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Złota myśl:

Dukla na mapie
czytającej Polski

„Trzeba mieć swoje zdanie....
Ludzie głupieją hurtowo, a mądrzeją detalicznie.”
(Wisława Szymborska)

W październikowym numerze:

W ramach Narodowego Czytania 5 września 2020 r. na dukielskim Rynku o godzinie 11.00 został przeczytany fragment „Balladyny” Juliusza Słowackiego.
Inicjatorką i organizatorką wydarzenia
była pani Józefa Winnicka-Sawczuk,
radna powiatu krośnieńskiego i nauczycielka Szkoły Podstawowej w Dukli.
Organizatorami Narodowego Czytania
w Dukli była Gmina Dukla z Transgraniczną Informacją Turystyczną w Dukli,
Starostwo Powiatowe w Krośnie, Sołectwo
Teodorówka, Ośrodek Kultury w Dukli,
SK Caritas przy Szkole Podstawowej w
Dukli, Zakład Karny w Łupkowie - oddział
zewnętrzny Moszczaniec oraz Muzeum
Historyczne-Pałac w Dukli.
„Balladyna” przyciągnęła na dukielski Rynek liczne grono Słuchaczy.
Bardzo dziękujemy każdemu z osobna za
obecność.

Przeczytano drugi akt dramatu Juliusza
Słowackiego.
Role odczytali:
- Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar - narrator,
- Wiceburmistrz Dukli Łukasz Piróg
- Kirkor,
- Dyrektorka Ośrodka Kultury w Dukli
Małgorzata Walaszczyk-Faryj - Wdowa,
- Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dukli Małgorzata Bielec
- Goplana,
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dukli
Jerzy Pęcak - Filon,
- Radny Rady Miejskiej w Dukli Bogdan
Maciejewski – Pustelnik,
- Radna Powiatu Krośnieńskiego Maria
Parylak - Dziewice,

Awers kartki wydanej z okazji Narodowego
Czytania 2020

- przedstawiciele Zakładu Karnego w Łupkowie – oddział Moszczaniec – Maciej
Drozd - Skierka i Ernest Drozd - Grabiec,
- pracownik Urzędu Miejskiego w Dukli
Agnieszka Matusik - Balladyna,
- pracownik Ośrodka Kultury w Dukli Katarzyna Błaż - Alina,
- mieszkaniec wsi Teodorówka Maciej Żarnowski – Chochlik, Głos z wierzby,
- przedstawicielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku Melania Romańczak-Głód
- Swaty,
- uczeń Szkoły Podstawowej w Dukli Olaf
Drozd - Młodzieńcy.
ciąg dalszy na str. 5 u
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Dzień Nauczyciela,
czyli Dzień Edukacji
Narodowej
14 października obchodzić będziemy tradycyjnie Dzień Nauczyciela, który obecnie zwany jest Dniem Edukacji Narodowej.
Zawód nauczycielski, kiedyś bardzo prestiżowy, dzisiaj stracił
wiele ze swego splendoru. Sięgnęłam do źródeł, aby przypomnieć
kilka zapomnianych faktów. Dzień Nauczyciela wprowadziła
uchwalona 27 kwietnia 1972 roku ustawa zwana Kartą praw
i obowiązków nauczyciela. Zmieniła jej nazwę na Dzień Edukacji
Narodowej ustawa z 26 stycznia 1982 roku, w wyniku wejścia w
życie Karty Nauczyciela, w której ustawodawcy zapisali, że 14
października będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej,
aby upamiętnić rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej.
Dodano zapis, że jest to święto wszystkich pracowników oświaty.
Komisja Edukacji Narodowej została utworzona z inicjatywy
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana 14 października 1773 roku przez Sejm Rozbiorowy. Pierwszym prezesem KEN został biskup wileński Ignacy Jakub Massalski, który
jak podają źródła narobił wielu nadużyć finansowych w szkołach
litewskich i w 1776 został usunięty z tego stanowiska. Członkami
Komisji byli posłowie wywodzący się z rodzin magnackich: Adam
Kazimierz Czartoryski, Joachim Chreptowicz, Ignacy Potocki,
Andrzej Zamoyski, biskup Michał Poniatowski, August Sułkowski, Antoni Poniński.
W takie Dnie Nauczyciela składałam, kiedy jeszcze byłam
uczennicą, swoim nauczycielom życzenia.
Dzisiaj w imieniu własnym i Redakcji miesięcznika składam
podziękowanie:

dla wszystkich Nauczycieli za ich trud wkładany w kształtowanie młodych umysłów.
Życzę zdrowia, wielu radosnych chwil w życiu,
a także satysfakcji
z wykonywanej pracy i zadowolenia ze swoich
wychowanków.

Krystyna Boczar-Różewicz
Dla miłośników poezji dołączam wiersze naszego lokalnego
poety z Równego pana Adama Czai, które poświecił swojej
wychowawczyni.
Wiersze dla Pani Teresy Szpyt
***
Wystarczy tylko spojrzeć na pożółkłe już zdjęcia, na stare liceum
a już rodzą się wspomnienia – te od języka polskiego aż po
matematykę
wystarczy tylko spojrzeć na pożółkłe już zdjęcia, na stare liceum.
Książki
Niby tylko zapisane kartki
a to cały mój majątek, bogactwo moje całe
niby tylko zapisane kartki.
Piękne życie
Kwiaty, obrazy, poematy piękne są
a wystarczy tylko człowiekiem być, by pięknie żyć
kwiaty, obrazy, poematy.
str. 3

wiadomości

Przebudowa drogi w Cergowej
i Łękach Dukielskich
Gmina Dukla 21 sierpnia 2020 r. przystąpiła do realizacji
zadania ”Przebudowa drogi gminnej w Łękach Dukielskich Nr
G114501 R (Myszkowskie) oraz drogi gminnej w Cergowej Nr
G 114527R”.
Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych
w ramach zawartej umowy 3 czerwca 2020 r. z Wojewodą Podkarpackim. Wysokość dofinansowania wynosi 60% całkowitych

rzeczywistych kosztów kwalifikowalnych zadania. W chwili
obecnej w Cergowej została położona nawierzchnia asfaltowa,
a na Myszkowskim przygotowano drogę do położenia nawierzchni.
Umowa z wykonawcą robót, którą jest STRABAG Sp. z o.o. z
Pruszkowa została podpisana w 7 sierpnia 2020 r. Całkowita wartość zadania zgodnie z umową przetargową wynosi 711 832,55 zł.
kbr, fot. str. 18

Konserwacja dachu
Domu Ludowego w Wietrznie
14 września zakończono konserwacje dachu Domu Ludowego w Wietrznie. Powierzchnia malowanego dachu to 672 m2.
Wykonawcą robót była firma Eko Dach Grzegorz Hejnar. Całkowity koszt konserwacji wyniósł 20 972,96 zł.
kbr, fot. str. 18

Odbudowa chodnika
na ul. Cergowskiej w Dukli
Na przełomie sierpnia i września br. trwały prace przy odbudowie chodnika na ul. Cergowskiej w Dukli po awarii kanalizacji.
Wykonawcą robót była firma KARGUM Adam Kargul. Całkowity koszt odbudowy chodnika po awarii wyniósł 58 721,42 zł.
kbr, fot. str. 18

Oświetlenie drogowe w Teodorówce
Pod koniec sierpnia zostało wykonane oświetlenie drogowe
w Teodorówce w kilometrażu 40+565 i 40+950. Postawiono 13
słupów oświetleniowych wraz z lampami, kable ziemne i szafę
oświetleniową. Oświetlenie wykonała firma Almax Aneta Liwosz

ze Świerzowej Polskiej, zgodnie z umowa zawartą 24.06.2020 r.
Inwestycja sfinansowana została z budżetu gminy Dukla. Całkowity koszt prac wyniósł 73 485,00 zł.
kbr, fot. str. 18

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W DUKLI PONOWNIE OTWARTY
GPSZOK w Dukli czynny od dnia 1 sierpnia 2020 r. we wtorki i soboty w godzinach 7.30-14.30
Burmistrz Dukli
Andrzej Bytnar
str. 4
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Regionalne Centrum
Kultury w Równem
Regionalne Towarzystwo Historyczne
w Równem realizuje zadanie pn.: „Regionalne Centrum Kultury w Równem-rozwój infrastruktury kultury na wiejskich
terenach Gminy Dukla, Podkarpacie”.
W ramach zadania jest wykonywana modernizacja elewacji budynku sali Domu
Ludowego i pomieszczeń Regionalnego
Centrum Kultury wraz z wymianą okien
i drzwi zewnętrznych.
Na realizację zadania Regionalne Towarzystwo Historyczne w Równem otrzymało
dofinansowanie w ramach Programu
Infrastruktura Kultury z Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie
200 000,00 zł oraz dotację celową na realizację zadania ze środków Gminy Dukla
w wysokości 90 000,00 zł. Wnioskodawcami dotacji i osobami statutowo upoważnionymi do reprezentowania podmiotu
RTH w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów są Krzysztof Buczek – Prezes
Zarządu i Mariusz Folcik – Sekretarz.
Termin wykonania zadania 01.06.2020r.
do dnia 30.11.2020r.
Stowarzyszenie RTH dba o rozwój kultury w miejscowości Równe organizując

Naprawa drogi dojazdowej
do wiertni w Teodorówce
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA po zakończeniu inwestycji na Wiertni
Draganowa 1 i Draganowa 4 w czerwcu i lipcu br. wykonało naprawy nawierzchni drogi
gminnej nr 11453R, zniszczonej w czasie prowadzonych prac na wiertniach przez ciężkie
pojazdy, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 993 w miejscowości Teodorówka do
skrzyżowania działki 805/1 z działką 747 oraz odcinka drogi od skrzyżowania działki
805/1 z działką 747 w kierunku Góry Iwielskie. Prace obejmowały: ułożenie dwuwarstwowej warstwy bitumicznej, utwardzenie powierzchniowe nawierzchni, wyprofilowanie, utwardzenie i zamiałowanie poboczy. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo
Transportowo-Budowlane „Huta” z Odrzechowej.
kbr

Marszałek Józef
Piłsudski wraca do Dukli
Od września br. na placu koło Starego
Magistratu trwa budowa. Mieszkańcy
interesują się co tam będzie. Otóż, przedmiotem inwestycji jest budowa pomnika
Marszałka Józefa Piłsudskiego i urządzenie otoczenia pomnika. Do tej pory został
rozebrany mur wys. 40 cm otaczający plac,
usunięty został trawnik, krzewy i figura
kobiety w ludowym stroju, która została
przeniesiona na plac przed Transgraniczne
Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli.
Wylany został fundament pod postument
i odlany postument. Popiersie Marszałka
jest już gotowe. Prace zostaną zakończone
nr 354

do końca października, a odsłonięcie pomnika Marszałka planowane jest na 11 listopada w święto odzyskania niepodległości przez Polskę. Gmina Dukla w znacznej
części pozyskała fundusze na tę inwestycję
z Instytutu Pamięci Narodowej.
Popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego zostało przekazane uroczyście na
dukielskim rynku przez szwadron ułanów
Korpusu Ochrony Pogranicza społeczeństwu Dukli 29 maja 1938 roku. Zostało
postawione na postumencie przed magistratem i stało tam do czerwca 1940 roku,
kiedy to Niemcy ściągnęli go i ślad po nim

imprezy i spotkania kulturalne, często o
tematyce dotyczącej odchodzących w zapomnienie tradycji i zwyczajów.
Z pomieszczeń Regionalnego Centrum
Kultury w Równem będą mogły korzystać
wszelkie organizacje i stowarzyszenia wiejskie, młodzież szkolna, nauczyciele z którymi
współpracujemy oraz mieszkańcy wioski.
Mariusz Folcik
Regionalne Towarzystwo Historyczne
w Równem, fot. str. 18

Dukla na mapie
czytającej Polski
u dokończenie ze str. 2

Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Andrzej Krężałek przybliżył
historię powstania dramatu. Wartę honorową przy fladze Polski pełnili niezastąpieni harcerze z 6 DH Iskra w Dukli.
Oprawę muzyczną zapewniły Józefa
Winnicka-Sawczuk, Izabela Dubis i Wiktoria Jakieła.
Po uroczystości uczestnicy mogli przybić pamiątkową pieczątkę na specjalnie
przygotowanej kartce okolicznościowej.
Dla osób, które nie mogły wziąć udziału
osobiście, prowadzona była transmisja na
żywo na profilu Transgranicznej Informacji
Turystycznej w Dukli.
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do zorganizowania
uroczystości oraz mieszkańcom i turystom,
którzy towarzyszyli nam przy czytaniu.
Anna Chłopecka
Agnieszka Matusik
Transgraniczna Informacja Turystyczna
w Dukli
Fot. Jacek Koszczan
zaginął. Miejmy nadzieję, że w tym roku
Marszałek Piłsudski wróci na dawne miejsce po 80 latach nieobecności. Szczegóły
historii pomnika przed II wojną światową
i obecnie znajdziecie Państwo w następnym numerze Dukli.pl/DPS.
Krystyna Boczar-Różewicz
str. 5

Renowacja pomnika św.
Jana z Dukli zakończona

były wspólne obchody imienin oraz
urodzin. Seniorzy chętnie czytali książki,
prasę, wspólnie wymieniając poglądy oraz
dzieląc się informacjami. Szkoda, że lato
tak szybko się kończy, ale nadchodząca
jesień w naszym Klubie będzie pracowita
i pełna atrakcji.

Trwające od czerwca prace konserwatorskie przy pomniku św. Jana z Dukli, ustawionego na skwerze przed klasztorem OO. Bernardynów, zostały zakończone i możemy podziwiać kunszt kamieniarski budowniczego pomnika, jak również konserwatora. Pomnik
został wykonany przez firmę kamieniarską Stanisława Majerskiego z Przemyśla w 1929
roku. Autorstwo rzeźby jest nieznane. Prace konserwatorskie poprawiły stan techniczny
pomnika i przywróciły mu oryginalny wygląd. Koszt prac to 46 740,00 zł brutto. O zakresie
wykonanych prac pisałam w nr sierpniowym Dukli.pl/DPS z tego roku.
Rzeźba św. Jana z Dukli, patrona naszej Ojczyzny i kościoła OO. Bernardynów w Dukli
z rękoma uniesionymi ku niebu umieszczona jest na wysokim, rustykowanym cokole, zbudowanym z różnej wielkości kamieni z Rymanowa na przedpolu bramy głównej prowadzącej na dziedziniec frontowy kościoła OO. Bernardynów. Na cokole od frontu znajduje się
godło Polski i napis: Błogosławiony Janie z Dukli Módl się za nami 1929. Pomnik wpisany
jest do rejestru zabytków. Warto się mu przyglądnąć.
Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. okładka

Publikujemy wiersze laureatek klubowego konkursu literackiego :
O tygodnia się cieszymy,
na wycieczkę pojedziemy.
Uśmiechnięte wszystkie Baby,
bo jedziemy dziś w Bieszczady.
Małą pętlą szybko mkniemy,
na dziesiątą zdążyć chcemy.
Dla Seniorów to uciecha,
bo w Cisnej na nich kolejka czeka.
Atrakcja jest zapewniona,
lecz pogoda nie uzgodniona.
Bagatela! Czy to w deszczu czy w upale,
nie przeszkadza nam to wcale.
Takie zdolne z nas Seniorki,
chcemy jeszcze zwiedzić
inne zakątki naszej pięknej Polski.
Janina Bałon – 1.miejsce

Lato w Gminnym Klubie
Seniora w Dukli
Letnia, słoneczna pogoda zachęcała naszych Seniorów do aktywnego spędzania
czasu, spacerów , pieszych wędrówek oraz wycieczek.
17 lipca 2020 wyruszyliśmy w Bieszczady. Głównym celem naszej wycieczki
był przejazd Bieszczadzką Kolejką Leśną
na trasie Majdan - Balnica - Majdan. Trasa
kolejki biegła głównie leśnymi terenami.
Podczas przejazdu w zabytkowych wagonach ciągniętych przez lokomotywy
z lat 1977-1980 Seniorzy podziwiali prze-

Podczas jazdy kolejką wąskotorową w Bieszczadach

str. 6

piękne widoki, robili pamiątkowe zdjęcia.
Podczas półgodzinnej przerwy w podróży
uczestnicy mogli zakupić pamiątki oraz
miejscowe specjały. Podróż koleją dała
Seniorom możliwość bliższego kontaktu
z naturą. Wycieczkę zakończyło wspólne
grilowanie, podczas którego rozstrzygnięto
konkursu literacki .
W naszym klubowym konkursie wzięło
udział 10 uczestników.
Seniorzy ułożyli własne,
piękne i wyjątkowe wiersze, teksty piosenek oraz
rymowanki.
W wyniku głosowania I
miejsce zajęła pani Janina
Bałon, II miejsce pani Maria Baran, III miejsce pani
Maria Landa. Wszystkim
Seniorom dziękujemy za
zaangażowanie oraz twórczą pracę, serdecznie gratulujemy życząc dalszych
literackich sukcesów !
W sierpniu zorganizowany został wyjazd do
Pustelni św. Jana z Dukli.
W małym kościółku odbyła
się msza w intencji Senio-

Wycieczka do Złotej Studzienki

rów, następnie przy wspólnym ognisku
piekliśmy kiełbasę i śpiewaliśmy piosenki.
Serdecznie dziękujemy ojcu Tadeuszowi
za wspólną modlitwę oraz pyszne rogaliki.
Kolejną sierpniową atrakcją była piesza
wycieczka do „Złotej Studzienki”. Nasze
dzielne Seniorki sprawnie pokonały leśną
trasę. Pomimo, iż piękna sierpniowa pogoda dała nam się we znaki, odwiedziny
u św. Jana pozostawiły w pamięci Uczestników wiele radosnych wspomnień.
W ramach stałych zajęć naszego Klubu
organizowane były zajęcia plastyczne i manualne, które pobudzały wyobraźnię, zmuszały uczestników do kreatywnego i twórczego myślenia. Podczas zajęć stosowano
ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację. Okazją do tworzenia wspólnych
przeżyć, wzmacniania więzi oraz integracji
nr 10/2020

Transformens rozpoczął
„Zakończenie wakacji”
W ostatnie w tym roku wakacyjne niedzielne popołudnie,
na dukielskim rynku, odbyło się „Zakończenie wakacji”
zorganizowane przez Ośrodek Kultury w Dukli. O godzinie 16.00 rozpoczęliśmy pokazem dwuipółmetrowego robota
– transformers – co ucieszyło nie tylko małych miłośników
science fiction, ale i tych nieco starszych. Bumblebee zaprosił do zabawy troje dzieci, z którymi porozmawiał i poprosił
o wykonanie zadań, za który wręczył trzy medale za odwagę,
mądrość i siłę. W innej części rynku dostępna była strefa
drewnianych gier wielkoformatowych – przeciąganie liny zaangażowało prawie wszystkie dzieci zebrane na rynku, a „kółko i krzyżyk” w formacie xxl było rozrywką dla całej
rodziny. Natomiast trampoliny i dmuchane zjeżdżalnie oblegane były przez najmłodszych.
Na zakończenie sierpniowego wieczoru zapłonęły ognie piekielne, a zebraną publicznością zawładnęły diabły. To wszystko za sprawą niezwykłego widowiska przygotowanego
przez Krakowski Teatr Uliczny - Scena Kalejdoskop. W spektaklu zobaczyliśmy tragikomiczną postać Don Juana fascynującego, impulsywnego kochanka – którego charakter
doprowadził go do zguby i trafił, w rezultacie swoich czynów do piekła. Przez cały czas
trwania imprezy organizatorzy zapewnili nieodpłatne korzystanie ze wszystkich atrakcji
przygotowanych w ramach „Zakończenia wakacji”.

Przełęcz Dukielska piękna kraina,
Od słowackiej granicy się zaczyna.
Gdy masz więcej czasu, na spacer idź do
lasu.
Tam znajdziesz zakątek ciszy,
Gdzie tylko śpiew ptaków się słyszy.
Tam zaczerpniesz świeże powietrze,
Choć przy silnym wietrze.
Za naszą Górę Cergową bym się nie
zamieniła,
Bo za nią bym tęskniła.
U jej stóp się urodziłam,
swoje lata przeżyłam, tutaj najlepiej się
czuję .
A ,że świata nie zwiedziłam nigdy nie
żałuję.
Maria Baran – 2. miejsce
Obok parku w Dukli wielka kamienica,
a ponad jej drzwiami zielona tablica,
a za tymi drzwiami mieszkają Seniorzy
i czekają na to, że wszystkim lepiej się
ułoży.
Zdarzają się takie dni, budzę się wcześnie
rano
i zawsze czuje to samo, że dziś będzie dobry
czas
i nic złego nie spotka nas.
Maria Landa – 3. miejsce
Aleksandra Okońska-Szczurek
Fot. str.12
Norbert Uliasz, fot. str. 12
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Tajemnica Virtuti
Militari nr 1999,
czyli o wojnie 1920 roku inaczej
W czwartkowe popołudnie 24 września
br. w Muzeum Historycznym –Pałac w
Dukli można było wysłuchać niezwykle
ciekawego i wzruszającego wykładu prof.
Andrzeja Olejko. Wykład, a może raczej
opowieść profesora dotyczyła historii orderu Virtuti Militari Juliana Michańczyka
urodzonego na kresach wschodnich w
Wojniczach na terenie obecnej Białorusi,
który brał udział w wojnie 1920 roku. Za
męstwo na polu walki, za zachęcanie innych żołnierzy do walki został odznaczony

przez ówczesne władze wojskowe orderem
Virtuti Militari III klasy. Jak okazało się
w dalszej części opowieści ów Julian Michańczyk to brat dziadka Franciszka prof.
Andrzeja Olejko. Historia jest ciekawa z
tego względu, że na strychu domu Michańczyków przetrwały dokumenty, świadczące
o nadaniu mu orderu, natomiast nie wiadomo co stało się z samym orderem. Kolejna ciekawostka jest fakt, że pomyłka w
nazwisku Michańczyk, którą zrobił pisarz
wojskowy zamiast „ń” napisał „l” spowo-

dowała, że Julian Michańczyk przez lata
nie pobierał należnego mu uposażenia
z tytułu odznaczenia orderem.
Sala wykładowa w muzeum wypełniona
była po brzegi, zgodnie z zastosowaniem
obowiązujących przepisów sanitarnych.
W wykładzie uczestniczył także zastępca
burmistrza Dukli Łukasz Piróg.
Order Wojenny Virtuti Militari –
najwyższe polskie odznaczenie wojenne,
nadawane za wybitne zasługi bojowe.
Jest jednym z najstarszych orderów wojennych na świecie. Ustanowiony w 1792
roku przez króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego, dla uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami podczas
wojny polsko-rosyjskiej. Reaktywowany
w 1919 roku. Dzieli się na pięć klas.
Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str. 12

Dukla wpisana w dzieje piwowarstwa
Tradycje piwowarskie na ziemiach
polskich sięgają najdawniejszych czasów.
Piwo było popularnym napojem podawanym w trakcie ważnych uroczystości, co
potwierdzają zapisy w najstarszych dokumentach. W „Kronice polskiej” (Cronica
Polonorum) Gall Anonim opisuje m.in.
biesiadę podczas „postrzyżyn Siemowita”,
na której gospodarz uraczył gości hojnie
piwem. Z kolei kronika biskupa i kronikarza Thietmara z Merseburga, opisując
historię Niemiec i Polski na przełomie IX
i X w. wspomina, że król Bolesław Chrobry z powodu swojego zamiłowania do
piwa, nazywany był piwoszem (Tragbier).
O wysokiej jakości polskiego piwa wspomina Herbord w swoim dziele Herbordi
Dialogus de vita Ottonis episcopi babenbergensis. Autor opisując misje chrystianizacyjne, które na początku XII w. biskup
Otton odbył na zaproszenie Bolesława III
Krzywoustego, m.in. pisze: Wina nie mają
ani go nie szukają, gdyż zapobiegliwie
przyrządzone miodne napoje i piwo przewyższają wina falernijskie. Na wartości
smakowe piwa wpływ miało używanie
chmielu, którego uprawę i jego suszenie
wzmiankuje już w 1255 dokument Henryka III wrocławskiego.
Piwo w Polsce szybko stało się trunkiem popularnym, pitym zarówno przez
monarchów jak i przez lud. Według Aleksandra Brucknera: Piwa polskie różniły się
od niemieckich birów: nie były mocne, były
jasne aż do zieloności, lekko musowały.
str. 8

Jan Długosz w swoich Rocznikach, czyli
kronikach sławnego Królestwa Polskiego
zwraca uwagę na walory polskiego piwa,
a przy okazji wymienia surowce używane
do jego produkcji: Ma jednak kraj Polski
napój warzony z pszenicy, chmielu i wody,
po polsku piwem zwany; a gdy nic nadeń
lepszego do pokrzepienia ciała, jest nie
tylko roskoszy mieszkańców, lecz i cudzoziemców wybornym smakiem więcej
niż w innych krajach zachwyca. Wzrost
gospodarczego i społecznego znaczenia piwowarstwa powodował, że miasta
czerpały coraz większe zyski z produkcji
piwa. Średniowieczni władcy, dostrzegając w piwie źródło pokaźnych dochodów,
zaczęli nadawać przywileje na warzenie
i wyszynk piwa oraz nakładać stosowne
podatki i regulować działalność piwowarską, określając np. warunki otrzymania
tytułu mistrza-piwowara. Konstytucja
z r. 1565 ustanowiła podatek czopowy za
wyszynk piwa po 4 grosze od beczki: piątkowskiego, piotrkowskiego, łęczyckiego,
bydgoskiego i przemyskiego, za piwa
zaś świdnickie, głogowskie, berneńskie,
gdańskie i wrocławskie po 6 groszy. Piwo
proszowskie i piotrkowskie uważane było
za najlepsze. Uznanie zdobyły też piwa
częstochowskie, o których Szymon Starowolski w 1682 pisał, że „nie tylko w Polsce, lecz także w sąsiednich prowincjach
Cesarstwa Niemieckiego rozchwytują”. Do
XVII w. wytwarzano głównie piwo pszeniczne, które następnie zostało wyparte

przez jęczmienne. Jak podaje Encyklopedia Staropolska Zygmunta Glogera: Atoli
w wieku XVII jęczmień wziął górę nad
pszenicą. Prawo z r. 1585 przepisuje, aby
na 10 korcy jęczmienia dodawano jeszcze
2 czystej pszenicy. Lekarze zalecali chorym
piwo krakowskie dwuraźne (dubeltowe),
a wielu Polaków przekładało wystałe piwo
pszeniczne nad wina hiszpańskie. Dalej pisze: do Śląska i Brandenburgii wywożono
z Wielkopolski piwo grodziskie. Na Mazowszu słynęło tradycyjnie piwo wareckie,
tak jak w Litwie: grodzieńskie, kiejdańskie,
nieświeskie, balwierzyskie a orszańskie na
Białejrusi. Piwa szlacheckie, klasztorne,
marcowe i owsiane, lubione i zdrowe, stały
się podaniowemi. Wyszynk piwa odbywał
się w piwiarniach, często mieszczących
się w kondygnacjach podziemnych, które
od podawanego tam piwa nazywano
„piwnicami”.
Mimo ogromnej różnorodności polskich piw, trunek ten zaczynał powoli tracić swoją pozycję. Główne dwa czynniki,
jakie się do tego przyczyniły, to znaczący
wzrost produkcji i spożycia wódki oraz dynamiczny rozwój niezależnych browarów
szlacheckich, produkujących tanie piwo.
Browary dworskie, dzięki przywilejom i
ulgom na przełomie XVI i XVII w. zaczęły
wypierać browary miejskie i wiejskie,
choć same nie reprezentowały wysokiego
poziomu sztuki browarniczej. Prawo propinacji (z grec. pinein - pić, z łac. propinatio,
od propinare – częstować) było uprawnr 10/2020

nieniem do wyłącznego wyrobu i handlu
napojami alkoholowymi przez właściciela
dóbr ziemskich w obrębie jego dóbr oraz
posiadał przywilej do sprowadzania tych
wyrobów z innych miast i czerpania z tego
tytułu dochodów. W Polsce propinacja
wprowadzona została ustawą sejmową
w 1496 r., a rozpowszechniona w XVII
wieku.
Takie prawo propinacji posiadał Jerzy
August Wandalin Mniszech (1715-1778),
marszałek n. koronny, kasztelan krakowski, który w XVIII w. był właścicielem
dóbr dukielskich i działających tu browarów i gorzelni. Budynek browaru, który w
stanie ruiny przetrwał do dziś, usytuowano
od wsch. strony kompleksu pałacowo-parkowego, przy ujściu Dukielki (Dukiełki)
do Jasiołki, która miała zapewniać wodę
potrzebną do warzenia piwa. Do budowy
browaru użyto materiałów pochodzących
z rozbiórki oskarpowań fortyfikacji zamkowych. W tym okresie magnacka familia
Mniszchów przyczyniła się do zbudowania
świetności Dukli. W l. 1764 i 1765 przebudowali wcześniejszą budowlę o charakterze obronnym w otwarte założenie pałacowo-parkowe w stylu francuskim w typie
entre cour et jardin. Browar zatem powstał
po tym czasie, podawana jest w opracowaniach data 3 ćw. XVIII stulecia. Obiekt jest
dobrze widoczny w kształcie wydłużonego
prostokąta na mapie topograficznej Galicji,
tzw. mapie Miega, sporządzonej w l. 17791783 (mapa na wkładce).
Ziemiańskie browary najczęściej były
wydzierżawiane przedsiębiorcom żydowskim, szczególnie w miastach i miasteczkach, gdzie stanowili nierzadko większość
mieszkańców.
Tak też było z browarem Jerzego
Mniszcha w Dukli, potwierdzają to trzyletnie kontrakty jakie zawierał „Mocą
Instrumentu Komisarskiego…” na arendy
browarne i karczmy w latach 1772 do
1778, najpierw z samym Starozakonnym
Jakubem Izraelowiczem, a następnie
z Izraelowiczem i Heyzlem Herszkowiczem. Takie dzierżawy stanowiły jeden z
ważniejszych źródeł dochodu galicyjskiego
ziemiaństwa. Ewaryst Andrzej Kuropatnicki, kasztelan bełski, geograf i heraldyk
w dziele Geografia albo dokładne opisanie
Królestw Galicji i Lodomerii wydanym w
1786 r. pisze o Dukli: Miasto dziedziczne
hrabiów Ossolińskich, przedtem hrabiów
Mniszchów i pałacem nie tak wspaniałym,
jak we wszystkie wygody obfitym, ogrodem
obszernym, w około murowanym, młynem
i browarem i wspaniałością podobnym pałacom… Wzmianka o browarze świadczy
o jego funkcjonowaniu i produkcji piwa po
przejściu Dukli w ręce nowych właścicieli
miasta.
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Butelki z browaru Dukla (źródło: Ocalić od zapomnienia, 2002)

Prawie przez cały wiek XIX aż do 1925
r. Dukla była w posiadaniu hrabiów Męcińskich, którzy przyczynili się do rozbudowy
browaru. Ok. poł. XIX w. dobudowane
zostało piętro z użyciem cegły. Browar,
podobnie jak na mapie Miega, zaznaczony
jest na mapie katastralnej z 1851 roku.
W tym czasie, a dokładnie w latach 185254 zarządcą browaru był Józef Kossyna,
co potwierdza zachowane w zbiorach
prywatnych świadectwo służby w Skarbie
Hrabstwa Dukli podpisane przez Cezara
hr. Męcińskiego, ówczesnego właściciela
majątku.
Browar uległ zniszczeniu podczas pożaru jaki wybuchł 22 września 1895 roku.
Z zapisów w kronice Dukielskiej Straży
Ogniowej wiemy, że pożar był groźny,
wielu strażaków odniosło oparzenia, za
które wypłacono im po 5 złotych reńskich
odszkodowania. Budynek został odbudowany w 1900 roku, lecz podczas I wojny
światowej, w 1915 r. znowu spłonął. Po
wojnie ponownie go odremontowano
i nadal działał. Według informacji zawartej w Skorowidzu Przemysłowo-Handlowym Królestwa Galicji od 1.10.1910
do 30.09.1911 w kraju czynne były 92
browary, w których wyrabiano 1 mln 583
tys. hl piwa, przy czym w samym okresie
1909-1910 działało 98 browarów, w których wyrabiano 1 mln 431 tys. hl. Pomimo,
że w ciągu ostatniego roku ubyło w Galicji
6 przedsiębiorstw, to produkcja piwa wykazywała tendencję wzrostową, oznaczało
to że pozostałe funkcjonujące browary
wytrzymywały konkurencję z browarami
pozagalicyjskimi. Do tej grupy zaliczał
się dukielski browar Męcińskich dzierżawiony wówczas przez Weinbergera Lezera
Mendela. Nic nie wiadomo o wielkości
produkcji, ale na pewno była zbliżona do
możliwości innych tego typu przedsiębiorstw funkcjonujących w tym regionie,

czyli jakieś dwa-trzy może cztery tysiące
hektolitrów rocznie. Piwo rozlewano do
butelek o pojemności 0,5 litra i większych,
tj. 0,7 litra, i rozwożono po okolicznych
karczmach. Dzierżawcy, którymi byli okoliczni przedsiębiorcy, zmieniali się dosyć
często, wskazują na to chociażby nazwiska
w różnych zestawieniach wytłoczone
na zachowanych butelkach: Ehrenreich
i Weinberger, Wietchner, Ehrenreich
i Horowitz, następnie B.J. Wietchner, B.J.
Wietchner i Syn. W różnym stanie zachowania, ale ocalały także butelki z nazwiskiem samego właściciela browaru Adama
hr. Męcińskiego (syna Cezara).
Po śmierci Adama Męcińskiego
(14.01.1925), nowym właścicielem Dóbr
Dukielskich został małoletni Stanisław
Tarnowski, pełnomocnictwo sprawowali
jego rodzice, Wanda z Zamoyskich Tarnowska i Hieronim Tarnowski. Roman
Nidecki, zarządca majętności dukielskiej
w listach do hrabiów Tarnowskich wielokrotnie nadmienia o browarze. W listach
z lutego i marca 1925 r. zostały m.in. zawarte informacje dotyczące dzierżawy
browaru, pisze o poszukiwaniu dzierżawcy
w Czechosłowacji, informuje też o rozmowach w tej sprawie z firmą Mendel Weinberger i Izydor Landau w Krakowie (Weinberger był przez 13 lat dzierżawcą browaru
w Dukli z Ehrenreichem). Z późniejszych
listów dowiadujemy się o staraniach zarządcy u starosty Rappe w Krośnie w
sprawie udzielenia konsesyi szynkarskiej, a
szczególnie co do piwa ze względu na nasz
browar piwny w Dukli, a także że browar
miał swoją lodownię, oraz o domku stojącym obok browaru, który przeznaczono
na pomieszczenia dla robotników tartaku.
Korespondencja pod koniec l. 30-tych była
już kierowana do Browaru Stanisława hr.
Tarnowskiego.
ciąg dalszy na str. 10 u
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Dukla wpisana w dzieje piwowarstwa

Dukla wpisana w dzieje piwowarstwa
u dokończenie ze str. 9

Browar po II wojnie światowej został częściowo przebudowany i pełnił
funkcje mieszkalne, użytkowany był też
przez GS, również jakiś czas miał w nim
swoją siedzibę klub „Przełęcz Dukla”.
W dokumentacji z 1963 r. znajdującej się
w Wojewódzkim Urzędzie Zabytków z/s w
Przemyślu Delegatura w Krośnie zawarty
jest opis techniczny tego obiektu, podana
jest powierzchnia 715 m² i kubatura wynosząca 7865 m³. Jako właściciel figuruje
Prezydium MRN w Dukli. Podane są też
trzy nazwiska jego lokatorów.
W opisie obiektu zaznaczono, że został wzniesiony w XVIII w. i gruntownie
przerobiony w XIX w. Dalej czytamy:
Murowany z kamienia łupanego i cegły

o ścianach pierwotnie potynkowanych.
Nadbudowany z cegły ok. poł. XIX w. Na
planie silnie wydłużonego prostokąta,
piętrowy. Podpiwniczony; piwnice częściowo wychodzące poza obręb budynku,
niedostępne, sklepione kolebkowo. Układ
pomieszczeń parteru i piętra jedno i dwutraktowy. W jednym z pomieszczeń parteru
sklepienie żaglaste, w pozostałych sufity.
Elewacje dłuższe 12 i 13-osiowe o nieregularnym rozłożeniu osi. Kondygnacja
piętrowa zaznaczona lekką odsadzką muru.
Nad niektórymi oknami I p. zachowane odcinkowe nadokienniki. Dach niski dwuspadowy, kryty blachą i papą. Znajdziemy też
informacje o stanie zachowania budynku,
miał lekko zniszczony dach, pomieszczenia piwnic i parteru zdewastowane, mury
spękane o opadających całymi połaciami

Dożynki parafialne
Plon niesiemy, plon w gospodarza dom
aby dobrze plonowało ...
Dożynki to największe święto rolników. Jest obchodzone od wieków po
zakończeniu wszystkich najważniejszych
prac polowych oraz zebraniu plonów. Uroczystość ta jest podziękowaniem rolników
za tegoroczne zbiory i jednocześnie prośbą
o pomyślność przyszłych. To niezwykle
ważne wydarzenie wieńczące trud włożony
przez rolników podczas ostatnich żniw.
Obok bochna chleba, wieniec jest najważniejszym symbolem dożynek, symbolizującym wszystkie plony, które rodzi ziemia
i z których człowiek może korzystać.
W niedzielę 30 sierpnia w kościele
parafialnym pw. Świętej Marii Magdaleny

w Dukli przeżywaliśmy Dożynki Parafialne, czyli wielki dzień dziękczynienia
dobremu Bogu za plony ziemi. Gospodarzem tegorocznych dożynek była Lipowica. Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowicy wraz ze Stowarzyszeniem „Liposka”
przygotowały wieniec dożynkowy uwity
własnoręcznie z tego, czym obrodziła ziemia, czyli zbóż, owoców, warzyw i kwiatów. Piękny zwyczaj wyplatania wieńców
dożynkowych zachował się do dzisiaj nie
tracąc nic na aktualności. Technika tworzenia wieńca jest przekazywana w naszej wsi
z pokolenia na pokolenie i jest przepiękną
tradycją, z której możemy być dumni, po-

tynkach, wyrwane podłogi, brak sufitów
oraz stolarki drzwi i okien. W l. 60-tych budynek zaczął stopniowo popadać w ruinę,
zawalił się dach oraz ściany wewnętrzne.
Próby odbudowy browaru pod koniec lat
70-tych zakończyły się niepowodzeniem.
W l. 80-tych dukielskie Muzeum czyniło
starania o odbudowę tego obiektu. Z tych
lat pochodzą opisy techniczne i projektowe
wykonane przez PP Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Rzeszowie pod
kątem adaptacji tego obiektu na schronisko młodzieżowe i zaplecze techniczne
Muzeum.
Kolejne zabiegi nie zmieniły losów tej
budowli i nadal jest w stanie ruiny.
Aleksandra Żółkoś
Fot. str. 11

nieważ wieniec dożynkowy to prawdziwe
dzieło sztuki.
Centralnym punktem dożynkowego
dziękczynienia za plony była msza święta
sprawowana o godz. 11:00 pod przewodnictwem ks. proboszcza Stanisława Siuzdaka, który poświęcił wieniec dożynkowy
i wyraził serdeczne słowa wdzięczności
wobec wszystkich mieszkańców Lipowicy, zaangażowanych w przygotowanie
i przebieg Niedzieli Dożynkowej. Z symbolicznym bochenkiem chleba do ołtarza
szli gospodarze dożynek. Wieniec dożynkowy u stóp ołtarza złożyły członkinie
Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowicy
w strojach ludowych. Całości liturgii towarzyszył piękny śpiew chóru parafialnego,
który na tę uroczystość przygotował specjalne pieśni o tematyce dożynkowej.
Anna Szczęsny
Fot. str. 12

Dukla na mapie Miege z lat 1779 - 1783. Kolorem czerwonym zaznaczono
rzut dukielskiego browaru (źródło AW w Wiedniu, www.magire.au)

Browar - początek lat 60. XX w. (źródło: WUZ z/s w Przemyślu, Delegatura w Krośnie)

Fragment ruin piwnic ze sklepieniem łukowym
Fot. kbr
Ruiny browaru - 2020 rok

Kamienica przy ul. 3 maja 1 nabiera blasku

Kamienica przy ul. 3 Maja 1
nabiera blasku
Od sierpnia br. prowadzone są prace remontowo-konserwatorskie kamienicy Springera, zwanej również Nową Apteką,
położonej przy ul. 3 Maja 1. Wykonana została część pokrycia
dachowego i cała elewacja południowa. Przy oknach na elewacji
południowej odrestaurowane zostały okna w profilowanych opaskach, nad którymi umieszczony jest fryz dekorowany rozetami
oraz przerywane gzymsy nad nim, łączone niewielkimi nadwiestr. 10

szonymi łukami obramującymi antaby. Obecnie trwają prace przy
fasadzie kamienicy.
Przypominam, ze kamienica to jeden z najcenniejszych zabytków w Dukli, elewacje są zabytkiem o dużej wartości historycznej i artystycznej, reprezentującej formę eklektyczną bliską
neorenesansowi.
Krystyna Boczar-Różewicz, fot. str. 11
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Odrestaurowane okno elewacji południowej w profilowanej opasce
z fryzem dekorowanym rozetami
Fot. kbr
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Laureatki Klubowego
Konkursu Literackiego

Dożynki parafialne
w Dukli

Ośrodek Kultury w Dukli informuje

infor m uje

Fot. A. Okońska-Szczurek

Kapela „Duklanie”
po raz kolejny nagrodzona

Laureatki od lewej:
Janina Bałon, Maria Landa, Maria Baran

Od „ziarenka”
do „bochenka”

Wieniec dożynkowy z grupą wieńcową, starostą i starościną dożynek parafialnych w Dukli
Fot. [arch. St. Liposka]

Warsztaty - makrama

Chleb i masło wykonane przez członków
Stowarzyszenia

Fot. [arch. St. Razem Lepiej]

Kapela „Duklanie”
nagrodzona po raz kolejny Zakończenie wakacji
Fot. [arch. OK w Dukli]

Fot. [arch. OK w Dukli]

Panie z KGW Zboiska podczas warsztatów z makramy. Fot. Anna Lenkiewicz

Kapela „Duklanie” na III Spotkaniach Folklorystycznych w Markowej

Transformens rozpoczął zakończenie wakacji

Tajemnica Virtuti Militari nr 1999

W niedzielę, 30 sierpnia 2020
r., działająca przy Ośrodku Kultury
kapela „Duklanie”, zdobyła III miejsce w Konkursie Kapel Ludowych
w ramach „III Spotkania Folklorystycznego w Markowej”. Organizatorem imprezy było Centrum Kultury
Gminy Markowa przy współpracy
z Wojewódzkim Domem Kultury w
Rzeszowie.
W przeglądzie wzięło udział 11
kapel ludowych z terenu województwa podkarpackiego. „Duklanie”
zaprezentowali na scenie 4 utwory
zaczerpnięte z lokalnego folkloru:
„Od południa dyszcz idzie”, „Za

Wisłokiem górka”, „Rumpaj dyna”
i „Kąpała się Kasia w morzu”. Zespół
wystąpił w składzie: Małgorzata Walaszczyk-Faryj –śpiew; Zofia Baran
– śpiew; Urszula Jakieła – śpiew; Katarzyna Błaż – śpiew, skrzypce; Piotr
Jakieła – śpiew, kontrabas; Jaromir
Faustus – śpiew, klarnet; Artur Szajna
– śpiew, cymbały. Gościnnie na akordeonie zagrał Grzegorz Przepióra.
W jury zasiadali: Jerzy Dynia, Jolanta
Danak-Gajda, Maria Kula i Michał
Rydzik.
Katarzyna Błaż
Fot. str. 12

Warsztaty - makrama
Ośrodek Kultury w Dukli nawiązał współprace z Kołem Gospodyń Wiejskich ze Zboisk w ramach której odbyły się warsztaty z podstaw makramy.
Technika ta znana jest od starożytności i polega na wiązaniu sznurków bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Wyplatać nią można wiele pięknych przedmiotów
począwszy od rzeczy użytkowych po wiszące makaty zdobiące pomieszczenia.
Spotkania odbywały się w domu ludowym w Zboiskach. Uczestniczki podczas zajęć
mogły nauczyć się podstawowych splotów wykorzystywanych w technice makramy, a następnie wykonać prace na podstawie zdobytych umiejętności. Panie z KGW ze Zboisk
wykazały się dużym talentem rękodzielniczym i już podczas drugich zajęć zaczęły pleść
wybrane przez siebie przedmioty. Efektem końcowym odbytych warsztatów są wiszące
kwietniki, serwetki oraz typowe dla danej techniki makramy wiszące.
Anna Lenkiewicz, fot. str. 12

„Od ziarenka do bochenka
i od mleczka do masełka…”

Fot. Krystyna
Boczar-Różewicz

czyli realizacja projektów w Nowej Wsi
W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie „Razem lepiej” postanowiło pokazać jakie
obowiązki miały dawniej gospodynie oraz jak w ekologiczny sposób powstają produkty dostępne w sklepach. Poprzez pielęgnowanie dawnej, tradycyjnej polskiej kuchni pragnęliśmy
Andrzej Olejko z aktem nadania orderu Virtuti Militari
str. 12
Juliana Michańczyka

Uczestnicy spotkania
podczas dyskusji

38-450 Dukla, ul.Kościuszki 4
tel/fax: 13 43 300 25
e-mail: osrodekkultury@dukla.pl
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uświadomić, że własnoręcznie wykonane potrawy
smakują inaczej, aniżeli
te pochodzące z masowej
produkcji.
Atmosfera panująca
podczas spotkań przekonuje, że udało nam się
to! Już wkrótce realizacja kolejnego przedsięwzięcia
pn. Warsztaty przetworowe „Stwórz
i zakręć swoją kiszonkę wg receptur
babci”.
Teresa Belcik
Prezes Stowarzyszenia „Razem lepiej”
Fot. str. 12
str. 13

Otwarcie stołówki w Szkole
Podstawowej w Dukli
Zakończono prace adaptacyjno - remontowe stołówki szkolnej w Szkole
Podstawowej w Dukli. W ramach środków uzyskanych z modułu 3 Rządowego
programu „Posiłek w Szkole i w Domu”
wykonano adaptację pomieszczenia gospodarczego na stołówkę.
Wniosek złożony do Podkarpackiego
Kuratora Oświaty w Rzeszowie przeszedł
złożoną weryfikacje i został zakwalifikowany do realizacji. Koszt całkowity projektu: 99 996,00 zł, kwota dofinansowania:

79 996,80 zł co stanowi 80 % kosztów
całkowitych.
Prace w ramach projektu odbywały się
w trakcie wakacji, w obu budynkach Szkoły
Podstawowej w Dukli. W budynku szkoły
przy ulicy Armii Krajowej 1 w ramach
projektu wykonano pomieszczenia jadalni
i rozdzielni posiłków z pełnym wyposażeniem, dzięki czemu ciepły posiłek, nie
jest już podawany uczniom w naczyniach
jednorazowych, a uczniowie mogą spożywać posiłek w komfortowych, nowoczesnych warunkach. W budynku przy ulicy

Zaplecze stołówki w SP w Dukli przy ul. Armii Krajowej 1

Siatkarki MOSiR Dukla mistrzyniami

Kościuszki 13 odnowiono pomieszczenia
jadalni, doposażono kuchnię w niezbędny
drobny sprzęt, okapy, wymieniono zmywarko - wyparzarkę i stoły w zmywalni naczyń stołowych oraz dokupiono zasobniki
ciepłej wody użytkowej.
Oficjalne otwarcie stołówki nastąpiło
15 września br., a przysłowiowe przecięcie wstęgi wykonali: burmistrz Dukli
Andrzej Bytnar, zastępca Burmistrza
Dukli Łukasz Piróg, zastępca dyrektora
Szkoły Podstawowej w Dukli Arkadiusz
Twardzik i kierownik stołówki szkolnej
w Dukli Agnieszka Paczkowska, która czuwała nad
całym przedsięwzięciem.
W otwarciu uczestniczyli
również: dyrektor ZOPO
Danuta Szczurek, Skarbnik
Gminy Dukla Jolanta Bik
i zastępca dyrektora Szkoły
Podstawowej w Dukli Stanisław Fornal.
W tak pięknie przygotowanym
pomieszczeniu
stołówkowym
wszystko
uczniom będzie smakowało
wyśmienicie. Smacznego!
Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str. 17

Mateusz Lega
zdobywcą Głównego Szlaku Beskidzkiego
Blisko 500 kilometrów z Ustronia
w Beskidzie Śląskim do Wołosatego
w Bieszczadach, 10 pasm górskich i 20
dni niezapomnianej przygody. Najdłuższy
szlak wyznakowany w polskich górach
jeszcze w okresie międzywojennym główny Szlak Beskidzki im. Kazimierza
Sosnowskiego – spełnienie marzeń dla
doświadczonych i wytrawnych wędrowców. Wiedzie przez trzy województwa
zróżnicowane krajobrazowo, z licznymi
ciekawostkami przyrodniczymi i historycznymi. Zmierzył się z nim Duklanin
Mateusz Lega, który 20 września dotarł do
mety w Bieszczadach pokonując kolejno:
str. 14

Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Gorce,
Beskid Sądecki i Beskid Niski. Jak sam
twierdzi, góry od pewnego czasu stały się
jego pasją. Możliwość obcowania z przyrodą, słońce i deszcz, niezliczone krople
potu, obolałe nogi, noclegi w schroniskach
i bazach namiotowych stwarzają szansę
sprawdzenia swoich sił i wytrzymałości.
Dają poczucie wolności, czas na przemyślenia i autorefleksję. Na trasie spotkał
wiele wyjątkowych osób, pasjonatów górskich wędrówek, którzy jak on pokochali
góry. Mateusz ambitnie realizuje swoje
plany życiowe i stawia sobie coraz wyższe poprzeczki. Od października rozpo-

czyna studia na Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie na wydziale leśnictwo. Stara
się również o uzyskanie uprawnień przewodnika beskidzkiego.
Elżbieta i Jacek Lega
Fot. str. 28
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Siatkarki dukielskiego MOSiR-u mistrzyniami Amatorskiej Powiatowej Ligi
Piłki Siatkowej w rozgrywkach młodzieżowych. Nasz zespół dopiero po raz pierwszy przystąpił do rozgrywek ligowych
Ligi Powiatowej, dla której była to już IX
edycja. Zmagania zawodniczki rozpoczęły
od zwycięstwa 3:2 z UKS Michael Miejsce
Piastowe. Następnie porażka we własnej
hali z UKS Champion Bratkówka 1:3 oraz
pewne zwycięstwa 3:0 (UKS Michael
Miejsce Piastowe) oraz 3:1 UKS Wisłoka
Nowy Żmigród. Niestety ze względów
pandemicznych nie udało się dokończyć
rozgrywek. Jednak 3 zwycięstwa i porażka
pozwoliła awansować do wielkiego finału,
w którym znalazły się również siatkarki
z Bratkówki. Przygotowania do tego spotkania drużyna rozpoczęła już na początku
sierpnia i mimo, iż dla wszystkich dziewcząt był to okres wakacyjny na zajęciach
były zawsze w komplecie. Ciężka praca
na zajęciach, dodatkowo mecze kontrolne
(Karpaty Krosno, San Lesko, UKS Dębowiec) wszystko tak przygotowane, aby
w meczu finałowym zagrać jak najlepiej.
Motywacja była jeszcze większa, gdy się
okazało, że finał Powiatowej Ligi rozegrany zostanie w Dukli.
W niedzielę, 6 września o godzinie
13:00 rozpoczął się finał Amatorskiej Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej w rozgrywkach młodzieżowych, który był również
XII Turniejem Piłki Siatkowej o Puchar
posła na sejm RP Piotra Babinetza. Po
obu stronach siatki stanęły siatkarki UKS
Champion Bratkówka oraz MOSiR Dukla.
Od początku seta to nasz zespół dyktował warunki gry, prowadząc bezpiecznie
4-5 punktami. Jednak w samej końcówce
rywalki doprowadziły do remisu a nawet
wyszły na jednopunktowe prowadzenie.
Mając piłkę setową zagrywka w siatkę
i wiadomym było, że set pierwszy rozgrywany będzie na przewagi. W naszym
zespole na zagrywkę poszła Ewelina Gonet, która dwoma świetnymi zagrywkami
zapewnia nam zwycięstwo 26:24. Drugi set
od samego początku nie układał się po naszej myśli. Rywalki bardzo szybko, łatwo,
zbyt łatwo zbudowały sobie bezpieczną
przewagę punktową, która osiągnęła nawet
10 punktów. W końcówce seta poprawiła
się nasza gra, jednak przegrywamy 17:25.
Trzeci set znów rozpoczynamy od świetnej zagrywki oraz skutecznej gry w ataku
i pewnie zwyciężamy 25:18. Set czwarty
bliźniaczo podobny do 3 ale tym razem na
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korzyść gości UKS Champion Bratkówka.
Okazałe zwycięstwo 25:14. Tym samym o
losie zwycięstwa w Powiatowej Lidze Piłki
Siatkowej zadecydować miał tie-break.
Tutaj dukielska drużyna nie pozostawiła
złudzeń przyjezdnym. Od pierwszej piłki
kapitalnie rozegrany set. Set, w którym
dziewczęta pokazały pełnię swoich siatkarskich umiejętności. Zwyciężając 15:7 i po
blisko 2 godzinnej rywalizacji 3:2. Radość
po końcowej piłce była ogromna. Cała drużyna zasłużyła na najwyższe słowa uznania
za postawę w tym spotkaniu. Za ambitną
walkę, skuteczną gre w obronie i ataku
oraz wiarę w końcowy sukces. Drużyna
wystąpiła w składzie: Ewelina Gonet,
Agata Łukasik, Wiktoria Paszek, Zuzanna Krowicka, Julia Helon, Kornelia
Sysak, Julia Tyburcy, Martyna Belczyk
(wybrana najlepszą zawodniczką całej
ligi), Kinga Długosz (wybrana najlepszą
zawodniczką meczu finałowego) oraz
Kinga Węgrzyn (kapitan drużyny).
Również zawodniczki, które nie wystąpiły
w finale, ale występowały w rozgrywkach
ligowych: Aleksandra Jurczyk, Julia
Sajdak, Oliwia Zima, Kamila Klimkiewicz, Julia Kalińska, Martyna Pawlik
oraz nie zgłoszona do rozgrywek, ale przygotowująca się z drużyną Anna Urbańska. Wszystkim wymienionym należą się
ogromne brawa i gratulacje.
Tuż po zakończeniu spotkania rozgrywek młodzieżowych swój finał Amatorskiej Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej

rozegrały zespoły UKS Szczepanik Krosno
i UKS San Lesko w rozgrywkach seniorskich. W meczu tym nie było już tylu emocji. Drużyna z Krosna pewnie zwyciężyła
3:0 (25:11, 25:13, 25:8).
Na koniec odbyło się uroczyste zakończenie rozgrywek ligowych w sezonie
2019/2020. Nagrody w postaci pucharów,
dyplomów, piłek oraz statuetek MVP wręczyli: Mariusz Kuszaj (główny organizator ligi), przedstawiciel biura poselskiego
Piotra Babinetza – Marcin Józefowicz,
zastępca burmistrza Dukli – Łukasz Piróg,
radna powiatu krośnieńskiego – Iwona
Stefanik oraz dyrektor MOSiR Dukla –
Michał Szopa.
Damian Lesniak
Fot. str. 27

Tragiczna śmierć 17-latki w Trzcianie
Do zdarzenia doszło 17 września
około godz. 17, na odcinku drogi
krajowej nr 19 na pograniczu miejscowości Trzciana i Nowa Wieś.
- Wstępnie ustalono, że 44-letni kierujący ciężarowym dafem,
na łuku drogi stracił panowanie
nad pojazdem, w wyniku czego
ciągnięta przez niego przyczepa
uderzyła w jadącego z przeciwka
volkswagena. Osobówką podróżowały trzy osoby. Na miejscu zginęła 17-letnia pasażerka volkswagena. 21-letni kierujący oraz drugi pasażer, zostali przetransportowani do szpitala. Obrażenia nie
zagrażają ich życiu -poinformował
asp. sztab. Paweł Buczyński z KMP
w Krośnie.

Kierujący ciężarówką, nie udzielił poszkodowanym pomocy i odjechał z miejsca zdarzenia.
Mężczyzna został zatrzymany kilka kilometrów dalej, na jednej ze stacji benzynowych na terenie
gminy Dukla.
44-latek trafił do policyjnego aresztu. Uczestnicy
byli trzeźwi.

Źródło:terazKrosno.pl
str. 15

Otwarcie stołówki w SP w Dukli

Nowy sprzęt dla jednostek OSP
z gminy Dukla
W piątek, 11 września 2020 roku odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Jednostek OSP
z terenu naszej gminy, zakupionego przy wsparciu finansowym
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości. Przekazania dokonał zastępca burmistrza Dukli
Łukasz Piróg. Sprzęt otrzymały jednostki dla OSP w: Jasionce,
Iwli, Tylawie, Łękach Dukielskich, Dukli i Głojscach. Wartość
przekazanego sprzętu i wyposażenia dla sześciu jednostek OSP
z gminy Dukla wynosi 81 161,00 zł.
OSP w Jasionce otrzymała:
- Buty strażackich skórzanych FHR - 7 par wartości zakupu
3 640,00 zł brutto.
- Buty strażackie gumowe FHR - 4 pary wartość zakupu
1 580,00 zł brutto.
- Hełmy bojowe CALISIA VULCAN – 7 szt wartość zakupu
5 068,00 zł brutto.
- Narzędzie typu hooligan dielektryczny 1 szt wartość zakupu
813,00 zł brutto.
- Rękawice strażackie bojowe – 3 pary wartość zakupu :
507,00 zł brutto.
- Węże tłoczne W52 – 4 szt wartość zakupu 808,00,00 zł brutto.
- Drabinę dachową wartość zakupu 1 650,00 zł brutto.
- Drabinę nasadkową drewnianą wartość zakupu 1 400,00 zł
brutto
- Prądownicę wodno - pianową wartość zakupu 1 035 zł brutto.

Fot. Agnieszka Paczkowska, kbr

Współfinansowane z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem
jest Minister Sprawiedliwości

- Ubranie bojowe granatowe – 2 komp. wartość zakupu
3160,00 zł brutto.
- Kominiarki strażackie – 6 szt. wartość zakupu 540,00 zł brutto.
- Spodniobuty MAX S5 (wodery) – 2 pary wartość zakupu
238,00 zł brutto.
- Opryskiwacz akumulatorowy – 10 L z neutralizatorem 1 szt
wartość zakupu 500,00 zł
Razem wartość zakupionego sprzętu dla OSP Jasionka
wyniosła 20 939,00 zł.
OSP w Iwli otrzymała:
- Buty strażackie skórzane FHR - 10 par wartość zakupu
5 200,00 zł brutto.
- Lekki hełm strażacki – 8 szt wartość zakupu 2 312,00 zł brutto.
- Narzędzie typu hooligan dielektryczny wartość zakupu
813,00 zł brutto.
- Rękawice techniczne – 8 par wartość zakupu 600,00 zł brutto.
- Węże tłoczne W75 – 6 szt wartość zakupu 1 620,00 zł brutto.
- Węże tłoczne W110 – 2 szt wartość zakupu 1 100,00 zł brutto.
- Węże ssawne 110 – 2 szt wartość zakupu 670,00 zł brutto.
- Drabinę pożarniczą DNW trzyprzęsłową wartość zakupu
5 700,00 zł brutto.
Razem wartość zakupionego sprzętu dla OSP Iwla wyniosła
18 015,00 zł.

Oficjalne otwarcie stołówki. Od lewej: kierownik stołówki Agnieszka Paczkowska, z-ca dyrektora SP Arkadiusz Twardzik, z-ca burmistrza Arkadiusz
Piróg, burmistrz Andrzej Bytnar

Jadalnia stołówki w SP przy ul. Armii Krajowej 1

Jadalnia stołówki w SP w Dukli przy ul. Kościuszki
Wyposażenie zaplecza stołówki w SP przy ul. Armii Krajowej 1

Nowy sprzęt dla jednostek OSP z gminy Dukla

OSP Tylawa otrzymała:
- Buty strażackie skórzane FHR - 2 pary wartość zakupu
1 040,00 zł brutto.
- Defibrylator AED Defibtech LIFELINE wartość zakupu
5 200,00 zł brutto.
Razem wartość zakupionego sprzętu dla OSP Tylawa wyniosła 6 240,00 zł.
OSP w Łękach Dukielskich otrzymała:
- Ubrania ochronne trzyczęściowe - 5 komp. wartość zakupu
17 495,00 zł brutto.
- Hełmy bojowe CALISIA VULCAN – 4 szt wartość zakupu
2 896,00 zł brutto.
Razem wartość zakupionego sprzętu dla OSP Łęki Dukielskie
wyniosła 20 391,00 zł.

Sprzęt przekazany dla OSP Jasionka
Sprzęt przekazany dla
OSP Iwla

OSP w Dukli otrzymała:
- Ubrania ochronne trzyczęściowe 4 komplety wartość zakupu
13 996,00 zł brutto

Sprzęt przekazany dla OSP Głojsce
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OSP w Głojscach otrzymała:
- Buty strażackie skórzane FHR – 2 pary wartość zakupu
1 040,00 zł brutto.
Witold Puz
Fot. str. 17
nr 10/2020

Fot. Witold Puz
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Sprzęt przekazany dla OSP Dukla

Sprzęt przekazany dla
OSP Tylawa
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Konserwacja dachu
na DL w Wietrznie

Dach Domu Ludowego w Wietrznie po konserwacji

Pomnik Marszałka Józefa
Piłsudzskiego wraca
do Dukli

Fot. kbr

Oświetlenie
drogowe w
Teodorówce

Postument już został odlany

Fot. kbr

Odbudowa chodnika na
ul. Cergowskiej w Dukli

Nowe słupy z lampami oświetlenia
drogowego w Teodorówce

Fot. kbr

Przebudowa drogi
w Cergowej
i na Myszkowskim

Mistrzostwa
w kolarstwie górskim
12 września 2020 r. nasz ośrodek organizował po raz pierwszy zawody w kolarstwie górskim rangi mistrzowskiej młodzików pod patronatem Podkarpackiego
Związku Kolarskiego oraz Federacji
Sportu w Rzeszowie. Zawody odbyły się
na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego
i Gazowniczego Im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce oraz przylegającym do niego
lesie. W zawodach udział wzięli zawodnicy
reprezentujący wschodnią część naszego
kraju: województwa podlaskie, lubelskie,
mazowieckie, podkarpackie. Kolarze i kolarki rywalizowali na dwóch rundach po 4,5
km każda. Rywalizacja sztafet mieszanych
odbywała się na 2-kilometrowej rundzie.
Trasa wymagająca z początkowym długim
podjazdem do wiaty na szczycie Grodziska Wietrzno, zjazd czterema naturalnymi
wałami, oraz z jednym krótkim podbie-

giem. Druga część trasy
z elementami technicznymi (korzenie, głazy).
Wśród młodzików najlepszym zawodnikiem
był Leonard Granica z
Warszawskiego Klubu
Kolarskiego, wyprzedził
swojego kolegę z drużyny Aleksandra
Struzika, oraz reprezentanta Jedlicze
Team Jakuba Półchłopka. Reprezentujący naszą sekcję MTB MOSiR Dukla
Adrian Czarnawski zajął 21 miejsce,
a Seweren Belcik był 24. Najlepszą młodziczką została Hanna Mazurkiewicz z
Warszawskiego Klubu Kolarskiego, druga
była Sara Bodkowska z Jedlicze Team,
trzecia Marianna Żylik (Warszawski
Klub Kolarski). W sztafetach drużynowo
wygrał zespół Warszawski Klub Kolar-

W sierpniu br. chłopcy z naszej sekcji zadebiutowali w Podkarpackiej Lidze Orlika Młodszego. W lidze występuje sześć
zespołów, dlatego podczas każdego zjazdu rozegramy pięć pojedynków. Pierwszy turniej rozgrywany był na obiektach Rzeszowskiej Resovii. Nasz bilans to dwa zwycięstwa ze Stowarzyszeniem
Sportowym Orzełki Brzozów i AP Czarni Jasło oraz trzy przegrane
po wyrównanych meczach ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego
Resovia w Rzeszowie, Global Soccer Academy Jasło, Stal Łańcut.
Pierwszą kolejkę możemy zaliczyć do udanych, choć jak pokazała
Droga na Myszkowskim przygotowana do położenia nawierzchni asfaltowej

Regionalne Centrum Kultury w Równem

Wejście do budynku DL w Równem

nr 10/2020
Elewacja południowa w trakcie prac

Fot. kbr

ta kolejka jest jeszcze sporo do poprawy, a zwłaszcza skuteczność
pod bramką przeciwnika.
Wyniki pierwszej Kolejki :
SMS Resovia Rzeszów-Przełęcz Dukla 2-0
Orzełki Brzozów – Przełęcz Dukla 1-2
Global Soccer Academy Jasło – Przełęcz Dukla 2-0
Przełęcz Dukla – AP Czarni Jasło 8-1
Stal Łańcut – Przełęcz Dukla 3-0
Daniel Ożga, fot. str. 27

Paweł Litwin 30., Mateusz Lorenc 45.
W dniach 3-5 czerwca 2020 r. w Teplice
nad Metují, Czechy, odbył się wyścig
etapowy kolarzy górskich MTB Trillogy.
W zawodach wzięło udział 214 kolarzy,
między innymi z Belgi, Holandii, Słowacji, Słowenii, Dani, Niemiec, Polski oraz
kilku innych rywalizujących w Maratonie
oraz Enduro. Pierwszego dnia odbyła się
czasówka na 10 km z sumą przewyższenia
450 m. W drugi dzień do przejechania było
72 km, z przewyższeniem 2321 m. Ostatni
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ski 2, Jedlicze Team na drugim miejscu,
trzecie Warszawski Klub Kolarski 3.
Zawody te były najważniejszą imprezą
docelową dla wielu kolarzy w kategorii
młodzik, młodziczka.
Podziękowania dla Prezesa Zarządu
Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego
i Gazowniczego Im. Ignacego Łukasiewicza Pana Ryszarda Rabskiego.
Autor/Fot. Mateusz Lorenc

Podkarpacka Liga Orlika Młodszego

Chodnik po odbudowie po obu stronach ulicy

Fot. kbr

Kładzenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Cergowej (Zakluczyna)

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI informuje
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etap liczył 85 km z sumą przewyższeń
2796 m. Trasy jakie zostały wyznaczone
przez organizatora można określić “Puchar
Świata”. Niesamowita trudność techniczna,
wręcz pionowe zjazdy oraz królestwo skał
i korzeni. Niestety w Polsce takich tras nie
uraczy na zawodach bo by było za trudno
i dlatego świat kolarstwa górskiego jest w
elicie a my niestety w dole. Dochodzi do
tego zbudowana infrastruktura oraz chęć
współpracy Nadleśnictw czeskich w pro-

mocji terenu, które są dla ludzi! Daleko
nam do takiego myślenia patrząc na własne
podwórko. Start w zawodach w Czechach
dostarczył sporo doświadczenia i nauki
kolarstwa górskiego. W zawodach wzięło
udział dwoje zawodników sekcji MTB
MOSiR Dukla; Paweł Litwin (30 miejsce
kat. MM1) oraz Mateusz Lorenc (45 miejsce kat. MM1).
Autor: Mateusz Lorenc, Fot. MTB Trilogy
Fot. str. 27
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Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej
W piątek 21 sierpnia br. odbył się na naszych obiektach
Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej. Tegoroczne zawody
po raz pierwszy rozgrywane były w godzinach popołudniowych i
wieczornych przy sztucznym oświetleniu. Tytuł z przed roku obroniła para Kamil Gromek/Radosław Kania, która w niezwykle
emocjonującym finale zwyciężyła duet Marcin Sienkiewicz/Michał Smelik. Oprócz dużego zainteresowania turniejem, gdyż do
rywalizacji przystąpiło 8 zespołów z różnych części województwa
Podkarpackiego, same zawody stały na bardzo wysokim poziomie
sportowym. Wszystkie rozegrane mecze dostarczyły mnóstwo
emocji i świetnych zagrań.
Wyniki turnieju:
Gromek/Kania – Kozubal/Krzanowski 2:0 (18:16. 15:10)
Błażejewoski/Ochoński – Magryś/Uchman 0:2 (12:15, 11:15)
Gromek/Kania – Magryś/Uchman 2:0 (15:9, 15:7)
Błażejowski/Ochoński – Kozubal/Krzanowski 0:2 (5:15, 11:15)
Gromek/Kania – Błażejowski/Ochoński 2:0 (15:11, 15:11)

Magryś/Uchman – Kozubal/Krzanowski 2:0 (15:7, 15:7)
Sienkiewicz/Smelik – Milan/Sikora 2:0 (15:6, 15:6)
Stareńczak/Zarzycki – Brożyna/Stojak 2:0 (15:7. 15:7)
Sienkiewicz/Smelik – Brożyna/Stojak 2:0 (15:2, 15:4)
Stareńczak/Zarzycki – Milan/Sikora 2:1 (9:15, 15:8, 15:9)
Sienkiewicz/Smelik – Stareńczak/Zarzycki 2:0 (15:5, 15:4)
Milan/Sikora – Brożyna/Stojak 2:0 (15:5, 15:4)
Gromek/Kania – Stareńczak/Zarzycki 2:0 (15:9, 15:11)
Magryś/Uchman – Sienkiewicz/Smelik 1:2 (15:17, 19:17, 7:15)
Magryś/Uchman – Stareńczak/Zarzycki 2:0 (15:9, 13:15)
Gromek/Kania – Sienkiewicz/Smelik 2:1 ( 16:14, 17:19, 23:21)
Najlepsza czwórka turnieju:
I miejsce – Kamil Gromek/ Radosław Kania
II miejsce – Marcin Sienkiewicz/ Michał Smelik
III miejsce – Marcin Magryś/ Bartosz Uchman
IV miejsce – Hubert Stareńczak/ Bartłomiej Zarzycki
Autor: Damian Leśniak, fot. str. 27

Podkarpacka Sparing rocznika 2011
Liga Rowerowa
Kolejna runda Podkarpackiej Ligi Rowerowej organizowana tym razem przez „Pucharu
Smoka” odbyła się 22 sierpnia w Łysej Górze. Około 150 kolarzy górskich we wszystkich
kategoriach wiekowych ścigało się na trasach
przygotowanych przez lokalnych zapaleńców
kolarstwa. Dla dzieci oraz młodzieży były trasy
dopasowane do ich wieku. Dorośli ścigali się na
3,5 km pętli. W zależności od kategorii wiekowej
zawodnicy mieli do przejechania inna ilość okrążeń. W zawodach, już kolejnych z Podkarpackiej
Ligi Rowerowej wystartował zawodnik PRO Michał Topór; reprezentant Polski jak to sam mówi
celem “przepalenia nogi” przed imprezami rangi
mistrzowskiej. Cieszy duże zainteresowanie dzieci
kolarstwem górskim, licznie obsadzone kategorie
młodych adeptów napawają optymizmem, że być
może kolarstwo górskie w naszym kraju będzie
wychodziło z marazmu. Brawa dla rodziców za
chęć wspierania i angażowanie się w rozwój swoich pociech poprzez sport rowerowy.
Z sekcji MTB MOSiR Dukla w zawodach
brali udział:
Liliana Kolasa, kat. 1-6 lat, miejsce 1
Julia Drozda, kat. 1-6 lat, miejsce 2
Gabrysia Szopa, kat. 7-8 lat, miejsce 1
Stanisław Szopa, kat. 9-10 lat, miejsce 2
Krzysztof Wójcik, kat. 11-12 lat, miejsce 12
Michał Szopa, kat. 30-39 lat, miejsce 4
Paweł Litwin, kat. 40-49 lat, miejsce 2
Mateusz Lorenc, kat. 40-49 lat, miejsce 8
Autor: Mateusz Lorenc, Fot. Puchar Smoka
Fot. str. 27
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Chłopcy z rocznika 2011 w czwartek zagrali sparing z mocną drużyną
AP Vivio Krosno. Natomiast w niedziele rozegrali następną kolejkę w
lidze Podkarpackiej, która tym razem odbyła się w Jaśle a gospodarzem
była drużyna Globall Soccer Academy Jasło.
Wyniki II kolejki:
Globall Soccer Academy Jasło – Przełęcz Dukla 2-0
Stał Łańcut – Przełęcz Dukla 4 – 3
Orzełki Brzozów – Przełęcz Dukla 6 – 0
Resovia Rzeszów – Przełęcz Dukla 9 -1
Przełęcz Dukla – AP Czarni Jasło 4 – 2
Autor/Fot: Sekcja MOSiR Dukla

XXI Bieg na Górę
Cergową
W niedzielę, 27 września 2020 r. już po raz dwudziesty pierwszy odbył
się bieg na Górę Cergową. Do zmierzenia się w górą przystąpiło 66 biegaczy.
Pogoda tego dnia nie rozpieszczała. Od mniej więcej połowy podbiegu do
szczytu utrzymywała się mgła która dodawała horrowatego klimatu.
Najszybszym biegaczem był Grzegorz Kostycz z czasem 28 minut 44
sekund, który odpierał atak do ostatnich metrów od Dominika Kijowskiego
(28 min. 46 sek.), trzecie miejsce zajął Hubert Wierdak z czasem 30 min.
5 sek. Wśród pań najlepsza była Katarzyna Albrycht, czas 32 min. 21 sek.,
przed Izabelą Zatorską Pleskacz 34 min. 48 sek., trzecia Marta Prajzner
36 min. 34 sek. Zawodnicy byli dekorowani pamiątkowymi medalami na
mecie oraz najlepsi dyplomami, statuetkami oraz nagrodami finansowymi za
zwycięstwo w kat. Open mężczyzn oraz kobiet.
red
Fot. str. 27
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OGŁOSZENIA

PRZETARGI

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
2014r., poz.1490) o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości
komunalnego Gminy Dukla:

stanowiącej

własność

mienia

- nieruchomość położona w Dukli obejmująca działki nr: 6/236
o powierzchni 0,0549 ha i 6/238 o powierzchni 0,0767
ha objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00085856/7, zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
położona jest w terenie oznaczonym symbolem „MN/U-1”teren zabudowy mieszkaniowe i usługowej. Nieruchomość
położona jest na obrzeżu zabudowy miejskiej, w sąsiedztwie
ulicy Kopernika i terenów rolnych. 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 16 kwietnia 2020 r.
I Przetarg zorganizowany w dniu 5 sierpnia 2020 r. na w/w
nieruchomość zakończył się wynikiem negatywnym
Cena wywoławcza wynosi 39 500,00 zł ( wartość netto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 4 000,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony
obowiązujący podatek VAT od towarów i usług.

zostanie

Przetarg
odbędzie się dnia 15 października 2020 r. o godz.
00
9 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 9 października
2020 r. - na konto nr: 13 1130 1105 0005 2141 2520 0038 Bank
Gospodarstwa Krajowego. Za dzień wniesienia wadium uważa się

UCHWAŁY

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.

Nowy wyścig Szuter Master
SzuterMaster to nowy wyścig na polskiej mapie rowerowej w coraz bardziej
popularnej formie gravelowej (rower szosowy przystosowany na jazdę po szutrach
w terenie),można było startować również
na rowerze górskim. Cieszy, że wyścig
organizowany był w naszym rejonie. Zależnie od dystansu start do wyścigu był z
Iwonicza Zdroju lub z rynku w Jaśliskach.
Reprezentanci MTB MOSiR Dukla; Michał Szopa oraz Mateusz Lorenc wybrali
dystans 58 km (start Jaśliska, meta Iwonicz Zdrój). Niestety obaj nasi zawodnicy
mieli przygody na trasie. Mateusz jadąc
w czołowej trzy-osobowej grupie już na
6 km łapie kapcia, mleczko próbuje zalać
nr 354

dziurę w oponie lecz
się to nie udaje i na 19
km jest zmuszony do
założenia dętki. Później
jeszcze kilka razy musi
się zatrzymać bo powietrze zaczęło ponownie
schodzić. Michał natomiast jadąc drugi, na
10 km przed metą łapie
również kapcia co przekreśla zajęcie miejsca
na podium. Ostatecznie
Michał kończy czwarty,
Mateusz jest piaty.

Autor: Mateusz Lorenc
Fot. SzuterMaster
str. 21

Kalendarium zdarzeń różnych
z Dukli i okolic
Lwów, 10 sierpnia 1878 rok. (Kamień węgielny pod szkołę w Dukli).
Szkoły okręgu jasielskiego pięknie
się rozwijają, co przypisać należy
szczeremu zajęciu się szkolnictwem
ze strony rady szkolnej okręgowej od
czasu prezesostwa obecnego c. k. starosty Romana Gabryszewskiego i przydzielonego mu inspektora p. Adolfa
Szostkiewicza. Kilka lub nawet kilkanaście nowych budynków szkolnych
z twardego materyału przez umiejętne
wzięcie się tych panów do rzeczy jest
już prawie na ukończeniu, a Dukla znalazła się niedawno w możności założenia kamienia węgielnego pod budowę
czteroklasowej szkoły o sześciu salach,
by chłopcy od dziewcząt oddzielnie
naukę pobierać mogli. Przedsięwzięcie, wielkiego wymagające nakładu,
przychodzi do skutku dzięki hojności
pp. Cezarego i Adama hrabiów Męcińskich, dziedziców Dukli, którzy na ten
cel ofiarowali sumę, dosięgającą tysiąca guldenów, tudzież datkom, przez
konkurencyę szkolną i rząd ofiarowanym. Poświęcenie miejsca i kamienia
węgielnego, dopełnił miejscowy proboszcz w obecności Jego Excellencyi
pana ministra Ziemiałkowskiego, c. k.
starosty i inspektora. Ludność parafii
licznem zebraniem na nabożeństwo

pomimo najgorętszej pory żniw, dziatwa szkolna na skinienie kierownika
szkoły pomimo wakacyi co do jednego
ucznia pod chorągiew szkoły spiesząca, odznaczający się rodem, znaczeniem i inteligencyą goście, oto obraz
ogólnego zajęcia, jakie w tym dniu
obudziła nowa szkoła ludowa w Dukli.
Rozwój dalszy szkoły był przedmiotem
wielu życzliwych słów u stołu hrabiów
Męcińskich, którzy staropolską gościnnością i otwartem sercem przyjmowali
w domu tym Jego Excellencyę pana
ministra.
Równe koło Dukli, 3 czerwca
1890 roku. (Odra). Jeszcze w pierwszych dniach maja doniosłam Wam,
że w powiecie krośnieńskim panuje
odra i zabiera mnóstwo ofiar z pomiędzy dziatwy wiejskiej. Dziś epidemja
mniejsze zatacza kręgi i już tylko w
niektórych gminach, dość rzadko się
pojawia. Mimo to powracam jeszcze
do tego przedmiotu, aby wykazać, że
blade promyczki „oświaty ludu” pod
wiele strzech jeszcze się nie wcisnęły,
i że wieków całych potrzeba, aby
wszyscy pracujący około podniesienia
intelektualności ludu – owocu swej
pracy się doczekali. We wsi Równe
pod Duklą chorowały dzieci tak licz-

nie, jak i po innych gminach i widywałam je rozgorączkowane z obfitą
wysypką, pasące bydło lub konie w
dni chłodne i deszczowe. Zwracałam
uwagę rodziców tychże, aby, jeżeli już
nie chcą wzywać lekarza, przynajmniej
oszczędzali cokolwiek dzieci słabych;
nie wypuszczali na dwór, tylko trzymali w chacie i t. d. Na to usłyszałam
odpowiedź, że „woli Bożej sprzeciwiać
się nie można, że dzieci ze wszystkich
chałup wymrą, bo ludzie widzieli jak
„światełko” wyszło z cmentarza, obeszło wszystkie zagrody i znowu na
cmentarz wróciło. A to „światełko” nie
co innego, ino duszyczka z tamtego
świata, po dzieciska wysłana”. Próbowałam przemówić do ich rozsądku; tłumaczyłam im powstawanie błędnych
ogników, jak mogłam – ale na próżno.
Baba wciąż powtarzała, że dzieciska
wymrą, że woli Bożej sprzeciwiać się
nie można. I rzeczywiście wymarło ich
37. – Gdy się na coś podobnego patrzeć
musi a zapobiedz nie może złemu –
bolesno. I mimowoli powtórzyłam za
Konopnicką: „Jak ciemno! – Kiedyż
zadnieje?”.
Fragment książki Joanny i Jacka Koszczan:
„Kalendarium zdarzeń różnych z Dukli i okolic,
znalezionych w polskojęzycznej prasie codziennej i innych dokumentach z lat 1800-1939

Konkurs - „Lokalna Żywność
w Twórczości Artystycznej”
Piszesz? Śpiewasz? Lubisz lokalną żywność? Strona
Mam Plon (https://mamplon.pl) organizuje konkurs na najsmaczniejszy utwór muzyczny lub literacki. Zaśpiewaj lub
opisz popularne w twoim regionie danie, potrawę, przysmak i wygraj 500 zł! Ideą przedsięwzięcia jest promowanie tradycyjnych polskich smaków, a także regionalnych
producentów żywności oraz wytwarzanych przez nich
produktów. Wielki finał odbędzie się 24.10.2020 w stolicy
humoru, czyli Wąchocku! Zapraszamy do wzięcia udziału.
str. 22

Prace nadsyłać można w jednej z kategorii:
• PIOSENKA
• WIERSZ
• LEGENDA/ OPOWIEŚĆ/ DOWCIP
Do dnia 20.10.2020 na naszej grupie:
https://www.facebook.com/groups/mamplon
Więcej informacji na stronie:
https://mamplon.pl/blog/2020/09/14/uwaga-konkurs/
nr 10/2020
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W pasiece

Łowiectwo i ekologia

Pozwólcie pszczołom żyć

Październik w łowisku

Właśnie minął kolejny sezon pszczelarski. Więc trochę podsumowań. Wiosna,
mimo że po bezśnieżnej zimie i zdawałoby
się chłodna, to rodziny rozwijały się tak
jakby w ogóle tego chłodu nie odczuwały.
Pędziły w rozwoju. Pszczelarze, na ogół
oszczędnie poszerzali gniazda i niemalże
zawsze byli spóźnieni. Lęk przed zaziębieniem czerwiu powstrzymywał nas przed
zbyt „gwałtownymi ruchami”. Skutkiem
tego był ogromny nastrój rojowy. Pszczelarze ledwo panowali nad utrzymaniem rodzin w nastroju pracy. Jednakże większość
z nas ściągała z drzew roje. Wiosenny
miód był obfity, ale szybko krystalizujący
w kolorze białym. Miód bardzo dobrej
jakości. Zawartość wody od 16 – 18%
wody. W większości pasiek to było ostatnie
miodobranie w tym roku. Chociaż pogoda
wskazywała na możliwość jeszcze kilku
miodobrań. Pojawiły się początkiem lata
silne opady, które najprawdopodobniej tak
zdziesiątkowały pogłowie mszyc, że tylko
w kilku miejscach pojawił się pożytek
spadziowy. Rodziny od tych obfitych ulew
zaczęły przynosić wziątku tylko tyle, aby
starczyło im na podtrzymanie życia. Musieliśmy niemalże od połowy lipca do końca
sierpnia karmić pobudzająco. Na szczę-

ście nie brakowało pyłku w przyrodzie
i rodziny rozwijały się bez większych problemów. Pszczoły zimowe powinny mieć
odbudowane ciałko tłuszczowe. Są sygnały
z terenów, gdzie jest dużo nawłoci, która
w tym roku dobrze nektarowała, że pszczelarze z tamtych stron zebrali we wrześniu
bardzo dużo miodu nawłociowego. Na
szczęście na dukielszczyźnie łąki są dość
zadbane. Nawłoć kanadyjska i późna jest
raczej w rowach i niewielkich skrawkach
niekoszonych łąk. Nie jest dla nas aż takim
pożytkiem, aby zebrać duże ilości miodu,
ale i nie stanowi konkurencji dla spadzi,
oczywiście jak wystąpi. Jeżeli chcemy
cieszyć się miodem spadziowym musimy
dbać o łąki. Nawłoć późna i kanadyjska,
chociaż piękna i miododajna jest rośliną
inwazyjną w Polsce. Na łąkach skoszonych
w lipcu pojawia się nasza rodzima nawłoć
już w sierpniu, która nie stanowi żadnego
zagrożenia dla środowiska naturalnego.
Napływają do nas sygnały, że pszczelarze z terenów rolniczych uciekają
z pszczołami w tereny leśne lub miasta.
U nas nie ma jeszcze tego problemu.
Środki ochrony roślin stosowane przez
rolników to już poważny problem. Moim
zdaniem placówki naukowe muszą zacząć

poszukiwać nowych rozwiązań . Jeżeli
pszczoła nie może ostać się na terenach rolniczych o wysokiej kulturze rolnej to rodzi
się pytanie - jakiej jakości jest żywność ?
Zaczynamy mieć wątpliwości, czy rolnicy
nas żywią czy trują? Jeżeli sam rolnik po
jednej uprawie ma problem ze wschodami
kolejnej uprawy, w wyniku zastosowanych
środków chemicznych to już powinna się
zapalić nam czerwona lampka, że coś jest
nie tak. I nie mam tu pretensji do rolnika,
bo on chce wyprodukować, sprzedać
i zarobić. Jednakże jeżeli pszczoły znikną
z terenów rolniczych sami rolnicy na tym
stracą. Nie da się bez końca na tym samym
polu uprawiać roślin wiatropylnych. Jeżeli
rolnicy uprawiają rośliny owadopylne,
choćby nie wiem co sypali, bez pszczół nie
będzie obfitych plonów. Pomyślcie o tym
nim będzie za późno. Taka krótkowzroczność skończy się tym, że będziecie płacić
za przywiezienie pszczół na wasze uprawy.
A teraz macie to za darmo tylko pozwólcie
pszczołom żyć.
Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli
WZP w Rzeszowie

Prawo przy porannej kawie ...

Zmiany imienia lub nazwiska można
dokonać wyłącznie z ważnych powodów
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, nazwisko stanowi dobro osobiste, które niezależnie od ochrony przewidzianej w innych
przepisach, podlega ochronie prawa cywilnego. Nie jest to dobro osobiste, którego
zmiana pozostawiona została swobodnemu
uznaniu osoby, której dotyczy. Nazwisko, podobnie jak imię jest elementem
identyfikującym osobę, określającym
jej tożsamość, składającym się na stan
cywilny. Stanowi trwały atrybut podmiotowości człowieka, prawnie mu przypisany
przez zarejestrowanie w aktach stanu cywilnego. W Polsce realizowana jest zasada
względnej stabilizacji imion i nazwisk,
a ich zmiana może nastąpić tylko podczas
stosowania reguł określonych w ustawie.
str. 24

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
17 października 2008 r. o zmianie imienia
i nazwiska, procesu tego można dokonać
wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: imienia lub
nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka; na imię lub
nazwisko używane; na imię lub nazwisko,
które zostało bezprawnie zmienione; na
imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
Jak jednak wskazano w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r.,
sygn. akt IV SA/Wa 1094/19, nawet wieloletnie używanie innego imienia i nazwiska dokonane z wyboru, a nie konieczno-

ści, nie musi uzasadniać dopuszczalności
ich zmiany, jeśli nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistej, istotnej, a więc
obiektywnej potrzebie dalszego używania tych przybranych, używanych imion
lub nazwiska. Okoliczność używania
imienia i nazwiska według subiektywnego
wyboru, na potrzeby kontaktów służbowych lub towarzyskich nie jest powodem
obiektywnie uzasadniającym potrzebę dokonania takiej zmiany.
W myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 1981 r.,
SA 974/81 pojęcie „ważne powody” jest
określeniem prawnie niezdefiniowanym,
tzw. pojęciem nieostrym. Konsekwencją
prawną takich pojęć jest ograniczenie
wymierności kontroli legalności decyzji.
nr 10/2020

Ten pierwszy w pełni jesienny miesiąc,
to okres początku polowań na bażanty. To
niezwykle ciekawe polowanie można połączyć z niedzielną wyprawą w łowisko,
gdzie w towarzystwie naszego czteronożnego kompana można spenetrować łąki
i zagajniki. Nie sam odstrzał, a nasza obecność, która winna cechować się doskonałym rozpoznaniem terenu, jest znakomitą
okazją do lepszego poznania środowiska w
jakim żyją te przepiękne ptaki. Pamiętajmy
o tak ważnych dla istnienia tego gatunku
warunkach, czyli o odstrzale naturalnego
wroga - lisa oraz o zapewnieniu miejsca
wyłożenia karmy w zimie.
Październik to również jesienny okres
podsumowujący ilość występujących
szkód łowieckich, których to w kołach
łowieckich nie brakuje. Dobra współpraca

z mieszkańcami, bieżące monitorowanie
łowiska, a także regularne wykonywanie
odstrzałów niewątpliwie znacząco wpływa
na zmniejszenie tego zjawiska. Niestety
nie wszystkie uprawy udaje się ochronić,
czego skutkiem są zaistniałe zniszczenia.
W październiku pamiętamy również
o budowie i remontach urządzeń służących
dokarmianiu zwierzyny w zimie. Nie zapominamy też o obowiązkach wynikających
ze statutu zrzeszenia, czyli uczestnictwie w
życiu organizacyjnym koła i wykonywaniu
prac związanych z utrzymaniem łowiska.

Chodzi o rozważenie, czy organ administracji nie przekroczył granicy swobodnej
interpretacji pojęć nieostrych na podstawie
konkretnego stanu faktycznego oraz czy
ocena organu administracji nie nosi cech
dowolności.
Jak wskazał wyrok jednak Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 1 października 2019 r., sygn.
akt II SA/Rz 751/19 wola osoby chcącej
zmienić nazwisko nie stanowi samodzielnej i wystarczającej przesłanki do
zmiany nazwiska. Względna stabilizacja
imion i nazwisk jest wartością prawnie
chronioną. Imię i nazwisko, z uwagi na
spełniane funkcje w życiu jednostki, rodziny i grup społecznych oraz ich trwałość
dla prawidłowej realizacji tych funkcji powoduje, że nie mogą być one postrzegane
jedynie jako dobra osobiste, podlegające
ochronie na gruncie prawa cywilnego. Podmiotowe prawo do imienia i nazwiska nie
funkcjonuje w próżni, gdyż towarzyszy mu
nie tylko obowiązek posługiwania się imieniem (imionami) i nazwiskiem prawnie
przypisanymi, ale również prawna ochrona
względnej ich trwałości jako swoistego dobra publicznego.
Zgodnie z omawianym wyrokiem
subiektywne odczucie skarżącego, nawet
poparte określonymi okolicznościami faktycznymi, w świetle przepisów ustawy nie
może mieć decydującego znaczenia dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Należy
uwzględniać również kryteria obiektywne,
które przesądzają o tym, że sytuacja danej
osoby mieści się w katalogu ustawowych
przesłanek zmiany imienia i nazwiska.

Biorąc także pod uwagę wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
10 października 2017 r., sygn. akt II OSK
293/16 subiektywna potrzeba zmiany
nazwiska rodowego na nazwisko wynikające ze związku faktycznego, choć uzasadnione więzami emocjonalnymi i wspólnym życiem, nie jest wypełnieniem przesłanki „wyłącznie z różnych względów”.
Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił
nade wszystko w orzeczeniu, że odmowa
zmiany nazwiska nie naruszyła prawa do
życia prywatnego, o jakim mowa w Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności. Odmowa uwzględnienia wniosku nie stanowiła również dyskryminacji.
Wniosek nie byłby uwzględniony bez
względu na to czy wnioskodawczyni pozostawała w związku partnerskim (jednopłciowym), czy w konkubinacie (związku
osób różnej płci).
Zgodnie ponadto z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Łodzi z dnia 26 stycznia 2016 r., sygn. akt
III SA/Łd 1011/15, w pojęciu ważne powody nie mieszczą się także historyczne
i współczesne zdarzenia, jak i znane
osoby świata polityki, kultury, sportu
i ogólnie życia społecznego. Fascynacja
określonymi okresami historycznymi,
konkretnymi osobami i zdarzeniami historycznymi oraz współczesnymi, a nawet
utożsamianie się z określonymi osobami,
głębokie wewnętrzne przekonanie skarżącego o jego udziale w określonych zdarzeniach historycznych oraz jego roli w
tych zdarzeniach, „powierzonej” misji w
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W październiku polujemy na:
– jelenie szlachetne: byki, łanie i cielęta
– jelenie sika: byki, łanie i cielęta
– daniele: byki, łanie i cielęta
– sarny: kozy i koźlęta

– dziki: wszystkie
– muflony: tryki, owce i jagnięta
– borsuki
– tchórze kuny
– lisy, jenoty, norkę amerykańską i szopa
pracza
– piżmaki
– bażanty: koguty, kury (wyłącznie na terenach OHZ bażanta)
– kuropatwy do 21.10
– kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki
i czernice
– gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne
– słonki
– łyski
– gołębie grzywacze
– jarząbki
Na podstawie artykułu z internetu
opracował
Bartosz Szczepanik

związku z udziałem w tych zdarzeniach,
podobnie jak i przeświadczenie o znaczeniu numerologii i wpływie kosmosu, nie
mieszczą się w pojęciu ważne powody.
Silne przekonanie skarżącego o związku
tych okoliczności z jego nazwiskiem jest
jedynie wynikiem identyfikowania się
skarżącego z opisywanymi zdarzeniami i
osobami, które skarżący z tej właśnie racji
odnosi od własnej osoby. Jednakże tego
identyfikowania się nie można utożsamiać
z określonymi faktami.
Powołując się na wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 listopada 2016 r., sygn. akt
II SA/GL 780/16 i wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie z
dnia 8 listopada 2018 r., sygn. akt IV SA/
Wa 1752/18 rozstrzygnięcie, czy zachodzą
ważne powody uzasadniające uwzględnienie wniosku wymaga wyważenia z jednej
strony interesu społecznego i celów jakie
ma realizować zawarta w cytowanym art. 4
ust. 1 ustawy zasada względnej stabilizacji
imion i nazwisk, a z drugiej strony indywidualnego interesu strony wnioskującej o
zmianę imienia i/lub nazwiska. Dokonując
takiej oceny należy mieć przy tym na uwadze, że nabycie oraz posługiwanie się własnym imieniem i nazwiskiem ma znaczenie
indywidualizujące i identyfikujące daną
osobę w stosunkach urzędowych i prywatnych i jak wskazano powyżej powinna je
cechować stabilność i pewność.
Natalia Belcik
Radca prawny
str. 25

Ciekawe
grzyby

W krainie rondla i patelni

Z moich wędrówek staram się wybrać coś ciekawego dla Czytelników Dukli, tym razem będą
to grzyby, występujące w naszych lasach, którymi
najczęściej chcemy napełnić nasze kosze.
Sromotnik bezwstydny /Phallus impudicus/
jego młody owocnik tzw. „czarcie jajo” ma wielkość około 6cm i jest koloru białego. Papierowa
osłona otacza część trzonową i szarozieloną,
gąbczastą część kapeluszową wydzielającą śluz
o zapachu padliny. Okazy te spotkałam na górze
Cergowej i Mazgalicy.
Podobny okaz to Muchomor szarawy /Amanita vaginata/
Drugim ciekawym grzybem jest Gwiazdosz
frędzelkowaty /Geastrum fimbriatum/, którego
spotkałam w Komańczy na leśnej ścieżce przy
Klasztorze sióstr Nazaretanek na porośniętej
świerkami iglastej ściółce. Owocnik ma około
5cm, jest cebulowaty i gwiaździście pękający, bez
trzonu, żółtochrowy.
Maria Walczak, fot. str. 28

Wandalizm
na ścieżce
„Olchowiec”!
We wrześniowym numerze Dukli.pl pisaliśmy
o ścieżce przyrodniczo-historycznej „Olchowiec”,
która powstała w 2017 roku z inicjatywy mieszkańców Olchowca i turystów. Gmina Dukla wraz
z partnerem słowackim Vyšná Pisaná pozyskała
środki finansowe z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska – Słowacja na
projekt „Przez górkę do sąsiada”, w ramach którego została wytyczona, oznakowana i urządzona
ścieżka o długości 11,5 km. Ścieżka składa się
z 15 przystanków o tematyce związanej z historią i
kulturą Olchowca, a także z przyrodą Magurskiego
Parku Narodowego. Przystanki są opisane w wydanym folderze jak również na specjalnie przygotowanej aplikacji mobilnej. Ścieżka jest licznie
odwiedzana przez turystów i cieszy się dużym
powodzeniem zarówno wśród turystów, jak rów-

Złota myśl J

Ocet jabłkowy jest znany od 5 tysięcy lat przed naszą erą. W czasach starożytnych był stosowany między innymi do poprawy odporności organizmu,
pobudzenia krążenia krwi w organizmie i oczyszczania wątroby. Ocet jabłkowy
połączony z miodem był często polecany przez Hipokratesa na przeziębienie
i kaszel. Ocet jabłkowy możemy kupić w sklepie lub przyrządzić w zaciszu
domowej kuchni. Dzisiaj podaję przepis na ocet jabłkowy:

Paweł Litwin 30.
Mateusz Lorenc 40.
w kat. MM1
Fot. MTB Trilogy

Ocet jabłkowy ekologiczny
Składniki:
- 2 kg jabłek ekologicznych,
- 2 litry przegotowanej wody,
- 100 g cukru na litr wody,
Wykonanie:
Jabłka umyć, pokroić na ósemki, wydrążyć pestki. Wrzucić do wyprażonego
słoja. Zalać wodą przegotowaną z rozpuszczonym cukrem. Przykryć lnianą
ścierką i odstawić do fermentowania. Mieszać codziennie. Po 3 tygodniach
zlać z jabłek i odstawić do dojrzewania na 2 tygodnie. Po dojrzewaniu rozlać
do butelek, najlepiej przechowywać w chłodnym miejscu np. piwnicy. Zamiast
całych jabłek można zastosować obierki, a jabłka wykorzystać na szarlotkę lub
marmoladę.
Życzę powodzenia i dużo zdrowia!
Lecznicze właściwości octu jabłkowego dotyczą wielu aspektów ludzkiego
organizmu. Oto najważniejsze z nich:
• ocet jabłkowy pomaga pozbyć się zbędnych kilogramów,
• poprawia funkcjonowanie gospodarki insulinowej,
• reguluje poziom cukru we krwi,
• powoduje uczucia sytości,
• zmniejsza ilość trójglicerydów we krwi,
• wzmacnia procesy związane z biologią ludzkiego serca.
Picie na czczo wody z octem jabłkowym pomoże zapobiegać zaparciom, a
szklanka wody z łyżką octu jabłkowego załagodzi palenie w przełyku spowodowane zgagą i refluksem, których przyczyną jest zbyt zasadowe środowisko
żołądka.
Ocet jabłkowy jest również stosowany przy leczeniu bólu gardła. Korzystne
będzie płukanie gardła kilka razy dziennie roztworem wody z octem jabłkowym (1/3 szklanki octu uzupełniona wodą).

Najlepsza czwórka z trenerami
Mateusz i Paweł - gratulacje!

XXI Bieg na Górę
Cergową

tablice trzeba wykonać nowe, żeby
można było z nich korzystać, a to już
jest spory koszt. Szkoda, że niektórzy
nie myślą tylko niszczą. Dlaczego? Nie
rozumiem. Odnawianie bowiem zniszczonych urządzeń, tablic turystycznych
itp. powoduje, że pieniądze w mniejszej puli trafiają na nową infrastrukturę
turystyczną. Niestety, złotówka wydana na naprawę infrastruktury zniszczonej nie może być wydana na nową.
Walczmy z wandalizmem!
Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str. 28

Fot. Damian Frydrych

Podkarpacka Liga
Orlika Młodszego

Fot. [arch. MOSiR Dukla]

Podkarpacka Liga
Rowerowa

Najmłodsi zawodnicy na trasie

Zawodnicy na starcie biegu

nież wśród mieszkańców gminy Dukla
i okolicznych gmin.
Dlatego też zdziwił mnie fakt
zniszczeń, które zobaczyłam podczas
ostatniego mojego pobytu na ścieżce 23
września br. Nie sadzę, aby prawdziwy
turysta, czy mieszkaniec Olchowca
zamalowywał tablicę i ławki pomarańczowym sprejem. To musiał być wandal, który zniszczył tablicę na szczycie
Baraniego, pomalował również ławki
stojące wokół miejsca na ognisko.
Ławki można wyczyścić, zrywając
wierzchnią warstwę z deski. Natomiast

Otwarty Turniej Piłki
Siatkowej Plażowej

Fot. [arch. MOSiR Dukla]

Siatkarki MOSiR Dukla
mistrzyniami

„ N i e p o z w ó l n i k o m u , b y g a s i ł Tw ó j b l a s k
			
tylko dlatego, że razi go w oczy!”
Zwycięzka drużyna

str. 26
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Fot. [arch. MOSiR Dukla]

str. 27

Ciekawe grzyby

Fot. Maria Walczak

Sromotnik bezwstydny
/Phallus impudicus/

Muchomor szarawy
/Amanita vaginata/

Mateusz Lega zdobywca głównego
szlaku beskidzkiego

Mateusz Lega przeszedł
główny szlak beskidzki
z Ustronia do Ustrzyk Górnych

str. 28

Gwiazdosz frędzelkowaty /Geastrum fimbriatum/

Zniszczenia na ścieżce
„Olchowiec”

Ślady wandali na ścieżce „Olchowiec”
Fot. Arkadiusz Jadczak
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