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Złota myśl:

Oddano hołd poległym podczas
Operacji Dukielsko-Preszowskiej
W 76 rocznicę jednej z najkrwawszych górskich bitew II wojny światowej,
zwanej operacją dukielsko-karpacką, oddano hołd poległym.
Obchody odbyły się 5 października
br. w Dukli na Cmentarzu Wojennym,
gdzie spoczywają polegli podczas
walk w Karpatach jesienią 1944 roku.
W tym roku ze względu na pandemię
Covid-19 uroczystości na Słowacji
zostały odwołane. Gości powitał burmistrz Dukli Andrzej Bytnar. Wzięli
w nich udział przedstawiciele władz
samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego,
wojska, policji, straży pożarnej. W uroczystości wziął również udział poseł

na Sejm RP Piotr Uruski. Modlitwę za
poległych odmówił gwardian i kustosz
Sanktuarium św. Jana z Dukli o. Tacjan
Mróz. Głos zabrali poseł RP Piotr Uruski, starosta krośnieński Jan Pelczar.
Wieńce złożyli: poseł na Sejm RP Piotr
Uruski, w imieniu samorządu województwa podkarpackiego członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
p. Anna Huk, w imieniu Województwa
Podkarpackiego dyr. generalny Marcin
Zaborniak, w imieniu władz samorządowych okresu Svidnik prednosta

„Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze
z niej korzystać....””
(Cyceron)

Michal Il’Kanin. Wieńce złożyli również przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Krośnie wraz z Komisariatem Policji w Dukli, przedstawiciele
Komendy PSP w Krośnie. W imieniu
gminy Dukla wieńce złożyli: burmistrz
Dukli Andrzej Bytnar, zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg i dyrektorka
Ośrodka Kultury w Dukli Małgorzata
Walaszczyk-Faryj.
Przedstawiciele:
gminy Dukla, starostwa powiatowego
w Krośnie i okresu Svidnik złożyli
wieniec pod Krzyżem Pojednania i zapalili znicz pamięci.
Krystyna Boczar-Różewicz
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Kultury w Dukli Małgorzata Walaszczyk-Faryj
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Pod Krzyżem Pojednania wieniec złożyli: prednosta okresu Svidnik, burmistrz
Dukli, Starosta Krośnieński Jan Pelczar
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OKŁADKA: Kapela „Duklanie” podczas koncertu
Fot. Krystyna Boczar-Różewicz
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Wszystkich Świętych
w pandemii
Śmierć jest dla wielu ludzi tematem tabu. Nie mówi się o niej
zbyt chętnie, choć dotyczy każdego z nas, bo każdy z nas kiedyś
jej doświadczy. Przeważnie staramy się odsunąć od siebie wizję
nieuchronnego odejścia. Nie planujemy jej, nie chcemy mieć z nią
styczności, gdyż w naszej kulturze jej nadejście zwiastuje smutek
i żałobę.
W pierwszym dniu listopada katolicy tradycyjnie wspominają
tych, którzy dostąpili zbawienia i przebywają w niebie. To czas
nostalgii, zadumy i przeżywania straty po bliskich. Z perspektywy
wiary, powinniśmy żyć również optymizmem i nadzieją, że za jakiś czas wszyscy razem spotkamy się w raju. Jest to część Dobrej
Nowiny, którą głosi Kościół, że jesteśmy wezwani do życia wiecznego. Dlatego też cmentarz nie powinien być dla nas miejscem,
które kojarzy nam się jedynie z dramatem i tragedią. Przebywając
przy grobach naszych bliskich powinniśmy jednocześnie oczekiwać na zmartwychwstanie. Cmentarz nie jest dla nas końcem. To
dopiero początek życia, które będzie w pełni piękne. Wielu osobom ciężko jest jednak połączyć wizyty na cmentarzach i wspominanie tych, którzy już nie żyją z radością. – Jest to mieszanka
tego, co pochodzi z wiary i tego, co w człowieku jest bardzo ludzkie. To dwie rzeczywistości, które zawsze będą się w nas ścierać.
Wiadomo, że ciężko jest się cieszyć, gdy komuś niedawno zmarł
ktoś bardzo bliski. Nie chodzi o to, żebyśmy zmuszali się do jakiejś sztucznej radości, ale byśmy stanęli w prawdzie, że owszem
przeżywamy stratę i ból, ale dzięki wierze w zmartwychwstanie
Chrystusa spotkamy się kiedyś w niebie. Często brakuje głębszej
refleksji nad tym, jaki jest tak naprawdę sens uroczystości, w których uczestniczymy.
W związku z panującą pandemią koronawirusa, nie planujmy
odwiedzania cmentarzy, na których spoczywają nasi krewni
1 i 2 listopada, odwiedzajmy ich w ciągu całego listopada. Zachowujmy też dystans, dbajmy o siebie. Dzisiaj, kiedy to piszę
tj. 28 października, ilość zachorowań wyniosła 18 820, z powodu
Covid-19 zmarło 29 osób, natomiast z powodu współistnienia
z innymi schorzeniami zmarło 207 osób. Podaję suche fakty,
a komentarz każdy Czytelnik będzie miał własny.
Dla kochających poezje dedykuję wiersze poety Adama Czai
z Równego, pełne zadumy i refleksji, poświęcone Matkom.
Krystyna Boczar-Różewicz

Treny na odejście Matki

***
Teraz gdy cię już nie ma mamo na spojrzeń, na słów odległość
cisza zapada we mnie, jest tylko fioletów, jest pustki muzyka cierpka
noce i dnie smutkiem czernią się w oczach
ni promyka słońca, ni księżyca promyka
a chwile w cyprysy wpadają
teraz gdy cię już nie ma mamo
***
A chciała znów pojechać do córki, uśmiechnąć się
jeszcze raz przytulić wnuczki
zrobić to i zrobić tamto
wtedy nagle los życia drzwi zatrzasnął
a chciała jeszcze raz przytulić wnuczki.
***
Jest cichy zmierzchu powiew płonących świec blask
pochylam głowę ku ziemi
łez dzwonki gorzkie w żalu kwiaty zakwitają
i ten krzyk mamo, mamo, mamo
jest cichy zmierzchu powiew.
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Nowe stawki za odpady komunalne
od 1 sierpnia 2020
24 zł – za odpady segregowane dla mieszkańców
budynków wielorodzinnych i mieszkańców, którzy nie
posiadają kompostownika- tyle płacą mieszkańcy Gminy
Dukla od 1 sierpnia 2020 r. za odbiór odpadów. Głównym
powodem podwyżki opłaty jest wzrost kosztów przyjęcia
odpadów niesegregowanych do Instalacji w Krośnie. W
porównaniu do wcześniejszej ceny, koszty wzrosły o ponad
200 zł za 1 tonę i wynoszą obecnie 970,92 zł. Kolejnym
powodem wzrostu cen jest duża ilość odpadów dostarczanych do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Koszty przekazania odpadów gromadzonych
w GPSZOK do instalacji (np. styropian, odpady wielkogabarytowe) są jeszcze wyższe, niż odpadów zmieszanych,
cena za 1 tonę gabarytów to ok. 1200 zł.
22 zł – opłata niższa za odpady segregowane w przypadku deklaracji posiadania kompostownika - dotyczy
mieszkańców domów jednorodzinnych. Osoby te nie oddają
odpadów biodegradowalnych, więc nie generują kosztów
związanych z utylizacją tego rodzaju odpadów i w związku
z tym płacą mniej.
Od stycznia 2020 r. wszyscy jesteśmy zobligowani do
prawidłowej segregacji odpadów. Mieszkańcy, którzy nie
segregują odpadów lub robią to w nieprawidłowy sposób
muszą liczyć się z koniecznością wnoszenia opłaty podwyższonej, która od sierpnia wynosi 72 zł miesięcznie od osoby.

Poniżej przedstawiono szacunkowe koszty systemu do
końca 2020 r.:
Koszty 2020
utylizacja odpadów odpadów niesegregowanych i bio
w RIPOK Krosno
1 223 996,40 zł
zbiórka odpadów od mieszkańców
1 218 142,80 zł
zakup worków i kodów kreskowych dla mieszkańców
72 000,00 zł
transport odpadów z GPSZOK
15 000,00 zł
utylizacja odpadów dostarczonych na GPSZOK
100 000,00 zł
koszty administracyjne
120 000,00 zł
Adrianna Bożętka

Nowe stawki opłat za odpady komunalne
Urząd Miejski w Dukli

Nowe oświetlenie
uliczne w Jasionce
Zakończono prace przy budowie oświetlenia ulicznego w Jasionce przy drodze gminnej - od drogi powiatowej do drogi gminnej „Zapłocie”. Zamontowano 7 nowych lamp ulicznych. Całkowity koszt zadania to 33 392,27 zł, który w 100% został pokryty
z budżetu gminy Dukla. Wykonawcą prac była firma Instal-Projekt
Krzysztof Uliasz z Cergowej.
kbr
str. 4
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II etap budowy remizy OSP
w Tylawie zakończony
24 marca 2020 roku Gmina Dukla podpisała umowę z wykonawcą, który został
wyłoniony w przetargu, Firmą FEMIX sp. z o.o. na wykonanie II etap budowy remizy
strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylawie. W zakresie prac było wykonanie
stanu surowego remizy (bez okien i drzwi) na kwotę 647 763,72 zł brutto. Wykonawca
przejął plac budowy 26 marca 2020.
W etapie pierwszym wykonano ławy
fundamentowe i zjazd z drogi krajowej nr
19 za kwotę 269 933,87 zł.
Budynek remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Tylawie to budynek parterowy,
niepodpiwniczonym, na planie dwóch
przenikających się prostokątów. Obiekt
przykryty zostanie dachami dwuspadowymi o nachyleniu połaci 30°. Wejście
główne do budynku zlokalizowano od
strony wschodniej, wejścia dodatkowe
i techniczne zlokalizowano od strony południowej i zachodniej, natomiast wjazd do
garaży od strony wschodniej.
Wysokość budynku w najwyższej kalenicy
wynosi 8,97m, a w ścianach szczytowych
9,00 m - budynek zalicza się do budynków
niskich. Szerokość elewacji frontowej wynosi - 26,50m.
Powierzchnia zabudowy budynku :
462,28 m2
Powierzchnia użytkowa : 392,30 m2
Powierzchnia całkowita : 462,28 m2
Kubatura : 2729,28 m3
Projektowany budynek będzie pełnił
funkcję remizy, a więc budynku o specjalnym przeznaczeniu dla jednostki ratowniczej, spełniajcym wymagania związane
z magazynowaniem, bieżącą konserwacją
sprzętu pożarniczego i wyposażenia osobowego strażaków oraz utrzymaniem go
w należytym stanie umożliwiającym przeprowadzanie akcji ratowniczych. Budynek
remizy będzie stanowił miejsce zbiórki
i wyjazdu strażaków do akcji ratowniczych,
zapewniając pomieszczenia szatniowe, socjalne i sanitarne oraz punkt koordynacji.
W budynku, ze względu na specyficzną
funkcję oraz przeznaczenie dla ochotniczej
a nie zawodowej straży pożarnej, pomieszczenia są pomieszczeniami nie są przeznaczone na pobyt ludzi tzn. w pomieszczeniach czas przebywania tych samych osób
nie będzie przekraczał 2 godzin w ciągu
doby (zgodnie z § 5 [Pomieszczenia inne]
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytunr 355

owanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
Nr 75, poz. 690)1).
W budynku znajdować będą się pomieszczenia garażowe - na strażackie wozy
bojowe (2 miejsca), samochód operacyjny,
motocykle strażackie, pomieszczenia
magazynowe na sprzęt i wyposażenie
strażackie, pomieszczenia do obsługi,
sprawdzania i naprawy sprzętu oraz zaplecze szatniowo- socjalno- sanitarne, punkt
koordynacji i sala odpraw dla strażaków
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylawie.

Wykaz pomieszczeń w budynku:
Parter:
01 Wiatrołap nr 1 - 2,27m2
02 Komunikacja nr1 - 20,49m2
03 Pokój socjalny - 16,53m2
04 Pom. koordynacji - 16,09m2
05 Szatnia - 15,52m2
06 Umywalnia - 8,84m2
07 WC męski - 5,55m2
08 Przedsionek WC - 2,03m2
09 WC damski i ONP - 4,73m2
10 Komunikacja nr2 - 14,09m2
11 Wiatrołap nr 2 - 3,51m2
12 Sala odpraw - 80,84m2
13 Pom. kuchenne - 22,53m2
14 Pom. porządkowe - 3,00m2
15 Magazyn sprzętu nr 1 - 15,47m2
16 Magazyn sprzętu nr 2 - 13,79m2
17 Garaż - 128,20m2
18 Kotłownia - 18,81m2
Razem: - 392,30m2
Zakończenie etapu II budowy remizy
zakończone zostało zgodnie z zawartą
umową z Wykonawcą Firmą FEMIX sp. z
o.o. 30 września 2020 roku.
Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str. 12

Prace przy elewacji Domu
Ludowego w Cergowej
Trwają prace przy dociepleniu elewacji Domu Ludowego w Cergowej: ściany frontowej (zachodniej) i ściany wschodniej. Wykonawcą jest firma REMWIL Krzysztof Wilk
z Głowienki. Całkowity koszt wykonania prac 60 007,69 zł, poniesiony zostanie w całości z budżetu gminy Dukla. Zakończenie prac planowane jest na 30 listopada 2020.
kbr, fot. str. 27
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Fundusz Sołecki - plan wydatków na 2021 rok
Mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich, które odbywały się we wrześniu zadecydowali o przeznaczeniu Funduszu Sołeckiego
w swoich miejscowościach na rok 2021.
Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok

Lp.

Nazwa sołectwa

Środki funduszu
przypadające na dane
sołectwo

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku
sołectwa/nazwa zadania

Wydatki w
ramach funduszu

Klasyfikacja
budżetowa
wydatku

1.Przebudowa drogi wewnętrznej nr 175 na odcinku 120 m.

12.726,41

60017-6050

2.Zakup materiałów budowlanych na budowę garażu dla OSP
Barwinek

10.000,00

75412-4210

1

Sołectwo Barwinek

22 726,41

2

Sołectwo Cergowa

48 560,70

Przebudowa drogi wewnętrznej nr 801.Wykonanie asfaltowej, udrożnienie rowu przy w/w drodze

48.560,70

60017-6050

14 908,13

Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej
100/1

14.908,13

60017-6050

32.589,49

60017-6050

47 589,49

1. Przebudowa drogi wewnętrznej (nakładka asfaltowa
) wraz z podbudową oraz na drodze wewnętrznej nr
ewid.2518.

15.000,00

92109-4210

1.200,00

60095-4210

2.Dokończenie wykonania projektu oświetlenia drogowego 4
lamp na drodze gminnej nr 1308

2.330,16

90015-6050

3.Projekt oświetlenia ulicznego droga powiatowa nr 1994R

6.000,00

90015-6050

4.Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr
2653, 2770 od drogi powiatowej na Łoną Górę
1.Budowa drogi wewnętrznej od powiatowej na działkach
2501,2503,2491.

35.000,00
43.000,00

90015-6050
60017-6050

5.560,70

90015-6050

22.774,97

92109-6050

3

Sołectwo Chyrowa

4

Sołectwo Głojsce

2.Zakup wyposażenia do Domu Ludowego
1.Montaż luster drogowych na drogach gminnych nr 2084 i
wewnętrznych nr 577,807

5

Sołectwo Iwla

6

Sołectwo Jasionka

7

Sołectwo Lipowica

8

Sołectwo Łęki Dukielskie

44 530,16

48 560,70

22 774,97

48 560,70

9

Sołectwo Mszana

21 998,00

10

Sołectwo Myszkowskie

18 501,63

11

Sołectwo Nadole

str. 6

36 566,21

2.Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy
drogach oraz założenie lamp.
Budowa placu zabaw przy budynku Domu Ludowego działka
nr 75 w Lipowicy
1.Wykonanie oświetlenia ulicznego w całej miejscowości
poprzez wymianę starych lamp oraz dołożenie nowych w
miejsce gdzie brakuje około 34 nowych lamp.

20.000,00

2.Zamontowanie luster drogowych przy trzech drogach
gminnych nr 682, 1403,2532

1.500,00

60095-6050

3.Kopanie rowów przy drogach gminnych oraz uzupełnienie
kruszywem dróg gminnych

12.000,00

60016-6050

4.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr
2532 na stadion
Remont drogi wewnętrznej nr 211 w Mszanie. Odcinek od
drogi na Niklowiec do gospodarstwa Mieczysława i Krystyny
Zięba
Wykonanie elewacji wraz z termomodernizacją budynku
użyteczności publicznej (budynek po byłej szkole)

15.060,70

60017-6050

21.998,00

60017-6050

18.501,63

70005-6050

1.Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drogach
wewnętrznych nr 993i 896

23.000,00

60017-6050

2.Założenie przepustu przy drodze wewnętrznej nr 437

2.000,00

60017-6050

3.Założenie pojedynczych lamp ulicznych przy drogach nr
437,670

5.500,00

90015-6050

4.Zakup sprzętu gospodarczego (typu chłodziarka) orz zakup
środków i materiałów niezbędnych do remontu Domu
Ludowego

6.066,21

92109-6050

90015-6050
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Nazwa sołectwa

Środki funduszu
przypadające na dane
sołectwo

12

Sołectwo Nowa Wieś

17 384,73

13

Sołectwo Olchowiec

13 062,83

14

Sołectwo Równe

48 560,70

15

Sołectwo Teodorówka

48 560,70

16

Sołectwo Trzciana

20 346,93

17

Sołectwo Tylawa

28 942,18

18

Sołectwo Wietrzno

48 560,70

19

Sołectwo Zawadka
Rymanowska

20 735,42

20

Sołectwo Zboiska

29 573,47

21

Sołectwo Zyndranowa

16 073,59

Suma środków przypadająca
na wszystkie sołectwa w
Gminie Dukla

667 078,35

Wydatki w
ramach funduszu

Klasyfikacja
budżetowa
wydatku

1.Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi gminnej w
Nowej Wsiw

14.384,73

60016-6050

2.Zakup wyposażenia do Domu ludowego w Nowej Wsi

3.000,00

92109-6050

Wymiana okien i drzwi wejściowych w Domu Ludowym

13.062,83

92109-6050

1.Remont nawierzchni ścieżki-drogi przez wieś
nr 2358/1, 2358/2, 2358/3

44.360,70

60017-6050

2.Regulacja stanu prawnego odcinka drogi gminnej na ulicy
Zenona Staronia , ulicy Polnej (czynności geodezyjne)

2.000,00

60016-6050

3.Wykonanie i montaż gabloty zewnętrznej wolnostojącej
koło budynku Domu Ludowego
1.Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1830.Wykonanie
nakładki asfaltowo-bitumicznej , zabezpieczenie rowu przy
drodze.

2.200,00

92109-6050

30.000,00

60017-6050

18.560,70

60016-6050

Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Trzcianie i
jego odwodnienie

20.346,93

70005-6050

Montaż 5 lamp oświetleniowych w ciągu drogi DK19 i drogi
gminnej nr 478.
1.Zakup piły spalinowej podkrzesywarki do Domu Ludowego

28.942,18

90015-6050

3.500,00

92109-6050

2.Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych nr
315/1 i nr 315/2 oraz udrożnienie rowów

22.530,00

60016-6050

3.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr
137 oraz udrożnienie rowów
1.Budowa wiaty przy Domu Ludowym w Zawadce Rymanowskiej na działce nr 117- Etap III

22.530,70

60017-6050

7.000,00

92109-6050

2.Remont Domu Ludowego w Zawadce Rymanowskiej na
działce nr 117
Położenie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 401
do skrzyżowania z drogą nr 394 i całość drogi nr 394 długość
około 190m

13.735,42

92109-6050

29.573,47

60017-6050

1.Zakup wyposażenia dla OSP w Zyndranowej

2.000,00

60095-4210

2.Budowa drogi wewnętrznej nr 195

14.073,59

60017-6050

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku
sołectwa/nazwa zadania

2.Dokończenie drogi gminnej nr 114513R do skrzyżowania z drogą wojewódzką .Wykonanie nakładki
asfaltowo- bitumicznej.

Sporządziła: Halina Głód
inspektor

Ogłoszenie o naborze

2 listopada 2020 r. ruszają nabory wniosków - ogłoszenia
dostępne są pod poniższymi linkami:
- podejmowanie działalności gospodarczej https://kraina-nafty.
pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-8-2020/
- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej https://kraina-nafty.
pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-9-2020/
- rozwijanie działalności gospodarczej https://kraina-nafty.pl/
ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-10-2020/
nr 355

W związku ze szczególną sytuacją epidemiologiczną
prosimy o zapoznanie się z zasadami obsługi interesantów
https://kraina-nafty.pl/zasady-obslugi-interesantow-wbiurze-stowarzyszenia-lokalna-grupa-dzialania-krainanafty-w-czasie-obowiazywania-stanu-epidemii/. Wszelkie
konsultacje wniosków odbywają się e-mailowo, telefonicznie oraz po uprzednim umówieniu osobiście.
str. 7

Inauguracja Roku Akademickiego
Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
30 września 2020 roku w sali kinowo – teatralnej Ośrodka Kultury
w Dukli odbyła się 5 Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego
Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Nowy rok otworzyła prezes zarządu
Melania Romańczak – Głód, która zaprosiła do odśpiewania hymnu Gaudeamus
Igitur. Następnie przywitała licznie zgromadzonych studentów i zaproszonych
gości. Szczególne podziękowania zostały
złożone na ręce dyrektor Ośrodka Kultury
w Dukli Małgorzaty Walaszczyk –Faryj,
podkreślając jej rolę jako głównej inicjatorki i założycielki Stowarzyszenia DUTW.
Kolejne podziękowania powędrowały do
burmistrza Dukli Andrzeja Bytnara oraz
dyrektorów Szkoły Podstawowej w Dukli, Liceum Ogólnokształcącego w Dukli
i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W następnym punkcie programu głos
zabrała Małgorzata Walaszczyk – Faryj,
która przypomniała początki powstania
Stowarzyszenia. Z rozrzewnieniem wspominała jak ogromnym zainteresowaniem
cieszył się projekt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Opowiedziała jakie
spektrum nowych możliwości rozwoju
dało to przedsięwzięcie i jak wzbogaciło
życie przyjętych uczestników. Dodała,
że to jedna z najpiękniejszych idei jakie
ostatnio powstały na naszym terenie. Na
koniec swojej wypowiedzi podsumowała
krótko pięć wspólnie spędzonych lat. Po
wzruszających wspomnieniach głos zabrał
burmistrz Dukli oraz zaproszeni goście.
Kolejnym punktem Jubileuszu było wręczenie pamiątkowych dyplomów wszyst-

kim studentom oraz osobom i
instytucjom, które przez pięć
lat służyły pomocą i wsparciem rzeczowym i intelektualnym. Po oficjalnej części
programu, resztę wieczoru
umilił występ artystyczny
duetu „Dwa kolory”, który
zagrał największe hity muzyki popularnej. Uroczystość
przebiegła w miłej, przyjaznej atmosferze.
Na zakończenie można było wypić lampkę
szampana i zjeść Jubileuszowy tort.
Nowy Rok Akademicki 2020/2021 został oficjalnie otwarty!
Poniżej prezentujemy najważniejsze
informacje dotyczące DUTW:
• Podczas pierwszego założycielskiego
spotkania wpisało się 92 osoby zainteresowane przystąpieniem do mającego
powstać Stowarzyszenia DUTW.
• W pierwszym roku działalności liczyło
72 studentów, a na dzień dzisiejszy liczba
ta wynosi 54 osoby.
• Cztery lata obfitowały w spotkania klubów i grup zajęciowych tj. j angielski,
informatyka, gimnastyka korekcyjna,
nordic walking, zajęcia z tańca towarzyskiego i integracyjnego, klub plastyka,
dyskusyjny klub filmowy. Studenci mieli
również okazję uczestniczyć w wykładach o tematyce edukacyjnej. Odbywały
się też liczne warsztaty np. kulinarne,

•

•

•

Edukacyjny plac budowy
na dukielskim rynku
W sobotę, 3 października br. na dukielskim rynku odbywały się warsztaty edukacyjne
dla dzieci i dorosłych. Celem warsztatów było inne spojrzenie na architekturę powiatu
krośnieńskiego z okresu dwudziestolecia międzywojennego, były okazją do poznania
architektury , ale także założeń architektonicznych danego miejsca. Warsztaty odbywały
się w formie otwartej. Można było przyjść dowiedzieć się o architekturze tamtych lat,
zbudować z drewnianych klocków budynek. Realizatorem zajęć edukacyjnych było krośnieńskie BWA.
Wiejący od wczesnych godzin rannych wiatr z przełęczy spowodował m.in., że frekwencja i udział mieszkańców w warsztatach nie był zbyt duży. A szkoda, bo można było
wiele dowiedzieć się o architekturze regionu.
Krystyna Boczar-Różewicz, fot. str. 11
str. 8

•

słomkarskie, carvingu, ozdób Bożonarodzeniowych, zielarskie, malarskie.
Studenci chętnie uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych typu: opłatek,
spotkania noworoczne, Andrzejki czy
z okazji dnia kobiet. W ramach swojej
działalności organizowali liczne wycieczki i wyjazdy edukacyjne do teatru,
opery i filharmonii oraz ”Rajdy starszaków” wiodące trasami przyrodniczymi
regionu Podkarpacia.
Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku
był także zapraszany do udziału w różnych inicjatywach i akcjach, oto przykłady kilku z nich:
W 2016 r. wziął udział w nagraniu reportażu do programu „Lato w regionach”
realizowanego przez TVP3 Rzeszów.
W 2016 i 2017 roku wspomógł akcję
Ośrodka Kultury w Dukli „Podziel się
miłością”. W marcu 2017 roku uczestniczył w I Forum Stowarzyszeń Beskidu
Niskiego. W 2018 roku w miejscowości
Cergowa odbył się wykład „Bezpieczny
senior”, w którym uczestniczyli zaproszeni członkowie DUTW. W sierpniu
2020 reprezentantka DUTW brała udział
w badaniu fokusowym na temat potrzeb
kulturalnych Gminy Dukla, a 5 września
2020 r. przewodnicząca zarządu została
zaproszona do odczytania jednej z ról w
dramacie Juliusza Słowackiego „Balladyna” w ramach akcji „Narodowe Czytanie” pod patronatem Pary Prezydenckiej.
Stowarzyszenie DUTW bierze również
udział w licznych wystawach artystycznych, koncertach, warsztatach i kiermaszach organizowanych przez Ośrodek
Kultury w Dukli oraz pisze i realizuje
projekty o dotacje i granty.
Katarzyna Błaż
nr 11/2020

Kalendarium zdarzeń różnych
Z Dukli i okolic

Kraków, 15 sierpień 1926 rok. (Kler
a polityka). W ostatnich czasach rozpolitykowanie się kleru przybrało rozmiary,
które muszą każdego, kochającego Ojczyznę obywatela, bardzo zaniepokoić. Ostrze
polityki księżej zwraca się zwłaszcza przeciw Marszałkowi Piłsudskiemu, twórcy
Polski i bojownikowi o poprawę moralną
i gospodarczą Ojczyzny, rozkradanej
i niszczonej przez poprzednich lat osiem
rządami księżo-pańsko-piastowych stronnictw. Tylko nieliczne, chlubne wyjątki z
pośród księży pilnują służby Bożej i stronią
od polityki; większość agituje, judzi i politykuje, wprowadzając w państwo zamęt
i zdenerwowanie wielkie, groźne dla bezpieczeństwa Ojczyzny. Już nawet pośród
konserwatystów polskich odzywają się
głosy ostrzegawcze i wezwania do odsunięcia księży od polityki. Pismo nasze od lat
dziesiątek woła o to i wskazuje na zgubne
skutki politykowania księży. Wszystko to
jest jednak grochem o ścianę, księża polityka staje się coraz zajadlejsza i nie przebierająca w środkach. Nie chcemy dziś wykazywać, że ksiądz z natury rzeczy i swego
przeznaczenia nie powinien się mieszać do
polityki, chcemy natomiast przypomnieniami z historji naszej Ojczyzny wskazać
na zgubne skutki, jakie sprowadzić to dla
państwa może. Polska przedrozbiorowa
była wyłącznie w rękach panów i księży.
Wszelka władza w narodzie spoczywała w
rękach tych dwu klas społecznych. I jakże
sprawowały te rządy owe dwie kasty społeczne? Oto co mówi historja przedrozbiorowa: Ówczesny najwyższy dostojnik kościelny w Polsce ks. Prymas Łubieński, za
pomoc dana Rosji przy rozbiorach, otrzymał od rosyjskiego posła w Polsce Repnina
18 000 dukatów, czyli ówczesnych 324 000
złotych polskich. Następca tegoż prymasa
Podoski za wysługiwanie się Moskalom
przeciw własnej Ojczyźnie, pobierał od
tegoż samego Repnina 200 czerwonych
złotych pensji miesięcznie. Następny po
Podoskim prymas, Ostrowski, wsławił się
jako zdrajca Polski i był na żołdzie moskiewskim za 3 000 złotych pensji. Ostatni
prymas polski Michał Poniatowski w czasie oblężenia Warszawy przez Prusaków,
wysłał do nich list ze wskazówkami, jak
mają zdobyć miasto! Kiedy gońca z tym
listem od prymasa lud warszawski przyłapał, postanowił prymasa powiesić. Skoro
prymas zoczył przed oknami swego pałacu budowanie szubienicy, zażył trucizny
i umarł. Biskup poznański Młodziejewski
nr 355

zaangażował się u Moskali jako szpicel
i donosił im wszystko, co dla obrony Ojczyzny postanowiono u króla na tajnych konferencjach. Brał za to od carycy Katarzyny
3 000 dukatów rocznej pensji. Biskup wileński Massalski, skradł z kasy edukacyjnej
komisji 300 000 złotych. Biskup ten zginął
z ręki ludu na szubienicy, podczas powstania Kościuszkowskiego. Biskup chełmski
Skarszewski również za zdradę kraju i haniebne czyny wyrokiem Najwyższego Sądu
skazany został na śmierć na szubienicy.
Tylko interwencja nuncjusza papieskiego
i dobroć Kościuszki odcięła go od stryczka.
Na szubienicy również skończył zdrajca
kraju biskup inflancki Kossakowski. Biskup żmudzki Gedroić i biskup kujawski
Rybiński za zdradę Ojczyzny otrzymali
od Prusaków 60 000 talarów. Taki to spis
samych tylko najwyższych dostojników
kościoła – zdrajców swej Ojczyzny, podaje
historja. O mniejszych rybkach pisano
tomy. To już jest tak na świecie całym,
że gdzie tylko księża poza służbą Bożą
zaczną mieszać się do polityki, rodzą się
smutne tego skutki. W narodzie powstaje
waśń, rozbicie i rezultatem tego jest wielka
nędza a nawet jak to z nami miejsce miało
i utrata niepodległości. Dlatego pismo nasze nieugięcie wołać będzie o odsunięcie
księży od polityki a powrót do właściwego
pola ich pracy, tj. krzewienia wiary św.
na tem polu w Polsce mimo pozorów tj.
wielkiej bigoterji – dewociarstwa, bardzo
wiele jeszcze jest do zrobienia. A ile jest
do zrobienia, łatwo wskazać by mogły te
chlubne wyjątki wśród duchowieństwa i ci
kapłani, którzy stoją z dala od polityki, ale
za to szczycą się pięknymi owocami pracy
duszpasterskiej w swych parafjach, gdzie
są krzewicielami pokoju, pracy i zgody
wśród wiernych a temsamem i rzetelnymi
sługami Mistrza z Nazaretu.
Kraków, 19 wrzesień 1926 rok. (Kler
a mamona). Jęczymy wszyscy pod ciężarem chciwości kleru na pieniądze. Wieś już
nie może sobie dać rady z wysokością podatków na utrzymanie księży, opłatami za
posługi religijne, konkurencją i t. d. Wszyscy czujemy, że to gonienie kleru za mamoną jest przeciwne przykazaniom Chrystusa, lecz jakoś społeczeństwo polskie nie
może się z tego otrząsnąć i przyprowadzić
rozwydrzony kler do opamiętania się,
uwolnić się od tego wyzysku, kierując
księży na tory właściwe, to jest tory szerzenia wiary św. i życia w skromnych ramach
ubóstwa, jakie pasterzom przystoi. Na wsi

polskiej panuje wielka nieświadomość, jak
sprawy wynagradzania księży wyglądać
powinny i czy księża domagając się wielkich pieniędzy, czynią dobrze czy źle. Profesor Jan Ptaśnik wydał w r. 1925 bardzo
ciekawą książkę pt. „Kultura wieków średnich”. Uczony ten wielką swą pracę, opartą
na materiale historycznym, poświęcił badaniom spraw kościelnych w zamierzchłej
przeszłości i dlatego redakcja nasza uważa
za wskazane, podać w szeregu artykułów
niektóre wyjątki ze świetnej tej pracy – w
nadzieji, że niejednemu nieświadomemu
oczy się otworzą. Otóż omawiając stosunek kleru do mamony w średniowieczu,
podaje co następuje: „Własność prywatna
przed grzechem pierworodnym nie była
znaną. Według nauki ojców Kościoła, od
św. Ambrożego począwszy aż do Tomasza
z Aquino, własność powinna być wspólna,
bo, jak wspólną jest ziemia dla wszystkich
ludzi, tak wspólnem powinno być używanie jej plonów. Pierworodny grzech zrodził
chciwość, a ta, wbrew naturze, wywołała
podział na moje i twoje. Chrystus nie tylko
sam żył w ubóstwie, ale także nakazywał
tym, którzy chcieli go naśladować, rozdać
majętność swą między ubogich. Naśladowanie zaś Chrystusa w ubóstwie prowadziło do negowania prywatnej własności,
człowiek bowiem, dążący do nadziemskich
ideałów, winien być wolnym od ziemskich
spraw i trosk. Do pogardy więc doczesnych
bogactw wzywał Bernard z Chairvaux,
do gardzenia majętnościami wzywał św.
Franciszek z Assyżu, dobrowolne ubóstwo
zalecał księżom św. Tomasz z Aquino, bo
ubóstwo to warunek osiągnięcia doskonałej
miłości Boga. Pogardzano przedewszystkiem w sferach ascetycznych pieniądzem
i głośno rozlegały się wśród społeczeństwa
średniowiecznego słowa Chrystusa „Nie
możecie Bogu służyć i mamonie”. Cysters
Cezary z Heisterbach w swych homiliach
powiada: „Każdy bogacz jest albo złodziejem lub spadkobiercom złodzieja”, a św.
Bonawentura w Żywocie św. Franciszka
pisał: „Pieniądz nie jest niczem innem
dla sług bożych, jeno jak Szatan i jadowity wąż”. Piękne to były teorie Kościoła
o ubóstwie i pogardzie doczesnych bogactw, ale niestety w stosunku do samego
Kościoła pozostały tylko teoriami. Słusznie
powiadał mędrzec Seneka, że „najkrótszą
drogą do majątku, jest pogarda bogactwa”.
Na nikim ta prawda tak dokładnie się nie
spełniła, jak właśnie na Kościele. Nauka
ciąg dalszy na str. 13 u
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Wieczór poetycki „Tyle lat ...”

Wieczór poetycki „Tyle lat…”
w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli
25 września br. w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli proboszcz
Parafii Polskokatolickiej ks. Roman Jagiełło wraz z muzeum zorganizował
ekumeniczny wieczór poetycki „Tyle lat…”
Przybyłych na spotkanie gości przywitał gospodarz miejsca – dyrektor
Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli
Waldemar Półchłopek. Po krótkim przywitaniu głos zabrał ks. Roman Jagiełło,
proboszcz Parafii Polskokatolickiej pw.
Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich,
który powiedział: Uroczystości religijne
związane z jubileuszem 95 lecia Parafii
Polskokatolickiej w Łękach Dukielskich
odbyły się w niedzielę 13 września. Ten
wieczór poetycki ma stanowić dopełnienie tego istotnego dla naszej wspólnoty
wydarzenia w wymiarze kulturalnym,
wszak jesteśmy jedną z najstarszych
parafii narodowych w Polsce. Z okazji
jubileuszu wydałem też tomik poezji, będący małą antologią wierszy dziewięciu
poetów z Narodowego Kościoła Katolickiego i Kościoła Polskokatolickiego.
Dzisiaj ten tomik może otrzymać każdy

uczestnik tego spotkania. Uczennice
Państwowej Szkoły Muzycznej w Krośnie
Anna Borkowska i Michalina Buczyńska
będą recytowały wybrane wiersze ośmiu
poetów, natomiast pani Maria Brzoza,
jako zwieńczenie tego wieczoru, zaprezentuje osobiście swój dorobek literacki.
…….Prowadzący ks. Roman Jagiełło
przywitał gości i gwiazdę wieczoru –
Kapelę spod Rubani, której muzyka była
oprawą recytowanych wierszy. Po powitaniu rozpoczęła się recytacja wierszy
przez Anię i Michalinę. Recytacje poprzedzała prezentacja sylwetek poetów.
Wiersze recytowane były w kolejności
umieszczenia ich w publikacji, a zatem
były to wiersze: bp. Franciszka Hodura,
ks. Witolda Biernackiego, ks. Infułata
Bogusława Wołyńskiego, ks. Mariana
Kosińskiego, ks. dra Tadeusza Krausa,
pani Krystyny Kutta, ks. prof. Miro-

sława Michalskiego, pani
Anny Czaja. Swoje wiersze
zaprezentowała osobiście
poetka z Łęk Dukielskich
pani Maria Brzoza. To właśnie dzięki niej odbywał się trzeci już
Wieczór Poetycki. Pani Maria powiedziała o sobie: Pisać zaczęłam dawno
temu, po prostu swoje myśli zapisuję na
kartkach. Czy są to wiersze – nie wiem…
To są słowa mojej duszy. Mam już wydanych sześć tomików moich wierszy,
z których bardzo się cieszę i myślę, że
będą następne……Po recytacji Marii
Brzozy ks. Roman Jagiełło podziękował
wykonawcom, sponsorom, uczestnikom,
dyrektorowi muzeum, Ośrodkowi Kultury z Dukli za nagłośnienie , żonie za
wszechstronną pomoc, a także rodzinie
poetki za pyszne ciasta, kawę. Wieczór
zakończył się miłym akcentem, wręczeniem dyplomów uczestnictwa i tomików
poezji dla uczestników. Były również
kwiaty dla pani Marii Brzozy, pani
Marty - żony ks. Romana Jagiełło i kierownika Kapeli spod Rubani Wojciecha
Pelczara. To było bardzo miłe spotkanie,
oby takich więcej.
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obowiązujących na strzelnicy i zapoznany z prawidłową obsługą wybranej
przez siebie broni. Można było dowiedzieć się wielu bardzo ciekawych
informacji na temat udostępnionych
egzemplarzy broni historycznej. Padały też pytania o sposób zdobycia pozwolenia na broń oraz o członkostwo w
Stowarzyszeniu, na które instruktorzy
bardzo chętnie odpowiadali. Podczas
Pikniku wystrzelano prawie 1 300 szt.
amunicji różnych kalibrów, w tym również amunicji historycznej (z lat 1945 1946). Uczestnicy mogli posilić się w
polowej kuchni Stowarzyszenia, która
serwowała kiełbasę z grilla i fasolkę
po bretońsku.
Historyczny Piknik
Strzelecki stanowił element realizacji
celów statutowych Dukielskiego Sto-

Spotkanie otworzył gospodarz obiektu dyrektor Waldemar Półchłopek

Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str. 11

Historyczny Piknik Strzelecki
na strzelnicy Franków
18 października 2020 r. z okazji 76
rocznicy Bitwy o Przełęcz Dukielską
Dukielskie Stowarzyszenie Strzeleckie zorganizowało na Strzelnicy Rekreacyjnej FRANKÓW w Dukli Historyczny Piknik Strzelecki. Podczas Pikniku uczestnicy mogli strzelać z modeli
broni, które brały udział w tej bitwie:
1. ręczny karabin maszynowy DP 28,
2. karabin Mosin 91/30, 3. karabin
Mauser K98, 4. pistolet maszynowy
PPSz wz. 43, 5. pistolet maszynowy
PPS wz. 44, 6. pistolet TT wz. 33. Pomimo niezbyt sprzyjających warunków
atmosferycznych - niskiej temperatury
i podmuchów chłodnego wiatru wzięły w nim udział 34 osoby. Każdy
z uczestników przed strzelaniem został
przeszkolony z zasad bezpieczeństwa

Ks. Roman Jagiełło wręcza burmistrzowi Andrzejowi Bytnarowi tomik poezji

Wieczór poetycki ubogacił występ Kapeli Spod Rubani
Fot. Krystyna Boczar-Różewicz

Uczestnicy wieczoru poetyckiego

Edukacyjny plac budowy
na dukielskim rynku

warzyszenia Strzeleckiego, którymi są
m.in. popularyzacja strzelectwa z broni
palnej oraz szerzenie wiedzy na temat
broni, militariów oraz historii oręża.
Ze względu na obowiązujące przepisy
w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 Piknik odbył się
w pełnym reżimie sanitarnym (dezynfekcja rąk, obowiązkowe maseczki,
odpowiednie odległości pomiędzy stanowiskami, instruktorzy byli ponadto
wyposażeni w rękawiczki. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom
za udział w Pikniku i zapraszają na
kolejne wydarzenia, które będą odbywały się na Strzelnicy Rekreacyjnej
FRANKÓW.

Edukacyjny plac budowy z projektu „DOM”
na dukielskim rynku

Fot. kbr

Historyczny piknik strzelecki
na strzelnicy Franków

Szkolenie przed
strzelaniem

Robert Bruliński
Fot. str. 11
nr 11/2020
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Uczestnicy pikniku
podczas strzelania

str. 11

Uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP w Iwli

Uroczyste przekazanie
sprzętu dla OSP w Iwli
W sobotę 26 września br. w OSP Iwla odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia
i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP, zakupionego przy wsparciu finansowym Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wsparcie
otrzymały również jednostki OSP z : Dukli, Tylawy, Głojsc, Jasionki, Łęk Dukielskich.
Łączna wartość zakupu sprzętu to 79 621,00 zł.

Fot. kbr

Sprzęt dla OSP Iwla z FS przekazali poseł na Sejm RP Maria Kurowska i wiceburmistrz Dukli Łukasz Piróg

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru OSP w Iwli

Miłe chwile na szlakach
Chętnie dzielę się moimi spostrzeżeniami ze szlaków. Turyści to grupa ludzi, których
urzeka piękno naszej rodzimej przyrody, a ja tę przyrodę opisuję. Za ciekawostkę uważam ławeczkę z widokiem na Ciechanię wykonaną z okazji 50. lecia SKPB Rzeszów.
To bardzo miłe przedsięwzięcie. Muszę opisać coś z przyrody ożywionej, a będzie to
chrząszcz z rodziny kózkowatych Kwiatomir czteroplamy /Pachyta qudrimaculata/, pięknie prezentujący się na białych baldachach, ponieważ ma pokrywy skrzydłowe żółtego
koloru z 4 ciemnymi plamami i bardzo długie czułki. Owad ten ma około 2 cm długości +
czułki, żywi się larwami i pyłkiem. Drodzy państwo trzeba bacznie obserwować pobocza
ścieżek turystycznych, bo tam znajduje się bogactwo florystyczno-faunistyczne. Zdjęcie
to wykonałam na górze Cergowej.
Tekst i fot. Maria Walczak
Fot. str. 12

Kalendarium zdarzeń różnych z Dukli i okolic
u dokończenie ze str. 9

Pamiątkowe zdjęcie z p. poseł RP Marią Kurowską
Rafał Malczewski, jeden ze sponsorów quada w otoczeniu
strażaków z OSP Iwla

Miłe chwile na szlakach

II etap budowy
remizy OSP w Tylawie
zakończony
Ławeczka z wytłoczonym logo
z okazji 50lecia SKPB

Fot. Maria Walczak

Fot. kbr
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o ubóstwie stała się źródłem jego bogactw i potęgi materjalnej. Ubogie kościoły, ubóstwo
głoszące klasztory otrzymują jałmużny w formie bogatych fundacji stają się bogatemi,
bogatszemi z czasem; aniżeli ci, którzy je obdarowali. „Ubodzy” porastali w majętność,
bogaci zbliżali się do ewangelicznego ubóstwa. Więc cysters św. Bernard z Chairvaux,
z oburzeniem karci bogactwa i życie rozwiązłe zakonu klunjatów. – Skłamałbym – powiada gdybym nie widział opata, który 60 koni a nawet i więcej w swym orszaku nie
prowadził. Na widok przeciągających możnaby sądzić, że nie ojców klasztornych, ale
panów zamkowych, nie kierowników dusz, jeno książąt ma się przed sobą! Wnet jednak
wzbogaceni cystersi nie lepiej w oczach późniejszych krytyków się przedstawiają. Tem
bardziej duchowieństwo zasługiwało na surową naganę. „Są synami Chrystusa a służą
Antychrystusowi” – gromi ich ten sam św. Bernard. Stąd ów przepych królewski, stąd
szaty bogate, stoły wspaniałe, jadło i napitki zastawne, uczty przy dźwiękach fletów, cytr
i liry. – Nie pasą oni trzody Pańskiej, ale zabijają ją i pożerają! Może średniowieczne
czasy, były o tyle od naszych szczęśliwszemi, że nawet pośród księży znajdowali się tacy,
którzy otwarcie potępiali to gonienie kleru za mamoną. Teraz niestety kler rzymski na całym świecie zapomniał o przykazaniach ubóstwa, zaleca je swym owieczkom, niestosuje
do siebie. Z tego wielkie zgorszenie i takie wypadki, jak choćby ostatnie w Meksyku. Czy
u nas w Polsce kler również nie przeciągnął struny, to ocenę tego zostawiamy naszym
Czytelnikom. Podamy natomiast w następnym numerze wyjątki z książki prof. Ptaśnika,
tyczące się stosunku Kościoła do Państwa w wiekach średnich.
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.
Zachowana oryginalna pisownia artykułu.

Kwiatomir czteroplamy
/Pachyta qudrimaculata/
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W uroczystości przekazania sprzętu
uczestniczyli: poseł na Sejm RP Maria
Kurowska, burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, ks. Ryszard Szwast, ksiądz proboszcz
parafii w Iwli Józef Konieczko, komendant
Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz
Bieńczak, zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg, radni powiatu krośnieńskiego:
Józefa Winnicka- Sawczuk i Zenon Fedak.
Nastąpiło również uroczyste wprowadzenie nowego quada Suzuki Kingquad 750,
który został zakupiony przez sponsorów.
Podobnie jak przekazany sprzęt i quad
został poświęcony przez ks. proboszcza
Józefa Konieczko. Całą uroczystość prowadził, jak zawsze bardzo sprawnie, prezes
OSP Iwla Andrzej Ukleja.
W ramach dofinansowania zakupione
zostały:
- buty strażackie skórzane i gumowe,
- hełmy bojowe,
- ubrania bojowe,
- narzędzie typu hooligan dielektryczny,
- rękawice strażackie bojowe i techniczne,
- węże tłoczne,
- drabina dachowa, nasadkowa drewniana
i pożarnicza DNW trzyprzęsłowa,
- prądownica wodno-pianowa,
- kominiarki strażackie,
- spodniobuty MAX S5 (wodery),
- opryskiwacz akumulatorowy – 10 L
z neutralizatorem,
- defibrylator AED.
kbr
Fot. str. 12

OSP Iwla składa serdeczne podziękowania sponsorom nowego quada
Suzuki Kingquad:
Grupie PBI w Sandomierzu, Kamieniołomowi Lipowica, Nadleśnictwu
Dukla, Nadleśnictwu Kołaczyce, Stacji Narciarskiej Chyrowa-Ski, Firmie
Handlowo-Usługowej Józefa Fornala
z Teodorówki, Firmie Transport i Handel, Materiały Budowlane, Nawozy
Sztuczne Ryszarda Ciuły, Dachom –
Dukla s.c., Firmie Delta, Pralni Atlantic, Stanisławowi i Konradowi Malczewskim, Firmie LOSTARG Miejsce
Piastowe, Firmie ŻWIR-GEO s.c.
Trzciana, Firmie Pro-Inwest Krzysztofa
Uliasza, Grecie Leśko i Karolowi Lekostaj, Firmie Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Usługi Budowlane Mariusza
Wróbla z Jasionki, Firmie Dampa Fi.
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Powrót popiersia Marszałka
Józefa Piłsudskiego do Dukli
Idea powrotu popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego do Dukli zrodziła się w
2018 roku. Z biegiem czasu przekształciła
się w budowę pomnika Marszałka. Celem
budowy pomnika było uczczenie przez
społeczeństwo gminy Dukla 100. Rocznicy
Bitwy Warszawskiej, określanej mianem
„cudu nad Wisłą”, która przypadała na 15
sierpnia 2020 roku.
Zaplanowano, że wykonany zostanie projekt popiersia Marszałka zgodny
z przedwojennym pierwowzorem, wykonany odlew, wybudowany postument. Pomnik zostanie zlokalizowany przed Starym
Magistratem przy ulicy Kościuszki, czyli
tam gdzie stał przed II wojną światową.
W planie było również odsłonięcie pomnika 15 sierpnia 2020 w uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
i w 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej. 7
stycznia 2020 roku Gmina Dukla zawarła
umowę z prof. dr hab. Jackiem Kucabą
z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na wykonanie projektu
popiersia Marszałka nawiązującego do
przedwojennego pierwowzoru. Było to
możliwe, ponieważ zdjęcia z uroczystości
przekazania popiersia społeczeństwu Dukli
29 maja 1938 roku są dostępne. Profesor

Szkic popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego
prof. Jacka Kucaby
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znakomicie wywiązał się z zadania. Publikujemy szkic popiersia autorstwa prof. dra
hab. Jacka Kucaby, a na wkładce zdjęcia
z gliny wykonanego popiersia.
Następny etap to wykonanie odlewu
z brązu. Po rozeznaniu rynku, do wykonania odlewu wybrano Zakład Odlewnictwa
Artystycznego „FORMAX” Zbigniewa
Porady z Zaczernia koło Rzeszowa. Praca
została wykonana w zaplanowanym terminie i z należytą starannością zgodnie z projektem prof. Jacka Kucaby (zdjęcie odlewu
na wkładce). Międzyczasie trwało przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania
pozwolenia na budowę: projektu budowy
pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Dukli wraz z niezbędną infrastrukturą.
Dokumentację wykonała pracownia architektoniczna Michał Krupa Grupa Projektowa „Zeriba” z Krakowa. Pozwolenie na
budowę pomnika gmina Dukla uzyskała
od Starosty Krośnieńskiego 17 lipca 2020
roku. Do wydania pozwolenia na budowę
konieczna była również opinia Instytutu
Pamięci Narodowej co do napisu, który
został umieszczony na postumencie.
Zgodnie z projektem pomnik został
zlokalizowany na działce o nr ewidencyjnym 154. Znajdował się tam chodnik i mur
wysokości 40 cm oraz trawnik. Mur został
rozebrany, a nawierzchnia zmodernizowana. Układ komunikacyjny, sieci i uzbrojenie terenu nie zostało zmienione. Pomnik
zaplanowany został w obszarze objętym
ochroną prawną na podstawie zapisów
Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W związku z tym uzyskano
pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Przemyślu. Pomnik
zaprojektowano na rzucie w kształcie kwadratu, którego bok mierzy 1,98 m. Wysokość postumentu wynosi 2,1 m. Wysokość
popiersia około 70 cm. Forma architektoniczna projektowanego pomnika jest
prosta i nawiązuje do historycznej formy
postumentu. Zaprojektowano schodkowo
narastająca formę. Po przeprowadzeniu
rozeznania rynku wybrano do wykonania
pomnika firmę: Adam Kargul Firma Usługowo-Handlowa CAR – GUM z Równego.
Prace rozpoczęto we wrześniu. Zgodnie
z projektem został wylany betonowy postument z narastającą schodkowo formą ( trzy
stopnie). Postument został wykończony
okładziną z płyt kamiennych z piaskowca
cergowskiego, w którego barwie domi-

nują odcienie szarości. Na
postumencie zostało umieszczone popiersie z brązu. Na
frontowej płycie postumentu
został wycięty napis przez artystę kamieniarza Zbigniewa
Szubrychta
z
Pracowni
Rzeźbiarsko-Kamieniarskiej „Amadeusz”,
z Cergowej o treści:
Józef Piłsudski
1867 – 1935
W setną rocznicę Bitwy Warszawskiej
1920-2020
Zmodernizowano również otoczenie
pomnika zgodnie z projektem zagospodarowania działki, rozebrany został mur,
a powstały plac wykończono do szerokości najszerszego stopnia postumentu
płytami z piaskowca cergowskiego, który
krawężnikami oddzielono od pasa zieleni.
Przy samym budynku Starego Magistratu
umieszczono pas tłucznia również z piaskowca cergowskiego, który oddzielono
krawężnikami od pasa zieleni.
Całkowity koszt budowy pomnika wraz
z projektem popiersia, odlewem, projektem
budowlanym i wykonaniem wyniósł 55
124,02 zł. Gmina pozyskała środki z Instytutu Pamięci Narodowej w wysokości 27
171,91 zł, pozostała kwota została pokryta
z budżetu gminy.
A skąd wzięło się popiersie marszałka
Józefa Piłsudskiego przed II wojną światową w Dukli?
Początkiem kwietnia 1938 roku,
w niespełna miesiąc po Anschlussie
Austrii, podobne zagrożenie zaczęło zarysowywać się wobec Czechosłowacji.
Polskie czynniki rządowe zaniepokojone
tym stanem rzeczy zorganizowały akcję
w części południowej granicy Państwa w
rejonie Nowy Sącz – Dukla. W pierwszej
fazie działania utworzono zgrupowanie
Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), na
którego dowódcę został wyznaczony podpułkownik Józef Grad-Soniński (Inspektor
Środkowej Grupy Szwadronów Kawalerii
KOP, funkcjonował przy dowództwie KOP
w Warszawie, przynależny materiałowo do
szwadronu kawalerii KOP „Bystrzyce”),
celem wzmocnienia Straży Granicznej
(SG). Miejscem postoju dowódcy zgrupowania wyznaczono siedzibę Inspektoratu
SG w Jaśle, znajdującego się na terenie województwa krakowskiego, z jednoczesnym
obowiązkiem współdziałania z nadkomisarzem Zdzisławem Rucińskim - komendantem Obwodu SG Jasło. Wicewojewoda
krakowski Piotr Małaszyński – Kierownik
Akcji, był uprawniony do czynienia wskazówek co do działania zgrupowania, które
nr 11/2020

w każdym czasie mogło być użyte do
działań asystencyjnych polegających na
udzieleniu pomocy wojskowej władzom
cywilnym, z tym, że nie można było przy
użyciu oddziałów asystencyjnych wykonywać czynności do których zobowiązane
były władze cywilne. Po fali strajków
chłopskich przeprowadzonych na Dukielszczyźnie w 1937 roku, istniała obawa
powtórzenia się podobnych wydarzeń
w roku następnym i stąd zorganizowana
akcja asystencyjna wzięła również dodatkowe podstawy. 12 kwietnia 1938 roku po
południu, do stacji kolejowej Nowy Sącz
przybyły transporty ze szwadronami KOP
„Kleck” i „Hancewicze”, a do Jasła transporty kolejowe ze szwadronami KOP „Rokitno”, „Żurno” i „Bystrzyce”. 13 kwietnia
rano szwadrony odmaszerowały z kwater
przejściowych na kwatery stałe:
szwadron KOP „Kleck” dowódca rtm Stanisław Neyman - mp Zabełcze,
szwadron KOP „Hancewicze” dowódca rtm
Władysław Śliwiński - mp Biegonice,
szwadron KOP „Rokitno” dowódca rtm
Adam Bartosiewicz - mp Sękowa,
szwadron KOP „Żurno” dowódca rtm Kazimierz Minecki - mp Nowy Żmigród,
szwadron KOP „Bystrzyce” dowódca rtm
Konstanty Kozłowski - mp Dukla.
Szwadron KOP „Bystrzyce” ze składu
Pułku KOP „Sarny”, ze stałego miejsca
postoju w Bystrzycach nad Słuczą udał
się konno na stację kolejową w Kostopolu, skąd trakcją kolejową przez Równe,
Lwów, Przemyśl, Rzeszów przybył do
Jasła, gdzie nastąpił wyładunek. Przez
Żmigród, mimo niepogody, po południu 13

kwietnia, szwadron marszem przybył do
Dukli. Zebrana licznie młodzież szkolna
i publiczność uczestniczyła w powitaniu
przez burmistrza Dukli dr Jana Strycharskiego przybyłych kawalerzystów KOP.
Kancelaria szwadronu została umieszczona
w budynku sądowym; dowódca – rotmistrz
Kozłowski wraz z zastępcą, zakwaterowali
w dukielskim pałacu, w którym mieszkała
hrabina Wanda Tarnowska. Żołnierze stanęli kwaterą w gumnach dworskich, przed
którymi postawiono budkę wartowniczą,
a pod ścianą jednego z gumien urządzono
zadaszenie na kuchnię polową. Żołnierze
zostali zobowiązani do zachowania ścisłej
tajemnicy odnośnie realizowanej misji;
nie wolno było rozmawiać z mieszkańcami Dukli i okolic oraz podawać nawet
informacji dotyczącej pierwotnego miejsca
kwaterunku szwadronu. W dni powszednie
odbywano konne patrole, a w niedziele po
śniadaniu szwadron brał udział we mszy
świętej odprawianej w kościele. Organizacja szwadronu w 1938 roku przedstawiała
się następująco: dowódca szwadronu
(rotmistrz Kozłowski), zastępca dowódcy
(porucznik Strugalski), szef szwadronu
(wachmistrz Korościk), drużyna gospodarcza, patrol telefoniczny i dwa plutony
liniowe po cztery sekcje; w tym 2 ckm i 2
rkm. Oddział miał liczyć w stałym miejscu
postoju: 2 oficerów, 1 chorążego, 6 podoficerów zawodowych, 4 podoficerów nadterminowych i 72 kawalerzystów.
Między 19 a 21 kwietnia, szwadron
KOP „Bystrzyce„ stacjonujący w Dukli,
wysłał w teren patrole na trasach: DuklaTrzciana- Zawadka Rymanowska-Kró-

Oficerowie i podoficerowie 16 Szwadronu Kawalerii KOP przed pałacem w Bystrzycach nad Słuczą.
Od lewej siedzą wachmistrz Korościk i plutonowy Antoni Krawczyk, w środku (w okularach) siedzi dowódca 16 Szwadronu Kawalerii KOP „Bystrzyce” rotmistrz Konstanty Kozłowski; po jego prawej stronie
dowódca plutonu starszy wachmistrz Franciszek Ratajczak. Archiwum rodzinne Ratajczaków.
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lik (40 km) i Dukla-Krościenko Wyżne
-Iskrzynia-Kombornia (54 km). Patrole
terenowe w kierunku granicy państwowej
wychodziły codziennie; w inne kierunki, co
trzeci dzień. 22 kwietnia przeprowadzono
patrol pod dowództwem starszego wachmistrza Franciszka Ratajczaka na trasie: Dukla-Barwinek (40 km); 23 kwietnia patrol
terenowy pod dowództwem plutonowego
Sosnowskiego na trasie: Dukla- GłojsceDraganowa- Sulistrowa- Kobylany- Łęki
Dukielskie- Wietrzno-Dukla (28 km); 24
kwietnia patrol terenowy pod dowództwem
plutonowego Majewskiego na trasie: Dukla-Barwinek (22 km). Ponadto 24 kwietnia
szwadron wziął udział w przedstawieniu,
z którego uzyskany dochód przeznaczono
na cel budowy kościoła w Hucie Polańskiej. 11 maja patrol terenowy pod dowództwem kaprala Cieplińskiego przebył trasę:
Dukla- Teodorówka- Iwla- Hyrowa- Dukla
(22 km). 25 kwietnia w Jaśle odbyła się
odprawa dowódców szwadronów w sprawach gospodarczych, w której uczestniczył
zastępca szefa Szefostwa Intendentury
KOP major Gustaw Tysowski. W trzecią
rocznicę śmierci marszałka Piłsudskiego –
12 maja, odprawiono w Dukli nabożeństwo
żałobne, po którym w Szkole Powszechnej
urządzono poranek, zaś wieczorem odbyła
się defilada, a na pagórku koło cmentarza
wojsko urządziło ognisko. 15 maja odbyła
się w Gorlicach uroczystość wręczenia 1.
psp z Nowego Sącza 3 ckm ufundowanych
przez powiat gorlicki. Pod nieobecność
dowódcy zgrupowania ppłk Józefa Grad-Sonińskiego, który wyjechał służbowo
do Warszawy, KOP reprezentował adiutant
zgrupowania kapitan Eugeniusz Franciszek
Kaszubski (dowódca 2 baterii Dywizjonu
Artylerii Lekkiej KOP „Czortków”), dowódca szwadronu KOP „Żurno” oraz cały
szwadron KOP „Rokitno”.
29 maja na dukielskim rynku odbyła się
patriotyczna uroczystość, podczas której
kawalerzyści KOP ofiarowali miejscowej
społeczności reprezentowanej przez burmistrza Dukli - dr Jana Strycharskiego,
popiersie Naczelnika Państwa, pierwszego
marszałka Polski, Ministra Spraw Wojskowych i Premiera - Józefa Piłsudskiego. Po
uroczystości popiersie Józefa Piłsudskiego
zostało przeniesione na stałe przed dukielski magistrat, gdzie pozostawało do 23
czerwca 1940 roku. 5 czerwca na dukielskim rynku społeczeństwo powiatu krośnieńskiego reprezentowane przez Starostę
Powiatowego w Krośnie - Romana Frankowskiego i burmistrza Dukli, wręczyło
szwadronowi kawalerii KOP „Bystrzyce”
dwa ręczne karabiny maszynowe 7,92 mm
Browning wz. 1928. Przed podwyższeciąg dalszy na str. 16u

str. 15

Powrót popiersia Józefa Piłsudskiego do Dukli

Powrót popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego do Dukli
u dokończenie ze str. 15

niem ustawionym przy zadaszeniu ratusza
odbyła się defilada, w której udział wzięły
oddziały: KOP, Przysposobienie Wojskowe, Związek Strzelecki, Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół”, Przysposobienie
Wojskowe Leśników i uczniowie miejscowych szkół. Szwadron KOP „Bystrzyce”
odszedł z Dukli 14 czerwca 1938 roku.
Przed odejściem kopistów, do Szkoły Powszechnej Męskiej przybył ich dowódca –
rotmistrz Kozłowski i po pożegnaniu z gronem nauczycielskim ofiarował chłopcom
piłkę nożną do gry. Następnie dowódca
szwadronu zarządził zbiórkę, po której cały
oddział udał się konno na stację kolejową
Iwonicz, celem odjazdu do stałego miejsca
postoju w Bystrzycach. Kiedy przejeżdżali
przy pałacu, hrabina Tarnowska żegnała

odjeżdżających kawalerzystów, a w dwa
tygodnie później odwiedziła szwadron w
Bystrzycach. W połowie lipca 1939 roku
w Dukli został zorganizowany 2 pułk piechoty KOP „Karpaty”, w skład którego
wchodził I batalion „Dukla”, który podczas
kampanii wrześniowej bronił przesmyku
dukielskiego, a w nocy z 8/9 września walczył z oddziałami niemieckich strzelców
górskich pod Duklą. Działalność Korpusu
Ochrony Pogranicza pozostawiła w Dukli trwale ślady, a tragiczną pamiątką po
tych wydarzeniach są mogiły KOP-istów
na dukielskim cmentarzu wojennym.
W 2020 roku mija osiemdziesiąta rocznica
likwidacji przez okupanta popiersia Józefa
Piłsudskiego posadowionego przed dukielskim magistratem oraz setna rocznica
bitwy warszawskiej. Wpisując się w trady-

Rajd Starszaków
Iwonicz Zdrój-Przymiarki-Baułcianka
21 września 2020 r. o godz. 8.00 wyjechaliśmy autobusem do Iwonicza. W rajdzie
brało udział 16 osób. Trasa prowadziła z Iwonicza Zdroju przez Przymiarki do Bałucianki. Przewodnik pan Waldemar Olszewski prowadził nas trasą pięknych widoków
i opowiadał o okolicach wyludnionych, które kiedyś były zamieszkałe. Trasę z Iwonicza
do Bałucianki przeszliśmy w czasie 1,5 godz. Następnie z Bałucianki do Szklar przejechaliśmy przez wioski wyludnione w czasie wojny – Kamionka i Abramowa. W Zawadce
Rymanowskiej było zakończenie rajdu przy ognisku i wspólnym śpiewaniu. Uczestnicy
byli bardzo zadowoleni i nie czuli, że przeszli 10 km.
Irena Zima, fot. str. 27

Wycieczka w Bieszczady
Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„Bieszczady, góry mych młodych lat, Bieszczady, góry jedyne”
I znów przed nami ukochane Bieszczady ! Rym razem przewodnikiem jest
członek naszego „uniwerku”, urodzony w
Średniej Wsi, miłośnik swojej „małej Ojczyzny” – August Podgórski.
Jest 18 wrzesień, nic nie wskazuje
na zbliżający się koniec lata. Pierwszym
naszym punktem widokowym jest Góra
Sobień z ruinami Zamku Kmitów w Załużu, skąd podziwiamy wspaniały widok
na dolinę rzeki San. Następnie ruszamy
na Kamień Leski do miejscowości Glinne
k. Leska. Podziwiamy 20-metrową,
ogromną formację skalną zbudowaną
str. 16

z gruboziarnistego piaskowca odpornego
na wietrzenie. Na szczycie kamienia stoi
żelazny krzyż. Przewodnik robi nam zdjęcie, a my zafascynowani kształtem kamienia ruszamy w kierunku – Uherce Mineralne, gdzie wchodzimy do domku odwróconego do „góry nogami”. Nasze błędniki
trochę wariują, bo wnętrzem chatki rządzi
odwieczna grawitacja. Zadowoleni, że
dało się wyjść cało, obieramy kierunek na
Myczkowce.
Tam podziwiamy : Ogród Biblijny obsadzony roślinnością Bliskiego Wschodu,
który przybliżył nam krajobraz Ziemi

cje historii wojskowości polskiej oraz kultywując dziedzictwo lokalnej społeczności,
społeczeństwo Gminy Dukla postanowiło
przywrócić odtworzone popiersie Józefa
Piłsudskiego przed budynkiem magistratu
i oby nie doświadczyło ono losu podobnego do swego pierwowzoru.
Wykorzystano: W Dukli przed wojną.
Fragment ze wspomnień Alfreda Panka pt.
„Było, minęło”, spisanych przez jego syna
Zbigniewa, cz. I DPS 12/2012, s. 7-9; cz. II
DPS 7/2013, s. 16-18.
Uroczyste odsłonięcie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego planowane było
na Święto Niepodległości 11 listopada
2020 roku. Ze względu jednak na trwający
w dalszym ciągu stan epidemiczny, czerwoną strefę i obostrzenia z nią związane
odsłonięcie i poświecenie będzie bardzo
skromne bez udziału publiczności. Jeżeli
do 15 sierpnia następnego roku sytuacja
poprawi się na tyle, że nie będzie zakazu
zgromadzeń, to z okazji Bitwy Warszawskiej przygotowane zostaną uroczystości
ze stosowną oprawą. Powstały przy ul. Kościuszki plac z pewnością będzie dobrym
miejscem do obchodów świąt narodowych
i wydarzeń patriotycznych.
Przygotowali:
Krystyna Boczar-Różewicz, Janusz Kubit
Fot. str. 17

Dukla 29 maja 1938 roku, przekazanie przez szwadron kawalerii KOP
„Bystrzyce” popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego. Na dwu zdjęciach,
na razie nierozpoznana, ubrana na
biało dziewczynka uczestnicząca w
uroczystości. Zbiory Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli i Wiesława
Kopczyka

Świętej i historię Jezusa opisaną w Biblii.
Sceneria robi wrażenie.
- Park Miniatur Centrum Kultury Ekumenicznej, gdzie oglądamy przepiękne
cerkwie i kościółki architektury drewnianej, mini ZOO z egzotycznymi i znanymi
nam zwierzętami. Następnie udajemy się
na elektrownię wodną i zaporę.
Potem wyruszamy do Polańczyka,
gdzie wsiadamy na statek TRAMP. Z jego
pokładu podziwiamy piękne krajobrazy
wokół Jeziora Solińskiego. August cały
czas opowiada nam historię powstania
największego sztucznego Jeziora w Polsce
– Zalewu Solińskiego.
Zafascynowani pięknem „Zielonych
Wzgórz nad Soliną” jemy obiad i wracamy
do Dukli. Obiecujemy „wrócić tu za rok,
nieco później by podziwiać kolory jesieni.
August, dzięki za przewodnictwo i fascynujące opowieści.
Anna Borek, fot. str. 27
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Popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego z gliny
w pracowni prof. Jacka Kucoby w Raciechowicach

str. 17
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Rozpoczęcie prac pod Starym Magistratem

Popiersie z brązu odlane w pracowni
Formax Zbigniewa Porady

Posument prawie gotowy

Fot. kbr

Fot. [arch. Stow. Razem Lepiej]

Stworzenie własnej spiżarni, wyjazd do teatru,
warsztaty ...

Uczestnicy wyjazdu do teatru im. W. Siemiaszkowej w Rzeszowie

Członkinie stowarzyszenia podczas tworzenia własnej spiżarni

#OliwiaHylaChallenge

Stworzenie własnej spiżarni, wyjazd
do teatru, warsztaty…
Stowarzyszenie „Razem lepiej” realizuje projekty dofinansowane ze środków Gminy Dukla oraz Województwa Podkarpackiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
W ramach przedsięwzięć:
- dzięki zadaniu pn. „Stwórz i zakręć swoją kiszonkę wg
receptur babci” przedłużyliśmy trwałość darów natury. Powstałe
przetwory bez konserwantów, sztucznych barwników czy ulepszaczy posłużą nam w niejednej organizacji kolejnych zadań,
a zdobyta wiedza jest bezcenna i ponadczasowa,
- dzięki zadaniu pn. „Wyjazd do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie” uczestniczyliśmy w spektaklu „Wesołe
Kumoszki z Windsoru”. Przenieśliśmy się do czasów Szekspira.
Byliśmy świadkami zdrady, zazdrości i komedii pomyłek. W rezultacie zwyciężyła miłość, chytrość i rozwiązłość zostały ukarane, a my w znakomitych nastrojach wróciliśmy do domów.

- przeprowadziliśmy cykl spotkań „Wolni od uzależnień, zajęci szczęściem” składający się z bloków kulinarnego, edukacyjnego, sportowo- rekreacyjnego i artystycznego. Dzieci, poprzez
realizację różnorodnych warsztatów miały okazję do rozbudzenia
pasji, kreatywności i ciekawego spędzenia czasu.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za ten fantastyczny, wspólny czas!
Teresa Belcik, Prezes Stowarzyszenia „Razem lepiej”

Fot. str. 18.

#OliwiaHylaChallenge

Fot. [arch. SP Równe]

Szkoła Podstawowa im. Marii i Michała
Krukierków w Równem przyjęła nominację Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach do #OliwiaHylaChallenge. Dzięki
podjętemu wyzwaniu zebrano 425,75zł
na terapię genową dla małej Oliwki chorej
na SMA1 – rdzeniowy zanik mięśni. Terapia genowa od niedawna dostępna jest w
Polsce, ale jednocześnie jest to najdroższe
leczenie na świecie.
Do #OliwiaHylaChallenge
nominujemy:
1. Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Równem.

Uczestnicy chalenge z SP w Równem
Grono pedagogiczne SP z dyrektorką Katarzyną Reczkowski-Buryła

Wotum wdzięczności za cud ocalenia

2. Regionalne Towarzystwo Historyczne
w Równem.
3. Szkołę Podstawową w Jasionce.
Zasady są proste! Nominowani muszą
wykonać 10 pompek/przysiadów. Jeżeli
wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum
5zł, jeżeli natomiast nie zrealizują zadania,
wpłacają minimum 10zł na konto Oliwii.
Nominowani mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować kolejne
pięć firm/organizacji/instytucji.
Link do zbiórki znajduje się tutaj: https://
www.siepomaga.pl/oliwiahylachallenge
Zachęcamy wszystkich do wspierania

Oliwii w jej nierównej walce z chorobą.
Liczy się każda złotówka! Nasza relacja
znajduje się na stronie szkoły: sprowne.
dukla.pl Czekamy na Wasze!
Powodzenia!
Barbara Klecha
Fot. str. 18

Wotum wdzięczności za cud ocalenia
Poświęcenie odnowionej kapliczki

str. 18

8 października br. poświęcona została odnowiona kapliczka znajdującą
się na terenie Nadleśnictwa Dukla w
miejscowości Barwinek, która powstała
w latach sześćdziesiątych z inicjatywy
Jana Legi jako wotum wdzięczności
za cud ocalenia. W uroczystości wzięli
udział proboszcz parafii Tylawy Janusz
Zagól, przedstawiciele Lasów Państwowych: sekretarz Ludwik Karkowiecki,
leśniczy Leśnictwa Barwinek Konrad
Kucharski, zastępca leśniczego Zenon
Golba, mieszkańcy Barwinka, w tym inicjator odbudowy kapliczki sołtys Józef
Magnuszewski.

Rodzina Jana Legi inicjatora powstania kapliczki

Mieszkańcy Barwinka przy kapliczce

nr 11/2020
Fot. Barbara Pudło
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W ramach prac odnowiona została
figurka Matki Boskiej przez Marię Kwaśniewską i jej syna Marka, przygotowany
został pień drzewa modrzewiowego
przez Wacława i Wiesława Welcerów.
Historia powstania kapliczki wiąże
się z wydarzeniem, jakie miało miejsce
srogiej zimy 1968 roku podczas zwózki
drzewa z pobliskiego lasu. Pan Jan Lega
z synem przewozili kloce drzewa na
saniach, zaprzężonych w konie, obciążonych ciężarem 2000 kg. Aby zwieźć
taki ładunek należało bezpiecznie hamować aby zjechać ze stromej góry. Po
zahamowaniu jednej sanicy syn pana

Jana nie zdążył we właściwym miejscu
zahamować. Zdał sobie wtedy sprawę,
że konie nie będą w stanie zatrzymać
przewożonego ładunku. W jednej chwili
pomyślał, że życie jego może tylko cud
uratować. Krzyknął „Matko Boska”,
oczy zamknął, i po krótkiej jeździe na
„złamanie karku” konie zatrzymały się.
Świadkowie tego zdarzenia twierdzili, że
konie mogły ten ciężar zatrzymać ale nie
miały prawa wytrzymać tzw. napierśniki.
W podzięce za uratowanie życia Jan
Lega postawił kapliczkę z figurą Matki
Bożej Różańcowej.
Barbara Pudło, Fot. str. 18
str. 19

Ośrodek Kultury w Dukli informuje

infor m uje

Kolejny sukces kapeli
„Duklanie”
11 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbył się Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu.
To już XIX edycja tego popularnego
festiwalu. W tym roku kapela „Duklanie”
postanowiła wziąć w nim udział mierząc
się z dwudziestoma zespołami z powiatu
zamojskiego, lubaczowskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, hrubieszowskiego oraz z Ukrainy. Ze względu
na pandemię, wydarzenie miało nieco inny
charakter niż zwykle. Publiczność została
ograniczona do wymaganego minimum.
Wcześniejsza faza konkursowa festiwalu,
odbywała się zaś zdalnie. Grupy nagrywały swoje prezentacje, wysyłały do GOK
Susiec, a następnie komisja artystyczna
powołana przez organizatora oceniała na-

desłane filmy. W skład jury weszli: przewodniczący Andrzej Sar – muzyk, z-ca
dyrektora i główny instruktor ds. dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny – WOK
Lublin, Kornelia Sar – muzyk, młodszy
instruktor ds. dziedzictwa Kulturowego
Lubelszczyzny – WOK Lublin, Barbara
Rabiega – muzyk, wokalistka, specjalność
śpiew solowy oraz Janusz Kiecana – Dyrektor ZSP Susiec. Po wstępnych eliminacjach otrzymaliśmy informację, iż kapela
„Duklanie” ma wziąć udział w koncercie
galowym jako laureat. I tak też się stało.
Na scenie festiwalowej wykonaliśmy
„Piosenkę o Roztoczu” i „Kąpała się Kasia

38-450 Dukla, ul.Kościuszki 4
tel/fax: 13 43 300 25
e-mail: osrodekkultury@dukla.pl

w morzu”. Ogłoszenie wyników nastąpiło
po finałowych prezentacjach. Kapela „Duklanie” z Ośrodka Kultury w Dukli, reprezentując miasto i gminę Dukla, otrzymała
II miejsce.
Ogromnie się cieszymy z otrzymanej
nagrody! Jest to dla nas wielkie wyróżnienie. Gratulujemy wszystkim laureatom
i dziękujemy organizatorom za ciepłe
przyjęcie. W tym trudnym dla wszystkich
okresie, doceniamy odwagę i ogrom pracy
jaki został włożony w przygotowanie festiwalu. Dla nas, jak i dla innych zespołów
jest to niezmiernie ważne aby mimo tak
wielu ograniczeń spowodowanych pandemią móc występować i rozwijać się. Brawo
Susieć!
Skład kapeli: Ula Jakieła, Zosia
Baran, Małgorzata Walaszczyk-Faryj,
Katarzyna Błaż, Piotr Jakieła, Roman
Podkul, Jaromir Faustus i Artur Szajna
Małgorzata Walaszczyk-Faryj
Dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli
Fot. str. 27

Notatka dotycząca realizacji projektu Stowarzyszenia
„Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich” finansowanego
przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego - Program Rozwoju
Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO
- Konkurs PROO-1a Edycja 2020.

Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich
będzie profesjonalną instytucją
Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich
przekształci się w profesjonalną instytucję,
która będzie efektywniej działać na rzecz
swojej społeczności i obywateli. Umożliwi
to projekt realizowany w ramach Programu
Rozwoju Organizacji Obywatelskich
(PROO) Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego.
Na zinstytucjonalizowanie swojej pracy
Kółko Rolnicze z Łęk Dukielskich pozystr. 20

skało aż 700 tysięcy złotych. To najwyższa
kwota dofinansowania, którą można było
otrzymać w ramach Konkursu PROO-1a Edycja 2020. Wkład własny nie był
wymagany.
Za te pieniądze Kółko Rolnicze
w Łękach Dukielskich zbuduje „instytucję”, która będzie bardziej profesjonalnie
służyć mieszkańcom. - A to oznacza, że

Kółko Rolnicze odrodzi się, czy powstanie
„na nowo”. Dlatego tak ważne jest oddanie do użytku siedziby Kółka Rolniczego:
dwóch budynków wraz z zagospodarowanym terenem. Bo siedziba to instytucja, to
biuro i wreszcie profesjonalna organizacja,
która może działać na rzecz swojej społeczności i obywateli. Bo mieć swój dom to
mieć wszystko poukładane i wtedy można
bezpiecznie i z pełną odpowiedzialnością
nr 11/2020

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI informuje

Grzegorz Czyż i Anna Kusion
najlepsi w kat. open
Wolf Run im. Ignacego Łukasiewicza
W sobotę, 10 października 2020 r. w Bóbrce na terenie Muzeum Przemysłu
Naftowego i Gazowniczego oraz przylegającego do niego lasu odbył się bieg
Wolf Run Im. Ignacego Łukasiewicza. Bieg zgromadził 50 biegaczy, którzy
do przebiegnięcia mieli 17 km z sumą przewyższenia wynoszącego 600 m. Na
frekwencję na pewno wpłynął fakt wprowadzenia w ten sam dzień strefy żółtej
związanej z Covid-19. Bieg odbywał się niemal w całości po ścieżkach leśnych.
Start spod “Kanadyjki” na terenie Muzeum. Następnie szlakami rowerowo-pieszymi
w stronę Grodzisko Wietrzno, zbieg po naturalnych wałach. Podbieg asfaltem
a następnie szutrem do wiatraków i do mety. Najlepszy w kategorii Open był
Grzegorz Czyż z Tarnowa, który potrzebował 1 godz. 14 min na dotarcie do mety.
Drugie miejsce ze stratą 5 minut był lokalny zawodnik Marcel Bytnar, a trzeci
Bartosz Smolik z Krosna. Najlepsza wśród pań była Anna Kusion z Tarnowa,
druga Ewa Marszałek z Rzeszowa, trzecia Mariola Antonik z Przemyśla. Najlepsi
w kategorii Open otrzymali nagrody finansowe, okolicznościowe statuetki wręczane
były przez Prezesa Fundacji Muzeum w Bóbrce Pana Ryszarda Rabskiego. Każdy
z uczestników otrzymał piękny medal na mecie zawodów. Dla uczestników i osób
dopingujących serwowany był pyszny żurek. Po zakończeniu biegu uczestnicy
mogli zwiedzić wspaniały kompleks Muzeum w Bóbrce.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom oraz osobom towarzyszącym za
dostosowanie się do wymogów sanitarnych związanych z Covid-19.
Mateusz Lorenc, fot. str. 27
podchodzić do strategicznego planowania swojej działalności – mówi Dorota
Chilik, autor i koordynator projektu.
W ramach projektu PROO wykonane zostaną prace wykończeniowe
wewnątrz i na zewnątrz budynków
przeprowadzone zostaną warsztaty
rękodzieła, jak i imprezy wiejskie
promujące lokalne zwyczaje i tradycje
kulinarne. Wydane zostaną również
wydawnictwa reklamowe promujące
działalność Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich. Szczegóły podajemy
w dołączonym wykazie.
Głównym celem PROO jest wspieranie instytucjonalnego rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego
i zwiększenie ich udziału w życiu
publicznym, jak i upowszechnianie demokratycznych norm obywatelskości.
Więcej o założeniach i celach Programu
można przeczytać na stronie: https://
www.niw.gov.pl/
Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich powstało w 1893 roku. Jest najstarszą organizacją w tej miejscowości.
To Kółko zakładało w Łękach szkołę,
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czytelnię, sklepy, zbudowało już nie
istniejący dom ludowy, organizowało
kursy i szkolenia, zaopatrywało rolników w środki produkcji czy sprzęty
rolnicze do uprawy.
Po prawie 130 latach Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich kontynuuje
prace na rzecz społeczności lokalnej
i wyrasta na prężną organizację w regionie, która działa na wielu polach, stając
się liderem postępowej myśli społecznej
i obywatelskiej. Obecnie działa, jako
stowarzyszenie. Jego prezesem jest
Małgorzata Tomkiewicz, która teraz jest
także sołtysem miejscowości. Jednym
z głównych zadań realizowanych przez
Kółko jest budowa Wielofunkcyjnego
Centrum Kultury Wiejskiej. Centrum
będzie pełnić funkcję domu ludowego,
w którym znajdzie się również siedziba nie tylko Kółka Rolniczego, ale
i Koła Gospodyń Wiejskich. Więcej o
historii i działalności Kółka Rolniczego
w Łękach Dukielskich na stronie: http://
kolkorolniczeleki.dukla.pl/
Więcej informacji można uzyskać
pod numerami telefonów:

Podsumowanie
Podkarpackiej Ligi
Rowerowej
Dobiegł końca cykl wyścigów rowerowych
Podkarpackiej Ligi Rowerowej. W tym dziwnym
roku 2020, w dobie koronawirusa Covid-19 udało
się zorganizować pięć rund w Wietrznie, Łysej
Górze, Długiem koło Jedlicza, Bóbrce i Dukli.
Każda z tych imprez zgromadziła rekordowe
uczestnictwo kolarzy w porównaniu z latami
ubiegłymi. Tak sobie myślimy, że spowodowane
to było “głodem na jazdę” do czego przyczyniło się zamknięcie startów na przełomie marca
i kwietnia. Poszczególne rundy organizowane
były w profesjonalny sposób z pomiarem czasu
(Timekeeper), oraz na atrakcyjnych trasach. Cieszy zaangażowanie dzieci, młodych zawodników
oraz rodziców kształtujących swoje pociechy
poprzez aktywność sportową. Łącznie wszystkie
pięć imprez zgromadziło na starcie 573 kolarzy
we wszystkich kategoriach wiekowych.
Mateusz Lorenc, fot. str. 27
Podziękowania za wsparcie i pomoc
w organizacji Podkarpackiej Ligi
Rowerowej dla:
Pana Jana Golenia – firma Speed-Duro
Państwa Tarnowskich
Ryszard Rabski – Prezesa Zarządu Fundacji
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce
Tartak Dukla LAS-POL, panu Czerwieniowi
Strażakom OSP z Gminy Dukla
GOPR
Organizatorom z Puchar Smoka Łysa Góra
Organizatorom zawodów w Jedliczu

Dorota Chilik - autorka i koordynatorka projektu - +48 695945204
Małgorzata Tomkiewicz - prezes Stowarzyszenia „Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich”
- +48 787939547
Joanna Reczkowska - wiceprezes KR – finanse –+48 691131693
Piotr Węgrzyn - postęp prac budowlanych +48 605252806
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
„Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich”
notatkę przygotowała
Jolanta van Grieken-Barylanka
członek KR - administrator informacji i promocji
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Towarzystwo Sportowe PRO- FAMILIA Wojaszówka
ma zaszczyt zaprosić drużyny z powiatu krośnieńskiego na :

XXI Międzynarodowy Rodzinny
Turniej Niepodległości w Piłce
Siatkowej PRO FAMILIA – CUP 2020
Termin i miejsce turnieju:
15.11.2020 Ustrobna - hala sportowa szkoły podstawowej
Jedlicze - hala sportowa GOSiR
Zasady uczestnictwa: turniej rozgrywany będzie w dwóch
kategoriach:
1. amatorska – dopuszczamy drużyny typowo
amatorskie , grające w ligach amatorskich, drużyny z najniższych grup rozgrywkowych – V liga,
drużyny zakładowe, organizacje, szkoły ponadgimnazjalne
2. zawodowa – dopuszczamy drużyny występujące w II, III,
IV, V lidze
- wyklucza się udziału zawodników grających w ekstraklasie i I
lidze.
- w turnieju może wystąpić maksymalnie 16 drużyn, zawodowa –
8 drużyn, amatorska – 8 drużyn
- drużyna w każdej kategorii może wystawić do 10 zawodników.
- drużyny zostaną podzielone na cztery grupy A,B – zawodowe
oraz C,D – amatorskie
- w każdej z grupie wystąpi cztery drużyny
- podstawą zgłoszenia i głównym warunkiem udziału w turnieju
drużyny jest element rodzinny, np.: rodzic+ dziecko, brat+ brat,
brat+siostra, dziadkowie, wnuczkowie
- brak elementu rodzinnego wyklucza drużynę z udziału w
Turnieju.
- mecze w grupach zostaną rozegrane systemem każdy z każdym
do dwóch wygranych setów do 15.
- drużyny które zajmą 1 i 2 miejsca w swoich grupach rozegrają
mecze półfinałowe na krzyż np.: 1 drużyna grupy A z drugą drużyną grupy B; druga z A z pierwszą B; analogicznie w kategorii
amatorskiej
- zwycięzcy półfinałów zagrają w finale, przegrani o trzecie miejsce – sety także do 15.
- drużyny które przegrały mecze półfinałowe zagrają mecz o trzecie miejsce do dwóch wygranych setów.
Harmonogram:
- zapisy drużyn do turnieju prosimy zgłaszać najpóźniej do 01.
11. 2020
- nie przewidujemy możliwości zapisów w dniu zawodów, wyjątek stanowić będą drużyny zagraniczne.
Program zawodów:
- godz. 7.30 – 8.30 – potwierdzenia zgłoszeń, wydanie napojów, kart żywieniowych na obiad, losowanie w grup.
- godz. 8.45 – 9.15 – otwarcie turnieju, wystąpienia gości
- godz. 9.30 – 13.00 – gry eliminacyjne w grupach.
- godz. 14.00 – 16.00 – mecze półfinałowe i finały
- godz. 16.00 – 17.00 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród dla czterech najlepszych drużyn
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Nagrody:
Zestawy nagród indywidualnych dla każego
zawodnika drużyn z I i II
miejsca, Piłki siatkowe,
puchar szklany
Dla drużyn z III i IV
miejsca Piłki siatkowe,
grawerowany
puchar
szklany , dyplomy
Nagrody pocieszenia
dla pozostałych drużyn
puchary szklane, dyplomy
Nagrody otrzymają również: najlepszy zawodnik turnieju turnieju zarówno w kategorii zawodowej i amatorskiej – NAGRODY
OD SPONSORÓW oraz najmłodszy zawodnik w turnieju
Nagroda dla najmłodszego zawodnika
Drużyny które odpadły po grach grupowych zgłaszają się po
puchary i dyplomy w Ustrobnej.
Turniej dofinansowany z środków MSiT w Warszawie, Urzędu
Marszałkowkiego w Rzeszowie
Patronaty: Poseł na Sejm: Maria Kurowska, Piotr Babinetz,
Marszałek woj. podkarpackiego – Władysław Ortyl
Prezes PZPS Warszawa; Jacek Kasprzyk, Prezes PWZPS Rzeszów; Robert Dworak
Starosta powiatu jasielskiego: Adam Pawluś; Starosta Powiatu
krośnieńskiego: Jan Pelczar
Burmistrz Gminy Jedlicze: Jolanta Urbanik
Wójt Giny Wojaszówka;Sławomir Stefański
Sponsorzy: PGNiG Sanok,RBDiM Krosno, ZPRE Jedlicze,
EBA Krosno, PRiD Krosno, KROSOFT, JUNA
JAFAR, BNP Paribas, Max Stone Bratkówka, CECHINIMuszyna, Bank Spółdzielczy Rymanów, Luks Granit –
Ustrobna,Delikatesy Centrum Jedlicze; ASAGLASS, AGET
BHP, P.W.Favi
Pozostałe informacje związane z zawodami:
- dla wszystkich uczestników, zawodników zapewniamy ciepły posiłek – obiad godz.13.00 do14.00
- podczas trwania turnieju całodzienny poczęstunek w formie
stołu szwedzkiego: swojskie jadło, swojskie wyroby, wędliny,
wyroby garmażeryjne, ciasta, owoce, kawa, herbata .
- wszyscy uczestnicy otrzymają również zimne napoje 1.5 l –
po 1 sztuce na osobę
Zgłoszenia i zapisy: przyjmuje Jerzy Kaleta pod numerem
kom. 511496054
mailowo: jerzy.kaleta@pro-familia.net KOMUNIKAT:
www.pro-familia.net
w zgłoszeniu proszę podać: nazwa drużyny, tel. kontaktowy,
skład drużyny.
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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 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 6/247 o powierzchni 0,0750 ha, położona
w Dukli 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. Działka 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 2020r.
Cena wywoławcza wynosi 27 600,00 zł ( wartość netto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 3 000,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie
obowiązujący podatek VAT od towarów i usług.
00

Przetarg odbędzie się dnia 1 grudnia 2020 r. o godz. 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 25 listopada
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.

UCHWAŁY

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 kupnasprzedaży 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.

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

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

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

Reklama kolorowa
na okres 6. miesięcy
Cena netto w zł

Reklama kolorowa
na okres 1 miesiąca
Cena netto w zł

A-4

250

60

600

150

1/2 A-4

150

30

300

70

1/4 A-4

75

20

150

50

1/8 A-4

30

15

100

30

1/16 A-4

20

10

75

15

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

Pszczelarze dukielszczyzny
muszą rozwiązać ten problem
Z literatury pszczelarskiej płyną niepokojące informacje dla pszczelarzy. Badania
prowadzone przez polskich naukowców
wskazują, że nasz odwieczny wróg varroa
destructor zmienia się, albo odkrywamy
coś nowego, czego jeszcze nie umiemy
wyjaśnić. Otóż rodziny badawcze leczone
do usunięcia ostatniego pasożyta potrafią
mieć olbrzymie porażenie w następnym
sezonie. Może ktoś powiedzieć, że nie wybito wszystkich szkodników. Otóż badane
rodziny pszczelej służy tylko badaniu. Nie
są nastawione na pozyskiwanie produktów
pszczelich, więc nikt się nie patyczkuje
tam z pasożytem. Rodziny leczone są dotąd, aż osiągnie się zamierzony cel. Naturalny osyp zimowy pasożyta potwierdza
skuteczność leczenia. Nic się nie osypuje.
A po leczeniu za rok sypie się jak w rodzinach nieleczonych.
I tego zjawiska nie można wytłumaczyć
normalnym znanym procesem rozwoju
varroa. Niektóre rodziny faktycznie mają
porażenie odpowiadające tym regułom.
Ale są rodziny na tym samym pasieczysku,
które są porażone w znacznie większym
stopniu. Można by się pokusić o wyjaśnienie tego zaistnieniem znanego powszechnie
procesu reinwazji. Ale te pasieki są dość
dobrze izolowane jak na polskie warunki.
Dalsze badania muszą być prowadzone
by wyjaśnić ten fenomen. Badacz tego te-

matu dr hab. n. wet. Krystyna Pohorecka
podsumowuje swe badania w następujący
sposób. Porażenie w pasiece leczonej może
być różne od słabego do bardzo dużego.
Kolejny wniosek: wybicie całej populacji
varroa destructor nie gwarantuje nam, że
pszczołom nie zagraża pasożyt w następnym sezonie. Uważam, że to pszczelarz
musi wiedzieć w każdym miesiącu jakie ma
porażenie. Monitoring porażenia pszczół
jest już obowiązkiem. Nie mówimy tu
o diagnozie naszych dziadków, którzy uważali że jak nie widzi pasożyta na pszczołach
to jest „ok”. Kolejny wniosek to, że okresy
bezczerwiowe w rodzinie w znaczny sposób ograniczają porażenia dręczem pszczelim. Ja zalecam robienie odkładów na
„starą matkę” i poddanie młodej matki do
rodziny produkcyjnej, a najlepiej matecznika na wygryzieniu. Robienie odkładów
z każdej rodziny jest już obowiązkiem. To
wcale nie znaczy, że musimy powiększać
pasieki w nieskończoność. Jednak będzie
się to wiązało z kolejnym obciążeniem finansowym pszczelarza. Zakup lub budowa
dodatkowego sprzętu. Koszt karmienia
odkładu. Piszę o tym by uświadomić naszym klientom, że cena miodu nie bierze
się z kosmosu. I zmiana gospodarki musi
odbić się na cenie. My pszczelarze sprzedając miód to tak naprawdę, po obecnych
cenach, mamy tylko zwrot kosztów po-

niesionych na prowadzenie pasieki i to
w kilkuletnim rozliczeniu.
Kolejną sprawą w temacie walki z varroa destructor , który chcę poruszyć to leki
do jej zwalczania. Pojawiają się nowe leki
o substancji czynnej znanej i stosowanej od
lat. A także nowe leki oparte na kwasach
i ich mieszaninnach. Koszt leków ogromny.
Jak pszczelarze mieszają kwasy to nie najgorzej bo umieją to robić i na ogół robią to
super. Tylko zabiegi kwasami w obecności
czerwiu dają skuteczność od kilku procent
do, określmy to, średniej i to na jednym pasieczysku. Leczenie jesienne bez czerwiu
jest na ogół zawsze skuteczne w dużym
stopniu. Jednak dla nas problem stanowi
porażenie latem, kiedy leki mają taką sobie
skuteczność, poza tym nie wolno ich stosować bo na dukielszczyźnie od czerwca
do września trzeba liczyć się, że wystąpi
spadź. Tak samo z ograniczeniem matki w
czerwieni. Na terenach spadziowych jest to
zabieg dyskusyjny, bo rodziny muszą być
zawsze w super formie roboczej.
Pszczelarze z dukielszczyzny muszą
rozwiązać ten problem, co skutkować będzie opracowaniem nowej metody gospodarki, a może opracowaniem nowego ula?
Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli
WZP w Rzeszowie

Prawo przy porannej kawie ...

Forma i tryb wymeldowania
Obowiązek meldunkowy jak zaznaczył Trybunał Konstytucyjny w wyroku
o sygn. akt K 20/01: „służy zbieraniu
informacji w zakresie danych o miejscu
zamieszkania i pobycie osób, a więc rejestracji stanu faktycznego, a nie stanu
prawnego. Nie jest ona formą kontroli
nad legalnością zamieszkania i pobytu”.
Obowiązek ten ciąży zarówno na obywatelach polskich, jak i na cudzoziemcach
tylko czasowo przebywających na terenie Polski. Obowiązek dotyczy również
dzieci oraz wszystkich osób nieposiastr. 24

dających pełnej zdolności do czynności
prawnych (np. osób ubezwłasnowolnionych) – w ich przypadku formalności
meldunkowych dokonuje przedstawiciel
ustawowy.
W myśl wyroku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Krakowie z
dnia 17 kwietnia 2018 r., sygn. akt III
SA/Kr 110/18, zarówno zameldowanie
jak i wymeldowanie jest jedynie stwierdzeniem pewnego faktu i nie wpływa w
żaden sposób na uprawnienia strony
wynikające z prawa własności czy

innych praw. Zameldowanie nie służy
zatem powstaniu, czy też potwierdzeniu
prawa własności do określonego lokalu,
zaś wymeldowanie w żaden sposób
tego prawa nie niweczy. Celem decyzji
o wymeldowaniu jest doprowadzenie do
zgodności faktycznego miejsca pobytu
osoby z miejscem rejestracji, ma więc
ona charakter czysto ewidencyjny i służy
jedynie aktualizacji i doprowadzeniu do
zgodności pomiędzy miejscem zamieszkania, a miejscem zameldowania.
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Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 24
września 2010 r. o ewidencji ludności
obywatel polski, który opuszcza miejsce
pobytu stałego albo opuszcza miejsce
pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany
jest wymeldować się. Obywatel polski
może wymeldować się z miejsca pobytu
stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu
lub poprzez złożenie wniosku o wymeldowanie. Wniosek o wymeldowanie
może zostać złożony w formie pisemnej
na formularzu w urzędzie gminy właściwym dla miejsca dotychczasowego
pobytu albo w formie elektronicznej.
Organ przeprowadzi następnie odpowiednie postępowanie i w przypadku
uznania zaistnienia przesłanek wymeldowania (co będzie podlegać badaniu)
wyda odpowiednią decyzję administracyjną. Należy wskazać, że niedopuszczalne jest bowiem utrzymywanie fikcji
meldunkowej (wyrok WSA w Poznaniu
z 5.12.2019 r., sygn. akt II SA/Po 867/19).
Zgodnie z art. 34 w formularzu zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu
stałego zamieszcza się: nazwisko i imię
(imiona), numer PESEL, o ile został
nadany, datę i miejsce urodzenia, nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został
ustanowiony, adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała
wymeldowania z miejsca pobytu stałego
przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego, adres poczty elektronicznej lub
numer telefonu komórkowego, informację o wyrażeniu zgody na przekazanie
danych do rejestru danych kontaktowych
osób fizycznych.
W myśl art. 35 ustawy, organ gminy,
wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanego w
art. 28 ust. 2 ustawy, decyzję w sprawie
wymeldowania obywatela polskiego,
który opuścił miejsce pobytu stałego
albo opuścił miejsce pobytu czasowego
przed upływem deklarowanego okresu
pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się. Podstawą do wydania
przez organ decyzji o wymeldowaniu
jest ustalenie, że doszło do faktycznego
opuszczenia lokalu przez daną osobę. Jak
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wskazuje się w orzecznictwie: „Źródłem
powinności organu administracji publicznej, właściwego do rozpoznania sprawy
w przedmiocie wymeldowania, jest więc
dokonanie czynności wymeldowania,
gdy nastąpi udowodniony fakt opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu
przez osobę podlegającą wymeldowaniu. Samo zaś wymeldowanie, zgodnie
z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
sygn.. akt II SA/Gl jest potwierdzeniem
określonego faktu - opuszczenia lokalu.”
Wymeldowanie bez zgody osoby
zameldowanej odbywa się w zgodzie
z przepisami Kodeksu postępowania
administracyjnego.
Jeżeli
wniosek
został złożony poprawnie, wówczas
organ gminy rozpocznie postępowanie
wyjaśniające. Jeżeli strona postępowania nie zgadza się z wydaną decyzją,
ma prawo do skorzystania ze środków
odwoławczych.
Utrwalony jest pogląd, że na równi
z dobrowolnym wyprowadzeniem się
z lokalu traktuje się jednak także sytuację, w której dana osoba wyprowadza
się pod przymusem np. opuszcza miejsce
pobytu z uwagi na umieszczenie w zakładzie karnym. W wyroku Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 2007 r., wskazano, że prawomocnie orzeczona kara 25 lat pozbawienia
wolności, powoduje, iż uznać należy, że
opuszczenie lokalu przez zameldowanego miało charakter trwały.
Zgodnie także z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie z dnia 2 kwietnia 2019 r.,
sygn.. akt III SA/Kr 74/19, orzeczenie
o wymeldowaniu jest uzasadnione co
do zasady wówczas, gdy opuszczenie
dotychczasowego miejsca pobytu jest
trwałe i dobrowolne. Brak cechy dobrowolności nie zawsze jednak stanowi
przeszkodę do wymeldowania. Typowym
takim przykładem jest eksmisja osoby
zamieszkałej w lokalu na podstawie wyroku sądu wykonanego przez komornika.
Dochodzi wówczas wprawdzie do przymusowego opuszczenia miejsca pobytu,
ale skutkującego powstaniem obowiązku
wymeldowania osoby eksmitowanej.

W sprawach, w których przeprowadzona
była egzekucja komornicza, wykonanie
eksmisji jest równoznaczne z ustaniem
pobytu skarżącego w spornym lokalu.
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 7 marca 2019, sygn.. akt III SA/Gd
16/19, dla zaistnienia przesłanki opuszczenia miejsca stałego pobytu konieczne
jest, aby fizycznemu przebywaniu osoby
w innym miejscu towarzyszyła wola
opuszczenia dotychczasowego miejsca
pobytu oraz zamiar stałego związania
się z nowym miejscem, urządzenia w
nim swego trwałego centrum życiowego.
Dla oceny zamiaru istotne znaczenie ma
z kolei to, czy okoliczności faktyczne
potwierdzają wolę osoby, czy też pozostają z nią w sprzeczności. Rezygnacja
z przebywania w określonym lokalu
może przy tym nastąpić w sposób wyraźny - poprzez złożenie oświadczenia
woli, jak również w sposób domniemany
- poprzez zachowanie, które nie wyraża
woli stałego przebywania w miejscu,
w którym dotychczas koncentrowały się
sprawy życiowe danej osoby.
W myśl definicji ujętej w art. 25
cytowanej ustawy pobytem stałym jest
zamieszkanie w określonej miejscowości
pod oznaczonym adresem z zamiarem
stałego przebywania. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru
zmiany miejsca pobytu stałego w innej
miejscowości pod oznaczonym adresem
lub w tej samej miejscowości, lecz pod
innym adresem.
Jak zaznacza Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku
z dnia 5 kwietnia 2012 r. , sygn. akt II
SA/Bk 767/11, fakt przebywania przez
większość miesięcy w roku poza granicami Polski, związany z pracą, nie stanowi przeszkody dla posiadania miejsca
stałego pobytu w kraju w sytuacji, gdy
więź z tym miejscem jest utrzymywana.
Wyjazdy i powroty do miejsca stałego
pobytu są zjawiskami normalnymi
i pochopne jest wyprowadzanie z tego
faktu wniosku o opuszczeniu miejsca
zameldowania.
Natalia Belcik
Radca prawny
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Odpoczynek na trasie rajdu

Kolejny sukces kapeli „Duklanie”

Pasztet z cukinii i fasoli
Składniki:

- duża cukinia- ok. 1 kg,
- 1 szklanka ugotowanej fasoli białej,
- 1/2 szklanki kaszy jaglanej
- 2 świeże pomidory i 5 suszonych,
- 1 cebula, 2 ząbki czosnku,
- 1 jajko,
- pół szklanki mielonych płatków owsianych,
- przyprawy: po 1 łyżeczce: kuminu, kolendry, majeranku,
po 1/2 łyżeczki: imbiru i tymianku,
- 1 łyżeczka soli, łyżka sosu sojowego,
- 3 łyżki oliwy.
Wykonanie:
Ugotować kaszę do
miękkości. Cukinię zetrzeć na tarce, cebulkę
posiekać, ząbki czosnku
przecisnąć przez praskę.
Pomidory pokroić w
kostkę. Na łyżce oliwy
podsmażyć cebulę z
czosnkiem, dodać startą
cukinię. Przełożyć do
miski i dodać: pomidory,
kaszę, fasolę, jajko, płatki owsiane, przyprawy, sos sojowy i oliwę.
Zblendować, ale nie na bardzo gładką masę. Piec w piekarniku 40
min. w temperaturze 170-180 st. C. Wystudzić i wstawić do lodówki.

Kapela „Duklanie” podczas koncertu finałowego

Prace przy elewacji Domu Ludowego w Cergowej

Podsumowanie Podkarpackiej Ligi Rowerowej 2020

Ściana wschodnia

Krośnieński Klub Kyokushin Karate, dojo Dukla,
prowadzone przez sensei Marka Sawczuka, zorganizował
Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin z okazji 100.
rocznicy „Cudu nad Wisłą”.
W turnieju wzięło udział 117 zawodników z 11 klubów z całej Polski. Sędzią głównym był shihan Krzysztof
Policha 5 dan. Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy Krośnieńskiego KKK. Na podium stanęli: Wiktoria
Bilska, Oliwia Krupa, Blanka Trybus, Izabela Mielech,
Aleksandra Szyndak, Jakub Prajsnar, Karol Pikuła, Karina
Korona, Julia Pikuła, Przemysław Szczypel, Wiktor Niepokój, Adrian Sudyka, Alicja Szyszlak, Oliwia Zborowska, Jakub Piróg, Grzegorz Szczypel, Ewa Szuber, Maciej
Szybiak, Sandra Adamiak, Wiktor Turek i Kamil Szuber.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężył Krośnieński
KKK, wyprzedzając Zamojski KKK, Myślenicką Akademię Karate BYAKKO, Chrzanowski KK i Dalekowschodnich Sportów Walki, CKKK SATORI, Lubelski KKK,
Siemianowicki KKK i Rudzki KKK.
Najlepszych zawodników dekorowali: poseł Maria
Kurowska, która również wręczyła dwa puchary dla najmłodszego zawodnika i zawodniczki ufundowane przez
prezydenta RP Andrzeja Dudę, radna Powiatu Krośnieńskiego Józefa Winnicka-Sawczuk, shihan Krzysztof Policha, shihan Roman Woźniak i shihan Zbigniew Zieliński.
Podczas zawodów shihan Roman Woźniak uhonorowany został z okazji 40-lecia pracy trenerskiej w Krośnieńskim KKK. Otrzymał on z rąk naczelnika Wydziału
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Krośnie Grzegorza
Półchłopka nagrodę przyznaną przez prezydenta Krosna
Piotra Przytockiego i przewodniczącego Rady Miasta
Krosna, Zbigniewa Kubita.
Współorganizatorami turnieju byli burmistrz Dukli
Andrzej Bytnar i MOSiR Dukla, a honorowy patronat
sprawowali poseł Maria Kurowska i starosta krośnieński
Jan Pelczar.
Źródło: https://www.terazkrosno.pl/
dukla/10923-karatecy-walczyli-w-dukli

Na wycieczce w Bieszczadach

Ściana frontowa

Karatecy
walczyli w Dukli

Cukinia (w niektórych regionach nazywana jest kabaczkiem) należy do warzyw dyniowatych. Jej właściwości i wartości
odżywcze jako pierwsi docenili mieszkańcy Meksyku i Ameryki
Południowej, skąd pochodzi. Do Polski cukinia przywędrowała z
Włoch, stąd też jej nazwa. Po włosku „zucchina” to po prostu mała
dynia. W zależności od odmiany może być ciemnozielona, żółta
lub pasiasta. Warzywo może dorastać do ok. 40 cm długości, ale
najlepiej zrywać cukinię wcześniej, kiedy ma ok. 15-20 cm i jest
najdelikatniejsza.
Cukinia jest łagodnym w smaku, lekkostrawnym warzywem.
Jest ceniona za wysoką wartość dietetyczną. Zawiera potas, żelazo
i magnez oraz witaminę C, witaminę K, witaminę PP i witaminę
B1, beta karoten. Zaletą cukinii jest to, że nie odkładają się w niej
metale ciężkie. Ponadto warzywo odkwasza organizm i pozytywnie wpływa na proces trawienia, dlatego polecana jest przy problemach z nadkwaśnością. Warto wiedzieć, że cukinia może być
jednym z pierwszych warzyw, jakie podaje się małemu dziecku.
Dzięki dużej zawartości związków odżywczych i łatwości trawienia dietetycy polecają ją już półrocznym maluchom.
Cukinię można przyrządzić na wiele sposobów, dzisiaj podaje
wypróbowany przepis na:

Rajd Starszaków

Fot. Gustaw August

W krainie rondla i patelni

Wycieczka w Bieszczady

WOLF RUN im. Ignacego
Łukasiewicza
Fot. kbr

Smac zne go!

„ C z a s e m ś c i a n a j e s t l e p s z y m o p a rc i e m n i ż d r u g i
człowiek”
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Uczestnicy zawodów
w Dukli
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Fot. [arch. MOSiR Dukla]

Zawodnicy na starcie biegu

Fot. [arch. MOSiR Dukla]
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