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„Nie można logicznie udowodnić, że coś jest piękne, 
trzeba to po prostu odczuć.”

Antoni Kępiński

Złota myśl:
Ochotnicza Straż Pożarna w Tylawie
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

4 lipca 2020r. w miejscowości Tylawa 
odbyła się podwójna uroczystość: wręcze-
nia aktu włączenia OSP Tylawa do struktur 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego, do którego jednostka została włą-
czona 1 maja br. oraz przekazania nowego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP Równe. Prezes OSP Tylawa Stanisław 
Bauer przywitał przybyłych na uroczystość 
gości i zaprezentował zasoby jednostki 
i wyszkolenie strażaków ochotników. 
Dowódcą uroczystości był naczelnik Wy-
działu Kwatermistrzowsko- Technicznego 
st. kpt. Krzysztof Szczęsny z Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Krośnie. Przedstawiciele Pań-
stwowej Straży Pożarnej wraz z bryg. 
Andrzejem Marczenią - zastępcą Pod-
karpackiego Komendanta Wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożarnej 
przekazali akt włączenia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Tylawie do struk-
tur Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego prezesowi Stanisławowi 
Bauerowi i naczelnikowi jednostki 
Łukaszowi Bauerowi. Następnie 
przekazano kluczyki i dokumenty 
samochodu pożarniczego MAN TGM 

13.290 prezesowi Maksymilia-
nowi Długoszowi i naczelni-
kowi Michałowi Brzanie z OSP 
Równe. Ksiądz proboszcz parafii 
pw. Najświętszej Marii Panny w 
Tylawie Janusz Zagóra odmówił 
modlitwę i poświęcił strażaków, 
nowy samochód, i wszystkich 
uczestniczących w uroczystości. 
W uroczystości wzięli udział: poseł 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Piotr Babinetz, przedstawiciele władz 
samorządowych: burmistrz Dukli 
Andrzej Bytnar, zastępca burmistrza 
Dukli Łukasz Piróg, radni Rady 
Miejskiej w Dukli na czele z prze-
wodniczącym Mariuszem Folcikiem, 
przewodniczący Rady Powiatu Kro-
śnieńskiego Andrzej Krężałek wraz 
z radnym Józefem Bekiem, przedsta-
wiciele Państwowej Straży Pożarnej 
na czele z zastępcą Podkarpackiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP 

bryg. Andrzejem Marczenią i Komendan-
tem Miejskim PSP w Krośnie st. bryg. Ma-
riuszem Bieńczakiem, przedstawicielami 
OSP, prezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Adam Skiba oraz inni zaproszeni goście  
i mieszkańcy gminy. 

Krystyna Boczar-Różewicz

Rozpoczęcie uroczystości w Tylawie

Zaproszeni na uroczystość gościeSamochód pożarniczy MAN TGM 13.290 przekazany dla OSP Równe

Prezes OSP Tylawa Stanisław Bauer i naczelnik 
jednostki Łukasz Bauer z aktem włączenia OSP 
Tylawa do KSR-G

W sierpniu każdy kwiat woła – zanieś mnie do kościoła!
– tak stare przysłowie ludowe przypomina 

o zwyczaju święcenia bukietów 
w uroczystość Matki Boskiej Zielnej.

Tradycja 
dziękczynienia 
za plony

Dla mieszkańców wsi 15 sierpnia to ukoronowanie sezonu 
najbardziej intensywnych prac w polu. Zbiory to ogromny wysiłek 
dla gospodarzy, dlatego uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, która zazwyczaj odbywała się już po żniwach, na 
wsi obchodzona była jako święto Matki Boskiej Zielnej. Dzię-
kowano Maryi za udane plony, modlono się o dalszy urodzaj,  
o zdrowie zwierząt i ludzi. 

Wierzono powszechnie, że poświęcony w kościele bukiet na-
biera niezwykłych właściwości – czarodziejskich i leczniczych.

Musiało się w nim znaleźć nie tylko zboże, plony z gospodar-
stwa ale i kwiaty ozdobne, chętnie wtykano do niego także leczni-
cze zioła z ogródka i dzikie rośliny zielne.

Po poświęceniu bukiet wykorzystywano bowiem w różnych 
zabiegach w gospodarstwie. Dymem ze zwęglonych roślin le-
czono zwierzęta i okadzano izby. Wykonywano napary ze świę-
conych ziół, które podawano chorym. Rolnicy układali święcone 
gałązki pomiędzy zagonami, by „odczarować” zarazy i wypłoszyć 
szkodniki z upraw polowych. Pomijając te ludowe praktyki, które 
dawniej luźno przeplatały się z religijnymi obrzędami, bukiet 
traktowano po prostu jak obiekt niemal sakralny. Wieszano go w 
pokoju, często za świętym obrazem. Podobnie jak poświęconej 
palmy wielkanocnej nigdy nie wolno było go wyrzucić. Należało 
go ususzyć i wykorzystać lub ewentualnie spalić, a święcony po-
piół rozsypać w ogrodzie.

Dzisiaj również ta tradycja w naszym regionie jest żywa.  
Co zatem włożyć do bukietu?

Nie musimy sztywno trzymać się tradycji. Warto wybierać 
rośliny, które łatwo się zasuszają. Bardzo dobre są do tego hor-
tensje, zboża, które możemy zastąpić trawami ozdobnymi. Warto 
dać również macierzankę , kopytnik, piołun czy miętę. Taki bukiet 
z zawartością ziół pięknie pachnie i napełnia dom niesamowitymi 
aromatami. Życzę udanych bukietów.

Krystyna Boczar-Różewicz
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1 776 908 zł  
dla Gminy Dukla 
z rządowej tarczy inwestycyjnej 

Tarcza inwestycyjna to środki przeznaczone na dotacje dla JST w wysokości 
od 0,5 mln zł do ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju wsparcie opiewa na 
6 mld zł, z czego 5 mld przeznaczonych jest dla gmin i miast na prawach powiatu, 
a 1 mld dla powiatów ziemskich. Ponad 2,6 mld zł z puli Funduszu trafi do gmin 
wiejskich i miejskowiejskich.

Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom 
inwestycje, m.in. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanali-
zację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania. Kwoty 
dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków 
majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Źródłem finansowania projektu 
jest Fundusz COVID-19, a wsparcie jest bezzwrotne. Mają one trafić do gmin 
w formie przelewów na wniosek samorządów do Prezesa Rady Ministrów za 
pośrednictwem wojewody. Nie wskazano przy tym ostatecznego terminu na wy-
datkowanie środków przez samorządy.

Źródło : Serwis samorządowy.

Ogłoszenie listy zadań zgłoszonych 
do budżetu obywatelskiego Dukli  

na 2021 rok!
W ramach IV edycji budżetu obywatelskiego Dukli na 2021 

roku dopuszczonych do głosowania zostało 3 propozycje zadań. 
Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację przedsię-
wzięć wynosi 70 000,00 zł. Należą do nich:

1) Kosze na psie odchody
Opis zadania:
Realizacja projektu ograniczy problem psich odchodów  

z chodników, trawników, parkingów, pasów zieleni i ścieżek po-
przez stworzenie sieci koszów na terenie miasta Dukla. Obecne 
na terenie miasta Dukla brak jest koszy na psie odchody, a wy-
stępujące kosze na odpady ogólne są w niewystarczającej ilości. 
Zamontowanie koszy na psie odchody znacznie przyczyni się do 
estetyki miasta oraz zachęci coraz liczniejsze grono właścicieli 
czworonogów do uprzątnięcia nieczystości po swoich pupilkach. 
Wnioskodawca proponuje zamontowanie 15 koszy na terenie 
miasta w kolorze żółtym , który będzie łatwy w identyfikacji, es-
tetyczny i widoczny. 

2) Położenie nakładki asfaltowej na całej długości ulicy 
Nadbrzeżnej oraz właściwe jej wyprofilowanie z miejscowym 
odprowadzeniem zastoinowej wody z nawierzchni 

Opis zadania:
Autor projektu zakłada wykonanie nakładki asfaltowej na dłu-

gości 250 mb, szerokości 2,2m oraz grubości około 8 cm. Obecna 
nawierzchnia jest mocno zużyta i popękana. Miejscami dziura 
jest obok dziury o głębokości 8 cm. W niektórych miejscach na-
wierzchnia jest źle wyprofilowana dlatego po opadach deszczu ro-
bią się zastoiny wody, które nie mają miejsca odpływu na odcinku 
około 20-30 metrów, co utrudnia korzystanie z drogi zwłaszcza 
pieszym. 

3) „Przyjazna świetlica” – Remont i doposażenie świetlicy 
Szkoły Podstawowej w Dukli

Opis zadania:
Projekt zakłada remont oraz doposażenie pomieszczeń świe-

tlicy szkolnej. Obecnie świetlica jest rozmieszczona w pięciu po-
mieszczeniach. Wnioskodawca wskazuje, że są one w opłakanym 
stanie. Lamperia na ścianach malowana jest farbą olejną, a z po-
wybijanych dziur w lamperii obsypuje się tynk i wapno. Wymiany 
wymaga także w całości podłoga. W części pomieszczeń nie ma 
rolet ,które chronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Do wy-
miany nadają się także drzwi. W dwóch pomieszczeniach znajduje 
się odpychająca, stara, zabrudzona wykładzina. Pomieszczenia są 

obskurne i zniszczone. Inicjatorka zadania zaznacza, że świetlica 
powinna być przyjazna, dawać wytchnienie i schronienie po mę-
czącym dniu szkolnym. Powinna stwarzać warunki do nauki oraz 
rozwijania zainteresowań dzieci.

Przypominamy, że głosowanie rozpocznie się od 24 lipca 
2020 r. do 17 sierpnia 2020r. do godz. 15:00. 

Głosujący może zagłosować wyłącznie raz, wybierając jedno 
zadanie z listy.

Karta do głosowania oraz dostęp do opisów propozycji, do-
stępny jest na stronie internetowej www.dukla.pl w zakładce 
„Budżet obywatelski” oraz w Urzędzie Miejskim w Dukli  
w pok. 111. Poprawnie wypełnioną kartę należy złożyć w Urzę-
dzie Miejskim w Dukli lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miej-
ski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla. W przypadku 
przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 77/20 Burmistrza Dukli z dnia 
3 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu prac nad 
budżetem obywatelskim Dukli na 2021 rok, ogłoszenie wyników 
konsultacji nastąpi do 24 sierpnia 2020 roku.

 Halina Głód

Wyniki wyborów prezydenckich
w Polsce, na Podkarpaciu i w gminie Dukla

Gmina Dukla  
na 1242 miejscu 

Spośród 2477 gmin w Polsce gmina Dukla znalazła się na 
1242 miejscu pod względem wykorzystania funduszy unijnych 
z perspektywy 2014-2020. Łączna wartości inwestycji z polityki 
spójności na koniec ubiegłego roku wyniosła ponad 447,2 mld zł – 
podał Główny Urząd Statystyczny. W największych miastach fun-
dusze unijne stymulują inwestycje liczone w miliardach złotych. 
Na czele zestawienia uplasowała się Warszawa, w której łączna 
wartość projektów unijnych z perspektywy 2014-2020 realizowa-
nych przez wszystkich beneficjentów, wyniosła 19,9 mld zł. Ko-
lejne miejsca zajęły: Kraków (9,2 mld zł), Łódź (8,7 mld zł) oraz 
Wrocław (6,9 mld zł). Z obecnej perspektywy unijnej w dużym 
stopniu skorzystały też: Poznań (6,4 mld zł), Lublin (5,4 mld zł) 

i Gdańsk (5,3 mld zł). Pierwszą dziesiątkę 
zamykają: Rzeszów (3,6 mld), Gdynia  
i Toruń (po 3,5 mld zł).

Dane GUS dotyczą wszystkich projek-
tów realizowanych na terenie danej gminy 
czy miasta; nie należy ich utożsamiać 
wyłącznie z projektami realizowanymi 
przez samorząd. Podane liczby odnoszą się 
do podpisanych umów o dofinansowanie 
projektów unijnych i uwzględniają koszty 
niekwalifikowalne.

Źródło: GUS

Wybory prezydenckie w Polsce 
odbywające się w 2020 roku rozstrzy-
gnięte zostały w dwóch turach. Pierwsza 
odbyła się 28 czerwca 2020 roku, w jej 
wyniku wyłonieni zostali dwaj kandy-
daci, którzy po jeszcze dwutygodniowej 
kampanii starli się 12 lipca. 

W pierwszej turze zwyciężył An-
drzej Duda, starający się o reelekcje  
i uzyskał 43,50% poparcia tj. głosowało 
za nim 8 450 513 wyborców, Rafał 
Trzaskowski zajął drugie miejsce i po-
parło go 30,46% tj. 5 917 39 wyborców. 
Trzecim kandydatem, który uzyskał 
poparcie ponad dwucyfrowe 13,87% był 
Szymon Hołownia,  a czwarte miejsce   
z wynikiem 6,78% zajął Krzysztof Bo-
sak. Pozostali kandydaci uzyskali popar-
cie ponad 2% i mniej. Frekwencja wy-
borcza była bardzo wysoka i w pierwszej 
turze wyniosła 64,51%.

W drugiej turze wyborów zwyciężył 
Andrzej Duda z poparciem 51,03% 
tj. głosowało na niego 10 440 648 wy-
borców, Rafał Trzaskowski uzyskał 
poparcie 48,97% tj. głosowało na niego 
10 018 263 wyborców. Frekwencja wy-
borcza wyniosła 68,18%.

W województwie podkarpackim An-
drzej Duda uzyskał 70,92% poparcia,  
a Rafał Trzaskowski 29,08%.  
W gminie Dukla Andrzeja Dudę poparło 
75,37% wyborców, Rafała Trzaskow-
skiego 24,63%. Jak głosowaliśmy w po-
szczególnych miejscowościach podają 
załączone tabele.

Krystyna Boczar-Różewicz

http://www.dukla.pl
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#liczysięrolnictwo
W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 

2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział 
w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu 
informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego 
kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych 
narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawowe cele Powszechnego 
Spisu Rolnego:
•	 zapewnienie bazy informacyjnej  

o gospodarstwach rolnych i związa-
nych z nimi gospodarstw domowych, 
koniecznej dla realizacji krajowej, 
regionalnej i lokalnej polityki rolnej  
i społecznej na wsi;

•	 dostarczenie informacji niezbędnych 
do planowania polityki żywnościowej, 
trendów hodowli zwierząt gospo-
darskich, struktury zasiewów upraw 
rolnych;

•	 analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie 
na przestrzeni ostatnich 10 lat;

•	 wykonanie zobowiązań Polski w za-
kresie dostarczenia informacji na po-
trzeby organizacji międzynarodowych 
– EUROSTAT, FAO, OECD;

•	 aktualizacja statystycznego rejestru 
gospodarstw rolnych i przygotowanie 
operatów do pogłębionych badań re-
prezentacyjnych z zakresu rolnictwa  
w kolejnych latach.

 
Jakie pytania usłyszą rolnicy w trak-

cie spisu?
Dokładny zakres informacji zbieranych 

w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 
2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o po-
wszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. 
poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane, 
dotyczące m.in.:
•	 osoby kierującej gospodarstwem 

rolnym;
•	 położenia gospodarstwa na obszarach 

o ograniczeniach naturalnych;
•	 osobowości prawnej;
•	 typu własności użytków rolnych;
•	 produkcji ekologicznej;
•	 rodzaju użytkowanych gruntów;
•	 powierzchni zasiewów według upraw;
•	 powierzchni nawadnianej;
•	 zużycia nawozów mineralnych  

i organicznych;
•	 pogłowia zwierząt gospodarskich we-

dług grup wiekowo-użytkowych;
•	 rodzaju budynków gospodarskich;
•	 liczby maszyn i urządzeń w gospodar-

stwie rolnym;

Ukazał się kolejny tom 
Biblioteki Dukielskiej

W lipcu br. ukazał się nakładem Gminy Dukla kolejny tom, XIV Biblioteki Du-
kielskiej „Dukielskie historie” autorstwa Janusza Kubita. To zbiór 38 artykułów, 
publikowanych głównie w drugiej dekadzie XXI wieku w Dukli.pl/DPS, a także  
w innych czasopismach i periodykach, uzupełnionych i uaktualnionych o zdobytą do 
tej pory wiedzę przez Autora. Artykuły zawarte w niniejszym zbiorze dotyczą głów-
nie historii Dukli i okolic i nie wyczerpują kompleksowo tematów w nich porusza-
nych. Tematy artykułów dotyczą czasów staropolskich, okresu zaboru austriackiego, 
drugiej Rzeczypospolitej oraz najnowszej historii. Artykuły są bogato ilustrowane, 
głównie zdjęciami archiwalnymi. Format książki 165x235, oprawa twarda, druk czar-
nobiały z wkładką wielobarwną, 384 strony, skład Graffia, Dukla 2020.

Książkę można kupić w Informacji Turystycznej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 26a 
(I piętro budynku na dworcu autobusowym). Cena 36,00 zł.

Krystyna Boczar-Różewicz

Kalendarium zdarzeń 
różnych z Dukli i okolic

Dukla, 3. października 1897 roku. 
(Pożar i inne). Spokojne nasze i ciche mia-
steczko ostatniej nocy rozruszała ogromna 
łuna na niebie, od której widno było jak w 
dzień. Paliły się gumna dworskie hr. Mę-
cińskiego. Ogień powstać miał wskutek 
nieostrożnego palenia papierosów przez 
służbę dworską. Obszerne budynki dwor-
skie przedstawiają kupę gruzów. Z dy-mem 
poszła i krescencja tegoroczna. Uratowała 
straż tutejsza spichlerz, gontem kryty. 
Szkodę oceniają na sto dwadzieścia tysięcy, 
zabudowania i plony były ubezpieczone. 

W dniu 30. zm. obchodził rejent tutej-
szy, p. Minkusiewicz, srebrny jubileusz 

zawodowej swej pracy; 
mnóstwo telegramów  
i życzeń odebrał w dniu 
tym jubilat. 

Szerzy się tu nagmin-
nie szkarlatyna. 

Kasyno, jedyne 
środowisko nielicznej 
tutejszej inteligencji, 
chyli się ku upadkowi. 
Niepoję-tym sposobem 
członkowie kasyna 
zamiast skupić się, 
dokładają, zwłaszcza 
niektórzy z nich, ręki do 

kompletnego rozbicia, grożąc od dłuższego 
już czasu, że z towarzystwa wystąpią. 
Mamy jednak nadzieję, że dzięki gorliwym 
zabiegom dra Kropaczka, powszechnie 
cenione-go tu i poważanego lekarza, oraz 
i staraniom miejscowego ks. katechety po-
wiedzie się jedynie tutejsze polskie ogni-
sko dźwignąć od upadku. 

Poddzierżawca tutejszej propinacji 
Wietzner ma tu monopolicznym sposobem 
rynek zbytu bardzo lichego piwa, wyrabia-
nego w Dukli, za które słone bardzo ceny 
każe sobie płacić. W całem mieście innego 
piwa nie dostanie, a moment to ważny, bo 
wodę mamy bardzo złą, w dodatku wśród 

lata niejednokrotnie studnie zupełnie wy-
sychają i muszą je zamykać.  

Kraków, 8 lipiec 1903 roku. (Zmoder-
nizowana „Sobótka”). Z Dukli donoszą: 
Onegdaj spostrzeżono z przestrachem na 
południowej i wschodniej stronie olbrzy-
mie łuny. Sprawiło to popłoch niemały. 
Gromady ludzi, biegnąc w kierunku po-
żaru, podawały sobie z ust do ust: pali się 
Jula, Jasionka i Lubatowa. Tymczasem nie 
był to pożar, tylko obchód „sobótki”, ale 
„sobótki” zmodernizowanej. Wiadomo, 
że osią tego starosłowiańskiego obchodu 
jest stos gorejący, naniecony z pni jodeł, 
że młodzież i starsi tańczą dookoła ogni-
ska, śpiewają, przeskakują je i przepędzają 
przez nie bydło. Tak było dawniej. Dziś 
w wieku pary i elektryczności i „sobótka” 
uległa zmianie tembardziej, że Prusacy 
wykupili wszystkie lasy, że tną jodły i wy-
wożą do swego „Vaterlandu”, nam zosta-
wiają łyse wzgórza, a czego nie dotną, tego 
straż pilnuje jak oka w głowie, więc mowy 
niema o dawnej „sobótce”. Lecz „sobótka” 
być musi. Poradzili więc sobie chłopcy w 
ten sposób, że w jednej z rafineryj nafty 
wyprosili kilka beczek odpadków ropy  
i to wytaszczywszy na góry, zapalili z krzy-
kiem i wrzaskiem. Tak wygląda postępowa 
„sobótka” w XX wieku.
Fragment książki Jacka i Joanny Kosz-
czan: „Kalendarium zdarzeń różnych  
z Dukli i okolic, znalezionych w polskoję-
zycznej prasie codziennej i innych doku-
mentach z lat 1800 – 1939”.
Zachowana oryginalna pisownia 
artykułu.

•	 wkładu pracy w gospodarstwo rolne 
użytkownika i członków jego gospo-
darstwa domowego oraz pracowników 
najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis będzie prowadzony w gospodar-

stwach indywidualnych oraz w gospodar-
stwach rolnych osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych niemających osobowo-
ści prawnej. W przypadku gospodarstw 
rolnych osób fizycznych (gospodarstwa 
indywidualne) spisem rolnym zostaną 
objęte wszystkie gospodarstwa rolne o po-
wierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej,  
a także gospodarstwa o powierzchni po-
niżej 1 ha użytków rolnych prowadzące 
działy specjalne produkcji rolnej lub pro-
dukcję rolną o następującej skali:
•	 0,5 ha – dla plantacji drzew 

owocowych;
•	 0,5 ha – dla krzewów owocowych;
•	 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
•	 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
•	 0,5 ha – dla chmielu;
•	 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
•	 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
•	 0,1 ha – dla tytoniu;
•	 5 sztuk – dla bydła ogółem;
•	 20 sztuk– dla świń ogółem;
•	 5 sztuk – dla loch;
•	 20 sztuk – dla owiec ogółem;
•	 20 sztuk – dla kóz ogółem;
•	 100 sztuk – dla drobiu ogółem;
•	 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzy-

mywanych w warunkach fermowych.
 Ogrody działkowe nie spełniają po-

wyższych kryteriów, więc nie będą objęte 
spisem rolnym.

W jakiej formie zostanie przeprowa-
dzony spis rolny?

Podstawową metodą realizacji spisu 
powszechnego będzie samospis interne-
towy – każdy rolnik będzie mógł dokonać 
spisu we własnym domu, na własnym urzą-
dzeniu mającym połączenie z Internetem, 
za pośrednictwem interaktywnej aplikacji 
dostępnej na stronie internetowej Głów-
nego Urzędu Statystycznego. Uzupełnia-
jącą metodą udziału w spisie będzie wy-
wiad telefoniczny (przeprowadzany przez 
rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad 

bezpośredni (przeprowadzany przez rach-
mistrza terenowego, który odwiedzi gospo-
darstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli 
na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). 
Rolnicy nie posiadający w domu dostępu 
do Internetu będą mieli zapewniony dostęp 
do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt 
komputerowy z dostępem do Internetu w 
lokalu gminnego biura spisowego.

Bezpieczeństwo danych:
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone 

przez GUS badania statystyczne, reali-
zowane są z zachowaniem wysokich 
standardów bezpieczeństwa, w oparciu  
o nowoczesne techniki teleinformatyczne. 
Narzędzia oraz procedury w zakresie bez-
pieczeństwa stosowane przez statystykę 
publiczną spełniają najwyższe standardy  
i zapewniają pełną ochronę gromadzonych 
informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są 
obowiązane do przestrzegania tajemnicy 
statystycznej. Przed przystąpieniem do 
pracy rachmistrzowie są pouczani o isto-
cie tajemnicy statystycznej i sankcjach 
za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce 
właściwego komisarza spisowego składają 
pisemne przyrzeczenie następującej treści: 
„Przyrzekam, że będę wykonywać swoje 
prace na rzecz statystyki publicznej z całą 
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Wybory prezydenckie 
w gminie Dukla II tura

Renowacja pomnika 
św, Jana z Dukli

Prace przy wodociągu Dukla - Zboiska

Remonty dróg  
w gminie Dukla

Prace przygotowawcze trwają. Fot Wioletta Jakieła

Figura z rusztowaniem w czasie prac 
konserwatorskich

Głojsce

Nowa Wieś Wietrzno

Nadole

Pomnik św. Jana z Dukli przed 
renowacją

Renowacja pomnika św. Jana z Dukli

Przebudowa dróg gminnych  
i wewnętrznych

Prace przy wodociągu 
Dukla – Zboiska rozpoczęte

Po wyłonieniu w przetargu wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryj-
nych i Drogowych S.A. na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa sieci 
wodociągowej w północnej części miasta Dukla i południowej części wsi Zbo-
iska”, 26 maja 2020 gmina Dukla podpisała z nim umowę. 

W tej chwili mamy etap przygotowawczy. W ramach zadania wykonana 
zostanie:

- sieć wodociągowa o różnej średnicy o długości 5 km i 428 m,
- budynek hydroforni przy Domu Ludowym w Zboiskach.
Prace potrwają do 30 listopada 2020. 
Koszt przedsięwzięcia to około 1 600 tys. zł.

Krystyna Boczar-Różewicz 
Fot. str. 9

W maju 2020 roku gmina Dukla 
zawarła umowę na realizację zadania 
„Przebudowa dróg gminnych i we-
wnętrznych w gminie Dukla”. 

W ramach zadania wykonano:
1) wykonanie nakładki asfaltowej” na 

drodze nr 524/1 w Cergowej, 
2) wykonanie nakładki asfaltowej na dro-

dze nr 104 w Chyrowej,
3) położenie nowej nawierzchni asfalto-

wej na ul. Ogrodowej, (k/P. Konop) nr 
ewid. 1487 w Głojscach,

4) położenie nowej nawierzchni asfal-
towej boczna ul. Ogrodowa nr drogi 
1879 ok. 35 m, w Głojscach,

5) wykonanie nakładki asfaltowej na 
drodze wewnętrznej nr 645 ok. 55 m  
w Lipowicy,

6) wykonanie nakładki asfaltowej na dro-
dze wewnętrznej nr 668, ok. 250 m  
w Lipowicy,

7) wykonanie nakładki asfaltowo – bitu-
micznej na drodze wewnętrznej nr 670 
w Nadolu,

8) wykonanie nakładki asfaltowo – bitu-
micznej na drodze Olchowiec – Kolo-
nia, działka nr ewid. 330 w Olchowcu,

9) przebudowa drogi wewnętrznej nr 
1326, wykonanie nakładki asfaltowo – 
bitumicznej w Teodorówce,

10) wykonanie nakładki asfaltowej na 

drodze wewnętrznej nr ewid. 384  
w Trzcianie,

11) wykonanie nakładki asfaltowej przez 
wieś – droga gminna Nr 114506 R, nr 
ewid. działki 167 w Wietrznie, 

12) wykonanie nakładki asfaltowej na 
całej długości drogi, działka nr ewid. 
538 w Zboiskach,

13) wykonanie nakładki asfaltowej  
w ciągu drogi gminnej Nr 114531R, 
dz. nr ewid. 440, 392 w miejscowości 
Nowa Wieś,

Razem: koszt przebudowy dróg 
gminnych i wewnętrznych wyniósł 
357 615,87 zł. brutto 

w tym:
- środki Funduszu Sołeckiego, brutto: 

283 330,51 zł.
- środki własne Gminy, brutto: 

74.285,36 zł.
Wykonawcą robót wyłonionym  

w przetargu był Rejon Budowy Dróg  
i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

Krystyna Boczar-Różewicz

Od czerwca br. trwają prace kon-
serwatorskie przy pomniku św. Jana z 
Dukli, ustawionego na skwerze przed 
kościołem OO. Bernardynów w Dukli. 
Głównym celem prac konserwator-
skich jest poprawa stanu technicznego 
obiektu oraz przywrócenie mu orygi-
nalnego wyglądu. Zakres prac doty-
czy oczyszczenia zabrudzeń, lokalne 
wypiaskowanie elementów cokołu w 
miejscach mocniej zabrudzonych, usu-
niecie uzupełnień cementowych, wy-
kucie spoin, wzmocnienie osłabionych 
ciosów z zastosowaniem impregnacji 

strukturalnej, uzupełnienie ubytków 
kamienia, odtworzenie spoinowania, 
demontaż tablicy inskrypcyjnej i uzu-
pełnienie w niej ubytków, przepole-
rowanie i ponowny jej demontaż, im-
pregnacja hydrofobowa rzeźby. Koszt 
prac to 46 740,00 zł brutto. Planowane 
zakończenie prac to koniec paździer-
nika br.

Rzeźba św. Jana z Dukli z rękoma 
uniesionymi ku niebu umieszczona jest 
na wysokim rustykowanym cokole, 
zbudowanym z różnej wielkości ka-
mieni z Rymanowa na przedpolu bramy 

głównej prowadzącej na dziedziniec 
frontowy kościoła OO. Bernardynów 
w Dukli. Pomnik został wykonany 
przez firmę kamieniarską Stanisława 
Majerskiego z Przemyśla. Autorstwo 
rzeźby jest nieznane. Na cokole od 
frontu znajduje się godło Polski, pod 
nim tablica z napisem: BŁOGOSŁA-
WIONY JANIE Z DUKLI MÓDL SIĘ 
ZA NAMI 1929. Pomnik wpisany jest 
do rejestru zabytków.

Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str. 9

Fot. Janina Cypara
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Uroczystości odpustowe ku czci św. Jana z Dukli

Msza św. odpustowa pod przewodnictwem bp. Andrzeja Jeża Kazanie wygłosił bp. Andrzej Jeż

Mszę św. odpustową uświetnił zespół z Pilzna

Procesja po placu kościelnym

Uroczystości odpustowe 
ku czci św. Jana z Dukli

Fot. Krystyna Boczar-Różewicz

W dniach 11-12 lipca 2020 roku od-
był się doroczny odpust ku czci św. Jana  
z Dukli, patrona Polski i Ukrainy. W sobotę 
przy kościółku na Puszczy, gdzie według 
tradycji żył św. Jan jako pustelnik, została 
odprawiona Msza św. odpustowa, której 
przewodniczył bp. pomocniczy diecezji za-
mojsko-lubaczowskiej Marian Leszczyń-
ski. W niedzielę 12 lipca odpustowa suma 
odbyła się w kościele pw. św. Jana z Dukli 
w Dukli, a przewodniczył jej ordynariusz 
diecezji tarnowskiej bp. Andrzej Jeż, który 
w wygłoszonym kazaniu przypomniał m. 
in. życiorys naszego wielkiego rodaka św. 
Jana. Powiedział również o potrzebie wsłu-
chiwania się w ciszę i o potrzebie refleksji.  
……20 grudnia 1929 roku papież Pius XI 
ogłosił encyklikę Mens nostra o znaczeniu 

rekolekcji zamkniętych, w której stwier-
dził, że najcięższą chorobą, która zaczęła 
drążyć ludzi XX wieku był brak refleksji. 
Ta choroba przejawia się, pisze papież, że 
człowiek ustawicznie i gwałtownie wylewa 
się na zewnątrz… Człowiek porwany przez 
rzeczy bieżące nie wgląda w swoje wnętrze 
i nie myśli o Bogu, który jest początkiem 
kresu. Brak refleksji jest obfitym źródłem 
zła, uczy Pius XI . To była refleksja nad kon-
dycją duchową ludzi żyjących na początku 
XX wieku, a co dopiero dzisiaj kiedy cią-
gle obserwujemy wylewanie się człowieka 
na zewnątrz spowodowane wzrastającym 
ciągle tempem życia i dużą ilością podej-
mowanych spraw. ……Być może gdybyśmy 
więcej medytowali i milczeli twórczo po-
pełnialibyśmy mniej błędów, bo i tak je po-

rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową 
statystyka, a poznane w czasie ich wy-
konywania dane jednostkowe zachowam  
w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą 
być wykorzystywane wyłącznie do opra-
cowań, zestawień i analiz statystycznych 
oraz do aktualizacji operatów do badań 
statystycznych prowadzonych przez służby 
statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie 
danych uzyskanych w spisach dla innych 
niż podane celów jest zabronione, pod ry-
gorem odpowiedzialności karnej.

 Organizacja prac spisowych  
w gminach:

W gminie (mieście) pracami spisowymi 
kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta – 
jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą 
gminnego komisarza spisowego jest osoba 
wyznaczona przez gminnego komisarza 
spisowego. Gmina (miasto) organizuje 
m.in. nabór kandydatów na rachmistrzów 
terenowych.

Naboru kandydatów dokonuje się spo-
śród osób:

•	 pełnoletnich;
•	 zamieszkałych w danej gminy;
•	 posiadających co najmniej średnie 

wykształcenie;

pełniać będziemy. Może wybralibyśmy inny 
kierunek studiów i nie musieli pracować  
w zawodzie, który nas dręczy i mieli więcej 
satysfakcji w życiu. Gdybyśmy więcej po-
zostawali w ciszy i modlitwie może odkry-
libyśmy kim naprawdę jesteśmy, gdzie jest 
nasze szczęście i w jakim kierunku powin-
niśmy iść, aby nie ranić siebie i innych osób 
– mówił bp. Andrzej Jeż w swoim pięknym 
kazaniu. W uroczystościach odpustowych 
wzięli udział parafianie, zaproszeni goście, 
a także pielgrzymi, którzy każdego roku 
licznie nawiedzają Sanktuarium św. Jana z 
Dukli. Mszę św. odpustową uświetnił kon-
cert zespołu muzycznego z Domu Kultury 
w Pilźnie. Po mszy św. biskup poświecił 
chlebki św. Jana, odbyła się również proce-
sja z feretronami wokół placu kościelnego.

Kustosz Sanktuarium św. Jana z Dukli  
i gwardian dukielskiego klasztoru o. Tacjan 
Mróz po Mszy św. dziękował wszystkim za 
pomoc w organizacji i uczestnictwo w uro-
czystościach, które w tym roku ze względu 
na stan pandemii miały skromny charakter.

Krystyna Boczar-Różewicz 
Fot. str. 10

•	 posługujących się językiem pol-
skim w mowie i w piśmie;

•	 które nie były skazane za umyślne 
przestępstwo lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów przejdą 
szkolenie, które zakończy się egzaminem. 
Osoby, które odpowiedzą dobrze na co naj-
mniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na 
listę kandydatów na rachmistrzów tereno-
wych prowadzoną przez gminnego komi-
sarza spisowego. Miejsce na liście zależy 
od liczby punktów z egzaminu - im więcej, 
tym lepiej. Rachmistrza terenowego po-
woła zastępca właściwego wojewódzkiego 
komisarza spisowego, czyli Dyrektor 

Urzędu Statystycznego spośród osób z naj-
wyższą liczbą punktów z egzaminu.

Wynagrodzenie rachmistrza tereno-
wego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto 
i liczby przeprowadzonych bezpośrednich 
wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa 
rolnego.

 
Kontakt:
Bieżące informacje o spisie rolnym do-

stępne są na stronie internetowej: spisrolny.
gov.pl

Prosimy wszystkich rolników o przeka-
zywanie informacji o spisie rolnym.

Spiszmy się, jak na rolników 
przystało!

u dokończenie ze str. 7

#liczysięrolnictwo

Wakacje z Ośrodkiem 
Kultury w Dukli

Przez cały lipiec Ośrodek Kultury w Dukli zorganizował 
szereg warsztatów tematycznych dla dzieci. Odbyły się m.in. 
cykle warsztatów zielarskich, cyrkowych, fotograficznych, 
rękodzielniczych, lizakowych, muzycznych, kulinarnych, 
plastycznych i ruchowych. Nie zabrakło seansów bajkowych, 
oraz lokalnych wycieczek. To nie koniec ! przez cały sierpień odbywać się będą kolejne 
zajęcia i warsztaty. Szczegóły znajdą Państwo na stronie OK, profilu na Facebooku oraz 
na plakatach i na ostatniej stronie naszej gazety.

Norbert Uliasz 
Fot. str. 16
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ciąg dalszy na str. 14u 

Bitwa Warszawska czyli 
„cud nad Wisłą”

W dniach 13-15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się 
decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem „cudu 
nad Wisłą” i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zadecydo-
wała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed 
bolszewizmem.

kom zadać ciężkie straty wojskom 
„białego generała” Antona Deni-
kina, a także zmusić ukraińskiego 
przywódcę, walczącego zarówno  
z Rosjanami, jak i z Polakami, Se-
mena Petlurę, do wycofania się na te-
rytorium Polski. Z Petlurą rząd polski 
zawarł jednak porozumienie - w za-
mian za uznanie przez Ukrainę praw 
Polski do Małopolski Wschodniej 
(zwłaszcza do Lwowa), Polska uznała 
rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej. 
Podpisano też wspólną konwencję 
wojskową. 7 maja 1920 roku siły 
polsko-ukraińskie wkroczyły do Ki-
jowa. W tej sytuacji Armia Czerwona 
rozpoczęła ofensywę, dowodzoną 
przez Michaiła Tuchaczewskiego, jed-
nego z najzdolniejszych dowódców 
sowieckich. Zdecydowany atak Tu-
chaczewskiego miał na celu zdobycie 

Warszawy, jednocześnie 
armia Siemiona Budion-
nego zaatakowała Pola-
ków w rejonie Lwowa, 
a korpus kawalerii Gaj-
-Chana miał opanować 
północne Mazowsze, aby 
w ten sposób otoczyć  
i ostatecznie pokonać siły 
polskie. Wydawało się, że 
stolica jest nie do obrony. 
Jednak w czasie, kiedy 
Armia Czerwona zbierała 
siły do ostatecznej bitwy, 
Polacy przegrupowali 
wojska. Marszałek Józef 
Piłsudski już w pierwszej 
połowie lipca planował 
doprowadzenie do wiel-
kiej bitwy. Początkowo 
zamierzał zatrzymać od-
wrót polskiej armii na li-
nii Narwi i Bugu. Jednak 

szybszy i bardziej dramatyczny odwrót 
polskich wojsk wymuszał wybranie 
nowej lokalizacji. 

Bitwa Warszawska rozegrana 
została zgodnie z planem operacyj-
nym, który na podstawie ogólnej kon-
cepcji Józefa Piłsudskiego opracowali 
szef sztabu generalnego gen. Tadeusz 
Rozwadowski, płk Tadeusz Piskor  
i kpt. Bronisław Regulski. Głównym 
celem operacji było odcięcie korpusu 
Gaj-Chana od armii Tuchaczewskiego 
i od zaplecza oraz wydanie skoncen-
trowanej bitwy na przedpolu War-
szawy. Operacja składała się z trzech 
skoordynowanych, choć oddzielonych 
faz: obrony na linii Wieprza, Wkry  
i Narwi - co stanowiło rodzaj działań 
wstępnych; rozstrzygającej ofensywy 
znad Wieprza (na północ, na skrzydło 
sił bolszewickich) oraz wyparcia Armii 
Czerwonej za Narew, pościgu, osacze-
nia i rozbicia armii Tuchaczewskiego. 
W czasie polskich przygotowań do 
ostatecznego rozstrzygnięcia bolsze-
wicy zbliżali się do Warszawy. Sądzili, 
że podda się ona w ciągu kilku godzin. 
Stolicę miały bezpośrednio atakować 
trzy armie: III, XV i XVI, natomiast IV 
Armia wraz z konnym korpusem Gaj-
-Chana maszerowała na Włocławek  
i Toruń z zamiarem przejścia Wisły na 
Kujawach, powrotu na południe i wzię-
cia stolicy w kleszcze od zachodu. 

Bitwa Warszawska rozpoczęła się 13 
sierpnia walką o przedpole stolicy, 
m.in. o Radzymin, który kilkanaście 
razy przechodził z rąk do rąk. Ostatecz-
nie polscy żołnierze, za cenę wielkich 
strat, utrzymali Radzymin i inne miej-
scowości, odrzucając nieprzyjaciela 
daleko od swoich pozycji. 14 sierp-
nia działania zaczepne na linii Wkry 
podjęła 5. Armia gen. Władysława 
Sikorskiego, mająca przeciw sobie siły 
sowieckiej IV i XV armii. W zaciekłej 
walce pod modlińską twierdzą wyróż-
niała się m.in. 18. Dywizja Piechoty 
gen. Franciszka Krajewskiego. Ciężkie 
boje, zakończone polskim sukcesem, 
miały miejsce również pod Pułtuskiem 
i Serockiem. 16 sierpnia gen. Sikorski 
śmiałym atakiem zdobył Nasielsk. 
Mimo to inne jednostki sowieckie nie 
zaprzestały marszu w kierunku Brod-
nicy, Włocławka i Płocka. Jednym 
z ważnych fragmentów Bitwy War-
szawskiej było zdobycie 15 sierpnia 
przez kaliski 203. Pułk Ułanów sztabu 
4. armii sowieckiej w Ciechanowie,  
a wraz z nim - kancelarii armii, ma-
gazynów i jednej z dwóch radiostacji, 
służących Sowietom do utrzymywania 
łączności z dowództwem w Mińsku. 
Szybko podjęto decyzję o przestrojeniu 
polskiego nadajnika na częstotliwość 
sowiecką i rozpoczęciu zagłuszaniu 
nadajników wroga, dzięki czemu druga 
z sowieckich radiostacji nie mogła 
odebrać rozkazów. Warszawa bowiem 
na tej samej częstotliwości nadawała 
przez dwie doby bez przerwy teksty 
Pisma Świętego - jedyne wystarczająco 
obszerne teksty, które udało się szybko 
odnaleźć. Brak łączności praktycznie 
wyeliminował więc 4. Armię z bitwy 
o Warszawę. Faza obronna Bitwy 
Warszawskiej trwała do 16 sierpnia, 
kiedy to, dzięki działaniom marszałka 
Józefa Piłsudskiego, nastąpił przełom. 
Dowodzona przez niego tzw. grupa 
manewrowa, w skład której wchodziło 
pięć dywizji piechoty i brygada kawa-
lerii, przełamała obronę bolszewicką w 
rejonie Kocka i Cycowa, a następnie 
zaatakowała tyły wojsk bolszewickich 
nacierających na Warszawę. Tucha-
czewski musiał wycofać się nad Nie-
men. Ostateczną klęskę bolszewicy 
ponieśli pod Osowcem, Białymstokiem 
i Kolnem. Według nowej koncepcji 
(opracowanej przez gen. Rozwadow-

skiego) polska grupa uderzeniowa 
miała zgromadzić się nad dolnym Wie-
przem, między Dęblinem a Chełmem,  
i wejść w skład gruntownie zreorga-
nizowanych polskich oddziałów. 18 
sierpnia, po starciach pod Stanisławo-
wem, Łosicami i Sławatyczami, siły 
polskie znalazły się na linii Wyszków-
-Stanisławów-Drohiczyn-Siemiatycze-
-Janów Podlaski-Kodeń. W tym czasie 
5. Armia gen. Sikorskiego, wiążąc prze-
ważające siły sowieckie nacierające 
na nią z zachodu, przeszła do natarcia  
w kierunku wschodnim, zdobywając 
Pułtusk, a następnie Serock. 21 sierpnia 
rozpoczęła się decydująca faza działań 
pościgowych: 1. dywizja piechoty z 
3. Armii polskiej sforsowała Narew 
pod Rybakami, odcinając drogę od-
wrotu resztkom XVI armii sowieckiej  
w kierunku na Białystok, natomiast 15. 

dywizja piechoty z 4. Armii polskiej, 
po opanowaniu Wysokiego Mazowiec-
kiego, odcięła odwrót oddziałom XV 
Armii sowieckiej z rejonu Ostrołęki. 
5. Armia polska przesunęła się w kie-
runku Mławy. IV Armia bolszewicka, 
nie wiedząc o klęsce pod Warszawą, 
zgodnie z wytycznymi atakowała Wło-
cławek - zamykając sobie w ten sposób 
drogę odwrotu. W tej sytuacji jedy-
nym wyjściem dla oddziałów sowiec-
kich było przekroczenie granicy Prus 
Wschodnich, co też zrobiły 24 sierpnia. 
Tam część z nich została rozbrojona. 
25 sierpnia polskie oddziały doszły do 
granicy pruskiej, kończąc tym samym 
działania pościgowe. 

W wyniku Bitwy Warszawskiej 
straty strony polskiej wyniosły: ok. 4,5 
tys. zabitych, 22 tys. rannych i 10 tys. 

Wojna polsko-bolszewicka rozpo-
częła się krótko po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. Operacja „Wi-
sła” rozpoczęta z rozkazu Lenina już 
18 listopada 1918 roku, była począt-
kiem wojny. Pokonanie Polski było dla 
Lenina celem taktycznym - głównym 
było udzielenie pomocy komunistom, 
którzy w tym samym okresie próbowali 
rozpocząć rewolucję w Niemczech i w 
krajach powstałych z rozpadu Austro-
-Węgier. Walki polsko-bolszewickie 
trwały do października 1919 roku. 
Przerwały je na trzy miesiące rozmowy 
pokojowe, które toczyły się w Moskwie 
i w Mikaszewiczach na Polesiu. Roz-
mowy te były tylko „zasłoną dymną”, 
bolszewicy cały czas bowiem przy-
gotowywali plany inwazji przeciwko 
Polsce. Poza tym uwolnienie części sił 
Armii Czerwonej pozwoliło bolszewi-

Sowiecki szyfrogram
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Stary napis w nowym wydaniu
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Stary napis  
w nowym wydaniu

Opis zdjęć:

1. Ratusz w Dukli obecnie.
2. Widok fragmentu Rynku z Ratuszem na karcie pocztowej 

wysłanej z Dukli w 1900 r. Nakładcą tej pocztówki, wykona-
nej nowoczesną techniką światłodruku, był Kelman Kunzler. 
Szyldu brak, natomiast z prawej strony widoczny jest nad oknem 
napis „PROPINACYA”.

3. Pocztówka światłodrukowa z ok. 1900 r. M Muschl wykorzystywał 
tę samą kliszę fotograficzną do kilku wydań pocztówek. Widoczny 
nad oknem Ratusza, od prawej strony napis „PROPINACYA”

4.  W latach 1880-1891 w dukielskim Ratuszu funkcjonował zajazd 
pocztowy. Na światłodrukowanym widoku Ratusza z ok. 1900 r. 
widoczny jest szyld reklamowy „SPRZEDAŻ MIODU” oraz „PROPI-
NACYA”. Pocztówka Józefa Wellischa

5.  Pocztówka z ok. 1915 r. wykonana jako dwubarwny druk na 
zlecenie F. Soleckiego z Dukli. W pierwszym dziesięcioleciu XX w. 
kolorowe pocztówki dukielskie były rzadkością.

6.  Fragment Rynku z Ratuszem oraz charakterystycznymi sylwet-
kami Żydów. Pocztówka światłodrukowa z ok. 1910 r. nieznanego 
wydawcy.

7.  Inne, późniejsze, wydanie widoku tego samego fragmentu Rynku 
wykonane z tej samej kliszy fotograficznej, lecz nieco inaczej wy-
kadrowane. Zniknął też napis „PROPINACYA, który został wyretu-
szowany, co oznaczało, że w międzyczasie handel wódką został 
zlikwidowany.

zaginionych. Straty zadane Sowietom 
nie są znane. Przyjmuje się, że ok. 25 
tys. żołnierzy Armii Czerwonej poległo 
lub było ciężko rannych, 60 tys. trafiło 
do polskiej niewoli, a 45 tys. zostało 
internowanych przez Niemców. We-
dług odnalezionych w ostatnich latach 
i ujawnionych w sierpniu 2005 roku 
dokumentów Centralnego Archiwum 
Wojskowego, już we wrześniu 1919 
roku szyfry Armii Czerwonej zostały 
złamane przez por. Jana Kowalew-
skiego. Manewr polskiej kontrofen-
sywy udał się zatem m.in. dzięki zna-
jomości planów i rozkazów strony ro-
syjskiej i umiejętności wykorzystania 
tej wiedzy przez polskie dowództwo. 
Bitwa Warszawska została uznana 
za 18. przełomową bitwę w historii 
świata. Zadecydowała o zachowaniu 
niepodległości przez Polskę i zatrzy-
mała marsz rewolucji bolszewickiej 
na Europę Zachodnią. 
Na podstawie literatury przygotowała:  

Krystyna Boczar-Różewicz

Obchody stulecia Bitwy 
Warszawskiej
w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli

W całym kraju zaplanowano kilkaset wydarzeń, upamiętniających polskie zwycię-
stwo z 1920 roku. Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli również planuje włączyć się  
w obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Bitwa toczyła się w dniach od 13 do 25 
sierpnia 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej i zadecydowała o zachowaniu nie-
podległości przez Polskę. Określana jest jako 18. decydująca bitwa w dziejach świata. 
W programie przygotowywanym przez Muzeum we wrześniu odbędzie się wykład 
prof. Andrzeja Olejki o historii uczestnika Bitwy Warszawskiej odznaczonego Orderem 
Virtuti Militari. Odznaczenie to jest najstarszym i najwyższym polskim odznaczeniem 
wojskowym w świadomości społecznej związanym z walką o niepodległość Ojczyzny.  
Z kolei w październiku będzie miał miejsce pokaz broni i umundurowania z czasów 
m.in. wojny polsko-bolszewickiej w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
„San”. Na te wydarzenia serdecznie zapraszamy. 

(Informacja MH-P w Dukli)

15 sierpnia 2020 roku w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej  
w kościele OO. Bernardynów pw. św. Jana z Dukli odbędzie się Msza 
św. za Ojczyznę o godz. 11.00. Po Mszy św. nastąpi złożenie wieńców  
i zapalenie zniczy na placu pod Krzyżem Pojednania.

Serdecznie zapraszamy
 Burmistrz Dukli  gwardian i kustosz Sanktuarium św. Jana z Dukli
 Andrzej Bytnar  o. Tacjan Mróz

u dokończenie ze str. 13

Bitwa Warszawska czyli 
„cud nad Wisłą”

1 lipca br. na dukielskim Ratuszu za-
wisł szyld „PROPINACYA”, który na-
wiązuje do historii naszego miasteczka. 
Powstał on z inicjatywy stowarzyszenia 
Dukla OdNowa. 

„PROPINACYA” wyłączne prawo 
właściciela dóbr ziemskich do produkcji 
i sprzedaży piwa, gorzałki i miodu w ob-
rębie jego dóbr oraz przywilej do spro-
wadzania tych wyrobów z innych miast  
i czerpania z tego tytułu dochodów. 
Sprzedaż pańskiego alkoholu odby-
wała się w karczmie pańskiej, w której 
obowiązywał zakaz sprzedaży obcego 
alkoholu.

Przywilej propinacji dzierżawiony 
był często przez Żydów, sołtysów lub 
karczmarzy, a dochody właściciela 

dóbr z propinacji często przekraczały te  
z innych form działalności. Niejedno-
krotnie pan feudalny zmuszał chłopów 
do zakupu trunków w swoich karczmach 
lub nakładał opłaty na chłopów produ-
kujących napoje alkoholowe na własne 
potrzeby. 

Prawo propinacji znosiło tym samym 
obowiązek sprzedaży alkoholu z miast 
królewskich, a dawało uprawnienia 
właścicielom ziemskim. W Polsce pro-
pinacja wprowadzona została ustawą 
sejmową w 1496 r., a rozpowszechniła  
w XVII wieku.

Propinację zniesiono ostatecznie  
w zaborze pruskim w 1845, w Galicji  
w 1889, a w zaborze rosyjskim w 1898. 

Według innego źródła prawo pro-
pinacji istniało w Galicji w kolejnych 

latach, a wskutek zabiegów galicyjskich 
szynkarzy stowarzyszonych w Central-
nym Związku Krajowym Gospodnio-
-Szynkarskim, w 1905 przewidziano 
ustanie propinacji w 1911 i w tym roku 
miała wejść w życie ustawa o koncesjach 
szynkarskich.

Anna Chłopecka
Transgraniczna Informacja Turystyczna w Dukli
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II Bieg RysiaTrzecie i piąte miejsce 
siatkarek z MOSiR Dukla

Wakacje z Ośrodkiem Kultury
Lary, Łukasz i Marcel  
na pudle

Trzecie i piąte miejsce 
siatkarek z MOSiR Dukla
w wojewódzkim finałowym turnieju Kinder+Sport

w wojewódzkim finałowym turnieju 
Kinder+Sport w kategorii „2ki”. Dwie 
porażki, jak się okazało z późniejszym 
zwycięzcą całego turnieju Kępą Dębica 
I przez wielu trenerów uznawane były za 
najlepsze w całym turnieju. Są to efekty 
ciężkiej i systematycznej pracy naszych 
siatkarek na zajęciach.
W środę w kolejnym dniu finałów do 
turnieju przystąpiła kategoria „4ki”. 
Nasz zespół w składzie: Julia Szczu-
rek, Maja Szwast, Emilka Rąpała, 
Martyna Czaja, Emilka Szczęsny od 
razu zostały „rzucone na głęboką wodę”. 
Trafiliśmy do bardzo mocnej grupy B  
z najlepszym zespołem eliminacji grupy 
niebieskiej UKS 15 Przemyśl I oraz 
MKS V LO Rzeszów IV. W pierwszym 
meczu pomimo porażki z dziewczynami 
z Przemyśla I 2:0 (10:15, 13:15) należą 
się słowa pochwały, gdyż nasze siatkarki 
zagrały naprawdę dobry mecz, było mnó-
stwo ambitnej walki, dobrej i skutecznej 
gry. Mecz z drużyną z Rzeszowa był 
również bardzo emocjonujący i wyrów-
nany. Julia, Martyna, Maja i dwie Emilki 
zagrały siatkówkę na bardzo wysokim 
poziomie sportowym. Zwyciężając 2:1 
(15:7, 11:15, 13:11) awansowały do 

Uczestniczki warsztatów kulinarnych

Warsztaty lizakowe
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Efekty warsztatów zielarskich

Wycieczki po okolicy. Fot. [arch. OK w Dukli]

Start z dukielskiego rynku

Lary i Łukasz „łeb w łeb”

Fot. Anna Misiołek, Anna Chłopecka

W sobotę, 18 lipca 2020 r. z 
dukielskiego rynku 119 biegaczy 
ruszyło na 14 kilometrową trasę II 
Biegu Rysia organizowanego wspól-
nie przez nasz ośrodek oraz Browar 
Dukla. Trasa urozmaicona, trochę as-
faltu, mocnego terenu z podbiegiem 
na szczyt Góry Cergowej, oraz tech-
niczny zbieg w stronę Zakluczyny 
przez “Złotą Studzienkę”. Trasa 
szczególnie w terenie obfitowała w 
dużą porcje błota, biegacze co rusz 
ślizgali się na zbiegach, na podbie-
gach podpierając się często rękoma. 
Najszybciej trasę biegu pokonał 
Lary Zębatka z Rzeszowa z czasem 
1 godz. 2 min. 28 sek. Na drugiej 
pozycji finiszował Łukasz Szumiec 
z Jasła, jego czas 1 godz. 3 min. 25 
sek. Trzeci był przedstawiciel Dukli; 
Marcel Bytnar z czasem 1 godz. 
5 min 35 sek. Biegacze kończyli 
bieg w ścianie deszczu, który dodał 

dodatkowego smaczku rywalizacji. 
Po dekoracji odbyło się losowanie 
fantów ufundowanych przez firmy 
sponsorskie.

Dziękujemy sponsorom: 
Browarowi Dukla Beata, Marek 

Zajdel, Nowemu Stylowi, Nad-
leśnictwu Dukla, Podkarpackiej 
Regionalnej Izbie Turystycznej  
w Rzeszowie, współpracującym: 
Ośrodkowi Kultury w Dukli, GOPR-
-owi, OSP Iwla, OSP Dukla. 

Patronat medialny mieli: 
krosno112.pl, terazkrosno.pl, Te-

leKrosno.pl
Za zdjęcia dziękujemy Ani Mi-

siołek, Ani Chłopeckiej
Wyniki: https://timekeeper.pl/

wp-content/uploads/Overall_Re-
sults-1.pdf

 Mateusz Lorenc Łukasz, Lary i Marcel - 2, 1 i 3 miejsce w II Biegu Rysia

W dniach 23 i 24 czerwca br.w Rzeszo-
wie odbył się wojewódzki finałowy tur-
niej Kinder+Sport. Jest to ogólnopolski 
turniej mini piłki siatkowej, w którym 
mają okazję rywalizować dzieci w 3 ka-
tegoriach wiekowych. Świetnie w tych 
zawodach zaprezentowały się dziew-
częta z naszej sekcji piłki siatkowej. 
We wtorek 23 czerwca do rywalizacji 
przystąpiła kategoria „2ki”. Do Rze-
szowa udaliśmy się w składzie: Klaudia 
Bałuta, Magdalena Piróg oraz Amelia 
Skrzęta. Duży wkład w sam awans do 
finałowego turnieju miała Ula Jakieła, 
która niestety w samym finale nie wzięła 
udziału. Koleżanki zaprezentowały się 
rewelacyjnie. Zajęły 3 miejsce w naszym 
województwie!! Pomimo początkowego 
stresu, gdyż był to dla nich pierwszy 
tak poważny turniej, w każdym meczu 
dziewczęta grały rewelacyjną siatkówkę. 

Dobra zagrywka, świetna współpraca  
w obronie i co najważniejsze skuteczna 
gra w ataku złożyła się na tak świetny 
wynik. Turniej rozpoczęły od zwycię-
stwa z KPS Nowa Dęba IV 2:0 (15:7, 
15:12). Później kolejne zwycięstwo 2:0 
(15:10, 15:7) z UKS 15 Przemyśl II. 
Pierwsza porażka przyszła w pojedynku 
z Kępą Dębica I 1:2 (11:15, 15:11, 4:11). 
Niemniej z 2 miejsca nasz zespół awan-
sował do ćwierćfinału. Tutaj spotkały się 
z drużyną Kępy Dębica II i pewnie zwy-
ciężyły 2:0 (15:7, 15:7). W meczu półfi-
nałowym znów trafiły na drużynę Kępy 
Dębica I i znów niestety musiały uznać 
ich wyższość. Przegrywamy 2:1 (6:15, 
16:14, 11:4). W walce o 3 miejsce wy-
grywamy z UKS 15 Przemyśl I 2:0 (15:9, 
15:13). Ogromny sukces Amelii Skrzęty, 
Klaudii Bałuty i Magdaleny Piróg stał 
się faktem. Dziewczęta zajęły 3 miejsce 
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u dokończenie ze str. 17

Trzecie i piąte miejsce siatkarek  
z MOSiR Dukla

OGŁOSZENIA     PRZETARGI     UCHWAŁY
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2020 r, poz. 65), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 
r., poz.1490) o g ł a s z a

 przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia 
komunalnego Gminy Dukla:

- działka nr 212 o powierzchni 0,05 ha, położona w Zawadce 
Rymanowskiej objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064560/2, 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem „ZN1”- tereny leśne i zieleni- ok.72% i „WS”- 
tereny wód powierzchniowych- ok. 28%. Działka położona 
we wschodniej części wsi, w pobliżu luźnej zabudowy 
zagrodowej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 65) upłynął dnia 18 czerwca 2020 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 1140,00 zł ( wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 150,00 zł.

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

- działka nr 218 o powierzchni 0,03 ha, położona w 
Zawadce Rymanowskiej objęta Księgą Wieczystą 
nr KS1K/00064560/2, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie 
oznaczonym symbolem „ZN1”- tereny leśne i zieleni- 
ok.96% i „R/ZL”- tereny rolne z możliwością zalesienia ok. 
4%. Działka położona we wschodniej części wsi, w pobliżu 
luźnej zabudowy zagrodowej. Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń. 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 65) upłynął dnia 18 czerwca 2020 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 740,00 zł ( wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 100,00 zł.

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

Przetarg odbędzie się dnia 16 września 2020 r. o godz. 9
00

 
w pok. Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Dukli. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby 
prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 10 września 
2020 r. - na konto nr: 13 1130 1105 0005 2141 2520 0038 Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Za dzień wniesienia wadium uważa się 
datę wpływu środków na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie 
nieruchomości.
Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca 
wadium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu 

w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji 
przetargowej:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy 
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób 
reprezentujących dany podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

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

Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna- sprzedaży 
winien liczyć się ze skutkami art. 37 a ( prawo pierwokupu) 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 
2100 z póź.zm.).

Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  
z uzasadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi 
nabywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można 
uzyskać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr 
telefonu 13 432 91 13.

dalszego etapu turnieju. Tutaj trafiły na zespół SP Straszydle. 
Ciężko powiedzieć co było przyczyną bardzo słabej gry dziew-
cząt w pierwszym secie tego pojedynku, gdyż porażka 3:15 nie 
przystoi tak „doświadczonym” siatkarkom. Krótka mobilizu-
jąca rozmowa oraz ogromna determinacja samych dziewczyn 
do pokazania dobrej siatkówki sprawiła, że set 2 wyglądał zde-
cydowanie lepiej co również przełożyło się na wynik – zwy-
cięstwo 15:12. Tie-break przegrywamy 3:11. Wynik tego seta 
bardzo mylący, gdyż nie brakowało w tym secie walki i dobrej 
gry. Zabrakło tylko skuteczności oraz nieco więcej szczęścia. 
Zakończyliśmy rywalizację na etapie ćwierćfinału i ostatecznie 
zostaliśmy sklasyfikowani na 5 miejscu w wojewódzkim fina-
łowym turnieju Kinder+Sport w kategorii „4ki”. 

Skład zespołu MOSiR Dukla w turniejach finałowych:
– „2ki” – Klaudia Bałuta, Magdalena Piróg, Amelia Skrzęta
– „4ki” – Emilka Rąpała, Julia Szczurek, Martyna Czaja, 

Maja Szwast, Emilka Szczęsny
Tekst i fot. Damian Leśniak
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W pasiece

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Łowiectwo i ekologia

Prawo przy porannej kawie ...

Matki z cichej wymiany
Sierpień to miesiąc końca sezonu 

pszczelarskiego. Oczywiście dla tych, 
którzy nie wyjeżdżają na spadź. W sierp-
niu czuwamy bo na dukielszczyźnie od 
czasu do czasu pojawia się obfity pożytek 
nawłociowy. Podkarmiamy pszczoły ma-
łymi dawkami syropu 250 ml codziennie 
lub 500 ml co dwa dni. Większa ilość sy-
ropu zostanie na pewno przeniesiona do 
ula. I może zafałszować nam miód. Jeżeli 
zauważymy napływ nektaru przerywamy 
karmienie. Warunki pogodowe każą nam 
domyślać się, że w tym roku nawłoć może 
dać obfity pożytek. Obfite ulewy zdziesiąt-
kowały pogłowie mszyc więc raczej spadzi 
nie oczekujemy. Mam nadzieję, że się mylę  
i będziemy cieszyć się „czarnym złotem du-
kielszczyzny”. Młodych adeptów pszcze-
larstwa uczulam na to by obserwowali, czy 
pszczoły mają pierzgę. Zdarzyły się już 
lata gdy w sierpniu rodziny nie rozwijały 
się bo brakło pyłku. Bez pyłku rodzina wy-
chowa młode pszczoły, które nie odbudują 
ciałka tłuszczowego. Rodziny od końca 
czerwca przez cały lipiec przynoszą tyle 
nektaru ile potrzebują na własne potrzeby. 
Przypominam, rodziny głodne to rodziny 
podatne na choroby. Podczas wymiany 
starych uli na nowe weźmy pod uwagę 
jego objętość pod ramkami . Będzie nam 
to potrzebne najprawdopodobniej za kilka 
lat. W Niemczech jest już szerszeń azja-
tycki. Ten owad to „kombajn” na pszczoły 
miodne. Nasze podopieczne wiszące  
w „brodach” pod ulem to otwarta stołówka 
dla tego drapieżnika. Szerszeń europejski 

również potrafi atakować pszczoły znajdu-
jące się poza ulem w tzw. „brodach”, ale 
nie robi to tak intensywnie jak przybysz  
z Azji. Ul korpusowy na niskiej dennicy 
łatwo przerobić podkładając półkorpus pod 
korpus gniazdowy. Wtedy pszczoły pod-
wiesza się pod ramkami a nie na zewnątrz. 
Jeżeli mamy zasuwki to pszczołom łatwiej 
jest się obronić przez intruzem. Jeżeli 
gospodarujemy w ulach gdzie nie da się 
zwiększyć kubatury należy to uwzględnić 
podczas wymiany starych uli na nowe.  
W czasie braku pożytku musimy uważać 
by nie sprowokować rabunku. Pamiętajmy, 
że pszczoły miodne mają za zadanie wy-
szukiwanie pożytku. Ul do którego mogą 
dostać się obce pszczoły, czy to poprzez 
złamanie obrony czy szpary, jest dla nich 
łatwym pożytkiem, którym się „poczę-
stują” bez pardonu.

Podsumowując wstępnie rok 2020 na-
leży go uznać za rok z dobrą wiosną. Tak 
jakby wiosenne zimna nie przeszkadzały 
pszczołom w rozwoju. Natomiast czer-
wiec i lipiec na wskutek obfitych opadów 
to miesiące, które wymagały interwencji 
pszczelarza w celu podkarmiania. Wielu 
pszczelarzy zaobserwowało takie oto ta-
kie zjawisko. Rodziny odciągały wiele 
mateczników jakby chciały się wyroić. 
Trudno było zapanować nad tym nastro-
jem. Jednakże nie wychodził rój. Wy-
gryzała się młoda matka i obejmowała 
panowanie w ulu a „stara” matka ginęła 
nie ratując się ucieczką z pszczołami ro-
jowymi. Nowa „królowa” niszczyła resztę 

mateczników i zachowywała się jak matka 
z cichej wymiany. Inni pszczelarze z kolei 
nie mogli zapanować nad rekordową ilo-
ścią rojów. Pszczoły roiły się na potęgę.  
W  mojej pasiece wyszły dwa roje w tym jeden  
z rodziny, która posiadała młodą już matkę 
wygryzioną w tym roku. Czekałem na 
podjęcie przez nią czerwienia. W rodzinie 
nie było już czerwiu otwartego. Sądząc 
więc, że matka nie podejmuje czerwienia 
bo pszczoły nie karmią ją mleczkiem, pod-
dałem ramkę z jajeczkami oczekując, że 
zmuszę pszczoły do wytwarzania mleczka 
pszczelego. Na drugi dzień zauważyłem 
rojące się pszczoły. Rój zebrałem. No to 
teraz trzeba ustalić z którego to ula. Oczy-
wiście minąłem ten ul. Przecież nie „miał 
prawa” się wyroić. Dopiero jak nie znala-
złem „winnego” wróciłem do pominiętego. 
Okazało się, że pszczoły zaczęły budować 
dopiero co matecznik. Matka w roju pod-
jęła czerwienie na drugi dzień od osadze-
nia jej w nowym ulu. Pierwszy raz miałem 
taką sytuację. Do tej pory zawsze poddanie 
czerwiu otwartego skutkowało podjęciem 
czerwienia przez młodą matkę. Nie tylko 
ja miałem taką przygodę. Na wskutek opi-
sanych wyżej zachowań pszczół w mojej 
pasiece tylko trzy „stare” matki przetrwały, 
a planowałem wymienić tylko osiem. 
Niestety nie zapanowałem nad wymianą 
matek. 

Uprawnieni do zachowku…

dzić z przepisów z zakresu zabezpieczenia 
społecznego. Nie muszą to być jednak 
kryteria jedyne. Sąd winien więc rozważyć 
stopień niepełnosprawności organizmu 
i możliwości przywrócenia jego pełnej 
sprawności, ewentualność podjęcia 
innej pracy czy wiek uprawnionego.  
W konkretnym wypadku zaawansowany 
wiek uprawnionego do zachowku może 
przemawiać za przyjęciem, że na tle tego 
przepisu będzie on traktowany jako osoba 
trwale niezdolna do pracy. Nie oznacza 
to jednak automatycznie, że osoba posia-
dająca status emeryta uprawniona jest do 
zachowku w wyższej wysokości.

Jeżeli uprawniony nie otrzymał na-
leżnego mu zachowku bądź w postaci 
uczynionej przez spadkodawcę darowizny, 
bądź w postaci powołania do spadku, bądź 
w postaci zapisu, przysługuje mu prze-
ciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę 
sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia 
zachowku albo do jego uzupełnienia.

Obowiązywanie zasady swobody te-
stowania oznacza, że spadkodawca może 
ustanowić spadkobiercą całego swojego 
majątku dowolną, wybraną przez siebie 
osobę, także spoza kręgu najbliższych 
krewnych. Powstaje zatem konieczność 
ustawowego zabezpieczenia interesów 
osób najbliższych spadkodawcy. W myśl 
wyroku Sądu Apelacyjnego w Krako-
wie z dnia 19 grudnia 2019 r., sygn. akt I 
ACa 379/19 sama instytucja zachowku 
służy urzeczywistnieniu obowiązków 
moralnych.

Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego 
zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom 
spadkodawcy, którzy byliby powołani do 
spadku z ustawy, należą się, jeżeli upraw-
niony jest trwale niezdolny do pracy albo 
jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - 
dwie trzecie wartości udziału spadkowego, 
który by mu przypadał przy dziedziczeniu 
ustawowym, w innych zaś wypadkach - 
połowa wartości tego udziału. 

Kodeks cywilny nie wyjaśnia pojęcia 
trwałej niezdolności do pracy, którym po-

sługuje się w art. 991 § 1 k.c. Trzeba jednak 
przyjąć, że jest to stan, w którym upraw-
niony do zachowku - w chwili otwarcia 
spadku - nie ma zdolności do wykonywania 
jakiejkolwiek pracy. Zgodnie z Wyrokiem 
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, sygn.. akt 
V ACa 229/19, z dnia 7 listopada 2019 
r. oceny, czy w chwili otwarcia spadku 
uprawniony był trwale niezdolny do pracy 
musi dokonać sąd orzekający w sprawie o 
zachowek. Kryteria, jakimi powinien się 
kierować, muszą przede wszystkim pocho-

Zgodnie z ogólnymi regułami nie 
dochodzą do dziedziczenia osoby, które 
zostały uznane za niegodnych, a także 
małżonek wyłączony od dziedziczenia 
w trybie art. 940 k.c. oraz małżonek,  
w stosunku do którego orzeczono separację, 
osoby wydziedziczone przez spadkodawcę 
w testamencie, osoby, które odrzuciły 
spadek oraz osoby, które zawarły umowę 
o zrzeczeniu się dziedziczenia. W takich 
sytuacjach, zgodnie z ustawą, dochodzą do 
dziedziczenia zstępni niegodnego, wydzie-
dziczonego, osoby, która odrzuciła spadek, 
a gdy chodzi o zrzekającego się dziedzi-
czenia, zstępni tacy dochodzą do dziedzi-
czenia jedynie wówczas, gdy z umowy 
wynika, że zrzeczenie się nie obejmuje ich. 
Osoby takie zatem stają się uprawnionymi 
do zachowku. 

W myśl art. 997 k.c. jeżeli upraw-
nionym do zachowku jest zstępny spad-
kodawcy, zalicza się na należny mu za-
chowek poniesione przez spadkodawcę 

koszty wychowania oraz wykształcenia 
ogólnego i zawodowego, o ile koszty te 
przekraczają przeciętną miarę przyjętą  
w danym środowisku. Koszty, będą prze-
kraczać przeciętną miarę przede wszystkim 
wtedy, gdy wysoki poziom wykształcenia 
i wychowania jednego z dzieci zostaje 
osiągnięty kosztem pozostałych. Dotyczy 
to także sytuacji, gdy taki zdecydowanie 
wyższy poziom odnosi się do dzieci z jed-
nego małżeństwa w porównaniu z dziećmi  
z innego małżeństwa spadkodawcy. W 
myśl art. Roszczenia uprawnionego z tytułu 
zachowku oraz roszczenia spadkobierców  
o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń 
przedawniają się z upływem lat pięciu od 
ogłoszenia testamentu. 1007 k.c. roszcze-
nie przeciwko osobie obowiązanej do uzu-
pełnienia zachowku z tytułu otrzymanych 
od spadkodawcy zapisu windykacyjnego 
lub darowizny przedawnia się z upływem 
lat pięciu od otwarcia spadku.

Natalia Belcik 
radca prawny

Status prawny  
dzikich zwierząt 

W odniesieniu do dzikich zwierząt pol-
skie ustawodawstwo posługuje się zróż-
nicowaną terminologią. Prawo ochrony 
przyrody określa je mianem „zwierząt 
dziko występujących” i obejmuje tym po-
jęciem zarówno zwierzęta niepochodzące 
z hodowli, jak i te wprowadzone do środo-
wiska przyrodniczego w celu odbudowy 
lub zasilenia populacji. Nieco inną, acz 
zbliżoną definicję „zwierząt wolno żyją-
cych (dzikich)” zawiera ustawa o ochro-
nie zwierząt. Tym pojęciem ustawodawca 
objął ,,zwierzęta nieudomowione żyjące  
w warunkach niezależnych od człowieka”. 
Natomiast określenie „dziko występujące 
zwierzęta’’ znajdujemy w Prawie ochrony 
środowiska oraz w Prawie łowieckim. 

Na gruncie prawa publicznego zwie-
rzęta żyjące na wolności uznaje się za 
dobro publiczne. Uznanie danego dobra za 
dobro publiczne jest sposobem realizacji 
dobra wspólnego i wskazuje, że zostało 
ono objęte ochroną oraz opieką państwa, 
które jednocześnie może regulować za-
sady korzystania z tego dobra. Zbiór dóbr 
publicznych wyznaczają normy konsty-
tucyjne i ustawowe. Dobro publiczne 

charakteryzuje się tym, że zostało uznane 
przez ustawodawcę za dobro, którego 
używanie zaspokaja jakiś cel publiczny, 
czyli realizowany bądź chroniony przez 
państwo. Realizacja tego celu stanowi 
zadanie państwa, a tym samym jednego 
z podmiotów sprawujących władzę wy-
konawczą. W odniesieniu do zwierząt 
żyjących na wolności wynika to z art. 5 
i 74 Konstytucji RP, które zobowiązują 
władze publiczne do ochrony środowi-
ska. Ponieważ te zwierzęta stanowią jego 
integralną część, do konstytucyjnych 
obowiązków organów państwa należy za-
liczyć zarówno zapewnienie im ochrony, 
jak i dbanie o ich dobrostan. Realizując 
obowiązki konstytucyjne w tym zakresie, 
ustawodawca ustanowił w art. 4 ustawy  
o ochronie przyrody ogólny obowiązek 
dbałości o przyrodę ,,będącą dziedzictwem 
i bogactwem narodowym’’. Zgodnie z art. 
21 ustawy o ochronie zwierząt, zwierzęta 
wolno żyjące stanowią dobro ogólnonaro-
dowe i powinny mieć zapewnione warunki 
rozwoju oraz swobodnego bytu. Pojęciem 
,,dobra ogólnonarodowego’’ posługuje się 
także Prawo łowieckie w odniesieniu do 
zwierząt łownych.

Dla myśliwych najważniejsze znacze-
nie ma status prawny podgrupy zwierząt 
żyjących na wolności, czyli zwierząt 
łownych (zwierzyny). Art. 2 Prawa ło-
wieckiego określa je jako dobro ogólno-
narodowe stanowiące własność Skarbu 
Państwa. 

 Opracował na podstawie artykułu 
 z ,,Braci Łowieckiej,,  

Bartosz Szczepanik

Humor myśliwski
Uciekinier
Dwaj myśliwi po raz kolejny spoty-

kają się w kniei:
- Co tak często jeździsz na 

polowanie?
- Nie mam żony, dzieci, tak więc 

rozumiesz. Ale czemu ty jesteś tu tak 
częstym  gościem?

- A bo ja mam nie tylko żonę i dzieci, 
ale ostatnio i teściową!

Strach
Synek wypytuje tatusia, który wrócił 

z afrykańskiego safari:
- A nie bałeś się lwa?
- Ależ skąd!
- A słonia?
- Też nie.
- A lwa i słonia razem?
- Nie bałem się.
- To czemu boisz się mamy?
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Złota myśl J „ P o d ą ż a j  z a  s e rc e m ,  a l e  z a b i e r z  t e ż  ro z u m  
    . . .  t a k  n a  w s z e l k i  w y p a d e k ”

Glicynia  
(Wisteria sinensis)W krainie rondla i patelni

Smacznego!

Wędrówki do Ciechani

Glicynia w ogródku działkowym zaprzyjaźnionego z gazetą 
prawnika. Fot. właściciel

Maria Walczak i Bogdan Staroń. Fot. spotkany pieszy

Odpoczynek i posiłek na punkcie widokowym

Fot. Maria Walczak
Łąki na trasie na Ciechanię

Rowerem po okolicy

Na bób czekam cały rok. Ta roślina ma w sobie coś wy-
jątkowego i sprawia, że trudno się od niej oderwać. Być może 
dlatego, że nieodłącznie kojarzy się z latem? Znam wielu fanów 
bobu. Większość z nas wybiera bób w tej najbardziej klasycznej 
wersji – ugotowany w wodzie, posolony i, jeszcze ciepły, łuskany  
z łupin – to z tego warzywa można przygotować wspaniałe po-
trawy. Dzisiaj przepis na sałatkę.

Sałatka z bobu, fety i pomidorów
Lekkie i zdrowe danie, które z powodzeniem zastąpi latem obiad lub kolację.
Składniki:

• 300 g świeżego bobu,
• 3 średnie pomidory,
• ser feta,
• oliwa z oliwek,
• sól i pieprz.

Przygotowanie:
Ugotowany w osolonej wodzie bób obierz ze skórki i wsyp do miski. Umyte 

pomidory obierz i pokrój w kostkę na desce; dosyp do bobu. Dodaj oliwę, sól, pieprz 
i dobrze wymieszaj. Całość posyp pokrojoną w kostkę fetą. Sałatkę podawaj z grzan-
kami z ciemnego pieczywa lub pitą.

Rowerem 
po okolicy 
z Wrocanki przez 
Wrocankę do Wrocanki

5 lipca br. wyruszyliśmy z Wro-
canki przez Niżną Łąkę-Machnówkę-
Zręcin-Chorkówkę-Żeglce-Kopytową-
Łubno-Łajsce-Nowy Glinik-Wrocankę,  
a powrót przez Tarnowiec- Potakówkę-
-Chlebną-Jedlicze-Żarnowiec-Zręcin 
-Machnówkę- Niżną Łąkę do Wrocanki.

Obie Wrocanki są pięknie położo-
nymi miejscowościami, a ich mieszkańcy 
od wielu lat sympatyzują ze sobą. Trasę 
przejazdu wyznaczył Boguś, biorąc pod 
uwagę mój wiek i nienajlepszy rower.

Mijane przez nas miejscowości od-
krywały swoje piękno przyrodnicze  
i kulturowe. Naszą uwagę zwróciły opisy 
-metryczki -dwujęzyczne /po polsku  
i słowacku/ znajdujące się przy kaplicz-
kach przydrożnych. Myślę, że można  
u nas takie zrobić. Perełką naszego 
szlaku rowerowego było Sanktuarium 
Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu, 
otoczone pięknym ogrodem. Szum 
pszczół na starych obsypanych kwieciem 
lipach pomógł nam odpocząć po ciężkiej 
drodze.

Często dochodzi do ciekawych sytu-
acji związanych z tą samą nazwą dwóch 
miejscowości np; samochody zatrzymują 
się i kierowca pyta: gdzie jest masarnia, 
odpowiadamy że w drugiej Wrocance. 
Czasem listy kierowane są nie do właści-
wej Wrocanki. Starsi mieszkańcy pamię-
tają pytania, czy jesteśmy z Wrocanki od 
towarzysza Kani. Gdy właściciel masarni 
Wrocanka rozpoczął remont kamienicy 
w Dukli moje koleżanki myślały, że to 
z mojej Wrocanki, ale jak to w takich 
małych miejscowościach bywa, wszyscy 
się znają, stwierdziłam że to z tej drugiej 
przy Tarnowcu.

Maria Walczak

Wędrówki do Ciechani
Nasze wędrówki zaplanowane do Ciechani wreszcie się spełniły. Niby pusta dolina, 

lecz pełna pięknej natury. Pusta bo wyludniona, mała wieś łemkowska, pięknie położona, 
zawiera ślady dawnego życia w postaci; drzew owocowych, fundamentów niemieckiej 
straży granicznej, cmentarza, cerkwiska i kamiennej kapliczki. Malowniczą dolinę ota-
czają piękne kwietne łąki o tej porze roku zdominowane przez bukwicę, jastruny, macie-
rzanki, dzwonki, chabry i goździki na których uwijały się pracowite pszczoły i dostojne 
motyle. Jak pyszne są kanapki zjadane na tej łące, warto się o tym osobiście przekonać. 
Po deszczach potoki były wezbrane, ale przy pomocy panów przewodników z Magur-
skiego Parku Narodowego udało się je pokonać. 

Dziękujemy naszym organizatorom Tomkowi i Adamowi, oraz przewodnikom  
z MPN.

Tekst i fot. Maria Walczak

Glicynia (Wisteria sinensis ’purple)

Jest to zjawiskowe, silnie rosnące pnącze. Należy do wyjątkowo długowiecznych 
roślin. Owija się wokół podpór dorastając do około 10 m wysokości, dlatego wymaga za-
stosowania odpowiednio wytrzymałych podpór. Dobrze sobie radzi w naszym klimacie, 
młode sadzonki mogą przemarzać w czasie mrozu. Kwiaty ma fioletowe o motylkowym 
kształcie, zebrane w zwisające grona. Delikatnie pachnące kwiatostany osiągają około 
30-50cm wysokości. Kwitnie na przełomie maja/czerwca, często powtórnie w sierpniu 
lecz mniej obficie.

 Przez pierwsze 3 lata od posadzenia glicynia rośnie wolno i wymaga szczególnej 
dbałości. Po tym czasie rośnie silnie. Młode rośliny wymagają okrycia na zimę. Najlepiej 
rosną na pergoli, trejażach i altanach. 

zdjęcie na okładce
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