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Złota myśl:

Oddano hołd poległym podczas
Operacji Karpacko-Dukielskiej

„Umysł jest jak spadochron
– lepiej działa gdy jest otwarty”

W 75 rocznicę jednej z najkrwawszych górskich bitew II wojny światowej,
zwanej operacją Karpacko-Dukielską, oddano hołd poległym.

(autor nieznany)
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Obchody rozpoczęły się 5 października
br. w Dukli na Cmentarzu Wojennym,
gdzie spoczywają polegli podczas walk
w Karpatach jesienią 1944 roku. Gości
powitał burmistrz Dukli Andrzej Bytnar.
Wzięli w nich udział: duchowni kościoła
rzymsko-katolickiego, grecko-katolickiego
i kombatanci z Polski, Czech, Słowacji
i Ukrainy, a także przedstawiciele dyplomacji, władz samorządowych szczebla
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego,
wojska, policji, straży pożarnej, mieszkańcy gminy. Uroczystość rozpoczęto
wysłuchaniem hymnów państwowych
Czech, Słowacji, Ukrainy i Polski w wykonaniu Orkiestry Wojskowej 21 Brygady
Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. Po
modlitwie za poległych, którą rozpoczął

w języku polskim gwardian i kustosz Sanktuarium św. Jana z Dukli o. Tacjan Mróz,
w języku czeskim przedstawicielka cerkwi
czeskiej Jana Svardova, w języku ukraińskim ks. bp. Michaił Kołtun reprezentujący
ks. arcybiskupa metropolitę przemysko-warszawskiego Eugeniusza Popowicza,
przedstawiciele władz i organizacji zabierali głos.
W imieniu Rady Powiatu Krośnieńskiego i starosty krośnieńskiego głos
zabrał starosta krośnieński Jan Pelczar,
który przypomniał o walkach toczonych na ziemi dukielskiej w 1944 roku.
W imieniu organizacji słowackich Pavol
Sečkár przedstawiciel Rady Związku
Antyfaszystowskich Bojowników. Po wysłuchaniu Apelu Pamięci przedstawiciele
władz państwowych, samorządowych,
służb mundurowych
i kombatanckich złożyli wieńce pod pomnikiem Żołnierza.
W imieniu gminy
Dukla wieńce złożyli: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar,
zastępca burmistrza
Dukli Łukasz Piróg
i
przewodniczący
Rady
Miejskiej
w Dukli Mariusz
Folcik. W godzinach
popołudniowych

Warta przy pomniku Żołnierza na Cmentarzu Wojennym w Dukli podczas
uroczystości 75. lecia Operacji Karpacko-Dukielskiej

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar przywitał przybyłych na uroczystości gości
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dalsze rocznicowe uroczystości odbyły
się w Nowosielcach. Dzień później,
6 października, uroczyste obchody operacji Karpacko – Dukielskiej odbyły się na
granicy polsko-słowackiej w Barwinku,
a później na Słowacji. W uroczystości
w Svidniku uczestniczyła delegacja
z gminy Dukla z burmistrzem Andrzejem
Bytnarem na czele.
Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. kbr

Modlitwę za poległych rozpoczął gwardian klasztoru OO. Bernardynów
w Dukli o. Tacjan Mróz
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Święto Zmarłych,
czy Wszystkich
Świętych?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, nie trzeba studiować teologii.
Wystarczy mieć zasób wiadomości dziecka pierwszokomunijnego. Już ośmiolatek wie, że każdy święty jest zmarłym, ale nie
każdy zmarły jest świętym. A zatem, jeśli chcielibyśmy pozostać
przy terminie „Święto Zmarłych”, to powinniśmy używać tego
określenia nie na dzień 1 listopada, ale na 2 listopada, bo wtedy
właśnie wspominamy wszystkich zmarłych.
Dlaczego zatem używamy nazwy „Święto Zmarłych” na określenie Uroczystości Wszystkich Świętych? Święto to było dniem
wolnym również w czasach PRL-u, ale oficjalnie starano się nadać
mu charakter świecki i nazywano je dniem Wszystkich Zmarłych
bądź Świętem Zmarłych”.
W święto Wszystkich Świętych, a także następnego dnia (Dzień
Zaduszny, 2 listopada) Polacy odwiedzają cmentarze, aby ozdobić
groby swoich bliskich kwiatami i zapalić znicze. Dzień Zaduszny,
zwany też Zaduszkami, dla katolików łacińskich i wielu innych
chrześcijan, to dzień modlitw za wszystkich wiernych zmarłych.
Odwiedzając cmentarze zapalmy również znicze na grobach,
o którye już nikt nie dba, a także na mogiłach żołnierzy na Cmentarzach Wojennych w Dukli.
Przygotowała: Krystyna Boczar-Różewicz
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11 listopada - Święto
Niepodległości Polski
Święto niepodległości obchodzone jest w Polsce 11 listopada.
Upamiętnia odzyskanie przez nasz kraj niepodległości po 123 latach niewoli (1795-1918). Zostało ustanowione na mocy ustawy
z 23 kwietnia 1937 roku. Przed wybuchem II wojny światowej
odbyły się zaledwie dwie takie uroczystości.
Dzień 11 listopada, który stał się świętem niepodległości jest
datą symboliczną. Odnosi się do terminu zakończenia I wojny
światowej poprzez zawarcie układu rozejmowego w Compiègne,
pomiędzy Ententą i Cesarstwem Niemieckim. Związane jest to
również z powrotem do Warszawy marszałka Józefa Piłsudskiego,
który wcześniej przebywał w niewoli w Magdeburgu (10 listopada). Odzyskanie niepodległości przez Polskę zostało ogłoszone
przez Radę Regencyjną już 7 października 1918 roku.
Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione ustawą
z 23 kwietnia 1937 roku. Zniesiono je jednak już 22 lipca 1945
roku, na mocy ustawy Krajowej Rady Narodowej. W 1989 roku
przywrócono pierwotne ustalenia z 1937 roku, czyniąc jednocześnie 11 listopada dniem wolnym od pracy. W ubiegłym roku obchodziliśmy 100 lecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj.
W 101 rocznicę odzyskania niepodległości nie zapomnijmy
o naszej pięknej biało-czerwonej fladze, wywieśmy ją na nasz
dom, bądźmy dumni z Ojczyzny i cieszmy się wolnością, oddajmy
hołd tym którzy za biało-czerwoną oddali to co mieli najcenniejsze – ŻYCIE!
kbr
str. 3

wiadomości

Budowa i modernizacja dróg gminnych
i dojazdowych do pól w gminie Dukla

Pieniądze na remont
Nowe
nagrobków na Cmentarzu wydawnictwo
Wojennym w Dukli
gminy Dukla
4 października br., dzień przed uroczystościami obchodów 75. Rocznicy Operacji Karpacko-Dukielskiej burmistrz Dukli Andrzej Bytnar spotkał się z Attache
Wojskowym Republiki Czech Jesi Pudilem. W czasie rozmowy Attache Wojskowy
obiecał pieniądze na remont nagrobków na Cmentarzu Wojennym w Dukli z Ministerstwa Obrony Narodowej Czech.
kbr

Wykonano modernizację odcinków
dróg gminnych i dróg dojazdowych do
pól w miejscowościach Równe, Iwla, Łęki
Dukielskie. Wartość całego zadania to 102
911 zł. 75% tej kwoty to dotacja z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego,
25% to wkład z budżetu gminy Dukla.
Wykonawcą zadania była Firma Pawła
Niszczaka i ZPUH BOGBUD z Rymanowa
Z Funduszu Sołeckiego wykonano
odcinkami nakładki asfaltowe na drogach
gminnych w miejscowościach: Barwinek,

Gmina Dukla i Muzeum Historyczne - Pałac
wydali folder pt. „Operacja Karpacko-Dukielska
8 IX-30 XI” z tłumaczeniami na języki: angielski
i niemiecki. W tym roku przypada 75. rocznica tej
najkrwawszej bitwy górskiej II wojny światowej.
W folderze oprócz informacji dotyczących bitwy
znajduje się wiele zdjęć archiwalnych dotyczących samej bitwy, jej uczestników i kilka zdjęć
współczesnych z obchodów rocznicowych tej
bitwy.
Autorem tekstu jest Waldemar Półchłopek,
wykorzystane w publikacji zdjęcia pochodzą z Archiwum Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli.
Zdjęcia współczesne: Krystyna Boczar-Różewicz
Folder można nabyć w Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli, ul. Trakt Węgierski
26a.
Krystyna Boczar-Różewicz

Teodorówka - nakładka asfaltowa

Budowa mostu
na potoku Panna
Gmina Dukla wraz z Nadleśnictwem Dukla podjęli się budowy mostu na potoku
Panna w Zyndranowej. Dzięki sprzyjającej aurze został wykonany najtrudniejszy etap
prac. Wykonano roboty ziemne oraz wylano fundament, zamontowano elementy stalowe.
Obecnie trwają prace przy wykonywaniu i formowaniu nasypów, a następnie będą wykonane przyczółki. Ostatnim etapem prac będzie umocnienie brzegów potoku.
Piotr Świder
Sekretarz Gminy Dukla, fot. str. 24

Przebudowa skweru
zielonego przy Trakcie
Węgierskim
Gmina Dukla otrzymała dofinansowanie na realizację projektu: Przebudowa skweru
zielonego przy ul. Trakt Węgierski w Dukli z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach
naboru nr 6/2019 ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty” w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.Otrzymana dotacja to 165 438,00 zł, całkowity koszt zadania 260 tys. zł.
kbr, rys. str. 24
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Prace remontowe
w Domu Ludowym
w Jasionce

Iwla - droga do pól

Równe - drogi do pól

Cergowa, Chyrowa, Głojsce, Iwla, Jasionka, Lipowica, Łęki Dukielskie, Myszkowskie, Nadole, Nowa Wieś, Olchowiec,
Równe, Teodorówka, Wietrzno i drogę
osiedlową w Dukli. Wykonawca zadania
była Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz
Ligęzka. Wartość całego zadania to 513
985,84 zł, z tego wkład z Funduszu Sołeckiego wynosi 342 577,46 zł, a budżetu
gminy Dukla 171 408,38 zł.
Również z Funduszu Sołeckiego wykonano utwardzenie miejsca postojowego
i drogi dojazdowej do cmentarza w Mszanie. Wartość zadania to 13 410,25 zł,
w tym 12 000 zł z Funduszu Sołeckiego,
a 1 410,25 zł z budżetu gminy Dukla.
Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. Janina Cypara
nr 11/2019

W Domu Ludowym w Jasionce zakończono prace modernizacyjne toalet.
Wartość całkowita zadania to 40 854,45 zł. Prace wykonała firma Pawła Szczurka.
kbr, fot. str. 24

Będzie sala gimnastyczna
w Szkole Podstawowej
w Równem
Do 15 grudnia 2019 roku zostaną opracowane projekty wykonawcze na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Równem. Pieniądze z Ministerstwa Sportu i Turystyki mamy zapewnione w wysokości 1 450 tys. zł tj. 50%
planowanej inwestycji.
kbr
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Nagrody dla nauczycieli
Dzień Edukacji Narodowej – to święto
wszystkich nauczycieli, pedagogów oraz
pracowników oświaty. Potocznie, dzień
ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.
Święto nauczycieli to okazja, aby docenić
ich pracę i trud. To już tradycja, że z okazji
„nauczycielskiego” święta nagradzani są
dyrektorzy oraz wyróżniający się nauczyciele gminnych placówek oświatowych.
Aby kwalifikować się do nagrody, dyrektor oraz nauczyciel musi spełniać kryteria
określone uchwałą Rady Miejskiej w Dukli
Nr XLIX/330/14 z dnia 27 maja 2014 r..
Zgodnie z tradycją z okazji Dnia Edukacji Narodowej na spotkaniu burmistrz
Dukli Andrzej Bytnar podziękował nauczycielom za trud i zaangażowanie w codzienną pracę, składając najserdeczniejsze
życzenia.

Nagrody w roku szkolnym 2018/2019
za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej
z dziećmi i młodzieżą otrzymało 8 osób.
Są to:
• Pani Lucyna Gumienny – Dyrektor
Przedszkola Gminnego w Dukli,
• Pan Arkadiusz Twardzik – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Dukli,
• Pani Małgorzata Kusiak – nauczycielka geografii i edukacji dla bezpieczeństwa w Liceum Ogólnokształcącym
w Dukli,
• Pani Małgorzata Kowalewska – nauczycielka historii, geografii i wiedzy
o społeczeństwie w Szkole Podstawowej w Jasionce,
• Pani Marta Marszał - nauczycielka
edukacji wczesnoszkolnej, plastyki

w Szkole Podstawowej w Wietrznie,
• Pan Krzysztof Zajdel - nauczyciel muzyki i wychowawca świetlicy w Szkole
Podstawowej w Równem,
• Pani Magdalena Aszlar – nauczycielka
przyrody, biologii, geografii w Szkole
Podstawowej w Łękach Dukielskich,
• Pani Joanna Sieniawska – nauczycielka
języka polskiego, bibliotekarz w Szkole
Podstawowej w Łękach Dukielskich.
Dołączając się do życzeń w dniu
Waszego święta życzę dużo zdrowia
i wytrwałości, umiejętności odnajdywania w każdej sytuacji magicznego złotego
środka, wyznaczania rozsądnych granic
i mądrości bezstronnego oceniania oraz
spełnienia marzeń w życiu osobistym
i w pracy zawodowej.
Danuta Szczurek
Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych
Fot. str 9

Wybory
Gaudeamus igitur
parlamentarne
w gminie Dukla
Frekwencja wyborcza w gminie Dukla podczas październikowych wyborów 2019 wyniosła 53,88%, dla porównania w 2015 43,16%. Najwyższa frekwencja była w
OKW nr 2 w Dukli i wyniosła 62,39%, natomiast najniższą
frekwencje odnotowano w Tylawie 46,93%.
Liczba głosów w wyborach do Sejmu oddanych na poszczególne komitety:
- Prawo i Sprawiedliwość: 4278, tj. 68,96 %
- Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI: 720,
tj. 11,61 %
- Polskie Stronnictwo Ludowe: 457, tj. 7,37 %
- Konfederacja Wolność i Niepodległość: 421, tj. 6,79%
- Sojusz Lewicy Demokratycznej: 328, tj. 5,29%
Największą ilość głosów w wyborach do Sejmu
otrzymali:
- Marek Kuchciński (PiS) : 997
- Piotr Babinetz (PiS): 964
- Maria Kurowska (PiS): 784
- Joanna Frydrych (KO): 498
Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w wyborach do Senatu:
- Alicja Zając (PiS): 4206
- Balon Daria (KO): 1378
- Ryszard Skotniczny( kandydat niezależny): 571.
Cieszy fakt, że świadomość obywatelska rośnie o czym
świadczy o 10% większa frekwencja.
kbr
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16 października 2019 r. w sali kinowo-teatralnej Ośrodka Kultury,
odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego Dukielskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystości rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu studenckiego „Gaudeamus igitur”. Następnie dyrektor
Ośrodka Kultury w Dukli Małgorzata Walaszczyk-Faryj ogłosiła otwarcie nowego – 3 roku akademickiego i powitała studentów. Omówieniem
spraw organizacyjnych dotyczących działalności DUTW zajęła się
Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Pani Melania Romańczak-Głód. Zaprezentowała harmonogram zajęć dydaktycznych, spotkań edukacyjnych
oraz wyjazdów i imprez organizowanych podczas roku akademickiego.
Tegoroczną inaugurację uświetnił zespół Macieja Łukaszewicza „Trio”.
Występ wprowadził nas w świat muzyki jazzowej, usłyszeć mogliśmy
aranżacje polskich i światowych przebojów szeroko rozumianej muzyki
rozrywkowej.
Artur Szajna, fot. str. 15

Spotkanie w Dukli
1 października br. w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli odbyło się spotkanie Rady Zagłębia Aktywnej Turystyki
- projektu, w którym uczestniczy kilkanaście samorządów z Beskidu
Niskiego i kilkudziesięciu przedsiębiorców. Celem tego projektu jest
rozwój infrastruktury i oferty turystycznej z nastawieniem na edukację
i wychowanie z poszanowaniem tradycyjnych wartości i wpisaniu tych
zadań do Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego. W spotkaniu
uczestniczyli zaproszeni goście: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński,
poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, wicewojewodowie Województwa Podkarpackiego: Ewa Draus i Piotr Pilc, samorządowcy z Beskidu Niskiego
i gospodarze gminy Dukla burmistrz Dukli Andrzej Bytnar i wiceburmistrz Łukasz Piróg.
kbr, fot. str. 9
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41 lat temu
16 października 41 lat temu konklawe, czyli zgromadzenie kardynałów
wybrało spośród 111 uczestniczących
w nim kardynałów, kardynała Karola
Wojtyłę na papieża, który przyjął imię
Jan Paweł II. Obrady konklawe są absolutnie tajne, zaś kardynałów obowiązuje tajemnica, niemniej wedle miarodajnych opinii metropolita krakowski
został wybrany w ósmym głosowaniu,
przytłaczającą większością 99 głosów
(spośród 111 wszystkich uczestników
konklawe). Jan Paweł II pasterzował
na Stolicy Piotrowej 26 lat aż do swojej
śmierci 2 kwietnia 2005 roku. Sześć lat
później został beatyfikowany, a w 2015 w
kwietniu
ogłoszony
świętym.
Święty Jan Paweł
II odwiedził Duklę
jako namiestnik Kościoła Katolickiego w
dniach 9-10 czerwca
1997 roku, aby kanonizować naszego rodaka św. Jana z Dukli.
W dukielskim klasztorze OO. Bernardynów
spędził noc z 9 na 10
czerwca, gdzie specjalnie dla Niego przygotowano apartament.
10 czerwca w Krośnie
kanonizował naszego
rodaka. Apartament

w bernardyńskim klasztorze w Dukli
pozostał – można go zobaczyć, po
uprzednim uzgodnieniu z gwardianem
klasztoru. Dukla miała to szczęście, że
Karol Wojtyła przebywał tu kilkakrotnie. Był miłośnikiem gór i pojawiał
się kilka razy w Beskidzie Niskim ze
studentami, odwiedzając Pustelnię św.
Jana z Dukli (wtedy jeszcze błogosławionego), gdzie zostawił wpis. Warto
ten wpis zobaczyć jest w kościółku na
Pustelni św. Jana z Dukli.
Dukla pamięta o największym Polaku, który ją odwiedził. Co roku obchodzony jest Dukielski Dzień Jana Pawła

Nowy sprzęt dla
strażaków z Dukli
i Równego
Gmina Dukla zakupiła sprzęt dla OSP Dukla i OSP Równe, będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (drabiny dachowe i przęsłowe, piły na
wysięgniku, sprzęt do gaszenia komina, kamery termowizyjne, pozwalające zlokalizować niewidoczne źródło ognia, pomocne także w poszukiwaniu ludzi) na
kwotę 162 074,64 zł, w tym 150 000 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości (Fundusz
Sprawiedliwości), pozostałą kwotę zabezpieczył budżet gminy Dukla.
kbr
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II, który ustanowiła Rada Miejska w Dukli
2 lipca 2005 roku. Rokrocznie w rocznicę
śmierci 2 kwietnia odbywa się spotkanie
i odprawiana jest Msza św. na szczycie góry
Cergowej.
Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str. 9
O działalności OSP z gminy Dukla świadczą udziały w akcjach ratowniczych, których
było w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30
września 2019 roku 664. Dane statystyczne
z uwzględnieniem poszczególnych jednostek
podaje poniższa tabela.
Udział w akcjach ratowniczych jednostek
OSP gminy Dukla w okresie: 2018-IX 2019
Nazwa
miejscowości
jednostki
Dukla
Barwinek
Głojsce
Iwla
Jasionka
Łęki
Dukielskie
Mszana
Równe
Tylawa
Wietrzno
Razem

Akcje
ratownicze
w 2018 roku
107
6
8
34
15

Akcje ratownicze do IX
2019 roku
143
6
16
42
23

9

37

1
56
41
14
291

2
61
25
18
373

Krystyna Boczar-Różewicz
str. 7

O komorze celnej w Dukli
jeszcze słów kilka

Z zachowanej dokumentacji w zasobie
geodezyjnym wypisów hipotecznych sporządzonych w Dukli 12 maja 1939 roku,
zgodnie z księgą gruntową według stanu
księgi głównej do dnia 5 maja 1939 roku
wynika, iż prawie wszystkie nieruchomości gruntowe w Dukli posiadały w 1939
roku uregulowany własnościowy stan
prawny. Wpis prawa własności następował
do ksiąg gruntowych pod kolejną liczbą
wykazu hipotecznego (Lwh). Prawo własności nieruchomości objętej Lwh 126
gm. kat. Dukla w skład której wchodziła
parcela budowlana (p. bud.) l. kat. 201
i parcela gruntowa (p. gr.) l. kat. 175, na
których posadowiony był budynek komory
celnej, wpisane wtedy było na rzecz Schaji
Steinreicha, syna Markusa. We wrześniu
1939 roku nastąpiło zajęcie terenów Rzeczypospolitej Polskiej prze dwa sąsiednie
państwa i rozpoczęła się okupacja. Szczególnie na terenie okupacji niemieckiej,
dla której przybrano nazwę Generalnego
Gubernatorstwa, prześladowani byli starsi
bracia pochodzenia żydowskiego. Po 1942
roku w Dukli nie pozostał prawie żaden
Żyd chyba, iż ukrywany był przez okolicznych mieszkańców w zamaskowanych
skrytkach.
W Zbiorze Dokumentów (ZD 158)
Sądu Rejonowego w Krośnie odnaleźć
można postanowienie Sądu Grodzkiego w
Krośnie podjęte przez sędziego Stanisława
Miąsika 7 maja 1948 roku Nr Sp.149/48
o stwierdzeniu praw do spadku po Schaji
Steinreichu s. Markusa, zmarłym jak tam
podano 10 stycznia 1940 roku w Dukli bez
pozostawienia testamentu. Wobec złożenia
str. 8

oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez wszystkich
ustawowych spadkobierców stwierdzono,
iż Mendlowi Altholzowi jako bratańcowi
przysługuje prawo do spadku pozostałego po Schaji Steeinreichu s. Markusa
w całości, na podstawie dziedziczenia
ustawowego. Tegoż samego 7 maja 1948
roku Sąd Grodzki w Krośnie na wydanym
postanowieniu spadkowym zalecił i nakazał wszystkim urzędom i osobom, których
to dotyczyć może, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały oraz gdyby to
prawnie wezwane będą, udzieliły pomocy
(klauzula prawomocności). Tytuł niniejszy
wydano Mendlowi Altholzowi w Krośnie
za pobraniem opłaty sądowej w kwocie
75 zł na rzecz Skarbu Państwa. W zachowanych w dukielskim USC aktach stanu
cywilnego gminy żydowskiej w Dukli prowadzonych do 1942 roku przez Salomona
Ungera – sekretarza gminy żydowskiej
i jednocześnie do 1939 roku sekretarza
miasta Dukli, nie ma odnotowanego pod
datą 10 stycznia 1940 roku zgonu Schaji
Steinreicha s. Markusa. Zgonu tej osoby
nie ma odnotowanego także na przestrzeni
obejmującej czasokres liczony od rozpoczęcia kampanii wrześniowej 1939 roku do
dnia zakończenia przez Salomona Ungera
odnotowania zgonów w tej księdze. Zauważyć należy, iż zdarzenia stanu cywilnego na początku wojny były jeszcze odnotowywane w miarę dokładnie i skrzętnie
w księgach żydowskiej gminy wyznaniowej. Dlaczego nie ma tam, wzmiankowanego w postanowieniu z 1948 roku Sądu
Grodzkiego w Krośnie zgonu Schaji Steinreicha mającego nastąpić w Dukli, nie czas
i miejsce na dociekanie w tej sprawie.
Następnie pismem Mendla Altholza
zam. Opole ul. Reymonta 47 (wpływ do
Sądu Grodzkiego w Krośnie 8 maja 1948
r.), zawnioskowano o złożenie dokumentów celem stwierdzenia prawa własności.
Postanowieniem Sądu Grodzkiego w Krośnie z 8 maja 1948 roku Nr. Dz. Zd. 12/48
podjętym przez sędziego Stanisława Miąsika, po rozpoznaniu wniosku Mendla Altholza oraz dołączonych dokumentów, a to:
1) postanowienia Sądu Grodzkiego w
Krośnie z 7 maja 1948 roku Nr Sp.149/48
o stwierdzeniu praw do spadku,
2) zaświadczenia urzędowego Urzędu
Skarbowego w Krośnie z 7 maja 1948 r. R.
Sp. 359/48,

3) odpisu arkusza posiadłości gruntowej Starostwa powiatowego w Krośnie –
Referat pomiaru z 3 marca 1948 roku L. ks.
zam. 240/48, zdecydowano złożyć wymienione dokumenty do Zbioru Dokumentów
(ZD 158) w zakresie prawa własności nieruchomości objętej zniszczonego Lwh 126
gm. kat. Dukla w skład której wchodziła
parcela budowlana (p. bud.) l. kat. 201 i parcela gruntowa (p. gr.) l. kat. 175 o łącznym
obszarze 9 arów 64 metrów kwadratowych,
w miejsce Schaji Steinreicha, syna Markusa
na rzecz Mendla Altholza, syna Meilecha
i Lai ze Sperlingów – w całości. Podziwiać
należy sprawność i funkcjonalność ówczesnego wymiaru sprawiedliwości, który
złożone wnioski załatwiał wówczas w tym
samym dniu, jakoby od ręki, co wychodziło
naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom obywateli po mrocznej epoce okupacji.
Dnia 6 sierpnia 1948 roku w Zarządzie
miasta Dukla spisano protokół zdawczo-odbiorczy Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Rzeszowie - Biuro Obwodowe
na powiat Krosno, z wprowadzenia Mendla
Altholza w posiadanie realności objętej
Lwh 126 księgi gruntowej gminy katastralnej Dukla, stanowiącej plac budowlany
wraz z ruinami domu mieszkalnego i budynku gospodarczego w ruinach.
Wprowadzenia w posiadanie dokonano
w obecności:
1) Antoniego Rusińskiego – kierownika
Biura Obwodowego Urzędu Likwidacyjnego w Krośnie,
2) Tadeusza Rzący – burmistrza miasta
jako delegata Zarządu miasta,
3) Mozesa Kurzmana – jako odbierającego
w posiadanie,
4) Józefa Goneta – jako świadka,
5) Adama Malinowskiego – jako świadka,
6) Michała Kielara – administratora nieruchomości w Dukli,
7) Anny Lewickiej – jako protokolantki
w Dukli.
Okręgowy
Urząd
Likwidacyjny
w Rzeszowie postanowieniem z dnia 17
maja 1948 roku Nr P.-141/144/48 opierając
się na przedłożonych dowodach zarządził
wprowadzenie Mendla Altholza w posiadanie realności objętej Lwh 126 księgi gruntowej gminy katastralnej Dukla, stanowiącej plac budowlany wraz z ruinami domu
mieszkalnego i budynku gospodarczego,
położonego w Dukli przy ulicy Kościuszki.
ciąg dalszy na str. 11u
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Wpis w pamiątkowej księdze
Fot. Juliusz Stola, kbr

We wrześniowym (341) numerze Dukli
DPS zamieszczono wielce ciekawy artykuł
pt. „Komora celna w Dukli przystosowana
do zwiedzania” autorstwa naszej naczelnej
redaktor miesięcznika – Krystyny Boczar-Różewicz, która podała, iż w latach
czterdziestych nieruchomość na której
położone są rewitalizowane obecnie ruiny
komory celnej, przeszły z dotychczasowego właściciela Mendla Altholza na rzecz
małżonków Piotra i Stefanii Suskich. To
mogło wzbudzić zainteresowanie także w
aspekcie własności realności na której położona jest komora celna a wyniki działania podjętego w kierunku wyjaśnienia tych
niewiadomych danych, niniejszym zostają
przedstawione do zapoznania się poniżej.

41 lat temu

Nagrody dla nauczycieli

Nagrodzeni nauczyciele z dyrektorami szkół i burmistrzami
Fot. Danuta Szczurek

Spotkanie w Dukli
Apartament Ojca Świętego Jana Pawła II w klasztorze OO. Bernardynów
w Dukli

Uczestnicy spotkania z Marszałkiem Sejmu RP Markiem Kuchcińskim
i wicewojewodami
Fot. Małgorzata Walaszczyk-Faryj
Biurko papieża Jana Pawła II w dukielskim klasztorze

Transgraniczny obszar Funkcjonalny
„Beskid Niski”

Podpisujący deklaracje przystąpienia do TOF „Beskid Niski” z Marszałkiem
Sejmu Markiem Kuchcińskim

nr 343

Fot. kbr

str. 9
Uczestnicy spotkania przed budynkiem CEE w Ożennej

O komorze celnej w Dukli jeszcze słów kilka
u dokończenie ze str. 8

O komorze celnej w Dukli - jeszcze słów kilka

1) Komora celna - koniec lat 40.

2) Komora celna - koniec lat 50.

str. 10
3) Komora celna - przełom lat 50. i 60.

nr 11/2019
4) Widok na komorę celną z ul. Cergowskiej

Na tej podstawie wprowadzono w dniu
spisania rzeczonego protokołu, Mendla
Altholza działającego przez pełnomocnika Mojżesza Kurzmana, zamieszkałego
w Krośnie ul. Franciszkańska nr 4, w formalne fizyczne posiadanie przedmiotowej
realności. Tożsamość osoby Mojżesza
Kurzmana stwierdzili świadkowie, którym pełnomocnik był osobiście znany.
Pełnomocnictwo upoważniające Mojżesza
Kurzmana do odebrania przedmiotowej
realności w posiadanie z daty 26 czerwca
1948 roku, dołączone zostało do akt.
Realność oddająca się w posiadanie
obejmowała parcelę budowlaną 1 kat. 201
i parcelę gruntową 1 kat. 175 o przestrzeni
9 arów 64 metrów kwadratowych. Na parceli budowlanej w chwili oddania w posiadanie znaleziono tylko mury po budynkach
zniszczonych działaniami wojennymi.
Mury zniszczone skutkiem atmosferycznym nie nadawały się do odbudowy.
Delegat Zarządu miasta stwierdził,
że oddająca się realność stanowi mienie
opuszczone w rozumieniu dekretu z dnia
8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich, i nie podlega
przejęciu na własność Państwa w myśl
ustawy z dnia 3 stycznia 1946 roku o przejęciu na własność Państwa podstawowej
gałęzi gospodarki narodowej oraz zapisana
była dotąd w ewidencji majątków opuszczonych na nazwisko Chaja Steinreich.
Równocześnie oświadczył on, że w oddającej się realności nie było nakładów, tak
w rozumieniu art. 32 jak i art. 5 dekretu
o majątkach opuszczonych i poniemieckich
oraz z tytułu podatków i danin publicznych
na przedmiotowej realności nie ciążą żadne
długi. Odbierający w posiadanie oświadczył, że w przyszłości podnosić nie będzie
żadnych pretensji przeciwko Skarbowi
Państwa względnie Okręgowemu Urzędowi Likwidacyjnemu z tytułu zarządu ta
realnością przez Urząd Likwidacyjny.
Opłaty manipulacyjne w kwocie 100 zł
od wniosku, 500 zł od decyzji oraz 1 300
zł tytułem opłaty 1% od ustalonej wartości
oddającej się realności na koszty administracji ogólnej pobrano-te ostatnie pobrano przy zachowaniu postanowień OUL
w Rzeszowie z dnia 30 IX 1946 r.
Nr.6/11/46. Pobraną kwotę przekazano
czekiem na konto OUL w Rzeszowie.
Przeprowadzone wedle ksiąg i zapisków rozliczenia zarządu tą nieruchomością nie wykazało w przychodach żadnej
kwoty; w rozchodach zaś kwotę 202 zł.
Niedobór powyższy wpłacił odbierający
nr 343

w posiadanie do kasy Zarządu miejskiego
w Dukli.
Wobec tego, że przeciw oddaniu
w posiadanie żadnych zastrzeżeń i zarzutów nie podniesiono, protokół zakończono.
Protokół ten sporządzono w pięciu równobrzmiących egzemplarzach, z których trzy
egzemplarze przedłożono Okręgowemu
Urzędowi Likwidacyjnemu w Rzeszowie,
jeden wręczono odbierającemu w posiadania, a jeden przechowano w aktach Biura
Obwodowego Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Krośnie.
Pod protokołem złożonych zostało
siedem podpisów osób na początku niego
wymienionych.
Dokładnie trzy miesiące później (11 XI
1948 roku), w mieście Krośnie, w kancelarii notarialnej przy ulicy Daszyńskiego nr 6,
przed notariuszem Stanisławem Miąsikiem
stawili się osobiście mu znani obywatele
polscy: Mendel Altholz s. Meilecha i Lai ze
Sperlingów narodowości żydowskiej zam.
w Opolu ul. Reymonta 47 oraz Piotr Suski
i Stefania z Ryczaków Suska, narodowości
polskiej, zamieszkali w Iwli 204.
Zawarli oni akt notarialny, repertorium:
753 z roku 1948, dotyczący nieruchomości
objętej zniszczonego Lwh 126 gm. kat.
Dukla, w skład której wchodziła parcela
budowlana (p. bud.) l. kat. 201 i parcela
gruntowa (p. gr.) l. kat. 175 o łącznym obszarze 9 arów 64 metrów kwadratowych,
na których znajdowały się ruiny zburzonego podczas działań wojennych budynku.
Mendel Altholz odstąpił tytułem sprzedaży
aktem niniejszym Piotrowi Suskiemu
i jego żonie Stefanii z Ryczaków Suskiej na
ich wspólną po połowie własność całą opisaną wcześniej nieruchomość oznaczoną
ZD 158 w Sądzie Grodzkim w Krośnie,
a małżeństwo Suskich oświadczyło, że nieruchomość tą na wspólną, po połowie własność, nabywają. Cena kupna-sprzedaży
w kwocie 200 000 zł została przez kupujących zapłacona, co potwierdził sprzedający. Zwraca uwagę osoba notariusza Stanisława Miąsika oraz działającego wcześniej
sędziego Sądu Grodzkiego w Krośnie,
również Stanisława Miąsika. Otóż, jeszcze
przed wojną, Stanisław Miąsik prowadził w Krośnie kancelarię notarialną przy
ulicy Daszyńskiego nr 6, podobnie jak i po
wojnie. Stanowiska sędziowskie w sądzie
w Krośnie zostały po wojnie opróżnione
i stąd zapewne notariusz Miąsik zajmował
przez pewien czas stanowisko sędziego.
Sąd Powiatowy w Krośnie postanowieniem z dnia 15 czerwca 1951 roku w osobie
sędziego Rozpary stwierdził, iż księga wie-

czysta dla nieruchomości Lwh 126 Dukla,
uległa zniszczeniu i nakazał złożyć do ZD
158 umowę sprzedaży z daty Krosno 11 XI
1948 r. Nr. mp. 753/48. Postanowieniem
Państwowego Biura Notarialnego (PBN) w
Krośnie z 16 grudnia 1965 roku założono
Księgę Wieczystą (KW) nr 15 799 dla p. gr.
175 i p. bud. 201 – pow. 6 a 69 m2 w Dukli
stanowiącej własność małżonków Suskich.
Spadkobiercy po małżonkach: Piotrze
Suskim i Stefanii Suskiej, którzy w opisany wcześniej sposób nabyli w 1948 r.
od Mendla Altholza parcelę budowlaną (p.
bud.) l. kat. 201 i parcelę gruntową (p. gr.)
l. kat. 175 o łącznym obszarze 9 arów 64
w Dukli, zniszczonego Lwh 126, w dniu 12
października 2016 roku przed notariuszem
Jackiem Tenetą w Krośnie aktem darowizny (repertorium A numer 1493/2016)
przekazali na rzecz Gminy Dukla własność zabudowanej ruinami tzw. komory
celnej - nieruchomości położonej w Dukli
obejmującej działkę nr 190/1 o pow. 412
m2, objętej KW KS1K/00121313/4, wpisanej do rejestru zabytków pod numerem
ewidencyjnym A-148/89 i wartości 5 000
złotych. Po upływie trzech lat od przejęcia
własności, widoczny jest znaczny postęp
prac rewitalizacyjnych dukielskiej komory
celnej.
Opracował:
Janusz Kubit
Ilustracje do artykułu pochodzą z zasobów archiwalnych Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków – Delegatura w Krośnie oraz Muzeum Historycznego – Pałac
w Dukli.
Szczegółowy opis zdjęć ze str. 10
1) Widok z ulicy Kościuszki z końca lat czterdziestych, sprzed miejsca gdzie obecnie
znajduje się budynek banku; na prawo
komora celna; z lewej widoczne ruiny
zabudowań śródmiejskich zniszczonych
podczas wojny (MH-PwD)
2) Ruiny komory celnej widziane
w końcu lat pięćdziesiątych od południa
(WUOZ-DwK)
3) Widok z ulicy Kościuszki na komorę celną
po przykryciu jej na przełomie lat 50/60
tymczasowym dachem i wcześniejszej
rozbiórce ruin okolicznych budynków
(WUOZ-DwK)
4) Widok na komorę celną z miejsca w
którym niebawem powstanie blok mieszkalny w okolicy ulicy Cergowskiej; w tle
Szkoła Podstawowa nr 2 (WUOZ-DwK)
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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

REGULAMIN XV GMINNEGO
KONKURSU INSCENIZACJI 2019
1. Konkurs jest imprezą otwartą dla dzieci i młodzieży z terenu
miasta i gminy Dukla
2. Konkurs przeprowadzony zostanie w IV kategoriach
wiekowych:
Kat. I - kl. O-III
Kat. II - kl. IV-VI
Kat. III - VII - VII
Kat. IV - Liceum
3. Kategorie konkursowe:
a) inscenizacja wiersza
b) inscenizacja prozy
c) pantomima
4. Prezentacje konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez organizatora według kryteriów:
- dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy
- interpretacja
- kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny inscenizacji
5. W inscenizacji może wziąć udział dowolna ilość osób
6. Tematyka repertuarowa jest dowolna.
7. Kolejność prezentacji ustala organizator.
8. Organizator przewiduje dla każdego uczestnika pamiątkowe
dyplomy, a za I, II, III miejsce nagrody.
9. Konkurs odbędzie się w dniu 08 listopada 2019r. o godz. 9.00
w sali kinowo-teatralnej Ośrodka Kultury
10. Warunkiem dopuszczenia do konkursu będzie prawidłowo
wypełniona oryginalna karta zgłoszenia oraz zgoda RODO,
podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego, dostarczona osobiście lub na email: norbert@dukla.pl (skan lub
foto) w terminie do 4 listopada 2019r. do godziny 16.00.
Karty zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie
będą przyjmowane.

Karta zgłoszenia
XV GMINNY KONKURS INSCENIZACJI 2019r.
tytuł prezentacji ..................................................................................
.............................................................................................................
imię i nazwisko wykonawcy (nazwa grupy) ....................................
.............................................................................................................
kategoria konkursowa ........................................................................
kategoria wiekowa ..........................
autor ....................................................................................................
ilość uczestników ...............................
szkoła ..................................................................................................
opiekun (tel.) ......................................................................................
Zgoda RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez
Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji
wydarzenia.
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www.
Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień
dyrektywy 95/46/WE (RODO).

…….................................……………

Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego

Uczcili pamięć Jana Liwacza
W poniedziałek 30 września br. w Nadolu w gminie Dukla odsłonięta została
tablica upamiętniająca Jana Liwacza,
mistrza kowalstwa artystycznego, więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz
o nr 1010, który wykonał napis nad
główną bramą wjazdową „Arbeit macht
frei”, będącego jednym z symboli obozu.
str. 12

Pomysłodawcą, inicjatorem i realizatorem wydarzenia był Waldemar Olszewski
– mieszkaniec Nadola. W prace mocno zaangażowała się Józefa Winnicka-Sawczuk
– radna powiatu krosnieńskiego, która
wraz z uczniami i harcerzami z dukielskiej
drużyny przygotowała część artystyczną
i prowadziła spotkanie. W uroczystości

wzięli udział najbliższa rodzina mieszkająca w gminie Dukla, gospodarze gminy
Dukla burmistrz Dukli Andrzej Bytnar
i wiceburmistrz Dukli Łukasz Piróg, zaproszeni goście, harcerze i mieszkańcy
gminy Dukla. Tablicę poświęcił o. Zenon
Burdak OFM.
kbr, fot. str. 16
nr 11/2019

Historia wydobyta z ziemi
W Muzeum Historycznym - Pałac w
Dukli 26 września br. odbyło się spotkanie muzealne połączone z wernisażem
wystawy czasowej „Historia wydobyta
z ziemi”. W pierwszej części spotkania
swoją działalność i osiągnięcia zaprezentowało Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „Galicja”. Stowarzyszenie skupia pasjonatów poszukiwań oraz historii.
Ich działalność to nie tylko poszukiwanie
śladów przeszłości za pomocą detektorów
metali, ale także opieka nad cmentarzami
wojennymi, miejscami pamięci, czy prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez
udział np. w rekonstrukcjach historycznych. Efektem współpracy naszego Muzeum z „Galicją” jest przygotowana wystawa czasowa, zarówno jak prezentowana
na wystawie stałej gablota ze znaleziskami,
które odkryto podczas akcji poszukiwana
śladów walk żołnierzy Batalionu Korpusu
Ochrony Pogranicza „Dukla” we wrześniu
1939 roku. Inne, może bardziej znane akcje
„Galicji”, bądź akcje przy których współpracowali to: wydobycie rozbitego samolotu Junkers Ju-87 „Stuka” w Krościenku
Wyżnym (2015) oraz poszukiwanie części
pojazdów opancerzonych z II wojny światowej w Harklowej (2016). Ostatnio ich
głośnym znaleziskiem jest fragment buławy z okresu brązu znaleziony u podnóża
Cergowej kilka miesięcy temu. W drugiej
części spotkania Grupa Rekonstrukcji Historycznej „San” zaprezentowała umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie żołnierzy polskich we wrześniu 1939 roku. GRH

skupia miłośników
historii II wojny
światowej i ma kilka
sekcji, m. in. polską
i niemiecką. Bierze
udział w rekonstrukcjach historycznych
jak i w programach
telewizyjnych (programy historyczne
prof. A. Olejko), czy
w filmach fabularnych (np. Żołnierze
Wyklęci,
Spring
1941,
Syberiada
Polska, Piłsudski).
Zajmuje się także pielęgnacją cmentarzy
z okresu I wojny światowej w Bieszczadach. Spotkaniu muzealnemu towarzyszyło
otwarcie wystawy czasowej pod tym samym tytułem. Wystawa Historia wydobyta
z ziemi. W 80. rocznicę wybuchu II wojny
światowej prezentuje przede wszystkim
militaria pochodzące z okresów: od pierwszej wojny światowej po koniec drugiej.
Tytuł wystawy może wskazywać, że mamy
na ekspozycji głównie obiekty pochodzące
z badań detektorami metalu wspartych
metodami archeologicznymi, ale nie tylko.
Niektóre przedmioty zostały znalezione na
strychach starych domów, piwnicach, bądź
odkupione ze skupów złomu.. A więc te
przedmioty, militaria, pochodzą nie tylko
z eksploracji gruntów, gdzie są dowodami akcji zbrojnych przeprowadzonych
w przeszłości. Obiekty pochodzą głównie

Odpust w Łopience
Wiele razy byłam w pięknej cerkwi w Łopience lecz po raz pierwszy 6 października
br. uczestniczyłam w całym nabożeństwie odpustowym. Rok temu byłam z uczniami
z Dukli w Łopience, tam spotkaliśmy ks. Piotra Bartnika, który ciężko fizycznie pracował przy obejściu cerkwi i zaprosił nas na odpust. Jest to miejsce szczególnie piękne,
tajemnicze, gdzie turyści czują się jak w swojej ulubionej parafii. Moja koleżanka Ewka,
zapalona turystka zorganizowała wyjazd w to magiczne miejsce, a dołączył do nas Boguś.
I tak spełniły się nasze marzenia, pogoda przekorna, ale w sercach gorąco. Drogę do Łopienki przeszliśmy super ścieżką wykonaną przez Nadleśnictwo Baligród. Nabożeństwo
braterskie pod przewodnictwem dwóch arcybiskupów, abp. seniora Józef Michalika i abp.
Eugeniusza Popowicza Metropolitę Przemysko-Warszawskiego kościoła greckokatolickiego. Różaniec i pieśni w dwu językach, wszystkie zwrotki śpiewane przez panią Agatę
Rymarowicz. Moleben do Najświętszej Bogarodzicy Maryi, nabożeństwo wschodnie
z litanią przepiękne śpiewaną przez abp. E. Popowicza. Msza Święta pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika. Piękne homilie, procesja wokół cerkwi, poczęstunek chlebem oraz pamiątkowe obrazki z wizerunkiem Matki Bożej Łopieńskiej Pięknej Miłości
jako pamiątka udziału w XX powojennym odpuście w Łopience.
Śpiew roznosił się aż na Korbanie, było 100 lat, mnohaya lita i życzenia przez ręce
Maryi . No i oczywiście wszyscy w strojach turystycznych i brudnych butach.
Jak prawdziwi turyści jeszcze zdążyliśmy zaliczyć Sine Wiry.
Maria Walczak, fot. str. 16
nr 343

Grupa Rekonstrukcyjna „San” zaprezentowała umundurowanie żołnierzy polskich we wrześniu 1939 roku

ze zbiorów prywatnych członków Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego
„Galicja” oraz Prywatnego Podkarpackiego Muzeum Pól Bitewnych w Krośnie. Wystawa wpisuje się w obchodzoną
w tym roku 80. rocznicę wybuchu II wojny
światowej. Dlatego też najwięcej obiektów
nawiązuje do okresu międzywojennego
i kończącego go września 1939 roku. Są
to m.in.: militaria, odznaki, monety, reprodukcje zdjęć, które nie były jeszcze nigdzie
prezentowane i inne pamiątki, podzielone
ze względu na kraj pochodzenia (Polska,
Niemcy i Słowacja, a i w szerszym zakresie Czechosłowacja). Na szczególną uwagę
zasługują odznaki: KOP-u, pułkowe (24,
48 i 53 pp) i korpusówki strzelców podhalańskich. Wystawę uzupełniają militaria
z okresu I wojny światowej, niektóre pochodzą z okolicznych terenów, np. Rymanowa,
Wrocanki, gdzie zostały odnalezione.
W osobnej gablocie prezentujemy na
tabliczkach fotografie najważniejszych
znalezisk „Galicji”, oryginalne przedmioty
znajdują się jeszcze w pracowniach konserwatorskich, bądź w muzeach. Ciekawe są
znaleziska wydobyte z ziemi. Pochodzą one
z terenów naszego powiatu oraz Bieszczad.
Są to: fragmenty bombowca nurkującego
Junkiers Ju-87 „Stuka” wydobyte w Krościenku Wyżnym w 2015 r. Ponadto znaleziska z terenu Bieszczad (głównie militaria)
oraz przedmioty wydobyte z gruntów lotniska „Iwonicz”. Ich rozpiętość czasowa jest
dość duża, sięga aż po współczesne zegarki
elektroniczne. Uzupełnieniem kolekcji zaprezentowanej na wystawie są fotografie
na których przedstawiono akcje przeprowadzone przez „Galicję”, od powstania
Stowarzyszenia do czasu obecnego.
Wystawę można zobaczyć do końca
roku, serdecznie zapraszamy.
Mateusz Such, fot. str. 16
str. 13

Sezon motocyklowy Gosposiada,
Gosposiada ...
zakończony
Ponad 3 000 motocyklistów zakończyło sezon na Pustelni św. Jana
z Dukli. Mszę św. dziękczynną koncelebrowaną odprawił o. Tacjan Mróz
gwardian i kustosz klasztoru OO. Bernardynów w Dukli, który nawiązując
do ewangelii i intencji mszalnej powiedział m. in.: że okazując komuś
wdzięczność pokazuję sobie, że moje człowieczeństwo jest wielkie, że
mamy za co Panu Bogu dziękować, przede wszystkim za życie, które
nam dał, abyśmy wypełnili dla niego określone zadanie. To spotkanie na
Pustelni św. Jana, w tak piękną pogodę i w tak pięknym otoczeniu jest
także darem Bożym dla tych którzy tu przyjechali. Dziękujmy za to, że
dożyliśmy naszego wspólnego spotkania, a połączyła nas wspólna pasja.
Po zakończonej eucharystii organizator imprezy Tomasz Czajkowski
dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji zakończenia sezonu motocyklowego: strażakom z OSP Iwla i OSP Głojsce,
burmistrzowi Dukli i ojcom Bernardynom, dukielskiej policji, a także
wszystkim, którzy na dwóch kółkach przyjechali dziękować za udany sezon. Zaprosił ich na poczęstunek i na otwarcie nowego sezonu w kwietniu
2020 roku.
kbr
Fot. str. 15

5. Jubileuszowy
Dzień Seniora
w Nowej Wsi
„Swoją radość można znaleźć w radości innych;
to właśnie jest tajemnicą szczęścia” !
G. Bernanos
5 października br. był pięknym dniem. Dniem życzliwości, dobroci
i uśmiechu. Dniem, który mam nadzieję na długo zapisze się w pamięci
moich cudownych Seniorów. Seniorów, którzy swoją energią, zapałem
i entuzjazmem rozgramiają stereotypy, uczą wrażliwości i szacunku do
drugiego człowieka. Dobroć, szczerość i bezinteresowność płynąca z ich
oczu jest największą motywacją i ogromnym prezentem.
Dzień ten, był szczególnym momentem, który pozwolił docenić
i podkreślić potencjał doświadczenia, wartości i wiedzy, z których mogą
czerpać młodsze pokolenia. To Seniorzy są bowiem źródłem życiowej mądrości, której nabywa się właśnie z upływem lat, dlatego pragnę jeszcze
raz podziękować, za wypełnienie naszej sali po brzegi!
To był nasz jubileuszowy 5. Dzień Seniora, za nami sporo magicznych chwil, tysiące wspomnień, setki rozmów, jestem więc przekonana,
że tworzymy dobrą, społeczną rodzinę, wobec tego nie jesteśmy samotni
i... nigdy nie będziemy!
Dziękuję ponadto za przybycie bardzo ważnych dla nas Gości,
w szczególności Osobę, która zawsze wspiera nasze działania i podejmowane inicjatywy Pana Posła na Sejm RP Piotra Babinetza , Osobę ciepłą i
życzliwą Panią Poseł elekt Marię Kurowską. Dziękuję włodarzom naszej
gminy: Panu Andrzejowi Bytnarowi i Łukaszowi Piróg. Dziękuję wszystkim, którzy spędzili z nami ten cudowny czas!
str. 14

VIII „Gosposiada” Kół Gospodyń Wiejskich Gminy
Dukla już za nami. W tym roku impreza odbyła się w hali
sportowej w Łękach Dukielskich. Organizatorami wydarzenia byli: Ośrodek Kultury w Dukli i Koło Gospodyń
Wiejskich z Łęk Dukielskich, a współorganizatorami Koła
Gospodyń Wiejskich z Mszany, Głojsc, Iwli, Myszkowskiego, Jasionki, Zboisk oraz Teodorówki. Tuż po pysznym
obiedzie przygotowanym przez gospodarzy, przyszedł czas
na część artystyczną. Na scenie wystąpiły zespoły ludowe
z naszej gminy: „Tołhaje Łęckie”, „Tereściacy”, Głojszczanie”. Tradycyjnie również odbył się konkurs, mający
na celu wyłonienie „MISS GOSPOSIADY”. Ostatecznie
po wyrównanej walce, zaciętej rywalizacji i w atmosferze
wyśmienitej zabawy, Miss Gosposiady została p. Maria
Wielgosz z KGW Mszana. Całej imprezie towarzyszyły
doskonałe doznania kulinarne, a to za sprawą wszystkich
kół gospodyń wiejskich z gminy Dukla, które brały udział
w Gosposiadzie. Przygotowały one wiejskie stoły z pysznym jadłem: od smalczyku z ogóreczkiem, proziakami
z masełeczkiem, sałatkami z domowymi wędlinami, chlebem, ciastem, i przeróżnymi nalewkami! Konkurs na najlepszą nalewkę wygrali gospodarze - KGW Łęki Dukielskie. Nagrody dla Kół wręczyli : burmistrz Dukli- Andrzej
Bytnar, z-ca burmistrza - Łukasz Piróg, z-ca przew. Rady
Miejskiej w Dukli Piotr Węgrzyn oraz dyrektor Ośrodka
Kultury w Dukli - Małgorzata Walaszczyk-Faryj. Po emocjach związanych z konkursami, przyszedł czas na zabawę
taneczną, którą poprowadził Artus DJ.
„Gosposiada” jest nie tylko okazją do spotkań, to
wydarzenie które ma na celu podtrzymywanie bogatych,
lokalnych tradycji kulturowych . Na co dzień Panie z Kół
angażują się w życie społeczne swoich miejscowości,
a udział w takim wydarzeniu ma na celu uhonorowanie ich
za podejmowany trud.
Dziękuję jeszcze raz najpiękniej jak potrafię wszystkim paniom za wielkie zaangażowanie i wysiłek włożony
w organizację VIII Gosposiady Kół Gospodyń Wiejskich
Gminy Dukla! Jesteście nieocenione i niezastąpione!
Małgorzata Walaszczyk-Faryj

Sezon motocyklowy zakończony

Fot. kbr

Mszę św. dziękczynną koncelebrowaną odprawił o. Tycjan Mróz

Gaudeamus
Igitur DUTW

Uczestnicy mszy św. na Pustelni św. Jana z Dukli

VIII Gosposiada

Przewodniczące KGW z burmistrzami

Fot. [arch. OK w Dukli]

Głos zabrała prezes Melania Romańczak-Głód

Historia wydobyta z ziemi

Fot. Mateusz Such

Przedstawiciele Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego „Galicja” prezentowali swoje osiągnięcia

Dziękuję również mojej niezłomnej ekipie, która po
raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
Ogromne brawa dla Kapeli Trzcinicoki- laureatowi wielu
prestiżowych nagród, która uświetniła nasze wydarzenie
swoim niepowtarzalnym talentem oraz pięknym, polskim
repertuarem! Dziękuję również Panu Błażejowi Szczurkowi za zabranie nas w niesamowitą podróż nietuzinkowych przebojów. Nogi tańczyły same!
Działaliśmy, działamy i będziemy działać... Dobroć
dawana innym, zawsze do nas powraca! Do zobaczenia
za rok!
Teresa Belcik
Prezes Stowarzyszenia”Razem lepiej”
Fot. str. 15
nr 11/2019

Uczestnicy wystawy

5. Jubileuszowy Dzien Seniora w Nowej Wsi

nr-343
Teresa Belcik
Prezes Stowarzyszenia skierowała kilka ciepłych słów do
wszytskkich przybyłych Gości

Uczestnicy 5. Dnia Seniora w Nowej Wsi
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Fot. [arch. St. Razem Lepiej]

Uczcili pamięć Jana Liwacza

Jóżefa Winnicka-Sawczuk i Waldemar Olszewski podczas uroczystości w Nadolu

Fot. terazKrosno

Harcerska warta przy odsłoniętej tablicy trwa

Jubileusz 15. lecia Zespołu „Łęczanie”
i Stowarzyszenia „Jedność”

Fot. Agnieszka Matusik

Jubileusz 15. lecia Zespołu Łęczanie
i Stowarzyszenia „Jedność”
28 września 2019 r. w restauracji
ZIKO w Dukli odbyła się piękna uroczystość – 15. lecie zespołu folklorystycznego
„Łęczanie” i stowarzyszenia „Jedność”
z Łęk Dukielskich. Krótki występ zespołu
jubilata „Łęczanie” otworzył całą uroczystość. Następnie główny organizator całego
wydarzenia pan Henryk Kyc przywitał
wszystkich zaproszonych gości. Wśród
nich znaleźli się: Piotr Babinetz – poseł na
Sejm RP, Jerzy Borcz - przewodniczący
sejmiku Województwa Podkarpackiego,
Stanisław Chochołek - wiceprezes LGD
Kraina Nafty, Łukasz Piróg - zastępca burmistrza Dukli, Maria Kura, która reprezentowała WDK w Rzeszowie, Edyta Kędzier-

ska - firma Studio dekoratorskie z Krosna,
Andrzej Krężałek - przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego, Maria Kurowska
- członek zarządu Województwa Podkarpackiego, Marek Górak - były burmistrz
Dukli, Waldemar Półchłopek - dyrektor
Muzeum-Pałac w Dukli, Jan Juszczak były starosta krośnieński, Beata Węgrzyn
z mężem - dyrektorka Szkoły Podstawowej
w Łękach Dukielskich, Artur Szajna, który
reprezentował Ośrodek Kultury w Dukli,
Marian Niekowal z żoną Barbarą – przedsiębiorca, skład materiałów budowlanych
w Kobylanach, Grażyna Ostrowska - wydział Kultury Starostwa w Krośnie, Jan
Pelczar z małżonką - starosta krośnieński,

Transgraniczny Obszar
Funkcjonalny „Beskid Niski”
Zespół „Łęczanie” otworzył występem uroczystość
Członkowie zespołu „Łęczanie” odznaczeni nagrodą „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Odznakę dla zespołu odbiera prezes Stowarzyszenia Henryk Kyc
z rąk p. Piotra Babinetz`a

Odpust w Łopience

str. 16

Gratulacje od z-cy burmistrza Łukasza Piróg

Kościól w Łopience

Nabożeństwo odpustowe

nr 11/2019
Fot. Maria Walczak

7 października br. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Transgranicznego
Obszaru Funkcjonalnego Beskid Niski, zorganizowane przez Euroregion Karpacki Polska przy współudziale starostwa powiatowego w Jaśle. Spotkanie otworzył Adam Pawluś, starosta jasielski. Celem spotkania było podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy
obszarami przygranicznymi Polski i Słowacji obejmującymi po stronie polskiej powiaty:
krośnieński, jasielski i gorlicki, po stronie słowackiej powiaty: Svidnik, Bardejov i Stropkov. Ostateczny zasięg terytorialny TOF „Beskid Niski” zostanie ustalony w Strategii
Rozwoju Euroregionu Karpackiego. W imieniu Euroregionów deklaracje podpisali, ze
strony Polski Dawid Lasek Sekretarz Generalny Euroregionu Karpackiego, a ze strony
Słowacji Josef Poloček z WJT. Samorządy polskie uczestniczące w podpisaniu deklaracji
reprezentowali: starosta krośnieński Jan Pelczar, starosta jasielski Adam Pawluś i starosta
gorlicka Maria Gubała.
Narratorem spotkania był Dawid Lasek, Sekretarz Generalny EK, który przybliżył
uczestnikom spotkania Transgraniczne Obszary Funkcjonalne w Strategii Euroregionu
Karpackiego do 2030 roku. Politykę rządu Słowacji w ramach tej współpracy przedstawił
Josef Polaček z Wyższej Jednostki Terytorialnej w Preszovie. Programy Interreg w nowej
perspektywie finansowej na lata 2021 -2027 z uwzględnieniem obszaru Euroregionu Karpackiego zaprezentował Rafał Baliński dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Będzie mniej pieniędzy, bo 2,5% z budżetu polityki
spójności ( w obecnej perspektywie finansowej jest 2,75%). Na podstawie badań ankietowych można stwierdzić, że koncentracja tematyczna projektów dotyczyć będzie: dziedzictwa – promocja produktów i marek, przedsiębiorczość, transportu – drogi, transport
zrównoważony i środowiska – ochrona środowiska naturalnego i jego zasobów/ekologia.
Społeczno-gospodarczą charakterystykę TOF Beskid Niski przedstawił Marek Cierpiał-Wolan, dyrektor GUS Rzeszów.
Przed spotkaniem informacyjnym odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Edukacji
Ekologicznej Ożenna, w którym uczestniczył Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński
i senator RP Alicja Zając. W spotkaniu uczestniczyli starostowie, burmistrzowie, wójtowie z powiatów objętych Transgranicznym Obszarem Funkcjonalnym „Beskid Niski”.
Gminę Dukla reprezentował burmistrz Dukli Andrzej Bytnar.
Krystyna Boczar-Różewicz, fot. str. 9
nr 343

Stanisław Piotrowicz z małżonką - poseł
na Sejm RP, Bogusław Zimny - przedsiębiorca szef restauracji ZIKO Dukla.
Po przywitaniu gości którzy, reprezentowali samorządy, jednostki kultury,
oświaty i przedsiębiorców przyszła kolej na
zespoły ludowe: „Równanie”z Równego,
„Wietrznianki” z Wietrzna, „Jarzębina”
z Piotrówki, „Lubatowianie”, „Jutrzenka”
z Kopytowej, „Jacy Tacy” z Jaślisk, „Jodłowianie” z Jodłowej, „W kuźni u kowala”
z Kowalowej, „Łanowice” koło Borysławia – Ukraina, „Borysławiacy” z Borysławia – Ukraina.
Podczas
przywitania
wyróżniono
osoby, które przez 15 lat były i są członkami stowarzyszenia i zespołu dzięki, którym wszystko mogło się zacząć i działać
przez tyle lat. Po przedstawieniu krótkiej
historii oraz osiągnięć zespołu i stowarzyszenia, na scenie stawili się przedstawiciele
wymienionych kapel ludowych by otrzymać dyplomy z podziękowaniem i pamiątkowe medale za długie lata współpracy.
Specjalne medale z rąk Henryka Kyca wraz
z Krystyną Łajdanowicz – byłą przewodniczącą stowarzyszenia otrzymali również
wszyscy, którzy zaczynali z zespołem
i stowarzyszeniem, darczyńcy i przybyli
goście, którzy w każdy, nawet najmniejszy
sposób pomogli zespołowi i stowarzyszeniu. Odznaczone zostały również osoby
funkcyjne: Marta Bal, Beata Węgrzyn,
Krystyna Łajdanowicz, Helena Koszela,
Krystyna Leń, Agnieszka Wilk.
Druga część spotkania została poprowadzona przez p. Grażynę Ostrowską
z Wydziału Promocji Starostwa w Krośnie. Na wniosek starosty krośnieńskiego
Jana Pelczara do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, zespół „Łęczanie” otrzymał odznakę Zasłużony dla
Kultury Polskiej, którą z rąk Piotra Babinetza – Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury oraz starosty Jana Pelczara
odebrał Henryk Kyc. Specjalne gratulacje
i wyrazy uznania od w-ce Prezesa Rady
Ministrów i Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Piotra Glińskiego, przekazał
i odczytał Stanisław Piotrowicz – Poseł
na Sejm RP. Za osiągnięcia w długoletniej
twórczości artystycznej, upowszechnianiu
i ochrony kulturalnych wartości i dziedzictwa, starosta krośnieński przyznał również nagrodę pieniężną i grawerton, które
ciąg dalszy na str. 19u
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Towarzystwo Sportowe Pro-Familia, Podkarpacka Siatkówka mają zaszczyt
zaprosić drużyny amatorskie i drużyny zawodowe z PODKARPACIA na cykliczny
jubileuszowy Turniej Rodzinny

XX Międzynarodowy Rodzinny Turniej
Niepodległości w Piłce Siatkowej

PRO-FAMILIACUP 2019
17.11.2019 r.
I. ORGANIZATORZY:
- Towarzystwo Sportowe Pro-Familia
Wojaszówka
- Powiat Krosno
- Gmina Wojaszówka
- Gmina Jedlicze
Turniej dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
II. PATRONAT
- Polski Związek Piłki Siatkowej:Jacek
Kasprzyk
- Podkarpacki WZPS: Robert Dworak
- Posłowie Parlamentu Europejskiego: Elżbieta Łukacijewska, Ryszard Czarnecki
- Marszałek Województwa Podkarpackiego: Władysłw Ortyl
- Starosta krośnieński: Jan Pelczar
- Starosta jasielski: Adam Pawluś
- Burmistrz Gminy Jedlicze: Joanna
Urbanik
- Wójt Gminy Wojaszówka: Sławomir
Stefański
III. SPONSOR TYTULARNY:
- ORLEN POŁUDNIE S.A.
IV. SPONSORZY GŁÓWNI:
RBDiM Krosno, PGNiG Sanok, ZPRE Jedlicze, Inwentech Group
V. SPONSORZY, PARTNERZY:
KROSOFT KROSNO, NOWY STYL
GROUP, EBA KROSNO
PRiD KROSNO, REMONDIS KROEKO
KROSNO, INWEST PROFIL BAJDY,
LUKS GRANIT USTROBNA
DWÓR KOMBORNIA, DELIKATESY
GROSZEK BRATKÓWKA
VI. Cel rozgrywek
- promocja Piłki Siatkowej w Polsce południowo-wschodniej, w województwach
podkarpackim, małopolskim
- promocja aktywnego stylu życia wśród
wszystkich grup społecznych
- integracja z zawodnikami, drużynami
zagranicznymi
str. 18

- promocja kultury, zabytków naszego regionu wśród gości zagranicznych i naszych
rodaków
VII. Termin i miejsce Turnieju:
17.11.2019 hala sportowa GOSiR Jedlicze
- (grupy amatorskie)
hala sportowa szkoły podstawowej –
Ustrobna (grupy zawodowe)
VIII. Uczestnictwo i kategorie:
- w zawodach mają prawo startu zawodniczki, zawodnicy posiadający minimum
15 lat
- każdy uczestnik zawodów składa pisemne
oświadczenie (pisemne potwierdzenie
uczestnictwa) że startuje
na własną odpowiedzialność- organizator
nie ubezpiecza zawodników
- wymagane jest posiadanie stroju sportowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami
- w składzie zgłoszonej drużyny musi wystąpić element rodzinny, np:brat+brat,
brat + siostra, siostra + siostra, rodzic+
dziecko, i inne
- kategoria amatorska: dru żyna maksymalnie 10 zawodników , zawodnicy nie
posiadający licencji PZPS
minimum dwa lata i nie grający w ligach –
ekstraklasa, I i II liga
- kategoria zawodowa: dru żyna maksymalnie 10 zawodników, nie grający
w ligach – ekstraklasa, I liga
Zgłoszenie do zawodów:
- zgłoszenie powinno zawierać nazwę
drużyny, miejscowość z której pochodzi
drużyna, adres zgłaszającej osoby
- listę zawodników danej drużyny (maksimum 10 zawodników)
- mail; tel. komórkowy osoby zgłaszającej,
odpowiedzialnej za drużynę.
- podać do jakiej kategorii zgłaszana jest
drużyna
- zgłoszenie należy przesłać najpóżniej do
01.11.2019 na adres mailowy: jerzy.kaleta@pro-familia.net
- wpisowe od drużyny 80.00 zł, płatne

przy potwierdzeniu zgłoszenia przed
zawodami
Nagrody:
- każda drużyna bez względu na zajęte
miejsce otrzymuje puchar szklany
z grawertonem
- dwie najlepsze drużyny w każdej kategorii otrzymują: każdy zawodnik w drużynie zestaw nagrodród indywidualnych
piłki siatkowe, dyplomy
- drużyny które zajmą trzecie, czwarte
miejsca – piłki siatkowe, szklany puchar
z grawertonem, dyplomy
- pozostałe drużyny które odpadną po grach
grupowych otrzymują puchar szklany
z grawertonem, dyplomy
- najstarszy zawodnik w kategorii amatorskiej, zawodowej (wiek) otrzyma puchar
szklany
- dla wszystkich zawodników, osób towarzyszących od godz 9.00 do zakończenia
zawodów czynna będzie
stołówka w formie stołu szwedzkiego –
kawa, herbata, wędliny, ciastka, wyroby
garmażeryjne w godzinach od 13.00 do
14.00 – obiad
Zakwaterowanie:
- pokoje gościnne w Dwór Kombornia
(wspaniały zabytkowy dworek)
- hotel w Restauracji u Schabińskiej – Jasło
- pokoje gościnne w obiekcie GOSiR
Frysztak
- koszty zakwaterowania pokrywa organizator turnieju
W SPRAWACH NIEJASNYCH PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z GŁÓWNYM ORGANIZATOREM:
mail: jerzy. kaleta@pro-familia.net; tel;
kom: 511496054
Dokładny regulamin będzie na stronie
Towarzystwa od 10.10.2019; www.pro-familia.net
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Jesteśmy już po dwóch konkurencjach
Gminnej Ligi Sportowej Szkół Podstawowych Gminy Dukla. Inauguracja
rozgrywek odbyła się 18 września 2019
na boisku ORLIKA w Tylawie. Rozegrano
tam Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tylawie. Do
zawodów przystąpiło sześć szkół, które
podzielono na dwie grupy. W półfinałach
zagrały drużyny: SP Łęki Dukielskie – SP
Dukla i SP Tylawa – SP Wietrzno. W meczu o trzecie miejsce spotkały się szkoły SP
Łęki Dukielskie – SP Tylawa 1:0, a w finale
SP Dukla – SP Wietrzno 0:3.
KLASYFIKACJA ZAWODÓW
1. SP Wietrzno
2. SP Dukla
3. SP Łęki Dukielskie
4. SP Tylawa
5. SP Jasionka
6. SP Iwla
Puchary i dyplomy wręczył Pan Aleksander Kosior Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tylawie. Organizatorem zawodów
była Szkoła Podstawowa w Tylawie.
Szczegółowe wyniki z przebiegu turnieju
na stronie szkoły.

Drugą konkurencją rozegraną w ramach ligi była lekkoatletyka. Startowano
w dwóch kategoriach wiekowych. Zawody
lekkoatletyczne składały się z następujących dyscyplin: rzut piłką palantową, skok
w dal, bieg przełajowy i biegi sprinterskie.
Organizatorem zawodów była Szkoła Podstawowa w Wietrznie. Wszystkie konkurencje odbyły się na obiektach Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli.
W rywalizacji wzięło udział sześć szkół
podstawowych.
KLASYFIKACJA ZAWODÓW
1. SP Dukla 531 pkt.
2. SP Tylawa 491 pkt.
3. SP Jasionka 488 pkt.
4. SP Wietrzno 482 pkt.
5. SP Iwla 392 pkt.
6. SP Łęki Dukielskie 361 pkt.
Puchary i dyplomy wręczał pan Sławomir Walczak.
KLASYFIKACJA GENERALNA
1. SP Dukla 140 pkt.
2. SP Wietrzno 120 pkt.
3. SP Tylawa 110 pkt.
4. SP Jasionka 90 pkt.
5. SP Łęki Dukielskie 80 pkt.
6. SP Iwla 60 pkt.
7. SP Głojsce 0 pkt.
8. SP Równe 0 pkt.

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.

Szkoły rywalizują
na nagrody finansowe
przeznaczone na zakup
sprzętu sportowego.
Fundatorem nagród
jest Burmistrz Dukli
pan Andrzej Bytnar.
Jerzy Gunia

tel. kontaktowy: 505- 696-416

Jubileusz 15. lecia Zespołu Łęczanie i Stowarzyszenia „Jedność”
u dokończenie ze str. 17

wręczył wraz z Andrzejem Krężałkiem.
Każdy z przybyłych gości składał gratulacje, podziękowania oraz upominki na ręce
„kierownika”. Zawsze były to słowa pełne
ciepła, szacunku oraz wielkiego uznania w
kierunku pana Henryka i wszystkich członków stowarzyszenia i zespołu.
Pan Henryk Kyc nie mógł zostawić
swoich przyjaciół z zespołu oraz stowarzyszenia bez specjalnego odznaczenia. On
sam wystarał się, aby nagrodę Zasłużony
dla Kultury Polskiej otrzymali również
członkowie zespołu „Łęczanie”. To ważne
odznaczenie otrzymali: Lucyna Kubicka,
Bogusława Szydło, Zofia Frączek, Eugeniusz Soliński, Roman Kasprzyk, Stanisław Kubicki, Edward Łajdanowicz oraz
Edward Węgrzyn.
Po uroczystym odśpiewaniu „Sto lat”
goście zasiedli do obiadu. Po posiłku nastąpił dalszy ciąg programu, już nieco mniej
oficjalny, podczas którego na scenie swój
kunszt artystyczny mógł zaprezentować
każdy z przybyłych zespołów. Po wejściu
na scenę pierwszej kapeli, sala zapełniła
się po brzegi osobami w pięknych, kolorowych strojach. Dało to wyraz temu, że
polska tradycja żyje nadal i dzięki takim
stowarzyszeniom i zespołom jak ten z Łęk
Dukielskich przetrwa jeszcze przez długie
lata.
Zespół „Łęczanie” w całej swojej
pracy artystycznej odbył 379 występów.
Życzymy wszystkim członkom zespołu,
aby ta liczba z roku na rok ciągle rosła,
a członków zespołu i stowarzyszenia ciągle przybywało i nigdy nie tracili pogody
ducha i zaangażowania.
Agnieszka Matusik
Fot. str. 16

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

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

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

Reklama kolorowa
na okres 6. miesięcy
Cena netto w zł

Reklama kolorowa
na okres 1 miesiąca
Cena netto w zł

A-4

250

60

600

150

1/2 A-4

150

30

300

70

1/4 A-4

75

20

150

50

1/8 A-4

30

15

100

30

1/16 A-4

20

10

75

15

Do każdej ceny netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Wszystkie krótkie ogłoszenia niekomercyjne, z ofertami
pracy lub osób poszukujących pracy umieszczane są w Dukielskim Przeglądzie Samorządowym nieodpłatnie.
Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.
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Podstawowych – szachy

W pasiece

Repetitio est mater studiorum
Listopad to pierwszy miesiąc zimowli
pszczół. Od kilku lat stwarza on pszczelarzom trudność przez to, że jest niespotykanie ciepły. Powoduje to nadmierne, jak na
tą porę roku czerwienie. Skutkuje to zużyciem bezcennej energii życiowej pszczół.
Potomstwo okupione wielkim wysiłkiem
i tak żyje bardzo krótko bo brak pyłku
powoduje, że wychowane w tym czasie
pszczoły są krótkowieczne. Opiekunowie
pasiek mają niezły „orzech do zgryzienia”.
Jak wpłynąć na pszczoły by nie podejmowały czerwienia w niekorzystnym czasie.
Taki problem gospodarczy zaowocuje
najpewniej w przyszłości opracowaniem
zabiegu pasiecznego, który będzie jego
rozwiązaniem. Tego typu zmiany klimatyczne wpływają na rozwój wiedzy i gospodarki pszczelarskiej. Wszystkie zabiegi
stosowane obecnie, w tym zakresie są tylko
próbą rozwiązania trudności, ale nie dają
zadowalających efektów. Po opracowaniu
koncepcji nastąpi propagowanie go wśród
braci pszczelarskiej. Po pewnym czasie
pszczelarze zaczną udoskonalać metodę.
I tak po krótce przedstawiłem rozwój gospodarki pasiecznej.
Kolejnym problemem okresu zimowli
to nadmiar wilgoci w ulu. Wiadomo, że niskie temperatury dla pszczół z naszej strefy
klimatycznej, to nie problem. Musi tylko
być spełniony jeden warunek, którym jest
dostateczna ilość pokarmu dobrej jakości.

Wilgoć powietrza ulowego w okolicach
90% skraca życie pszczół o około 30%.
Zimy obecnie bardziej są zimami mokrymi
niż mroźnymi. Bez zaangażowania rozwiązań ze świata techniki z wilgocią w ulach
sobie nie poradzimy.
Pszczelarze początkiem nowego sezonu będą musieli sprawdzić porażenie
rodzin pszczelich roztoczem varroa po zimowli. W bieżącym roku mija rocznica 40
lat pojawienia się tego pasożyta w Polsce.
Określenie stopnia inwazji jest obecnie
wiedzą konieczną, by dobrać metody walki
z tym pasożytem podczas sezonu. Jeszcze
raz podkreślę wiedza o stopniu porażenia
pszczół pasożytem jest konieczna. I mam
świadomość, że jest ona bagatelizowana.
Skutkiem tego jest spóźnione leczenie
pszczół. Na jesień usuniemy pasożyta, ale
skutki dużej inwazji już odcisnęły się na
rodzinie. 40 letnia walka z wrogiem numer
jeden pszczół zaowocowała rozwojem
wiedzy i gospodarki pasiecznej. A varroa
jak była tak jest w naszych pasiekach.
Nadzieje jakie wiązaliśmy z rozwojem
hodowli pszczół okazały się zbyt optymistyczne. Poprawiliśmy pogłowie pszczół,
ale nie na tyle by zrezygnować z zabiegów
walki z „wampirem pszczół” . Najlepsze
efekty dają zabiegi ograniczające populację ze stosowaniem leków. Wszelkie fenomenalne metody, jakie trafiły na warsztat
naukowców, okazały się przeciętnymi.

Pszczelarz, który zapomniał że połączenie
wiedzy i praktyki daje postęp, właściwie
zawrócił z drogi prowadzącej do sukcesu.
Okres zimowli pszczół należy poświęcić na uzupełnianie, powtórzenie wiedzy
zgodnie z przysłowiem „repetitio est mater studiorum” (powtarzanie jest matką
wiedzy). Rozmowy z pszczelarzami na
ogół potrafią zweryfikować zasadność
przyjętych rozwiązań, gdyż trzeba dobrze
uzasadnić ich celowość. A rozmówcy są
„bezlitośni” i nie pozostawią bez „ciętego”
komentarza czegoś co nie ma potwierdzenia w wiedzy lub praktyce. Takie zachowanie zabezpiecza przed „głupotą”. Niestety
Internet dla pszczelarzy bez podstaw nie
jest źródłem wiedzy, które należy polecić.
„Głupota” z fenomenalnymi rozwiązaniami stanowi taką mieszankę, że tylko
ugruntowana wiedza jest sitem oddzielającym to co wartościowe od „fantazji”. Chcę
zwrócić uwagę nowym adeptom pszczelarstwa, że nawet „najlepsze” rozwiązania
należy wprowadzić w jednym, dwóch
ulach a nie od razu w całej pasiece. Ma to
chronić nas od znacznych strat. Dopiero po
takim sprawdzeniu wprowadzamy zabieg
do gospodarki.
Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli
WZP w Rzeszowie

Prawo przy porannej kawie ...

Terminy załatwiania spraw
administracyjnych
Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą
w art. 12 kodeksu postępowania
administracyjnego, organy administracji
powinny działać w sprawie wnikliwie
i szybko. Sprawy są – co do zasady –
załatwiane poprzez wydanie decyzji lub
postanowienia albo poprzez podjęcie przez
organ czynności materialno-technicznej.
W myśl art. 122a omawianej ustawy, sprawy
z zakresu prawa administracyjnego, gdy
upoważnia je do tego przepis szczególny,
mogą być także załatwiane milcząco.
Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco
str. 20

w sposób w całości uwzględniający żądanie
strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia
doręczenia żądania strony właściwemu
organowi administracji publicznej albo
innym terminie określonym w przepisie
szczególnym organ ten nie wyda decyzji lub
postanowienia kończącego postępowanie
w
sprawie
(milczące
zakończenie
postępowania) albo nie wniesie sprzeciwu
w drodze decyzji(milcząca zgoda).
Milczące załatwienie sprawy następuje
w dniu następującym po dniu, w którym
upływa termin przewidziany do wydania

decyzji lub postanowienia kończącego
postępowanie w sprawie albo wniesienia
sprzeciwu. W przypadku gdy organ przed
upływem terminu do załatwienia sprawy
zawiadomi stronę o braku sprzeciwu,
milczące załatwienie sprawy następuje
w dniu doręczenia tego zawiadomienia.
Organy
administracji
publicznej
obowiązane są załatwiać sprawy bez
zbędnej zwłoki.Określenie „bez zbędnej
zwłoki” nie oznacza, że sprawa ma być
załatwiona natychmiast, ale tak szybko, jak
jest to możliwe.
nr 11/2019

Młodzież i dzieci z Gminy Dukla rywalizowali w Gminnej Lidze Sportowej
Szkół Podstawowych Gminy Dukla. Tym
razem rozegrano turniej szachowy drużynowy w dwóch kategoriach. Igrzyska
Dzieci rocznik 2007 i młodsi i Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej rocznik 2005 – 2006.
W grupie młodszej wystartowało sześć dru-

żyn, a w grupie starszej pięć. Zawody były
jednocześnie eliminacjami do zawodów
powiatowych w szachach drużynowych.
Wyniki turnieju grupy młodszej:
1. SP Iwla 10 pkt.
2. SP Łęki Dukielskie 8 pkt.
3. SP Wietrzno 5 pkt.
4. SP Głojsce 4 pkt.

Drużynowe Mistrzostwa
Polski IV Liga Podkarpacka
Seniorów 2019
W niedzielę, 13 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Iwli odbył się pierwszy zjazd DMP IV Ligi Podkarpackiej Seniorów 2019. W zawodach udział wzięła drużyna UKS Rekord Iwla. Rozegrano trzy rundy tempem, 60’+30” na ruch dla zawodnika.
Średni ranking wynosi 1567. Rozgrywki sędziował pan Maciej Woźniak.
Seniorzy UKS Rekord Iwla wystąpili w następującym składzie: Maciej Raus, Kamil
Szwast, Paweł Fiedeń, Radosław Rąpała i Julia Kluk. Jak na debiutantów w rozgrywkach
czwarto ligowych nie było źle. Uzyskaliśmy dwa remisy z GKS SZACH-MAT Wiśniowa
i Stowarzyszeniem Nasz Rymanów. Przegraliśmy jeden mecz z LKS SANOVIA Lesko.
Jerzy Gunia
Niezwłocznie powinny być załatwiane
sprawy, które mogą być rozpatrzone w
oparciu o dowody przedstawione przez
stronę łącznie z żądaniem wszczęcia
postępowania lub w oparciu o fakty
i dowody powszechnie znane albo znane
z urzędu organowi, przed którym toczy się
postępowanie, bądź możliwe do ustalenia
na podstawie danych, którymi rozporządza
ten organ.
Załatwienie sprawy wymagającej
postępowania wyjaśniającego powinno
nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca,
a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
od dnia wszczęcia postępowania, zaś
w postępowaniu odwoławczym - w ciągu
miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Załatwienie sprawy w postępowaniu
uproszczonym
powinno
nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie
miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
Należy jednak pamiętać, iż zgodnie
z art. 35 ust. 5 do terminów określonych
w przepisach poprzedzających nie
wlicza się terminów przewidzianych
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w przepisach prawa dla dokonania
określonych
czynności,
okresów
zawieszenia
postępowania,
okresu
trwania mediacji oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony albo
przyczyn niezależnych od organu.
O każdym przypadku niezałatwienia
sprawy w terminie organ administracji
publicznej jest obowiązany zawiadomić
strony, podając przyczyny zwłoki,
wskazując nowy termin załatwienia sprawy
oraz pouczając o prawie do wniesienia
ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na
organie administracji publicznej również
w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy
z przyczyn niezależnych od organu.Nowy
termin załatwienia sprawy powinien
być wyznaczony w dniach, tygodniach
lub miesiącach oraz z zachowaniem
ogólnej zasady szybkości postępowania.
W myśl wyroku NSA z 22 grudnia 2000
r., sygn. aktIII SAB 75/00 początek biegu
tego terminu nie może być uzależniony
od zdarzenia przyszłego, którego data

5. SP Jasionka 3 pkt.
6. SP Tylawa 0 pkt.
Wyniki turnieju grupy starszej:
1. SP Dukla 9 pkt.
2. SP Iwla 7 pkt.
3. SP Wietrzno 5 pkt.
4. SP Tylaw 2 pkt.
5. SP Łęki Dukielskie 2 pkt.
Puchary i dyplomy wręczył pan Jerzy
Gunia Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Iwli.
Klasyfikacja generalna

		
Szachy ID Szachy IMS
1 SP Wietrzno
3
4
2 SP Dukla
55
55
3 SP Iwla
0
75
4 SP Łęki Dukielskie 65
35
5 SP Tylawa
25
45
6 SP Jasionka
35
0
7 SP Głojsce
45
0
8 SP Równe
0
0

Do zawodów powiatowych awansowały dwie drużyny ze Szkoły Podstawowej
w Iwli.
Jerzy Gunia
Informacje szczegółowe na stronie:
http://mosir.dukla.pl/page/2

nastąpienia nie jest pewna. Uzależnienie
terminu załatwienia sprawy od wejścia
w życie aktu wykonawczego do ustawy
stanowi naruszenie przepisów.
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawiez
dnia 31 maja 2017 r. , sygn. akt VIII SAB/
Wa 29/17 za rażące naruszenie art. 35 k.p.a.
można uznać oczywiste niezastosowanie
się do wskazanych w nim terminów,
zastosowanie nieprawidłowe, jak również
długotrwałość prowadzenia postępowania
czy brak jakiejkolwiek aktywności organu.
Dla uznania rażącego naruszenia prawa
nie jest wystarczające samo przekroczenie
przez organ ustawowych obowiązków,
czyli także terminów załatwienia sprawy.
Rażącym naruszeniem prawa jest stan,
w którym bez żadnej wątpliwości
i wahań, bez potrzeby odwoływania się do
szczegółowej oceny okoliczności sprawy
można powiedzieć, że naruszono prawo w
sposób oczywisty.
Natalia Belcik
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Śladami Ojca Mateusza
po Sandomierzu

Złota myśl J
str. 22

Około godziny 21 Seniorzy bardzo zmęczeni, ale pełni pozytywnych
wrażeń, szczęśliwie wrócili do domów.
Wspólnie spędzony czas pomógł nam
lepiej się poznać, więcej o sobie dowiedzieć, podzielić się przemyśleniami
i odczuciami. Jednym słowem wycieczki
zbliżają!!!!!!!!!!!
Planujemy już kolejną wspólna
przygodę.
Aleksandra Okońska-Szczurek

Dyr. Aleksander Kosioł rozpoczął oficjalnie rozgrywki

W krainie rondla i patelni

Nowy sprzęt dla strażaków
z Dukli i Równego

Drużynowe Mistrzostwa
Polski - IV Liga Seniorzy

Szanowni Czytelnicy!
Jesień przywitała nas piękną pogodą, ale niestety nie zawsze
tak będzie, dni robią się coraz krótsze i jest coraz chłodniej. Może
warto pokusić się na przygotowanie zdrowej i energetycznej potrawy jaką są polecane

Naleśniki z farszem z twarogu i kaszy gryczanej
Składniki (4 szt. )- ciasto naleśnikowe
• mąka pszenna – 1 pełna szklanka
• duże jajko – 1 szt.
• mleko – 1 szklanka
• woda gazowana – 0,5 szklanka
• sól – 1 szczypta
• masło klarowane – 3 łyżki
Farsz:
• kasza gryczana – ok. 100 g
• duża cebula – 1 szt.
• ser biały – 100 g
• sól, pieprz , papryka
• świeży szczypiorek i koperek
• masło klarowane

Strażacy z OSP Dukla i Równe z wiceburmistrzem Dukli Łukaszem Pirogiem
i nowym sprzętem
Podczas rozgrywek

Prace remontowe w Domu
Ludowym w Jasionce

Wykonanie
Składniki na naleśniki mieszamy, odstawiamy na ok. 10 minut, smażymy 4 średniej wielkości naleśniki. Kaszę gryczaną gotujemy al dente, cebulkę siekamy, przesmażamy na maśle klarowanym, a następnie dodajemy do ugotowanej kaszy. Wrzucamy twaróg, posiekane zioła, sól, pieprz, paprykę i dokładnie mieszamy wyrabiając
farsz. W razie potrzeby doprawiamy do smaku. Przygotowanym farszem smarujemy
naleśniki, zwijamy w rulony i rumienimy na rozgrzanym maśle. Podajemy gorące!

Smac zne go!
Podane ze świeżymi ziołami nie tylko cudownie smakują, ale i rewelacyjnie
wyglądają!
Są świetnym pomysłem na obiad, jak i kolację na ciepło. Podane z ulubionym
sosami np. czosnkowym , są świetnym pomysłem na imprezę!

„Nie myśl za dużo - stworzysz problem, którego przed chwilą nawet nie było”
nr 11/2019
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Fot. Rafał Jakieła

4 października 2019 uczestnicy Gminnego Klubu Seniora w Dukli mieli okazję
poznać przepiękne miasto Sandomierz.
Wczesnym rankiem około godziny 7, dwa
autokary pełne zaopatrzonych w śpiewniki
i dobry humor Seniorów wyruszyło z parkingu w Dukli.
Program wycieczki rozpoczął się spacerem po Sandomierzu z przewodnikiem.
Seniorzy zwrócili uwagę na piękne renesansowe kamienice, ratusz z charakterystycznym herbem miasta oraz zegarem słonecznym. Zwiedzili Bazylikę Katedralną,
dziedziniec zamkowy oraz Ucho Igielne
zwane również Furtą Dominikańską, czyli
najstarszą istniejącą furtą obronną w murach miasta. Z tarasu widokowego gotyckiej Bramy Opatowskiej, jednej z najlepiej
zachowanych bram miejskich w Polsce
uczestnicy podziwiali zachwycającą swym
widokiem panoramę sandomierską
Kolejną atrakcją była Podziemna Trasa
Turystyczna, czyli owiane wieloma tajemnicami i legendami sandomierskie lochy.
Dzięki przewodnikowi Seniorzy poznali
ciekawą historię miasta oraz wiele legend
z nim związanych.
Serialowy ksiądz detektyw ma wielu
wiernych fanów również w naszym Klubie,
dlatego też główną atrakcją wycieczki była
wizyta w Muzeum Sali Figur Woskowych
Ojca Mateusza. Wszystkie pomieszczenia
muzealne zostały zaaranżowane na wzór
pomieszczeń serialowych, Naturalnych
rozmiarów woskowe figury odzwierciedlające najdrobniejsze szczegóły postaci
robiły ogromne wrażenie. W muzeum obejrzeć można również serialową plebanię,
wnętrze komisariatu, celę aresztu, gabinetu
biskupa oraz kościoła.
Kolejną atrakcją, która na długo zostanie w pamięci klubowiczów był rejs statkiem po Wiśle. Z pokładu statku Seniorzy
podziwiali panoramę starówki oraz piękna
przyrodę, bogatą w unikatową roślinność
oraz dzikie ptactwo.
Ostatnim punktem na trasie wycieczki
były ruiny XVII wiecznego Zamku Krzysztopór w Ujeździe. Ukryte z dala od głównych dróg i szlaków ruiny zamku są zabytkiem międzynarodowej klasy. Rezydencja
oczarowuje swym ogromnym rozmiarem,
architekturą oraz historią powstania.

II Gminna Liga Sportowa
SP - Szachy

Podczas rozgrywek

II Gminna Liga rozpoczęta

Przebudowa
skweru zielonego
przy Trakcie Węgierskim

Budowa mostu
na potoku Panna

Projekt skweru
rysunek poglądowy

Prace budowlane w toku			

str. 24

Fot. Janina Cypara
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