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Dukla średniowieczna: rozwój
przestrzenny i architektura miasta
Promocja XIII tomu Biblioteki Dukielskiej
6 marca 2020 roku o godz. 17.00
w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli odbyła się promocja książki pt. „Dukla
historia rozwoju przestrzennego do końca
XVI wieku” autorstwa dr inż. arch. Joanny
Figurskiej – Dudek. Książka została wydana przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Rzeszowskiej na zlecenie Gminy Dukla jako XIII tom Biblioteki Dukielskiej.
Podczas promocji została zaprezentowana
zawodowa sylwetka Autorki. Książka podejmuje problematykę dotyczącą rozwoju
przestrzennego i architektury miasta Dukla
od okresu powstania do końca XVI wieku.
Dr Joanna Figurska - Dudek zaprezentowała swoje badania, omówiła lokacje wsi
i miasta, historię rozwoju przestrzennego
przedlokacyjnej wsi Dukla, a także loka-

lizację najbardziej znaczących obiektów
ówczesnej Dukli tych nieistniejących, jak
też tych zachowanych do czasów współczesnych. Autorka powiedziała: Dukla
w średniowieczu miała istotne znaczenie
jako ośrodek handlowy, co potwierdza
istnienie komory celnej oraz nadanie przywileju składu wina mieszczanom dukielskim. Cieszę się bardzo, że władze miasta
zadbały o ten jedyny obiekt użyteczności
publicznej w Polsce - ruiny komory, które
zabezpieczyły i przystosowały do zwiedzania. Po prezentacji Autorki odbył się
program artystyczny w wykonaniu Moniki
Glazar studentki Akademii Muzycznej
w Krakowie. Artystka zaśpiewała średniowieczne utwory: Bogurodzicę, najstarszą,
polską pieśń religijną, która powstała na

przełomie XIII i XIV wieku, a pierwszy
zapis pochodzi z 1407 roku, Gaude Mater Polonia, polski średniowieczny hymn
ku czci św. Stanisława ze Szczepanowa
i utwór Już zmierzcha z XVI wieku. Po
części artystycznej wywiązała się dyskusja, było wiele pytań do Autorki, na
które chętnie i szczegółowo odpowiadała. Uczestnicy promocji mogli zakupić
książkę, a dr Joanna Figurska – Dudek, dla
wszystkich, którzy chcieli wpisywała dedykacje. Wystrój sali, na której odbywało
się wydarzenie dopełniały obrazy Dukla
i okolice w rysunku Jadwigi Szmyd-Sikory
i Adolfa Jakubowicza.
Książkę można jeszcze zakupić w Informacji Turystycznej w Dukli, ul. Trakt
Węgierski 26a lub w Urzędzie Miejskim
w Dukli.
Krystyna Boczar-Różewicz

Złota myśl:

„Kamstwo potrafi przebyć pół świata, podczas
gdy prawda dopiero zakłada buty.”
(Mark Twain)
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Autorka wpisuje dedykację uczestniczce promocji
Fot. Mateusz Such, kbr
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Joanna Figurska-Dudek, autorka książki, przekazuje autorski egzemplarz z
wpisem burmistrzowi Andrzejowi Bytnarowi
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Pandemia, czy
świat zwariował?
Zakaz gromadzenia się powyżej dwóch osób, zakaz wychodzenia z domu poza szczególnymi wyjątkami takimi jak: wizyta w
aptece, wolontariat w walce z koronawirusem, wyjście do sklepu,
pracy, wyprowadzenie psa. Za złamanie zakazu grozi kara nawet
do 5 tys. zł. Jeszcze zakaz gromadzenia się w kościele powyżej 5
osób, ograniczenia co do poruszania się w komunikacji publicznej,
co drugie miejsce siedzące ma być wolne, nikt nie stoi w autobusie, tramwaju. Ulice w dużych miastach puste. Gdyby ktoś powiedział Wam to 2 miesiące, a nawet miesiąc temu stuknęlibyście mu
w głowę. Zostań w domu, chroń życie – to najbardziej popularne
hasło ostatnich tygodni. A jednak stało się.
Pandemia to określenie wielkiej epidemii, która ogarnia rozległe obszary kontynentu, a nawet świata. Charakteryzuje się łatwością rozprzestrzeniania (najczęściej drogą kropelkową). Choroby,
które łatwo przenoszą się z człowieka na człowieka, potrafią rozwijać się u dużej ilości osób na wielkich obszarach. Pandemia to
w zasadzie epidemia o ogromnym zasięgu. Do zachorowań dochodzi łatwiej, gdy ludzki organizm nie ma odporności na daną
chorobę, co dzieje się najczęściej w wyniku mutacji wirusa wywołującego schorzenie. A co to jest wirus? Według definicji stworzonej na potrzeby mikrobiologii wirusy (łac. virus „trucizna,
jad”) to niewielkie cząstki zakaźne infekujące wszystkie formy
życia, niezdolne do namnażania się poza komórką gospodarza. Wirusy nie mają struktury komórkowej, nie zawierają
organelli nie zalicza się ich do organizmów. Najprostsze wirusy
są zbudowane z kwasu nukleinowego stanowiącego ich genom
oraz otaczającego go płaszcza białkowego zwanego kapsydem.
Zawierają jeden z dwóch kwasów nukleinowych – RNA (wirusy
RNA) albo DNA (wirusy DNA), w którym zawarta jest informacja
potrzebna do wytworzenia cząstek potomnych.
Zazwyczaj mówiąc pandemia mieliśmy na myśli grypę (hiszpankę, ptasią grypę, świńską grypę), dżumę, która pojawiała się
regularnie do XVIII wieku, a największe żniwo zebrała w XIV
wieku, kiedy wybuchła w Chinach lub Azji środkowej, stamtąd
przedostała się do basenu Morza Śródziemnego i Europy i zabiła
200 mln osób. Były też inne zarazy jak cholera, czarna ospa,
które dziesiątkowały ludność ziemi. Od marca mamy pandemię
koronawirusa, czyli wirusa określanego jako SARS-CoV-2, który
wywołuje chorobę COVID-19. Choroba wybuchła w Chinach
w prowincji Hubei i stamtąd rozprzestrzeniła się na cały świat.
W chwili kiedy piszę ten artykuł w Polsce wirus potwierdzony
jest we wszystkich województwach. Najwięcej przypadków jest
w województwie mazowieckim 291 zakażonych, dolnośląskim
165, łódzkim 158, w województwie podkarpackim 53. Całkowita
liczba chorych potwierdzonych testem wynosi 1289 osób, w tym
16 osób zmarło. Liczba chorych na świecie przekracza 500 tys.,
w tym zmarło 24 tys. osób.
Gospodarka zatrzymała się i to nie tylko u nas, na całym świecie, upadają lub są na skraju bankructwa firmy, szczególnie te
które związane są z bezpośrednim kontaktem z klientami, a więc
turystyka i wszelkie usługi. Przedsiębiorcy walczą o przetrwanie,
pracownicy o pracę. Bo za chwilę będzie armia ludzi niepotrzebnych - bezrobotnych. Rządy robią co tylko mogą. Lekarze i cała
służba medyczna walczą o zdrowie pacjentów, a przede wszystkim
są na pierwszej linii frontu z wirusem, narażają codziennie swoich najbliższych. Tak samo farmaceuci, sprzedawcy w sklepach
i policjanci. Za to bardzo, bardzo im Wszystkim dziękuję. Inni
korzystają z koniunktury i zarabiają. Ale czytam, że w Chinach życie powraca na dawne tory. Zatem jeśli to prawda to jest nadzieja,
że wcześniej czy później to się skończy. Ale wiem również, że są
koszty których nie da się spłacić pieniędzmi.
Krystyna Boczar-Różewicz
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wiadomości

Promocja Dukli we Wrocławiu
W dniach od 28 lutego do 1 marca 2020
roku odbyła się we Wrocławiu 12. edycja
Międzynarodowych Targów Turystyki
i Wolnego Czasu. Targi odbywały się jak
w roku ubiegłym na Stadionie Wrocław,
w miejscu przeznaczonym na m.in. ekspozycje targowe. Na trzech kondygnacjach
powierzchni targowych (5200 m2) 233 wystawców z Polski i zagranicy (Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec, Gruzji, Armenii,
Albanii, Włoch) na stoiskach targowych
prezentowało swoje oferty. Gmina Dukla
jako jedyny podmiot reprezentowała województwo podkarpackie. Stoisko, na którym
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odbywała się promocja naszej gminy i regionu było nagrodą za zdobycie Kryształowego Orła 2019 w kategorii wydarzenie
cykliczne – związanego z turystyką – Dukla Wolf Race.
Otwarcia targów dokonał marszałek
województwa dolnośląskiego Cezary
Przybylski, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Michał Bobowiec,
dyrektor MTT Wrocław Przemysław
Bandura, a także przedstawiciel Rady Najwyższej Adżarii Davit Gabaidze w imieniu
państw współpracujących z Wrocławiem.
Po oficjalnym otwarciu targów nastą-

piło rozstrzygnięcie trzeciej edycji konkursu Kryształowe Orły MTT Wrocław.
W tym roku w kategorii produkt regionalny
zwyciężył Browar Profesja, w kategorii
wydarzenie cykliczne – festiwal kulinarny
„Śląskie Smaki”, zaś w kategorii atrakcja
turystyczna: Centrum Nauki Keplera.
Współorganizatorem konkursu i fundatorem nagród był portal WaszaTurystyka.
pl. Podczas trzydniowych targów dla odwiedzających odbywały się różne imprezy
jak np. Festiwal Podróżników, Festiwal
Kulinarny, konkursy z ciekawymi nagrodami, a także wiele atrakcji dla dzieci:
zagadki, układanie puzzli
turystycznych, konkursy np.
Gra targowa dla młodzieży,
w którą zaangażowało się 14
wystawców, w tym Gmina
Dukla. Każdy uczestnik
gry otrzymał upominki,
a sponsorami nagród byli
wystawcy.
Stoisko gminy Dukla
odwiedzane było bardzo
licznie. Informacji odwiedzającym udzielali: Krystyna
Boczar-Różewicz
– gł. specjalista ds. promocji
gminy Dukla, Agnieszka
Matusik z Informacji Turystycznej w Dukli, Michał
Szopa – dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dukli, Mateusz Lorenc –
pracownik MOSiR Dukla.
Odwiedzający interesowali
się przede wszystkim turystyką aktywną, szczególnie
rowerową i pieszą, a także
dziedzictwem kulturowym,
w tym kulinariami, architekturą drewnianą, łemkowszczyzną, historią wojen, które
przetaczały się przez nasz
teren. Targi odwiedziło 9100
osób.
Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str. 24
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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy Wszystkim Mieszkańcom Gminy Dukla,
aby te Święta Wielkanocne, odbywające się całkowicie innych
warunkach aniżeli każde wcześniejsze, przyniosły spokój
o jutro oraz wzajemną życzliwość.
By odrodzenie stało się źródłem wzmacniania ducha,
dało siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoliło z ufnością patrzeć w przyszłość...
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
Mariusz Folcik

Burmistrz Dukli
Andrzej Bytnar

Czytelniczkom i Czytelnikom Dukli.pl
Życzę w nadchodzące Święta Wielkanocne
radości z rzeczy zwykłych, codziennych, dużo
zdrowia dla Was, Waszych rodzin i przyjaciół,
a także nadziei i wiary , że następne Święta
będą normalne.
Redakcja Dukli.pl
Dedykuję również Wszystkim wiersz naszego lokalnego
poety z Równego Adama Czai:

Składam serdecznie podziękowania
dla
Dyrekcji Huty Szkła ASA GLASS KROSNO Sp. z o.o.
za przekazane Gminnemu Klubowi Seniora w Dukli
przedmioty dekoracyjne
Aleksandra Okońska-Szczurek
Kierownik Gminnego Klubu Seniora w Dukli

Jezus Chrystus
Na głowie cierniowa korona
ciało rozdarte biczami
krew z potem się miesza
jest słońca spiekota i jest belka krzyża na ramionach
oto ostatnia najdłuższa życia Jego droga
krew z potem się miesza, ból z nadzieją –
Ojcze odsuń ten kielich ode mnie
ale nie moja a Twoja wola niech będzie
krew z potem się miesza…

Klaster energii południowego Podkarpacia
5 marca br. w Urzędzie Gminy Besko zostało podpisane porozumienie o ustanowieniu klastra energii południowego podkarpacia. Partnerami założycielami klastra są gminy: Besko, Zagórz,
Bukowsko, Dukla oraz Emperial Energy Klaster Sp. z o.o. pełniąc
rolę koordynatora klastra.
Głównym zadaniem klastra jest poprawa stanu środowiska
na obszarze ww. gmin w tym jakości powietrza, poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej
gospodarki. Klaster energii będzie m.in. inicjował i podejmował
działania, w tym uruchamiał procesy inwestycyjne, prowadzące
do wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, na
poziomie lokalnym, w szczególności modeli wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z którego będą mogli korzystać
mieszkańcy, partnerzy klastra oraz inne podmioty z regionu.
Zakładane korzyści uczestników klastra energii to m.in.:
1) uzyskanie finalnie niższego kosztu energii,
2) pozyskanie dofinansowania dla planowanych inwestycji
(w tym dedykowanych dla klastrów energii)
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3) rozwiązanie lokalnych problemów związanych m.in. z:
- niską emisją,
- rozwojem nowych źródeł energii (energetyka rozproszona),
- wzrostem świadomości mieszkańców w zakresie postaw
ekologicznych,
- tworzeniem wizerunku zielonej gminy,
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- rozwojem obszarów słabo rozwiniętych.
Klaster energii adresowany jest do bardzo szerokiego grona
interesariuszy i odbiorców, których działania lub potrzeby powiązane są z energią elektryczną lub/i cieplną. Klaster tworzy
platformę współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami i ich organizacjami, środowiskiem
naukowym oraz wszelkimi instytucjami i podmiotami którzy deklarują się włączyć w realizację zakładanych przez Klaster celów.
Podpisane porozumienie rozpoczyna formalny proces tworzenia i rozwoju klastra.
red, fot. str. 23
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Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Sens walki powinien być mierzony nie jej szansami na zwycięstwo, lecz wartościami,
w obronie których walka została podjęta”.
/Henryk Elzenberg/
Już od 10 lat w Polsce 1. marca uroczyście obchodzony jest jako Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Niemal
przeddzień tego święta, tj. w czwartek 27
lutego, w Szkole Podstawowej w Łękach
Dukielskich odbyło się niecodzienne spotkanie – z p. Januszem Niemcem, synem
dowódcy batalionu „Zuch”. Inicjatorem
tego spotkania był p. Leszek Wilk (miło-

śnik historii i współtwórca Prywatnego
Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych
w Krośnie). Zanim nasz honorowy gość
przybył do szkoły, złożył hołd żołnierzom
niepodległościowego podziemia przy miejscowym Pomniku Wdzięczności.
Nietypowa (i dość długa) lekcja powojennej historii rozpoczęła się o godz.
15.00. Dyrektor szkoły p. Beata Węgrzyn

przywitała licznie zebranych gości, wśród
których byli: zastępca burmistrza Dukli
Łukasz Piróg, przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Andrzej Krężałek,
radna powiatowa Józefa Winnicka – Sawczuk, radni Rady Miejskiej w Dukli: pani
Magdalena Krukar i pan Piotr Węgrzyn,
pani sołtys Magorzata Tomkiewicz, prezesi
stowarzyszeń działających we wsi, dyrektorzy szkół: z terenu gminy: p. Ewa Piróg,
pani Bożena Mastej i p. Katarzyna Reczkowska - Buryła oraz delegacje młodzieży
z SP Równe i LO w Dukli z opiekunami.
Na początku pani dyrektor oddała głos
młodzieży, która wystąpiła z programem
artystycznym przybliżającym postacie
i zdarzenia związane z Niezłomnymi.
W scenariuszu akademii znalazły się
fragmenty poezji i prozy (m.in. fr. pamiętnika por. Leszka Mroczkowskiego,
ps. „Andrzej”, naocznego świadka zdarzeń,
o których przez kilkadziesiąt lat trzeba było
milczeć, o czym przypominał jeden z wygłoszonych wierszy:
„Dawno pogrzebani, bądźcie cierpliwi!
Zrobią Wam w końcu trochę miejsca.
Niech tylko padnie hasło: Już wolno!”
Podczas występu uczniów zostały przywołane postacie żołnierzy reprezentujących
„Wyklętych”, m .in. Z. Szendzielarza, H.
Dekutowskiego, rotmistrza W. Pileckiego,
J. Kurasia, T. Kuncewicza, Ł. Cieplińskiego, sanitariuszki Danuty Siedzikówny
„Inki” oraz mjra A. Żubryda. Uczniowie
mówili o symbolicznych miejscach (np.
warszawskiej „Łączce”), związanych ze
śmiercią i próbą „skazania na wieczna niepamięć” prześladowanych. Wygłosili także
mało znane utwory poetyckie. Recytacja
patriotycznych tekstów przeplatana była
występami szkolnego chóru, w repertuarze
którego znalazły się tradycyjne pieśni:
„Deszcz jesienny, deszcz…”, „Wojenko,
wojenko…, a także przejmujące, współczesne utwory: „Mury”, piosenka o rotmistrzu Pileckim, „Ja to mam szczęście…”
oraz „Żeby Polska…” .
W przygotowanie tej części spotkania
zaangażowały się panie Urszula Pachana-Szpiech i Magdalena Aszlar, o piękną
oprawę muzyczną zadbał p. Andrzej Aszlar, a stosowną dekorację ( w której przewijał się motyw polskiej brzozy – płaczki)
wykonała p. Magdalena Majchrzak. Na tle
przygotowanej przez nią scenografii szczególnie pięknie wyglądały harcerki.
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Przybyło nazwisk
w leśnym martyrologium
Od kilkunastu lat Edward Orłowski
z Nadleśnictwa Komańcza prowadzi
martyrologium leśników poległych i zamordowanych w okresie wojny i tuż po
niej na terenie Małopolski Wschodniej,
a więc w zasięgu przedwojennej Dyrekcji
Lasów Państwowych we Lwowie. Leśny historyk nie ustaje w swej pracy; w
2013 roku lista ta zawierała 920 nazwisk,
obecnie liczy ich 1146. To efekt wielkiej
pracy badawczej bieszczadzkiego leśnika
z historyczną pasją.
Spośród 1146 zidentyfikowanych obecnie leśników – ofiar wojny, aż 430 pochodziło z terenu obecnego Podkarpacia. Po
wielu z nich wszelki ślad zaginął, nie mają
nawet własnego grobu.
- Leśnicy byli tą grupą zawodową,
która bardzo mocno ucierpiała w czasie
wojny, zwłaszcza na wschodnich rubieżach
kraju, naszą powinnością jest wyciągniecie
ich z niebytu i przywrócenie ludzkiej pamięci – mówi Edward Orłowski. – Dzięki
Uczestnicy spotkania wysoko ocenili
występ młodzieży i dobór repertuaru, co
bardzo nas cieszy, gdyż była to pierwsza
akademia poświęcona Żołnierzom Wyklętym przygotowana przez naszych uczniów
( dotychczas uczestniczyli w tego typu uroczystościach w Iwoniczu i Posadzie Górnej
jako laureaci konkursów organizowanych
przez wymienione placówki).
Kolejną częścią spotkania był występ
pana Janusza Niemca, który mówi o sobie,
iż jest „najmłodszym więźniem komunistycznego PRL-u”. Nasz gość szczegó-
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temu, że od kilku lat publikujemy wyniki
moich prac, ciągle otrzymuję nowe fakty do
weryfikacji i uzupełnienia. Skutek jest taki,
że co dwa lata na mojej liście przybywa po
kilkadziesiąt nazwisk ludzi lasu, którzy ponieśli śmierć w związku z wojną lub wydarzeniami bezpośrednio po jej zakończeniu.
Ta lista pokazuje ogrom strat naszej grupy
zawodowej, ale jest też efektem kontaktów
z rodzinami, kwerendy archiwów i pojawiających się publikacji.
Od kilku lat Edward Orłowski zajmuje się też identyfikacją ofiar z Wołynia,
a więc z terenu byłej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łucku. Obecnie ustalił ich
już 425 na osobnej liście. Najwięcej trudności sprawia ustalenie losów leśników
deportowanych po wojnie w głąb Rosji.
Autor martyrologium zwraca się z prośbą
do internautów o przekazywanie wszelkich
informacji mogących wzbogacić wiedzę na
ten temat. Zainteresowani mogą kierować
łowo opowiadało przeżyciach związanych
z prześladowaniem swojej rodziny przez
UB, własnych doświadczeniach w roli
4-letniego więźnia, a przede wszystkim
o działalności Ojca, majora Antoniego
Żubryda i okolicznościach jego śmierci.
Swoją wypowiedź obrazował fotografiami
z rodzinnego albumu. Podkreślał także,
że jego los dzieliło wiele dzieci w całym
kraju, których ojcowie nie pogodzili się
nową, powojenną rzeczywistością.
Występ p. Janusza Niemca to świadectwo człowieka, który przez całe życie
angażował się w przywrócenie dobrego imienia swoim
najbliższym (do dziś nie wie,
gdzie spoczywają ciała jego
rodziców).
Czwartkowe
spotkanie
było żywą lekcją historii, tej
odkłamanej, której bohaterowie doczekali się pamięci
potomnych.
Urszula Pachana–Szpiech ,
nauczycielka SP im.
Jana Pawła II w Łękach
Dukielskich
Fot. str. 23

Symboliczny grób leśniczego Kazimeirza
Gołębiowskiego, zamordowanego przez UPA

Krzyż na Brenzbergu - do dziś nie ustalono
wszystkich nazwisk lesników,
którzy zostali tu zamordowan

korespondencję bezpośrednio na adres:
edward.orlowski@krosno.lasy.gov.pl lub
komunikować się telefonicznie: 519 345
952 lub 13 46 77 041
Uaktualniona lista na: http://www.
krosno.lasy.gov.pl/martyrologium#.
XlUBcjJKipo
Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie
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Kamienica w Dukli zwana
Domem Springera

Sukces projektu
Erasmus+

lub Nową Apteką

i wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej w Równem
wem mi do twarzy” w programie
Erasmus+ Edukacja Szkolna.
Takie wyróżnienie otrzymały
tylko 33 szkoły w całej Polsce na
przestrzeni 7 lat!
Pragniemy przypomnieć, że
w 2017r. Szkoła Podstawowa
w Równem podjęła wyzwanie
napisania międzynarodowego projektu w ramach programu Erasmus+
KA219 – Partnerstwa strategiczne –
współpraca szkół. Wniosek uzyskał
akceptację Narodowej Agencji i Szkoła
Podstawowa w Równem znalazła
się w gronie 3 szkół z powiatu krośnieńskiego i 99 z całej Polski, które
realizowały projekt, pośród 239, które
zgłosiło się do udziału w konkursie.
Dofinansowanie przyznane na cały
projekt wynosiło 109 410,00 EUR,
z tego dofinansowanie
przyznane dla naszej
szkoły to 29 980,00
EUR. Do kluczowych
osób
wchodzących
w skład zespołu projektowego
należały
nauczycielki języka
angielskiego:
Pani
Barbara Klecha (koordynator
projektu)
i Pani Beata Bek
(asystent koordynatora projektu), które
były
jednocześnie
autorkami
projektu
i posiadały specjalistyczną wiedzę w tym
zakresie.
Projekt „Ze słowem mi do twarzy”
(Words Look Good
On Me) przewiKoordynatorki projektu z pracownikami Fundacji Rozwoju Systemu
dziany był na dwa

W dniach 5-6 lutego 2020r. Pani
Barbara Klecha i Pani Beata Bek
uczestniczyły w seminarium tematycznym „Podziel się sukcesem programu Erasmus+”, które odbyło się
w Warszawie. Na to ogólnopolskie
wydarzenie zostali zaproszeni przedstawiciele szkół, których projekty
zostały uznane za wyróżniające się wysoką jakością podczas oceny raportów
końcowych. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji (FRSE), która w ten sposób
chciała uhonorować zaangażowanie w
pracę projektową oraz osiągnięcia beneficjentów programu. I tak oto na ręce
pań wręczono wyróżnienie dla Szkoły
Podstawowej im. Marii i Michała
Krukierków w Równem za realizację
i upowszechnianie projektu „Ze sło-

lata (01.09.2017-31.08.2019) i zakładał współpracę czterech szkół
z: Polski (Szkoła Podstawowa,
Równe), Rumunii (Liceul cu Program
Sportiv Banatul, Timișoara), Węgier
(Széchenyi István Katolikus és Német
Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda,
Mátészalka) i Hiszpanii (IES Manuel
de Góngora, Tabernas). Zadaniem
głównym realizowanym przez uczniów
było opracowanie w języku angielskim
scenariusza do filmu na podstawie
wybranej legendy oraz nakręcenie
i montaż filmu. Jako produkt końcowy
powstały filmy z legendami nakręcone
w czterech różnych krajach podczas
krótkoterminowych wymian grup
uczniów.
Dziękujemy wszystkim uczniom
biorącym udział w projekcie Erasmus+
za duży wkład pracy włożony w realizację zadań projektowych, za zaangażowanie oraz godne reprezentowanie
naszej szkoły podczas wyjazdów zagranicznych. Dziękujemy nauczycielom,
pracownikom obsługi i rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniu spotkania projektowego w naszej szkole oraz
rodzinom goszczącym. Dziękujemy
również władzom lokalnym, pani
księgowej Beacie Wojtowicz oraz Pani
Dyrektor Katarzynie ReczkowskiejBuryła za pomoc i wsparcie w realizacji projektu.

Barbara Klecha i Beata Bek

Edukacji
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Kamienica, nazywana Domem Springera od ostatniego przed II wojną światową
właściciela lub Nową Apteką, lub też jak
podaje Bartosz Jabłecki – Męciński „Białym Pałacem”, położona jest przy ul. 3 Maja
1 na działce nr 48/7, w centrum miasta przy
dawnej drodze prowadzącej przez dukielski
rynek w kierunku Krosna, tzw. Gościńcu
Rządowym łączącym Preszów z Przemyślem, wybudowanym przez Austriaków
około 1775 roku. Położona jest na południe
od rzeczki Dukielka, naprzeciwko zespołu
kościoła farnego pw. św. Marii Magdaleny pomiędzy założeniem pałacowym
a miastem. Obecnie od zabudowań kościelnych dzieli ją droga międzynarodowa na
południe Europy E371 (krajowa 9).Wybudowana została w drugiej połowie XVIII
wieku na rzucie wydłużonego prostokąta
o wymiarach 32,3X 17 m w kierunku północ-południe w stylu późnobarokowym
przez Jana Kantego Ossolińskiego z Balic
i Tęczyna jako pałac dla gości i należała do
zabudowań pałacowych (podaję informację za Bartoszem Jabłeckim – Męcińskim).
Mury piwnic zbudowane są z polnego
kamienia (piaskowiec), parteru z kamienia
i cegły. Na planie katastralnym z 1871 roku
(nr 129) zaznaczona jako murowana: co
odpowiada obecnemu obrysowi. Za pałacem znajdowała się oficyna i mały ogródek. Kamienica to budynek dwutraktowy,
dziewięcioosiowy z sienią przelotową na
środkowej osi, piętrowy podpiwniczony.
Fasada kamienicy znajduje się po zachodniej stronie, jest 9-osiowa z trzema płytkimi
ryzalitami zdobionymi na zewnętrznych
krawędziach pilastrami kompozytowymi.
Środkowy ryzalit na wysokości I pietra ma
nadwieszony balkon z kutą balustradą i jest
zwieńczony tympanonem z kartuszem flankowanym motywem roślinno-wolutowym.
Pod balkonem znajduje się wejście główne
do kamienicy. Są to bogato zdobione drzwi
dwuskrzydłowe z nadświetlem utrzymane
w stylistyce manierystycznej, o zdobionych aediculami skrzydłach oraz bogato
rzeźbionych słupkach futryny (zdjęcie
w tekście). Kondygnacje kamienicy są
zwieńczone kordonowymi gzymsami, nad
parterem wąski, nad pierwszym piętrem
szerokim wydatnie profilowanym. Parter kamienicy jest pokryty boniowaniem
płytowym, a piętro pasowym. Piętro
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jest bogato zdobione pilastrami, oknami
w profilowanych opaskach z uszkami,
ponad którymi umieszczony jest fryz
dekorowany rozetami oraz przerywane
gzymsy nad nim, łączone niewielkimi nadwieszonymi łukami obramującymi antaby.
Otwór drzwiowy prowadzący na balkon
jest okolony profilowaną opaską. Elewacje
boczne są dekorowane tak jak fasada, przy
czym elewacja północna jest czteroosiowa
, a elewacja południowa jest dwuosiowa.
Elewacja wschodnia w części północnej
ma ryzalit wysunięty w części przed lico,
do którego na wysokości pietra dochodzi
nadwieszona, odeskowana i przeszklona
galeria wsparta na cienkich, żelaznych
pseudokolumienkach. Dach jest wielospadowy o długiej kalenicy i niewielkim kącie nachylenia, kiedyś pokryty dachówką
obecnie blachą. Sklepienia ceglane z
końca XVIII wieku, kolebkowe z lunetami
w piwnicach i na parterze, w sieni żaglaste.
Kamienica była parokrotnie przebudowywana, po pożarze pod koniec XIX
wieku i po II wojnie światowej. Po 1900
roku mieszkał tam znany dukielski lekarz
dr Jan Strycharski, który około 1920 roku
wyprowadził się do Domu pod Lipami na
ul. Pocztową, gdzie mieszkał aż do śmierci
w 1956 roku, żona Maria przeżyła męża
o 27 lat – zmarła 29 listopada 1983 roku
(obecnie właścicielem posesji z domem
jest Zofia i Piotr Witkowscy, a ulica nazywa się Jana Strycharskiego). Przed 1939
rokiem kamienica pełniła funkcje usługową
i mieszkalną. W budynku przed wojną
znajdował się oprócz apteki właściciela
Springera od strony północnej duży sklep
towarów mieszanych i przemysłowych
z wyszynkiem Henryka Muzyka, tam też
mieszkał. Nad wejściem wisiał szyld „Sklep
Katolicki w Dukli Henryka Muzyka”.
W części południowej mieściła się cukiernia Bergmana, a za budynkiem od strony
wschodniej znajdowała się piekarnia, którą
również prowadził Bergman. W czasie II
wojny światowej w kamienicy znajdowało
się kasyno. Gdy wybuchła wojna Żydów
wywieziono do obozu, a w budynku aptekę
prowadzili różni ludzie m. in. Rajewski.
Po operacji Karpacko-Dukielskiej w 1944
roku kamienica było w 70% w ruinie.
W 1953 roku kamienica była remontowana,
a w 1959 przeszła remont generalny. W tym

Drzwi wejściowe - kamienica Springera

czasie byli właściciele mogli się zgłaszać
po swoje nieruchomości. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dukli otrzymało
list od syna p. Springera, mieszkającego
w Kanadzie, w sprawie kamienicy będącej
przed wojną własnością jego ojca. Kiedy
otrzymał z Polski kosztorys, a także informację, że ma prawo starać się o zwrot własności, ale musi zwrócić koszty poniesione
na remont kamienicy, zrezygnował. Od tej
pory gmina już wyłącznie administrowała
nieruchomością, umieściła tam lokatorów.
Piekarnia była wykorzystywana jako rozlewnia piwa. Budynek piekarni został rozebrany w latach 90..Po rozpoznaniu sprawy
w Sądzie, w Krośnie Wydział I Cywilny,
na którym przewodniczącą była SSR Edyta
Pietraszewska, a protokolantem Katarzyna
Frydrych na posiedzeniu jawnym, Skarb
Państwa reprezentowany był przez Kierownika Urzędu Rejonowego w Krośnie
z udziałem Gminy Dukla, o stwierdzenie
nabycia własności nieruchomości (protokół
z dnia 22 lipca 1998 roku). Sąd Rejonowy
w Krośnie Wydział I Cywilny postanowił
31 lipca 1998 roku, że Skarb Państwa nabył z dniem 1 stycznia 1986 roku przez
zasiedzenie prawo własności nieruchomości położonej w Dukli, oznaczonej nr 48/7
o powierzchni 31 a 24 m2 . 29 października
na mocy prawa wydana została decyzja
o nabyciu przez Gminę Dukla nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów nr 48/7 o powierzchni
3124 m2 - zabudowanej budynkiem
mieszkalnym.
W listopadzie 2019 roku Gmina Dukla
zwróciła się do Wojewódzkiego Podkarciąg dalszy na str. 10u
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Kamienica w Dukli zwana
Domem Springera
u dokończenie ze str. 9

packiego Konserwatora Zabytków o wpis
do rejestru zabytków elewacji kamienicy
położonej w Dukli przy ul. 3 Maja 1. Konserwator orzekł wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod nr A – 1654 następujący
zabytek: elewacje kamienicy położonej
w Dukli przy ul. 3 Maja 1, gmina Dukla,
powiat krośnieński z dniem 25 lutego 2020
roku. Elewacje kamienicy reprezentują
obecnie formę eklektyczną bliską neorenesansowi. Dzięki zachowanej sylwetce,
wystroju elewacji oraz dzięki oryginalnym drzwiom wejściowym kamienica jest
obiektem wyróżniającym się w Dukli oraz
powiecie krośnieńskim. W latach 50. XX
wieku została opracowana karta ewidencyjna zabytku, a także została ujęta w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce Krosno,
Dukla i okolice pod redakcja Ewy Śnieżyńskiej- Stolotowej i Franciszka Stolota.
W 2014 roku Burmistrz Dukli włączył ją
do gminnej ewidencji zabytków. Elewacje
kamienicy są zabytkiem o dużej wartości
historycznej i artystycznej, świadczącym
o historii Dukli i jej właścicieli: Mniszchów, Męcińskich, Tarnowskich i Springerów. Kamienica jest jedną z najbardziej
wartościowych budowli w Dukli, nadaje
charakteru tej części miasteczka w której
jest położona.
Źródła:
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce: Krosno, Dukla i okolice, pod redakcją Ewy
Śnieżyńskiej – Stolotowej i Franciszka
Stolota, PAN Instytut Sztuki, Warszawa
1977r.
Ocalić od zapomnienia, Dukla w XX wieku,
praca zbiorowa, Dukla 2002.
Ewidencja gminna zabytków.
Facebook: Dukla oczami mieszkańców
(Bartosz Jabłecki – Męciński).
Protokół oględzin przedmiotu sprawy
o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości z 22 lipca 1998 roku.
Postanowienie z 31 lipca 1998 r. o zasiedzenie nieruchomości.
Decyzja z 29 października 1998 roku o nabycie przez gminę Dukla z mocy prawa
nieopłatnie nieruchomości.
Decyzja PWKZ o wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków z 25
lutego 2020 roku.
Opracowała: Krystyna Boczar-Różewicz
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Gminna Liga Sportowa

Kamienica w Dukli zwana Domem Springera lub Nową Apteką

Mini Siatkówka Drużyn Mieszanych
W środę 4 marca 2020 r. Szkoła Podstawowa w Jasionce zorganizowała I Gminny
Turniej Mini Siatkówki Drużyn Mieszanych rozgrywany w ramach rywalizacji w Gminnej Lidze Sportowej. Zawody po raz pierwszy odbyły się w formule mieszanej, tzn. że
w drużynach, w każdym secie, na boisku musiało przebywać dwóch chłopców i dwie
dziewczynki z klas IV-VI szkoły podstawowej. W turnieju uczestniczyło siedem szkół z
terenu naszej gminy (nie było SP Głojsce), które rozlosowano do dwóch grup. Grupa A:
SP Równe, SP Tylawa, SP Wietrzno, SP Iwla. Grupa B: SP Dukla, SP Łęki Dukielskie, SP
Jasionka. Zespoły w grupach rozgrywały mecze systemem „każdy z każdym” do dwóch
wygranych setów, do piętnastu punktów. Następnie odbyły się półfinały (pierwszy zespół
z grupy A grał z drugą drużyną grupy B i analogicznie zwycięzca grupy B grał z drugim
zespołem grupy A), mecz o V i III miejsce oraz finał turnieju.
Wyniki rozegranych meczów:
Grupa A
SP Wietrzno-SP Równe 0:2 (2:15,7:15)
SP Tylawa-SP Iwla 0:2 (10:15, 6:15)
SP Równe -SP Iwla 0:2 (13:15, 9:15)
SP Wietrzno-SP Tylawa 0:2 (9:15, 14:16)
SP Tylawa-SP Równe 1:2 (12:15, 15:6, 12:15)
SP Iwla-SP Wietrzno 2:0 (15:3, 15:10)
Grupa B
SP Dukla-SP Jasionka 2:1 (15:4, 8:15, 15:5)
SP Łęki Dukielskie-Dukla 0:2 (2:15, 7:15)
SP Jasionka-SP Łęki Dukielskie 2:1 (13:15, 15:8, 15:12)
Mecz o miejsce V
SP Tylawa-SP Łęki Dukielskie 1:2 (15:12, 0:15, 9:15)
Półfinały
SP Jasionka-SP Iwla 0:2 (3:15, 6:15)
SP Dukla-SP Równe 2:1 (14:16, 15:12, 15:8)
Mecz o III miejsce
SP Jasionka-SP Równe 1:2 (7:15, 15:13, 12:15)
Finał
SP Dukla-SP Iwla 0:2 (8:15, 11:15)
Klasyfikacja końcowa zawodów mini siatkówki drużyn mieszanych:
SP Iwla
SP Dukla
SP Równe
SP Jasionka
SP Łęki Dukielskie
SP Tylawa
SP Wietrzno

Kamienica Springera w Dukli, okres międzywojenny, ul. Kolejowa,
naprzeciw kamienicy nieistniejący obecnie budynek

Kamienica Springera na ul. 1-go maja - lata 60. XX wieku, na wprost widać
parterową jeszcze plebanię (obecnie ul. 3 Maja)

Gratulujemy wszystkim młodym sportowcom. Życzymy powodzenia w kolejnych
rozgrywkach Gminnej Ligi Sportowej… jeśli, ze względu na zamknięcie szkół z powodu
epidemii koronawirusa, zostaną w tym roku szkolnym dokończone…?
Klasyfikacja Generalna GMINNEJ LIGI SPORTOWEJ
SP Dukla 580 pkt.
SP Iwla 465 pkt.
SP Wietrzno 455 pkt.
SP Łęki Dukielskie 445 pkt.
SP Jasionka 320 pkt.
SP Tylawa 305 pkt.
SP Głojsce 130 pkt.
SP Równe 115 pkt.

Zaplecze

Zdjęcia archiwalne ze zbiorów Stanisława Lisa

Most na Dukielce, na drugim planie kamienica Springera
- okres międzywojenny

Kamienica Springera 1965 rok

Zdjęcie współczesne - 15 stycznia 2020 r., fot kbr

Gminna Liga Sportowa: mini siatkówka drużyn mieszanych

Krzysztof Belczyk
nr 4/2020
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GLS-mini siatkówka drużyn mieszanych. Jasionka 4.3.2020.
Od lewej drużyny: SP Jasionka, SP Iwla, SP Dukla.
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Harmonogram odbioru odpadów
IV - XII 2020 r.
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Kwarantanna

II Biesiada w Zawadce
Rymanowskiej
5 lat Tereściaków

II Biesiada w Zawadce
Rymanowskiej
oraz 5-lecie zespołu „Tereściacy”
Spać przy piecu nie wypada,
Gdy w Zawadce jest biesiada !!!

Zespół Tereściacy w pełnym składzie podczas Jubileuszu 5. lecia

Uczestnicy II Biesiady w Zawadce Rymanowskiej

Fot. B. Szczurek

Szlakiem papieża Karola Wojtyły

str. 14

Przy kaplicy opiekunki turystów

Na Policy

Te słowa wypowiedziane przez sołtysa
Bogdana Płóciennika dały sygnał do wspólnej zabawy. Po raz drugi, w historii Zawadki
Rymanowskiej, w dniu oznaczonym szczególną datą (22.02.2020) miłośnicy śpiewu
i smacznego jadła zebrali się w Domu
Ludowym w Zawadce Rymanowskiej by
wspólnie pobiesiadować. Gdyby jacyś zabłąkani turyści chcieli sprawdzić, co dzieje
się w tak radosnej i rozśpiewanej wsi, to
z pewnością dołączyliby do zabawy. Do
wspólnej zabawy zachęcały bowiem wesołe
śpiewy biesiadnych gości, barwne prezentacje zespołów artystycznych i humor, który
towarzyszył wszystkim biesiadnikom.
Na scenie wystąpiły: Zespół Śpiewaczy „Wietrznianki” i kabaret „Wietrzyk”
z Wietrzna oraz Zespół Folkowy „Tereściacy” z Zawadki Rymanowskiej.
Głównym punktem spotkania był jubileusz 5-lecia zespołu „Tereściacy”, na
który przybyli prawie wszyscy dotychczas
śpiewający w zespole członkowie, a miano-

wicie: Martyna Kosior, Klaudia Trzebunia,
Klaudia Wielgosz (Dusia), Maja Traore,
Maria Bąk, Maria Grabowska, Laurence
Cros oraz instrumentaliści: Ania Filip-Płóciennik (akordeon), Bartek Ulatowski (gitara basowa) i Bogdan Płóciennik (gitara
rytmiczna).
W wyżej wymienionym składzie zespół
wykonał kilka utworów.
Repertuar zespołu zasługuje na szczególną uwagę, nawiązuje bowiem do wielokulturowej przeszłości naszego regionu.
Dawne piosenki łemkowsko - rusińskie stanowią większość – są piękne, melodyjne,
uczuciowe. Tworzyli je dawni mieszkańcy
Beskidu Niskiego i okolic. Zespół śpiewa
również piosenki cygańskie oraz żydowskie w oryginalnym języku. Śpiewanie
pieśni zaginionych kultur jest czymś niezwykle szlachetnym, gdyż związane z ich
ocaleniem i zachowaniem w pamięci.
W chwili obecnej, w zespole występują osoby, które kochają śpiew i chcą

Szlakiem papieża
Karola Wojtyły
Ten wyznaczony szlak upamiętnia ostatnią przed wyborem na papieża górską wędrówkę księdza kardynała Karola Wojtyły, którą odbył 8 września 1978r
wraz z księdzem Stanisławem Dziwiszem.
Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od Przełęczy Krowiarki, przez Kiczorkę,
Policę, Okrąglicę, schronisko na Hali Krupowej do Sidziny Wielkiej Polany
/22km/.
7 marca „nasze” święto kobiet odbyło się w scenerii wielkiej zimy, warstwa
śniegu ponad 1metr jednak dobrze ubitego, na szlaku bez raków byłoby ciężko.
Jak na turystów przystało odwiedziliśmy malowniczo położoną na Okrąglicy Kaplicę Matki Bożej Opiekunki Turystów. Kaplica drewniana w postaci
pasterskiego szałasu urzekająca prostotą i pięknem ./ zdj./szkoda że takiej nie
ma przy Złotej Studzience na Cergowej/.
Msze Święte odprawiane są w kaplicy w pierwszą niedzielę października ,
w czasie Zlotu Turystów Górskich i w rocznicę otwarcia po wojnie Schroniska,
a w sierpniu podczas spotkań Górali Babiogórskich na tzw. JUŻYNIE na HOLI.
Dziękujemy Pawłowi za organizację wyprawy
Maria Walczak
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Fot. Maria Walczak
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realizować się w takiej formie. Jest rzeczą
niezwykłą, że w grupie tej na stałe współpracują z sobą przedstawiciele trzech pokoleń. Najmłodszą jest Klaudia Wielgoszlicealistka-, która rozpoczęła przygodę
z zespołem Tereściacy w wieku 12 lat.
W Biesiadzie udział wzięli: burmistrz
Dukli – Andrzej Bytnar, zastępca burmistrza Dukli - Łukasz Piróg, radna Ewa Przystasz z mężem, wspaniali fotografowie,
którzy uwiecznili całą imprezę – Bogusław
Szczurek oraz Paweł Rzeźnik, szefowa
KGW z Mszany – Maria Wielgosz, szefowa KGW z Wietrzna – Danuta Czelniak.
Szczególne słowa uznania i podziękowania kieruję w stronę osób, bez których
biesiada ta nie miałaby miejsca. Prezesowi „Miłośników Cergowej” dziękuję
za użyczenie zastawy, Ewie Przystasz
i KGW z Wietrzna za przygotowanie
dwóch przepysznych gorących dań i nie
tylko, szefowej KGW z Mszany za upieczone smakołyki oraz rodzinom z Zawadki
Rymanowskiej: pp. Blok, Bułło, Dragan,
Mucha, Pachucka, Pustułka, Zając za
ogromny wkład w przygotowaniu imprezy.
Wspaniały,
muzyczno-rozrywkowy
i refleksyjny wieczór zorganizowali: sołtys
i Stowarzyszenie „Sioło Beskidu” z Zawadki Rymanowskiej”
Dziękujemy wszystkim i do zobaczenia
w następnym roku.
Bogdan Płóciennik
Fot. str. 14

II Edycja
Łemkowyna
Winter Trial
Dziesiąte miejsce Piotra
Smolaka
W sobotę 22 lutego 2020 r. , Piotr Smolak brał
udział w II Edycji Łemkowyna Winter Trail. Zawody odbyły się w Beskidzie Niskim na dwóch dystansach, 15 i 35 km. Start i meta była zorganizowana
w Centrum Uzdrowiska Iwonicz Zdrój. Na dwóch
dystansach bieg ukończyło ponad 500 zawodników.
Piotr startował na dystansie 35 km z sumą przewyższeń 1360 m. Trasa trudna, zaśnieżona i błotnista. Na
metę Piotr przybiegł na 10 miejscu open z czasem
3 godz. 34 min.
Mateusz Lorenc
str. 15
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Najważniejsze informacje o pandemii koronowirusa w regionie.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI informuje

Liczba potwierdzonych osób zakażonych koronawirusem obecnie w województwie podkarpackim cały czas
rośnie.
Liczba osób objętych nadzorem oraz osób w kwarantanniena terenie województwa (stan na sobotę 28.03,
godz. 12:00).

Tropem Wilczym
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca 2020 r. w Rymanowie Zdroju odbyła się ósma edycja Biegu Pamięci
Żołnierzy Wyklętych “Tropem Wilczym”, organizowana przez Stowarzyszenie
„Nasz Rymanów”. Zawody odbyły się na dwóch dystansach, biegacze mieli do
wyboru bieg na 1963 metry oraz na 5 km. Ze strony sekcji MOSiR Dukla udział
wzięli: Małgorzata Cichoń, Piotr Smolak, Sławomir Markuszka, Paweł Litwin,
Piotr Drozd, Konrad Malczewski, Wiktor Markuszka.
Mateusz Lorenc

krosno112.pl

Kwarantanna dla czterech pracowników
krośnieńskiego Pogotowia Ratunkowego.
Pacjenci ich okłamali

Zawodnicy
MOSiR Dukla
w kadrze powiatu

Turniej
Cutline Cup
W sobotę rozegrany został kolejny turniej z cyklu MOSiR Dukla Cutline Cup. Tym razem w rywalizacji wzięło udział siedem
zespołów z rocznika 2012 : Beniamienk Krosno, Aktiv Pro Rymanów, Kolejarz Zagórz, Zamczysko Odrzykoń, Ekoball Sanok i dwa
nasze zespoły. Najlepszą drużyną okazał się Beniaminek Krosno
nasze zespoły zajęły miejsca czwarte i siódme.
Podczas losowania nagród od naszego sponsora szczęście
uśmiechnęło się do drużyny Zamczyska Odrzykoń, która otrzymała woreczki na buty oraz Aktiv Pro Rymanów otrzymali bidony.
Natomiast w niedzielę odbył siłę festiwal rocznika 2013. Nie
było prowadzonej klasyfikacji liczyła się tylko fajna gra. W turnieju
zagrało sześć zespołów z Krosna, Rymanowa i Dukli. Każdy za
swoją gra został nagrodzony pamiątkowym medalem.
Dziękujemy firmie Cutline Wear Factory za ufundowane
nagrody.
Klasyfikacja końcowa rocznika 2012:
1. Beniaminek Krosno
2. Zamczysko Odrzykoń
3. Kolejarz Zagórz
4. MOSiR Dukla I
5. Ekoball Sanok
6. Aktiv Pro Rymanów
7. MOSiR Dukla II
Tekst i fot.: Piotr Drozd
str. 18

Sześciu zawodników z rocznika 2009 zostało powołanych
do kadry powiatu krośnieńskiego ziemskiego. Wiktor Szwast,
Igor Pietruszka, Oskar Maciejewski, Olivier Czech, Norbert
Wszołek i Daniel Szczurek. Trenerami kadry było Sławomir
Walczak oraz Tomasz Kasperkowicz (Aktiv Pro Rymanów).
Drużyna z naszymi zawodnikami w składzie zajęła czwarte
miejsce pechowo w półfinale przegrywając w rzutach karnych
z powiatem jasielskim.
Nagrodą
fair
play
nagrodzony
został
zawodnik
naszej drużyny Wiktor Szwast, według
organizatorów stanął na wysokości
zadania zastępując
dwóch powołanych
bramkarzy, którzy w
ostatniej chwili się
rozchorowali.
Klasyfikacja końcowa Turnieju
o Puchar Prezesa OZPN Krosno:
1. powiat leski
2. powiat jasielski
3. powiat sanocki
4. powiat krośnieński ziemski
5. OFZ Presov
6. powiat brzozowski
7. powiat krośnieński grodzki
8. powiat bieszczadzki
Tekst i fot. Piotr Drozd
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W sobotni wieczór krośnieńskie Pogotowie Ratunkowe poinformowało, że czterech pracowników odbywa kwarantannę, a kolejnych
dwóch oczekuje na wyniki pacjenta, który był w stanie bezpośredniego
zagrożenia życia.
- Drodzy pacjenci. W imieniu całego personelu medycznego bardzo
proszę abyście nas nie okłamywali jak przychodzicie do szpitala. Nie
okłamujcie też Zespołów Ratownictwa Medycznego. Jeżeli mieliście
kontakt z osobami potencjalnie zakażonymi wirusem powiedzcie nam
o tym. Zostaniecie przekierowani do odpowiednich jednostek. W innym
przypadku narażając nas na zakażenie doprowadzicie do sytuacji, że
i nas osób medycznych także zabraknie. Wówczas nie będziemy mogli
Wam pomóc ???? Jeszcze raz dla dobra nas wszystkich proszę o rozsądek..... - apeluje Dorota Wiśniewska w komentarzu pod postem na
facebboku SPPR w Krośnie.
Za krosno112.pl
WS

Uwaga!!
Od 12 marca 2020 r. zajęcia wszystkich grup
młodzieżowych związanych z MOSiR Dukla są
zawieszone do odwołania.

Przyjmę do pracy w sklepie
SPAR, Zboiska 97.

Ogłoszenia o zatrudnieniu

Więcej informacji pod nr
tel. 13 42 03 296

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

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

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

Reklama kolorowa
na okres 6. miesięcy
Cena netto w zł

Reklama kolorowa
na okres 1 miesiąca
Cena netto w zł

A-4

250

60

600

150

1/2 A-4

150

30

300

70

1/4 A-4

75

20

150

50

1/8 A-4

30

15

100

30

1/16 A-4

20

10

75

15

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

Łowiectwo i ekologia

W pszczelarstwie działamy z rocznym wyprzedzeniem

Nie wypalajmy traw!!!

Kwiecień to pierwszy pełny miesiąc
wiosenny. Pszczoły nadal wymieniają zimowe pokolenie. Bardzo ważne jest, aby
pszczelarz na ile to możliwe wspierał czerwienie matek. Końcem kwietnia rodzina
pszczela powinna przybierać na sile. Prace
poczynione jesienią przynoszą właśnie teraz rezultat. Wszelkie dostępne „mikstury”
na rynku, których celem jest poprawienie
czerwienia mają tylko właściwości suplementu. Prawdziwym stymulatorem jest
pyłek kwiatowy. Właśnie o tej porze w naszym klimacie bezcenna jest wierzba iwa
lub jej mieszańce. Musimy wiedzieć, że to
drzewo jest dwupienne (dioecja) to znaczy
,że jeden okaz ma kwiaty tylko żeńskie,
a inny tylko męskie (wytwarzają pyłek). Ta
strategia ma służyć zabezpieczeniu przed
samozapyleniem (autogamia). Odmianę
wierzby iwa bardzo trudno rozmnaża się
ze sztorb (nieukorzenionych odrostów).
Dlatego dobrze jest przesadzać młode
okazy z rowów drogowych i nieużytków.
Pyłek naturalny pomaga pszczołom w
poradzeniu sobie z nosemozą jak również
stymuluje matkę do składania coraz większej ilości jajek. Pszczelarz zawsze musi
działać z wyprzedzeniem. Chcąc pozyskać
miód wiosenny musi o tym myśleć już od
połowy lipca. Chcąc mieć pyłek na wiosnę
dla pszczół myśli i działa już wiosną rok
wcześniej. Nasze działania nad poprawą
bazy pożytkowej przynoszą oczekiwane
rezultaty dopiero po kilku latach. Jako
przykład podam wysadzanie lip. Lipa nie

szczepiona, wyda pierwsze kwiaty po kilku
latach. Liczącą się bazą pożytkową będzie
po kilkunastu. Nasi następcy będą korzystać
z lip, które wysadziliśmy. Dukielszczyzna
chociaż ma bardzo dobrą opinię jako przyjazny pszczołom region, mimo to ma swoją
ograniczoną „pojemność” jeśli chodzi
o bazę pożytkową. Zjawisko to wytłumaczę w następujący sposób. Rolnik wysiał
rzepak na 10 h. Dla oka to ogromny obszar,
a chcąc odebrać z rodziny 20 kg miodu
rzepakowego na takim obszarze nie może
być więcej rodzin pszczelich niż 30 ! Jeżeli zwiększymy rodziny do 40 wydajność
spadnie o około połowę i tak dalej. Były
już przypadki, że chętnych na miód rzepakowy było tak wielu, że rodziny cierpiały
głód. Tutaj mówimy o pszczołach, nad którymi czuwa pszczelarz. A co z pszczołami
samotnicami i dziko żyjącymi? Zachęcam
wszystkich do obsiewania ogródków,
działek mieszankami roślin miododajnych,
teraz jest właśnie odpowiedni czas na takie
zabiegi.
Przypominam wszystkim pszczelarzom, że na terenie gminy Dukla miejscowości: Cergowa, Jasionka, Lipowica,
Nowa Wieś, Trzciana, Tylawa, Zawadka
Rymanowska znajdują się w obszarze
zapowietrzonym. Pszczelarze z tych
miejscowości muszą liczyć się z wizytą
lekarza weterynarii. Wszyscy hodujący
pszczoły wytężają uwagę i pilnują zmian
na czerwiu. Jeżeli starsi adepci pszczelarstwa mają racje to ten rok będzie rokiem

wysypu zgnilca amerykańskiego. Czas
kiedy nie ma tak wielkiego obłożenia pracą
należy wykorzystać na odkażanie sprzętu
i elementów ula. Higiena to podstawa w
przerwaniu drogi rozprzestrzeniania się
zgnilca za pośrednictwem działań pszczelarza. W dużej mierze zawracamy uwagę
na silne rodziny i unikamy trzymania rodzin ledwie żyjących. Przed nami okresy
opadów i przerw pożytkowych. Rodziny
nie mogą cierpieć głodu. Głód i pragnienie
może spowodować załamanie odporności
rodziny pszczelej. Apeluję, żeby zwracać
szczególną uwagę na czas po miodobraniu.
Nowych adeptów pszczelarstwa chcę zachęcić do rzadszych przeglądów. Rodziny
pszczele winny być przeglądnięte najwyżej
raz między 7 a 14 dniem. Mnie uczono, że
robiąc przegląd musi się wiedzieć po co
robi się przegląd i być do niego przygotowanym. Czyli wszystko co potrzebujesz
mieć pod ręką, aby nie pojawiła się konieczność udania się do pracowni. Przeglądamy
robimy szybko i celowo bez konieczności
rozbierania całego gniazda. Sprawdzamy
wygląd czerwiu uważnie. Starsi pszczelarze obowiązkowo w okularach, a jeżeli i to
nie pomaga uzbrojeni w lupą.
Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli
WZP w Rzeszowie

Prawo przy porannej kawie ...

Odpowiedzialność porządkowa pracowników
Zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy, za
nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie
pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy, przepisów przeciwpożarowych,
a także przyjętego sposobu potwierdzania
przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować karę upomnienia
i karę nagany. Za nieprzestrzeganie przez
pracownika przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stastr. 20

nie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu
w czasie pracy - pracodawca może również
stosować karę pieniężną.
Kara pieniężna za jedno przekroczenie,
jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej
nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika,
a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia
przypadającego pracownikowi do wypłaty,
po dokonaniu potrąceń. Wpływy z kar
pieniężnych przeznacza się na poprawę
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
Katalog kar jest zamknięty. Nie jest do-

puszczalne ich zaostrzanie, np. przez podanie do wiadomości załogi informacji o ukaraniu. Stosowanie innych kar stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.
Za jedno naruszenie obowiązków (jeden
czyn) może być stosowana tylko jedna
kara. Informacje o karach porządkowych
powinny być zawarte w regulaminie pracy.
Kara nie może być zastosowana po
upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od
dopuszczenia się tego naruszenia. Kara
nr 4/2020

Codziennie strażacy gaszą od kilku do kilkudziesięciu takich
pożarów. Palą się trawy na brzegach cieków wodnych, wzdłuż
torów kolejowych i poboczach dróg, łąkach i nieużytkach rolnych.
Tam gdzie przyroda zaczyna się rozwijać, zostaje spalona przez
ogień. Zdarzają się pożary od kilku arów do kilku hektarów powierzchni. Wiele miejsc co roku jest areną takich działań, gdzie
ktoś bawi się w podpalacza i notorycznie wypala suchą roślinność,
powodując drastyczne zubożenie gleby. Na takiej zniszczonej
ziemi może rozwijać się tylko najbardziej oporna roślinność,
a przede wszystkim chwasty. Trudno jest mówić tutaj o odbudowie życia zwierząt.
Jak co roku apelujemy do społeczeństwa, aby zminimalizować
ten niechlubny proceder, przynoszący tylko straty dla środowiska
naturalnego oraz generujących duże koszty w budżetach jednostek
samorządu terytorialnego oraz Komendy Miejskiej PSP w Krośnie. Na w/w koszty składają się m.in. zużyte paliwo, zniszczony
sprzęt (tłumice, łopaty, węże pożarnicze) umundurowanie i obuwie (zniszczenie mechaniczne i termiczne – gaszenie odbywa się
przy bezpośredniej styczności z ogniem i wysoką temperaturą),
jak i również woda, którą zużywa się do gaszenia wysokich traw.
Osoby podpalające suchą trawę, wykazują się wielką bezmyślnością. Nie zwracają uwagi na to czy pożar ten w konsekwencji
swojego rozwoju komuś lub czemuś zagrozi. Podpalają również
wtedy, gdy wiatr jest silny i sprzyja bardzo szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Jest to nie tylko zagrożenie dla osób wypalających trawy, ale również dla gaszących je strażaków. Przy
szybkich przerzutach ognia, nie trudno jest dostać się w centrum
szalejącego pożaru (ognia, wysokiej temperatury, duszącego
dymu). Bardzo łatwo wtedy stracić orientację, panowanie nad sobą
i wybrać niewłaściwy kierunek ewakuowania się z zagrożonego
może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Zgodnie
z Wyrokiem Sądu Najwyższego sygn. akt.
I PKN 114/99 pracodawca może jednak
zastosować karę porządkową bez uprzedniego wysłuchania pracownika, jeżeli ten
zrezygnował ze stworzonej mu możliwości ustnego złożenia wyjaśnień bądź wybrał pisemną formę ich wyrażania. Jeżeli
z powodu nieobecności w zakładzie pracy
pracownik nie może być wysłuchany, bieg
dwutygodniowego terminu, nie rozpoczyna
się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia
stawienia się pracownika do pracy.
O zastosowanej karze pracodawca
zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez
pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. Przy stosowaniu kary bierze się pod
uwagę w szczególności rodzaj naruszenia
obowiązków pracowniczych, stopień winy
pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. Zgodnie z Wyrokiem Sądu
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miejsca. Trwające kilkanaście, czy kilkadziesiąt minut gaszenie
ognia przy pomocy tłumic, w ubraniach strażackich, butach i hełmach, w wysokiej temperaturze i zadymieniu, jest bardzo wyczerpującym działaniem. Ze strażaka, po gaszeniu takiego pożaru, pot
leje się strumieniami. A bywa, że strażacy po ugaszeniu jednego
pożaru, są kierowani do gaszenia następnego pożaru i znowu do
następnego.
Wiele ze zgłoszeń na numer alarmowy 998, czy 112 o palących
się trawach, zawiera paniczne informacje o zagrożeniu niesionym
przez ogień dla obiektów mieszkalnych, gospodarczych, krzewach
i drzewach owocowych, altanach i domkach działkowych, ulach,
składach desek itd. Zdarzyło się już wielokrotnie, iż straty powstałe w wyniku takich pożarów, szacowane były na kilkanaście
tysięcy złotych, gdyż okazało się, że spaliła się altanka ogrodowa,
ule, plantacja krzewów owocowych czy kable światłowodowe.
Ponadto w bardzo wielu przypadkach gęsty dym wchodzi na
drogi utrudniając tym jazdę samochodami i stwarza zagrożenie
powstania wypadku. Wielokrotnie już się zdarzało, że w momencie prowadzenia działań gaśniczych suchych traw, powstawały pożary w budynkach i występowały problemy z zadysponowaniem
odpowiedniej ilości sił i środków.
Niestety w dalszym ciągu dla jednych jest to sposób na zabawę
czy robienie „porządków” na polach przy wypalaniu pomimo obowiązujących zakazów, a dla drugich męcząca i niejednokrotnie
niebezpieczna praca przy gaszeniu.
Opracował ze strony PSP Krosno
Bartosz Szczepanik

Najwyższego, sygn. akt I PKN 716/99 odmowa przyjęcia pisma, o którym pracownik wie, że zawiera informację o ukaraniu
jest równoznaczna z zawiadomieniem
o zastosowaniu kary porządkowej
Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło
z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia
zawiadomienia go o ukaraniu wnieść
sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po
rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej
pracownika zakładowej organizacji związkowej(ma on charakter opiniodawczy,
jest on jednakże obowiązkowy) . Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od
dnia jego wniesienia jest równoznaczne
z uwzględnieniem sprzeciwu. Pracownik,
który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14
dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu
tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy
o uchylenie zastosowanej wobec niego
kary. Wystąpienie pracownika do sądu
z powództwem o uchylenie bezprawnie
nałożonej kary porządkowej może nastąpić tylko po wyczerpaniu postępowania
wewnątrzzakładowego, tj. po wniesieniu

w terminie sprzeciwu do pracodawcy.
W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec
zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia
tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest
obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.
Sąd może oddalić powództwo pracownika lub uchylić karę (w razie naruszenia
prawa przez pracodawcę). Przesłanką jej
uchylenia może być także niewspółmierność kary w stosunku do rodzaju naruszenia obowiązków, stopnia winy pracownika
i innych okoliczności, co stanowi naruszenie art. 111 k.p. Sąd nie jest uprawniony do
zmiany (złagodzenia) kary.
Karę uważa się za niebyłą, a odpis
zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt
osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej
inicjatywy lub na wniosek reprezentującej
pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.
Natalia Belcik
radca prawny
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W kalendarzu i w przyrodzie wiosna
już w pełni, z tej to okazji drukujemy
wiersze o wiośnie i Dukli autorstwa
p. Marii Baran Uczestniczki Gminnego Klubu Seniora w Dukli, 81- letniej mieszkanki Jasionki.
„WIOSNA”
Wiosno nasza kochana,
czekamy na Ciebie każdego rana.
Zima dla młodych to radość,
my starsi mamy ją dość.
W kościach strzyka, łamie,
dłużej rady nie damy.
Gdy dzień z Tobą wstaje,
nadzieją naszą się staje.
Ptaszki pięknie śpiewają,
życie nam umilają.
Nie chcemy nic lepszego,
tylko Ciebie i słońca ciepłego.

Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych

W krainie rondla i patelni
O roli kasz w „Krainie rondla i patelni” pisałam już wielokrotnie. Przypomnę, że kasza jaglana otrzymywana jest z prosa,
które uprawiano już w czasach neolitu, jest znakomitym źródłem
witamin, makro i mikroelementów. Jest zasadotwórcza więc pomaga odkwasić organizm. Zawiera witaminę E, witaminy z grupy
B i lecytynę. Nie zawiera glutenu. Dostarcza organizmowi krzemu,
odpowiadającego za zdrowe stawy, mocne włosy i paznokcie, oraz prawidłową przemianę materii. Jest lekkostrawna i dobrze przyswajalna. W Polsce w minionych wiekach była bardzo popularna – nazywano ją jagłami lub krupem. Przez pewien okres
była prawie całkowicie zapomniana, obecnie coraz częściej gości na naszych stołach.
Można ją stosować jako zamiennik ziemniaków, ryżu czy makaronu. Stanowi
świetny dodatek do duszonych mięs, zup (np. krupniku), zapiekanek, kotletów. Sprawdzi się także jako pyszny deser z owocami. Delikatny kleik z kaszy jaglanej podaje
się często osobom chorym, osobom po operacjach oraz dzieciom. Drobno mielona,
może stanowić zamiennik mąki do niektórych wypieków. Dzisiaj podaje przepis na:

Dyrektor SP w Łękach Dukielskich Beata Węgrzyn rozpoczęła uroczystość

Sałatkę z kaszy jaglanej z suszonymi pomidorami
i oliwkami

„DUKLA”
Składniki:
Dukla wielu Polakom nieznana,
- kasza jaglana – 150 g,
rozsławiona przez świętego Jana.
- sos sałatkowy grecki 1 opak. (można go
Tutaj się urodził,
zrobić samemu),
tutaj do szkoły chodził.
- suszone pomidory – 8 szt.,
- czarne oliwki – 10 szt.
A, że jego była mądra głowa,
- cebula – 1 mała lub pół średniej,
na dalsze nauki poszedł do Krakowa.
- natka pietruszki – pół pęczka,
Po paru latach tęsknota go zżerała,
- oliwa ze słoiczka z suszonymi pomidorami,
do domu iść kazała.
- woda – 3 łyżki.
Wrócił, matka go nie poznała,
Wykonanie:
jak żebrakowi iść precz kazała.
• Kaszę ugotuj według wskazówek umieszczonych na opakowaniu. Wystudź.
Z bólem serca opuścił próg domu,
Mój wypróbowany sposób pozbycia się goryczki z kaszy: przelanie jej wrzątnie mówiąc nic nikomu.
kiem przed gotowaniem np. na sitku.
Postanowił w leśnej głuszy
• Przygotuj aromatyczny, ziołowy sos mieszając zawartość opakowania Knorr
żyć dla Boga i zbawienia duszy.
z 3 łyżkami wody, oliwą, posiekaną cebulą oraz posiekaną natką pietruszki.
Inne były Boga plany,
• Pomidory pokrój w cienkie paski, a oliwki na połówki. Pokrojone składniki
poszedł do klasztoru nasz pustelnik
wymieszać z kaszą.
• Gotowy sos dodaj do kaszy. Wszystko razem wymieszaj.
kochany.
Gdy w klasztorze służył, za wszystkich
Smac zne go!
się modlił,
nie jeden się nawrócił i do życia wrócił.
On wszystkich wysłuchiwał.
do Boga się wstawił.
Módl się za nami, święty nasz krajanie, Dzień Kobiet w Dukli
A nic złego nam się nigdy nie stanie.”

Honorowy gość p. Janusz Niemiec

Harcerze i harcerki występujący w programie artystycznym z p. Januszem Niemcem

Grali i śpiewali dla pań

Życzę Państwu, aby Święta Wielkanocne w tym
trudnym dla nas czasie, przyniosły wiele zdrowia
i radości dla całej Ludzkości.

Maria Walczak

Klaster Energii
Południowego Podkarpacia

Grali i śpiewali dla Pań

W Sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli 8 marca br. odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Orkiestra dęta „Fire Band” z Brzozowa pod batutą p. Tadeusza
Podulki grała dla pań, które licznie przybyły na koncert. Wraz z orkiestra na scenie pojawili się soliści, którzy wykonali wiele utworów utrzymanych w standardach swingu,
jazzu i ogólnie rozumianej muzyki rozrywkowej. Dodatkowa atrakcja były choreografie
taneczne, które urozmaiciły koncert.Przybyłe na koncert Panie przywitała Małgorzata
Walaszczyk-Faryj dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli.
Wszystkim Paniom z Okazji Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia
Artur Szajna

Złota myśl J
str. 22

Fot. [arch. SP w Łękach Dukielskich]

„Ze wszystkich zwierząt jeden człowiek umie się śmiać,
choć on właśnie ma najmniej powodów.”
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Sygnatariusze porozumienia (od prawej strony): Andrzej Bytnar – Burmistrz Dukli
Marek Bańkowski – Wójt Gminy Bukowsko, Ernest Nowak - Burmistrz Miasta i Gminy Zastr. 23
górz, Mariusz Bałaban – Wójt Gminy Besko, Daniel Zawadzki – Prezes Zarządu Emperial
Energy Klaster

Promocja Dukli we Wrocławiu

Fot. Krystyna Boczar-Różewicz

Wojewoda Dolnośląski wita wystawców i odwiedzających Wrosławskie Targi
Turystyczne
Stoisko promocyjne gminy Dukla

Odwiedzający w oczekiwaniu na wejście na targi

Stoisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sukces projektu ERASMUS+
Wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej w Równem

Koordynatorka wyróżnionego projektu Barbara Klecha z zastępcą koordynatora Beatą Bek
Fot. [arch. SP Równe]
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