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„Życie to prezent od losu,  
 szczęśliwe życie to Twój wybór.”

(autor nieznany)

Złota myśl:

Tryptyk na Boże Narodzenie
BETLEJEMSKA GWIAZDA
Ta gwiazda co światu narodzenie Zbawiciela ogłosiła
człowiekowi nadzieję dała na lepsze jutro, na życie lepsze, 

na piękniejszy świat
blaskiem boskiej chwały ciemności dni rozjaśniła.

KOŁYSKA
A Panna Maria kołyski dla Jezusa nie miała
w żłobu kołysce do snu dziecię utulała.

BETLEJEM ŻYCIA
Jest taka chwila jest takie życia Betlejem
gdy w nocy serca, w mrokach jego twój Chrystus się rodzi – 
nadzieja na piękniejsze życia drogi
jest taka chwila, takie życia Betlejem.

Promocja nowej książki Janusza Kubita

Szkoła Podoficerów Lotnictwa  
dla Małoletnich, Krosno 1938-1939

15 listopada ukazała się 
książka pt. „SZKOŁA POD-
OFICERÓW LOTNICTWA 
DLA MAŁOLETNICH, KRO-
SNO 1938-1939” autorstwa 
Janusza Kubita. Wydawcą pu-
blikacji jest Agencja Wydawni-
czo-Fotograficzna GRAFFIA z 
Krosna. Format 170x240mm, 
528 stron, ponad 200 ilustracji.

Książka jest opracowaniem 
historii Szkoły Podoficerów 
Lotnictwa dla Małoletnich z 
okresu krośnieńskiego (1938-
1939). Obejmuje także okres 
poprzedzający jej przenosiny z Bydgoszczy i dalsze dzieje w okre-
sie kampanii wrześniowej oraz po odtworzeniu za granicą podczas 
wojny i jej zakończeniu. Zawarto w niej także ustalone biogramy 
oficerów i podoficerów spośród kadry, którzy tworzyli jej historię.

Wydawca GRAFFIA, druk – Drukarnia HEDOM sp. z o.o.
Książkę można nabyć w:

– antykwariacie podkarpackim (Krosno, ul. Zręcińska 4c #anykwariat-
podkarpacki.pl

– księgarni-antykwariacie #HETTA Zbigniewa Oprządka (Krosno, ul. 
Portiusa), 

Autor prezentuje książkę Autor z delegazją ze Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

Uczestnicy promocji nowej książki o regionie

15 listopada br. odbyło się spotkanie 
autorskie Janusza Kubita, promujące 
książkę pt. Szkoła Podoficerów Lotnic-
twa dla Małoletnich Krosno 1938-1939. 
Spotkanie odbyło się na sali Spółdziel-
czego Domu Kultury Krośnieńskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie. 
Sala już przed godziną 18.00, o której 
miało rozpocząć się spotkanie, zapełniła 
się tłumem miłośników lotnictwa i lokal-
nej historii. Spotkanie prowadzili: Wio-
letta Zimmermann – Szubra i Tomasz 
Wajda. Po przywitaniu gości przez pro-
wadzących zebrani minutą ciszy uczcili 
wychowanków i absolwentów oraz kadrę 

Skąd się wzięło 
sianko

Ponoć diduch, czyli snopek składający się z pierwszych sko-
szonych w żniwa kłosów gościł w chałupach na długo zanim 
Słowianie dowiedzieli się co to Boże Narodzenie, stał kłosami 
do góry w kącie izby w Święto Godowe, ale tak aby wszyscy 
uczestniczący w uczcie go widzieli. Diduch sprowadzał urodzaj 
i chronił przed złymi mocami. Zanim nastało chrześcijaństwo był 
symbolem zmarłych przodków, którzy dzięki niemu mogli święto-
wać z żywymi. Ten pradawny zwyczaj przetrwał aż do XX wieku. 
Jeszcze bowiem do lat 60. poprzedniego wieku w wielu domach 
oprócz choinki przygotowywano diducha. Dzisiaj jest w formie 
szczątkowej – jako siano wkładane pod obrus wigilijny „na szczę-
ście”. Zatem pamiętajmy o tym zwyczaju, bo szczęścia w życiu 
nigdy nie za wiele.

Krystyna Boczar-Różewicz

Wszystkim Czytelniczkom i Czytelnikom  
Dukli.pl

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
zdrowych, spokojnych, spędzonych w gronie 

rodziny i przyjaciół.
życzy 

Redakcja Dukli.pl

Dla lubiących poezję dedykuję Tryptyk na Boże Narodzenie 
autorstwa Adama Czai.

a także w księgarniach:
– NOVA DUO (ul. Wojska Polskiego 41)
– NOVA (ul. Kolejowa 27 Full Market)

Choć szkoła istniała w Krośnie krótko, to jednak wywarła 
duży wpływ na życie miasta i jego mieszkańców. Była to ogromna 
inwestycja, realizowana przed drugą wojną światową. Jak pisze 
autor – Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich na trwale 
związała się z krośnieńskim lotniskiem, wpisując się w historię 
miasta i regionu. Pomimo upływu osiemdziesięciu lat od przybycia 
do grodu nad Wisłokiem, wśród mieszkańców Krosna i okolic do 
dzisiaj żywe jest wspomnienie o młodzieńcach w stalowo-niebie-
skich mundurach, którzy wnieśli ożywienie w lokalnej społeczno-
ści i zasłużyli na naszą pamięć.

Wydawca

Janusz Kubit na krośnieńskim lotnisku

oficerską i podoficerską z pracownikami cywilnymi Szkoły 
Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich poległych podczas 
drugiej wojny światowej oraz zmarłych do chwili obecnej. 
W spotkaniu uczestniczyła delegacja Szkoły Podoficerskiej 
Sił Powietrznych w Dęblinie (starszy chorąży sztabowy – 
Paweł Jakubik – komendant szkoły; starszy chorąży szta-
bowy– Paweł Konarski – rzecznika prasowego szkoły oraz 
kapral Daria Ziarkiewicz-Powolny – instruktora szkoły). 
Prelekcję multimedialną poświęconą krośnieńskiej szkole 
lotniczej przedstawił sam Autor. Nie zabrakło oprawy mu-
zycznej w wykonaniu Stefana Trusza i Leszka Habrata. Na 
zakończenie spotkania można było zakupić książkę, a autor 
rozdawał autografy.

Krystyna Boczar-Różewicz
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wiadomości

Szkolenie dla nauczycieli
„Słyszę i zapominam. 

Widzę i pamiętam. 
Robię i rozumiem.”

Konfucjusz

Z inicjatywy dyrektorki Szkoły Pod-
stawowej w Jasionce, Ewy Piróg, 29 
października 2019 r. w sali kinowo-wido-
wiskowej Ośrodka Kultury w Dukli odbył 
się wykład prof. Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, dra hab. Jacka 
Pyżalskiego. 

Głównym celem spotkania było szko-
lenie na temat „Metod aktywizujących na 
lekcji”, zorganizowane dla nauczycieli 
z 8 szkół podstawowych: Jasionki, Iwli, 
Głojsc, Łęk Dukielskich, Wietrzna, Rów-
nego, Tylawy, Dukli i LO w Dukli. 

Świętowali  
Dzień Seniora

Dzień Seniora to wyjąt-
kowe święto, święto osób 
starszych, dojrzałych, którym 
należy się uznanie i szacu-
nek. Seniorzy są filarami 
naszej tradycji, dbają o stare 
obrzędy, zwyczaje, pokazują 
piękno naszego regionu mło-
dym pokoleniom. To właśnie 
oni posiadają ogromną wie-
dzę i życiowe doświadcze-
nie, stoją na straży tradycji 
rodzinnych, religijnych oraz 
patriotycznych. 16 listopada 
2019 Seniorzy Klubu Seniora 
w Dukli spotkali się w Domu 
Ludowym w Zboiskach, aby 
uczcić ten wyjątkowy dzień. 

W imprezie wzięło udział 88 osób w tym: seniorzy, burmistrz 
Dukli Andrzej Bytnar, zastępca burmistrza Dukli Łukasz Pi-
róg oraz zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli  
i  prezes Stowarzyszenia Razem Lepiej -Teresa Belcik. Seniorzy 
przygotowali występ artystyczny, recytowali wiersze, śpiewali 
piosenki oraz opowiadali dowcipne skecze. Nie zabrakło także 
wspólnych zabaw tanecznych, uśmiechów, ciepłych słów i ser-
deczności. Seniorzy po raz kolejny udowodnili, że wiek to tylko 
liczba, a oni są jeszcze pełni sił i energii do działania, z codzien-
nych radości budzi się ich siła! Życzymy wszystkim Seniorom 
wiele zdrowia, dużo ciepła, zrozumienia wśród najbliższych 
oraz miłości. Aby każdy nadchodzący dzień dostarczał Wam 
Drodzy Seniorzy wiele radości i uśmiechu na twarzy.

Aleksandra Szczurek, fot. str. 11

Konferencję otworzyła dyrektor, Ewa 
Piróg, która powitała prelegenta, prof. 
Jacka Pyżalskiego, wszystkich uczest-
niczących w szkoleniu i wprowadziła  
w tematykę spotkania, prezentując po-
krótce sylwetkę pana Jacka Pyżalskiego, 
uczestnika i koordynatora ok. 60 krajo-
wych i międzynarodowych projektów 
badawczych, autora licznych publikacji, 
trenera w obszarze komunikowania i trud-
nych zachowań oraz eksperta w zakresie 
edukacji medialnej.

W drugiej części spotkania prof. Jacek 
Pyżalski w sposób szczegółowy omówił 
metody aktywizujące uczniów. Pokazał 
na licznych przykładach, że największą 
sztuką jest dobrze rozpocząć lekcję –  
i że nie potrzeba do tego czasochłonnych 

Rekultywacja składowiska odpadów 
w Dukli

Gmina Dukla przystąpiła do ostatniego etapu reali-
zacji zadania związanego z rekultywacją zamkniętego 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obo-
jętne w Dukli. Całkowita wartość inwestycji wynosi 
996 300,00 zł z czego dofinansowanie z działania 4.2 
Gospodarka Odpadami RPO Województwa Podkar-
packiego 2014-2020 to kwota 528 363,00 zł

Projekt był realizowany przez firmę: 
KOM-TRANS 

przygotowań ani materiałów, lecz kilku 
sprawdzonych metod nauczania i łatwych 
do modyfikacji pomysłów.

Swoim wystąpieniem udowodnił, że 
metoda nauczania jest efektywna, kiedy 
przynosi efekty, to znaczy wtedy, kiedy 
uczniowie rzeczywiście poszerzają swoją 
wiedzę, pogłębiają swoje zainteresowa-
nia, rozwijają nowe idee, komunikują się  
z innymi, uczą się dyskutować i spierać na 
różne tematy.

Zwrócił uwagę, że stosowanie metod 
aktywizujących w procesie dydaktycznym 
angażuje zmysły, wyobraźnię, ruch, emo-
cje, energię uczniów oraz uwzględnia ich 
mechanizmy motywacyjne.

Obecność uczestników konferencji 
utwierdziła w przekonaniu, że podjęta 
tematyka była niezwykle cenna, ważna  
i zasadna.

Dorota Lenkiewicz

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów: 
Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla,
Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca,
Prezesa Związku Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” 
Pana Piotra Puchalskiego,
Wójta Gminy Trzebownisko Pana Lesława Kuźniara 

serdecznie zapraszamy do udziału i zwiedzania 

EKOGALI - międzynarodowych targów produktów  
i żywności wysokiej jakości.

XIII edycja EKOGALI – międzynarodowych targów produktów i żywności wysokiej jako-
ści odbędzie się w dniach 6 - 7 grudnia 2019 r. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-
Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa w godzinach od 
10.00 do 17.00.

W ramach imprezy zaplanowano konferencje, degustacje, konkursy z nagrodami oraz po-
kaz gotowania i rękodzieła związane ze Świętami Bożego Narodzenia. 

Wstęp na Targi dla zwiedzających jest bezpłatny.

W prezencie dla zwiedzających EKOGALĘ choinki bożonarodzeniowe i sianko na stół 
wigilijny.
Zapraszamy do uczestnictwa i zwiedzania EKOGALI oraz na naszą stronę internetową 
www.ekogala.eu i facebooka.
Uprzejmie proszę, o rozpropagowanie informacji o targach wśród mieszkańców Państwa 
Gminy.

Usługi Transportowo – Koparkowo 
– Budowlane,

Piotr Saletra, Barcza 49, 26-001 Ma-
słów Pierwszy

Prace rekultywacyjne umożliwiają 
uporządkowanie terenu nieczynnego od 
2012r. składowiska odpadów, co przyczyni 
się do ochrony wód, powietrza i gleby,  
a tym samym wpłynie na likwidację za-
grożeń biologicznych oraz przejęcie pełnej 
kontroli nad procesami biochemicznymi 
zachodzącymi na obszarze składowiska.

Prace zakończono 30 listopada 2019 
r. Po zakończeniu zadania Gmina Dukla 
będzie prowadziła monitoring składowiska 
przez okres kolejnych 30 lat zgodnie z za-
pisami Rozporządzenia Ministra Środowi-
ska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
składowisk odpadów (Dz.U.2013.523).

Andrzej Marczyński
Fot. str. 11

Mieszkańcom Gminy Dukla
Radosnych, rodzinnych, pełnych 

szczęścia i spokoju
Świat Bożego Narodzenia.

Realizacji wszystkich zamierzeń  
i planów w nadchodzącym  

Nowym 2020 Roku
życzą

Burmistrz Dukli
Andrzej Bytnar

oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Dukli 
Mariusz Folcik
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Dzień Patronów Szkoły 
Podstawowej w Równem

Już po raz 18-ty obchodzony był w Równem dzień patronów szkoły. Zgodnie z wielo-
letnią tradycją uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów na grobach pochowanych 
na miejscowym cmentarzu Krukierków i ich kilkunastoletniej krewnej. 

Zostali zamordowani w dniu 8 listo-
pada 1939 r. przez nieznanych sprawców, 
w tym roku mija 80-ta rocznica ich tra-
gicznej śmierci. Michał Krukierek był kie-
rownikiem szkoły w Równem, a jego żona 
Maria nauczycielką. Przeżyli w Równem 
35 lat. Tu założyli rodzinę i wychowali 
sześcioro dzieci. W miejscowym kościele 
odprawiono mszę świętą za dusze zmar-
łych. Następnie w sali domu ludowego, w 
obecności zaproszonych gości – burmistrza 
Dukli Andrzeja Bytnara, przedstawicieli 
samorządu, dyrektorów szkół ościennych 
oraz działaczy społecznych, a także rodziny 
Krukierków, młodzież szkolna przedsta-
wiła program słowno-muzyczny poświę-

W 80. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej,
oddano hołd polskim żołnierzom

1 grudnia 2019 roku w piękne, nie-
dzielne popołudnie, w lesie na wzgórzu Pa-
chanowa, oddano hołd polskim żołnierzom 
biorącym udział w kampanii wrześniowej 
w 1939 roku. W miejscu pierwotnego 
pochówku śp. szer. Franciszka Kota, żoł-
nierza II Kompanii i Batalionu „Dukla” II 
Pułku Piechoty Korpusu Ochrony Pogra-
nicza „Karpaty”. Ten symboliczny grób 
odnowiono z inicjatywy mieszkańców wsi 
Równe, a wykonawcą woli było Regio-
nalne Towarzystwo Historyczne i w miej-
scu pierwotnego pochówku postawiono 
obelisk z tablicą pamiątkową o treści:

W hołdzie
Poległemu Żołnierzowi Września 

w 80. Rocznicę wybuchu
II wojny Światowej

Mieszkańcy Równego

W uroczystości, którą otworzył, witając 
gości radny z Równego, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Dukli , sołtys Równego  

i członek zarządu RTH w Równem Ma-
riusz Folcik również wzięli udział: ks. 
proboszcz rówieńskiej parafii pw. św. 
Mikołaja Wojciech Kisiel, zastępca bur-
mistrza Dukli Łukasz Piróg, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Dukla Zbigniew Żywiec, 
zastępca Nadleśniczego Stanisław Gazda, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Równem 
Katarzyna Reczkowska-Buryła wraz z 
drużyną harcerską „Watra” działającą przy 
szkole, strażacy z OSP Równe, członkowie 
Regionalnego Towarzystwa Historycznego  
z Równego, mieszkańcy Równego i Zboisk. 
Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem 
sztandaru SP w Równem i odśpiewaniem 
hymnu narodowego, a także deklamacją 
wiersza autorstwa nauczycielki z Równego 
Beaty Bek. Prezes Regionalnego Towa-
rzystwa Historycznego Krzysztof Buczek 
powiedział m.in.: …….Franciszek Kot miał 
22 lata kiedy oddał swoje życie za Polskę. 
Stoimy tu dzisiaj, aby oddać hołd nie tylko 
szeregowcowi Franciszkowi Kotowi, ale 
wszystkim żołnierzom Batalionu Dukla 

z II Pułku Piechoty Korpusu Ochrony 
Pogranicza

”Karpaty”, którzy we wrześniu 1939 
roku bronili naszej pięknej ziemi przed 
hitlerowskim najeźdźcą. Następnie ks. pro-
boszcz modlił się za poległych i poświecił 
obelisk. Po modlitwie złożono wieńce  
i kwiaty na symbolicznej mogile Żołnierza 
Września i zapalono znicze. Po uroczy-
stości przewodniczący Mariusz Folcik 
podziękował wszystkim za udział w wyda-
rzeniu, a także za pomoc w realizacji tego 
przedsięwzięcia, szczególnie Przedsiębior-
stwu Produkcji Materiałów Drogowych 
w Rzeszowie, Kamieniołomowi Dukla za 
przekazanie kamienia na obelisk. 

O historii szer. Franciszka Kota pisa-
liśmy we wrześniowym numerze Dukli.pl 
z 2017 roku w artykule autorstwa Janusza 
Kubita pt. Bronili Dukli w 1939 roku. 
Cytuję: Po wysadzeniu mostu żołnierze 
2 Kompanii wycofywali się w kierunku 
wschodnim tj. w kierunku Jasionki. Wyco-
fanie kompanii następowało zboczami jaru 
i jarem w kierunku wschodnim. Nieprzyja-
ciel usadowiony na południowym skraju 
Pachanowej zadał ogniem karabinów ma-
szynowych polskiemu oddziałowi ciężkie 
straty w zabitych i rannych, oraz w koniach 
i sprzęcie. Stosując manewr okrążenia, 
trzech niemieckich żołnierzy na motocyklu 
z koszem podjechało na stok wzgórza Pa-
chanowa i na wyrębie leśnym zajęło stano-
wisko z karabinem maszynowym. Dwóch 

Zabawa andrzejkowa  
dla dzieci w Nowej Wsi!

30 listopada br. Dom Ludowy w Nowej Wsi gościł wróżki, prześliczne księżniczki, motylki, 
nie zabrakło również piłkarzy oraz służb mundurowych, którzy strzegli naszego bezpieczeń-
stwa. Był to prawdziwy zlot niesamowitych dzieci, które swoją energią i entuzjazmem tworzyły 
wspaniały, integracyjny scenariusz tego dnia. 

Cieszę się, że podczas imprezy widać było na ich twarzach ogrom beztroskiego uśmiechu, 
zadowolenia i dziecięcej radości. Przygotowane przez cudowne Panie animatorki z firmy „Prze-
bieranka” różnego rodzaju konkurencje, tańce i zabawy cieszyły się olbrzymim zaangażowa-
niem uczestników. 

W trakcie naszego spotkania, rozstrzygnięto również konkurs plastyczny pn. „Wybieram 
trzeźwość” zorganizowany w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecz-
nym w Gminie Dukla. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat uzależnień, uświa-
domienie szkodliwego wpływu używek na organizm człowieka oraz rozwijanie zainteresowań 
plastyczno- manualnych.

Dziękuję Zastępcy Burmistrza Dukli Panu Łukaszowi Piróg za obecność i życzliwość oraz 
niezawodnym członkom naszego Stowarzyszenia za pomoc w organizacji tego pięknego wyda-
rzenia (pizza, pierożki, ciasta i inne smakołyki) podbijały serca i dodawały tak potrzebnej tego 
dnia, energii… Był to czas pełen radości i niespodzianek, a nasze Stowarzyszenie raz kolejny 
udowodniło siłę wspólnoty lokalnych społeczności. 

Teresa Belcik
Prezes Stowarzyszenia „Razem lepiej”, fot. str. 17

cony patronom szkoły: Marii i Michała 
Krukierków, a także ich rodziny. Podczas 
przedstawienia ukazano, że Krukierkowie 
byli dobrymi ludźmi, uczyli patriotyzmu 
(Michał Krukierek był uczestnikiem  
I wojny światowej, ranny pod Niskiem, 
dostał się do niewoli rosyjskiej i zesłano go 
na Syberię skąd wrócił pod koniec 1921 r.) 
szacunku, wiary - te cechy charakteru wy-
eksponował ksiądz Jan Sporniak podczas 
homilii. Krukierkowie wpływali na organi-
zację życia wsi – organizowali kursy kroju, 
szycia, gotowania i pieczenia. W okresie 
letnim przyjmowali na kolonie młodzież, 
która na co dzień mieszkała w innych czę-
ściach kraju.

Przedstawienie zakończyła dyrektorka 
szkoły wierszem, który można odczytać 
jako motto życiowe patronów: 

„Bo życie, jak jedna chwila mija, nim się 
obejrzysz, kres jego przychodzi.

I nigdy nie wiesz jak długo jeszcze będzie 
po ziemi chodził.

Przeżyj go zatem najlepiej jak umiesz, żyj 
dla drugiego człowieka.

Bo szczęście prawdziwe tylko wtedy będzie 
na Ciebie czekać. 

Pamiętaj zawsze, by dawać siebie, by serce 
nie na dłoni. 

I nawet jeśli będziesz daleko, twe szczęście 
Cię dogoni. 

Gdy dobroć swą okażesz komuś i cząstkę 
siebie podarujesz, 

Już wkrótce w swoim życiu podwójną do-
broć bliźniego poczujesz.

Jeśli szukasz szczęścia i sensu bycia, wiedz, że
Tylko życie poświęcone innym, warte jest 

przeżycia.”

W związku z zbliżającym się świętem 
Niepodległości o godzinie 11:11 odśpie-
wano 4 zwrotki hymnu państwowego.

Agnieszka Matusik
Fot. str.11

obsługiwało broń, a jeden był  
w ubezpieczeniu przy motocyklu.

Od szosy dukielskiej, w okolicy 
gdzie kiedyś była leśniczówka na 
Popardach, terenową drogą tzw. Ba-
łonówką, wycofywało się na dwóch 
wojskowych biedkach dwóch pol-
skich żołnierzy. Gdy byli już w

odległości kilkuset metrów od 
szosy i nie spodziewali się w tym 
miejscu nieprzyjaciela, niemieccy 
żołnierze ze stoku Pachanowej 
otworzyli do nich ogień z karabinu 
maszynowego. Widoczność była do-
bra, albowiem las w tym miejscu był 
wycięty, po wykupieniu go przez ży-
dów. Konie w obydwu biedkach zo-
stały wystrzelane i padły na ziemię. 
Jeden z żołnierzy poległ, a drugiemu 
udało się zbiec i poprzez Kłapowy 
Potok dotarł do zabudowań Rów-
nego, skąd po odpoczynku udał się 
w dalszą drogę. Poległy żołnierz po 
pewnym czasie został pochowany na 
miejscu zdarzenia przez równianina 
Karola Patlę. Pochodził on z lubel-
skiego i nazywał się Franciszek Kot. 
Ustalono to na podstawie legityma-
cji służbowej przy nim znalezionej, 
która była przechowywania w Rów-
nym. Po zakończeniu wojny, jeszcze 
w latach czterdziestych, przybyła  
w to miejsce jednostka saperów  
z Rzeszowa i dokonała

ekshumacji zwłok poległego. 
Wówczas też przekazano wojsku le-
gitymację żołnierza KOP. Do dzisiaj 
w pierwotnym miejscu pochówku 
Franciszka Kota w rówieńskim lesie 
jest starannie utrzymana wygro-
dzona mogiła z tablicą informującą 
o śmierci nieznanego żołnierza.

Jak się okazuje dokładna data 
śmierci szer. Franciszka Kota nie 
jest dokładnie znana, o czym powie-
dział mi Bolesław Patla syn Karola 
Patli, który pochował go kilka dni 
po śmierci w 1939 roku i przez całe 
lata opiekował się mogiłą w lesie na 
Pachanowej. Według niego zginął 
około 15 września od bomby lotni-
czej, które zrzucali Niemcy na teren 
pogranicza właśnie w tym terminie. 
Pamięta jak ojciec mówił, że pocho-
dził z województwa łomżyńskiego. 
Po wojnie Karol Patla odesłał doku-
menty do jego rodziny. Nigdy jednak 
żadnego potwierdzenia nie otrzymał. 
Bolesław Patla ma obecnie 74 lata, 
obiecał sobie wyjaśnienie tej zawiłej 
sprawy.

Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. okładka tył

Nowy krzyż na Trohańcu
Turyści przemierzający Otryt w Bieszczadach znają 

krzyż upamiętniający poległych w I wojnie pod szczy-
tem Trohańca (939 m n.p.m.), kulminacji pasma Otrytu.  
W krwawych walkach straciły wówczas życie tysiące żoł-
nierzy obu walczących stron. Jedyną tego pamiątką w oko-
licy był, stojący przy obecnym szlaku konnym, skromny 
krzyż postawiony w 2000 roku, który z czasem zniszczał.

Zastąpił go autentyczny krzyż sprzed 100 lat, odzy-
skany po renowacji cmentarza w Skwirtnem w Beskidzie 
Niskim, który do blasku przywrócił Ryszard Majka, 
słynny przewodnik beskidzki z Krosna. Ma on zresztą za 
sobą renowacje kilkunastu tego typu krzyży, które stanęły 
przed laty na leśnych cmentarzach w Beskidzie Niskim, 
Bieszczadach i na Pogórzu. 

Montażem krzyża zajęli się leśnicy z Nadleśnictwa 
Lutowiska. 

- Pod Trohańcem, tuż przy szlaku, znajdują się liczne mogiły węgierskich żołnierzy, które ten 
krzyż upamiętnia, sporo tu śladów wojny w postaci okopów, transzei i odłamków ciągle znaj-
dowanych po lesie – zaznacza Rafał Osiecki, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Lutowiska. 

Wkrótce na krzyżu pojawi się też tabliczka z tekstem, widniejącym tam wcześniej. To in-
skrypcja pochodząca z jednego z cmentarzy wojennych w Beskidzie Niskim. 

„Nie płaczcie, że leżymy tak z dala od ludzi,
A burze już nam nieraz we znaki się dały,
Wszak słońce co dzień rano tu nas wcześniej budzi,
I wcześniej okrywa purpurą swej chwały”.
Poległym żołnierzom węgierskim na polu chwały - zima 1914 – 1915”
W walkach w Bieszczadach poległy setki tysięcy żołnierzy walczących wojsk – w obu ar-

miach byli wówczas Polacy zmuszeni do służby w wojsku zaborców.
Tekst: Edward Marszałek

Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie 
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Z Robertem Brulińskim prezesem zarządu 
Dukielskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego rozmawia  
Krystyna Boczar-Różewicz

Robert Bruliński praktykujący prawnik – radca prawny, pasjonat myślistwa i ko-
lekcjoner broni palnej, od prawie roku prezes zarządu Dukielskiego Stowarzyszenia 
Strzeleckiego.

broni. W tym właśnie roku zmieniła się 
ustawa o broni i amunicji dopuszczając 
posiadanie broni w celu kolekcjoner-
skim i ustalając konkretne warunki jakie 
trzeba spełnić aby uzyskać takie pozwo-
lenie. Wprowadzono również pozwolenie 
na posiadanie broni przez członków grup 
rekonstrukcyjnych, warunkiem otrzyma-
nia takiego pozwolenia jest przynależ-
ność do stowarzyszenia zajmującego się 
rekonstrukcją historyczną, a broń którą 
posiadają członkowie tych grup jest 
przystosowana do strzelania wyłącznie 
amunicją ślepą.

KBR: Kto w Polsce może mieć broń? 

Robert Bruliński: W Polsce broń może 
mieć każdy kto otrzyma pozwolenie na 
jej posiadanie, które wydawane jest za-
sadniczo przez Komendanta Wojewódz-
kiego Policji. Zaznaczam, że mówimy  
o osobach cywilnych, a nie służbach 
mundurowych. Każdy kto posiada broń 
ma legitymację posiadacza broni, w któ-
rej zarejestrowany jest każdy egzemplarz 
posiadanej broni. W polskich przepisach 
określonych jest 9 celów posiadania 
broni. W każdym z tych 9 celów inne są 
warunki otrzymania pozwolenia na broń. 
Do celów ochrony osobistej mamy w Pol-
sce najmniej wydanych pozwoleń. Dla-
tego, że trzeba udowodnić stałe i ponad 
przeciętne zagrożenie życia lub zdrowia. 
Najwięcej broni do ochroni osobistej po-
siadają biznesmeni i celebryci. W przy-
padku broni do ochrony osób i mienia 
mamy do czynienia z firmami ochroniar-
skimi, które swoim pracownikom orga-
nizują szkolenia i taki pracownik może 
wystąpić o wydanie indywidualnego po-

Krystyna Boczar-Różewicz: Kiedy 
powstało Dukielskie Stowarzyszenie 
Strzeleckie, ilu ma członków i jak 
można zostać jego członkiem?

Robert Bruliński: Dukielskie Stowarzy-
szenie Strzeleckie powstało w grudniu 
2018 roku, a 8 marca tego roku zostało 
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. Na dzień dzisiejszy skupia 
dziesięciu członków. Zainteresowanie 
przynależnością do naszego Stowarzy-
szenia jest bardzo duże. Założyliśmy jed-
nak, że nie ilość lecz jakość jest ważna, 
zatem każdy kandydat do naszego Stowa-
rzyszenia podlega weryfikacji. 

KBR: Co zatem trzeba spełnić, aby 
wejść w szeregi Waszego Stowa-
rzyszenia? Kto przeprowadza we-
ryfikację kandydatów na członków 
Stowarzyszenia?

Robert Bruliński: Trzeba dać się poznać 
jako osoba zaangażowana w działalność 
naszej organizacji i przede wszystkim 
być odpowiedzialnym człowiekiem. Nie 
przyjmujemy furiatów, frustratów, ludzi 
niedojrzałych. Przyjmujemy pasjonatów 
broni w pozytywnym tego słowa znacze-
niu i osoby odpowiedzialne. Nie oznacza 
to, że przyjmujemy tylko osoby które 
mają już doświadczenie z bronią. Obec-
nie jednak większość naszych członków 
to myśliwi i funkcjonariusze różnych 
służb mundurowych. Mamy również  
w swoich szeregach członków, którzy 
wcześniej nie mieli do czynienia z bro-
nią, albo ich kontakt z bronią był bardzo 
niewielki. Weryfikację przeprowadza 
zarząd Stowarzyszenia na różnego ro-
dzaju imprezach, treningach strzelec-
kich, które jak na razie odbywamy na 
strzelnicy Zakładu Karnego w Łupkowie. 
Obserwujemy taką osobę, wymagamy 
zaangażowania, odpowiedzialności  
i punktualności. Sprawdzamy kandydatów  
w pracach przy organizowanych przez 
nas wydarzeniach, takich jak np. pokaz 
broni palnej historycznej i współczesnej, 
który odbył się 17 listopada br. w Mu-
zeum Historycznym – Pałac w Dukli.

KBR: Jakie cele ma Stowarzyszenie?

Robert Bruliński: Cele szczegółowe 
naszego Stowarzyszenia określa sta-
tut. Ogólnym naszym celem jest rozwój  
i upowszechnienie sportu strzeleckiego, 
rekreacji strzeleckiej i propagowanie 
tradycji strzelectwa i kolekcjonerstwa 
broni i militariów, a także zrzeszanie 
osób zajmujących się kolekcjonerstwem 
w zakresie broni, amunicji i militariów. 
Na terenie dukielszczyzny nie ma żad-
nej organizacji, która mogłaby pomóc 
osobom, chcącym uzyskać pozwolenie 
na broń, w realizacji pasji strzeleckiej, 
a także pasji kolekcjonerskiej. Człon-
kostwo w naszym Stowarzyszeniu daje 
możliwość uzyskania pozwolenia na 
broń do celów kolekcjonerskich. Są 
kolekcjonerzy znaczków, monet, czy też 
inni i na takie hobby pozwolenia nie po-
trzeba, nie potrzeba również pozwolenia 
na posiadanie broni białej i miotającej  
(z wyjątkiem kuszy), natomiast na kolek-
cjonowanie broni palnej w Polsce pozwo-
lenie jest wymagane. Wyjątkiem jest broń 
czarnoprochowa, czyli broń rozdzielnego 
ładowania strzelająca za pomocą prochu 
czarnego, a nie za pomocą nabojów sca-
lonych. Można ją kupić mając 18 lat, na 
podstawie dowodu osobistego. Taka broń 
jest nierejestrowana, a nawet można ją 
kupić przez internet i zamówić przywóz 
kurierem. 
Celem naszego Stowarzyszenia jest 
oswajanie ludzi z bronią i takie założenie 
miała organizowana przez nas wystawa 
w muzeum dukielskim kilka dni temu,  
a także piknik strzelecki na strzelnicy  
w Łupkowie w tym roku. Zauważyliśmy, 
że ludzie bardzo garną się do broni. Po-
kazała to właśnie wystawa w muzeum, 
którą w godzinach od 10.00 do 15.00 
odwiedziło kilkaset osób.

KBR: Czy istnieją w Polsce tego typu 
stowarzyszenia jak Wasze, wyłącza-
jąc Polski Związek Łowiecki?

Robert Bruliński: Myśliwi to największa 
w Polsce grupa osób posiadająca broń, 
jest nas około 130 tys. Natomiast sto-
warzyszenia kolekcjonerskie zaczęły po-
wstawać dość powszechnie od 2011 roku 
ze względu na potrzeby kolekcjonerów 

zwolenia na broń. Wcześniej musi zdać 
zorganizowany przez Policję egzamin 
teoretyczny i praktyczny z bezpiecznego 
posługiwania się bronią. Cel łowiecki - w 
tym przypadku egzamin z bezpiecznego 
posługiwania się bronią palną zdaje się 
w Polskim Związku Łowieckim. Stanowi 
on część egzaminu kończącego kurs 
dla nowych myśliwych. Cel sportowy 
- wymagana jest przynależność do Pol-
skiego Związku Strzelectwa Sportowego,  
a egzamin teoretyczny i praktyczny z po-
sługiwania się bronią zdaje się w PZSS. 
Jednak żeby uzyskane pozwolenie utrzy-
mać, trzeba przynajmniej raz w roku 
brać udział w zawodach strzeleckich. 
Jeśli chodzi o broń do rekonstrukcji hi-
storycznej, trzeba być członkiem grupy 
rekonstrukcyjnej, a broń którą posiadają 
członkowie tych grup jest przystosowana 
do strzelania amunicja ślepą. Używana 
jest do rekonstrukcji bitew, potyczek. 
Kolejny cel to cel kolekcjonerski o któ-
rym już mówiliśmy. Ciekawy jest cel pa-
miątkowy, gdyż dotyczy posiadania broni 
odziedziczonej w spadku (bardzo często 
zabytkowej), która również może być bro-
nią w pełni sprawną i działającą. Kolejny 
cel posiadania broni to cel szkoleniowy  
i dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą w zakresie szkoleń strzelec-
kich, np. właścicieli strzelnic. Ostatni cel 
to tzw. cel „inny” - jest jakby wymyślony 
przez ustawodawcę na wszelki wypadek. 
W Polsce broń może posiadać każdy 
kto uzyska pozwolenie na broń zgodnie 
z wymienionymi wcześniej 9 celami lub 
osoba, która pójdzie do sklepu z bronią 
i kupi broń czarnoprochową. Ta ostat-
nia nie jest rejestrowana i nie wiadomo 
dokładnie ile takiej broni znajduje się 
w rękach naszych rodaków (szacuje się 
nawet na setki tysięcy egzemplarzy),  
a broń taka w nieodpowiednich rękach 
może być równie niebezpieczna jak broń 
wymagająca pozwolenia. Należ jednak 
podkreślić, że przestępstwa z użyciem 
broni palnej posiadanej legalnie prawie 
się nie zdarzają, to samo dotyczy broni 
czarnoprochowej mimo, że jest niereje-
strowana i można ją posiadać bez żad-
nego zezwolenia. Wynika z tego, że broń 
legalną posiadają w naszym kraju głów-
nie praworządni obywatele. Uważam, że 
osoby posiadające pozwolenie na broń 
są bardziej odpowiedzialne od przecięt-
nego zjadacza chleba. 

KBR: Kiedy otrzymamy pozwolenie na 
broń?

Robert Bruliński: Pozwolenie na broń 

wydawane jest na wniosek 
osoby zainteresowanej w 
drodze decyzji administra-
cyjnej. Warunkiem podsta-
wowym jest ukończenie 21 
lat (z wyjątkiem pozwolenia 
sportowego i łowieckiego 
– tutaj wystarczy 18 lat). 
Właściwy organ Policji 
wydaje pozwolenie na 
broń, jeżeli wnioskodawca 
nie stanowi zagrożenia dla 
samego siebie, porządku 
lub bezpieczeństwa pu-
blicznego oraz przedstawi 
ważną przyczynę posia-
dania broni. Do wniosku 
należy dołączyć m.in. 
orzeczenie lekarskie i psy-
chologiczne uzyskane po 
wcześniejszych badaniach 
lekarskich określających 
stanu naszego zdrowia,  
w tym psychiatrycznych  
i psychologicznych. Bada-
nia te służą ustaleniu czy 
nie należymy do kręgu osób 
które nie mogą posiadać 
broni palnej. Czasami też 
wymagane jest odbycie właściwego kursu 
- w zależności od celu posiadania broni. 
W przypadku celu kolekcjonerskiego wa-
runkiem jest członkostwo w stowarzysze-
niu kolekcjonerskim i zdanie egzaminu 
zorganizowanego przez Policję – teore-
tycznego i praktycznego z bezpiecznego 
posługiwania się bronią. W każdym przy-
padku gdy ubiegamy się o pozwolenie na 
broń niezbędne jest również przeprowa-
dzenie wywiadu środowiskowego przez 
dzielnicowego. Na podstawie wydanej 
decyzji administracyjnej otrzymujemy 
zezwolenie na zakup broni (tzw. promesę) 
z którą możemy udać się do sklepu i za-
kupić wymarzoną broń. Zakupioną broń 
mamy obowiązek zarejestrować w KWP 
w terminie 5 dni od dnia zakupu. Należy 
dodać, że w przypadku posiadania broni 
do celów łowieckich i do celu ochrony 
osobistej badania lekarskie robimy raz 
na 5 lat, w pozostałych przypadkach 
badania lekarskie wymagane są jedno-
razowo, przed otrzymaniem pozwolenia.

KBR: Jak wyglądają statystyki jeśli 
chodzi o broń palną i posiadaczy broni 
palnej w Polsce w porównaniu do in-
nych krajów Europy?

Robert Bruliński: Jeśli chodzi o posiada-
nie broni przez osoby cywilne to Polska 
jest jednym z najbardziej rozbrojonych 

krajów w Europie. Na 100 mieszkańców 
przypada u nas 1,3 sztuki broni palnej. 
Za nami jest jedynie Litwa i Rumunia – 
0,7 sztuki. Jeśli chodzi o ilość posiadaczy 
broni palnej, to statystycznie w Polsce 
na 1000 mieszkańców broń posiada 
5,4 osoby. W tym przypadku plasujemy 
się również na szarym końcu w Euro-
pie - za nami jest jedynie Holandia (4,2 
osoby/1000) i Albania (0,1 osoby/1000). 
Należy jednak zauważyć, że Albania ma 
taki wskaźnik ze względu na to, że prawie 
wszyscy posiadacze broni w tym kraju 
posiadają broń nielegalnie, na co władza 
milcząco pozwala. Najbardziej uzbrojo-
nym narodem w Europie są Szwajcarzy 
- 45,7 szt./100 mieszkańców i Finowie – 
45,3 szt./100 mieszkańców. Zdecydowa-
nie lepiej od nas wypadają nasi sąsiedzi: 
Niemcy 30,3 szt./100 mieszkańców, Czesi 
– 16,3 szt./100 mieszkańców, Słowacy – 
8,3 szt./100 mieszkańców, Ukraińcy – 6,6 
szt./100 mieszkańców, a nawet Rosjanie 
– 8,9 szt./100 mieszkańców. Podane dane 
są z roku 2014. 
Moim zdaniem pomimo zmiany ustroju 
w 1989 roku władza w Polsce robiła 
wszystko, aby obywatelom wybić broń  
z głowy i to się udało. Pomimo złago-
dzenia przepisów w 2011 roku badania 

Zdjęcie legitymacji posiadacza broni.

Robert Bruliński
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Dzień patronów Szkoły 
Podstawowej w Równem

Świętowali Dzień Seniora

Pokaz broni palnej  
historycznej i współczesnej

socjologiczne nadal pokazują, że nie 
chcemy mieć broni i nie chcemy również, 
żeby inni Polacy broń posiadali. Moim 
zdaniem wynika to z ignorancji, niewie-
dzy i strachu, ponieważ ludzie nie znają 
broni, a co za tym idzie boją się jej. Ce-
lem naszego stowarzyszenia, może takim 
trochę górnolotnym, jest podniesienie 
naszych statystyk na tle Europy. Broń 
sama w sobie nie jest bowiem groźna, 
groźni są tylko ludzie, którzy ją posiadają 
nie umiejąc się nią posługiwać lub posłu-
gują się nią w celach przestępczych. Mó-
wić, że broń zabija to tak jakby mówić, 
że długopisy robią błędy ortograficzne,  
a łyżki odpowiadają za nadwagę.

KBR: Jaka jest cena broni palnej  
w Polsce? 

Robert Bruliński: Od kilkuset złotych 
nawet do wartości średniej klasy auta –  
w zależności od egzemplarza.

KBR: Obywatelom Stanów Zjednoczo-
nych konstytucja zapewnia prawo 
do posiadania broni. Jak to jest na-
prawdę ?

Występ artystyczny w wykonaniu seniorów z Gminnego Klubu Seniora w Dukli
Fot. Agnieszka Matusik

Wystawę tłumnie odwiedzili mieszkańcy gminy i okolic

Broń krótka na pokazie w muzeum w Dukli

Wystawiona broń to broń kolekcjonerska

W Muzeum Historycznym - Pałacu 
w Dukli 17 listopada br. odbył się pokaz 
broni palnej historycznej i współczesnej 
zorganizowany przez Dukielskie Sto-
warzyszenie Strzeleckie we współpracy 
z naszym Muzeum. Stowarzyszenie 
to zostało założone 8 marca tego roku 
i zajmuje się głównie popularyzacją 
strzelectwa praktycznego, sportowego 
i rekreacyjnego z broni palnej oraz 
promowaniem kolekcjonerstwa broni 
dawnej i nowej, artefaktów militarnych  
i pamiątek historycznych, a także szerze-
niem wiedzy na temat broni, militariów, 
historii oręża. Celem tej organizacji jest 
prowadzenie działalności wychowaw-
czo-popularyzatorskiej, podnoszenie 
sprawności fizycznej oraz poziomu wy-
szkolenia praktycznego i teoretycznego 
w zakresie strzelectwa, a tym samym or-
ganizowanie czasu wolnego dorosłych, 
dzieci i młodzieży, promowanie postaw 

Robert Bruliński: Druga poprawka do 
konstytucji Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki Północnej mówi, że „prawo ludzi do 
posiadania i noszenia broni nie ulegnie 
naruszeniu”. W związku z tym tego prawa 
nie wolno nikomu odebrać bez wyroku 
sądu. Ale, władza jak to władza – obawia 
się uzbrojonych obywateli i zawsze chce 
to prawo ograniczać, w związku z czym 
różnie to wygląda w 50 stanach. W nie-
których stanach można posiadać i nosić 
broń, ale wyłącznie w domu, w innych są 
ograniczenia co do pojemności maga-
zynka np. może być tylko na 10 nabojów, 
jeszcze w innych są ograniczenia co do 
noszenia broni w sposób skryty, np. pod 
marynarką i trzeba mieć na to specjalne 
pozwolenie. Większość stanów zabra-
nia posiadania broni samoczynnej tzn. 
strzelającej ogniem ciągłym lub seriami.  
W Polsce cywilni posiadacze broni 
również nie mogą posiadać broni samo-
czynnej. Mogą posiadać wyłącznie broń 
strzelającą ogniem pojedynczym. Wy-
jątkiem jest sytuacja, kiedy posiadamy 
broń do celów szkoleniowych i szkolimy 

u dokończenie ze str. 9

Wywiad z Robertem Brulińskim uzbrojone formacje obronne (SUFO).  
W USA najbardziej liberalne prawo doty-
czące posiadania broni jest w Teksasie i 
Kolorado. Nie ma tam obowiązku posia-
dania zezwolenia na broń, nie obowią-
zuje tam praktycznie żaden z powyższych 
zakazów i można tam posiadać też broń 
strzelającą ogniem ciągłym. Znamienne 
jest to, że np. siedemnastolatek może tam 
kupić w sklepie broń (bocznego zapłonu), 
a alkohol może legalnie kupić dopiero po 
ukończeniu 21 roku życia. Jeżeli chodzi 
o ilość jednostek legalnej broni na 100 
mieszkańców to w USA wynosi ona od 88 
do ponad 100 (trudności z oszacowaniem 
wynikają z tego, że w niektórych stanach 
broń nabywana jest legalnie nawet bez 
konieczności jej rejestracji). Są to dane 
z 2015 roku i należy dodać że wskaźnik 
ten ma dynamiczną tendencję wzrostową.

KBR: Jakie plany ma Stowarzyszenie?

Robert Bruliński: Marzymy o własnej 
strzelnicy i mocno wierzę że taka strzel-
nica w okolicach Dukli powstanie.

KBR: Bardzo dziękuje za rozmowę.

mieli możliwość zapoznać się z historią 
poszczególnych typów broni, ze sposo-
bem jej obsługi, jak również dowiedzieć 
się na temat aktualnego stanu prawnego 
posiadania broni palnej w Polsce, a także 
porozmawiać o innych zagadnieniach  
z pasjonatami strzelectwa, łowiectwa 
oraz kolekcjonerstwa broni palnej. 

Aleksandra Żółkoś

patriotycznych i krzewienie polskiej tra-
dycji strzelectwa.

Z działalnością tego Stowarzysze-
nia można było się zapoznać podczas 
pokazu broni palnej w dukielskim Mu-
zeum. Setki osób odwiedziło wystawę, 
jak powiedział prezes Stowarzyszenia 
Robert Bruliński: zainteresowanie prze-
szło nasze najśmielsze oczekiwania (…), 
najwyraźniej widać, że jest potrzeba w 
społeczeństwie popularyzacji posiada-
nia broni, informowania że przy zacho-
waniu podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa nie jest to nic niebezpiecznego, 
broń jest zwykłem narzędziem służącym 
do uprawiania np. sportu, rekreacji, do 
tego aby zapoznać się z obsługą broni, 
do propagowania obronności”.

Na wystawie członkowie Stowarzy-
szenia zaprezentowali 50 jednostek broni 
palnej, myśliwskiej i sportowej, histo-
rycznej i współczesnej. Zainteresowani 
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Dukielski rynek w 1939 roku Dukielski rynek w 1939 roku 
Centralnym placem miasta jest z reguły 

czworokątny rynek, przy którym znajdują 
się budynki, a wewnątrz usytuowany jest 
zwykle ratusz. Na naszym terenie akcje 
osiedleńczą na zasadach prawa magdebur-
skiego przyjętego od tego miasta, prowa-
dzono głównie w XIV wieku za panowania 
króla Kazimierza III zwanego Wielkim. 
Zasadźca miasta otrzymywał od monarchy 
pisemny dokument lokacji wystawiany  
w kancelarii królewskiej, w którym okre-
ślano teren lokacji oraz przywileje zwią-
zane z tym procesem, w tym okres tzw. 
wolnizny, kiedy nie płacono jeszcze po-
datków. Dla mieszczan zamieszkujących 

zurbanizowany teren, prestiżową sprawą 
było posiadanie swego budynku w rynku 
lub jego okolicach, gdzie z reguły koncen-
trowało się życie gospodarcze, towarzyskie 
oraz znajdowały się znaczące instytucje 
miejskie (ratusz, waga, targ, kościół, sąd 
ławniczy etc.). Nadanie prawa miejskiego 
Dukli nastąpiło w 1380 roku, chociaż już 
wcześniej tereny najniższej przełęczy 
łańcucha karpackiego były zasiedlane 
przez różne ludy. Od tego czasu należy 
liczyć urbanizację lokacyjnego centrum 
miejscowości, którym jest niewątpliwie 
rynek. W pierwszej kolejności właśnie 
tam powstawały zabudowania; pierwsze 

zapewne drewniane i nieliczne murowane;  
a z biegiem czasu murowanych przyby-
wało coraz więcej, albowiem były trwalsze  
i bezpieczniejsze w użytkowaniu, gdy 
ogień często trawił cale kwartały zabu-
dowań. Dukla jeszcze za czasów staro-
polskich znana była ze znacznej ilości 
zamieszkujących ją izraelitów, w stosunku 
do ogólnej ilości mieszkańców miasteczka. 
Z biegiem czasu, podobnie jak w innych 
miejscowościach przez nich zamieszkiwa-
nych, dzięki swojej skrupulatności i umie-
jętnemu prowadzeniu interesów, zajmowali 
oni lukratywne nieruchomości położone  
w centralnych miejscach zurbanizowanego 
centrum i jego okolic. 

Domy na dukielskim rynku pierwot-
nie były drewniane, a po pożarze w roku 
1758, partery miały murowane, zaś piętra 
- drewniane. W XVIII wieku zabudowa 
rynku otoczona była podcieniami (podsie-
niami). W nocy z 20/21 października 1810 
roku pożar zniszczył dach na dukielskim 
kościele i dzwonnicy. Dopiero po czterech 
latach dokonano odbudowy tak powsta-
łych zniszczeń. Po pożarze w 1819 roku 
budynki rynku zostały przebudowane, 
pozostałościami po tym są piwnice przed-
prożne pierzei zachodniej oraz do 1944 
roku parterowa zabudowa z podsieniami 
pierzei wschodniej. W roku 1821 wielki 
pożar zniszczył pałac dukielski, archi-
wum kościelne wraz z biblioteką i całym 
wyposażeniem. 

28 czerwca 1849 roku (o trzy kwadranse 
na trzecią z południa), na strychu oberży 
Jędrzeja Iwanickiego rozgorzał pożar.  
W przeciągu jednej tylko chwili cały budy-
nek ogarnęły płomienie i szybko przerzu-
ciły się na sąsiednią, pobliską zabudowę. 
Równocześnie zaczęły palić się także za-
budowania dworskie majątku Cezara Mę-
cińskiego, w których zlokalizowano skład 
rosyjskiego prochu, ale ogień udało się  
w tej lokalizacji szybko ugasić. Szczególnie 
ucierpiały i spłonęły zabudowania po obu 
stronach ulicy zmierzającej na Barwinek, 
aż do apteki w jej ówczesnej lokalizacji. 
Następnie płomienie objęły ratusz oraz po-
łudniową i zachodnią pierzeję rynku wraz 
z pobliskimi zabudowaniami. Wielka po-
moc w gaszeniu pożaru okazana została ze 
strony austriackiego i rosyjskiego wojska 
stacjonującego wówczas w okolicy Dukli 
i polegała ona głównie na zrzucaniu z do-
mów ich drewnianych dachów, jakże łatwo-
palnych, bo wykonanych z klepek gonto-
wych powszechnie wówczas stosowanych. 
Udało się uratować północną i wschodnią 
pierzeję rynku, ale spłonęło doszczętnie 

Pan Stanisław Pac  
świętował setne urodziny

Z wizytą u pani 
Anny Szubrycht

Stanisław Pac
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Pan Stanisław Pac  
z córką Alicją, Burmi-

strzami Dukli i zastępcą 
kierownika USC

Pani Anna Szu-
brycht z rodziną, 
burmistrzem Dukli 
i zaproszonymi 
gośćmi

Z wizytą  
u Pani Anny Szubrycht

13 listopada br. burmistrz Dukli Andrzej Bytnar złożył życzenia urodzinowe Pani An-
nie Szubrycht, która ukończyła 90 lat. Pani Anna Szubrycht została uhonorowana przez 
Prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w 2016 
roku oraz medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” w 2015 roku. Uroczystość 
wręczenia medalu odbywała się w Dukli, w Muzeum Historycznym – Pałac z udziałem 
Pani Ambasador Izraela Anny Azari. Pani Anna wraz ze swoimi rodzicami ukrywała ro-
dzinę żydowską w czasie okupacji niemieckiej. Życzymy Pani wielu lat życia w zdrowiu, 
wspaniale spędzonych chwil w otoczeniu rodziny i przyjaciół.

kbr

Pan Stanisław Pac  
świętował setne urodziny

26 listopada 2019 roku pan Stanisław Pac obchodził swoje setne urodziny. Jest obec-
nie najstarszym mieszkańcem Dukli i gminy Dukla. Urodził się w Iwli i tam spędził 
dziecięce i młode lata. Długowieczność ma zapisaną w genach, pochodzi z rodziny w 
której żyje się długo. 50 lat mieszkał w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych. Trzy 
lata temu wrócił do Polski, do Dukli. Pracował ciężko, ale zawsze był aktywny, jeździł 
na nartach, dużo spacerował. Zawsze myślałem o Dukli i rodzinnych stronach, o górach 
i pięknych lasach, pięknej dukielskiej roślinności – powiedział pan Stanisław. Na pytanie 
jaką stosował dietę, odpowiedział: lubię wszystko i wszystko jadłem. Po obiedzie piję 
pepsi colę lub coca colę. Pasją pana Stanisława od lat młodzieńczych po dzień dzisiejszy 
jest fotografia. Ma troje dzieci: dwóch synów i córkę, a także ośmioro wnucząt i ośmioro 
prawnucząt. Do dzisiaj prowadzi aktywne życie, spaceruje i fotografuje.

W dzień urodzin odwiedził pana Stanisława burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, zastępca 
burmistrza Dukli Łukasz Piróg i Mirosław Matyka zastępca kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Dukli. Były kwiaty, życzenia i skromny upominek. Pan Stanisław otrzymał 
również list gratulacyjny od premiera Mateusza Morawieckiego. Był bardzo wzruszony 
odwiedzinami burmistrzów. Dostojnemu Jubilatowi życzymy wielu lat życia w zdrowiu 
i dobrej formie.

Krystyna Boczar-Różewicz

ciąg dalszy na str. 14u 

Część I

Północna pierzeja dukielskiego rynku 29 maja 1938 r., podczas 
uroczystości przekazania przez szwadron kawalerii KOP „Bystrzyce” 
społeczeństwu Dukli popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego (SL)

Północna pierzeja dukielskiego rynku 5 czerwca 1938 r., podczas 
uroczystości wręczenia szwadronowi kawalerii KOP „Bystrzyce” 
karabinów maszynowych „Browning” (MH-PD)
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Dukielski rynek w 1939 r.

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

Gminny Konkurs 
Inscenizacji

8 listopada 2019 roku w sali kameralnej Ośrodka Kultury w Dukli odbył się po raz 
kolejny Gminny Konkurs Inscenizacji. Komisja konkursowa w składzie Anna Borek,  
Joanna Szczurek i Norbert Uliasz postanowiła przyznać następujące nagrody  
i wyróżnienia: 

I miejsce - „Co kryje ludzkie serce” - zespół Sine Verbis z Głojsc 
I miejsce - „Rzepka” - zespół Trzeciaki z Łęk Dukielskich 
I miejsce - „Placek” - Sabina Sereda z Iwli 
I miejsce - „Nerwica w granicach normy” - Karolina Delimat z Iwli
I miejsce - „Jest taki kwiat” - grupa z Jasionki 
I miejsce - „Kaplicowy” - Paweł Mazur z Wietrzna 
II miejsce - „Kot w butach” - zespół z Jasionki 
II miejsce - „Kijanki” - zespół z Iwli 
III miejsce - „Wilk u dentysty”- grupa z Iwli 

wyróżnienie - „Bosa osa” - Zofia Szajna z Iwli 
wyróżnienie - „Lokomotywa” - Klaudia Mikołajczyk z Iwli 
wyróżnienie - „Krzyżyk z Olszynki” - grupa z Łęk Dukielskich.

Laureatom gratulujemy!
Artur Szajna, fot. str. 17

Eliminacje 
Gminne

W Ośrodku Kultury w Dukli odbyły 
się Eliminacje Gminne Konkursu Pieśni 
Patriotycznej. Jury w składzie: Mateusz 
Such - historyk, adiunkt w Muzeum Histo-
rycznym Pałac w Dukli, Izabela Jakubczyk 
- wokalistka zespołu „Tołhaje Łęckie” oraz 
Artur Szajna - instruktor muzyki, posta-
nowili wyłonić laureatów oraz wyróżnio-
nych. Na tym etapie nie były przyznawane 
miejsca. Wszelkie informacje dotyczące 
osób które wystąpią na konkursie powiato-
wym będą podane na stronie internetowej 
OK, oraz profilu na Facebook-u. 

KAT I klasa IV - VI (Laureaci) 
Marcelina Albrycht (SP Równe), 
Urszula Jakieła (SP Dukla), 
Filip Wołtosz (SP Jasionka), 
Amelia Dubiel (SP Iwla) 
KAT II klasa VII-VIII (Laureaci) 
Joanna Kawulok (SP Głojsce), 
Katarzyna Świątek (SP Łęki Dukielskie),
Zuzanna Szczurek (SP Równe) 
Wyróżnienia: 
Zofia Baran (SP Dukla), 
Miłosz Wiatr (SP Wietrzno)

Artur Szajna, fot. str. 17

26 domów, a z 40 innych zrzucono dachy, 
co uchroniło je od ognia. Wcześniej, bo 23 
czerwca, car Mikołaj z księciem Iwanem 
Paskiewiczem – namiestnikiem Królestwa 
Polskiego i naczelnym wodzem korpusu 
wojsk rosyjskich tłumiącego powstanie 
węgierskie, pod Żmigrodem dokonali prze-
glądu wojsk rosyjskich. Stąd obecność pod 
Duklą w tamtym czasie wojsk austriackich 
i rosyjskich. 

W lipcu 1884 roku pożar budynków 
przy ulicy Cergowskiej, spłonęły m.in. 
urząd gminny i sąd powiatowy, spaliły się 
104 domy żydowskie i 6 katolickich. 18 
lipca (według ks. Władysława Sarny - 15 
października) 1885 roku pożar na Trakcie 
Węgierskim, rynku i jednej strony ulicy 
Krakowskiej, po mieszkanie burmistrza 
Aleksandra Obłazy, z drugiej po szkołę 
i kościół, ulicę Lwowską po plebanię –  
z jednej i pałac z drugiej strony; ulicę na 
Cergową i to tak, że tylko mała liczba do-
mów nietknięta została. Wiatr południowy 
rzucił żagwie na kościół, skąd przez 
dzwonnicę zaczęły palić się drzewa obok 
kościoła i ogień zaczął przenosić się na 
dach szkolny i w ten sposób cały gmach 
szkolny zgorzał, oddanego do użytkowa-
nia zaledwie cztery lata wcześniej (13 XI 
1881). Budynek szkolny był ubezpieczony 
w Krakowskim Towarzystwie Ubezpie-
czeń, które niezwłocznie całą wartość 
szkody w kwocie 4 200 złotych reńskich 
pokryło. Kierownik szkoły p. Władysław 
Szymański mieszkał przez zimę 1885/1886 
w hotelu Tölvelzkiego, przed mytem. Za-
stępcą burmistrza był Markus Weinberger, 
sekretarz – Maurycy Goldmann. W Dukli 
mieszkało 3 107 mieszkańców, z czego: 
666 obrządku rzymsko-katolickiego, 30 
grecko-katolickiego, 1 ewangelik i 2 410 
izraelitów. Stan czynny majątku gminnego 
wynosił 23 041,94 złotych reńskich, stan 
bierny 7 495, 35 zł. Dochód z poprzed-
niego roku osiągnął 3 462,54 zł, rozchód 
3 380,40 zł. Ponadto dukielski Magistrat 
zatrudniał wówczas dwóch policjantów  
i dwóch stróży nocnych.

Towarzystwo Straży Ogniowej Ochot-
niczej Miasta Dukli, późniejsza nazwa 
Straż Ochotnicza Ogniowa Dukielska, 
powstała 15 grudnia 1889 roku. Jej zało-
życielami byli: dr Karol Reiss, aptekarz 
Juliusz Fiebert, Franciszek Srkal, Alek-
sander Obłaza, Maurycy Goldchammer, 
Leon Lalicki, Władysław Ziembiński. 
Pierwszym naczelnikiem został dr Karol 
Reiss, zastępcą Franciszek Srkal, człon-

kami wydziału zostali: J. Fiebert, M. Gold-
chammer i W. Ziembiński. Do zawiązania 
ochotniczej straży pożarnej w Dukli dwie 
były przyczyny. Pierwszą z nich strasz-
liwy pożar, który prawie połowę miasta  
w perzynę obrócił, drugą obowiązek gminy 
utrzymywania straży pożarnej. Pod prze-
wodnictwem księdza Jana Zwolińskiego 
działający Komitet straż tę założył przy po-
mocy Adama hr. Męcińskiego, dra Karola 
Reissa, Aleksandra Obłazy - burmistrza, 
Juliusza Fieberta – aptekarza, Maurycego 
Goldhamera - sekretarza miejskiego, 
Srkala i Leona Lalickiego. Pierwszym pre-
zesem był dr Reiss, a naczelnikiem Srkal, 
kasę utrzymywał Goldhamer, a sekretarzo-
wał Lalicki. Następnym prezesem był dr 
Kropaczek, naczelnikiem Andrzej Rygiel, 
sekretarzem Erazm Jasiewicz. Na począ-
tek sprawiono dwa kompletne mundury  
z rynsztunkiem. W 1890 roku na gruncie hr. 
Męcińskiego na Blichu obok folwarku przy 
Trakcie Żmigrodzkim, stanęła wieża. Za 
zapomogę otrzymaną od J.C. Mości Naj-
jaśniejszego Pana w wysokości 80 zł reń-
skich sprawiono 2 wozy kołowe na beczki 
z wodą. Kolejny wielki pożar nastąpił w 
Dukli w 1891 roku, kiedy to sprawiono 
drabinę hakową długości 4 m, dwie dra-
biny dachowe i jedną dużą, sikawkę firmy 
„FLADER” z Sorghental w Czechach 
kupiono na raty, a także dzwonek alar-
mowy, węże i sześć hełmów mosiężnych. 
W roku 1892 straż liczyła 30 członków 
czynnych i 60 wspierających. W 1894 roku 
naczelnikiem został Wilhelm Kropaczek,  
a dr K. Reiss członkiem honorowym.  

W 1899 roku wykonano sztandar z wize-
runkiem św. Floriana. Kolejni naczelnicy 
to: Jasiński, sędzia Karol Konopacki, 
Franciszek Krawczyński, Adam Rygiel, 
ks. kanonik Antoni Typrowicz, Hieronim 
Blumm.

Za czasów monarchii habsburskiej, 
końcem XIX wieku, władze zaborcze 
wydały nakaz przebudowy na murowane 
znajdujących się jeszcze w rynkach miast 
i miasteczek drewnianych domów i pod-
wyższenia ich do wysokości co najmniej 
jednego piętra. 22 maja 1908 roku o go-
dzinie 5 1/2 po południu w niewyjaśnio-
nych przyczyn wybuchł pożar w rynku, w 
wyniku którego w północnej pierzei spło-
nęło siedem kamienic. Szkoda wyniosła 
kilkadziesiąt tysięcy koron, a domy te były 
ubezpieczone w towarzystwie asekuracyj-
nym. 8 lipca 1914 roku przy ulicy Mic-
kiewicza wybuchł pożar, który zniszczył 
realność Izaka Reicha i sąsiednie.

Stan prawny nieruchomości od cza-
sów staropolskich dokumentowały księgi 
wieczyste, na naszym terenie w okresie 
monarchii habsburskiej zwane księgami 
gruntowymi. Księgi gruntowe w Dukli 
przechowywane w Sądzie Powiatowym, 
podczas Wielkiej Wojny uległy znisz-
czeniu. Odtwarzając zniszczone księgi 
gruntowe w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego zezwalano, aby złożyć  
w dukielskim sądzie dokumenty potwier-
dzające prawo własności, na które składały 
się m.in. kontrakty przeniesienia własno-
ści (umowy kupna-sprzedaży, darowizny, 
zniesienia współwłasności etc.), dekrety 

Fragment mapy katastralnej Dukli przedstawiający otoczenie rynku (APP)

przyznania spadku, potwierdzenia sądowe 
zakupu licytacyjnego nieruchomości etc. 
W wyniku drugiej wojny światowej uległy 
ponownemu zniszczeniu księgi gruntowe 
przechowywane dotychczas w Sądzie 
Powiatowym w Dukli. Z zachowanych w 
zasobie geodezyjnym wypisów hipotecz-
nych 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 nieru-
chomości gruntowe w Dukli posiadały do 
1939 roku uregulowany własnościowy stan 
prawny. Wpis prawa własności następował 
do ksiąg gruntowych pod kolejną liczbą 
wykazu hipotecznego (Lwh). Sam dukiel-
ski rynek sklasyfikowany był jako parcela 
gruntowa nr 1204 (Lwh 229) z wpisanym 
prawem własności na rzecz Gminy Dukla. 
Ratusz znajdował się na parceli budowla-
nej nr 113 (Lwh 18) z wpisanym prawem 
własności na rzecz małoletniego Stani-
sława Kostki Stefana Jana Juliusza Krzysz-
tofora Jerzego Huberta Gustawa (ośmiorga 
imion) hr. Tarnowskiego Męcińskiego. 
Fragment mapy katastralnej Dukli przed-
stawiający otoczenie rynku (Patrz str. 14)

Pierzeja północna – parcele budowlane:
114 – (Lwh 193) – współwłaścicielami byli 
w częściach : 
1/4 - Perla z Goldów Kurzmanowa, 
1/4 - Erna z Landauów Czoppowa (wcze-
śniej 2/4 części należało do Naftalego He-
rziga, syna Mechela), 
2/16 - Gitla ze Schleferów Herzigowa oraz 
po 3/16 części Salomon Herzigi Mozes 
Herzig (zm. 237/37).
115 i 116 – (Lwh 414) - współwłaścicie-
lami byli w częściach: 
20/88 + 10/176 – Gitla ze Schlaferów 
Herzigowa, 
4/88 +8/88 = 12/88 Mindla Ehrenreich 
(dawny współwłasciciel 8/88 - Wolf Eh-
renreich zm. 16/1937), 
12/88 – Pessla Ehrenreich, 
9/88 + 6/88 = 15/88 Mindla z Meistrerów 
Dukterowa (dawny współwłaściciel 6/88 – 
Chaja Rosenbergowa zm. 46/1939), 
9/88 - mał. Rachela Chaja (dwojga imion) 
Meisnerówna, 
po 15/176 - Salomon Herzig i Mozes He-
rzig (zm. 37/1937). 
117 – (Lwh 242) - współwłaścicielami byli 
w częściach: 

6/32 - Rozalia z Ungerów Spirowa, 
5/32 - Chaim Unger (poprzednio Chaim 
Salomon Unger zm.15/1932),
6/32 - Goldy z Fridów Unger. 
118 – (Lwh 72) – współwłaścicielami byli 
w częściach: 
5/8 - Mozes Kurz, syn Wolfa oraz po 1/8 
części jego trzy córki: Marjeina Fradela 
(dwojga imion), Liba oraz Anna. 
119 i 120 – (Lwh 392) - współwłaścicie-
lami byli w częściach:
3/48 - Anna Spira,
2/48 – Helena Spira,
1/48 - Małka Friedman,
24/48 - Sima Tana Rubinowa (poprzedni 
współwłaściciel: Lazar Rubin zm.26/1937),
3/192 - Szymon Weinstein, 
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3/192 + 2/192 – Hersch Weinstein (po-
przedni współwłaściciel: 3/192 + 2/192 
Mates Weinsten zm. 4/1940), 
3/192 – Pinkas Weinstein (zm. 4/1939  
i 41/1939) – udział Weinsteinów do 1939 
roku we własności nieruchomości wynosił 
3/48 – Małka Weinsteinowa.
121 i 124 – (Lwh 390) - współwłaści-
cielami w 1/2 części był Józef Mendel 
(dwojga imion) Freiberg oraz w 1/2 części 
Estera z Reisów Freibergowa. 
125 i 126 – (Lwh 360) - współwłaścicie-
lami byli w częściach: 
30/60 - Mindla z Ehrenreichów Wolfowa, 
3/60 – Breindla Herzig, córka Markusa, 
1/60 – Gidla z Herzigów Odlerowa, 
1/60 - Izaak Herzig, syn Markusa oraz po 
25/120 Samuel Herzig i Pinkas Wolf He-
rzig (poprzedni współwłaściciel 25/60 – 
Aron Salomon Herzig).

128 – (Lwh 175) - właścicielem był An-
drzej Zając, syn Jana, który zabudowaną 
nieruchomość nabył od Jakuba Eljasza 
(dwojga imion) Ungera, kupca z Przemyśla, 
który wcześniej uregulował stan prawny 
kamienicy. Podczas Wielkiej Wojny księgi 
gruntowe przechowywane w Sądzie Po-
wiatowym w Dukli uległy zniszczeniu, dla-
tego w 1924 roku zezwolono, aby złożyć w 
tymże Sądzie dekret przyznania spadku po 
Izraelu Bernardzie (dwojga imion) Unge-
rze, celem uzyskania prawa własności 7/8 
części parceli budowlanej nr 128, na rzecz 
Jakuba Eljasza Ungera w 4/8 częściach. 
Następnie zezwolono w 1930 roku na zło-
żenie w dukielskim Sądzie Powiatowym, 
ze skutkiem prawa intabulacji kontraktu 
kupna i sprzedaży; z daty Rzeszów - 13 

Występ Jadwigi Zimy i Artura Szajny

Uczestnicy patriotycznego śpiewania

Podczas Andrzejkowych zabaw

Teresa Belcik i zastępca burmistrza Dukli wręczają nagrody 
dla zwycięzców konkursu na plakat

Pamiątkowe zdjęcie artystów

Fot. [arch. OK w Dukli]

Zespół „Koloryt” z Rymanowa

stępująco - w północnej pierzei rynku znaj-
dowała się kamienica wynajmowana przez 
Schoerera na salon fryzjerski, z męską  
i damska obsługą. Zakład ten charaktery-
zował się oryginalnym szyldem z napisem 
„Friseur”, na którego boku, na wysięgniku, 
był umocowany element dekoracyjny  
w postaci mosiężnego talerza. W tym sa-
mym budynku, od strony rogu rynku mie-
ścił się w sieni przy wejściu, sklep papier-
niczy oraz z przyborami do pisania, pro-
wadzony przez Wellischa. Posuwając się 
dalej północną pierzeją rynku, można było 
natrafić na sklep „FARBY i POKOSTY / 
NAFTA OLEJE / i RÓŻNE SMARY”, pro-
wadzony przez Postrąga. Po tym sklepie, 
wchodząc do korytarza, na ścianie w głębi 
był umieszczony napis-reklama wykonany 
dużymi czerwonymi literami „Jadłodajnia-
-wyszynk u Zajaca”, w której oprócz alko-
holu, prowadzący zakład serwował także 
swoje wyroby wędliniarskie. W tej części 
rynku było też kilka sklepów bławatnych, 
które poprzez wejście na rynku od strony 
ratusza, ciągnęły się poprzez cały budynek, 
do wyjścia na podwórze znajdujące się od 
strony rzeczki Dukiełki. Dwa spośród skle-
pów bławatnych były zaopatrzone w duże 
zbiorniki na naftę z pompami, z których 
nalewano tą ciecz służącą do oświetlania. 
Za tymi zbiornikami były regały na któ-
rych w zwojach i balach były składowane 
materiały tekstylne różnego autoramentu. 
Zapach nafty, tekstyli oraz kuchni rodziny 
prowadzącej sklep tworzyły niepowta-
rzalny gdzie indziej klimat i aromat. Jeden 
z tych sklepów był prowadzony przez Izaka 
Niemera. Na końcu tej pierzei znajdowała 
się szkoła dla izraelitów zwana hederem. 

Opracował: Janusz Kubit
Cdn

czerwca 1927 roku oraz kontraktu kupna  
i sprzedaży, z daty Kraków - 10 marca 1930 
roku, celem uzyskania prawa własności 3/8 
części tejże parceli budowlanej nr 128, 
dawniej Chaji Jenty (dwojga imion) Lan-
dau własnych oraz 1/8 części tejże parceli 
dawnej Sary primo voto Landauowej, duo 
voto Ungerowej. Wszystko to czyniono na 
rzecz Jakuba Eljasza Ungera, który w ten 
sposób stał się w 1930 roku jedynym wła-
ścicielem całej parceli budowlanej nr 128 
na dukielskim rynku, na której mieścił się 
jednopiętrowy murowany dom pod liczbą 
konskrypcyjną 20 wraz z podwórzem i ko-
mórkami. 4 listopada 1931 roku w Krośnie 
Jakub Eljasz Unger sprzedał Andrzejowi 
Zającowi - wiertaczowi z Lubatowej, 
opisaną wcześniej parcelę budowlaną nr 
128. Oprócz opisanej realności, Andrzej 
Zając wraz z żoną Karoliną z Zimów Za-
jącową posiadał ponadto w Dukli parcelę 
budowlaną oznaczoną nr 254 oraz parcele 
gruntowe nr: 154, 156, 167, 168, 170  
i 1176 (Lwh 110). Na skutek małżeństwa 
córki Andrzeja Zająca oraz późniejszych 
regulacji własności, realność ta do dnia 
dzisiejszego znajduje się w rękach rodziny 
Masłowskich – jego następców prawnych.

Według wspomnień Tadeusza Stań-
kowskiego zawartych w pracy zbiorowej 
„Ocalić od zapomnienia – Dukla w XX 
wieku”, wydanej w 2002 roku, przybył on 
do Dukli w 1937 roku z pobliskiej Bóbrki 
i zamieszkiwał w Nadolu u swojej ciotki 
Celiny Stańkowskiej – pełniącej funkcję 
kierownika Szkoły Powszechnej Żeńskiej 
w Dukli, uzupełnionych o dane właścicieli 
dukielskich kamienic zawarte na szyldach 
ich sklepów odczytanych ze zdjęć wykona-
nych w omawianej epoce, w odniesieniu do 
dukielskiego rynku przedstawiało to się na-

Fot. [arch. OK w Dukli]

Laureaci konkursu

Laureaci konkursu

11 listopada - patriotyczne śpiewanie
Jest w każdym naszym słowie, a słowa są najprostsze -
chleb, mama, dom gościnny, i Wisła, i Mazowsze. 
I jest w czerwieni maków, i w białych kwiatach wiśni,
w piosenkach wszystkich ptaków, i w każdej naszej myśli.
W mazurku chopinowskim, i w czarnym węglu Śląska,
i tu, gdzie serce mówi, że to jest właśnie Polska.

Wierszem Wandy Chotomskiej pt „Twój Dom”, wyrecytowa-
nym przez Zosię Baran rozpoczął się uroczysty koncert 11 listo-
pada z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Pol-
skę. Po krótkim przywitaniu wszystkich przez dyrektora Ośrodka 
Kultury w Dukli Małgorzatę Walaszczyk – Faryj przyszedł czas 
na część muzyczną. 

Koncert rozpoczęło wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrow-
skiego. Tuż po nim na scenie pojawili się laureaci Konkursu 
Pieśni Patriotycznej – Gabriela Albrycht, Joanna Kawulok, 

Urszula Jakieła, Zuzanna Szczurek, Zosia Baran i Marcelina Al-
brycht. Wszyscy z pełną świadomością i powagą prezentowanych 
utworów wykazali się bardzo wysokim poziomem muzycznym 
i artystycznym. Następnie na scenie pojawił się duet – Jadwiga 
Zima (śpiew) i Artur Szajna (pianino), którzy zagrali klasyczne 
utwory związane z świętem 11 listopada. Usłyszeć można było 
pieśni „Taki Kraj”, „Wojenko, Wojenko”, „O Mój Rozmarynie”  
i „Biały Krzyż”. Finałowym akcentem koncertu był występ chóru 
„Koloryt” z Rymanowa. Prowadzony przez Panią Iwonę Tylkę 
zespół, zaprosił wszystkich do wspólnego śpiewania z specjalnie 
przygotowanymi śpiewnikami. Licznie zgromadzona publiczność 
w sali kinowo – teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli wyśpiewała 
wiele pięknych pieśni patriotycznych. U wielu można było zoba-
czyć wzruszenie i łezkę w oku.

Artur Szajna, fot. str. 17

u dokończenie ze str. 15

Dukielski rynek w 1939 r.

Gminny Konkurs
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informujeRekultywacja składowiska odpadów  
komunalnych w Dukli

Turniej Respect Cup

Zawody Szachowe - 
etap powiatowy

Drużynowe  
Mistrzostwa Polski

Okratek Australijski
Prace na wysypisku podczas rekultywacji

Fot. Andrzej Marczyński

Fot. Stanisław Wilk

Fot. Jerzy GuniaZawodnicy podczas rozgrywek

Fot. [MOSiR Dukla]

Rozgrywki seniorów w Rogach
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Zawodnicy z dyplo-
mami i nagrodami

Zawody szachowe – 
etap powiatowy

21 października 2019 r. w Domu Ludowym  
w Rogach odbyły się drużynowe zawody szachowe 
organizowane przez Szkolny Związek Sportowy 
Powiatu Krośnieńskiego Ziemskiego i Szkołę 
Podstawową w Rogach. Turniej rozgrywany był 
w trzech kategoriach: Igrzyska Dzieci, Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej i Licealiada. Zawody były 
rozgrywane systemem każdy z każdym tempem 10’ 
na zawodnika.

Uczestnicy byli podzieleni na trzy grupy 
wiekowe:

• Igrzyska Dzieci – 6 drużyn (24 zawodników),
• Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 5 drużyn  

(20 zawodników),
• Licealiada – 3 drużyny (12 zawodników).
Naszą gminę w Igrzyskach Dzieci i Igrzyskach 

Młodzieży Szkolnej reprezentowała Szkoła Podsta-
wowa w Iwli.

Do zawodów rejonowych z każdej kategorii 
awansowały dwa zespoły:

• Igrzyska Dzieci – SP Rogi i SP Iwla (Adrian 
Fornal, Kacper Szczepanik, Dawid Szczurek  
i Wiktoria Bąk),

• Igrzyska Młodzieży Szkolnej – SP Iwla (Ka-
mil Wierdak, Karol Bożętka, Karol Rąpała  
i Wiktoria Wierdak) i SP Rogi,

• Licealiada – MZSP w Miejscu Piastowym  
i ZS w Iwoniczu.

Puchary i dyplomy dla uczestników wręczali: 
Pani Małgorzata Borowska Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Rogach i Pan Piotr Bril członek Zarządu 
Podkarpackiego Wojewódzkiego SZS w Rzeszowie.

Zawody sędziowali: Sławomir Kucza (sędzia 
główny), Tomasz Staroń (sędzia rundowy) i Jerzy 
Gunia (sędzia rundowy).

Więcej informacji na stronie http://www.chessar-
biter.com/turnieje/2019

Jerzy Gunia, fot. str. 18

IV Międzynarodowy Turniej 
Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt

24 października w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli od-
był się IV Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt. W tym roku był to turniej 
o randze międzynarodowej, gdyż gościliśmy zespół ZS Mlynska Stropkov ze 
Słowacji. W zawodach wzięło udział 7 żeńskich zespołów. Najlepsze okazały 
się zawodniczki Karpat MOSiR Krosno II, które zwyciężyły wszystkie swoje 
mecze. W turnieju wzięły udział również dwa dukielskie zespoły złożone z za-
wodniczek sekcji piłki siatkowej działającej przy MOSiR. W zespole MOSiR 
Dukla I znalazły się zawodniczki, które już w zeszłym sezonie trenowały i były 
to: Julia Szczurek, Maja Szwast, Emilka Rąpała, Emilka Szczęsny, Mar-
tyna Czaja, Zuzanna Belcik plasując się ostatecznie na miejscu V. W drużynie 
MOSiR Dukla II zagrały dziewczęta, które dopiero w tym roku rozpoczęły 
treningi. Niestety przegrały one wszystkie swoje mecze i turniej zakończyły 
na miejscu VII. A były to: Martyna Delimata, Weronika Kochan, Wiktoria 
Konop, Partycja Szczepanik, Emilka Głód, Eliza Kowalska, Justyna Pa-
sterkiewicz. Tegoroczny turniej stał na bardzo wysokim poziomie sportowym. 
Oglądać można było wiele emocjonujących akcji oraz ambitnej walki wśród 
zawodniczek o każdą piłkę. Fakt ten sprawia, że rozpoczęty sezon będzie bardzo 
trudny. Jednak w grze naszych dziewcząt dostrzec można było wiele pozyty-
wów. Był to dopiero pierwszy turniej dlatego szybko trzeba wyciągnąć wnioski 

z porażek i poprawić to co działało źle, aby 
w kolejnych zawodach ta gra wyglądała 
znacznie lepiej co zapewne przełoży się 
również na wyższe miejsca.

Końcowa klasyfikacja turnieju:
I miejsce Karpaty MOSiR Krosno II
II miejsce MOSiR Jasło
III miejsce ZS Mlynska Stropkov
IV miejsce Karpaty MOSiR Krosno I
V miejsce MOSiR Dukla I
VI miejsce UKS Dębowiec
VII miejsce MOSiR Dukla II

Damian Leśniak
Fot. str. 18

Czwarte miejsce rocznika 2009  
w turnieju Respect Cup

Czwarte miejsce, niby najgorsze dla sportowców bo tuż za podium, ale dla 
nas bardzo dobre, choć pozostaje lekki niedosyt. W mocno obsadzonym tur-
nieju, w stawce 24 drużyn, nasza drużyna zajęła bardzo wysokie miejsce.

Drużynowe Mistrzostwa Polski 
IV Liga Podkarpacka Seniorów 2019

20 października 2019 r. w Domu Ludowym w Rogach odbył się drugi zjazd DMP IV 
Ligi Podkarpackiej Seniorów 2019. Rozegrano dwie rundy tempem, 60’+30” na ruch 
dla zawodnika. Średni ranking wynosi 1567.

Seniorzy UKS Rekord Iwla wystąpili w następującym składzie: Maciej Raus, Ka-
mil Szwast, Paweł Fiedeń, Radosław Rąpała i Julia Kluk. Ponieśliśmy dwie porażki po 
bardzo wyrównanych meczach z KS KOMUNALNI Sanok i L-UKS BURZA Rogi. Są 
jeszcze szanse na utrzymanie się w IV lidzie. Wszystko będzie zależało od następnych 
dwóch zjazdów i postawy naszych zawodników.

Szczegóły turnieju na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje

Klasyfikacja końcowa :
1. Ks Zakopane
2. AP Goal Nowy Sącz
3.Dunajec Nowy Sącz
4. MOSIR Dukla
5. Mineralni Krynica
6. MUKS Halny Kamienica
7. Limanovia Limanowa
8. Sokoliki Stary Sącz
9. Orlęta Radzyń Podlaski
10. Wisła Czarny Dunajec
11. Estima Wielogłowy
12. Akademia RESPECT 2010 

        Szalowa

13. UKS Szóstka Jasło
14. Glinik Gorlice
15. Biegoniczanka Stary Sącz
16. LKS Modarka
17. AP Okocimski Brzesko
18. Borek Kraków
19. Dunajec II Nowy Sącz
20. FC Ecoland Lwów
21. AP RESPECT 2009 Szalowa
22. Pogoń Miechów
23. Metal Tarnów
24. Unia Tarnów

Sławomir Walczak, fot. str. 18
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O Puchar Dyrektora 
MOSiR Dukla
Turniej z okazji Dnia Niepodległości

W sobotę 9 listopada br. w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Dukli odbył się Otwarty Tur-
niej Piłki Siatkowej z okazji Dnia Niepodległości 
o puchar Dyrektora MOSiR. Kolejny raz zwyciężył 
zespół Twierdzy Teodorówka. W tym roku jednak 
zwycięstwo nie przyszło łatwo. Wszystkie drużyny 
zaprezentowały bardzo wysoki poziom sportowy,  
a mecze finałowe kończyły się tie-breakami z bardzo 
emocjonującymi końcówkami. Drugie miejsce zajęła 
drużyna Delicji Cieszanów, przed Krościenkiem Wy-
żnym i Olimpią Jasionka I. Na kolejnych miejscach 
uplasowały się zespoły: Volley Bieszczady, Olimpia 
Jasionka II oraz Pawelczaki.

Wyniki meczy o I i III miejsce Otwartego Turnieju 
Siatkówki z okazji Dnia Niepodległości o Puchar Dy-
rektora MOSiR Dukla

Mecz o I miejsce
Twierdza Teodorówka vs. Delicja Cieszanów 2:1
(20:25, 25:22, 15:13)
Mecz o III miejsce
Krościenko Wyżne vs. Olimpia Jasionka I 2:1
(26:28, 25:22, 15:13)

Półfinały
Twierdza Teodorówka – Krościenko Wyżne
2:0 (25:22, 25:20)
Delicja Cieszanów – Olimpia Jasionka I
2:0 (25:20, 25:11)

Wyniki turnieju, gry grupowe:
Krościenko Wyżne – Pawelczaki
2:0 (25:20, 25:13)
Olimpia Jasionka I – Volley Bieszczady
2:0 (25:17, 25:20)
Krościenko Wyżne – Volley Bieszczady
2:0 (25:12, 25:15)
Olimpia Jasionka I – Pawelczaki
2:0 (25:22, 25:18)
Krościenko Wyżne – Olimpia Jasionka I
1:2 (25:21, 21:25, 13:15)
Volley Bieszczady – Pawelczaki
2:0 (25:11, 26:24)
Delicja Cieszanów – Olimpia Jasionka II
2:0 (25:18, 25:23)
Twierdza Teodorówka – Olimpia Jasionka II
2:0 (25:17, 25:12)
Twierdza Teodorówka – Delicja Cieszanów
2:0 (25:17, 29:27)

Mateusz Lorenc
Fot. okładka - tył

Gminne Eliminacje Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej  
w tenisie stołowym

7 listopada 2019r. w hali sportowej MOSiR odbyły się gminne 
eliminacje- igrzysk młodzieży szkolnej w tenisie stołowym chłop-
ców i dziewcząt. W turnieju wystartowało 6 szkół z Dukli, Tylawy, 
Łęk Dukielskich, Iwli, Wietrzna i Jasionki. Najlepsza szkoła uzy-
skała awans do turnieju powiatowego.

Wyniki turnieju dziewczyny :
1. SP Łęki Dukielskie  50 pkt. awans
2. SP Dukla  47 pkt.
3. SP Iwla  45 pkt.
4. SP Wietrzno  43 pkt.
5. SP Tylawa  41 pkt.
6. SP Jasionka  39 pkt.
Wyniki turnieju chłopcy :
1. SP Dukla  50 pkt. awans
2. SP Iwla  47 pkt.
3. SP Wietrzno  45 pkt.
4. SP Jasionka  43 pkt.
5. SP Łęki D.  41 pkt.
6. SP Tylawa  39 pkt.
Gminne eliminacje igrzysk młodzieży szkolnej były zarazem 

pierwszym turniejem wliczającym się do Szkolnej Ligi Sportowej. 
Kolejny turniej – igrzyska dzieci odbędzie się 29 stycznia 2020 r.

Klasyfikacja szkół po dwóch turniejach :
  I turniej 7.11.19 :  II turniej 29.01.20 : 
1. SP Dukla  97 pkt.  97 pkt.
2. SP Iwla  92 pkt.  92 pkt.
3. SP Łęki D.  91 pkt.  91 pkt.
4. SP Wietrzno  88 pkt.  88 pkt.
5. SP Jasionka  82 pkt.  82 pkt.
6. SP Tylawa  80 pkt.  80 pkt.

Bogdan Maciejewski
Fot. okładka - tył

Świetny turniej w Jaśle
w wymiarze czasowym12 minut 
na mecz. Pierwszym przeciwni-
kiem węgierski zespół Viadukt SE 
Biatorbagy „A”. Świetny mecz w 
wykonaniu dukielskich siatkarek 
i zwycięstwo 20:12. Drugi mecz 
i również przekonywujące zwy-
cięstwo z ZS Mlynska Stropkov 
„ B” ze Słowacji 20:13. Trzeci 
pojedynek i trzecie zwycięstwo 
tym razem z angielskim zespołem 
Polonia Ladies Volleyball Club z Londynu 
27:15. Ostatni mecz to pojedynek niepo-
konanych w poprzednich meczach drużyn 
MOSiR Dukla i UKS MOSiR Jasło „A”. 
Po bardzo dobrym meczu musimy uznać 
jednak wyższość przeciwniczek i prze-
grywamy 23:15. 3 zwycięstwa i 1 porażka 
pozwoliła zająć nam 2 miejsce w grupie. 
Jak się później okazało miejsce to oraz 
bilans małych punktów daje nam awans 
do finałowej grupy, która w niedzielę 
przystąpi do walki o zwycięstwo w całym 
turnieju. W niedzielę na finały wyjeżdżamy  

16 i 17 listopada 2019 r. Jasło gościło 
zaproszone zespoły  Międzynarodowym 
Turnieju Mini Piłki Siatkowej Dziew-
cząt z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości o Puchar Burmistrza Miasta 
Jasła. Piętnaście drużyn reprezentowało 
aż pięć różnych państw. Polskę oprócz 
naszych siatkarek reprezentowały zespoły 
-UKS MOSiR Jasło, Karpaty MOSiR 
Krosno, UKS Dębowiec, UKS 15 Prze-
myśl, Anglię – Polonia Ladies Volleyball 
Club, Serbię – Odbojkaski Klub KI 0230 
Kikinda, Ukrainę – CK Sparta Sambor, 
Węgry – Viadukt SE Biatorbagy, Słowa-
cję – ZS Mlynska Stropkov. W tak mocno 
obsadzonym międzynarodowym turnieju 
przyszło nam zagrać po raz pierwszy. 
Dziewczęta stanęły na wysokości zadania i 
zajęły bardzo wysokie 5 miejsce. Pierwszy 
dzień zmagań to rywalizacja w grupach. 
Do Jasła pojechały Martyna Czaja, Emilka 
Szczęsny, Emilka Rąpała, Julia Szczurek, 
Julia Sajdak oraz kapitan – Maja Szwast. 
Mecze rozgrywane dość nietypowo bo  

w nieco zmienionym składzie (Maja Szwast, 
Emilka Rąpała, Emilka Szczęsny, Martyna 
Czaja, Zuzanna Belcik, Martyna Pawlik). 
Cel pozostaje jednak ten sam walka o jak 
najwyższe miejsce. Drugi dzień zmagań 
nie był już tak udany jak sobota. W pierw-
szym meczu przegrywamy z CK Sparta 
Sambor 30:11. Drugi mecz to już zdecy-
dowanie lepsza gra naszych dziewcząt  
i nieznaczna przegrana z serbskim zespołem 
Odbojkaski Klub KI 0230 Kikinda 16:20. 
Ostatni mecz to pojedynek z Karpatami 
MOSIR Krosno. Mające jeszcze szanse na 
zwycięstwo w całym turnieju krośnianki 
były bezlitosne dla naszego zespołu i zwy-
ciężyły 33:8. Nawet tak wysokie zwycię-
stwo nie dało upragnionego triumfu. Cały 
turniej padł łupem gospodyń UKS MOSiR 
Jasło „A”. Karpatki na miejscu drugim, 
podium uzupełniły zawodniczki z Ukrainy. 
Drużyna MOSIR Dukla zajęła miejsce 5  
i jest to świetny wynik. Dziewczęta zasłu-
gują na ogromne słowa uznania za postawę 
w całym turnieju. Pokazały, że posiadają 
duże umiejętności siatkarskie a praca, którą 
wykonują na zajęciach przynosi efekty  
w takich międzynarodowych turniejach 
mini piłki siatkowej.

Skład zespołu: Maja Szwast, Martyna 
Czaja, Emilka Rąpała, Julia Szczurek, 
Emilka Szczęsny, Julia Sajdak, Martyna 
Pawlik, Zuzanna Belcik

Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. UKS MOSiR Jasło „A”
2. Karpaty MOSiR Krosno
3. CK Sparta Sambor
4. Odbojkaski Klub KI 0230 Kikinda „B”
5. MOSiR Dukla
6. Odbojkaski Klub KI 0230 Kikinda „A”
7. UKS 15 Przemyśl
8. Viadukt SE Biatorbagy „A”
9. UKS MOSiR Jasło „B”
10. ZS Mlynska Stropkov „A”
11. Viadukt SE Biatorbagy „B”
12. Polonia Ladies Volleyball Club „B”
13. UKS Dębowiec
14. ZS Mlynska Stropkov „B”
15. Polonia Ladies Volleyball Club „A”

Damian Leśniak

Wymarzony debiut w Amatorskiej 
Lidze piłki siatkowej dziewcząt

Meczem w Miejscu Piastowym z Michalickim Zespołem Szkół nasze siatkarki zain-
augurowały zmagania w Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej Dziewcząt. Debiut wypadł 
świetnie, gdyż zakończył się zwycięstwem 3:2 (25:21, 21:25, 11:25, 25:23,15:13). Pierw-
szy set to bardzo dobra gra, od początku wysokie prowadzenie i nawet ambitna walka 
przeciwniczek w końcówce nie odebrała naszym siatkarkom zwycięstwa. Tego seta wy-
grywamy 25:21. Set drugi bliźniaczo podobny od pierwszego z tym, że to zawodniczki z 
Miejsca Piastowego prowadziły przez cały set. Wynik identyczny 25:21 ale dla gospoda-
rzy. O trzecim secie należałoby jak najszybciej zapomnieć. Wysoka porażka 25:11, gdzie 
naszemu zespołowi nie wychodziło nic, za to drużynie przeciwnej dosłownie wszystko. 
W nie najlepszych nastrojach zaczynamy partie czwartą. Gospodynie prowadziły 3,4 a 
nawet 5 punktami. Wtedy dukielskie siatkarki pokazały ogromny charakter, determinację, 
wiarę w zwycięstwo oraz wolę walki i doprowadziły do remisu 23:23 by później dwoma 
świetnymi zagrywkami zwyciężyć w secie 25:23. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebny 
był więc tie-brak. Zdecydowanie lepiej rozpoczął go nasz zespół prowadząc przez całego 
seta. Przy stanie 13:8 wydawało się że już nic złego nie może się stać. Jednak dopóki piłka 
w grze w siatkówce wiele się może wydarzyć. Chwila dekoncentracji i mieliśmy wynik 
13:13. Przy głośnym dopingu trojga kibiców, którzy pojechali na mecz – Agaty, Oliwi i 
Marty – to my zdobywamy dwa kolejne punkty i zwyciężamy w meczu 3:2. Cały zespół 
zasługuje na wielkie słowa pochwały za postawę w tym meczu. Do tej wygranej popro-
wadziła zespół kapitan – Zuzanna Krowicka, a oprócz niej bohaterkami tego meczu 
były: Ewelina Gonet, Martyna Belczyk, Martyna Pawlik, Julia Tyburcy, Wiktoria 
Paszek, Julia Kalińska, Kinga Węgrzyn. Bardzo cieszy również fakt, iż w naszej dru-
żynie wystąpiło aż 4 zawodniczki, które na co dzień uczęszczają do szkoły podstawowej 
bo rywalizować musiały z dziewczętami starszymi z klas 2 a nawet 3 szkoły średniej, a 
mimo to zagrały bardzo dobrze. Był to pierwszy mecz w Amatorskiej Lidze Piłki Siat-
kowej, kolejny nasz zespół zagra u siebie w hali dukielskiego MOSiRu a przeciwnikami 
będzie UKS Champion Bratkówka.

Michalicki Zespół Szkół w Miejscu Piastowym – MOSiR Dukla 2:3 (21:25, 25:21, 
25:11, 23:25, 13:15)

Damian Leśniak, Fot. okładka - tył

IX Gminna Liga Szachowa  
o Puchar Burmistrza Dukli

25 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Iwli odbył się 
trzeci turniej szachowy w ramach IX Gminnej Ligi Szachowej o Pu-
char Burmistrza Dukli. W zawodach wzięło udział 46 zawodników ze 
szkół: Jasionki, Dukli, Łęk Dukielskich, Rogów i Iwli.

Zawody rozgrywane były systemem szwajcarskim na dystansie  
7 rund tempem 30 min. na ruch dla zawodnika.

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

Ostatni turniej zostanie rozegrany w listopadzie 2019 r. w Szkole 
Podstawowej w Iwli.

Zadanie finansowane przez Burmistrza Dukli.
Jerzy Gunia, fot. str. 18

Nasze reprezentantki z trenerem
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OGŁOSZENIA     PRZETARGI     UCHWAŁY Po prostu z natury

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

Przyjmę do pracy w sklepie 
SPAR, Zboiska 97.

Więcej informacji pod nr  
tel. 13 42 03 296

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

OGŁOSZENIE BURMISTRZA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 
ze zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Dukli, na stronie internetowej www.dukla.pl, wywieszony zo-
stał na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących wła-
sność Gminy Dukla przeznaczonych do oddania w najem. 

Wykaz obejmuje boks gospodarczy w budynku 
gospodarczym o powierzchni 11,42 m2 położony 
na działce nr 62/5 w Tylawie, gmina Dukla. 
Zainteresowani mogą składać podania o najem wyżej wymie-
nionej nieruchomości w terminie od dnia 28 listopada 2019 
r. do dnia 19 grudnia 2019r. w pokoju 111 Urzędu Miejskiego  
w Dukli. 

Burmistrz Dukli
Andrzej Bytnar 

Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 
r, poz.2204 z póź.zm.), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 
r., poz.1490) o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia 
komunalnego Gminy Dukla:

- działka nr 372 o powierzchni 0,33 ha, położona w Jasionce 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00046491/5, zgodnie  
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
położona jest w terenie oznaczonym symbolem „R3”- tereny 
rolne. Działka położona na obrzeżu wsi, w sąsiedztwie 
terenów rolnych. Do działki nie ma wydzielonej prawnie 
drogi dojazdowej. 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 22 lipca 
2019 r. 

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

 Cena wywoławcza wynosi 4 500,00 zł ( wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 450,00 zł.

Kwota ustalona w drodze przetargu zwolniona jest z podatku 
VAT od towarów i usług.

- działka nr 469/2 o powierzchni 0,08 ha, położona w Wietrznie 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064054/2, zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
położona jest w terenie oznaczonym symbolem „RM1”- teren 
zabudowy zagrodowej- ok. 85 % i „KP”- droga wewnętrzna 
– ok. 15%. Na części działki znajduje się stanowisko 
archeologiczne. Działka położona niedaleko centrum wsi. 
Przez teren działki przebiega wodociąg i linia energetyczna. 
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 22 lipca 
2019 r. 

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

 Cena wywoławcza wynosi 11 000,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1100,00 zł.

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

- działka nr 469/5 o powierzchni 0,08 ha, położona w Wietrznie 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064054/2, zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
położona jest w terenie oznaczonym symbolem „RM1”- teren 
zabudowy zagrodowej- ok. 88 % i „KP”- droga wewnętrzna 
– ok. 12%. Działka położona niedaleko centrum wsi. Przez 
teren działki przebiega wodociąg. Na działce posadowione 
są dwa budynki gospodarcze (drewniane szopy, w tym jedna 
podpiwniczona). 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 22 lipca 
2019 r. 

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

 Cena wywoławcza wynosi 13 000,00 zł ( wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1300,00 zł.

Kwota ustalona w przetargu zwolniona jest z podatku VAT od 
towarów i usług.

 Przetarg odbędzie się dnia 15 stycznia 2020 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 10 stycznia 
2020 r. - 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 2004r. 
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.) oraz art. 3 ust. 4 ( prawo pierwokupu) ustawy  
z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 
z 2018 r.. poz. 1405 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.

Okratek 
australijski 

Zadzwonił do mnie kolega Stasiu Wilk - grzybiarz, że znalazł 
dziwnego grzyba, który przypomina wyglądem ośmiornicę, więc mó-
wię zrób zdjęcie i prześlij do mnie.

Dziwne okazy grzyba, niespotykane dotąd na naszych terenach, 
wyrosły w ogrodzie przy ul. Krośnieńskiej we Wrocance. Ten egzo-
tyczny gatunek grzyba to Okratek australijski tzw. „palec diabła” 
należy do rodziny sromotnikowatych, nie jest trujący, zwraca na sie-
bie uwagę ciekawą barwą, kształtem i cuchnącym zapachem. Młody 
owocnik grzyba tzw. „czarcie jajo’’ ma 2,5 cm średnicy jest kulisty 
lub gruszkowaty, białawoszary. Z niego wyrastają od 4 do 8 ramion 
o długości 5-8cm o kolorze cielistoczerwonym, podobne do małej 
ośmiornicy. 

Maria Walczak
Fot. str. 18

Ciekawostka :)
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Łowiectwo i ekologia

Prawo przy porannej kawie ...

ciąg dalszy na str. 26u 

Zasiedzenie
Celem instytucji zasiedzenia jest 

usunięcie rozbieżności między stanem 
prawnym a faktycznym, długotrwałym 
stanem posiadania. Do rozbieżności 
tej dochodzi najczęściej  na skutek 
nieformalnego obrotu nieruchomościami 
(gdy posiadacz nabył nieruchomość 
od właściciela bez zachowania formy 
aktu notarialnego) albo w wyniku 
samowolnego objęcia w posiadanie cudzej 
rzeczy, tolerowanego przez właściciela.

Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego, 
posiadacz nieruchomości niebędący jej 
właścicielem nabywa własność, jeżeli 
posiada nieruchomość nieprzerwanie 
od lat dwudziestu jako posiadacz 
samoistny, chyba że uzyskał posiadanie 
w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie 
lat trzydziestu posiadacz nieruchomości 

Nie ulega wątpliwości, że rzecz 
ruchoma będąca przedmiotem zasiedzenia 
musi mieć charakter materialny i być 
wyodrębniona z przyrody. Zgodnie  
z postanowieniem Sądu Najwyższego 
sygn. akt III CKN 802/89 w dobrej wierze 
jest taki samoistny posiadacz rzeczy 
ruchomej, który wszedł w jej posiadanie 
nie tylko będąc przekonanym o nabyciu 
własności rzeczy ruchomej od osoby 
uprawnionej, ale nadto jeszcze gdy 
takie jego przekonanie było zarazem 
usprawiedliwione konkretnymi 
okolicznościami. Oznacza to, że dobrą 
wiarę samoistnego posiadacza wyłącza 
niedołożenie przezeń należytej 
staranności w celu zbadania, czy zbywca 
jest rzeczywiście osobą uprawnioną do 
rozporządzania zbywaną rzeczą.

Zasiedzieć można tylko prawo 
rzeczowe, co do którego przepis przewiduje 
taką możliwość. Prawem podlegającym 
zasiedzeniu jest przede wszystkim 
prawo własności rzeczy ( nieruchomości 
i ruchomości). Z praw rzeczowych 
ograniczonych można zasiedzieć niektóre 
służebności gruntowe oraz na mocy art. 
3054 k.c. w zw. z art. 292 k.c. służebność 
przesyłu. Nie można zasiedzieć praw 
obligacyjnych (np. prawa dzierżawy) 
czy też praw spadkowych oraz zbioru 
rzeczy (np. wyposażenia warsztatu),  
a wyłącznie poszczególne rzeczy należące 
do tego zbioru. W myśl postanowienia 
Sądu Najwyższego z dnia 15 października 

2015 r., sygn. akt. II CSK 811/14 
pomimo różnic poglądów w literaturze, 
za ukształtowane w judykaturze należy 
uznać zapatrywanie, że dopuszczalne 
jest nabycie przez zasiedzenie prawa 
użytkowania wieczystego, które już 
zostało ustanowione. Nie ma natomiast 
możliwości prawnej wykreowania w ten 
sposób użytkowania wieczystego

W orzecznictwie konsekwentnie 
podkreśla się, iż droga publiczna 
stanowi przedmiot wyłączony z obrotu 
cywilnoprawnego, a co za tym idzie nie 
może podlegać zasiedzeniu. Utrwaliło 
się jednocześnie stanowisko, zgodnie 
z którym przedmiotowe wyłączenie 
dotyczy jedynie dróg istniejących  
i spełniających swoje przeznaczenie, 
w szczególności zaopatrzonych w 
odpowiednią nawierzchnię. Pojęcie 
„drogi publicznej” nie obejmuje natomiast 
nieruchomości dopiero przeznaczonych 
pod drogę publiczną, na których 
odpowiednie urządzenia mogą powstać 
w bliżej nieokreślonej przyszłości. 
Dostrzec należy również pogląd, w myśl 
którego drogi wewnętrzne, jako mogące 
stanowić przedmiot własności również 
innych podmiotów niż Skarb Państwa 
i jednostki samorządu terytorialnego, 
mogą stanowić przedmiot zasiedzenia. 

W sprawie o stwierdzenie zasiedzenia 
rzeczy przez osobę pozostającą w związku 
małżeńskim rozstrzygnięcia wymaga, czy 
tylko jej indywidualnie można przypisać 

Widzą wzory na kwiatach
kierować. Dopiero zawisając w locie przed 
kwiatem jest w stanie zauważyć jego 
szczegóły np. kształt. Wraz z powonieniem 
kolory tworzą dla pszczół „drogowskazy”. 
Ciekawostką jest również to, że kwiaty, 
które nie oblatują pszczoły, nie posiadają 
tych „utajonych worów”. Tak fenomenalna 
jest natura. Jak człowiek odkrył „nadfio-
letowy” zmysł pszczół? W zaciemnionym 
pokoju za pomocą urządzenia oświetlają-
cego, także z możliwości oświetlania w ul-
trafiolecie, przysłonięto wszystkie widma 
z wyjątkiem jednego. Na przypisanej mu 
szerokości, ustawiono pokarm bezwonny. 
Po włączeniu całego widma, i zabraniu 
pokarmu, pszczoły nadal szukały go tylko 
w pasach widma na którym były szkolone. 
I to samo osiągnięto w widmie ultrafioleto-
wym. Ciekawe jest to, że natężenie światła 
nie miało znaczenia. Także zmiana położe-
nia barw powodowała, poszukiwania po-
karmu w paśmie barwy, w nowym miejscu, 

tam gdzie znajdowało się obecnie widmo. 
Budowa oka pszczelego ma jeszcze 

jedną cechę. Reaguje mocno na ruch. 
Dlatego niektóre rośliny, o małych kwia-
tach, przyjęły strategię ilości i podatności 
na podmuchy wiatru. Wtedy niemalże 
„zmuszają” pszczołę do zainteresowania 
się sobą. Ten sam proces zachodzi, gdy 
pszczoła bada człowieka. Jeżeli stoi nie-
ruchomo pomimo pozorowanych ataków 
na ogół po pewnym czasie odleci, a jeżeli 
osoba się poruszy spowoduje atak. 

Bardzo ciekawe jest to co wiemy już 
o pszczołach i ich spostrzeganiu świata. 
A jak może być interesujące to, czego nie 
wiemy?

Koło Pszczelarzy w Dukli składa Wszystkim Mieszkańcom
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych i radosnych  

Świąt Bożego Narodzenia.
W Nowym Roku 2020 życzymy jak najwięcej szczęśliwych dni

spędzonych z przyjaciółmi, a w rodzinach niech nigdy  
nie zabraknie miłości i wyrozumiałości.

nabywa jej własność, choćby uzyskał 
posiadanie w złej wierze. Samoistnym 
posiadaczem nieruchomości jest ten, kto 
nią włada jak właściciel, czyli wykonuje 
uprawnienia składające się na treść prawa 
własności, korzysta z nieruchomości 
z wyłączeniem innych osób, pobiera 
pożytki i dochody, a także uważa się za 
uprawnionego do rozporządzenia nią. 

W myśl rozstrzygnięcia Sadu 
Apelacyjnego w Gdańsku sygn. akt  V 
ACa 167/19 nie jest w dobrej wierze ten, 
kto wykonuje prawo, o którym wie, 
że mu nie przysługuje, ale także ten, 
kto wykonuje nieprzysługujące mu 
prawo bez tej świadomości, jeżeli przy 
dołożeniu należytej staranności mógłby 
się dowiedzieć o rzeczywistym stanie 
prawnym danej sytuacji.

Samoistnym posiadaczem może 
być osoba fizyczna całkowicie 
ubezwłasnowolniona lub małoletnia. Fakt, 
że osoby te nie mają zdolności do osobistego 

w y k o n y w a n i a 
władztwa, nie pozbawia 
ich możliwości nabycia 
własności rzeczy przez 
zasiedzenie. Władztwo 
faktyczne może być wykonywane  
w imieniu tych osób przez kogoś innego, 
np. przez przedstawiciela ustawowego.

Posiadacz rzeczy ruchomej niebędący 
jej właścicielem nabywa własność, 
jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od 
lat trzech jako posiadacz samoistny, 
chyba że posiada w złej wierze. Przepisu 
tego nie stosuje się do rzeczy wpisanej 
do krajowego rejestru utraconych dóbr 
kultury. U podstaw wprowadzenia 
tej regulacji legło założenie, że dobra 
kultury, choć przysługują na własność 
poszczególnym podmiotom prywatnym  
i publicznym, w sensie społecznym 
stanowią dobra wspólne, jako że uczestniczą 
w kształtowaniu świadomości historycznej 
i kulturalnej wspólnoty narodowej.

charakter posiadacza samoistnego, czy 
też chodzi o łączne posiadanie samoistne 
przez obojga małżonków. Przez sam 
fakt powstania lub istnienia małżeńskiej 
wspólności ustawowej współmałżonek 
nie staje się posiadaczem samoistnym z 
tej racji, że taki przymiot stwierdza się  
u drugiego małżonka.

Jeżeli podczas biegu zasiedzenia 
nastąpiło przeniesienie posiadania, 
obecny posiadacz może doliczyć do czasu, 
przez który sam posiada, czas posiadania 
swego poprzednika. Jeżeli jednak 
poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie 
nieruchomości w złej wierze, czas jego 
posiadania może być doliczony tylko 
wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania 
obecnego posiadacza wynosi przynajmniej 
lat trzydzieści. Przepisy powyższe stosuje 
się odpowiednio w wypadku, gdy obecny 
posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego 
posiadacza.

Bardzo pomocnym narzędziem 
prawnym w rękach właściciela 
umożliwiającym mu ochronę jego prawa 
własności są czynności pozwalające 
na przerwanie zasiedzenia. Jeśli takie 
przerwanie zasiedzenia będzie miało 
miejsce, termin zasiedzenia będzie biegł 
na nowo, co w praktyce uniemożliwi 
posiadaczowi zasiedzenie nieruchomości. 

Przypominam, że zgodnie z art. 123 
Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia 
przerywa się przez każdą czynność przed 

Uroczyste polowania 
zbiorowe

Jak co roku, 3 listopada obchodzone 
było święto myśliwych, leśników i jeźdź-
ców. Organizowane było przez jeźdźców 
na zakończenie sezonu, a przez myśliwych 
na początku sezonu polowań jesienno – zi-
mowych. Nazwa tego święta pochodzi od 
świętego Huberta – patrona myśliwych i 
jeźdźców, którego wspomnienie liturgiczne 
w Kościele katolickim obchodzone właśnie 
jest 3 listopada. Do dziś dzień św. Huberta 
w polskiej tradycji łowieckiej traktowany 
jest szczególne. Z tej okazji odbyły się 
huczne, tradycyjne polowania zbiorowe 
o charakterze szczególnie uroczystym,  
z zachowaniem historycznych wzorców 
i ceremoniałów (m.in. sygnałów łowiec-
kich). Polowania te poprzedzały msze 
święte w intencji myśliwych, szczególnie 
tych którzy odeszli do krainy wiecz-

nych łowów. Odbywały się one nie tylko  
w kościołach, ale także przy leśnych 
kapliczkach poświęconych temu patro-
nowi. Łowy są najważniejsze, najbardziej 
okazałe i uroczyste w sezonie. Polowanie 
hubertowskie kończyła jak zwykle biesiada 
myśliwych przy ognisku, bigosie i nalewce. 

Przed myśliwymi kolejne uroczyste 
polowanie zbiorowe – polowanie wigi-
lijne. To jedna z najstarszych i najmilszych 
tradycji polskiego łowiectwa. Mimo sprze-
ciwów domowników, myśliwi starają się 
wyrwać do lasu, by choć przez parę godzin 
polować. W dniu tym jednak nie urządza 
się polowań hucznych i wielkich, nie spra-
sza się gości, lecz w gronie najbliższych 
spędza się dzień i łamie opłatkiem w lesie 
lub polu. Kolejnym elementem tego polo-
wania jest wspólne śpiewanie kolęd. Polo-

wanie wigilijne nie bywa długie, jednak dla 
braci łowieckiej ważne jest, aby na takim 
spotkaniu być, złożyć sobie życzenia, po-
debrać z paśnika kilka ździebeł siana, które 
znajdzie się pod obrusem na wigilijnym 
stole. Święto ma również zwierzyna. W do-
brym tonie leży, by w większości uchodziła 
nie strzelana. 

Według starych, myśliwskich legend, 
ten kto uczestniczy w polowaniu wigi-
lijnym długo jeszcze będzie polował,  
a Kraina Wiecznych Łowów będzie musiała 
na niego jeszcze długo czekać. Dlatego też  
w tym dniu na polowanie starają się przy-
chodzić wszyscy, którym tylko zdrowie na 
to pozwala.

Wszystkim czytelnikom naszej 
gazety, myśliwym, leśnikom i drze-

wiarzom oraz sympatykom łowiectwa 
i przyrody życzę z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia dużo 

zdrowia i pogody ducha.

Z myśliwskim pozdrowieniem „DARZ 
BÓR”

Bartosz Szczepanik

Bardzo ważnym zmysłem na którym 
opiera się poznanie świata przez człowieka 
jest wzrok. Oko w 99% składa się z wody. 
Taka budowa oka pozwala na widzenie 
fal w zakresie od około 0,2 µm do 1 µm. 
W pozostałym zakresie „oko wodne” jest 
nieprzejrzyste. 

Fale o długości od 0,38 µm do 0,43 µm 
– widzimy jako fiolet, o długości od 0,43 
µm do 0,49 µm – widzimy jako niebieski, 
o długości od 0,49 µm do 0,56 µm – jako 
zielony, o długości od 0,56 µm do 59 µm - 
jako żółty, o długości od 0,59 µm do 0,63 
µm - jako pomarańczowy, o długości od 
0,63 µm do 0,78 µm – jako czerwony. 

Pszczoły mają zdolność widzenia  
w ultrafiolecie. Dzięki temu widzą wzory 
na kwiatach, których my ludzie nie wi-
dzimy. Piękny czerwony mak dla pszczół 
jest wzorzystym kwiatem pomimo, że nie 
widzą czerwieni. Jego wzór jest widoczny 
tylko w ultrafiolecie. Tak samo żółte kwiaty 
stanowią dla nas zagadkę. Jak zwabiają 
pszczoły? Odpowiedź, dają zdjęcia wy-
konane w ultrafiolecie. Na przykład wie-
siołek, swym, „niewidocznym” wzorem, 
wskazuje źródło pyłku i nektaru. Zieleń 
widziana przez pszczoły jako szarość jest 
wspaniałym tłem dla kwiatów. Pszczoła 
lecąc z prędkością 30 km/h nie dostrzega 
szczegółów tylko barwy i wie gdzie się 
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Prawo przy porannej kawie

W krainie rondla i patelni

„Każdemu, obojętnie skąd, od świtu, aż do zmroku -
Wesołych i przyjemnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku!”

Smacznego!

sądem lub innym organem powołanym do 
rozpoznawania spraw lub egzekwowania 
roszczeń danego rodzaju albo przed 
sądem polubownym, przedsięwziętą 
bezpośrednio w celu dochodzenia 
lub ustalenia albo zaspokojenia lub 
zabezpieczenia roszczenia, przez 
uznanie roszczenia przez osobę, 
przeciwko której roszczenie przysługuje 
oraz poprzez wszczęcie mediacji. 
Przerwanie zasiedzenia będzie więc 
możliwe poprzez m.in. złożenie pozwu 
o wydanie nieruchomości, złożenie 
wniosku o dział spadku (w stosunkach 
między spadkobiercami), zawezwaniu 
do próby ugodowej, wniesienie pozwu 
o uzgodnienie treści księgi wieczystej 

Boże Narodzenie już tuż, tuż. A jak święta to myślimy  
o wigilii. Wigilia z kolei bez barszczu czerwonego z uszkami,  
z grzybów jest niemożliwa, to jedno z obowiązkowych dań oprócz 
pierogów, gołąbków i kompotu z suszu. Najlepszy barszcz jest na 

domowym zakwasie z buraków.
Zakwas ma mnóstwo witamin i jest jedną z najzdrowszych kiszonek. Można go 

także popijać codziennie, podnosi odporność, oczyszcza i wspomaga wątrobę i nerki, 
zwiększa ilość czerwonych ciałek krwi, dodaje energii. Jest także tani. 

Zakwas
Składniki:

- kg buraków ćwikłowych,
- przegotowana woda,
- główka czosnku,
- liście laurowe, kilka kulek ziela angiel-

skiego, jałowca i pieprzu,
- łyżeczkę cukru oraz kromkę razowca.

Wykonanie:
1. Obrane i pokrojone buraki, obrane ząbki czosnku i przyprawy włóż do słoja. 

Dodaj – jeśli masz – kromkę prawdziwego razowca, żeby przyśpieszyć fermentację.
2. Zalej całość przegotowaną, przestudzoną wodą. Weź na 1 litr wody 1 łyżkę 

soli (niejodowanej). Przykryty lnianą ściereczką słoik z zakwasem i odstaw w ciepłe 
miejsce. Idealna temperatura to 20 stopni.

3. Zakwas jest gotowy mniej więcej po tygodniu. Ściągnij z wierzchu pianę, 
przecedź zawartość słoja przez gęste sito. Przechowuj zakwas w zamkniętej butelce  
w lodówce.

Dodawać na koniec do wywaru. Pamiętaj, żeby barszczu nie gotować. W wyso-
kiej temperaturze traci kolor i robi się brązowy.

Obczyzna 
„Polszczyzna”
Mądrze gada, czy też plecie,
ma swój język Polak przecie!
Tośmy już Rejowi dłużni,
że od gęsi nas odróżnił.
Rzeczypospolitej siła
w jej języku również tkwiła...
Dziś kruszeje ta potęga,
dziś z angielska Polak gęga...
Pierwszy przykład tezy tej:
zamiast dobrze jest okej!
Dalej iść śladami tymi,
to nie twarz dziś masz a imidż...
Co jest w stanie nas roztkliwić ?
Nie życiorys czyjś, lecz siwi !
Gdzie byś chciał być w życiu, chłopie?
Nie na czubku, lecz na topie ...
Tak Polaku gadaj wszędy!
Będziesz modny... znaczy trendy
i w tym trendzie ciągle trwaj,
nie mów żegnam, mów „baj-baj”!
Gdy ci nietakt wyjdzie spory,
nie przepraszaj! Powiedz: Sory!
A gdy elit chcesz być bliżej,
to nie „Jezu” mów, lecz Dżizes ...
Kiedy szczęścia zrąb ulepisz,
powiedz wszystkim, żeś jest hepi!
A co ciągnie cię na ksiuty?
Nie uroda ich, lecz bjuty !
Dobry Boże, trap się trap...
Dziś nie knajpa już, lecz pab!
No, przykładów dosyć, zatem
trzeba skończyć postulatem,
bo gdy język rani uszy,
to jest o co kopie kruszyć!
Więc współcześni poloniści
walczcie o to, niech się ziści:
Żeby wbrew tendencjom modnym
polski znów był siebie godny! 
Pazurami ! Wet za wet !
Bo do d... będzie wnet...

Post Scriptum:
Angielskiemu nie ubędzie
kiedy Polski Polskim będzie...

z rzeczywistym stanem prawnym czy 
też złożenie wniosku współwłaściciela 
o zniesienie współwłasności 
nieruchomości w stosunku do 
innego współwłaściciela, który jest 
posiadaczem nieruchomości.

Postępowanie o stwierdzenie 
zasiedzenia toczy się w trybie 
nieprocesowym. Opłata od wniosku  
o stwierdzenie zasiedzenia, niezależnie 
od wartości przedmiotu sprawy (do której 
nie wlicza się nakładów poczynionych 
przez nabywcę) wynosi 2000 zł. Sądem 
właściwym jest sąd rejonowy miejsca 
położenia nieruchomości.

Natalia Belcik

T o w a r z y s t w o   S p o r t o w e „PRO FAMILIA”

 
KOMUNIKAT KOŃCOWY

XX MIĘDZYNARODOWEGO RODZINNEGO TURNIEJU NIEPODLE-
GŁOŚCI W PIŁCE SIATKOWEJ PRO- FAMILIA CUP 2019

Po raz XX pasjonaci Piłki Siatkowej spotkali się na Międzyna-
rodowym Rodzinnym Turnieju Niepodległości. Areną tegorocz-
nych zmagań były obiekty sportowe w Jedliczu i Ustrobnej w 
dniu 17.11.2019  W tegorocznej edycji rodzinnych zmagań udział 
wzięło 17 drużyn( 169 zawodników) z Polski, Słowacji, Ukrainy. 
Zanotowano nowy rekord najliczniejszej rodziny, jaka wzięła 
udział w turnieju. Obecnie liczy 6 osób i należy do drużyny Ska-
sko - ojciec Jan z synami Lubos, Tomas, Bronislav, córką Domi-
nika i wnukiem Lubosz Słowacji ( Krajne Cierne).
Wylosowane grupy:
zawodowa A: Hurt Rzeszów ,Orkan Nisko, Użgorod/ Ukraina, 
Hogs Euro Sklep Cierpisz 
zawodowa B: Zaborovia Zaborów, Volley Wiśniowa, GOSiR 
Jedlicze- Teodorówka
 amatorska C: Dziadki Sucha Beskidzka, Dream Team Strzyżów, 
Wiklina/ Rudnik, Sylveco Purella Rzeszów, SKM Kopytowa
 amatorska D: Użgorod/ Ukraina, Old Boy Stary Sącz, ,Skamat 
Krajne Cierne, GOSiR Jedlicze ,Agro Farma Śvidnik
Zwyciężcą tegorocznego turnieju w kategorii seniorskiej zo-
stała drużyna Foto Hurt Rzeszów która wygrała z GOSiR 
Jedlicze – Teodorówka w stosunku 2:0 (15:4; 17:15 ) Trzecie 
miejsce zajęła drużyna: Orkan Nisko pokonując - Zaborovia 
Zaborów 2:1 ( 9:15; 15:8;16:14 )
Mecze półfinałowe:
GOSiR Jedlicze Teodorówka– Orkan Nisko 2:0 (15:11;15:8 ) 
Foto Hurt Rzeszów- Zaborovia Zaborów2:0 ( 15:12;15:13)
W kategorii amatorskiej zwyciężył zespół:
OLD BOY Stary Sącz pokonując Skamat Krajne Cierne 2: 0 
(25:18;25:19 )
Trzecie miejsce zajęła drużyna: Sylveco Czarni Rzeszów pokonu-
jąc- Dziatki Sucha Beskidzka 2:0 (25:23;25:16)
Mecze półfinałowe:
Dziatki Sucha Beskidzka – Skamat Krajne Cierne1:2 
(25:23;25:27;10:15 ) 
Old Boy Stary Sącz – Sylveco Czarni Rzeszów 2:0 (25:20;25:20 )
Turniej dofinansował Urząd Marszałkowski województwa pod-
karpackiego, Fundacja Polska Siatkówka
Współorganizatorami byli: Gmina Jedlicze, GOSiR Jedlicze, 
Gmina Wojaszówka, GOKiR Wojaszówka.
Fundatorami nagród piłek do siatkówki, pucharów szkla-
nych, dyplomów byli: Poseł Parlamentu Europejskiego Elżbieta 
ŁUKACIJEWSKA, PZPS, Powiat Krosno, Powiat Jasło, Gmina 
Wojaszówka, Gmina Jedlicze
Nagrody upominki dla zawodników ufundował Prezydent R.P 
Andrzej Duda.
Podczas zawodów przeprowadzono zbiórkę i loterię fantową na 
specjalistyczną bioniczną protezę ręki dla Jakuba Procanina któ-
remu na wskutek choroby nowotworowej amputowano prawą 
rękę.
Fanty na loterię przekazały: Nowy Styl Group, ASA Glass, Huta 
Szkła w Jaśle a wsparli finansowo Krosoft Krosno, AGET BHP 
Krosno
Patronat Honorowy: PZPS reprezentowany przez Jacka Ka-
sprzyka, PWZPS repr. Przez Roberta Dworaka, Posłowie Parla-
mentu Europejskiego – Elżbieta Łukacijewska, Ryszard Czarnecki, 
Poseł na Sejm R.P – Joanna Frydrych, Marszałek województwa 
podkarpackiego Władysława Ortyla, Starosta jasielski Adam Paw-
luś, Starosta krośnieński Jan Pelczar, Burmistrz Gminy Jedlicze 
Jolanta Urbanik, Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański

Turniej sędziowali: Ma-
riusz Gadzina, Andrzej 
Such, Robert Gleń, Pa-
sterz Michał, Piotr Syrek
Sponsor tytularny: ORLEN Południe S.A., Fundacja Studencka 
,, Młodzi- Młodym,,
Sponsorzy główni: RBDiM – Krosno, PGNiG Sanok, ZPRE – 
Jedlicze, Inwentech Group, BNP Paribas
Sponsorzy, fundatorzy nagród: PRiD Krosno, Juna – Jasło, EBA 
Krosno, Inwest Profil Bajdy, Delikatesy Centrum Jedlicze, Krosoft 
Krosno, Delikatesy Groszek – Bratkówka, ASA Glass Krosno, 
Remondis KROeko, FAVI Krosno, Oberża – Krosno, Piekarnia 
Żaneta – Krasowscy Bajd.
Patronat medialny nad imprezą sprawowały: Telewizja Rze-
szów, Radio Rzeszów, Teraz Krosno, ITV Południe, Radio Trendy, 
Krosno 24pl. Na Turnieju gościliśmy red. Stanislaw Jagiełło który 
przeprowadził na antenie Radia Rzeszów bezpośrednią relację z 
zawodów, ired. ITV Południe Pana Jana Ręczkowicz który uczest-
niczył w otwarciu Turnieju.
Patronat prasowy: Super Nowości, Nowiny, Korso Gazeta Sa-
nocka, Dukielski miesięcznik samorządowy, Nasz Powiat Krosno, 
Kurier Gminy Wojaszówka.
W otwarciu i wręczaniu nagród uczestniczyli: Dyr. Szkoły pod-
stawowej ze Śvidnika/Słowacja – Juraj Cahajla z którym przyje-
chała drużyna amatorska, Dyr. Zakarpackiej szkoły podstawowej 
w Użgorodzie/ Ukraina, w-ce Burmistrz Jedlicza – Ryszard Za-
górski, Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej z Ustrobnej –Joanna Nowak, Dyr. GOSiR 
Jedlicze – Wojciech Florczak, Prezes T.S. Pro- Familia Woja-
szówka – Jerzy Kaleta.

Jako organizator Turnieju składam podziękowania właścicielowi 
Dwór Kombornia Panu Ryszardowi Skotnicznemu za zakwa-
terowanie drużyny z Suchej Beskidzkiej.
Podziękowania składam Dyrektorce szkoły podstawowej  
w Ustrobnej Joannie Nowak, Dyr. GOSiR Jedlicze za udostęp-
nienie obiektów sportowych na zawody.
Turniej na dwóch obiektach wymagał pomocy wielu osób, dzię-
kuję zatem Paniom: sołtys z Ustrobnej Barbarze Stefańskiej, 
Pani Annie Pasieka, Barbarze Słowik, Barbarze Nowak  
i Panom Januszowi Słowikowi, Piotrowi Syrkowi, Kamilowi 
Nowak, Pawłowi Holak.
Składy drużyn które zajęły I miejsca:
zawodowa: Foto- Hurt Rzeszów: Michał, Marcin, Tomasz Środa, 
Przemek Bryliński, Sebastian Miciuda, Grzegorz Mańko, Dawid 
Jakóbski
amatorska: OLD BOY Stary Sącz- Jan Burda, Ogorzały Przemy-
sław, Ogorzały Jakub, Niewczas Kamil
Piwowar Mateusz, Potoniec Adrian, Kluska Kacper, Rolka To-
masz, Lompart Damian, Przemysław Wróbel

Drużyny II miejsca:
zawodowa: GOSiR Jedlicze Teodorówka: Konrad ,Dominik Pi-
róg, Jakub Procanin, Bartłomiej Jerzyk, Przemysław Czado, Mar-
cin Gorczyca, Rafał Matuła, Maciej Chłap, Marcin Milan.
Amatorska: Skamat Krajne Cierne:Jan, Tomas, Lubos, Bronislav, 
Lubost, Dominika Skasko, Patrik Marjuv, Eva Pankova, Zlatica 
Borsovska, Helena Mausecka.

Jerzy Kaleta
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IV Miedzynarodowy  
Turniej Mini Piłki Siatkowej 

Dziewcząt

Gminne eliminacje Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej

O Puchar Dyrektora 
MOSiR

Wymarzony debiut

W 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

Warta harcerzy z DH „Watra” z SP z Równego i poczet sztandarowy 
przy symbolicznej mogile Żołnierza Września

Ks. proboszcz parafii Równe Wojciech Kisiel modlił się za poległych 
żołnierzy w kampanii wrześniowej i poświęcił obelisk

Władze samorządowe gminy Dukla i powiatu na czele z zastępcą  
burmistrza Dukli Łukaszem Pirogiem złożyły wieńce i zapalone znicze

Uczestnicy uroczystości

Trener udziela wskazówek podczas przerwy w meczu
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Fot. Mateusz LorencPamiątkowe zdjęcie zwycięzców turnieju z organizatorami

Fot. [arch. MOSiR Dukla]
Zawodniczki z trenerem
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