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„Błąd jest przywilejem filozofów,  
tylko głupcy nie mylą się nigdy”

(Sokrates)

Złota myśl:Dzienny Dom Opieki Medycznej
6 lutego 2020 roku oficjalnie został otwarty Dzienny Dom 

Opieki Medycznej w Dukli, który powstał w ramach realiza-
cji projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej im. św. Jana  
z Dukli”. W otwarciu wzięli udział marszałek Województwa Pod-
karpackiego Władysław Ortyl, zastępca burmistrza Dukli Łukasz 
Piróg, radny Rady Miejskiej w Dukli Paweł Kuffner, przewodni-
czący Rady Powiatu Andrzej Krężałek, radna powiatowa Józefa 
Winnicka-Sawczuk, prezes OSP w Dukli Wiktor Madej. Tradycyj-

nego otwarcia przez przecięcie wstęgi dokonali pani prezes spółki 
Medicus-Dukla Renata Krajmas i marszałek Województwa Pod-
karpackiego Władysław Ortyl. Proboszcz dukielskiej parafii pw. 
św. Marii Magdaleny Stanisław Siuzdak i o. gwardian klasztoru 
OO. Bernardynów w Dukli poświecili obiekt. 

Uroczystość otworzyła prezes spółki Medicus-Dukla p. Renata 
Krajmas, która przybliżyła uczestnikom spotkania historię spółki, 
następnie głos zabrał Kazimierz Krajmas twórca, pomysłodawca 
przedsięwzięcia, który przywitał gości, przede wszystkim pensjo-
nariuszy Dziennego Domu Opieki Medycznej. Marszałek woje-
wództwa podkarpackiego Władysław Ortyl zabierając głos powie-
dział: chciałbym bardzo pogratulować powstania tej inwestycji w 
Dukli, w powiecie krośnieńskim dlatego, że w skali całego naszego 
województwa wydaliśmy na podobne placówki prawie 240 mln zł, 
a w powiecie krośnieńskim mieliśmy białą plamę. Jeszcze raz gra-
tuluję pp. Krajmasom, ale również panu burmistrzowi i wszystkim, 
którzy będą mogli skorzystać z usług tego przedsięwzięcia. Pań-
stwo Krajmasowie są ludźmi bardzo aktywnymi również i w takich 
społecznych obszarach działalności. Gratuluję dobrego ducha.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana pomię-
dzy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Medicus – Du-
kla”sp. z o.o., a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Pro-
jekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdro-
wotnych. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności 
usług zdrowotnych poprzez zapewnienie opieki 150 osobom niesa-
modzielnym, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym (90 kobiet/ 60 mężczyzn) z powiatu krośnieńskiego, w tym 
34 osobom leżącym oraz min. 50% osób powyżej 65 r.ż. Projekt 
realizowany będzie od sierpnia 2020 roku do czerwca 2022 roku. 

Dzienny Dom Opieki Medycznej im. św. Jana z Dukli znajduje 
się w Dukli na ul. Trakt Węgierski 16 jest otwarty dla seniorów 
potrzebujących dodatkowej opieki medycznej i pomocy w powro-
cie do zdrowia Oferowane są tu różne formy terapii i leczenia. 
Pacjenci pozostają pod opieka doświadczonej kadry. Podstawowe 
świadczenia zdrowotne realizowane w ramach opieki medycznej 
to: opieka pielęgniarska, w tym również edukacja pacjenta doty-
cząca samoopieki i samopielęgnacji, doradztwo w doborze odpo-
wiednich wyrobów medycznych, usprawnienia ruchowe, terapia 

zajęciowa, usprawnienia ruchowe, przygotowanie rodziny 
i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki.

Krystyna Boczar-Różewicz

Uczestnicy otwarcia  DDOM w Dukli

Sprzęt do krioterapii
Fot. Krystyna Boczar-Różewicz

Oficjalnego otwarcia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dukli dokonali Re-
nata Krajmas - prezes Spółki Medicus-Dukla i marszałek WP Władysław Otryl

Uczestnicy Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dukli

„Diamenty  
są najlepszym 
przyjacielem kobiet”

Międzynarodowy Dzień Kobiet ustanowiono podczas Między-
narodowego Kongresu Kobiet Socjalistek w Kopenhadze w 1910 
roku. Od tego czasu coraz więcej krajów decydowało się na wpro-
wadzenie tego święta do swojego kalendarza. Obecnie obchodzone 
jest ono w około 30 państwach. Nie wszędzie święto obchodzone 
jest tego samego dnia – choć najczęściej pojawia się data 8 marca, 
to wiele narodowości świętuje je w innym terminie. Najhuczniej 
Dzień Kobiet obchodzony jest w Armenii. Ponieważ 7 kwietnia 
tradycyjnie świętuje się dzień Piękna i Macierzyństwa, a miesiąc 
od 8 marca do 7 kwietnia nazywany jest Miesiącem Kobiet. Dłużej 
także świętują Wietnamki – 8 marca oraz 20 października.

W Polsce Dzień Kobiet nie jest dniem wolnym od pracy jak np. 
na Ukrainie, Białorusi i w Rosji. W biurach, firmach, uczelniach  
i szkołach mężczyźni wręczają koleżankom kwiaty. Mężowie i bra-
cia kupują swoim ukochanym kobietom podarunki, wśród których 
królują perfumy i biżuteria – w końcu, jak śpiewała Marylin Mon-
roe „diamonds are a girl’s best friend” (diamenty są najlepszym 
przyjacielem kobiet). Jest to również najlepsza okazja na wyjście na 
kawę, dzień w SPA, kino. Wszelkie przyjemności dozwolone!

Dzień Kobiet w swojej historii sięga do nieszczęśliwych wy-
darzeń z początków XX wieku. Jednak od ponad 100 lat kobiety 
mają prawa wyborcze i cieszą się swobodami, o których propa-
gatorki tego święta mogły jedynie marzyć. Jest to więc najlep-
sza okazja do świętowania i manifestowania swojej kobiecości.  
A zatem świętujmy KOBIETY!

Krystyna Boczar-Różewicz

Wszystkim Paniom z okazji Dnia kobiet dedykuję tryptyk dla 
Pań naszego lokalnego poety z Równego Adama Czai.

Kobiety

Czas ołówkiem pór roku kobiet urodę szkicuje
widzę jak idą przez słońca żar, deszcz, śnieg, burze, mgły
raz uśmiechnięte a raz zasmucone
ale zawsze sobą piękne
czas ołówkiem pór roku kobiet urodę szkicuje.
***
W ciemnościach dni światła szept – twoich oczu ciepły blask
co daje nadzieję na szczęścia odrobinę
na losu uśmiech w mrocznej godzinie
twoich oczu ciepły blask.
***
Dawniej tylko szkolne koleżanki
teraz matki, żony, babcie, kochanki
codziennością zmęczone zaciskają zęby a ręce w pięść
i z ciężarami dni idą godzin ścieżkami
po lepsze jutro, po lepszy świat, po szczęście
dla mnie, dla ciebie i dla ciebie też
dawniej tylko szkolne koleżanki.
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Nowy nr konta bankowego
Informacja ważna dla mieszkańców Gminy Dukla. Od 1 lutego 2020 roku zmienia się nr konta Gminy Dukla. 
Prosimy wpłat dokonywać na nowy poniższy nr: 09 1130 1105 0005 2141 2520 0013, nr rachunku do wpłat za 
odpady komunalne (śmieci): 57 1130 1105 0005 2141 2520 0022

Budżet Gminy Dukla na 2020 rok
Dukielscy Radni na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 12 

grudnia 2019 roku przyjęli Budżet Gminy Dukla na 2020 rok.  
W głosowaniu nad budżetem udział wzięło 13 radnych. Za przyję-
ciem budżetu jednomyślnie głosowało 13 radnych.

z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki – 700.000,00 zł.
Przewidywane dochody w poszczególnych działach to m.in.:

- Rolnictwo – 34.000,00 zł, z czego ze sprzedaży działek rolnych – 
5.000,00 zł oraz z czynszu dzierżawnego kanalizacji sanitarnej 
przez GKiM Sp. z o.o. – 23.000,00 zł, czynszu dzierżawnego za 
obwody łowieckie – 6.000,00 zł,

- Leśnictwo – 110.000,00 zł – zaplanowano dochody ze sprzedaży 
drewna,

- Handel – 80.000,00 zł – dochody z rezerwacji miejsca na placu 
targowym,

- Transport i łączność – 721.845,00 zł – środki z Funduszu Dróg 
Samorządowych na zadanie „Remont mostu przez rzekę Ja-
siołka w miejscowości Nowa Wieś”,

- Gospodarka mieszkaniowa – 291.000,00 zł – najem i dzier-
żawa majątku i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 
191.000,00 zł, sprzedaż działek budowalnych – 100.000,00 zł,

- Działalność usługowa – 60.000,00 zł – opłaty za usługi cmentarne,
- Administracja publiczna, obrona narodowa oraz urzędy naczel-

nych organów władzy państwowej– 239.730,00 zł – dotacja na 
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 
224.522,98 zł – środki w ramach RPO WP na zadanie „Doposa-
żenie jednostek OSP w Gminie Dukla w sprzęt do prowadzenia 
akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof” – 221.934,98 
zł, dotacja celowa na zadania zlecone z obrony cywilnej – 
2.588,00 zł,

- Dochody od osób prawnych i osób fizycznych – 15.204.000,00 zł 
– obejmują m.in. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, 
leśnego, rolnego, środków transportu, opłaty eksploatacyjnej, 
opłaty targowej,

- Subwencje z budżetu państwa – 25.805.411,00 zł – część oświa-
towej subwencji ogólnej, część wyrównawczej subwencji ogól-
nej, część równoważącej subwencji ogólnej,

- Oświata i wychowanie – 1.484.970,85 zł, w tym m.in. dochody 
stołówki szkolnej i przedszkolnej – 590.000,00 zł, dofinan-
sowanie projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla 
i Jaśliska” – 113.041,25 zł, dotacja z Ministerstwa Sportu na 
budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rów-
nem – 700.000,00 zł,

- Pomoc społeczna – 3.003.177,28 zł – dotacje na realizację za-
dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie – 771.181,00 zł, dotacje na realizację 
własnych zadań bieżących – 2.036.580,00 zł, dochody z tytułu 
odpłatności rodzin za podopiecznych przebywających w Do-
mach Pomocy Społecznej – 54.000,00 zł, dochody własne – 
16.804,90 zł, dofinansowanie projektu „Gminny Klub Seniora 
w Dukli” – 91.271,55 zł, dofinansowanie projektu „Sprzęt do-
bre wsparcie” – 33.339,83 zł,

- Rodzina – 20.206.460,95 zł – dotacje na realizację zadań z za-
kresu administracji rządowej /Rodzina 500+, świadczenia ro-
dzinne, świadczenia alimentacyjne/, dofinansowanie projektu 
„Gminny Żłobek w Dukli” – 358.020,95 zł.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.211.445,40 
zł – dochody związane z gospodarką odpadami – 2.236.800,00 
zł, dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowi-
ska – 5.000,00 zł, wpływy za korzystanie z szalet miejskich – 
4.800,00 zł, projekt „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród 
mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” – 799.407,40 zł, 
projekt „Przebudowa skweru zielonego przy ul. Trakt Węgier-
ski w Dukli” – 165.438,00 zł,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 24.000,00 zł – do-
chody z najmu pomieszczeń w budynkach domów ludowych 
wraz z mediami, 

- Kultura fizyczna – 172.800,00 zł – zaplanowana kwota stanowi 
dochody MOSiR Dukla z tytułu świadczonych usług oraz 
opłaty za trwały zarząd.

WYDATKI
Wydatki budżetu określono na kwotę 77.073.363,46 zł. 
W tej kwocie ujęto:

- wydatki bieżące – 66.426.340,10 zł, w tym na programy finanso-
wane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 
kwocie 651.492,32 zł

- wydatki majątkowe – 10.647.023,36 zł, w tym na programy fi-
nansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej – 838.538,00 zł

Przewidywane wydatki w poszczególnych działach to m.in.:
- Rolnictwo – 4.168.000,00 zł – zaplanowano m.in. wydatki na 

dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 
przyłącza wodociągowe – 30.000,00 zł, budowę kolektora 
odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do 
projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb 
aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe / zadanie 2letnie na 
łączną kwotę 7 mln. zł, w 2020 roku zaplanowano 4 mln./, 

bieżące remonty, ekspertyzy, opracowania i analizy dotyczące 
infrastruktury kanalizacyjnej, energię zużywaną przez prze-
pompownie ścieków,

- Leśnictwo – 102.000,00 zł – wydatki na prace związane z po-
zyskaniem drewna, sadzeniem lasu oraz przy pomnikach 
przyrody,

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 
– 35.500,00 zł – dopłata do 1 m3 wody dla odbiorców z Dukli, 
Mszany i Zawadki Rymanowskiej,

- Handel – 108.000,00 zł – wydatki związane z poborem opłaty 
targowej oraz administrowaniem placem targowym,

- Transport i łączność – 2.636.808,15 zł – planowane są wydatki w 
szczególności na: odśnieżanie dróg gminnych, zakupy materia-
łów do remontu dróg, usługi transportowe, remonty cząstkowe 
dróg, przeglądy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, inwestycje 
na drogach gminnych i wewnętrznych, remont mostu przez 
rzekę Jasiołka w miejscowości Nowa Wieś, w ciągu drogi 
gminnej nr 114531 R, z przywróceniem pierwotnej nośności 
obiektu 30T – ok. 1.200.000,00 zł, dostawę usług interneto-
wych w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu w Gminie Dukla”,

- Turystyka – 52.300,00 zł – odnawianie, znakowanie, tworzenie 
szlaków turystycznych, 

- Gospodarka mieszkaniowa – 264.407,030 zł – bieżące utrzyma-
nie zasobów, koszty geodezyjne, zakupy nieruchomości,

- Działalność usługowa – 271.000,00 zł – opracowania geodezyjne 
i kartograficzne – 30.000,00 zł, zmiana i opracowanie planów 
zagospodarowania przestrzennego – 85.000,00 zł, cmentarze – 
183.000,00 zł,

- Informatyka – 1.100,00 zł – zapewnienie trwałości projektu 
„PSe-AP Podkarpacki System e-Administracji”,

- Administracja publiczna – 5.977.890,00 zł, 
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 3.009,00 zł – 

aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 

1.329.388,00 zł – utrzymanie straży pożarnych, wydatki na 
obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe, wydatki związane 
z obroną narodową, budowa remizy OSP Tylawa – II etap – 
700.000,00 zł, projekt „Doposażenie jednostek OSP w Gminie 
Dukla w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania 
skutków katastrof” – kwota wydatków 261.100,00 zł, 

- Obsługa długu publicznego – 410.000,00 zł – obsługa oraz od-
setki od kredytów i pożyczek,

- Rezerwy – 552.000,00 zł,

Przedszkole Gminne w Dukli
prowadzi zapisy dzieci na rok szkolny 2020/2021

Składanie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie 
dziecka do przedszkola odbywać się będzie w terminie od 2 do 16 marca 2020r.

Szczegóły na naszej stronie internetowej: www.przedszkole.dukla.eu
Nasz adres: Dukla ul. Trakt Węgierski 38A, tel. 577 700 341 lub 577 700 502

DOCHODY
Dochody budżetu określono na kwotę 70.873.363,46 zł. 
W tej kwocie ujęto:

- dochody bieżące – 68.891.825,46 zł, w tym dochody pochodzące 
z Unii Europejskiej w wysokości 570.657,53 zł

- dochody majątkowe – 1.981.538,00 zł, w tym dochody pocho-
dzące ze sprzedaży majątku – 215.000,00 zł, dochody pocho-
dzące z budżetu Unii Europejskiej – 838.438,00 zł, dochody  
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- Oświata i wychowanie – 25.201.091,24 zł, w tym budowa 
Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Równem – 
ok.2.300.000,00 zł,

- Ochrona zdrowia – 205.400,00 zł – wydatki w ramach Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,

- Pomoc społeczna – 5.075.392,28 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.175.180,00 zł – prowa-

dzenie świetlic szkolnych – 1.069.180,00 zł, stypendia socjalne 
– udział gminy – 100.000,00 zł, dokształcanie – 6.000,00 zł,

- Rodzina – 20.840.400,95 zł, w tym funkcjonowanie Gminnego 
Żłobka w Dukli – 1.147.220,95 zł,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.178.007,40 zł,  
w tym m.in.: gospodarka odpadami komunalnymi – 
2.236.800,00 zł, projekt „Wsparcie energetyki rozproszonej 
wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” – kwota 
wydatków 860.207,40 zł, projekt „Przebudowa skweru zielo-
nego przy ul. Trakt Węgierski w Dukli” – kwota wydatków 
270.000,00 zł, 

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.107.181,41 zł,  
w tym rewitalizacja płyty Dukielskiego Rynku – 600.000,00 zł,

- Kultura fizyczna – 1.379.304,00 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano na kwotę 6.200.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Podobnie jak w latach poprzednich najwyższą kwotę wydat-

ków stanowią te, związane z prowadzeniem zadań oświatowych 
w gminie. Jest to ponad 35,00% wszystkich wydatków. W 2020 
roku na zadania oświatowe oraz edukacyjną opiekę wychowaw-
czą przewidziano 26.376.271,24 zł. 

W ogólnej kwocie 26.376.271,24 zł przewidziane są m.in. wy-
datki z podziałem na:
- prowadzenie szkół podstawowych – 18.918.539,99 zł,
- prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo-

wych – 890.850,00 zł,
- prowadzenie przedszkoli – 2.131.500,00 zł, 
- prowadzenie liceum – 676.700,00 zł,
- dokształcanie nauczycieli – 92.880,00 zł,
- prowadzenie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 1.543.950,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 357.800,00 zł,
- pozostała działalność – 398.871,25 zł, w tym wydatki w ramach 

projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska” 
– 113.041,25 zł, 

- dotacja dla niepublicznego przedszkola „Wiatraczek” – 
190.000,00 zł,

- funkcjonowanie świetlic szkolnych – 1.069.180,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA I RODZINA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli a także Środo-

wiskowy Dom Samopomocy w Cergowej udzielają pomocy rodzi-
nom oraz osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, 
często są bezradne i same nie potrafią poradzić sobie z trudną rze-
czywistością. Na prowadzenie zadań z zakresu pomocy społecznej 
oraz rodziny przeznaczono kwotę 25.915.793,23 zł, w tym dotacje 

z budżetu państwa to kwota 22.797.798,23 zł, pozostała kwota to 
środki z budżetu gminy. 

Na te wydatki składają się m.in.: 
- koszty związane z pobytem w domach pomocy społecznej  (ko-

rzysta 15 mieszkańców Gminy dukla) – 400.000,00 zł,
- ośrodki wsparcia  (funkcjonowanie ŚDS) – 742.381,00 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  (koszty 

funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego) – 13.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe, stałe – 1.912.100,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 90.000,00 zł,
- funkcjonowanie MOPS – 990.100,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze  (objętych 65 osób)– 

498.800,00 zł,
- dożywanie dzieci – 200.000,00 zł,
- świadczenie wychowawcze 500+ - 13.534.630,00 zł,
- świadczenia rodzinne, alimentacyjne – 5.318.000,00 zł,
- wspieranie rodziny  (w tym koszty związane z zatrudnieniem 

asystenta rodziny) – 588.380,00 zł,
- funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Dukli – 1.147.220,95 zł,  

w tym finansowanie ze środków Unii Europejskiej – 358.020,95 zł,
- rodziny zastępcze  (wydatki na opiekę i wychowanie dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych) – 40.000,00 zł,
- placówki opiekuńczo – wychowawcze  (dopłata Gminy do kosz-

tów pobytu dzieci w domach dziecka) – 15.000,00 zł,
- pozostała działalność (prace społecznie użyteczne) –10.000,00 zł,
- funkcjonowanie Gminnego Klubu Seniora  (finansowane ze 

środków Unii Europejskiej) – 77.353,53 zł,
- funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ra-

mach projektu „Sprzęt dobre wsparcie” – 34.584,83 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA

W tym roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 
zostanie wydana kwota 5.178.007,40 zł. Na te kwotę składają się 
m.in. wydatki na takie zadania jak:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 451.000,00 zł, w tym 
dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków – 350.000,00 zł,
- gospodarka odpadami – 2.236.800,00 zł, 
- wydatki związane z realizacją projektu „Wsparcie energetyki 

rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy 
Dukla” – 860.207,40 zł,

- oczyszczanie miast i wsi – 240.000,00 zł, w tym zimowe utrzy-
manie placów, chodników i utrzymanie czystości w Dukli,

- utrzymanie zieleni na terenie gminy– 145.000,00 zł, w tym bu-
dżet obywatelski – 35.000,00 zł,

- likwidacja azbestu z terenu gminy – 4.000,00 zł,
- administrowanie składowiskiem odpadów w fazie poeksploata-

cyjnej, odprowadzanie i wywóz ocieku – 175.000,00 zł 
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 667.500,00 zł, w tym konserwa-

cja oświetlenia i energia elektryczna – 422.500,00 zł, budowa 
nowych punktów oświetlenia ulicznego oraz projekty budow-
lane nowych instalacji – 245.000,00 zł,

- utrzymanie szalet miejskich, utylizacja padłych zwierząt, opieka 
nad bezdomnymi zwierzętami – 127.500,00 zł,

- wydatki związane z realizacją projektu „Przebudowa skweru 
zielonego przy ul. Trakt Węgierski w Dukli” – 270.000,00 zł.

u dokończenie ze str. 5

Budżet Gminy Dukla na 2020 rok

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej w bu-

dżecie zabezpieczono kwotę 5.977.890,00 zł. Kwota ta obejmuje 
m.in. zadania zlecone do realizacji przez Wojewodę – 236.617,00zł  
(zadania te nie są w całości finansowane z budżetu Wojewody, 
brakujące środki zabezpieczane są w ramach środków własnych), 
funkcjonowanie Rady Miejskiej – 181.100,00 zł, składki człon-
kowskie, wydatki na promocję gminy – 176.700,00 zł, funkcjo-
nowanie Urzędu Miejskiego, wspólną obsługę placówek oświato-
wych – 711.323,00 zł, diety sołtysów, ubezpieczenie majątku oraz 
inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania gminy. 

KULTURA ORAZ SPORT
W uchwale budżetowej na 2020 rok przeznaczono na realiza-

cję zadań z zakresu kultury kwotę 2.107.181,41 zł, natomiast na 
sport kwotę 1.379.304,00 zł. Na wydatki związane z prowadze-
niem działalności kulturalnej i sportowej składają się m.in.:
- funkcjonowanie Ośrodka Kultury – 715.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowanie i utrzymaniem domów lu-

dowych – 372.456,60 zł,
- funkcjonowanie Biblioteki Publicznej – 260.000,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa na-

rodowego – 50.000,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków – 

60.000,00 zł,
- wydatki związane z pracami konserwatorskimi zabytków – 

635.000,00 zł, w tym rewitalizacja płyty Dukielskiego Rynku 
– 600.000,00 zł,

- funkcjonowanie i utrzymanie MOSiR – 1.298.304,00 zł,
- dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na 

terenie Gminy Dukla – 80.000,00 zł.

Średniowieczny rodowód Dukli
W Muzeum Historycznym - Pałac w 

Dukli 6 marca br. odbędzie się promocja 
książki pt. „Dukla - historia rozwoju 
przestrzennego do końca XVI wieku” 
pióra Joanny Figurskiej Dudek. Książka 
została wydana przez Oficynę Wydawni-
czą Politechniki Rzeszowskiej na zlecenie 
Gminy Dukla, jako XIII tom seryjnego wy-
dawnictwa Biblioteki Dukielskiej. Ta pu-
blikacja o średniowiecznej Dukli jest pracą 
doktorską Autorki. W niniejszej publikacji 
Joanna Figurska Dudek przedstawiła hi-
storię Dukli od czasów przedlokacyjnych 
do końca XVI wieku w oparciu o doku-
menty źródłowe, literaturę przedmiotu, 
materiały kartograficzne, ikonograficzne 
i historyczne, jak również wielowątkowe 
analizy porównawcze i badania. Autorka 
podkreśliła, że geneza lokacji Dukli wią-
zała się z urbanizacją terenów przygranicz-
nych. Po objęciu władzy przez Kazimierza 
Wielkiego, stworzenie systemu obronnego 
poprzez zakładanie miast obronnych  
i warowni, miało na celu ochronę granic 
państwa polskiego. Według jej opinii za-

łożenie Dukli, przy ważnym szlaku han-
dlowym, z którym wiązało się powstanie 
komory celnej i nadanie miastu przywileju 
składu wina, w dużej mierze zdecydowało 
o rozwoju Dukli jako znaczącego ośrodka 
handlowego. Na podstawie przeprowadzo-
nych badań i analiz Joanna Figurska Dudek 
omówiła problematykę średniowiecznej 
architektury Dukli, tj.: kościołów św. 
Marcina i św. Marii Magdaleny, ratusza, 
urządzeń handlowych, zabudowy przy-
rynkowej, zabudowań dworskich, komory 
celnej, młynów, łaźni, szkoły parafialnej  
i szpitala. Przybliżyła także kwestie umoc-
nień obronnych i bram prowadzących do 
miasta, wskazała również lokalizację nie-
istniejących już obiektów miasta z przed-
miotowego okresu historycznego. Na pod-
stawie analizy porównawczej Dukli i miast 
powiatu bieckiego Autorka stwierdziła, 
że układ urbanistyczny miasta, jak i jego 
zabudowa okazały się typowe dla ówcze-
snych małych miast Ziemi Krakowskiej.

Joanna Figurska Dudek zwróciła uwagę 
na potencjał dziedzictwa kulturowego 

średniowiecznego miasta Dukla, uwypu-
kliła wartości materialne i niematerialne 
omawianych obiektów oraz potrzebę ich 
ochrony, dokumentowania i udostępniania.

Aleksandra Żółkoś

PODSUMOWANIE
Przedstawiony powyżej budżet przyjęty został w grudniu przez 

radnych Rady Miejskiej w Dukli, czyli na miesiąc przed ogłosze-
niem przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku. Gmina Dukla, 
podobnie jak znaczna część Mieszkańców gminy Dukla korzy-
stała z usług banku spółdzielczego. Samorządy straciły 42,6% ca-
łości środków zdeponowanych w banku. Kwota, zgodnie z ustawą  
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, została zajęta na pokry-
cie strat PBS w restrukturyzacji. Gmina Dukla utraciła łącznie z 
jednostkami podległymi kwotę 1 066 372,72 zł. Wspólnie z in-
nymi samorządami staramy się o odzyskanie utraconych kwot.  
W związku z tym spotkaliśmy się 20 stycznia br. z przedstawi-
cielami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Wojewodą Pod-
karpackim Ewą Leniart. Na wniosek Wojewody Podkarpackiego 
oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej przygotowane i złożone 
zostały raporty o utraconych przez Gminę Dukla środkach zde-
ponowanych na rachunkach PBS-u. Wojewoda zobowiązała się 
do przekazania ich Ministrowi Finansów oraz Prezesowi Rady 
Ministrów. 13 lutego br. odbyło się również spotkanie przedsta-
wicieli poszkodowanych samorządów i przedsiębiorców z prze-
wodniczącym Sejmowej Komisji Finansów Publicznych posłem 
Henrykiem Kowalczykiem. Mam nadzieję, że choć w części uda 
się odzyskać utracone środki. Czekamy na decyzje podjęte przez 
przedstawicieli województwa podkarpackiego oraz rządu, co bę-
dzie miało kluczowe znaczenie w podejmowanych przez nas dal-
szych działaniach prawnych. Sytuacja ta, nie wpłynęła jednak na 
zachwianie płynności finansowej Gminy oraz bieżące funkcjono-
wanie urzędu, w tym na wypłatę świadczeń otrzymywanych przez 
Mieszkańców z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli.

Andrzej Bytnar 
Burmistrz Dukli
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Wotum 
wdzięczności

15 lutego br. w Sanktuarium św. Jana z Dukli, w Dukli 
pracownicy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. 
Jana z Dukli w Lublinie na czele z panią dyrektor prof. dr 
hab. n. med. Elżbietą Starosławską złożyli wotum wdzięcz-
ności w piątą rocznicę zawierzenia św. Janowi z Dukli 
największego szpitala onkologicznego na Lubelszczyźnie.  
W uroczystościach wzięli udział biskup Edward Fran-
kowski z Sandomierza, ojcowie Bernardyni z dukielskiego 
klasztoru, kapłani z ziemi lubelskiej. 

Spotkanie w Iwli  
w sprawie kamieniołomu

Prof. Elżbieta Starosławska wręcza srebrne serce wotum wdzięczności dla 
Sanktuarium św. Jana z Dukli

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 
jest największym szpitalem onkologicz-
nym na Lubelszczyźnie oraz jedynym 
pełnoprofilowym, wysokospecjalistycz-
nym centrum onkologicznym w Polsce 
Wschodniej. Jego dyrektorem jest prof. dr 
hab. n. med. Elżbieta Starosławska, która 3 
maja 2007 roku oddała w opiekę lubelskie 
centrum onkologiczne św. Janowi z Dukli. 
Od tej pory w klasztorze w Dukli systema-
tycznie odprawiane są msze św. w intencji 
Centrum. Oddanie Centrum pod opiekę 
zostało życzliwie przyjęte przez pracow-
ników oraz przyjaciół Onkologii Lubel-
skiej, którzy zaczęli pielgrzymować do 
dukielskiego Sanktuarium. 17 lipca 2010 
roku Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 
przyjęło imię św. Jana z Dukli, a Kaplica 
szpitalna otrzymała relikwie Świętego. 

Więź ze św. Janem z Dukli pani prof. 
Starosławskiej rozpoczęła się podczas 
jednej z wizyt w Dukli w 2007 roku, kiedy 
po górskich wędrówkach zaczytała się w 
biografii św. Jana z Dukli w dukielskim 
klasztorze, co było początkiem poznawa-
nia świętego. Czytając gazetę Nasza Arka 
dowiedziała się o nieprawdopodobnym 
cudzie uzdrowienia za przyczyną św. Jana 
z Dukli kilkumiesięcznego Jakuba z gminy 
Dukla. Chłopiec został przyjęty do szpitala 
w Krośnie w stanie ciężkim z objawami 
sepsy, a następnie leczony był w Krakowie. 
Lekarze ocenili jego stan jako beznadziejny. 
Rodzina i mieszkańcy wioski modlili się o 
cud życia dla Kuby przed relikwiami św. 
Jana z Dukli. Wkrótce ustąpiły wszystkie 
objawy choroby, a stan chłopca poprawił 
się. Pani Dyrektor zaintrygowana historią 

Jakuba powzięła myśl o oddaniu w opiekę 
św. Janowi Centrum Onkologii w Lublinie, 
które wtenczas borykało się z problemami 
niemożliwymi do rozwiązania. 

Centrum Onkologii w Lublinie ma się 
dobrze. W 2016 roku otrzymał certyfikat 
akredytacyjny potwierdzający spełnia-
nie wysokich wymagań jakościowych  
w opiece nad pacjentami onkologicznymi. 
Oprócz leczenia chorób nowotworowych, 
prowadzi działalność naukową, profilak-
tyczną i dydaktyczną. Ponadto prowadzone 
są tam badania kliniczne. Pacjenci leczeni 
są przez bardzo dobrych specjalistów i przy 
pomocy specjalistycznego sprzętu.

Barbara Pudło
Fot. str. 18

8780 Kół Gospodyń Wiejskich  
w rejestrze ARiMR

Koła gospodyń wiejskich, które w 2019 r. skorzystały z finan-
sowego wsparcia udzielonego przez ARiMR, mają czas do końca 
stycznia 2020 r. na złożenie sprawozdania rozliczającego na co 
konkretnie wydały otrzymaną pomoc. 

W 2019 r. Agencja przekazała kołom łącznie 29,7 mln zł.  
W 2018 r. kwota ta wyniosła 16,3 mln zł. Od 29 listopada 2018 r., 
czyli od dnia wejścia w życie nowych przepisów o kołach gospo-
dyń wiejskich, do końca 2019 r. powstało ponad 5,8 tys. nowych 
kół. Łącznie w prowadzonym przez ARiMR rejestrze wpisano 
8780 tego typu stowarzyszeń. Najwięcej z nich zarejestrowano w 
Wielkopolsce –1350, na Lubelszczyźnie – 1136 i na Mazowszu 
– 1105. 

Otrzymane fundusze koła gospodyń wiejskich przeznaczają 
najczęściej na realizację zadań związanych z działalnością spo-
łeczno-wychowawczą oraz oświatowo-kulturalną. Prawie jedna 
czwarta środków pożytkowanych jest na rozwój kultury ludowej, 
a w szczególności kultury lokalnej, w tym zakup strojów ludo-
wych. Koła promują również przedsiębiorczość swoich członkiń. 
Na ten cel przeznaczają ponad 15 proc. otrzymanego dofinanso-
wania, m.in. na zakup wyposażenia AGD, artykułów kuchennych 
i spożywczych. 

red

4 lutego 2020 r. w budynku Domu Lu-
dowego na wniosek mieszkańców Iwli od-
było się zebranie z mieszkańcami w spra-
wie prowadzonego postępowania dotyczą-
cego wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja czę-
ści złóż piaskowców cergowskich „Iwla”  
i „Iwla – 1” oraz produkcji surowców mi-
neralnych firmy PPK i UG „KRUSZGEO” 
S.A. w Rzeszowie położonych w miejscowo-
ści Iwla, gmina Dukla, powiat krośnieński, 
województwo podkarpackie”, z wniosku 
Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszyw  
i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” 
S.A., ul. M. Reja 16, 35-959 Rzeszów.

Spotkanie miało na celu zebranie opinii 
uczestników, przedstawienie materiałów  
i informacji na temat planowanego ka-
mieniołomu oraz udzielenie przez Inwe-
stora i przedstawicieli Urzędu Miejskiego  
w Dukli dodatkowych wyjaśnień lub odpo-
wiedzi na nurtujące mieszkańców pytania. 

W trakcie debaty mieszkańcy wyrazili 
swój sprzeciw przeciwko powstaniu kamie-
niołomu argumentując to tym, że w pobliżu 
miejsca budowy znajdują się nieruchomo-
ści, których wartość obniży się ze względu 
na lokalizacje w pobliżu kamieniołomu, 
wyrazili obawy o zwiększony ruch sa-
mochodowy oraz związany z tym wzrost 
poziomu hałasu. Poruszyli również temat 

atrakcyjności regionu i braku możliwości 
rozwoju agroturystki w zniekształconym 
krajobrazie jaki niesie ze sobą eksploatacja 
kruszywa. Jednym z wątków spotkania 
był również temat możliwości zakłócenia 
gospodarki wodnej, gdzie na skutek prac 
wydobywczych może dojść do utraty wody 
dla mieszkańców Iwli i Teodorówki.

Mając na uwadze ważność inwestycji 
dla społeczeństwa, mieszkańcy będą na 
bieżąco informowani o wszystkich podej-
mowanych decyzjach w prowadzonym 
postępowaniu.

Monika Trybus
Podinspektor 

Urząd Miejski w Dukli

Serdecznie dziękuję pani redaktor Krystynie Boczar- Różewicz za 
umieszczenie w miesięczniku Dukla.pl artykułu „Wspomnienia z Bo-
rysławia” dotyczącego szlaku naftowego Wrocanka - Borysław jaki 
pokonywali mieszkańcy naszych okolicznych miejscowości wśród 
których byłam również i ja. W kwietniu 2020 roku będę świętować 
94 urodziny i ten artykuł jest bardzo ważny dla moich wspomnień.

z poważaniem 
Zofia Sznajder

W Gminie Dukla trwa nabór na całkowicie darmowe 

Kursy z j. angielskiego
Obecnie rozpoczęły się cztery kursy: dwa w Dukli, jeden w Iwli 
oraz jeden w Wietrznie. Kolejne grupy są w trakcie organizacji. 
W każdej miejscowości/wsi, gdzie zbierze się 12 osób, kurs może 
ruszyć!

Jest mnóstwo powodów, dlaczego warto się uczyć tego języ-
ka. Jest on nie tylko liderem komunikacji, już teraz 1/4 świato-
wej populacji mówi po angielsku, a kolejne miliony się go uczą. 
Szacuje się, że do 2050 roku połowa świata będzie się nim komu-
nikować. Umiejętność posługiwania się językiem obcym, jest to 
umiejętność równie ważna, co znajomość zasad udzielania pierw-
szej pomocy czy wiedza na temat rozwoju i psychologii dziecka. 
Niezależnie czy celem jest podróżowanie po świecie, poznawanie 
innych kultur czy ludzi, którzy mówią po angielsku, rozwój karie-
ry międzynarodowej, biznesu czy nauka za granicą – angielski po-
może osiągnąć te cele. Kurs języka angielskiego, który jest skie-
rowany jest do osób:
* powyżej 25 roku życia, 
* zamieszkujących województwo podkarpackie,
* pracujących, uczących się, bądź bezrobotnych,
* z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnie-
niem lub podwyższeniem swoich umiejętności językowych.

Szczególnie poszukiwane są osoby posiadające wykształcenie 
średnie, osoby w wieku 50+ oraz osoby posiadające orzeczenie 
o niepełnosprawności (nie są to warunki konieczne, zgłosić może 
się każdy mający 25 lat).
W ramach bezpłatnego szkolenia zapewnione jest:
* 120 godzin nauki języka angielskiego z wykwalifikowaną kadrą 
lektorów (zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu),
* materiały szkoleniowe – podręcznik z ćwiczeniami,
* egzamin zewnętrzny z międzynarodowym certyfikatem potwier-
dzającym znajomości języka.
Celem kursu jest nabycie przez uczestników podstawowych kom-
petencji językowych na poziomie A1-A2. Kursanci poznają zwro-
ty i wyrażenia niezbędne w podstawowej komunikacji w języku 
angielskim w różnych sytuacjach życiowych, z którymi uczestnicy 
mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobieżnych 
kontaktach z obcokrajowcami w Polsce. Nacisk położony jest na 
praktyczne użycie języka angielskiego w mowie oraz rozumie-
nie podstawowych zwrotów w wyuczonych i przewidywalnych 
kontekstach.
Bezpłatne kursy językowe są realizowane w ramach projek-
tów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i budżetu państwa.
Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu,

Justyna Zimny-Frużyńska
695-422-499 lub szkolenia.iaz@gmail.com
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Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego i wspomagającego  
w Dukli

31 stycznia br. z udziałem burmistrza Du-
kli Andrzeja Bytnara i zastępcy burmistrza 
Dukli Łukasza Piroga odbyło się oficjalne 
otwarcie wypożyczalni, która powstała w 
ramach realizowanego projektu pn. „Sprzęt 
– dobre wsparcie” przez gminę Dukla. 
Projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII 
Integracja Społeczna, działanie 8.3 Zwięk-
szenie dostępności do usług społecznych  
i zdrowotnych. W otwarciu wzięli udział se-
kretarz gminy Dukla Piotr Świder i dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Dukli Małgorzata Bielec oraz pracownicy 
MOPS w Dukli.

Wypożyczalnia została uruchomiona  
2 stycznia 2020 r. w budynku Szkoły Pod-
stawowej w Dukli na parterze, ul. Armii 
Krajowej 1. Mogą z niej korzystać nieod-
płatnie mieszkańcy gminy Dukla, zaliczane 
do grupy osób starsze/niesamodzielne w ro-
zumieniu skali Barthel, które ze względu na 
wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 
potrzebują opieki lub wsparcia w związku 
z niemożnością samodzielnego wykony-
wania co najmniej jednej z podstawowych 
czynności dnia codziennego i przedłożą za-
świadczenie lekarskie potwierdzające status 
osoby niesamodzielnej oraz zaświadczenie 
lekarskie potwierdzające konieczność  
i okres korzystania z danego sprzętu reha-
bilitacyjnego. Wypożyczalnia dysponuje 
sprzętem rehabilitacyjnym i wspomaga-
jącym terapię, a także służącym do pielę-

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

XIV POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI 
POLSKIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ

Dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i szkół ponad-
podstawowych z terenu powiatu krośnieńskiego

CELE :
- krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych;
- kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego;
- upowszechnianie najbardziej wartościowej poezji o tema-

tyce patriotycznej wśród młodych mieszkańców powiatu 
krośnieńskiego;

- promocja lokalnych talentów.
WRAUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU :
1. Konkurs organizowany jest w trzech etapach: szkolnym, 

gminnym i powiatowym.
2. Uczestnicy konkurs podzieleni są na trzy kategorie wiekowe:

- uczniowie szkół podstawowych klas 4-6,
- uczniowie szkół podstawowych z klas 7-8
- uczniowie szkół ponadpodstawowych 

3. Etapy eliminacji :
- szkolny do 26 lutego br – organizują szkoły.
- gminny odbędzie się 6 marca w sali kinowo-teatralnej 

Ośrodka Kultury w Dukli o godzinie 9.00. – Warunkiem uczest-
nictwa jest dostarczenie zgłoszenia do dnia 3 marca 2020 r. do 
godz.16.00. Formularz należy dostarczyć osobiście lub w formie 
elektronicznej na adres organizatora: norbert@dukla.pl
- przesłuchania etapu powiatowego odbędą się w Liceum Ogólno-

kształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu ul. Dubisa 7
(Szkoły ponadpodstawowe nie biorą udziału w etapach gmin-

nych, bezpośrednio zgłaszają się na etap powiatowy)

4. Uczestnicy prezentują po jednym utworze polskiego autora 
wg. własnego wyboru. Czas prezentacji nie może przekroczyć  
5 min.

Karta zgłoszenia powinna zawierać:
1. kategorię wiekową, ................................................................
2. imię i nazwisko ucznia, ..........................................................
3. imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia, ........
.....................................................................................................
4. nazwę gminy szkoły, ..............................................................
5. tytuł wiersza, ..........................................................................
6. nazwisko autora. .....................................................................

Zgoda RODO
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w ce-
lach promocji wydarzenia.

* Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach 
www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury 
i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.

* Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

……………………………………………
 Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY  
O TEMATYCE RELIGIJNEJ  
- 100 lecie urodzin Św. Jana Pawła II

Regulamin: 

1. Konkurs jest imprezą otwartą dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
z terenu gminy Dukla. 

2. Każdy uczestnik prezentuje jeden wybrany utwór – wiersz 
lub proza (fragment) autorstwa Karola Wojtyły lub traktujący  
o jego osobie.

3. Utwór powinien być dobrany do wieku (zrozumiały dla 
wykonawcy) 

4. Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach 
wiekowych:

 kat I - przedszkolaki 
 kat.II - klasy I do III 
 kat.III - klasy IV do VI
 kat.IV – VII i VIII
 kat.V – szkoły średnie i dorośli

5. Kryteria oceny: właściwy dobór repertuaru, kultura słowa, dyk-
cja, interpretacja tekstu i ogólny wyraz artystyczny. 

Kacper Aszklar z Równego w gronie 
mistrzów

Nowy tomik poezji Adama Czai
W styczniu 2020 roku Wydawnictwo Miniatura z Krakowa wydało kolejny tomik wierszy autorstwa Adama Czai 

pt. „Strumień”. Serdecznie polecam, tomik można zakupić w wydawnictwie przez internet pod adresem e-mail: 
miniatura@autograf.pl 

kbr

Kacper Aszklar od 4 roku życia trenuje 
taniec towarzyski. Ma obecnie 12 lat. Kilka 
razy w tygodniu dzięki swoim rodzicom 
uczęszcza na zajęcia taneczne do Krosna, 
gdzie z grupą taneczną Gracja systema-
tycznie ćwiczy i doskonali swój kunszt 
pod okiem wykwalifikowanych trenerów.  
W grudniu ubiegłego roku wraz z krośnień-
ską grupą stanął na podium zdobywając 
mistrzostwo świata w tańcach latynoame-
rykańskich. Przepustkę na mistrzostwo 
formacja taneczna „Gracja” wywalczyła 
na mistrzostwach Polski w Białobrzegach 
koło Radomia, gdzie zdobyła mistrzostwo 
w kategorii do lat 13. Mistrzostwa świata 
odbyły się w Krakowie. „Gracja” wytań-
czyła wiązankę tańców latynoamerykań-

skich zdobywając mistrzostwo. Formacje, 
które brały udział w mistrzostwach skła-
dały się z 8 duetów. Pary równocześnie 
tańczą na parkiecie, wykonują te same 
figury. Mają od 3 do 4.30 minuty na zapre-
zentowanie układu składającego z czterech 
wybranych tańców (na pięć dopuszczonych  
w regulaminie). Trenerem formacji tanecz-
nej „Gracja” jest Andrzej Orszulak.

Gratulujemy Kacprowi za determinację, 
za ciężką pracę jaką wkłada w swój rozwój, 
za wytrwałość. Szczególne ukłony należą 
się rodzicom, którzy wspierają swojego 
syna i pomagają mu spełniać marzenia.

Barbara Pudło

gnacji osób niepełnosprawnych, obłożnie 
chorych, po urazach i operacjach. W jej 
zasobach znajdują się: łóżka rehabilitacyjne 
sterowane elektrycznie, rotory do ćwiczeń 
kończyn górnych i dolnych, materace 
przeciwodleżynowe rurowe, poduszki prze-
ciwodleżynowe pneumatyczne do wózka 
inwalidzkiego, rowery magnetyczne, wózki 
inwalidzkie, podnośniki elektryczne pa-
cjenta, kule łokciowe dla dorosłych i dzieci, 
balkoniki z regulacja wysokości. Wystarczy 
wypełnić wniosek, który należy złożyć  
w siedzibie wypożyczalni. 

Wypożyczalnia czynna jest od ponie-
działku do piątku w godz. od 8.00 – 12.00, 
tel.605 050 495, Szczegółowe informacje 
na stronie www.wypozyczalnia.dukla.pl.

Krystyna Boczar-Różewicz 
Fot. str. 32

Kacper z tatą
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Konkurs plastyczny
 Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza dzieci, młodzież oraz 

dorosłych z terenu gminy Dukla do wzięcia udziału w konkursie 
plastycznym

pt. KAROLEK WOJTYŁA 
REGULAMIN 
1. Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę wykonaną do-

wolną technika plastyczną. 
2. W konkursie wezmą udział te prace, które zostaną nadesłane 

do 10 marca 2020 do godz. 16.00 do Ośrodka Kultury w Dukli  
ul. Trakt Węgierski 38, 38-450 Dukla

Nagrody wręczane będą podczas Kiermaszu Wielkanocnego. 
Prace nieodebrane do 31 marca ulegną zniszczeniu.

3. Komisja konkursowa będzie oceniać prace w kategoriach 
wiekowych: 

 Kat I - kl I - III 
 Kat II - kl IV- VI
 Kat III – VII -VIII 
 Kat IV – szkoły średnie i dorośli 

Konkurs Wielkanocny
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ, KRASZANKĘ,
MALOWANKĘ, STROIK ORAZ PALMĘ WIELKANOCNĄ

6. Komisja konkursowa przyzna I , II, III miejsca oraz wyróżnienia. 
7. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 12 marca 2020r. od 

godz. 9.00 w Sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kultury  
w Dukli. 

8. Karty zgłoszeń należy przesłać do dnia 9 marca 2020r. do 
godz 16.00 pod adres norbert@dukla.pl lub Ośrodek Kultury  
w Dukli ul. Trakt Węgierski 38. 38-450 Dukla, tel. 662054407

9. Cel konkursu: 
 - popularyzacja poezji i prozy o treściach religijnych autorów 

duchownych i świeckich, 
 - pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka 

polskiego, 
 - kształtowanie kultury żywego słowa, rozwijanie wyobraźni,

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
11. Uczestnicy poprzez przystąpienie do przeglądu wyrażają 

zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz 
na publikacje wszelkich utrwalonych materiałów w określony 
przez Ośrodek Kultury sposób. 

KARTA ZGŁOSZENIA
 - imię i nazwisko ….................................................................…
 - tytuł i autor utworu ……...........................................................
 - kategoria …...........................................................................…
 - instytucja delegująca ….........................................................…
 - imię i nazwisko opiekuna …................................................….
 - telefon kontaktowy ……............................................................

Zgoda RODO.
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w ce-
lach promocji wydarzenia.

• Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach 
www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury 
i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.

• Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

…………...………………………………
 Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego

1. W konkursie mogą wziąć udział dorośli i dzieci z terenu 
Gminy Dukla.

2. Prace należy składać do 26 marca 2020r. do godz. 16.00 
w siedzibie Ośrodka Kultury w Dukli, Transgraniczne Centrum 
Kultury. Trakt Węgierski 38, tel. 662054407

3. Prace oceniane będą w kategoriach plastycznych:
 a) pisanka, kraszanka, malowanka zdobiona metodą tradycyjną
 b) pisanka współczesna 
 c) palma wielkanocna do 300 cm maksymalnie
 d) stroik wielkanocny
 
 oraz w kategoriach wiekowych:
 a). Szkoła podstawowa klasy: 0 – IV
 b). Szkoła podstawowa klasy: VI – VIII 
 c). Szkoły średnie i dorośli

4. Prace bez metryk i podpisanej zgody rodo nie wezmą udziału 
w konkursie

Prosimy nie odcinać zgody od metryki!
5. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 marca 2020r. na stronie 

internetowej www.ok.dukla.pl
6. Komisja konkursowa w każdej kategorii przyzna nagrody 

oraz wyróżnienia.
7. Rozdanie nagród odbędzie się podczas „KIERMASZU 

WIELKANOCNEGO” około 13.30 w Transgranicznym Cen-
trum Wymiany Kulturalnej- więcej na www.ok.dukla.pl

8. Prac należy odebrać do 19 kwietnia do godziny 16.00
 
Metryka pracy

Kategoria plastyczna …………………....................…...…….. 
(kat. wiekowa i klasa) …………………...................….……....
Imię i nazwisko autora ………………….....................………..
Imię i nazwisko opiekuna lub autora nr tel …………..........….

...............................................................................................
Zgoda RODO
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla  
w celach promocji wydarzenia.

* Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stro-
nach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kul-
tury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.

* Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

………………………………………
 Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego

4. Kryteria oceny: pomysł, stopień trudności, zgodność pracy  
z tematem konkursu, ogólny wyraz artystyczny. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 marca 2020r. 
6 . Każda praca powinna być dokładnie opisana (imię i na-

zwisko, kategoria, szkoła). Informacja umieszczona na małej kar-
teczce z przodu pracy w prawym dolnym rogu wraz ze zgodą rodo

Zgoda RODO
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w ce-
lach promocji wydarzenia.

* Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach 
www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury 
i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.

* 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

………………………………
 Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego

u dokończenie ze str. 11

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY O TEMATYCE RELIGIJNEJ

Dzieci świętowały 
zakończenie karnawału!

W niedzielę, 23 lutego br. dzieci z Nowej Wsi, Trzciany, Zawadki Rymanow-
skiej i Lipowicy miały okazję do wspólnej, radosnej zabawy ostatkowej. W sali 
Domu Ludowego w Nowej Wsi roiło się od księżniczek, rycerzy, policjantów, 
żołnierzy. Nie zabrakło również motylków, piratów czy bohaterów znanych bajek. 

potrzebne i ważne w dzisiejszym zma-
terializowanym świecie. 

O podniebienia najmłodszych przy 
intensywnej rozrywce zadbały członki-
nie stowarzyszenia, które przygotowały 
liczne smakołyki i pyszne przekąski. 
Miłym gościem naszego kolorowego, 
rodzinnego wydarzenia był zastępca 
burmistrza Dukli Pan Łukasz Piróg.

Dziękuję Rodzicom, Opiekunom 
i Dzieciom za przybycie i możliwość 
wspólnego kreowania naszej co-
dzienności. Dziękuję za Wasz szczery 
uśmiech i serdeczność. To największa 
i najpiękniejsza motywacja oraz bez-
cenna nagroda. Dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji 
tego wydarzenia. Dziękuję Grupie PBI 
za wsparcie realizacji zadania. Stowa-
rzyszenie to przecież coś więcej aniżeli 
formalny twór. Stowarzyszenie to lu-
dzie, którzy potrafią bezinteresownie 
i wspólnie dążyć do pięknych celów.  
I pomimo, że jesteśmy jedną z naj-
mniejszych miejscowości Gminy Dukla 
to myślę, że siły, wytrwałości, pracowi-
tości i uporu nam nie brakuje…

Dziękuję i cóż, do zobaczenia na ko-
lejnych przedsięwzięciach…! 

Teresa Belcik
Prezes Stowarzyszenia „Razem lepiej”

Fot. str. 31

Dzieci w znakomity nastrój wpro-
wadziła firma animacyjna „Przebie-
ranka”. Przy rytmach różnorodnej 
muzyki były korowody, pociągi, kó-
łeczka, konkurencje sprawnościowe  

i tańce. Doskonały sprzęt animacyjny, 
malowanie twarzy i przesympatyczny 
Kubuś Puchatek sprawiły, że na twa-
rzach dzieci malowało się szczęście. 
Szczęście i beztroska, które są tak 
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Maciej Mierzejewski i Stanisław Paszek  
nagrodzeni na Gali Sportu 2020

Jasełka w trzech odsłonach

Jasełka w Lipowicy

Nagrodzeni sportowcy, działacze i zaproszeni goście na Gali Sportu w Krościenku Wyżnym

Jasełka w wykonaniu uczestników ŚDS w Cergowej

Inscenizacja jasełek w Lipowicy

Uczestnicy spotkania

Fot. [arch. Stowarzyszenie Liposka]

Jasełka w wykonaniu uczniów ze SP z Łęk Dukielskich

Fot. [arch. SP Łęki Dukielskie]

Fot. Ewa Bukowiecka
Maciej Mierzejewski z zastępcą burmistrza Dukli Łukaszem 
Pirogiem i przedstawicielami Starostwa i Rady Powiatu

Jasełka w trzech odsłonach
Mocny akcent na koniec okresu bożonarodzeniowego

27 stycznia 2020r. w sali widowiskowo-teatralnej w Dukli, odbyło się spotkanie trzech 
środowisk aktorskich wraz z ich opiekunami: dyrektor Bogumiłą Dymek-Urynowicz re-
prezentującą Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej, nauczycielkami Magdaleną 
Majchrzak i Danuta Witowską reprezentującą Szkołę Podstawową w Łękach Dukielskich 
i nauczycielką Józefą Winnicką-Sawczuk reprezentującą Szkołę Podstawową w Dukli. 
Każda grupa zaprezentowała piękne i bogate w treści jasełka bożonarodzeniowe. Stroje 
aktorów wykonane były z wielką starannością i fantazją artystyczną, a gra i kunszt 
aktorski występujących na scenie zachwycił wszystkich obecnych. Jeden temat ujęty  
w trzech odsłonach zrobił na bardzo licznie zgromadzonej widowni olbrzymie wrażenie. 
Spotkanie zintegrowało wszystkich obecnych, sprawiło że koniec okresu bożonarodze-
niowego jeszcze raz mocno zaakcentowany został polską- regionalną tradycją opartą  
o wiarę chrześcijańską. Piękne dekoracje wykonały panie Magdalena Majchrzak i Danuta 
Witowska oraz pracownicy ŚDS w Cergowej. 

Józefa Winnicka-Sawczuk
Fot. str. 15

Jasełka i wspólne kolędowanie  
w Lipowicy

Maciej Mierzejewski i Stanisław Paszek 
Nagrodzeni na Gali Sportu 2020

Do tegorocznej Gali Sportu organizowanej przez Powiat 
Krośnieński nominowani zostali z Gminy Dukla: Maciej Mierze-
jewski –piłkarz Klubu Sportowego „Przełęczy Dukla”, Michał 
Olbrycht i Szymon Sporek - tenisiści z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Mosir Dukla, Stanisław Paszek- wieloletni działacz 
sportowy, prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Mosir Dukla 
oraz Jacek Gałuszka w kategorii trener. Gala odbyła się 13 lutego 
w Krościenku Wyżnym. 

Wśród nagrodzonych z Gminy Dukla był Stanisław Paszek  
i Maciej Mierzejewski, którzy z rąk zastępcy burmistrza Dukli Łu-

kasza Piroga i radnej powiatu krośnieńskiego Józefy Winnickiej 
Sawczuk otrzymali nagrody. W gali uczestniczyli także Michał 
Szopa- dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Małgo-
rzata Walaszczyk- Faryj – dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli.

Serdeczne gratulacje dla nominowanych i nagrodzonych za 
osiągnięcia sportowe i prace na rzecz rozwoju sportu w Gminie 
Dukla.

Barbara Pudło
Fot. str. 15

W sobotę 25 stycznia br. w Domu 
Ludowym w Lipowicy odbyło się spotka-
nie, podczas którego goście i mieszkańcy 
Lipowicy mieli okazję obejrzeć jasełka 
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Dukli i wspólnie kolędować. Orga-
nizatorami wydarzenia było Stowarzy-
szenie „Liposka” oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich w Lipowicy.

W tym wyjątkowym dniu swoją obec-
nością zaszczycili nas: zastępca burmistrza 
Dukli – Łukasz Piróg wraz z małżonką, za-
stępca przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Dukli – Teresa Belcik, prałat ks. Stani-

sław Siara oraz sołtys Lipowicy – Broni-
sław Matusik.

Występ dzieci - zdobywców nagrody 
Grand Prix w X Powiatowym Konkursie 
Małych Form Teatralnych w Krościenku 
Wyżnym zachwycił wszystkich. Mali ak-
torzy wykazali się wielkim talentem, który 
w połączeniu z przygotowaną scenerią oraz 
kostiumami stworzył niesamowity nastrój. 
Szczególne podziękowania należą się 
pani Halinie Jurczyk, która przygotowała 
profesjonalnie uczniów oraz rodzicom, 
którzy równie mocno zaangażowani byli  
w występ swoich pociech. Po przedstawie-
niu rozpoczęło się kolędowanie.

Śpiewanie kolęd to jeden z najpięk-
niejszych polskich zwyczajów związanych 
ze Świętami Bożego Narodzenia, który 
zbliża ludzi, ponieważ kolędy są przepeł-
nione ciepłem, dobrem i miłością. Niestety 
coraz częściej zauważamy, że zwyczaj 
wspólnego kolędowania powoli zanika.  
W tym dniu mieszkańcy Lipowicy poka-
zali, że wcale tak nie musi być, ponieważ 
sala domu ludowego do wieczora roz-
brzmiewała wspólnym śpiewem kolęd przy 
akompaniamencie akordeonu.

Mamy nadzieję, że taki dzień jak ten 
stanie się corocznym wydarzeniem w na-
szej wsi, podtrzymującym polską dobrą 
tradycję. Dowodem na to, że kolędy mają 
w sobie piękno i wyjątkową wymowę 
niech będą słowa:

Kolędo polska – zamknięta w najprost-
szych nutach i słowach,

Królujesz w domach we święta, by ludzi 
wzruszać od nowa.

Tak wiele teraz się dzieje i wokół tyle 
jest złego,

Kolędo daj nam nadzieję doczekać ju-
tra lepszego.

Wszystkim, którzy w tym dniu podjęli 
inicjatywę wspólnego spotkania i kolędo-
wania składamy serdeczne podziękowania.

Stowarzyszenie Liposka
KGW w Lipowicy

Fot. str. 15
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Koncert Walentynkowy

Wotum wdzięczności
Monika Glazar - sopran

Drużyna sekcji piłki nożnej - rocznik 2010

Siatkarki miały pracowite ferie
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Aleksandra Dyszkowska - śpiew, Artur Szajna - akompaniament

Profbud Arena

Ferie dukielskich siatkarek

Koncert Walentynkowy 
14 lutego 2020 o godz. 17.00 w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej 

odbył się koncert Walentynkowy. Śpiewali najpiękniejsze utwory ze świata muzyki ro-
mantycznej: Monika Glazar – sopran i Aleksandra Dyszkowska przy akompaniamencie 
Artura Szajny.

Artur Szajna, fot. str. 18

Ferie dukielskich 
siatkarek

Tradycją staje się, iż ferie zimowe to dla dukielskich siatkarek nie czas odpoczynku  
i relaksu, a czas wzmożonej pracy w celu doskonalenia swoich siatkarskich umiejętności. 
Tak też było i w tym roku. Ferie rozpoczęliśmy od niezbyt udanego występu w turnieju 
Kinder+Sport. Pierwszy tydzień to analiza popełnionych błędów z zawodów na zaję-
ciach. W drugim tygodniu udaliśmy się do Jedlicza na turniej w kategorii „dwójek”. Do 
zawodów wystawiliśmy aż 12 drużyn. Turniej miał na celu przed wszystkim dać okazję 
do rywalizacji jak największej liczbie dziewcząt, okazję do poprawienia często popeł-
nianych błędów oraz doskonalenia podstawowych umiejętności siatkarskich. Najlepiej 
zaprezentowały się Maja Szwast/Julia Szczurek, które zajęły 3 miejsce. Cieszy postawa 
najmłodszych zawodniczek, które dzielnie walczyły ze starszymi rywalkami.

Po raz kolejny otrzymaliśmy zaproszenie na turniej do Jasła, gdzie dziewczęta miały 
okazję rywalizować w „czwórkach”. Dobry występ pozwolił zająć miejsce trzecie. Prze-
ciwniczkami naszych siatkarek były UKS MOSiR Jasło A i B, Karpaty MOSiR Krosno 
A i B, UKS „Dwójka” Krynica Zdrój A i B oraz UKS Dębowiec. W zawodach tych wy-
stąpiły: Julia Szczurek, Maja Szwast, Emilka Rąpała, Emilka Szczęsny oraz bardziej 
doświadczone zawodniczki Aleksandra Jurczyk i Zuzanna Krowicka.

Autor/Fot: Damian Leśniak,  
Fot. Andrzej Tenerowicz, str. 18

PROFBUD 
Arena Cup 

2020
Szóste miejsce na osiemnaście zespo-

łów wywalczyła drużyna Sekcji Piłki Noż-
nej z rocznika 2010 działająca przy MOSiR 
Dukla. Zmagania grupowe rozpoczynamy 
pojedynkiem z Kolejarzem Zagórz który 
pokonujemy 3-1, w drugim meczu mie-
rzymy się z Mineralnymi Krynica Zdrój, 
niestety ten zespół bezlitośnie wykorzystuje 
nasze błędy oraz braki kadrowe na pozycji 
bramkarza – przegrywamy 2-6, mecz trzeci 
to kopia meczu numer dwa. Jak się później 
okazało niepokonana tego dnia Cracovia 
Kraków wygrywa z nami 2-7. Po trzech 
meczach sytuacja w grupie nie wyglądała 
za ciekawie jednak pełna mobilizacja i dwa 
kolejne mecze to już pewne zwycięstwa 
4-2 z Błękitnymi 1947 Tarnów oraz 8-0  
z Orzełkiem Bażanówka. Trzy zwycięstwa 
i dwie porażki w grupie pozwoliły nam 
zająć drugie miejsce tuż za zwycięzcą 
turnieju Cracovią Kraków. W fazie finało-
wej przyszło nam więc walczyć o miejsca 
4-6. Finały to dwa pojedynki z drużynami, 
które również zajęły drugie miejsca w swo-
ich grupach. W pierwszym meczu z Global 
Soccer Academy Jasło minimalnie prze-
grywamy 1-2, natomiast w ostatnim meczu 
turnieju wysoko ulegamy Lech Poznań Fo-
otball Academy Nowa Dęba 2-9. Pomimo 
trzech wysokich porażek szóste miejsce  
w turnieju to bardzo dobry wynik. Chłopcy 
w każdym z tych meczy nawiązywali walkę 
do końca o czym świadczą strzelane gole 
wyżej notowanym rywalom. Indywidualne 
wyróżnienie w zespole otrzymał Michał 
Pelczar strzelec 13 goli dla naszej drużyny.

Fot. str. 18

Rzeki Karpackie - czysta natura

Prowadząca spotkanie Joanna Wójcik z FWIE Uczestnicy podsumowania projektu

Biskup Eward Frankowski i o. gwardian Tacjan Mróz 
przyjmują kwiaty od pracowników Centrum

Dar pracowników Centrum Onkologii Lubelskiej dla Sanktuarium  
św. Jana z Dukli

Rzeki karpackie - czysta 
natura

30 stycznia 2020 r. w budynku Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedli-
czu odbyło się spotkanie podsumowujące 
realizację projektu „Rzeki karpackie 
– czysta Natura 2000”, realizowanego 
przez Fundację Wspierania Inicjatyw Eko-
logicznych z Krakowa, której partnerem 
była Regionalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska w Rzeszowie przy współpracy z 
gminami: Chorkówka, Miejsce Piastowe, 
Dukla i Jedlicze (przez które przepływa 
rzeka Jasiołka). Spotkanie prowadziła Jo-
anna Wójcik z Fundacji Wspierania Inicja-
tyw Ekologicznych.

Celem programu było kształtowanie 
postaw proekologicznych wśród wybra-

nych społeczności lokalnych Karpat w 
zakresie ochrony przyrody dolin rzecz-
nych. Działania projektu polegały m.in. 
prowadzeniu kampanii internetowej – po-
przez umieszczenie na facebooku konkursu  
z cotygodniowym losowaniem nagród, 
comiesięczną dystrybucję biuletynu edu-
kacyjnego, konkursów plastycznych dla 
dzieci i młodzieży, dostarczenie edukacyj-
nego pakietu multimedialnego (diaporamy 
i ścieżki wirtualne), wydanie poradnika 
dla nauczycieli oraz przeprowadzonych 
warsztatach terenowych i seminariach dla 
nauczycieli.

Podczas spotkania rozmawiano na temat 
kształtowania pozytywnych postaw wobec 

chronionego obszaru Jasiołka PLH180011 
w sieci Natura 2000 – głównie o funkcjo-
nowaniu rzeki (jej dynamice, przyczynach 
powodzi i jej samooczyszczania), potrzeb 
i metod ochrony jej naturowych siedlisk  
i gatunków oraz zagrożeń wynikających  
z działalności antropogenicznej człowieka. 

Monika Trybus
Podinspektor 

Urząd Miejski w Dukli
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ciąg dalszy na str. 22u 

Wokół pewnego listu
Złożona kilkakrotnie pożółkła kartka 

starego, czerpanego jeszcze papieru, opa-
trzona na przedniej stronie odręcznym, 
pisanym piórem i atramentem, pismem 
z odciśniętym na przedzie niebieskim, 
piętrowym stemplem pocztowym o treści: 
TARNOW/26 NOV: oraz trochę innym, 
czarnym stemplem na odwrocie o treści: 
DUKLA/26 11. oczekiwała kilkanaście 
lat na podjęcie poszukiwań związanych 
z ustaleniem jej treści i przeznaczenia. 
Inspiracją do poszukiwań związanych z 
ustaleniem spraw związanych z powsta-
niem korespondencji oraz nadawcą i ad-
resatem listu pisanego w języku łacińskim 
była osoba do której kierowana była kore-
spondencja, pierwotnie wymieniona jako 
„Camenario Mączkowski”, a po prze-
adresowaniu wpisano iż skierowana jest 
do „Camenario Pomezański”. Pozostając 
w epoce w której ów list powstał, to jest 
końcem listopada 1839 roku, tłumaczenie 
na język polski drukowanej treści łaciń-
skiej musi sugerować, iż wobec koniecz-
ności sporządzenia pewnej ilości listów 
o jednakowej treści w sądowym języku 
urzędowym, posłużono się drukiem dla 
zaoszczędzenia czasu ich sporządzenia. 
Zbliżona do treści oryginalnej wersja 
tłumaczenia na język polski będzie się 
przedstawiać: 

„Poleca się Podkomorzemu Pomezań-
skiemu, żeby żądał także kwot danin w 
procentach potwierdzonych, jeżeli nie zo-
stały jeszcze w międzyczasie wypłacone, 
i najpóźniej w ciągu 14 dni spowodował 

uiszczenie w dowolny sposób, albo ażeby 
z powodu przypadkiem uzasadnionych 
przeszkód obalających – dowodnie to 
przedstawił, pod przypadającym w prze-
ciwnym razie rygorem wyroku [dekretu] 
dworskiego, wydanego 21 lipca 1783.

Hohn
Z posiedzenia Cesarsko-Królewskiego 

Sądu Szlacheckiego.
Tarnów, dnia 19 listopada [1]839
/-/” 

W pierwszej kolejności należy wska-
zać, iż zanim zaczęto stosować koperty 
dla pomieszczenia w nich chociażby prze-
syłanych wiadomości, listy sporządzano  
z arkusza papieru, składając go na po-
łowę i na wewnętrznej podwójnej kartce 
umieszczając korespondencję. Po tym po-
nownie zaginano przez połowę podwójne 
połówki karty i składano z obu stron aby 
końce zagięć schodziły się z tyłu, na 
którym umieszczano tłoczoną pieczęć, 
pod którą często podkładano papierową, 
kwadratową przybitkę na podklejce dla 
wzmocnienia cienkiego odcisku pieczęci. 
W 1850 roku na terenie Niemiec firma 
Pflüger, jako pierwsza rozpoczęła produk-
cję kopert. Koperta to zazwyczaj płaskie, 
papierowe opakowanie, przeznaczone do 
przesyłania listów, kartek pocztowych lub 
innych przesyłek pocztowych, jak nam 
powszechnie wiadomo. 

Autorem listu jest Sąd Szlachecki  
w Tarnowie (łac. Forum Nobilium), na te-
renie ziem polskich I zaboru austriackiego, 

od roku 1785 sąd 
dla szlachty, gdzie 
sądzili deputaci 
szlacheccy. Działał 
on jako sąd apela-
cyjny od wyroków 
sądów ziemskich, 
grodzkich i pod-
komorskich. Dla 
Galicji Zachod-
niej miał siedzibę 
w Tarnowie, dla 
Galicji Wschod-
niej siedziba była 
ulokowana we 
Lwowie. Preze-
sem Forum Nobi-
lium Tarnoviense 
był Jan Kanty 

Edward Stadnicki herbu Szreniawa 
bez Krzyża ze Stadnik (ur. w Jakubowi-
cach 14 października 1765, zm.17 kwiet-
nia 1842 we Lwowie), polski ochmistrz 
wielki, austriacki radca Najwyższej Izby 
Sprawiedliwości we Wiedniu; zastępca 
prezesa Wydziału Stanowego; prezes  
i komisarz królewski Sejmu Stanowego 
galicyjskiego. Był synem Antoniego  
a bratem Franciszka. W roku 1804 ożenił 
się z Teklą Stadnicką ze Stadnik h. Szre-
niawa (Drużyna). 

Franciszek Stadnicki brat Jana 
Kantego Edwarda Stadnickiego (ur. 
1742, zm. 2 marca 1810), starosta ostrze-
szowski; rotmistrz, poseł na sejm z ziemi 
wieluńskiej (1764 i 1786), odznaczony 
Orderem Orła Białego i św. Stanisława, 
konfederat barski i obrońca Krakowa, 
uwięziony przez Rosjan, regimentarz wo-
jewództwa kaliskiego (1792-1793), wła-
ściciel 17 kluczy m.in. Rymanowa i Dukli 
(1809 r.). Syn Teresy Stadnickiej z Potoc-
kich i Antoniego Stadnickiego; starosty 
ostrzeszowskiego i wyszogrodzkiego. 
Ożeniony z Teresą Wężyk herbu Wąż, 
córką Józefa, kasztelana konarskiego  
i Heleny Jordanówny herbu Trąby. Dzieci: 
Antoni Wacław Stadnicki ożeniony z Jó-
zefa z Jabłonowskich, Ignacy Stadnicki 
ożeniony z Ksawerą Zboińską, Anna za-
mężna ze Stanisławem Małachowskim, 
Tekla za Janem Kantym Stadnickim, He-
lena za Wojciechem Męcińskim. Córka 
Helena Stadnicka w 1809 roku poślubiła 
gen. Wojciecha Męcińskiego, i wnio-
sła mężowi w posagu Duklę. Nagrobek 
Franciszka Stadnickiego znajduje się  
w przedsionku kościoła parafialnego, pw. 
św. Marii Magdaleny w Dukli. Aby dalej 
nie brnąć w te koligacje rodzinne należy 
skupić się nad adresatem listu, którym 
był: 

Jan Pomezański, który urodził się  
w 1790 roku. Szematyzmy galicyjskie 
wymieniają go w roku 1823 jako przed-
stawiciela prawnego (justiziäre) w Ropie, 
w cyrkule jasielskim. Od 1824 roku spra-
wował funkcję komornika granicznego-
-rejenta w Dukli (Judizial Grenz Kamme-
rer des Tarnower Landrechtlischen Bez-
irks im Jasloer Kreise zu Dukla). W 1827 
roku wykonywał funkcję przedstawiciela 
prawnego w Koniecznej, dominium (be-
sitzer) Franciszki Jordan. W tym samym 
1827 roku został zarządcą majątku wła-
sności (dominium besitzer) Seweryna 
Chłędowskiego we Wietrznie i sprawował 
je przynajmniej do 1830 roku. W tym też 
okresie Jan Pomezański pojął za żonę 
starszą córkę Seweryna Chłędowskiego 

– Malwinę. Z ich małżeństwa przyszły 
na świat dzieci: Konstanty i Leontyna. 
Jednak Malwina niebawem zmarła,  
a wtedy Jan Pomezański około 1830 roku 
pojął za żonę jej młodszą siostrę – Ma-
rię (Mariannę). Były to córki zmarłego 
w roku 1833 Seweryna Chłędowskiego 
i Marianny z Pułczyńskich, a siostry 
Adama Tomasza, Walentego i Ottona 
Chłędowskich. Jan i Maria Pomezańscy 
zamieszkali w Dukli, gdzie wychowywali 
syna Justyna. Pomezańscy byli spokrew-
nieni z Chłędowskimi poprzez koligacje 
rodzinne. Dom Pomezańskich stanowił 
ośrodek bogatego życia towarzyskiego na 
okolice. Po śmierci męża, Maria osiadła 
we Lwowie, prowadząc tam salon lite-
racki, którego bywalcami bywali m.in. 
August Bielowski i Zygmunt Kaczkow-
ski. Biorąc przykład ze starszych braci, 
zaczęła tworzyć dzieła literackie, publi-
kując od 1843 roku artykuły i opowia-
dania we lwowskich czasopismach. Była 
autorką powieści „Czarne pierścienie”,  
a wydana w 1853 roku we Lwowie trzyto-
mowa powieść „Gertruda Komorowska”, 
jest szczytowym osiągnięciem jej twór-
czości. Główna bohaterka tej powieści 
– pierwsza żona Szczęsnego Potockiego 
i jej nieszczęśliwe losy, zostały osadzone 
w klimacie dukielskiego dworu Mnisz-
chów. W tle narracji wykorzystano m.in. 
przekazywane ludowe odniesienie do 
podkrośnieńskiej warowni w Odrzyko-
niu. Maria próbowała również uprawiać 
twórczość na niwie malarstwa. Wydała 
za mąż pasierbicę i jednocześnie siostrze-
nicę, za radcę Namiestnictwa – Kroebla. 
Ze względu na nieprzystosowanie do 
życia syna Justyna i aby zapewnić mu 
przyszłość, od 1860 roku dzierżawiła bi-
skupi majątek Równe, sąsiadujące przez 
Jasiołkę z jej rodzinnym Wietrznem. 
Wcześniej Równe było arendowane przez 
rodzinę Langie, spokrewnioną z rodziną 
dukielskich poczmistrzów – Lange. 
Zmarła w arendowanej poddukielskiej 
miejscowości – 15 lutego 1862 roku. 
Dzierżawę majątku w następnym roku, 
za ustalone odstępne, od niezdolnego 
do prowadzenia gospodarstwa Justyna, 
przejął jego wujek, a brat Marii – Otton 
Chłędowski. Niebawem po śmierci Marii 
Pomezańskiej, jej twórczość literacka  
i malarska przechowywana przez rodzinę, 
uległa zapomnieniu. 

Adam Tomasz Chłędowski - starszy 
brat Malwiny i Marii, urodzony w roku 
1790 w Jaworniku koło Rzeszowa. Od 
1805 roku uczęszczał do Gimnazjum św. 

Anny w Krakowie. Nauki uniwersyteckie 
pobierał we Lwowie. Należał do współ-
założycieli (wespół z K. Łopuszańskim) 
„Pamiętnika Lwowskiego”, pierwszego 
we Lwowie pisma o charakterze literac-
kim, które wydawał w latach 1816–1819. 
W tym okresie wydał swoją pierwszą 
pracę bibliograficzną – „Spis Dzieł pol-
skich opuszczonych lub źle oznaczonych 
w Bentkowskiego historyi Literatury Pol-
skiey”, będącą wynikiem literackich po-
szukiwań w znanych prywatnych księgo-
zbiorach owego czasu, m.in. dukielskiej 
bibliotece Stadnickich oraz żmigrodzkiej 
bibliotece Kuropatnickich.

 Dzięki poparciu urodzonego w Dukli 
Franciszka Ksawerego Christiani – syna 
dukielskiego poczmistrza (wrzesień 1777 
r. – grudzień 1808 r.) – Jana Christiani, 
Adam Tomasz Chłędowski w roku 1819 
przeniósł się do Warszawy, niebawem zo-
stając sekretarzem generalnym w Dyrek-
cji Generalnej Dróg i Mostów. Franciszek 
Ksawery Christiani urodził się w Dukli 4 
listopada 1772 roku. Miał starszego brata 
Jana Nepomucenia ur. 1770 r. zm. 1855 
r., właściciela Trzciany pod Rzeszowem. 
Jako młodzian Franciszek Ksawery stu-
diował w Austrii i był następnie żołnie-
rzem armii austriackiej. W 1792 roku zo-
stał zatrudniony w Austriackiej Dyrekcji 
Dróg, a w 1812 roku był mianowany za-
stępcą dyrektora Dyrekcji Budowy Dróg 
i Mostów w Galicji. W 1819 roku jako 

generał został dyrektorem Dyrekcji Ge-
neralnej Dróg i Mostów Królestwa Pol-
skiego pod zwierzchnictwem rosyjskim. 
Pracował na tym stanowisku 23 lata,  
w czasie których zbudował w słabo rozwi-
niętym wówczas kraju cały system dróg o 
nawierzchni tłuczniowej lub brukowco-
wej, będących fundamentem nowocze-
snego drogownictwa polskiego. Oprócz 
tego był autorem pierwszych polskich 
podręczników z dziedziny budowy dróg, 
a także wydał zbiór planów domów za-
jezdnych, które miały być budowane przy 
traktach. Franciszek Ksawery Christiani 
zmarł 7 czerwca 1842 roku w Warszawie.

 Adam Tomasz Chłędowski w 1821 
roku został mianowany bibliotekarzem 
Biblioteki Publicznej, obejmując tę funk-
cję po Joachimie Lelewelu. Prowadził 
wykłady w Królewskim Uniwersytecie 
Warszawskim w zakresie bibliografii. Od 
lutego do czerwca 1822 roku był głów-
nym redaktorem Gazety Literackiej, którą 
wydawał przez dwa lata. W latach 1824–
1828 był wydawcą rządowego Monitora 
Warszawskiego. Początkiem roku 1829 
Monitor został zastąpiony przez Dzien-
nik Powszechny Krajowy, a Chłędowski 
objął redakcję tego periodyku. W roku 
1825 sprawował funkcję dyrektora Dru-
karni Rządowej. W tym też roku został 
mianowany urzędnikiem Rady Stanu jako 
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referendarz nadzwyczajny Dyrekcji Wy-
chowania w Komisji Rządowej Wyznań 
i Oświecenia Publicznego. Po wybuchu 
powstania listopadowego Chłędowski 
przez pewien czas sprawował nadzór nad 
służbą pocztową a następnie został na-
czelnikiem sekcji dzienników w Wydziale 
Dyplomatycznym. Po upadku powstania 
wyemigrował z rodziną do Francji. Po 
kilku latach prowadzenia paryskiej księ-
garni, podupadły na zdrowiu i ociemniały 
Chłędowski przeniósł się do Oberwerth 
koło Koblencji, gdzie zmarł 19 maja 1855 
roku i tam został pochowany. 

Walenty Chłędowski, urodzony 13 
lutego 1797 w Jaśliskach. 

Kształcił się w Przemyślu, później we 
Lwowie. 24 grudnia 1817 roku, w trak-
cie studiów, wśród lwowskiej młodzieży 
akademickiej założono „Towarzystwo 
ćwiczącej się młodzieży w literaturze oj-
czystej, zajmującej się badaniem piśmien-
nictwa, kultury i dziejów ojczystych”,  
w którym czynnie uczestniczył. Wspólnie 
ze swoim starszym bratem Adamem reda-
gował pierwszy literacko-naukowy perio-
dyk galicyjski „Pamiętnik Lwowski”. Po 
wyjeździe w 1819 roku brata Adama do 
Warszawy, Walenty prowadził samodziel-
nie redakcję periodyku. Rozszerzając 
formułę wydawnictwa, przekształcając je 
w „Pszczołę Polską”. Po zamknięciu wy-
dawnictwa z powodu braku prenumerato-
rów, wyjechał do Warszawy, gdzie zajął 
stanowisko adiunkta honorowego przy 
Komisji Wyznań i Oświecenia. Powrócił 
21 grudnia 1822 roku do Lwowa, gdzie 
niebawem poślubił Samuelę Tchórznicką, 
ale już po roku małżeństwa owdowiał. Po 
śmierci żony przeniósł się do rodzinnego 
Wietrzna, odziedziczonego po ojcu Sewe-
rynie. Począwszy od 1824 roku współre-
dagował dodatek tygodniowy do Gazety 
Lwowskiej – Rozmaitości. W roku 1830 
samodzielnie sfinansował i rozpoczął wy-
dawanie „Haliczanina”, propagującego 
najnowsze prądy filozoficzne i literackie 
wśród polskiej inteligencji pod zaborami. 
Podróżował po Europie, odwiedzając 
m.in. Karlsbad, Bechesgaden, Triest  
i Styrię, a eseje i reportaże będące efek-
tem tych podróży publikował w prasie. 
W 1835 roku przeszedł w Wiedniu ciężką 
operację czaszki. Podczas pobytu w Pa-
ryżu w 1845 roku, spotkał się z Adamem 

Igrzyska dzieci w tenisie 
stołowym dziewcząt  
i chłopców

Eliminacje gminne

29 stycznia 2020r. w hali sportowej MOSiR odbyły się 
gminne eliminacje - igrzysk dzieci w tenisie stołowym chłop-
ców i dziewcząt. W turnieju wystartowało 8 szkół z Dukli, 
Tylawy, Łęk Dukielskich, Iwli, Wietrzna, Jasionki, Równego 
oraz Głojsc. Najlepsza szkoła uzyskała awans do turnieju 
powiatowego.

Wyniki turnieju :

Dziewczyny :
1. SP Łęki Dukielskie 50 pkt. awans
2. SP Głojsce 47 pkt.
3. SP Iwla 45 pkt.
4. SP Dukla 43 pkt.
5. SP Równe 41 pkt.
6. SP Wietrzno 39 pkt.
7. SP Jasionka 37 pkt.
8. SP Tylawa 35 pkt.

Chłopcy :
1. SP Iwla 50 pkt. awans
2. SP Dukla 47 pkt.
3. SP Głojsce 45 pkt.
4. SP Wietrzno 43 pkt.
5. SP Równe 41 pkt.
6. SP Łęki D. 39 pkt.
7. SP Tylawa 37 pkt.
8. SP Jasionka 35 pkt.
Gminne eliminacje igrzysk dzieci były zarazem drugim turniejem 

wliczającym się do szkolnej ligi sportowej.
Jerzy Pietruszka, fot. [arch. SP Dukla]

Mickiewiczem. Zmarł 24 grudnia 1846 
roku we Wietrznie, pochowany został 
na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwo-
wie. W 1865 roku bratanek - Kazimierz 
Chłędowski w Tygodniku Ilustrowanym 
przypomniał jego sylwetkę opatrując ją 
zachowaną podobizną. 

Otton Chłędowski, najmłodszy syn 
Seweryna nie odebrał jak jego rodzeństwo 
starannego wykształcenia. Z żoną Micha-
liną z Niesiołowskich dzierżawił pobliską 
Lubatówkę, gdzie 23 lutego 1843 roku 
przyszedł na świat jego syn Kazimierz. 
Następnie arendowal majątek Poźniaków 
i Brunickich - Nowotaniec w Sanockiem. 
W roku 1846 podczas rabacji galicyjskiej 
jego ojciec został uwięziony w Nowo-
tańcu przez milicję chłopską i odstawiony 
do sanockiego cyrkułu. Po śmierci brata 
Walentego, rodzinny majątek Wietrzno 
przeszedł na Ottona. W 1849 roku zo-
stał zarządcą dóbr cezara Męcińskiego  
w Dukli, które sprawował do 1854 roku. 
Potem, do 1860 roku, był administrato-
rem zakładu zdrojowego Załuskich w 
Iwoniczu Zdroju. 10 września 1863 roku 
rozpoczął gospodarzenie w Równem, 
przejętym w dzierżawie po swojej sio-
strze Marii i jej synie Justynie. Wietrzno 
wydzierżawił wówczas hr Jadwidze  
z Krasickich Weisendorf, która pożyczyła 
mu jednocześnie kwotę ośmiu tysięcy 
florenów, która została zużyta na spłatę 
zaciągniętych i najpilniejszych długów. 
W roku 1873, po odwiedzeniu syna we 
Lwowie, podczas drogi powrotnej, zmarł 
w Przemyślu na apopleksję. Żona nadal 
gospodarowała w Równem, rodzinne 
Wietrzno utrzymując zaś w dalej trwają-
cej dzierżawie, dzięki pomocy Ignacego 
Łukasiewicza. Syn Ottona i Michaliny 
– Kazimierz, w 1874 roku na kuracji w 
Gleichenbergu poznał– Stefanię Tabecką, 
z która niebawem zawarł związek mał-
żeński. Młodzi Chłędowscy przenieśli 
się do Lwowa, gdzie niebawem przybyła 
też Michalina. Grunty majątku Wietrzno 
zostały wydzierżawione zamieszkującej 
je ludności, oraz użyte na wydobycie ropy 
naftowej, która zdobywała sobie coraz 
większe uznanie przy produkcji pro-
duktów ropopochodnych, w tym i nafty  
a później benzyny.

Kazimierz Chłędowski, syn Ot-
tona, urodził się 23 lutego 1843 roku  
w Lubatówce. Pierwsze nauki pobierał w 
rodzinnym domu. Następnie uczęszczał 
do szkoły w Sanoku, po czym uczył się  
w gimnazjach w Tarnowie i Nowym 

Sączu oraz w Gimnazjum św. Anny  
w Krakowie, gdzie zdał maturę. Studio-
wał prawo na uniwersytecie w Pradze  
i na Uniwersytecie Jagiellońskim (1862-
1867). W 1867 roku zakończył dysertację 
i obronił doktorat z prawa na wszechnicy 
jagiellońskiej, po czym przygotował nie-
bawem rozprawę habilitacyjną, ale nie 
zgłosił się do wykładu habilitacyjnego. 
Pracował w instytucjach rządowych Na-
miestnictwa we Lwowie i okolicach. Od 
roku 1881 był urzędnikiem Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych we Wiedniu, na-
stępnie szefem Biura tajnego radcy Mi-
nisterstwa dla Galicji (1882-1899) oraz 
ministrem spraw dla Galicji (17 X 1899 
– 18 I 1900). 

Od połowy lat sześćdziesiątych pu-
blikował artykuły w „Dzienniku Lite-
rackim”. Był autorem powieści obycza-
jowych (Skrupuły - 1877; Ella - 1877), 
powieści kryminalnej (Po nitce do kłębka 
- 1872), utworów satyrycznych (Album 
fotograficzne 1870-1872 w dwóch czę-
ściach), portretów polityków galicyjskich 
(Zwierciadło głupstwa - 1877). Jego 
pamiętniki z lat 1843-1901 (wydane  
w dwóch tomach w 1951, drugie uzupeł-
nione wydanie z 1957 roku). Zmarł 20 
marca 1920 roku we Wiedniu. 

 W czasach nam współczesnych list 
z Tarnowa do Dukli „idzie” dłużej niż 
przesyłany180 lat temu – w 1839 roku. 
Jak to możliwe, że obecnie w dobie ko-
smicznej transport poczty i doręczanie 
listów zajmuje więcej czasu niż wtedy?  
A były to czasy gdy nie było jeszcze dróg 
asfaltowych i nawet o kolei żelaznej nie 
myślano zupełnie realnie. W dniu ekspe-
dycji list dotarł do miejsca przeznaczenia 
– nieprawdopodobne a jednak wtedy już 
możliwe to było.

Źródła:
Kazimierz Chłędowski, Pamiętniki, Wy-
dawnictwo OSSOLINEUM, Wrocław 1951;
Andrzej Kosiek, Śladami Kazimierza Chłę-
dowskiego, CROSCENA. Krośnieńska 
Scena Kultury, miesięcznik - styczeń 2009 
(63), s. 11-14;
Jan Leniek, Książka pamiątkowa ku 
uczczeniu jubileuszu trzechsetnej rocznicy 
założenia Gimnazyum św. Anny w Krako-
wie, Kraków, 1888; 
Rościsław Skręt – XXVII tom Polskiego 
Słownika Biograficznego, 1983 r., s. 379.

Opracował:
Janusz Kubit

MOSiR Dukla Cutline Cup 
rocznika 2011

Na hali MOSiR Dukla rozegrany został kolejny turniej z naszego 
cyklu MOSiR Dukla Cutline Cup. Do rywalizacji stanęło osiem 
mocnych zespołów. Na parkiecie można było zaobserwować sporo 
fajnych akcji i zwodów, nie zabrakło również pięknych bramek.

Zwycięstwo w dzisiejszym turnieju wywalczyła drużyna Benia-
minek Profbud Krosno, drugie miejsce GKS Wisłok Krościenko 
Wyżne a trzecie Akademia Piłkarska WIKI Sanok. Nasze zespoły 
zajęły dziś: MOSiR Dukla I miejsce piąte natomiast MOSiR Dukla 
II miejsce ósme.

Natomiast do drużyn, które nie zajęły dziś najwyższych miejsc 
uśmiechnęło się szczęście podczas losowania nagród przygotowa-
nych przez naszego partnera firmę Cutline Wear Factory. Główną 
nagrodę wylosowała drużyna Orzełki Brzozów, czyli bon na sprzęt 
sportowy w wysokości 1000 zł. Tym razem worki na obuwie otrzy-
mała AP Wiki Sanok a bidony powędrowały do KS Ekoball Sanok.

Podczas turnieju wyłoniliśmy również z każdej drużyny wyróż-
niającego się zawodnika.

Dziękujemy firmie Cutline Wear Factory za super wsparcie  
i nagrody.

Końcowa Klasyfikacja:
1. Beniaminek Profbud Krosno
2. GKS Wisłok Krościenko Wyżne

3. Akademia Piłkarska WIKI Sanok
4. Stowarzyszenie Sportowe Orzełki Brzozów
5. Sekcja Piłki Nożnej MOSiR DUKLA I
6. UKS TEMPO Nienaszów
7. Klub Sportowy Ekoball STAL SANOK
8. Sekcja Piłki Nożnej MOSiR DUKLA

Autor: Daniel Ożga,  
Fot. Mateusz Lorenc



str. 24  nr 3/2020 nr 347  str. 25  

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Turniej piłkarski rocznika 2010 MOSiR Dukla 

Zimowe Tropy Żbików
Kolarze MTB MOSiR Dukla na 
zawodach

Tradycyjnie co roku kolarze MTB MOSiR Dukla biorą 
udział w cyklicznym wyścigu Zimowe Tropy Żbików w 
Smolniku. Zawody przeprowadzone na trasie 17 km z sumą 
przewyższeń prawie 500 m w zimowej scenerii. Na starcie 
w Zagrodzie Chryszczata ustawiło się przeszło 70 kolarzy  
z różnych klubów, z gośćmi ze Słowacji. Meta zlokalizowana 
była przy wiacie na Przełęczy Żebrak.

W zawodach z sekcji MTB MOSiR Dukla udział brali:
Robert Albrycht – 1 miejsce kat. M4
Jacek Szczurek – 4 miejsce kat. M4
Paweł Litwin – 5 miejsce kat. M4
Mateusz Lorenc – 11 miejsce kat. M4
Michał Szopa – 8 miejsce kat. M3
Bogusław Belcik – 10 miejsce kat.M3

IX Turniej Szachowy  
o Mistrzostwo Beskidu Niskiego

Zmagania drużyn siatkarskich MOSiR 
Dukla w turnieju Kinder+Sport

Wielkie emocje towarzyszyły rozegranemu 
w sobotę 8 lutego w dukielskiej hali turniejowi 
Kinder+Sport. Jest to ogólnopolski cykl tur-
niejów siatkarskich rozgrywanych w kilku 
kategoriach wiekowych. Do Dukli przyjechały 
zespoły z Leska, Krosna, Jedlicza, Dębowca 
i Dębicy. Na początek do rywalizacji przy-
stąpiło 16 zespołów w kategorii „czwórek”, 
w tym dwa reprezentujące sekcje siatkarską 

MOSiR Dukla. Zawodniczki rozgrywały tylko 
1 seta. Wiele meczy stało na bardzo wysokim 
poziomie sportowym. W całym turnieju zwy-
ciężyły zawodniczki Karpat MOSiR Krosno 
II przed swoimi koleżankami z Karpat I  
i Kępą Dębica I. Drużyna MOSiR Dukla I 
w składzie: Julia Szczurek, Maja Szwast, 
Emilka Szczęsny, Klaudia Długosz i Emilka 
Rąpała zakończyły turniej na miejscu 5. Nasz 

drugi zespół MOSiR Dukla II wy-
stąpił w składzie: Natalia Tyburcy, 
Weronika Kochan, Zuzanna Bel-
cik i Eliza Kowalska uplasował się 
ostatecznie na miejscu 12.

Tuż po zakończeniu turnieju 
„czwórek” do rywalizacji przystą-
piły zawodniczki w kategorii „dwó-
jek”. Wśród 13 zespołów 4 repre-
zentowały dukielski MOSiR. Tutaj 
walka była o każdy punkt, ambicji 
i emocji niemal w każdym meczu 
było jeszcze więcej niż w starszej 
kategorii. Najwięcej sportowych 
emocji dostarczyły Klaudia Bałuta i 
Ula Jakieła (MOSiR Dukla II), które 
aż 3 swoje pojedynki kończyły mi-
nimalną 1 punktową porażką 20:19. 
Mimo tych porażek zakończyły tur-
niej na miejscu 3. Na miejscu 5 MO-
SiR Dukla I (Julia Mormol, Magda-
lena Piróg), miejsce 10 dla MOSiR 
Dukla III (Michalina Fornal, Amelia 
Skrzęta) i miejsce 13 MOSIR Dukla 
IV (Adrianna Wielgosz, Oliwia Ja-
kieła, Magdalena Zając).

Autor/Fot. Damian Leśniak

Cutline Cup
Zakończył się kolejny turniej z cyklu MOSiR Dukla Cutline CUP 

2020. Do zawodów przystąpiło siedem zespołów. Turniej jak się 
okazało stał na bardzo wyrównanym poziomie i o poszczególnych 
miejscach decydowały na koniec minimalne różnice punktowe. Nasza 
sekcja jak to bywało już wcześniej do zmagań wystawiła dwa zespoły, 
które na koniec rozgrywek uplasowały się kolejno na drugim i siód-
mym miejscu.

Klasyfikacja końcowa:
1. Ekoball Sanok
2. MOSiR Dukla II
3. Kolejarz Zagórz
4. Wiki Sanok
5. LPFA Kołaczyce
6. Beniaminek SS Krosno
7. MOSIR Dukla I
Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy strzelec: Jakub Solecki (Ekoball Sanok)
Najlepszy bramkarz: Tymon Bil (Ekoball Sanok)
Najlepszy zawodnik: Jakub Bochnak (Kolejarz Zagórz)

Na samym końcu czekała na uczestników jeszcze niespodzianka 
w postaci losowania nagród ufundowanych przez naszego sponsora 

firmę Cutline. I tak o to bon na sprzęt sportowy w wysokości 
1000 zł wylosowała drużyna MOSiR Dukla II, bidony trafiły 
do chłopców z LPFA Kołaczyce natomiast worki na buty po-
wędrowały do zawodników MOSiR Dukla I.

Dziękujemy firmie Cutline za ufundowanie nagród.
Tekst: Piotr Drozd, Fot. Mateusz Lorenc

Profbud Arena 
rocznika 2011

W sobotę zagraliśmy w drugiej edy-
cji turnieju Profbud Arena. W grupie 
rywalizowaliśmy z MUKS Mineralni 
Krynica Zdrój, Beniaminek PROFBUD 
Krosno, Chemik Pustków, Orzełki Brzo-
zów, APPN Mielec. Z pięcioma punktami 
w grupie zajmujemy miejsce czwarte 
co daje nam w fazie finałowej szanse 
gry o miejsca 10 -12. Pierwszym me-
czu fazy finałowej wygrywamy pewnie  
z Orlikiem Przemyśl a w drugim meczu 
przegrywamy z Beniaminek PROFBUD 
II Krosno co daje nam miejsce 12 na 18 
zespołów

Wyniki :
MOSiR Dukla – MUKS Mineralni Kry-
nica Zdrój 3 :1
MOSiR Dukla – Orzełki Brzozów 5 : 5
Beniaminek PROFBUD Krosno – MO-
SiR Dukla 9 : 0
Chemik Pustków – MOSiR Dukla 4 : 4
MOSiR Dukla – APPN Mielec 3 : 4
Faza finałowa :
MOSiR Dukla – Orlik Przemyśl 6 : 3
MOSiR Dukla – Beniaminek PROFBUD 
II Krosno 0 : 6
Wyróżnienia indywidualne :
Najlepszym strzelcem turnieju został Mi-
chał Pelczar
Wyróżnienie w naszym zespole otrzymał 
Gac Franciszek

Autor: Daniel Ożga,  
Fot. Mateusz Lorenc

Autor: Mateusz Lorenc,  
Fot. Barbara Dominiak, MOSiR Dukla

W Szkole Podstawowej w Dukli  
w drugim tygodniu ferii zimowych odbył 
się IX Turniej Szachowy o Mistrzostwo 
Beskidu Niskiego. Rozegrane zostały dwa 
turnieje w szachach klasycznych i jeden 
w szachach szybkich.W turnieju A wzięło 
udział 12 uczestników, którzy rywalizowali 
na dystansie 11 rund, tempem 90 min. + 
15 s na ruch dla zawodnika. Turniej roz-
grywany był systemem kołowym. Średni 
ranking turnieju 1368.

Do turnieju B przystąpiło 19 zawodni-
ków. Zawody rozgrywane były na dystansie 
9 rund, tempem 60 min. + 10 s na zawod-
nika, systemem szwajcarskim. Średni ran-
king turnieju 1374.

W turnieju szachów szybkich wzięło 
udział 38 zawodników. Zawody rozgry-

wane były na dystansie 9 rund, tempem 15 
min. + 5 s na zawodnika, systemem szwaj-
carskim. Średni ranking turnieju 1218.

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

Nagrody, puchary, medale i dyplomy 
wręczali: pan Jerzy Gunia Prezes UKS 
Rekord Iwla.

Sponsorami pucharów, medali i na-
gród byli: Gmina Dukla, MOSiR Dukla, 
PPMD Rzeszów i UKS Rekord Iwla. 
Turnieje były objęte patronatem Burmistrza 
Dukli pana Andrzeja Bytnara.

Gratulujemy zwycięzcom! Wszystkich 
zapraszamy za rok na X Turniej Szachowy 
o Mistrzostwo Beskidu Niskiego.

Jerzy Gunia
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OGŁOSZENIA

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

Ogłoszenia o zatrudnieniu  

umieszczamy bezpłatnie

Przyjmę do pracy w sklepie 
SPAR, Zboiska 97.

Więcej informacji pod nr  
tel. 13 42 03 296

Burmistrz Dukli informuje, że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Dukli oraz stronie internetowej www.dukla.pl wy-
wieszony został wykaz nieruchomości, stanowiących wła-
sność mienia komunalnego Gminy Dukla, przeznaczonych 
do zbycia.

Wykaz obejmuje działki nr: 2411/5, 2411/6 obręb 
Iwla, 2418/1 obręb Jasionka gmina Dukla.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nie-
ruchomości na podstawie art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  
z 2020 r., poz. 65.) mogą składać wnioski o nabycie zbywa-
nych nieruchomości w terminie do dnia 26 marca 2020 r.  
w Urzędzie Miejskim w Dukli pok. Nr 106.

XXI Submisja Drewna 
KROSNO 2020

We wtorek 18 lutego br. w siedzibie Nadleśnictwa Brzozów rozstrzygnięto XXI 
Submisję Drewna organizowaną przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych  
w Krośnie.

Łączy nas miłość 
do gór

Czar przyrody górskiej to radość życia, daje nam możliwość ob-
cowania z majestatem naszej rodzimej natury. Mimo różnej pogody 
ciągnie nas do tych wspaniałych wędrówek w towarzystwie ludzi, 
którzy chcą się oderwać od cywilizacji. Dla nas najlepszy lokal ga-
stronomiczny znajduje się na szczycie góry, gdzie otacza nas cały 
piękny świat, gdzie kanapka z herbatą smakuje najlepiej.

W tym roku zima sprzyja wędrowaniu, nie ma niskich temperatur, 
a śniegu jak na lekarstwo. 

Mikołajkowe spotkanie na Bani Szklarskiej ze śniegiem i piękną 
szadzią w towarzystwie dwóch mikołajów Tomka i Adama było 
udane, a szlak ze Szlar do Zawadki Rymanowskiej przy silnym wie-
trze był bardzo ciężki. Idąc na Kamionkę zobaczyliśmy znak: zakaz 
wstępu - teren prywatny, a jeszcze nie dawno szliśmy tędy z uczniami 
dukielskiego liceum. Była to już namiastka zimy. Lecz Paweł rzucił 
hasło jedziemy w Bieszczady, a tu śnieg jak z bajki czyściutki biały 
puch sięgający za kolana, dobrze że koledzy mieli rakiety śnieżne  
i robili dla nas drogę. Do naszej grupy dołączyło dwóch 10 letnich 
turystów Wojtek i Kamil, którzy sobie świetnie radzili, a przy tym 
mieli ogromną frajdę rozkoszując się białym puchem.

Maria Walczak
Fot. str. 31Na składach submisyjnych w Oleszy-

cach i Załużu w tym roku wystawiono 
1572 m3 wyselekcjonowanego drewna naj-
wyższej jakości, w tym: dębu – 1070 m3, 
jaworu – 167 m3, jesionu - 93 m3 i buka 
– 106 m3 oraz drobne ilości klonu, olszy 
czarnej i wiązu. Nabywcy mieli możliwość 
oglądania surowca w dniach 11-17 lutego 
2020 r. Oferty złożyło 19 firm z Polski, 

Słowacji, Czech i Włoch. Zakupiły łącznie 
prawie 1572 metry sześcienne (tylko jedna 
kłoda nie znalazła nabywcy). Średnia cena 
osiągnięta w odniesieniu do wszystkich 
gatunków wyniosła 2106 złotych za metr 
sześcienny, przy czym najwyższą średnią 
osiągnęła dębina - 2467 zł.

Najwyższa cena jednostkowa wyniosła 
16 150 zł za m3. Zaoferowano ją za kłodę 

rezonansowego jaworu z Nadleśnictwa 
Ustrzyki Dolne. Zakupiła ją firma ze 
Słowacji.

Najwięcej, bo prawie 40% procent 
drewna trafiło do firmy drzewnej na 
Podkarpaciu.

 - Cieszy fakt, że zdecydowaną więk-
szość surowca nabyły polskie firmy, co 
dobrze świadczy o ich kondycji i rosnącej 
pozycji na rynku - mówiła Grażyna Za-
grobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. 
– Mamy też prawo do satysfakcji z tego po-
wodu, że drewno sprzedane na submisji nie 
trafi do pieca czy na podkłady kolejowe, 
ale w postaci cennych wyrobów będzie 
służyć ludziom całe dziesięciolecia, a w 
instrumentach muzycznych przetrwać może 
nawet setki lat. Wierzę też, że nabywcy 
mają powody do zadowolenia, bo wło-
żyliśmy dużo pracy, by nasza oferta była 
atrakcyjna. Podziękowania kieruję do le-
śniczych i specjalistów od wyceny drewna 
przygotowujących przetarg.

Dyrektor Zagrobelna, podsumowując 
wyniki przetargu, podkreślała, że wymiar 
ekonomiczny submisji jest ważny, ale nie-
zwykle istotne znaczenie ma też promocja 
polskiego drewna i naszego regionu, w któ-
rym zasoby drzewne wciąż rosną. Submi-
sje drewna w RDLP w Krośnie odbywają 
się nieprzerwanie od 2000 roku.

Tekst: Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Fot. str. 32

Opłatek Turystyczny na Cergowej, 
wyprawa w Tatry zimą i na Kamień 
nad Jaśliskami

5 stycznia br. na górze Cergowej odbył się już po raz 24 Opłatek Turystyczny. 
Tu spotykają się turyści z różnych stron regionu i grup. Tam śniegu było dość, szadź 
pięknie rzeźbiła wieżę widokową, która wyglądała jak pałac zimowy. Przewodnik 
pan Ryszard Majka jak co roku przygotował opłatek w postaci pysznego chleba  
z czosnkiem niedźwiedzim.

sobą lawiny. Sarnia Skała zdobyta i jeszcze 
uczestniczyliśmy w szkoleniu lawinowym 
organizowanym przez Ratowników TOPR 
na Kalatówkach. 

18 stycznia 2020r u nas brak śniegu, 
ale na Kamieniu nad Jaśliskami śniegu 
za kolano, ślady robili koledzy bo byłoby 

ciężko. Pokonaliśmy szlak zielony przy 
pięknej słonecznej zimowej pogodzie, cho-
ciaż droga z Lipowca do Jaślisk była jak lo-
dowisko, trzeba było zakładać na buty raki.

Kto chciał znalazł zimę. Podziwu warte 
to wielkie okryte śnieżnym puchem Sank-
tuarium Przyrody.

Dziękuję za wspólne wyprawy ko-
legom; Tomkowi, Adamowi, Pawłowi  
i Ryśkowi.

Maria Walczak
Fot. str. 31

Muzeum Sportów Zimowych
U Schabińskiej Chyrowa-ski

W związku z tworzeniem w naszym ośrodku izby muzealnej 
dotyczącej sportów zimowych w Beskidzie Niskim zbieramy: 
stare narty zjazdowe i biegowe, kijki, buty narciarskie, sanki, 
kije hokejowe, stare łyżwy, materiały o skoczni w Dukli np. stare 
zdjęcia, dyplomy, medale.

Wszystkich, którzy dysponują w/w przedmiotami i chcą je prze-
kazać, aby mogły być wyeksponowane i przypominać o historii 
sportów zimowych w naszym terenie prosimy o kontakt:

Tel. 503 199 466, 603 871 300
Z góry dziękujemy!

Na Cergowej już myślimy, co robimy 
dalej, gdzie wyruszymy, może Tatry fajnie 
zaliczyć w zimie. Myślę, że dla mnie to już 
może za wiele, czy dam radę?. Wyprawa 
pod wodzą Pawła i Michała wyruszyła w te 
lodowe Tatry i ja z nimi. Było ciężko gruba 
warstwa lodu zalegała na szlakach, po dro-
dze obserwowaliśmy jakie skutki niosą ze 

Podczas submisji drewna w Nadleśnictwie Brzozów
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W pasiece

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Łowiectwo i ekologia

Prawo przy porannej kawie ...

Urlop wypoczynkowy…

pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upły-
wem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 
1/12 wymiaru urlopu przysługującego 
mu po przepracowaniu roku. Prawo do 
kolejnych urlopów pracownik nabywa w 
każdym następnym roku kalendarzowym. 
Miesiąc pracy należy rozumieć w sensie 
potocznym (kalendarzowym), tj. wliczając 
do niego także dzień, w którym pracownik 
podjął pracę. 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego jed-
nolicie przyjmuje, że okres roku pracy, od 
którego uprzednio zależało nabycie prawa 
do urlopu, w przypadku podjęcia pracy 
pierwszego roboczego dnia stycznia koń-
czy się dnia 31 grudnia. To samo należy 
odnieść do liczenia miesięcy nieprzerwanej 
pracy. Na przykład okres miesiąca pracy 
upłynie od pierwszego roboczego dnia 
marca do ostatniego roboczego dnia tego 
miesiąca.

Określony w art. 154 § 1 k.p. wymiar 
urlopu odnosi się do pracowników zatrud-
nionych w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Wymiar wynosi wówczas 20 dni - jeżeli 
pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 
lat oraz 26 dni - jeżeli pracownik jest za-
trudniony co najmniej 10 lat. Wpływ wy-
kształcenia pracownika na wymiar urlopu 
określa art. 155 k.p. Uwzględnia się tylko 
te okresy nauki, które zostały zakończone 
w sposób przewidziany prawem, czyli gdy 
pracownik otrzymał stosowne zaświad-
czenie lub dyplom. Licencjat uważany jest 
za studia wyższe. Okres nauki uwzględnia 
się we wszystkich stosunkach pracy, także 
wówczas, gdy pracownik jest zatrudniony 
jednocześnie u kilku pracodawców.

Wymiar urlopu dla pracownika za-
trudnionego w niepełnym wymiarze czasu 
pracy ustala się proporcjonalnie do wy-
miaru czasu pracy tego pracownika. Do 
okresu zatrudnienia, od którego zależy 
prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza 
się okresy poprzedniego zatrudnienia, 
bez względu na przerwy w zatrudnie-
niu oraz sposób ustania stosunku pracy.  
W przypadku jednoczesnego pozostawania 
w dwóch lub więcej stosunkach pracy wli-
czeniu podlega także okres poprzedniego 
niezakończonego zatrudnienia w części 
przypadającej przed nawiązaniem drugiego 
lub kolejnego stosunku pracy.

Urlopu udziela się w dni, które są 
dla pracownika dniami pracy, zgodnie 
z obowiązującym go rozkładem czasu 
pracy, w wymiarze godzinowym, od-
powiadającym dobowemu wymiarowi 
czasu pracy pracownika w danym dniu. 
Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu 
odpowiada 8 godzinom pracy. 

Na wniosek pracownika urlop może 
być podzielony na części. W takim jed-
nak przypadku co najmniej jedna część 
wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 
14 kolejnych dni kalendarzowych. Urlopy 
powinny być udzielane zgodnie z planem 
urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, 
biorąc pod uwagę wnioski pracowników 
i konieczność zapewnienia normalnego 
toku pracy. 

Pracodawca może odwołać pracow-
nika z urlopu tylko wówczas, gdy jego 
obecności wymagają okoliczności nie-
przewidziane w chwili rozpoczynania 
urlopu. Pracodawca jest obowiązany po-

kryć koszty poniesione przez pracownika 
w bezpośrednim związku z odwołaniem go 
z urlopu. Koszty obejmują te wydatki, któ-
rych pracownik nie poniósłby, gdyby nie 
został odwołany z urlopu. Nie są kosztami 
korzyści, które pracownik mógłby uzyskać 
(np. wykonując odpłatnie pracę na rzecz 
osoby trzeciej). Koszty obejmują także do-
datkowe wydatki poniesione przez pracow-
nika dotyczące wcześniejszego powrotu  
z urlopu jego rodziny. Jeżeli pracodawca 
odwołał pracownika z urlopu sprzecznie 
z przepisami Kodeksu pracy, to ponosi 
odpowiedzialność na podstawie odpowied-
nio stosowanych przepisów Kodeksu cy-
wilnego, a więc w szczególności także za 
utracone przez pracownika korzyści.

Odwołanie z urlopu jest poleceniem, 
jeżeli jest zgodne z prawem, to za jego 
niewykonanie grożą pracownikowi sank-
cje przewidziane w Kodeksie pracy aż do 
rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 
Według wyroku Sądu Najwyższego z 8 
marca 2017 r., sygn.. akt II PK 26/16, 
skuteczne odwołanie pracownika z urlopu 
wymaga od pracodawcy złożenia jedno-
znacznego oświadczenia woli w sposób 
pozwalający pracownikowi zapoznać się 
z jego treścią. Wymogu tego nie spełnia 
wysłanie przez pracodawcę wiadomości na 
prywatną skrzynkę mailową pracownika, 
zwłaszcza gdy takiego środka komunikacji 
nie wykorzystywano wcześniej do komuni-
kacji między stronami stosunku pracy.

Natalia Belcik
Radca prawny

Prawo pracownika do urlopu wypo-
czynkowego jest jednym z jego podstawo-
wych uprawnień, a także zasadniczą regułą 
prawa pracy. Na podstawie przepisów, 
prawo do urlopu nabywają tylko pracow-
nicy. Osoby wykonujące pracę na innej 
podstawie aniżeli stosunek pracy nabywają 
go wówczas, gdy przepisy szczególne 
im je przyznają (np. nakładcy) lub gdy 
wynika ono z umowy, np. zlecenia albo 
agencyjnej.

Celem urlopu jest wypoczynek pracow-
nika, czyli ochrona jego zdrowia. Prawo do 
urlopu ma zatem charakter osobisty, nie 
może być przeniesione na inną osobę. 
Nie ma ograniczeń w zakresie podjęcia 
przez pracownika w czasie urlopu pracy  
u innego pracodawcy.

Urlop musi być udzielony pracowni-
kowi w naturze. Wypłata ekwiwalentu pie-

niężnego w miejsce urlopu udzielonego 
w postaci płatnego zwolnienia od wyko-
nywania pracy jest dopuszczalna tylko 
w sytuacjach przewidzianych prawem. 
Jest zatem sprzeczna z prawem i nieważna 
umowa pracownika z pracodawcą, której 
przedmiotem jest tzw. sprzedaż urlopu. Po-
twierdził to SN w wyroku z 21.10.2015 r.,  
I PK 303/14, podnosząc ponadto, że umowa 
taka jako mniej korzystna dla pracownika 
jest nieważna także na podstawie art. 18 § 2 
k.p. Polega ona na zobowiązaniu się przez 
pracownika do niewykorzystania urlopu 
w naturze oraz zobowiązaniu się praco-
dawcy do zapłaty pracownikowi, poza 
normalnym wynagrodzeniem, dodatkowo 
wynagrodzenia za czas niewykorzystanego 
przez pracownika urlopu. Nieważność tej 
umowy powoduje, że pracownik nadal ma 
prawo do urlopu w naturze, a jeżeli zostało 

mu wypłacone wynagro-
dzenie za ten „sprzedany” urlop, to praco-
dawca może dochodzić jego zwrotu w wa-
runkach określonych w prawie cywilnym.

Pracownik mający roszczenie  
o udzielenie mu urlopu bieżącego oraz 
zaległych może dochodzić tego przed 
sądem pracy. Nieudzielenie pracowni-
kowi urlopu w terminie z reguły będzie 
uprawniało go do rozwiązania umowy o 
pracę bez wypowiedzenia na podstawie 
art. 55 § 1 Kodeksu pracy. Stanowi to 
także wykroczenie z art. 282 § 1 pkt 2 k.p. 
Roszczenia o wynagrodzenie za urlop 
wypoczynkowy ulegają przedawnieniu  
z upływem 3 lat od dnia, w którym stało 
się ono wymagalne.

Zgodnie z art. 153 Kodeksu pracy, pra-
cownik podejmujący pracę po raz pierwszy, 
w roku kalendarzowym, w którym podjął 

Wirus ASF
Choć rezerwuarem wirusa w środowisku naturalnym są dziki, 

to jego transmisja na nowe (zwłaszcza odległe) tereny odbywa się 
za sprawą tzw. wektorów mechanicznych. W ten sposób określa 
się różnokierunkową działalność człowieka. Dlatego najistotniej-
szym elementem działań prewencyjnych pozostaje bioasekuracja. 

Zasad bioasekuracji powinni przestrzegać myśliwi na terenie 
całego kraju, bo nie wiadomo, kiedy wirus pojawi się na nowych 
obszarach, gdzie dotychczas nie występował. W przypadku doko-
nania odstrzału należy zwracać uwagę na odległość, jaką zwierzę 
pokonało od zestrzału do miejsca, gdzie padło. Z rany postrza-
łowej mogły się przedostać do środowiska elementy tkanek lub 
płynów ustrojowych. Jeśli dzik był nosicielem wirusa, staną się 
one kolejnym jego rezerwuarem w środowisku. Dlatego wszelkie 
tkanki należy zebrać, a płyny zdezynfekować.

Duże znaczenie ma przewożenie upolowanych dzików do 
miejsca patroszenia w szczelnych pojemnikach, które łatwo umyć 

i poddać dezynfekcji. Również transport ustrzelonego zwierza do 
samochodu powinien odbywać się w taki sposób, by nie pozosta-
wić w środowisku elementów tuszy. 

Na myśliwych ciąży ogromny obowiązek – z jednej strony 
zmniejszania populacji czarnego zwierza, z drugiej przestrzegania 
bioasekuracji.

Zasad bioasekuracji powinni przestrzegać nie tylko myśliwi, 
ale również hodowcy trzody chlewnej i inne osoby, które znalazły 
się w miejscach potencjalnego występowania wirusa ASF. Wirusa 
mogą przenieść także aktywiści próbujący blokować polowania. 
Służby odpowiedzialne za zwalczanie afrykańskiego pomoru świń 
powinny zwrócić szczególną uwagę na ich działania.

Zasady bioasekuracji:
1. Pełna ochrona biologiczna
2. Rękawice ochronne
3. Worki na tusze
4. Maty do patroszenia
5. Dezynfekcja .

Opracował na podstawie artykułu 
z „Braci Łowieckiej”
 Bartosz Szczepanik

Przemieszczenia uli przed 
pierwszym oblotem

Marzec to miesiąc długo wyczekiwany 
przez pszczelarzy, stęsknionych za pracą  
z pszczołami. Pszczoły podczas pierw-
szego oblotu, czyli pierwszego zbiorowego 
oblotu pszczół po zimie, dokonują zapo-
znania z terenem i lokalizacją ula. Nasze 
podopieczne na ogół mają bardzo dobrą 
orientację i przesunąć można ul od pół me-
tra do metra. Większa odległość skutkuje 
błądzeniem pszczół po pasiece. Dlatego 
wszelkie przemieszczenia uli dokonuje 
się przed oblotem, czyli wczesna wiosną. 
Pszczoły po oblocie zapamiętują położenie 
ula i potrafią do niego wrócić z odległości 
ponad trzech kilometrów. Po oblocie roz-
poczynają wielką i wyczerpującą pracę 
wychów czerwiu. Jako pokarm sam miód 
nie wystarczy. Potrzeba pyłku. Wierzby  
w naszym krajobrazie to pierwszy pożytek 
pyłkowy na wielką skalę. Pyłek naturalny 
pomaga pszczołom wykarmić potomstwo. 
Jego brak potrafi zahamować rozwój ro-
dziny pszczelej. A czas działa na naszą 
niekorzyść. Pszczoły wyczerpane zimowlą 
zaczynają powoli wymierać, a nowego po-

kolenia nie ma. Dlatego musimy poświęcić 
dużo czasu na zapewnienie naturalnego 
pyłku. Wierzby z wyjątkiem wierzby iwy 
świetnie rozmnażają się z gałęzi. Wystar-
czy wsadzić kawałek gałązki do ziemi i za 
kilka lat mamy piękne drzewo. Jak na razie 
nie brakuje nam wierzb. Bo nie wszystko 
da się u nas zaorać. Pola pozostawione 
same sobie w pierwszej kolejności zara-
stają wierzbą i olchą. Musimy pamiętać, że 
pola porośnięte teraz wierzbą za kilka lat 
będą młodym lasem i inne gatunki drzew 
wyprą wierzby. Trzeba o tym pamiętać  
i ciągle dbać by na wiosnę nie brakowało 
pyłku. Pszczoły preferują pyłek roślin 
owadopylnych. Leszczyna (roślina wia-
tropylna) mimo, że jest wykorzystywana 
przez pszczoły, nigdy nie będzie tak war-
tościowa jak inne rośliny przystosowane 
do owadów. O pyłek na wiosnę musimy 
zatroszczyć się nawet kilka lat wcześniej. 
Tam gdzie nie ma tak dobrych warunków 
jak u nas. Pszczelarze pozyskują pyłek  
w ciągu roku w postaci obnóży pyłkowych. 
Następnie mielą w specjalnych młynkach 

i na tackach wykładają pszczołom. Jest 
to duży nakład pracy i czasu w obsłudze 
pasieki. W krajach rozwiniętych państwo 
zaczyna dopłacać rolnikom do obsie-
wania pasów roślinami owadopylnymi. 
Rolnictwo wielkohektarowe skutecznie 
eliminuje owady zapylające ze środo-
wiska. My pszczelarze jakoś zajmiemy 
się pszczołami, a kto zajmie się wieloma 
zapylaczami, które bytują w środowisku. 
Naukowcy monitorują ich stan i ciągle 
apelują o programy i działania naprawcze 
bo stan ilościowy dzikich zapylaczy ciągle 
spada. Już w marketach dostępne są mie-
szanki roślin mające zapewnić całoroczną 
bazę pożytkową dla dzikich zapylaczy.  
I to są działania mające duże znaczenie 
dla utrzymania bioróżnorodności owadów 
zapylających. Więc jeżeli chcesz pomóc 
skutecznie dzikim zapylaczom to wysiej 
takie mieszanki w ogrodzie, działce, polu. 
I tak niewielkim kosztem znacznie pomo-
żesz środowisku. 
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Złota myśl J „Jak można być spokojnym,  
 skoro wszystkie komórki w mózgu są nerwowe.”

Opłatek na górze Cergowej i inneW krainie rondla i patelni

Smacznego!

Przewodnik Ryszard Majka Pod wieżą widokową na górze Cergowej

W Tatrach
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Fot. Maria Walczak

Karnawałowy Bal 
Przebierańców

7 lutego 2020 uczestnicy Środowiskowego Domu samopomocy  
w Cergowej wzięli udział w Karnawałowym Balu Przebierańców wraz  
z p. Dyrektor Bogumiłą Dymek – Urynowicz i terapeutką. Wraz z nami 
bawili się znajomi z ŚDS-ów w Ropczycach, Brzostku, Kąkolówce  
i oczywiście z ŚDS w Dębicy. Tradycyjnie każdego uczestnika balu obo-
wiązywało przebranie karnawałowe, stroje były przepiękne, w związku  
z czym wybrano króla i królową balu. Czas upłynął przy muzyce, tańcach, 
zabawach oraz dobrym poczęstunku.

red

Dzieci świętowały  
zakończenie karnawału!

Karnawałowy  
bal przebierańców

Fot. [ arch. ŚDS Cewrgowa]

Zabawy z animatorem
Fot. Juliusz Stola

Dzisiaj podaję przepis na wegetariańską potrawę węgierską

Ziemniaczany langosz z serem
Składniki
- ziemniaki – 200 g
- olej – 1 szklanka
- śmietana – 4 łyżki
- mąka pszenna – 400 g
- cukier – 1 łyżka
- mąka ziemniaczana – 1 łyżka
- szczypiorek - pęczek
- ser cheddar – 200 g
- świeże drożdże – 300 g
- mieszanka ziół i przypraw  

       z papryką węgierską – 1 łyżeczka
- czosnek - 2 ząbki

Przygotowanie: 
• Ziemniaki obrać i ugotować w lekko osolonej wodzie jak na puree. Jak będą 

odpowiednio miękkie to odcedzić je i odparować z nadmiaru wody. Następnie 
przecisnąć przez praskę.

• Drożdże rozkruszyć z cukrem i poczekać aż się rozpuszczą. W dużej misce 
połączyć mąkę pszenną z ziemniaczaną oraz solą i czosnkiem.

• Drożdże wymieszać z mlekiem. W misce połączyć mąkę, ziemniaki oraz droż-
dże. Zagnieść energicznie lecz niezbyt długo aż ciasto będzie gładkie. Przykryć 
ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na ok 1h, aż ciasto wyrośnie.

• Podzielić ciasto na cztery części, podsypać mąką i uformować placuszki.
• Smażyć w głębokim tłuszczu aż placki będą rumiane z obydwu stron. Następ-

nie odsączyć z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym.
• Ser cheddar zetrzeć na grubej tarce, szczypiorek pokroić drobno. Langosz 

podajemy z łyżką kwaśnej śmietany, szczypiorkiem oraz serem na wierzchu 
posypane przyprawą węgierską.

„Śmierdzący 
problem”
Wiosna już tuż, tuż. Właściwie to zimy nie 
było i problem psich odchodów na skwe-
rach i chodnikach staje się coraz bar-
dziej „śmierdzący”. Zachęcamy właści-
cieli psów, aby sprzątali po swoich pupi-
lach. Mamy wiek XXI, w dużych miastach 
problem „psich kup” jest lepiej lub gorzej 
rozwiązywany. U nas gorzej. Sprzątanie po 
psie to nie tylko kwestia utrzymania czy-
stości i estetycznego wyglądu miejsc pu-
blicznych. Chodzi również o zdrowie in-
nych ludzi i zwierząt. Odchody czworono-
gów mogą zawierać szkodliwe bakterie, 
pierwotniaki czy larwy licznych pasożytów. 
W tym przypadku najbardziej narażone są 
dzieci oraz inne zwierzeta
Niektórzy właściciele psów nie zdają sobie 
sprawy, że nie sprzątając po swoim pupi-
lu, postępują niewłaściwie. Często słyszy 
się tłumaczenia, „mały pies - mała szko-
da”, nie ma gdzie wyrzucać torebek z od-
chodami, sprzątaniem powinny zająć się 
specjalne służby. Lekceważące podejście 
właścicieli do sprzątania po swoich czwo-
ronogach to przede wszystkim skutek bra-
ku powszechnie obowiązujących przepisów 
regulujących tę kwestię. Ustawa o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach na-
kłada na gminy obowiązek ustalenia indy-
widualnych zasad na ich terenie, a więc 
to, czy sprzątanie po psie jest obowiązko-
we, czy nie, zależy od stosownej uchwały 
rady gminy. W naszym mieście jest odpo-
wiednia uchwała regulująca tę sprawę! 
Uchwała nr XLIV/288/17 Rady Miejskiej 
w Dukli z dnia 26 października 2017 roku 
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 

Gminy Dukla” mówi o tym obowiązku szczegółowo w cz. 
VII. Rozdział 6. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta 
domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi pkt. 6 Właściciel zwierzęcia zo-
bowiązany jest do natychmiastowego usuwania zanie-
czyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe 
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, 
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, 
itp.. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie 
ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być 
deponowane w komunalnych urządzeniach do zbiera-
nia odpadów. Postanowienie to nie dotyczy osób nie-
widomych, korzystających z psów przewodników.
Odchody psie można wrzucać do koszy znajdujących 
się przy chodnikach i placach. Trzeba tylko chcieć. 
Zachęcamy do takich działań, aby nie trzeba było prze-
mawiać do rozsądku przez kieszeń.

Krystyna Boczar-Różewicz
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Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego,  
rehabilitacyjnego i wspomagającego w Dukli

Submisja drewna, Krosno 2020

Kacper Aszklar z Równego 
w gronie mistrzów

Sprzęt w dukielskiej wypożyczalni

Przygotowane kłody drewna cennego do submisji Skład drewna w Załużu

Oficjalne otwarcie wypożyczalni
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Kacper Aszklar z formacją „Gracja” z Krosna podczas Mistrzostw Świata w Krakowie

Fot. [arch. materiałyAszklarów]
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