn. akt III RN 62/00,
przepis art. 156 § 1 k.p.a powinien być
interpretowany ściśle, a zatem przy
stwierdzaniu nieważności decyzji należy
brać pod rozwagę okoliczności wymienione w tym przepisie. Niedopuszczalne
jest odwoływanie się do innych, nie wymienionych w tym przepisie przesłanek,
w tym błędu, winy, należytej staranności
lub dobrej wiary.
Organ administracji, stwierdzając
nieważność decyzji, nie może ograniczyć się do stwierdzenia, że istnieje
podstawa do stwierdzenia nieważności
– niezbędne jest wykazanie, na czym w
danym przypadku polega wada decyzji.
W orzecznictwie przyjęto, że możliwe
jest stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej jedynie w części dotknięstr. 28

tej wadą. Dotyczyć to może jednak tylko
takiej sytuacji, kiedy decyzja składa
się z kilku elementów, z których każdy
mógłby być przedmiotem osobnego rozstrzygnięcia, a ponadto wolny od wad
fragment decyzji, któremu nie odmawia
się skuteczności, powinien stanowić
rozstrzygnięcie mogące funkcjonować w
obrocie prawnym samodzielnie.
Postępowanie w sprawie nieważności decyzji jest samodzielnym postępowaniem, odrębnym od postępowania,
w którym wydano weryfikowaną decyzję. Celem postępowania w sprawie
stwierdzenia nieważności decyzji jest
ustalenie, czy decyzja jest obarczona
jedną z wad wskazanych w art. 156 § 1
k.p.a . Organ orzekający o nieważności
nie może zatem rozpatrywać sprawy co
do jej istoty.
Należy pamiętać, że stroną postępowania o stwierdzenie nieważności
decyzji jest nie tylko strona postępowania zwykłego zakończonego wydaniem
kwestionowanej decyzji, lecz również
każdy, czyjego interesu prawnego lub
obowiązku dotyczyć mogą skutki stwierdzenia nieważności decyzji.
Organ
administracji,
orzekając
w sprawie o stwierdzenie nieważności
decyzji administracyjnej, orzeka wyłącznie kasacyjnie, tj. może jedynie albo
stwierdzić nieważność decyzji, albo jej
niezgodność z prawem, a w braku przesłanek do takiego orzekania – odmówić
stwierdzenia nieważności decyzji.
W orzecznictwie przyjęto, że przepisy normujące właściwość organów
administracji mają charakter bezwzględnie obowiązujący i naruszenie każdego
rodzaju właściwości przez organ administracji przy wydawaniu aktu administracyjnego powoduje nieważność tego aktu
bez względu na trafność merytorycznego
rozstrzygnięcia. Zwykle do naruszenia
przepisów o właściwości dojdzie wówczas, gdy przepisy te zostaną błędnie
zastosowane i decyzja będzie wydana
przez inny organ niż organ właściwy.
W orzecznictwie stwierdzono, że do
naruszenia przepisów o właściwości dochodzi również wówczas, gdy decyzja

zostanie podpisana przez osobę niemającą upoważnienia do załatwiania spraw.
Także powołanie się na upoważnienie
do załatwiania spraw w sytuacji, gdy
decyzja jest podpisywana w ramach własnych, przyznanych przez ustawę kompetencji, stanowi naruszenie przepisów
o właściwości uzasadniające stwierdzenie nieważności decyzji
Do wydania decyzji z naruszeniem
przepisów o właściwości dochodzi również wówczas, gdy organ odwoławczy
rozstrzygnął kwestię wykraczającą poza
ramy postępowania odwoławczego lub
wręcz wydał rozstrzygnięcie w zakresie
stosunku materialnoprawnego wynikającego z innych przepisów prawa.
Podstawą prawną decyzji może być
wyłącznie norma materialna prawa,
ustanowiona przepisem powszechnie
obowiązującym. Wydanie decyzji bez
podstawy prawnej oznacza zatem, że
decyzja nie ma podstawy w żadnym
powszechnie obowiązującym przepisie
prawnym o charakterze materialnym, zawartym w ustawie lub w akcie wydanym
z wyraźnego upoważnienia ustawowego.
Nie jest zatem dopuszczalne powołanie
jako podstawy prawnej decyzji przepisu
prawa nieobowiązującego powszechnie.
Decyzja jest wydana bez podstawy
prawnej w sytuacji, gdy: została wydana
w sprawie nienormowanej przez prawo
administracyjne, z przepisów prawa materialnego wynika, że załatwienie sprawy
ma nastąpić w innej formie niż decyzja
administracyjna, brak w przepisach prawa
podstawy do zawarcia w treści decyzji
określonej klauzuli, na przykład wyznaczenia w decyzji terminu wykonania obowiązku nałożonego tą decyzją, decyzja
(postanowienie) została wydana z urzędu
w sytuacji, gdy mogła być wydana wyłącznie na wniosek strony, organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję wydaną
na podstawie przepisów, które w czasie
rozpatrywania odwołania już nie obowiązywały, organ odwoławczy utrzymał w
mocy decyzję organu I instancji w czasie,
gdy obowiązywały już zmienione przepisy
prawa materialnego, wprowadzające nowe
przesłanki rozstrzygnięcia sprawy.
nr 5/2019

- ZABEZPIECZ SIĘ! Siedliska kleszczy ograniczają się
do krzewów i traw – pajęczaki przyczepiają się do swoich ofiar
(zwierząt i ludzi), które ocierają się o liście i gałązki roślin. Kleszcze są bardzo czujne – rozróżniają około 50 zapachów i reagują na
ciepło, cień i wibrację.
- ZABEZPIECZ PSA! Kleszcze zasiedlają dziś niemal
wszystkie środowiska i potrafią zachować aktywność przez cały
rok. Obszary miejskie wykazują ten sam stopień zagrożenia, co
obszary leśne. Spotkanie z kleszczem jest tylko kwestią czasu.
Upewnij się, że twój pies jest stale zabezpieczony.
- NIE MA PEŁNEJ OCHRONY! Kosmetyki i środki chemiczne nie zapewniają pełnej ochrony. Odstraszają na pewien
czas, a ich działanie słabnie z jego upływem. Pomocna jest
specjalistyczna odzież ochronna nasączona substancjami odstraszającymi kleszcze bądź utrudniająca kleszczom poruszanie się.
Pamiętaj jednak, że zawsze konieczna jest dokładna inspekcja
całego ciała.
- NIE LICZ, ŻE POCZUJESZ! Pajęczaki wędrują po ciele
ofiary w poszukiwaniu niezabezpieczanego miejsca. Ugryzienie
jest całkowicie bezbolesne, ponieważ wraz ze śliną kleszcz wprowadza do rany ofiary substancje znieczulające. Żeruje, na zmianę
ssąc krew i wstrzykując ślinę, która zapobiega krzepnięciu krwi i
może zawierać chorobotwórcze patogeny.
- NIE ZWLEKAJ! Teoretycznie do zakażenia wirusem zapalenia mózgu czy boreliozą dochodzi dopiero po kilkunastu godzinach, praktyka pokazuje jednak, że bakterie wywołujące boreliozę
mogą przedostać się do organizmu w znacznie krótszym czasie.
Nie należy zwlekać z usunięciem kleszcza – im dłużej żeruje, tym
większe ryzyko zakażenia.
- NIE SMARUJ! Znalezionego na skórze kleszcza nie wolno
smarować tłuszczem lub alkoholem. Nie tylko nie pozbędziemy
się pasożyta, ale możemy go sprowokować do ,,wymiotów’’,
zwiększających ryzyko infekcji.

Jak stwierdzono w uzasadnieniu
wyroku Sądu Najwyższego z 8 kwietnia 1994 r. , sygn. akt III ARN 15/94,
rażące naruszenie prawa jest zjawiskiem
o wyjątkowym charakterze. Jego wyjątkowość wynika stąd, że prowadzi ono
w konkretnej sprawie do odstąpienia od
ogólnej zasady stabilności ostatecznych
decyzji administracyjnych. Rażące naruszenie prawa przy wydaniu decyzji jest
kwalifikowanym naruszeniem prawa.
W orzecznictwie dominuje pogląd, że
dochodzi do niego, gdy rozstrzygnięcie sprawy jest w oczywisty sposób
sprzeczne z wyraźnym i niebudzącym
wątpliwości przepisem.
Stwierdzenie nieważności decyzji ze
względu na to, że sprawa została rozstrzygnięta decyzją ostateczną wydaną
przed weryfikowaną decyzją, jest konsekwencją zasady trwałości decyzji (art.
nr 337

- USUWAJ OSTROŻNIE! Do usunięcia kleszcza warto skorzystać z pomocy lekarza lub pielęgniarki. Można kupić specjalne
narzędzia do bezpiecznego ,,zabiegu’’. W ostateczności pasożyta
można usunąć pęsetą, a jeśli w skórze zostanie jego aparat gębowy
– wydłubać go igłą, jak drzazgę. Pamiętajmy o wcześniejszym
zdezynfekowaniu narzędzi i przemyciu miejsca po ukłuciu.
- NIE IGNORUJ! Każde ukąszenie kleszcza należy monitorować pod opieką lekarza. Okres inkubacji niektórych chorób
wywoływanych przez roznoszone przez kleszcze patogeny może
wynosić do kilku miesięcy. Pojawiające się w tym czasie typowe
objawy grypy, a także wszelkie inne niepokojące symptomy chorobowe powinny być koniecznie skonsultowane z lekarzem.
- NIE BAGATELIZUJ! Brak rumienia nie jest oznaką braku
zakażenia. W większości wypadków rumień nie pojawia się wcale
albo zostaje przeoczony. Jego brak nie oznacza, że choroba się
nie rozwija. Charakterystyczne ciepłe i bolesne zaczerwienienia
pojawiające się w miejscu ukąszenia i rozszerzające się są jednak
oznaką, że doszło do zakażenia i bezzwłocznie należy rozpocząć
leczenie.
- ZASZCZEP SIĘ! Istnieje skuteczne zabezpieczenie przed
kleszczowym zapaleniem mózgu. Szczepionka skuteczne zabezpiecza przed chorobą, roznoszoną nie tylko przez kleszcze. Wirusy
mogą znajdować się w nieprzegotowanym mleku krów, owiec czy
kóz, a także w produktach z takiego mleka, np. niepasteryzowanych serach.
Opracował Bartosz Szczepanik

16 § 1). Uzyskanie cechy ostateczności
przez decyzję powoduje niemożność
ponownego orzekania w tej sprawie bez
usunięcia z obrotu prawnego tej decyzji.
Jeżeli zaś pomimo to została wydana
kolejna decyzja, to staje się konieczne
stwierdzenie jej nieważności.
Warunkiem stwierdzenia nieważności
na podstawie art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a jest
ustalenie, że w tej samej sprawie kolejno
po sobie wydane zostały dwie decyzje,
z których ta pierwsza jest ostateczna.
O tożsamości sprawy można mówić
wówczas, gdy w sprawie występują te
same podmioty, dotyczy ona tego samego przedmiotu i tego samego stanu
prawnego w niezmienionym stanie faktycznym sprawy.
Kolejną przesłanką stwierdzenia nieważności decyzji jest skierowanie jej do
osoby niebędącą stroną postępowania.

Adresat decyzji jest stroną postępowania
– decyzja dotyczy jego interesu prawnego
lub obowiązku. Jest zatem konieczne
skierowanie decyzji do wszystkich stron
postępowania oraz wyłącznie do nich.
W orzecznictwie przyjmuje się, że
o niewykonalności decyzji przesądzają
takie okoliczności uniemożliwiające
jej wykonanie, które pojawiły się przed
wydaniem decyzji oraz są nieusuwalne
przez cały czas. Decyzją niewykonalną
jest m.in. decyzja określająca obowiązek
nałożony na stronę w nieprecyzyjny sposób, stwarzający możliwość różnej interpretacji przy jego wykonaniu. Przesłankami odnoszącymi się do stwierdzenia
nieważności są dodatkowo sytuacje, gdy
w razie wykonania decyzji wywołałaby
czyn zagrożony karą oraz gdy zawiera
wadę powodującą jej nieważność z mocy
prawa.
ciąg dalszy na str. 30 u
str. 29

u dokończenie ze str. 29

Zgodnie z art. 156 § 2 k.p.a przeszkodą dla stwierdzenia nieważności
decyzji z przyczyn wymienionych
w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7 jest upływ czasu,
tj. upływ 10 lat od dnia doręczenia lub
ogłoszenia decyzji. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 12 maja 2015 r.
(P 46/13, Dz.U. poz. 702) uznał art. 156
§ 2 za niezgodny z art. 2 Konstytucji RP
w takim zakresie, w jakim nie wyłącza
dopuszczalności stwierdzenia nieważności w przypadku decyzji wydanej
z rażącym naruszeniem prawa – jeżeli od
wydania decyzji nastąpił znaczny upływ
czasu, a decyzja była podstawą nabycia
prawa lub ekspektatywy.
Niezależnie od rodzaju przesłanki
stwierdzenia nieważności decyzji nie
można stwierdzić nieważności decyzji,
która wywołała nieodwracalne skutki
prawne. Pojęcie nieodwracalnego skutku
prawnego odnosi się do takich skutków
prawnych oraz skutków faktycznych
mających miejsce w rzeczywistości
społecznej, które powodują niemożność
powrotu do stanu poprzedniego.
Decyzja o stwierdzeniu nieważności
jest decyzją deklaratoryjną, co oznacza,
że decyzja, której nieważność stwierdzono, nie wywoływała skutków prawnych od chwili jej wydania. Właściwy
do stwierdzenia nieważności decyzji
w przypadkach wymienionych w art. 156
k.p.a jest organ wyższego stopnia, a gdy
decyzja wydana została przez ministra
lub samorządowe kolegium odwoławcze
- ten organ. Rozstrzygnięcie w sprawie
stwierdzenia nieważności decyzji następuje w drodze decyzji. Przepisów o
milczącym załatwieniu sprawy nie stosuje się. Jeżeli nie można stwierdzić nieważności decyzji na skutek okoliczności,
o których mowa w art. 156 § 2 k.p.a,
organ administracji publicznej ograniczy
się do stwierdzenia wydania zaskarżonej
decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie
stwierdził nieważności decyzji.
Natalia Belcik

Złota myśl J
str. 30

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.
Wiosna zawitała na dobre, pola i łąki zazieleniły się, chociaż deszczu nie było za
wiele. Warto wybrać się na spacer na łąki i nazbierać szczawiu polnego na pyszną
zupę. Zupa szczawiowa posiada bowiem wiele właściwości odżywczych. Duża zawartość witaminy C w szczawiu ma zbawienny wpływ na nasz organizm i pomoże
w jego prawidłowym funkcjonowaniu. Zupa szczawiowa z jajkiem, ziemniakami,
z przepisu babci będzie idealnym pomysłem na zdrowy, majowy obiad. A z szczawiu
zebranego osobiście tym bardziej będzie smakowała. Szczaw oprócz wyżej wymienionych właściwości ma wiele innych, np. ma właściwości przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne. Szczaw polecany jest również na różnego rodzaju kaszel i choroby
dróg oddechowych. Oprócz wielu pozytywnych właściwości może on przysparzać
negatywne skutki. Zawiera dużo kwasu szczawiowego, który sprawia, że wapń nie
przyswaja się do organizmu. Nie należy łączyć kilku składników bogatych w szczawiany w jednym daniu, należą do nich rabarbar, szpinak i botwinka. W Polsce szczaw
wykorzystuje się do wykonania zupy szczawiowej, której głównymi składnikami są
liście szczawiu i śmietana. Za granicą, popularny jest sos szczawiowy, który najczęściej stosowany jest do ryb lub mięs.
W tym numerze podajemy przepis na bardzo prostą zupę szczawiową, warto
ugotować.

Zupa szczawiowa

Składniki:
2 l wody
około dwóch misek szczawiu
włoszczyzna
śmietana
2-3 łyżki oliwy
sól, pieprz
3-4 średnie ziemniaki

II Międzynarodowy Turniej
Karate Kyokushin

Po prostu z natury
Niezapominajkowa przypominajka

Kępka szczawiu polnego na łące

Przygotowanie:
Przygotowujemy wywar z włoszczyzny, dodajemy pokrojone w kostkę ziemniak. W tym czasie myjemy szczaw i podduszamy na oliwie. Dodajemy szczaw, do
wywaru uprzednio sprawdzając, czy pozostałe składniki są już miękkie. Gotujemy
i doprawiamy do smaku. Nalewamy zupę na talerz i nakładamy łyżkę śmietany. Jako
dodatek bardzo pasuje i smakuje jajko na twardo.

Fot. Maria Walczak

Prawo przy porannej kawie

Smac zne go!
Szczaw - obejmuje wiele różnych gatunków, znajdziemy ich ponad 200 rodzajów. Ta popularna roślina znalazła zastosowanie nie tylko w kuchni, ale również
w kosmetyce. Najpopularniejszą odmianą jest szczaw zwyczajny, który występuje
na łąkach i w ogrodach. Warto wykorzystać tę roślinę, ponieważ posiada wiele
właściwości odżywczych, które z pewnością sprawdzą się w codziennym życiu.
Wyciągi ze szczawiu znajdą zastosowanie podczas chorób układu pokarmowego.
Korzenie szczawiu po ugotowaniu mogą stanowić płukankę podczas bólu zębów.
Szczaw zawiera również dużo witaminy C, która przyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania naszego organizmu.

„Nic tak nie denerwuje kobiety jak wszystko”
nr 5/2019

Ropucha szara (Bufo bufo)

Zwyciężczynie w kat. E ze starostą
krośnieńskim Andrzejem Guzikiem
i organizatorami

Fot. Krystyna Boczar-Różewicz

nr 337

Prezentacja zawodników turnieju

str. 31

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 dostosowane do prowadzenia działalności gospodarczej,
w tym dwa garaże.
Ogrodzenie działki żelazne kasetowe.
Cena do uzgodnienia.

Telefon kontaktowy: 607323174
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