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„Bycie szczerym może nie da Ci wielu przyjaciół,
ale zawsze da Ci tych właściwych”

(John Lenon)

Złota myśl:
Uroczystość nadania sztandaru  
6 Drużynie Harcerskiej „Iskra” z Dukli

21 września 2019 roku stał się dniem historycznym, wień-
czącym całą dotychczasowa pracę 6 Drużyny Harcerskiej 
„Iskra” z Dukli. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele  
OO. Bernardynów w Dukli, podczas której kapelan Hufca ZHP 
Krosno hm. o. Patryk Jankiewicz dokonał poświęcenia sztandaru 
ufundowanego przez kilka instytucji i osoby prywatne, a wszystko 
zaczęło się od pani Ireny Staszczuk mieszkance Poznania pocho-
dzącej z Nadola, która zapoczątkowała datki na harcerski sztandar. 
Oprawę muzyczną uroczystej homilii przygotowała orkiestra dęta 
z Miejsca Piastowego.

Po Mszy świętej harcerze, zaproszeni goście i rodzice udali się 
na plac przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, gdzie podczas 
uroczystego apelu odczytany został rozkaz Komendanta Hufca  
i uroczyste nadanie sztandaru. Po czym sponsorzy i przedstawiciele 
sponsorów sztandaru wzięli udział w ceremonii wbijania pamiąt-

kowych gwoździ w sztandar. Sztandar drużynowej pwd. Justynie 
Zimny-Frużyńskiej przekazał Komendant Hufca ZHP Krosno  
hm. Jan Borek, a na koniec zgodnie z ceremoniałem, sztandar 
przejął poczet sztandarowy dukielskiej drużyny. W uroczystości 
nadania sztandaru wziął udział burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, 
który gratulował harcerzom i pwd. Justynie od której wszystko się 
zaczęło. W uroczystości wzięli udział: władze harcerskie i samo-

rządowe, radni gminy Dukla z przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Dukli Mariuszem Folcikiem na czele, drużyny i szczepy z Hufca 
Krosno, nauczyciele Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształ-
cącego w Dukli, i rodzice. Pogoda nie zapomniała o dukielskich 
harcerzach, słońce pięknie świeciło i było ciepło. Po zakończeniu 
uroczystości harcerze zaprosili gości na harcerską grochówkę. 
Natomiast zaproszeni harcerze otrzymali dodatkowo drożdżówki.

Krystyna Boczar-Różewicz

W imieniu własnym i całej drużyny z całego serca dziękuję 
wszystkim życzliwym osobom i instytucjom, które pomogły nam 
spełnić marzenie!

pwd. Justyna Zimny -Frużyńska

Poświęcenie sztandaru 6 DH „Iskra” w kościele pw. św. Jana z Dukli

Harcerze i zaproszeni goście maszerują na plac przy MOSiR w Dukli

Uroczystości nadania sztandaru rozpoczęli: hm. Jan Borek  
i pwd. Justyna Zimny-Frużyńska

Przekazanie sztandaru 6 DH „Iskra”

Fot. Krystyna Boczar-Różewicz

Z kogutem na 
pierwszym planie
Mural na Domu Ludowym w Cergowej

4 września br. w Domu Ludowym w Cergowej odbyło się 
podsumowanie projektu „Pokoloruj mój świat” zrealizowanego 
przez Stowarzyszenie Miłośników Cergowej, w ramach którego 
organizowane były m. in. warsztaty plastyczne dla podopiecznych 
Środowiskowych Domów Samopomocy z Cergowej, Brzozowa  
i Nowego Żmigrodu. Zamiast gali podsumowującej zwykle re-
alizowane projekty postanowiono wykonać mural z napisami 
„Cergowa” i „Witamy” w formie witacza. Pomysłodawcą murala,  
w którym zostaną wykorzystane prace osób niepełnosprawnych, 
jest Łukasz Kosiba – mieszkaniec Cergowej, wolontariusz Sto-
warzyszenia. Natomiast twórcą murala jest miejscowy artysta 
Mateusz Ocias, który zaprojektował dzieło będące wypadkową 
prac wykonanych przez podopiecznych ŚDS- ów. Uczestników 
warsztatów prosiliśmy, aby namalowali wszystko, co kojarzy im 
się z wsią Cegowa, wybrałem elementy dominujące w pracach  
i tak powstała swoista wycinanka – powiedział twórca murala 
Mateusz Ocias. Dodał stosowaną przez siebie kolorystykę, liter-
nictwo i skomponował całość. Pracę pomagali mu wykonać rów-
nież w ramach wolontariatu: ojciec Wojciech, brat Artur, inicjator 
Łukasz Kosiba, kolega Marcin.

Powstałe na południowej ścianie Domu Ludowego w Cergo-
wej kolorowe malowidło – mural ma wymiary: 8,40x4,35 m, wy-
konany jest farbami silikonowymi, odpornymi na warunki atmos-
feryczne na suchym tynku. Na pierwszym planie jest kogut jako 
symbol budzącego się dnia i ludzi wstających do pracy. Znalazły 
się tam również liście dębu, symbolizujące dąb - pomnik przyrody 
znajdujący się w Cergowej, góra Cergowa z wieżą widokową,  
a także inne elementy związane z tradycją wsi. 

Podczas podsumowania pro-
jektu zostały wręczone nagrody dla 
zwycięzców konkursów: „Pokoloruj 
mój świat” i „Mam talent”. Prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Cer-
gowej Adam Faustus – powiedział 
m.in.: Bardzo wiele osób zaanga-
żowało się w ten projekt, co bardzo 
cieszy mnie i wszystkich członków 
Stowarzyszenia. Powstały mural to 
forma witacza, przy którym turyści 
zmierzający na górę Cergową będą 
mogli robić sobie zdjęcia. 

W gali wzięli udział: burmistrz 
Dukli Andrzej Bytnar, zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg, se-
kretarz Gminy Dukla Piotr Świder, skarbnik Gminy Dukla Jolanta 
Bik, dyrektorki: Ośrodka Kultury w Dukli Małgorzata Walasz-
czyk – Faryj, Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej 
Bogumiła Dymek-Urynowicz, przewodniczący Rady Miejskiej  
w Dukli Mariusz Folcik wraz z dukielskim radnym Pawłem Kuff-
nerem, radna powiatu krośnieńskiego Józefa Winnicka-Sawczuk. 
Na zakończenie gali nastąpiło tradycyjne przecięcie wstęgi przez 
burmistrza Dukli, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Cergowej, 
autora murala Mateusza Ociasa, dyrektorkę ŚDS w Cergowej 
Bogumiłę Dymek-Urynowicz i kilku podopiecznych Środowisko-
wych Domów Samopomocy, i wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Krystyna Boczar-Różewicz

Adam Faustus - Prezes Stowarzy-
szenia Miłośników Cergowej
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wiadomości

Budżet Obywatelski
Powiększenie zasobów zieleni miejskiej oraz 
budowa chodnika -zwycięskimi projektami w 
procedurze budżetu obywatelskiego na 2020 rok!

Zakończyła się procedura konsultacyjna dotycząca budżetu obywatelskiego. 
Był to proces decyzyjny podczas którego mieszkańcy Dukli mieli możliwość 
współdecydowania o sposobie wydatkowania części środków budżetowych. 
Dzięki skorzystaniu z jego mechanizmów można było zgłaszać inicjatywy do-
tyczące najpotrzebniejszych rozwiązań wpływających na zaspokojenie potrzeb 
lokalnych. 

W ramach procedury zgłoszono 4 propozycje zadań, 3 wnioski uzyskując po-
zytywną ocenę formalno- merytoryczną poddane zostały pod głosowanie miesz-
kańców. Konsultacje przeprowadzone w terminie od 19 sierpnia do 13 września 
br. wyłoniły zwycięskie zadania.

Lp. Nazwa zadania Ilość ważnych 
głosów

1. „Przyjazna świetlica” – remont i doposażenie świetlicy 
Szkoły Podstawowej w Dukli 134

2. Połączenie chodnikowe pomiędzy ul. Jana Pawła II  
a ul. Adama Mickiewicza w Dukli 188

3. Powiększenie zasobów zieleni miejskiej w Dukli 213
Zadanie pn. „Powiększenie zasobów zie-

leni miejskiej w Dukli” uzyskując najwyższą 
liczbę głosów wygrało procedurę konsultacyjną.  
W związku z niewyczerpaniem przez zwycięski 
wniosek pełnej kwoty jaka przeznaczona została 
w ramach budżetu, do realizacji zostało reko-
mendowane również kolejne zadanie pn. „Połą-
czenie chodnikowe pomiędzy ul. Jana Pawła II  
a ul. Adama Mickiewicza w Dukli”.  Działania te 
zostaną zrealizowane w 2020 roku.

Łączna kwota środków przeznaczonych na 
wykonanie przedsięwzięć wynosi 70.000, 00 zł.

Natalia Belcik

II edycja Dukielskiego 
Budżetu Obywatelskiego 
zakończona

Zakończyły się prace związane z realizacją II edycji Dukielskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2019 roku. W ramach którego zostały zrealizowane dwa projekty 
zgłoszone przez członków Zarządu Osiedla Dukla tj:

1.Zakup ławek betonowo - drewnianych 
2. Remont ciągu pieszego biegnącego wzdłuż ul. Kopernika po lewej stronie 

drogi gminnej.
W wyniku realizacji tych projektów do użytku mieszkańców i przyjezdnych 

zakupiono i rozlokowano 34 ławki betonowo-drewniane za kwotę 30 tysięcy zło-
tych oraz wyremontowano ciąg pieszy przy ul. Kopernika o długości 180 mb . 

Zrealizowanie tych inwestycji zakończyło II Edycję Dukielskiego Budżetu 
Obywatelskiego. 

Dzięki realizacji projektu postawione zostały kolejne kroki na drodze wspiera-
nia rozwoju aktywności mieszkańców.

Zachęcam mieszkańców naszego miasteczka, aby zainteresowali się Dukiel-
skim Budżetem Obywatelskim, bo dzięki niemu wspólnie możemy zmieniać 
miejsca w których mieszkamy.

W tym roku do III Edycji Dukielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 
rok zgłoszonych zostało cztery projekty, z których 3 zostały dopuszczone do 
głosowania.

Zenon Leńczyk 
Przewodniczący Osiedla

Posiedzenie Rady 
Zagłębia Ambitnej 
Turystyki w Dukli

28 sierpnia br. w Transgranicznym Centrum 
Wymiany Kulturalnej w Dukli odbyło się spotka-
nie Rady Zagłębia Ambitnej Turystyki. Głównym 
tematem spotkania było omówienie koncepcji 
infrastruktury szlaków i dróg rowerowych w 12 
gminach ZAT. Przyjęto przedstawioną „Koncep-
cję Podkarpackich Ekologicznych Szlaków Gre-
enways” z poprawkami.

Omawiana koncepcja przewiduje powstanie 
sieci dróg od Komańczy do granicy z woj. ma-
łopolskim poprzez połączenie nowymi i remon-
towanymi odcinkami, atrakcyjnych przyrodniczo 
i kulturowo o długości ok. 200 km, istniejących 
traktów komunikacyjnych. Długość sieci, która 
powstanie przekroczy 1000 km a kombinacja 

możliwych tras wycieczek szacowana jest na 5000 km w obrębie terenów Za-
głębia Ambitnej Turystyki. Ze strony gminy Dukla w spotkaniu uczestniczyli: 
burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, dyrektorka Ośrodka Kultury w Dukli Małgorzata 
Walaszczyk - Faryj i dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli 
Michał Szopa.

Małgorzata Walaszczyk -Faryj

Na Podkarpaciu żyje 
się najdłużej

Przeciętne trwanie życia mężczyzn i kobiet na Podkarpaciu było w 2018 roku 
najdłuższe w Polsce. Zarówno kobiety jak i mężczyźni dłużej żyją w miastach niż 
na wsi.

W 2018 roku przeciętne trwanie życia na Podkarpaciu wynosiło 75,5 lat dla 
mężczyzn i 83,2 lata dla kobiet. Był to najlepszy wynik wśród województw. Naj-
krótsze przeciętne trwanie życia dla mężczyzn i kobiet zanotowano w wojewódz-
twie łódzkim – odpowiednio 72,0 lata i 80,7 lat.

W województwie podkarpackim mężczyźni przeciętnie żyją dłużej w miastach 
(76,6 lat) niż na wsi (74,8 lata). Podobnie sprawa wygląda w przypadku kobiet, w 
miastach żyją one przeciętnie 83,5 lata, a na wsi 83,0 lata.

W 2018 roku na Podkarpaciu 171 osób miało sto lat i więcej, w tym 42 męż-
czyzn i 129 kobiet.

źródło: 
Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Narodowe 
Czytanie 2019

Szkoła Podstawowa w Dukli wzięła udział  
w ósmym Narodowym Czytaniu pod patronatem 
Pary Prezydenckiej Rzeczypospolitej Polskiej. 
Czytanie rozpoczęło się w Dukli o godz. 9.00  
w bibliotece szkolnej. Wzięli w niej udział: za-
stępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg, przewod-
niczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Andrzej 
Krężałek, zastępca dyrektora SP w Dukli Stanisław 
Fornal, Barbara Pudło – pracownik Urzędu Miej-
skiego w Dukli, pwd. Justyna Zimny-Frużyńska  
z przedstawicielami 6 DH „Iskra” w Dukli, Monika 
Gondek-Jankowicz z Zespołu Karpackich Parków 
Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli,  
a przede wszystkim uczniowie szkoły i rodzice. 
Czytano w Dukli: „Dobrą Panią” Elizy Orzeszko-
wej, „Dym” Henryka Sienkiewicza i „Katarynkę” 
Bolesława Prusa i „Sachem” Henryka Sienkiewi-
cza. Sprawczyniami całego zajścia były nauczy-
cielki SP w Dukli Józefa Winnicka -Sawczuk  
i Kamila Paszek-Czupińska. Panie przygotowały 
specjalną pamiątkową pieczątkę, którą uczestnicy 
Narodowego Czytania przybijali na pocztówki. 

W tym roku na Narodowe Czytanie Para Prezy-
dencka zaproponowała Nowele polskie. Prezydent 
Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru ośmiu 
z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do 
Kancelarii Prezydenta. 

Wybrane nowele to: 
1. Dobra pani – Elizy Orzeszkowej
2. Dym – Marii Konopnickiej
3. Katarynka – Bolesława Prusa
4. Mój ojciec wstępuje do strażaków  

(ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – 
Bruno Schulza

5. Orka – Władysława Stanisława Reymonta
6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefana 

Żeromskiego
7. Sachem – Henryka Sienkiewicza
8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Hen-

ryka Rzewuskiego

Wspólnym mianownikiem wybranych tekstów 
jest polskość w połączeniu z treściami uniwersal-
nymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. 
Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu 
i plastycznością, która pozostawia w umysłach czy-
telników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty 
te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, 
że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością 
i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażli-
wości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej 
historii – napisał w specjalnym liście Prezydent RP 
Andrzej Duda. 

Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str. 10
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Kolejne spotkanie
Dukielscy maturzyści z roku gdy ob-

chodzono Millenium Chrztu Polski spo-
tkali się znowu. Była to realizacja zapla-
nowanego przed rokiem spotkania, gdy 
byliśmy w Warszawie /p. Dukla.pl 10,11 
z 2018/. Tym razem chcieliśmy poznać 
wybrane i ciekawe miejsca w Beskidzie 
Niskim, tym bardzie, że wielu z nas wy-
jechało przed laty z Dukielszczyzny i 
mieszkają dziś w różnych rejonach kraju. 

Bazą noclegową i wypadową było 
gospodarstwo agroturystyczne „Fran-
kowo” w Teodorówce. Można tu dobrze 
wypocząć, cieszyć się ciszą, otaczającą 

przyrodą i wspaniałymi wokół wido-
kami. Noclegi i posiłki są w przystępnej 
cenie, co dla nas emerytów nie jest bez 
znaczenia, właściciel miły i czyniący 
wszystko, aby realizować nasze wyma-
gania i oczekiwania. Choć spotkanie było 
zaplanowane głównie na sobotę 31 sierp-
nia to pierwsze uczestniczki, koleżanki 
zakwaterowały się już w czwartek, by 
w piątek odwiedzić miejsca, gdzie spę-
dziły swoje dziecięce i młodzieńcze lata. 
Niestety, nie mogli przybyć wszyscy, 
którzy wcześniej deklarowali swój udział  
w spotkaniu, ale sprawy osobiste i zawo-

dowe ( niektórzy jeszcze pracują) uspra-
wiedliwiły ich absencję. Rozumiemy to, 
ale jesteśmy z nimi w kontakcie, dzięki 
rozwiniętej telefonii komórkowej. 

W sobotnie przedpołudnie korzysta-
jąc z dobrej, słonecznej pogody wsia-
damy do busa, by przejechać wcześniej 
zaplanowaną trasę. Jest wśród nas geo-
graf i przewodniczący PTTK po Be-
skidzie Niskim i Bieszczadach, którzy 
swoimi rzeczowymi uwagami wskazuje 
ciekawe obiekty na trasie przejazdu, 
pokazuje bazę narciarską Chyrowa-Ski, 
dawną cerkiew, dzisiaj pełniącą funkcję 
kościoła rzymsko-katolickiego, byłą 
szkołę w której obecnie jest gospodar-
stwo agroturystyczne. Przypominamy 

Pięć tysięcy złotych  
dla Stowarzyszenia 

Kółko Rolnicze 
W sobotę 21 września br. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło się IV 

Podkarpackie Forum Obywatelskie, podczas którego organizacje pozarządowe z terenu 
województwa podkarpackiego mogły spotkać się, wymienić doświadczenia, zgłębić 
wiedzę na tematy związane z prawnym funkcjonowaniem podmiotów pozarządowych. 
Podczas forum miało miejsce rozdanie nagród dla organizacji, które złożyły wniosek  
w konkursie „NGO Wysokich Lotów”. Spośród 15 podmiotów zgłoszonych do konkursu 
Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich otrzymało nagrodę w wysokości 5 tys. złotych 
w kategorii polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz społeczności 
lokalnej.

bpudło

Uczestniczyli  
w Gali Sportu LZS

29 sierpnia 2019 roku w Dworze Kombornia, w Komborni z okazji 70 lecia 
LZS i 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Powiatowy Zarząd 
Zrzeszenia LZS zorganizował Galę Sportu LZS. W Gali uczestniczyło około 150 
zaproszonych sportowców, trenerów i działaczy Ludowych Zespołów Sportowych 
z powiatu krośnieńskiego, jasielskiego i brzozowskiego. W trakcie imprezy nagro-
dzeni zostali uczestnicy Gali wyróżnieniami: Mistrz Sportu LZS, Zasłużony Trener 
LZS, Zasłużony Działacz LZS. 

Z gminy Dukla Mistrzem Sportu LZS zostali wyróżnieni: Halina Cycak w nar-
ciarstwie biegowym, Jan Dembiczak w piłce nożnej, Kamil Walaszczyk w piłce 
nożnej, Bogusław Brągiel w piłce nożnej, Bogusław Cysarz w piłce nożnej, Ry-
szard Ciuła w narciarstwie biegowym i w piłce nożnej. Zasłużonym Trenerem LZS 
zostali: Jerzy Pietruszka, a zasłużonym Działaczem LZS Aleksander Śliwiński, 
Stanisław Paszek i Ryszard Ciuła.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!!
Krystyna Boczar-Różewicz

sobie koleżankę z Chyrowej, mieszka-
jącą w Wielkiej Brytanii, z którą cho-
dziliśmy do szkoły i zdawali maturę. 
Pierwszym miejscem dłuższego postoju 
jest ośrodek dydaktyczno-edukacyjny 
MPN w Krempnej. Niektórzy są tutaj po 
raz pierwszy, ale wszyscy interesują się 
wystawami na 2 poziomach i aranżacją 
w sali ekspozycyjnej. Nie ma głosów 
krytycznych i narzekań choć upał za-
czyna dokuczać. Dobra atmosfera wśród 
uczestników pozwala na swobodną 
wymianę zdań, wspomnienia i pytania. 
Okazuje się, że prawie wszyscy muszą 
wypić pierwszą lub drugą kawę w dniu 
dzisiejszym. I potrzebę tę spełniamy 
w restauracji „Pod Małym Laskiem” w 
Kątach. Wcześniej zatrzymujemy się na 
Przełęczy Hałbowskiej, by pochylić się 
nad zbiorową mogiłą zamordowanych 
przez Niemców 7 lipca 1942 r. 1250 
Żydów z Nowego Żmigrodu i okolicy. 
Nasze spotkanie zbiega się z rocznicami 
ważnych wydarzeń – 39 podpisanie Po-
rozumień Gdańskich i 80 rocznicy wybu-
chu II wojny światowej. 

Kolejnym miejscem dłuższego po-
bytu jest Cieklin, gdzie zwiedzamy Mu-
zeum Narty i Narciarstwa. Prowadzący je 
p. W. Czechowicz otwiera nam muzeum 
w dogodnym dla nas czasie, za co skła-
damy mu w tym miejscu podziękowanie. 
Wszyscy z nas mają jakieś wspomnienia 
z jazdy na nartach i tutaj przypominamy 
sobie sprzęt – narty, kijki, buty jakiego 
używano przed laty. Niektórzy z nas 
obiecują przekazać muzeum pamiątki  
z okresu, gdy jeździliśmy na nartach. 

Zatrzymujemy się jeszcze przed 
bazyliką, Sanktuarium Maryjnym w 
Dębowcu. Ktoś przypomina, że pamięta 
piesze pielgrzymki do tej miejscowości 
starszych nieżyjących dzisiaj członków 
rodziny. 

Dziwnym trafem, gdzie stajemy  
– w Kątach, Cieklinie trwają przygo-
towania do uroczystości weselnych,  
w Dębowcu jesteśmy świadkami wy-
chodzących młodych z kościoła chwile 
po złożeniu ślubowania. Zwiedzanie 
kilku cmentarzy z I wojny światowej  
w rejonie Nowego Żmigrodu odkładamy 
na kiedy indziej. Podobnie jak ekspozy-
cji w Muzeum w Nowym Żmigrodzie 
poświęconej m.in. konfederacji barskiej  
w naszych stronach. Okazuje się, że jest 
co oglądać i poznawać na trasie prze-
jazdu. Przejechaliśmy blisko 100 km. 

W planowanym czasie przyjeżdżamy 
do miejsca pobytu, gdzie czeka na nas 

posiłek. Przed nim dziękujemy inicja-
torce spotkania, koleżance Kazi, wrę-
czamy Jej drobny upominek i oddajemy 
głos. Podobnie jak przed rokiem nie ma 
problemu z emisją swoich uwag. 

Potem spacer pod pomnik na Wzgó-
rzu 534, przypominający wydarzenia  
z jesieni 44r. Trochę się spieramy po 
przeczytaniu teksu na nowo wmurowa-
nej tablicy. Zawarte tam informacje mo-
tywują nas do stawiania pytań komu jest 
poświęcony tekst na owej tablicy, czy 
w pełni informuje o stronach konfliktu  
i ilości ofiar walczących stron. Kto ukła-
dał zawarty na niej tekst, kto go zatwier-
dził, kogo ma gloryfikować, a co prze-
milczeć. Czy w ten sposób nie tworzy się 
kolejne białe plamy w naszej historii.

Na pojawiające się pytania jeden  
z uczestników zauważa, że przy zwie-
dzaniu cmentarzy z I wojny światowej 
nie ma tych problemów. Tam mottem dla 
wszystkich ofiar było: „Uszanuj ziemię 
po której stąpamy, albowiem jest prze-
siąknięta krwią bohaterów”. Wszystkie 
ofiary wojny są zrównane i zasługują na 

wieczną pamięć. Jeszcze tylko dzielimy 
się materiałami informacyjnymi uzyska-
nymi od Pani Agnieszki pracującej w in-
formacji turystycznej w Dukli. Wszyscy 
deklarują, że je przeczytają, ewentualnie 
przekażą znajomym ze wskazaniem: od-
wiedzajcie Duklę i okolice, bo jest co zo-
baczyć. Szkoda, że o wieży widokowej 
na Cergowej można tylko wspomnieć, 
wzbudza ona duże zainteresowanie, na 
pewno wielu tam dotrze. 

Niedzielne przedpołudnie już w wą-
skim gronie, to odwiedzenie grobów nie-
obecnych, w tym koleżanki i kolegów na 
dukielskim cmentarzu. Przypominamy, 
że zmarły w maju br. kolega Andrzej 
proponował kiedyś spotkanie w Kremp-
nej i zwiedzanie w ciągu kilku dni MPN. 
My spotykamy się na krótko, ale było 
to chyba zrealizowanie Jego turystycz-
nego i podróżniczego testamentu. Tu  
w Krempnej miał znajomych i tereny, 
które były mu bliskie. 

Jeszcze tylko kawa, telefon do kolegi 
solenizanta i nadzieja na spotkanie za rok. 

Uczestnicy spotkania
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Budżet obywatelski 2019 - realizacja

Z kogutem na pierwszym planie

Prace konkursowe uczestników ŚDS w Cergowej, Nowym Żmigrodzie  
i Brzozowie

Adam Faustus - prezes Stowarzyszenia Miłośników w Cergowej podsumował 
projekt

Uczestnicy ŚDSu w Cergowej z p. dyrektor i instruktorami

Fot. kbr

Mateusz Ocias - projektant i wykonawca murala z pomocnikami

Chodnik na ul. Kopernika

Ławki na dukielskim rynku

Fot. Zenon Leńczyk

Około 280-300 godzin 
pracy

być kogut, symbolizujący poranek, bu-
dzący pracowitych Cergowian do pracy. 
W ramach projektu prowadziłem dla 
uczestników ŚDS-ów w Cergowej, No-
wym Żmigrodzie i Brzozowie warsztaty 
plastyczne. Tematem warsztatów był ob-
raz przedstawiający wszystko co kojarzy 
się z wsią Cergowa. Rysujący malowali: 
górę Cergową, wieżę widokową na górze 
Cergowej, prace na roli, liście dębu itd. 
Projekt ewaluował, były różne życzenia 
różnych osób. Kolory to już mój pomysł, 
w swoich pracach używam właśnie ta-
kich żywych kolorów. Forma muralu 
nawiązuje także do wycinanki w charak-
terze kreskówkowym. To tak pod kątem 
młodszego pokolenia wychowanego na 
kreskówkach. Ja wykonałem projekt, 
który jest wypadkową wszystkich prac 
wykonanych przez uczestników warsz-
tatów. Uwzględniłem najczęściej poja-
wiające się motywy, życzenia różnych 
osób i tak powstał projekt, który został 
przeniesiony na ścianę domu ludowego. 
Wcześniej zanim projekt przeniosłem na 
ścianę budowlańcy przygotowali tynki. 
W malowaniu pomagali mi ojciec, brat 
Artur i koledzy Marcin Wal i Łukasz 
Kosiba. Nazwaliśmy się cock collective 
(zespół koguci).

K. Boczar-Różewicz: Zaprojektował 
pan i wykonał przy pomocy brata 
Artura, ojca Wojciecha i kolegów 
Marcina i Łukasza mural na Domu 
Ludowym w Cergowej. Pana malar-
stwo jest bardzo radosne, z żywymi 
kolorami. Czy ma pan przygotowanie 
plastyczne? 

Mateusz Ocias: Ukończyłem Liceum 
Sztuk Plastycznych w Krośnie im. Ta-
deusza Brzozowskiego na specjaliza-
cji rzeźba u prof. Leszegi. Pracownię 
rysunku i malarstwa miałem u prof. 
Wójtowicza. Bezpośrednio po ukoń-
czeniu szkoły wyjechałem do Londynu  
i działałem w malarstwie na własną rękę. 
Wszystko co malowałem w Londynie 
związane było z dukielszczyzną. Jestem 
członkiem stowarzyszenia młodych ar-
tystów polskich w Londynie, miałem tam 
kilka wystaw indywidualnych i zbioro-
wych, na których wystawiało się około 50 
artystów ze świata. Mieliśmy nawet wy-
stawę zbiorową u burmistrza Londynu.

KBR: Dało się wyżyć z malarstwa?

Mateusz Ocias: Po zorganizowaniu 
kilkunastu wystaw sprzedałem trochę 
prac, ale niestety nie był to taki dochód, 
z którego mógłbym się utrzymać. Podją-
łem pracę w budownictwie i do tej pory 
prowadzę pracownię budowlano-konser-
watorską. Założyłem rodzinę i musiałem 
mieć stały dochód, aby utrzymać żonę  
i dzieci. Zamierzam jeszcze popracować 
około pół roku i wrócić na stałe do Polski.

KBR: Ma pan doświadczenie w budow-
nictwie, w malarstwie zatem twór-
czość malarska związana z chodze-
niem po rusztowaniu nie jest niczym 
nowym. Czy malował pan prace na 
budynkach w Londynie?

Mateusz Ocias: Tak, w Londynie ma-
lowałem kilka razy na budynkach. Na 
największym budynku w mieście budynku 

poczty, na którym powstało około 52 
grafik na elewacji zewnętrznej (nie 
wszystkie prace są moje). Ostatnią 
pracę tego typu wykonałem na stadio-
nie sportowym Tothenham, ale byłem 
tylko wykonawcą , nie projektantem. 

KBR: Czy chciałby pan wystawić 
swoje prace w Dukli np. w Muzeum 
Historycznym –Pałacu?

Mateusz Ocias: Padła nawet taka 
propozycja od p. Aleksandry Tarnow-
skiej, współwłaścicielki pałacu. Trochę 
prac mam. Te które znajdują się w Domu 
Ludowym w Cergowej to tylko część. 
Kilkanaście prac sprzedałem, część roz-
dałem przyjaciołom w formie prezentu, 
ale mam taki plan, aby zorganizować 
indywidualną, własną wystawę. Muszę 
tylko pozbierać prace.

KBR: Co to jest mural, wiedzą chyba 
wszyscy, ale bardzo proszę przypo-
mnieć Czytelnikom Dukli definicję.

Mateusz Ocias: Mural to malunek na 
ścianie zewnętrznej, ten na ścianie Domu 
Ludowego w Cergowej został namalo-
wany farbami silikonowymi, tak aby był 
odporny na warunki atmosferyczne, na 
suchym tynku. Jeśli malujemy na mokrym 
tynku to mamy fresk. Mamy bardzo różne 
techniki malowania murali, najczęściej 
jednak malowane są farbami w spreju. 
Mural w Cergowej namalowany został 
pędzlami.

KBR: Skąd pomysł na mural z kogutem?

Mateusz Ocias: Pomysłodawcą murala 
jest Łukasz Kosiba, mieszkaniec Cer-
gowej, który już przeszło pół roku temu 
zaproponował namalowanie w ramach 
wolontariatu muralu na ścianie Domu 
Ludowego w Cergowej. Dowiedziałem 
się, że odbędą się w ramach projektu 
warsztaty z osobami niepełnosprawnymi 
i że na pierwszym planie malowidła ma 

Mateusz Ocias

Z MateuszeM OciaseM twórcą murala na Domu Ludowym 
w Cergowej rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

Mateusz Ocias urodził się w Dukli, mieszkał w Cergowej. W 2004 roku wyjechał  
z Polski do Anglii, do Londynu gdzie spędził 15 lat. 
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Dożynki gminne 2019

Narodowe czytanie

Dożynki Gminne 2019
Tegoroczne dziękczynienie za zebrane 

plony w gminie Dukla odbyło się w klasz-
torze OO. Bernardynów w Dukli. Na uro-
czystość przybyły delegacje z wieńcami ze 
Zboisk, Teodorówki, Barwinka, Jasionki, 
Równego, Nadola, Łęk Dukielskich. 
Uroczystą mszę św. celebrował i homilię 
wygłosił o. Tacjan Mróz, gwardian klasz-
toru. Oprawę muzyczną przygotował 
zespół „Szarotka – Duklanie”. Starościną 
Dożynek Gminnych była Renata Wróbel 
z Jasionki, a starosta Roman Drajewicz  
z Teodorówki.

Tradycyjnie po mszy św. miało miejsce 
dzielenie się chlebem na placu przyklasz-
tornym, a następnie przemarsz na dukiel-
ski rynek, gdzie zaprezentowane zostały 

wieńce dożynkowe. Zaproszeni goście 
udali się na poczęstunek do Domu Ludo-
wego w Cergowej. Uroczystości uświetnił 
swoim występem zespół folklorystyczny 
Rymanowianie. Organizatorem Dożynek 
był Ośrodek Kultury w Dukli, który jak co 
roku stanął na wysokości zadania.

W uroczystościach wzięli udział za-
stępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg  
z małżonką, sekretarz gminy Dukla Piotr 
Świder, wicestarosta Andrzej Guzik, poseł 
Piotr Babinetz, dyrektor Ośrodka Kultury 
w Dukli Małgorzata Walaszczyk Faryj, 
przedstawiciele Rady Miejskiej w Dukli, 
sołtysi.

 bpudło
Fot. str. 10

Dożynki wiejskie  
w Jasionce

W niedzielę 15 września br. w Jasionce 
odbyły się uroczystości dożynkowe, które 
po raz pierwszy zorganizowało nowo 
utworzone Koło Gospodyń Wiejskich.

Uroczystość rozpoczęła się o godzi-
nie 11:00 Mszą Św. dziękczynną, którą 
poprowadził ks. Piotr Wojnar. Podczas 
nabożeństwa ofiarowano wieńce, chleb  
i owoce – symbole tegorocznych zbiorów. 
Następnie sprzed kościoła w kierunku 
Domu Ludowego wyruszył korowód do-
żynkowy, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości. Po przybyciu na salę kilka 
utworów zaprezentowała orkiestra pa-
rafialna, która funkcjonuje w Jasionce 
od lat, uświetniając takie wydarzenia jak 
odpust, czy uroczystości dożynkowe. 
Starostami tegorocznego święta plonów 
byli Adam Szczurek – sołtys sołectwa 
Jasionka oraz Anna Możdżan – skarbnik 
KGW Jasionka. Przybyłych gości oraz 
mieszkańców Jasionki powitał sołtys, 
który oficjalnie otworzył tegoroczne 
dożynki dziękując rolnikom za ich co-
dzienny trud i ciężką pracę oraz życząc 
wszystkim udanego świętowania. Na-
stępnie odbyły się występy artystyczne. 
Na scenie pojawiły się dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Jasionce ze specjalnie 

przygotowanym z tej okazji programem 
artystycznym. Na końcu swego występu 
starostom tegorocznych dożynek został 
przekazany chleb, którym podzielili 
się wszyscy przybyli goście. Uczest-
nicy dożynek w Jasionce mieli także 
możliwość usłyszeć pieśni w wykonaniu 
zespołu „Szarotka” oraz kapeli „Dukla-
nie”. Swoją obecnością na dożynkach  
w Jasionce zaszczycili: Andrzej Bytnar 
– burmistrz Dukli wraz z małżonką, Łu-
kasz Piróg – zastępca burmistrza, Ewa 
Piróg – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Jasionce, Małgorzata Walaszczyk-
-Faryj - dyrektor Ośrodka Kultury  
w Dukli, ks. Piotr Wojnar, Andrzej 
Szczurek – Prezes Stowarzyszenia Złota 
Studzienka, Bogusław Karkoszka – radny 
Rady Miejskiej w Dukli, Michał Zając 
– Prezes OSP Jasionka, Danuta Ciuła – 
była Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ja-
sionce wraz z mężem oraz Zbigniew Głód 
– wieloletni sołtys Jasionki. W trakcie 
imprezy po raz kolejny do Jasionki przy-
jechała Pani Maria Kurowska - wice-
marszałek województwa podkarpackiego.  
O godzinie 15:00 na placu przed Domem 
Ludowym miał miejsce pokaz Fitness 
Latino Dance, następnie przy muzyce 
DJ’a Macieja Zimy, na zewnątrz roz-

poczęła się impreza dożynkowa. Dla 
najmłodszych uczestników przygoto-
wano liczne atrakcje, a dla wszystkich 
przybyłych gości obficie zaopatrzony 
bufet. Na uczestników dożynek czekały 
ciepłe posiłki, napoje i pyszne ciasta, 
które serwowały panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich częstując swoimi tradycyjnymi 
wyrobami. 

Mieszkańcy Jasionki przy muzyce 
bawili się do późnych godzin wieczor-
nych. Była to pierwsza impreza zorgani-
zowana przez Koło Gospodyń Wiejskich  
w Jasionce, którego zadaniem jest kul-
tywowanie polskich tradycji. W imieniu 
organizatorów dziękujemy wszystkim 
gościom, którzy tak licznie wzięli udział 
w dożynkach wiejskich w Jasionce.

Rafał Jakieła
Fot. str. 15

Gwardian o. Tacjan Mróz wita delegacje dożynkowe

Fot. Barbara Pudło

Fot. kbr

O. Tacjan Mróz odbiera dary od przedstawicieli gminy: dyr OK Małgorzaty 
Walaszczyk-Faryj i zastępcy burmistrza Łukasza Piroga

Starościna dożynek gminnych w Dukli Renata Wróbel  
i starosta Roman Drajewicz

Korowód dożynkowy zmierza w stronę dukielskiego rynku

Wspólne czytanie rozpoczął zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg

Wspólne zdjęcie uczestniczących w Narodowym Czytaniu 2019 w SP w Dukli

KBR: Jak długo trwały prace?

Mateusz Ocias: To największy obraz jaki 
namalowałem o wymiarach 8,40 x4,35 
m. Pracowaliśmy od wczesnych godzin 
rannych po około 14 godz. i najczęściej 
po dwie, trzy osoby. Jedna osoba ma-
lowałaby mural około 280-300 godz. 
Ta praca była bardzo pracochłonna ze 
względu na swoje wymiary.

KBR: Jakie ma Pan plany na przy-
szłość? Gdzie chciałby pan namalować 
murale?

 Mateusz Ocias: Ostatnio zwróciła się 
do mnie radna Justyna Zimny-Fruzyń-
ska pwd. DH „Iskra”, aby na ściance 
boiska sportowego przy MOSiR Dukla 
powstał mural przedstawiający patrona 
6 Drużyny Harcerskiej „Iskra” porucz-
nika Władysława Barana „Bekasa”. 
Jest pomysł, aby namalować Chrystusa z 
pikseli, inspirowanego pracą Salvadora 
Dali, a także pomysł karuzeli, związanej 
z dawną historią dukielską – ku prze-
strodze władzy. Kolejne plany to szyldy 
sklepów w rynku.

KBR: Dziękuję bardzo za rozmowę i ży-
czę powodzenia w realizacji planów.

Mateusz Ocias: Dziękuję.

u dokończenie ze str. 8

Około 280-300 godzin 
pracy
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Z wizytą we Lwowie 
W dniach 5 - 6 września Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

we współpracy z Ośrodkiem Kultury w Dukli udał się na wycieczkę do 
Lwowa. 

Przez dwa dni udało się zwiedzić Cmentarz Orląt, Uniwersytet Lwow-
ski, najważniejsze kościoły oraz cerkwie, zobaczyć oraz obejść lwowski 
rynek. Wieczory spędzone były w Narodowo - Akademickim Teatrze 
Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej. Pierwszego dnia wystawiono 
operę „Wesoła Wdówka”, zaś drugiego balet „Daremna Ostrożność”. Przez 
całą wycieczkę każdy mógł poczuć ducha „polskości’, gdyż do połowy 
września 1939 roku i rozpoczęcia okupacji sowieckiej miasto należało do 
Polski. Obecnie jednak nadal Lwów jest głównym ośrodkiem kultury i 
życia społecznego mniejszości polskiej na Ukrainie.

Artur Szajna

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

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

Ośrodek Kultury w Dukli informuje Z Londynu 
do Jasionki 

rowerem
Niesamowity wyczyn 
brytyjskiego kolarza

Benedict Plowman – czterdziestoletni Anglik 
na rowerze własnej konstrukcji 6 września wyruszył 
w podróż życia z Londynu do Jasionki. Trasa 
przebiegała przez 8 państw, a jej długość wynosiła 
około 2 tys. km, będąc jednocześnie najdłuższym 
dystansem jaki do tej pory pokonał. 18 września około 
godziny 17:45 Benedict dotarł do Jasionki, gdzie na 
granicy miejscowości czekali na niego znajomi oraz 
mieszkańcy Jasionki i okolicznych wiosek. Jak na 
metę przystało, kolarz przejechał przez czerwoną 
wstęgę, po czym staropolskim obyczajem powitany 
został chlebem i solą. Nie obyło się też bez szampana. 
Po tym, jak opadły emocje kolarz udzielił krótkiego 
wywiadu dla portalu jasionka24.pl. Jak się okazało 
była to jego pierwsza podróż do Polski, a do 
przedsięwzięcia zainspirowała go dziewczyna, która 
odwiedziła wioskę dwa lata temu będąc pod wielkim 
wrażeniem tego miejsca. Wyprawa miała również 
cel charytatywny. Benedict chciał zebrać środki 
finansowe, które mają służyć edukacji dotyczącej 
niebezpieczeństw związanych z sepsą. Brytyjczyk 
opowiedział także o rowerze własnej konstrukcji, 
problemach jakie napotkał w trasie oraz niebezpiecznym 
upadku, jaki zaliczył na wąskiej drodze. Podróżnik 
nagrodzony został gadżetami promocyjnymi Gminę 
Dukla, a będąc wzruszony tak miłym powitaniem 
powiedział: „I will never forget it. Thank you very 
much!” - Nigdy tego nie zapomnę. Dziękuje Wam 
bardzo! Benedict spędził w Polsce kilka dni. Zwiedził 
najbliższe okolice, w tym wieżę widokową na górze 
Cergowej. Po udanym wypoczynku w Polsce wrócił 
do Londynu już samolotem.

Rafał Jakieła

Dożynki i warsztaty 
kulinarne w Nowej Wsi

„Wszystko ma swój czas, 
i jest wyznaczona godzina 
na wszystkie sprawy pod niebem: 
Jest czas rodzenia i czas umierania, 
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono…”
Księga Koheleta

31 sierpnia Mieszkańcy Nowej Wsi mogli uczestniczyć we wspólnej zabawie dożyn-
kowej, która obfitowała w radosne świętowanie oraz kultywowanie pięknych, polskich 

Most w Nowej Wsi
W ramach Funduszu Dróg Samorządowych, projekt złożony przez gminę 

Dukla, dotyczący mostu w Nowej Wsi, otrzymał pozytywną ocenę formalno 
- merytoryczną, uzyskując dofinansowanie w kwocie 721 845, 00 zł. Wartość 
inwestycji szacowana jest na 1 203 075,00 zł. Realizacja projektu pozwoli 
przede wszystkim na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób 
przebywających na tym terenie.

red

Podsumowanie akcji 
#sprzątaMY 

Ponad dwa tysiące osób wzięło udział w wielkim sprzątaniu lasów na 
Podkarpaciu w ramach akcji #sprzątaMY, zainicjowanej przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę a współorganizowanej z Lasami Państwowymi 20 września. 
Jej hasło przewodnie brzmiało „Nie Śmiecimy – Sprzątamy – Zmieniamy”.

Wśród uczestników byli uczniowie szkół, nauczyciele, harcerze, przed-
stawiciele społeczności lokalnych, pracownicy urzędów gmin i miast, RDOŚ  
w Rzeszowie, pensjonariusze domów pomocy społecznej i oczywiście leśnicy 
z 26 nadleśnictw. Najwięcej chętnych zgromadziło Nadleśnictwo Strzyżów, 
gdzie spotkało się 190 uczestników. Wszyscy w trosce o swoje pobliskie 
środowisko, zaopatrzeni w rękawiczki ochronne i worki zbierali śmieci  
w wyznaczonych przez leśników okolicach.

W „zdobyczy” tego dnia znalazły się butelki, papiery, odpady budowlane, 
opony, plastikowe opakowania, kable i puszki. Najwięcej śmieci zebrano  
w również w Nadleśnictwie Strzyżów i było to ponad 13 metrów sześcien-
nych. Łącznie we wszystkich nadleśnictwach RDLP w Krośnie zebrano pra-
wie 90 metrów sześciennych śmieci.

Warto przypomnieć, że każdego roku leśnicy usuwają z polskich lasów 
tyle śmieci, że wypełniłyby one ponad tysiąc wagonów kolejowych. Lasy 
Państwowe wydają na to blisko 20 mln zł rocznie. Niestety, mimo regular-
nego sprzątania, kolejne tony odpadów trafiają do lasu, szpecąc krajobraz  
i stwarzając śmiertelne zagrożenie dla dzikich zwierząt. Rozkładające się 
odpady często uwalniają chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, 
glebę i wodę, w tym wodę pitną. Sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bak-
terii i grzybów. Porzucone butelki są śmiertelną pułapka dla drobnych leśnych 
stworzeń. W przypadku pożaru lasu są też paliwem podtrzymującym ogień  
i ułatwiającym jego rozprzestrzenianie się.

Dla osób, które chcą pomagać częściej, leśnicy proponują akcję 
#zabierz5zlasu.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Zdjęcia: E. Wydrzyńska-Scelina i M. Grzbowski

Komitet powitalny Benedicta Plowmana       Fot. autor

obrzędów i zwyczajów. Sobotnie wydarzenie 
była doskonałą okazją do zwieńczenia cało-
rocznego trudu oraz znakomitą integracją. 

2 września w Domu Ludowym odbyły się 
warsztaty kulinarne w ramach projektu Pod-
karpackiego Banku Żywności pn. „Dobrze 
odżywieni nie są wykluczeni”. Wydarzenie 
dofinansowano z Regionalnego Ośrodka Po-
lityki Społecznej w Rzeszowie, a Panie z No-
wej Wsi, Trzciany i Lipowicy miały okazję 
nauczyć się przyrządzać smaczne i zdrowe 
potrawy. 

Dziękuję za uczestnictwo, życzliwość  
i ogrom pozytywnej energii.

Teresa Belcik
Prezes Stowarzyszenia „Razem lepiej”

Uczestnicy wycieczki przy budynku opery

Góry uczą pokory
Komunikaty radiowe i telewizyjne 

informowały o wypadkach śmiertelnych  
w górach, a tu okazja jechać w Tatry. Było 
ciężko bo duża wilgotność powietrza  
i temperatura bardzo wysoka. Do zdobycia 
3 szczyty; Trzydniowiański, Kończysty  
i Starorobociański Wierch. Na drugim za-
czął padać grad i zaczęło grzmieć, część 
turystów zrezygnowała z 3 szczytu, ale 
śmiałkom udało się go zdobyć w deszczu. 
Pragnę podziękować turystom z Żeglec za 
wspaniałą wyprawę, chociaż nogi bardzo 
bolały. Turyści to ludzie pozytywnie uza-

leżnieni od wędrówek, dlatego też szybko 
zapominamy o bólu nóg i już idziemy na 
następną wyprawę. Tym razem Paweł orga-
nizuje dla naszej piątki przejście górami z 
Rytra do Piwnicznej - 25 km. I znów pogoda 
super, każdy mokry od potu, ale piękno Be-
skidu Sądeckiego wszystko wynagradza,  
a słodziutkie borówki, maliny i grzyby to 
dodatkowe walory naszych wędrówek. 
Zejście do Piwnicznej było bardzo strome 
i ciężkie, mnóstwo wymytych ruchomych 
kamieni. Z Piwnicznej w niedzielę nie ma 
żadnego połączenia do Rytra i tu pojawiło 

się dwóch młodzieńców z Nowego Sącza, 
którzy podwieźli nas do Rytra gdzie Paweł 
zostawił samochód. Pogoda nadal piękna 
więc żegnamy lato na Baranim, zdoby-
wając Koronę Beskidu Niskiego, gdzie po 
mszy św. w Olchowcu udaliśmy się ścieżką 
przyrodniczo- historyczną. 

Na szlaku spotkaliśmy turystę, wspa-
niałego byłego dyrektora ZKPK w Krośnie 
pana Jana Stachyraka. Na zakończenie 
były pyszne pierogi w Tylawie.

Dziękujemy naszym kolegom Tomkowi 
i Adamowi za super wypady terenowe so-
botnio - niedzielne.

Maria Walczak
Fot.  str. 15
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Marcel i Agata zwycięzcami

Dożynki wiejskie w Jasionce

Góry uczą pokory

Marcel i Agata zwycięzcami 
biegu o kwitnący Kalosz Sołtyski 

7 września br. w Mszanie odbyła się już VII edycja Biegu  
o Kwitnący Kalosz Sołtyski. Mimo zapowiadanych przelotnych 
opadów słoneczna pogoda dopisała i zawodnicy również dopi-
sali. W ramach planowanych zawodów odbył się bieg na 11,3 
km i marsz Nordic Walking również na tym samym dystansie.  
W tym roku w biegu wzięło udział 49 zawodników, a w marszu 
42 zawodników.

Wyniki generalne biegu:
Kobiety:

1 miejsce – Agata Rępalska (Krościenko Wyzne) – 01:00:47
2 miejsce – Ilona Bieszczad (KB Athletic Zręcin) – 01:02:33
3 miejsce – Edyta Machlarz (Rzeszów) – 01:03:07

Mężczyźni:
1 miejsce - Marcel Bytnar (Dukla) – 00:46:55
2 miejsce – Antoni Wilk (Krosno) -00:48:07
3 miejsce – Mateusz Pliś (Rzeszów) – 00:49:02

Wyniki generalne Marszu Nordic Walking:
Kobiety:

1 miejsce – Małgorzata Krawczyk (Żeglce) – 01:23:53
2 miejsce – Bożena Pokrywka (Włóczykije Leżajsk) – 01:29:42
3 miejsce – Halina Mazurek (Nordic Wal Arcad Ruchu 50+) 
– 01:30:31

Mężczyźni:
1 miejsce – Marek Sokołowski (PTG Sokół Rymanów) – 01:17:05
2 miejsce – Witold Zych (Rogi) – 01:18:11
3 miejsce – Marek Pasierb (Rzeszów) – 01:21:51

Najmłodszą i jedyną zawodniczką z Mszany była Klaudia 
Wielgosz, która z czasem 01:19:48 zakończyła bieg i Marcel Byt-
nar, który stanął na najwyższym podium w kategorii open. Nato-
miast najstarszymi zawodnikami byli Elżbieta Węglarz i Zbigniew 
Simka z NW Włóczykije. Nagrodami głównymi były kwitnące 
kalosze sołtyski Mszany i piękne statuetki, ale każdy zawodnik 
który ukończył bieg, a ukończyli go wszyscy, mógł wybrać sobie 
nagrodę spośród gadżetów zdobytych przez Panią sołtys Mszany. 

Zwycięzcy otrzymali również wiele nagród rzeczowych zafun-
dowanych przez sponsorów biegu. W wydarzeniu wzięli udział: 
burmistrz Dukli Andrzej Bytnar wraz z małżonką, zastępca bur-
mistrza Dukli Łukasz Piróg wraz z małżonką, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Dukli Mariusz Folcik wraz z kilkoma radnymi, 
Stanisław Lawera prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Sołty-
sów, a także dyrektor dr Łukasz Szmyd z Policealnego Studium 
Animatorów Kultury w Krośnie wraz z kadrą pedagogiczną. Pod-
czas imprezy odwiedzający mogli posłuchać zespołów ludowych, 
odwiedzić stoiska rękodzielnicze i z przysmakami. Znakomicie 
prezentowały się stoiska Policealnego Studium Animatorów Kul-
tury w Krośnie, na których można było poznać tworzenie dzieł 
z malarstwa na płótnie, garncarstwa, witraży, makramy. Jednym 
słowem impreza była udana, co niewątpliwie w dużej mierze jest 
zasługą pani sołtys Mszany Ewy Kaczmarskiej – Więckowskiej, 
której gratuluję. Gratuluję również wyników zwycięzcom.

Krystyna Boczar-Różewicz

Zwycięzcy marszu

Zawodnicy tuż przed startem

Zwycięzcy biegu i marszu z panią sołtys Mszany Ewą Kaczmarską-Więckowską

Korowód dożynkowy z wieńcem Uczestnicy dożynek w Jasionce

Na jednym z przystanków ścieżki przyrodniczo-historycznej

Uczestnicy wypadu na Baranim

Zwycięzcy biegu

Najmłodsza zawodniczka 
Klaudia Wielgosz  
i najmłodszy zawodnik 
Marcel Bytnar

Fot. Krystyna 
Boczar-Różewicz

Fot. Rafał Jakieła

Fot. Maria Walczak

PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE 
Bieg oprócz tytułowego kalosza 

i kwiatka do niego to także nagrody, 
poczęstunek i impreza festynowo-zaba-
wowa. Dla sołtyski jest to praca zaczy-
nająca się zaraz po aktualnym biegu  
i owocem tej pracy są pieniądze i arty-
kuły rzeczowe, które pozyskałam dzięki: 
kalosze od DEMAR Mstów, statuetki 
dla biegaczy i chodziarzy od Zbigniewa 
Cieślaka z Bełchatowa, prezenty/na-
grody od: Ekologicznego Gospodar-
stwa Kozie Sery „FIGA” z Mszany, 
Zakładu Mięsnego Jasiołka z Dukli, 
Podkarpackiego Banku Spółdzielczego 
O/Dukla, TUW Krosno, Magurskiego 
Parku Narodowego w Krempnej, Par-

ków Krajobrazowych O/Dukla, BNP 
Paribas Bank Krosno, Gminy Dukla, 
LGD Kraina Nafty, Uzdrowiska Iwo-
nicz, Olimp Labolatories Nagawczyna, 
słuchaczy Policealnego Studium Ani-
matorów Kultury w Krośnie i wielu 
innych moich znajomych i przyjaciół  
a także od Pana Andrzeja Bytnara, 
Pana Zenona Fedaka, Pana dr Dariu-
sza Sobieraja i prof. Bronisława Ja-
kubczyka, Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Dukli. 

Wszystkim bardzo, bardzo serdecz-
nie dziękuję. Tym, którzy „za miskę 
zupy” umilali nam ten dzień a więc: 
Zespołowi Tereściacy, Kapeli z Nieby-

laca, Zespołowi Równianie, zespołom 
tanecznym: TAKA PAKA i TEMPO 
TWIS, prowadzącym warsztaty z wi-
trażu, lepienia z gliny, makramy i przy-
bliżenia techniki Bowena.

Bardzo serdecznie dziękuje Paniom 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Mszany 
i strażakom z OSP Mszana za przygo-
towanie i sprawne przeprowadzenie 
imprezy w zakresie ich działalności. 
Wszystkim mieszkańcom Mszany  
i moim gościom za rozwiązywanie bie-
żących potrzeb przed, w dniu i po biegu 
nisko się kłaniam.

Sołtyska od kalosza
Ewa Kaczmarska -Więckowska
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Izabela Marek

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Dożynki i warsztaty  
w Nowej Wsi

XX Jubileuszowy Bieg Górski na Cergową

XX Jubileuszowy Bieg 
na Górę Cergową

W Jubileuszowej XX edycji Biegu na Górę Cergową, który odbył 
się 22 września br. wystartowało 101 zawodników, którzy zmierzyli 
się z 5,6 km trasą oraz z ponad 400 m przewyższenia. Biegacze niemal 
cały czas biegali w górę, a od „Złotej Studzienki” do wieży widokowej 
na Cergowej (716 m n.p.m.) nie było przelewek. W tym roku było 
wyjątkowo, bowiem piękna pogoda zwabiła turystów, którzy na trasie 
dopingowali biegaczy do jeszcze większego wysiłku, do odwiedzenia 
wieży widokowej na górze Cergowej. A nie było łatwo. 

Zwycięzcą został Piotr Jaśtal z Kielc z czasem 26 minut 52 
sekundy, na drugim miejscu uplasował się Wojciech Pelczar  
z Dobieszyna, a na trzeciej pozycji Piotr Kobylarz z Rzeszowa, 
4. miejsce zajął Mateusz Błaż z czasem 30:48, 5. Marcel Bytnar  
z czasem 31:20, 6. Dominik Kijowski z czasem 31:46. 

Najszybszą panią była Beata Mazan z Krosna (33 minuty 15 
sekund), miejsce drugie zajęła Izabela Zatorska-Pleskacz z Wrocanki, 
trzecia była Anna Skóra z Jedlicza. 4. miejsce zajęła Beata Kandefer 
z czasem 39:19, 5. Magdalena Kolanko z czasem 40:00, 6. Anna 
Berdek-Zatorska z czasem 41:34. 

Marcel Bytnar powiedział: to był trudny bieg, ale jestem zadowolony 
ze swojego wyniku, trenuję dopiero od niecałego roku. Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, organizator biegu, zapewnił dla każdego biegacza 
pamiątkową koszulkę oraz medal. Najlepsi w kategorii Open otrzymali 
nagrody finansowe. Najszybsi wśród pań oraz panów otrzymali również 
bon pieniężny od PBS Banku Spółdzielczego Sanok. Zwycięzcom  
i wszystkim zawodnikom gratuluję.

kbr

Cyklokarpaty Dukla
Kolejna edycja maratonów Cyklokarpaty zawitała do Dukli. MO-

SiR Dukla był głównym organizatorem tej edycji. Wyścig zgromadził 
prawie 300 kolarzy rywalizującej na trzech dystansach. Pogoda dopi-
sała, błota na trasie wystarczająca ilość; bo wyścig w Dukli bez błota 
to nie wyścig! Najszybciej z trasami: Hobby poradził sobie Patryk 
Kowalski – Sport Serwis Sandomierz, z dystansem Mega Zbigniew 
Krzesiński – Źbik Komańcza, na dystansie Giga zwyciężył Albert 
Głowa – JMP.race.

Izabela Marek 
oraz Kamil Marek 
na trasach Pucharu Polski  
w Boguszowie

15 września 2019 r. Izabela Marek oraz jej brat Kamil 
rywalizowali na trasach Gorce Puchar Polski MTB XCO  
w serii „Górale na Start” w Boguszowie. Zawody odbyły się 
w formule XCO na wyznaczonych okrążeniach przez organi-
zatora. Izabela zajęła drugie miejsce w kat. Amator Kobieta 
U-11, a Kamil w kat. U-15 zajął 29 miejsce. 

Autor: Mateusz Lorenc, Fot. Wiola Marek

Finał 
Podkarpackiej Ligi 

Rowerowej  
– Park Dukielski

W sobotę, 14 września 2019 r. w Parku Dukielskim wo-
kół Trzech Stawów odbyła się dziewiąta, ostatnia runda Pod-
karpackiej Ligi Rowerowej. W zawodach wystartowało 91 
kolarzy górskich rywalizujących na 2,4 kilometrowej pętli. 
Ilość pętli była dostosowana do kategorii wiekowych. Naj-
większą ilość pętli (5) miała kategoria seniorów. Najmłodsze 
kategorie dzieci 1-6 lat startowały na specjalnie wyznaczonej 
dla nich trasie. Po zakończonych wyścigach zawodnicy oraz 
kibice przenieśli się do budynku MOSiR Dukla gdzie odbyła 
się dekoracja najlepszych oraz losowanie nagród.

Serdeczne podziękowania:
Dla wszystkich którzy wspierali projekt Podkarpackiej 

Ligi Rowerowej , a szczególnie głównego sponsora Jan Go-
leń (Duro-Speed), Wiola Dąbrowska (Kwiaty u Wioli), Ania 
Misiołek, Goggle, Polar, Muzeum Bóbrka, Kamil Cygan, 
Gminę Dukla, Nowy Żmigród, Gminę Jedlicze, Gmina Dę-
bica, DKK Gryf Dębica-Krzysztof Książek, GOSiR Jedlicze, 
rodzinę Tarnowskich oraz wszystkie służby zabezpieczające 
9 edycji Podkarpackiej Ligi Rowerowej, Bieszczadzką 
Grupę GOPR, OSP z Gminy Dukla.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy że byli Państwo  
z nami w sezonie 2019.

Mateusz Lorenc
fot. Agnieszka Matusik

Dystans Family Kobiety
2. Joanna Burda
3. Amelia Burda

Dystans Hobby
Kategoria HK3

4. Renata Burda
Kategoria HM0

13. Adrian Czarnawski
Kategoria HM3

23. Grzegorz Głód

Dystans Mega
Kategoria MM0

4. Gabriel Kowalski
Kategoria MM3

11. Bogusław Belcik
12. Tomasz Baran

Klasyfikacja drużynowa
5. MTB MOSiR Dukla

Mateusz Lorenc

Piotr Jaśtal był pierwszy na szczycie Cergowej z czasem 
26 m. 52 s.

Beata Mazan - pierwsza kobieta na 
szczycie Cergowej - 33m. 15 s.

Najszybsi zawodnicy w kat. wiek. 16-19 lat: Marcel Bytnar 
- 1 m., Dominik Kijowski - 2 m. i Szymon Kaliszczuk - 3 m.

Najszybsze kobiety w kat. Open

Warsztaty kulinarne w Nowej Wsi

... na 2. miejscu w kat. Amator Kobieta

Sprzedam działkę budowlaną  
w Cergowej

Działka o powierzchni 16 arów
(nr ewidencyjny 906) 

wraz z planem budowlanym budynku mieszkal-
nego i garażu. Do działki doprowadzona jest 

kanalizacja oraz kabel energetyczny.

tel. kontaktowy: 505- 696-416
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OGŁOSZENIA     PRZETARGI     UCHWAŁY

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

Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł
A-4 250 60 600 150

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

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 
2014r., poz.1490 ) o g ł a s z a

II 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. 

 I Przetarg zorganizowany w dniu 5 czerwca 2019 r. na w/w 
nieruchomość zakończył się wynikiem negatywnym

 Cena wywoławcza wynosi 25 000,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 2 500,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT od towarów i usług.

- 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. 

 I Przetarg zorganizowany w dniu 5 czerwca 2019 r. na w/w 
nieruchomość zakończył się wynikiem negatywnym

 Cena wywoławcza wynosi 27 000,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 2 700,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 7 listopada 2019 r. o godz. 9
00

 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 października 
2019r. - włącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 
730 do 1230 lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 
0/Dukla 58 8642 1096 2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia 
wadium uważa się datę wpływu środków na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie 
nieruchomości.
Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca 
wadium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu 
w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji 
przetargowej:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy 
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób 
reprezentujących dany podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie 
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.  
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity 
Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umowy 
notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć 
zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów 
cytowanej wyżej ustawy.
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia 
umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek 
wpłaconego wadium.

Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna- sprzedaży 
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.

Cyklokarpaty  
Myślenice oraz Krosno

Wyniki zawodników MTB MOSiR Dukla w zawodach Cyklokarpat, które odbyły się 
w Myślenicach, woj. małopolskie oraz w Krośnie. Trasy bardzo różniące się od siebie 
pod kątem technicznym. W Myślenicach było bardzo technicznie, stromo, natomiast  
w Krośnie było sporo jazdy po łąkach oraz szutrach, z trudniejszymi odcinkami na szla-
kach w Czarnorzekach.

Kolarski wyścig 
etapowy Ochotnica 
MTB 4 Towers

Przez cztery dni 
15-18 sierpnia na tra-
sach w Gorcach rywa-
lizowało trzech zawod-
ników MTB MOSiR 
Dukla w etapówce 
Ochotnica MTB 4 
Towers. Ten wyścig 
etapowy uważany jest 
za jeden z najtrud-
niejszych w Polsce. 
Paweł Litwin, Mateusz 
Lorenc zmierzyli się z najdłuższym dystansem Hell, podczas któ-

rego przejechali 196 km, robiąc 8628 m 
przewyższenia. Zaliczając cztery etapy na 
mecie otrzymują pamiątkowy medal oraz 
koszulkę finiszera. Dominik Gołąbek po 
przejechaniu trzech etapów dystansu Hard, 
na czwartym, na wskutek defektu roweru 
musiał się wycofać z dalszej rywalizacji. 
Dominik pozostawił po sobie bardzo dobre 
wrażenie, czego efektem było docenienie 
go przez organizatora podczas dekoracji 
najlepszych. 

Autor/Fot: Mateusz Lorenc

Cyklokarpaty Krosno, 15.09.2019
Dystans Hobby
Kategoria HM3

5. Beata Szopa
Kategoria HM0

14. Adrian Czarnawski
16. Wiktor Litwin

Kategoria HM1
DNF. Gabriel Kowalski

Kategoria HM2
10. Norbert Sudia
13. Konrad Zima
20. Przemysław Kowalski

Kategoria HM3
15. Szymon Lorenc
36. Michał Szopa
DNF. Grzegorz Głód

Kategoria HM4
6. Rafał Dłużniewski
13. Tomasz Gosztyła

Dystans Mega
Kategoria HM3

16. Bogusław Belcik
Kategoria MM4

2. Robert Albrycht
3. Jacek Szczurek

Dustans Giga
Kategoria GM3

14. Paweł Litwin
Klasyfikacja drużynowa

6. MTB MOSiR Dukla
Cyklokarpaty Myślenice, 25.08.2019

Dystans Family Kobiety
2. Izabela Marek

Dystans Hobby
Kategoria HM0

6. Kamil Marek
9. Adrian Czarnawski

Kategoria HM2
14. Łukasz Głód
DNF. Norbert Sudia

Kategoria HM3
22. Szymon Lorenc

 
Klasyfikacja drużynowa
32. MTB MOSiR Dukla

Autor: Mateusz Lorenc,  
Fot. Wiktor Bubniak

8 miejsce chłopców 
z rocznika 2009 
w Orlen Beniaminek Krosno Cup

Ze zmiennym szczęściem rywalizowali zawodnicy MOSiR 
Dukla w bardzo mocno obsadzonym turnieju. Poziom rozgry-
wek bardzo wysoki, a sama organizacja turnieju to najwyższy 
poziom. Rywalizacja na tym etapie pokazuje, ile jeszcze pracy 
przed chłopcami by równać z najlepszymi, ale też wskazuje, że 
mimo że jesteśmy malutką sekcją piłki nożnej jesteśmy w stanie 
rywalizować z najlepszymi.

Końcowa klasyfikacja turnieju:

1. Orlik Przemyśl
2. Beniaminek Profbud Krosno
3. Dunajec Nowy Sącz
4. Hutnik Kraków
5.CFT Vranov – niebiescy
6. CFT Vranov – żółci

7. AP Kolejarz Stróże
8. MOSIR Dukla
9. Glinik Gorlice
10. Ks Zakopane
11. APMT Polska
12. AP Wiki Sanok

Autor: Sławomir Walczak, Fot. Beniaminekvvv
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W pasiece

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Łowiectwo i ekologia

Prawo przy porannej kawie ...

ciąg dalszy na str. 22u 

Świadectwo pracy…

Zgnilec amerykański  
- choroba zwalczana z urzędu

Od ponad dwudziestu lat na terenie 
gminy Dukla nie stwierdzono ogniska 
zgnilca amerykańskiego zwanego również 
złośliwym, aż do 26 sierpnia bieżącego 
roku. Choroby ogromnie niebezpiecznej 
dla rodzin pszczelich a dla człowieka cał-
kowicie bezpiecznej. Ta jednostka choro-
bowa oszczędza pszczoły (owady latające), 
a atakuje tylko czerw, przez co rodzina 
słabnie i bez pomocy człowieka skazana 
jest na zagładę. Człowiek może pomóc 
pszczołom stosując antybiotyki lub prze-
siedlając je dwukrotnie. Na terenie Unii 
Europejskiej jest zakaz stosowania anty-
biotyków w leczeniu pszczół. W ten sposób 
zabezpieczony jest miód przed pozostało-
ściami tych leków. Chodzi o to aby poprzez 
rabunek do rodziny zdrowej nie dostały się 
pozostałości leku. Dzięki zakazowi stoso-
wania antybiotyków, miód rodzin produk-
cyjnych jest wolny od pozostałości leków. 
Skutkiem negatywnym tego zakazu jest 
wzrost nakładów pracy w obsłudze pasieki, 
gdyż co roczne odkażanie uli jest elemen-
tem stałym w pracach pasiecznych. Jednak 
argumentem za takim rozwiązaniem jest 
jakość miodu, gdzie nie może być żadnych 
pozostałości leków. Świadczy to o nobili-
tacji tego produktu przez ustawodawców i 
zachowania jego wspaniałych właściwości 
dla organizmu ludzkiego.

Zgnilec amerykański jest to na razie 
jedyna jednostka chorobowa pszczół zwal-
czana z urzędu.

Dlaczego przeciwko tej chorobie czło-
wiek wytacza największe „działa”? Bak-
teria powodująca tę chorobę doprowadza 
rodzinę pszczelą do zagłady i jest wysoce 
zakaźna. Przetrwalniki zgromadzone  
w jednej tylko larwie wystarczą do za-
rażenia całej pasieki. Mają one również 
zdolność przetrwania w środowisku ula, 
glebie, produktach pszczelich itp. nawet 
do 60 lat. Zwykłe gotowanie nie zniszczy 
zarazka. Potrzebne jest na przykład podda-
nie wosku pszczelego przez minimum 30 
min temperaturze 121 0C pod ciśnieniem 
jednej atmosfery. Giną wtedy wszelkie 
formy żywe. Dla bezpieczeństwa pozo-
stałych rodzin i pasiek na ogół cały ul 
z wyposażeniem i pszczoły poddaje się 
spaleniu. Oczywiście pszczoły wcześniej 
się uśmierca. Spalenia należy dokonać do-
kładnie aby wszystkie elementy drewniane 
zostały zwęglone na całej grubości i sze-

rokości. Znane są przypadku wyhodowania 
bakterii zgnilca z elementów drewnianych, 
które nie uległy całkowitemu zwęgleniu. 
Elementy nie palne lub te które można pod-
dać odkażaniu chemicznemu traktuje się 
roztworem podchlorynu sodu w stężeniu 
co najmniej 2%. Bardzo dobrym środkiem 
do odkażania sprzętu jest soda kaustyczna 
również w co najmniej 2% stężeniu. Jeżeli 
roztwór sody będzie gorący to skuteczność 
biobójczą uzyskuje się już po około 5 -10 
minutach. Można także zastosować perhy-
drol. Jednak ze względu na ryzyko popa-
rzeń jest bardzo rzadko stosowany. Należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp 
obowiązujących przy stosowaniu środków 
chemicznych. Błąd i niedokładność może 
spowodować ponowny wybuch choroby 
lub poparzenie, dlatego najlepiej spalić co 
się da i kupić nowy sprzęt, a opisany proces 
odkażania stosuje się profilaktycznie.

Pszczoły mają pewną odporność na 
zgnilca. Jest ona różna u różnych linii 
hodowlanych dlatego w gospodarce pa-
siecznej bardzo ważna jest profilaktyka. 
Głód, stres, złe warunki hodowlane mogą 
przyczynić się do wybuchu choroby. Czego 
przykład mamy w tym roku. Niekorzystne 
warunki pożytkowe doprowadziły do wy-
buchu wielu ognisk choroby. Następnie 
rodziny silne zrabowały rodziny chore 
i powstały kolejne ogniska. Do terenów 
naszej gminy zgnilec dotarł od ogni-
ska zlokalizowanego na terenie gminy 
Rymanów – Zdrój. Rozporządzenie nr 
3/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii  
w Krośnie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w spra-
wie zwalczania zgnilca amerykańskiego 

pszczół na terenie powiatu krośnieńskiego 
ustanawia obszar zapowietrzony, w który 
wchodzi 10 miejscowości z trzech gmin  
z naszej gminy jest aż 7. Cergowa, Jasionka, 
Lipowica, Nowa Wieś, Trzciana, Tylawa, 
Zawadka Rymanowska. Obszar zapowie-
trzony obejmuje możliwy lot pszczół czyli 
okrąg o promieniu 3 km. W takim obszarze 
możliwe jest zarażenie się rodzin pszcze-
lich. Służby weterynaryjne muszą zbadać 
wszystkie pasieki z tego obszaru i jeżeli są 
zdrowe uchylają rozporządzenie. 

Pszczelarze z terenu zapowietrzonego 
w naszej gminie muszą liczyć się z wizytą 
lekarza weterynarii. Zaleciłbym im rów-
nież przeprowadzić gruntowną sterylizację 
uli i sprzętu pasiecznego. Po sterylizacji uli 
i tuż przed zasiedleniem opryskać roztwo-
rem Apiflory. Pomoże to przywrócić wła-
ściwe środowisko ulowe w sterylnym ulu.

Wystąpienie zgnilca amerykańskiego 
jest często dowodem na to, że mamy silne 
rodziny, potrafiące wykorzystywać i wy-
szukiwać dostępny pokarm. Tylko silna 
rodzina jest w stanie przełamać obronę ula. 
Jeżeli pszczoły dobrze wyszukują pożytki 
to równie szybko znajdą słaby ul i zabiorą 
mu pokarm. Takie zachowanie jest wła-
ściwe dla pszczół. Dlatego pszczelarze mu-
szą posiadać odpowiednią wiedzę o choro-
bach pszczół i ich profilaktyce, a także jak 
zapewnić rodzinom dobrostan hodowlany 
w trudnych warunkach pożytkowych, które 
od czasu do czasu się zdarzają wszędzie. 

W związku z rozwiązaniem lub 
wygaśnięciem stosunku pracy praco-
dawca jest obowiązany wydać pra-
cownikowi świadectwo pracy w dniu, 
w którym następuje ustanie stosunku 
pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać  
z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 

7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnię-
cia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli 
z przyczyn obiektywnych wydanie świa-
dectwa pracy pracownikowi albo osobie 
przez niego upoważnionej w tym termi-
nie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 
7 dni od dnia upływu tego terminu prze-

syła świadectwo pracy pracownikowi lub 
tej osobie za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 
albo doręcza je w inny sposób. Świadec-
two pracy dotyczy okresu lub okresów 
zatrudnienia, za które dotychczas nie 
wydano świadectwa pracy. 

Pracodawca, którego pracownicy są 
przejmowani przez nowego pracodawcę 
w trybie art. 231 k.p. lub innych przepisów 
wprowadzających kontynuację zatrud-
nienia w razie przejęcia zakładu pracy lub 
jego części, nie jest zobowiązany do wy-
dania świadectwa pracy przejmowanym 
pracownikom. Natomiast w razie ustania 
stosunku pracy u nowego pracodawcy to 
on jest obowiązany do wydania świadec-
twa zawierającego informacje dotyczące 
zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. 

Przepis art. 97 § 11 reguluje obowią-
zek pracodawcy wydania świadectwa 
pracy pracownikowi, który został ponow-
nie zatrudniony przez niego w ciągu 7 dni 
od ustania poprzedniego stosunku pracy. 
Obowiązek wydania świadectwa powstaje 
wówczas tylko na wniosek pracownika. 
Wniosek nie wymaga uzasadnienia  
i może być złożony w każdym czasie, 
czyli przez cały czas trwania ponownego 
zatrudnienia. Omawiany przepis ma na 
celu ograniczenie obowiązku praco-
dawcy wydania świadectwa przy zacho-
waniu ochrony interesów pracownika.  
W żadnej sytuacji wydanie świadectwa 

pracy nie może być uzależnione od 
uprzedniego rozliczenia się pracow-
nika z pracodawcą, co przykładowo 
może dotyczyć zaliczki lub narzędzi.  
W razie śmierci pracownika pracodawca 
jest obowiązany wydać świadectwo pracy 
na wniosek członka rodziny, a także in-
nego spadkobiercy

Pracodawca nie jest zobowiązany 
do wydania tego dokumentu wcześniej 
niż w ostatnim dniu trwania stosunku 
pracy. W okresie poprzedzającym tę datę 
(np. w trakcie okresu wypowiedzenia) 
pracownik może mieć interes prawny w 
uzyskaniu od pracodawcy dokumentu 
ułatwiającego mu np. znalezienie no-
wego zatrudnienia lub uzyskanie po-
życzki bankowej. Chodzi tu o zaświad-
czenie stwierdzające w szczególności 
fakt pozostawania w stosunku pracy, 
określające rodzaj wykonywanej pracy  
i ewentualnie wysokość wynagrodzenia. 
Kodeks pracy nie reguluje wyraźnie 
obowiązku wydania przez pracodawcę 
tego zaświadczenia. Należy jednakże 
przyjąć, że pracodawca jest z reguły 
zobowiązany do jego wydania we-
dług podstawowej zasady prawa pracy 
– dbałości o zaspokajanie bytowych  
i socjalnych potrzeb pracownika. 

Od 7 września br. pracownik może 
w ciągu 14 dni od otrzymania świa-
dectwa pracy wystąpić z wnioskiem 
do pracodawcy o sprostowanie świa-
dectwa pracy (dotychczas miał na to 7 

dni). Pracodawca powinien w terminie  
7 dni od otrzymania wniosku pracownika 
uwzględnić go, wydając nowe świadec-
two pracy, lub zawiadomić w postaci 
papierowej lub elektronicznej o odmowie 
sprostowania. W razie nieuwzględnie-
nia wniosku pracownikowi przysłu-
guje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia  
o odmowie sprostowania świadectwa 
pracy, prawo wystąpienia z żądaniem 
jego sprostowania do sądu pracy.  
W przypadku niezawiadomienia przez 
pracodawcę o odmowie sprostowania 
świadectwa pracy, żądanie sprostowa-
nia świadectwa pracy wnosi się do sądu 
pracy. 

Ponieważ świadectwo zawiera tylko 
informacje o faktach, sąd może nie tylko 
nakazać usunięcie pewnych danych, ale 
także ich zmianę i uzupełnienie infor-
macji. Od orzeczenia sądu rejonowego 
można wnieść apelację do sądu okręgo-
wego – sądu pracy i ubezpieczeń społecz-
nych. Skarga kasacyjna do Sądu Naj-
wyższego nie przysługuje w sprawach 
dotyczących świadectw pracy i roszczeń 
z tym związanych. Prawomocne orze-
czenie sądu nakazujące sprostowanie 
świadectwa zobowiązuje pracodawcę do 
wydania nowego świadectwa nie później 
niż w terminie 7 dni.

Zgodnie z znowelizowanym art. 221  
§ 1 kodeksu pracy pracodawca nie może 
żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnie-

Rykowisko
Od połowy września, przed zmrokiem i o świcie, można 

usłyszeć przeciągłe stękanie i porykiwanie samców oraz ich ude-
rzenia wieńcami o drzewa. To znak, że rozpoczęło się rykowisko.

Ryk godowy jelenia można usłyszeć najczęściej wczesnym 
rankiem lub późnym wieczorem. Często jego głos brany jest 
mylnie przez turystów za ryk niedźwiedzia. A jakie miłosne 
odgłosy wydają jelenie podczas rykowiska? Możemy rozróżnić 
kilka podstawowych odgłosów: młodego byka szukającego łani, 
starego byka, byka stadnego, czy np. byka wyzywającego rywala 
do walki. Podczas rykowiska byk gromadzi wokół siebie stadko 
łań, tzw. chmarę, o które musi toczyć walkę z konkurentami.  
W rykowisku biorą udział tylko silne, zdolne do prokreacji 
samce. Niektóre giną w rywalizacji. Na szczęście do walk do-
chodzi bardzo rzadko. Potęga głosu mocnego byka trzyma na 
dystans słabszych konkurentów.

Co ciekawe, podczas rykowiska zwierzęta tracą około 30 
proc. masy swojego ciała. A to dlatego, że żyją głównie „miło-
ścią”, a zapasy energii uzupełniają głównie pijąc wodę. Oprócz 

odgłosów, równie ważny jest zapach i prezencja. Okres rykowiska, 
to czas kiedy jelenie prezentują się niebywale okazale z nowymi 
porożami. A im jeleń straszy, tym ma więcej odrostków.

Rykowisko trwa cztery tygodnie. Wokalne popisy majestatycz-
nych jeleni w pierwszej połowie października dobiegają końca.
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 Zupa fasolowa

Składniki:

• 220 g fasoli suchej Piękny Jaś - 220 g
• 1 litr bulionu warzywnego lub wody
• 2 ziarna ziela angielskiego
• 2 liście laurowe
• 4 średnie ziemniaki - 400 g
• 2 małe marchewki - 150 g
• 200 g boczku wędzonego bez skóry
• 200 g dobrej podwędzanej kiełbasy
• 1 duża cebula - do 200 g
• płaska łyżka słodkiej papryki
• 1/4 łyżeczki pieprzu i pół łyżeczki soli
• łyżka majeranku
• 2 łyżki koncentratu pomidorowego
Zupę fasolową szykujemy dzień wcześniej. Najlepiej wieczorem odłożyć fasolę 

do namoczenia, by już rano dnia następnego móc zabrać się do gotowania. Przepłucz 
fasolę i umieść w garnku o pojemności około 4 litrów. Do fasoli wlej również mi-
nimum jeden litr domowego bulionu warzywnego lub drobiowego. Zupa fasolowa 
gotowana na litrze płynu będzie gęsta. Jeśli więc wolisz, gdy zupa nie jest bardzo 
gęsta, to dodaj jeszcze jedną szklankę bulionu.

Do garnka dodaj też dwa listki laurowe oraz dwa ziarna ziela angielskiego. Przy-
kryj garnek przykrywkową i zagotuj zupę. Gdy zupa fasolowa zacznie się gotować, 
zmniejsz moc palnika tylko do takiej, by zupa lekko mrugała i gotuj ją pod przy-
kryciem przez 35 minut. W trakcie gotowania się fasoli w wywarze przygotowu-
jemy pozostałe składniki. Po 35 minutach do garnka dodaj też obrane i pokrojone 
w drobną kostkę: ziemniaki i marchew. Gotuj zupę tak samo pod przykryciem przez 
kolejne 20-25 minut do miękkości warzyw. Boczek surowy wędzony lub gotowany 
wędzony bez skóry pokrój na drobną kosteczkę. Wrzucaj go na zimną jeszcze pa-
telnię i pozwól, by tłuszcz stopniowo się wytapiał a boczek rumienił. Od czasu do 
czasu zamieszaj boczek drewnianą łyżką.Cebulę obierz i poszatkuj drobno. Dodaj ją 
do boczku dopiero wtedy, gdy większość tłuszczu z boczku już się wytopi. Kupując 
boczek do zupy fasolowej możesz zatem śmiało sięgać po te tłustsze kawałki. Jeśli 
nie masz kiełbasy podsuszanej i podwędzanej i planujesz dodać np. kiełbasę śląską, 
to podsmaż ją na patelni razem z cebulą. Całość podsmażaj tak do 15 minut, aż 
cebula się zeszkli i zarumieni. Gdy warzywa w garnku są już miękkie dodaj całą 
zawartość patelni z cebulą i boczkiem. Dodaj też płaską łyżkę słodkiej papryki lub 
papryki słodkiej wędzonej, 1/4 łyżeczki pieprzu i pół łyżeczki soli. Zamieszaj zupę 
i gotuj pod przykryciem przez pięć, do dziesięciu minut. Na tym etapie można już 
zakończyć gotowanie zupy fasolowej. Na koniec dodaj łyżkę majeranku oraz dwie 
łyżki koncentratu pomidorowego. 

Złota myśl J
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Prawo przy porannej kawie W krainie rondla i patelni

Smacznego!

„Małe czyny, które robisz są lepsze niż wielkie, które planujesz”

Cyklokarpaty  
Myślenice, Krosno

II m. Piotra Smolaka

Cyklokarpaty Dukla

Finał Podkarpackiej Ligi Rowerowej

nie jak również od pracowników, danych 
osobowych w postaci imion ich rodziców.  
W konsekwencji pracodawca nie powi-
nien również wpisywać takich danych do 
świadectwa pracy. Ponadto, pracodawca 
nie ma już obowiązku wskazywania 
pracownikowi w pouczeniu właściwego 
sądu pracy, do którego pracownik może 
złożyć powództwo o sprostowanie świa-
dectwa pracy.

W Kodeksie pracy pojawił się też 
zupełnie nowy art. 97¹, a jego celem 
jest wskazanie sądowej możliwości 
zobowiązania pracodawcy do wyda-
nia świadectwa pracy. W przypadku 
niewydania przez pracodawcę świa-
dectwa pracy pracownikowi przysłu-
guje prawo wystąpienia do sądu pracy  
z żądaniem zobowiązania pracodawcy 
do jego wydania. Jeżeli pracodawca nie 
istnieje albo z innych przyczyn wyto-
czenie przeciwko niemu powództwa  
o zobowiązanie pracodawcy do wydania 
świadectwa pracy jest niemożliwe, pra-
cownikowi przysługuje prawo wystąpie-
nia do sądu pracy z żądaniem ustalenia 
uprawnienia do otrzymania świadec-
twa pracy. Z żądaniami tymi można 
wystąpić w każdym czasie przed upły-
wem terminu przedawnienia.

Od niedawna obowiązuje także krót-
szy okres przechowywania dokumentacji 
pracowniczej. Pracodawca wydając świa-
dectwo pracy ma nowe obowiązki infor-
macyjne - musi powiadomić pracownika 
m.in. o okresie przechowywania jego 
dokumentacji kadrowej.

Pracodawca obowiązany jest prze-
chowywać dokumentację pracowniczą  
w sposób gwarantujący zachowanie jej 
poufności, integralności, kompletności 
oraz dostępności, w warunkach niegro-
żących uszkodzeniem lub zniszczeniem 
przez okres zatrudnienia, a także przez 
okres 10 lat, licząc od końca roku ka-
lendarzowego, w którym stosunek pracy 
uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że 
odrębne przepisy przewidują dłuższy 
okres przechowywania dokumentacji 
pracowniczej.

Natalia Belcik

Na trasie wyścigu

Tuż przed startem

Na trasie wyściugu

Fot. Agnieszka  
Matusik

Pamiatkowe wspólne zdjęcie

Zacięta rywalizacja najmłodszych
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Zawodnicy z MOSiR Dukla

Drugie miejsce Piotra Smolaka
Piotr Smolak zajął drugie miejsce w kat. M50 w zawodach triathlonowych Iron Dra-

gon w Krakowie. Była to trzecia, zarazem ostatnia edycja cyklu składająca się z trzech 
imprez w Rzeszowie, Tarnowie oraz Krakowie. Gratulacje!

MOSiR Dukla, fot. str. 23
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