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Złote gody par małżeńskich
20 maja br. burmistrz Dukli Andrzej Bytnar w imieniu prezydenta Rzeczpo-

spolitej Polskiej wręczył 19. parom z gminy Dukla medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie. 

Złote gody obchodzi się po 50 la-
tach wspólnego pożycia małżeńskiego. 
Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej 
miłości, zrozumienia istoty związku mał-
żeńskiego. To wspaniały wzór mądrego 
życia i przykład dla młodych, którzy de-
cydują się związać węzłem małżeńskim 
zakładając rodzinę. Uroczystość „Złotych 
Godów”, odbywała się w sali kinowo-

-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli  
i prowadzona była przez zastępcę kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego w Dukli 
Mirosława Matykę, który rozpoczynając 
uroczystość powiedział: Witam Państwa na 
uroczystości szczególnej, bardzo podnio-
słej. W dniu dzisiejszym jubileusz „Złotych 
Godów” obchodzi 19 par. Napisał kiedyś 
Jan Kochanowski „Nic wiecznego na 

świecie, radość się z troską plecie”, a inny 
poeta powiedział, że losy ludzkie są kręte 
jak drogi i ścieżki w Bieszczadach, zawsze 
jednak los człowieka zależy od drugiego 
człowieka. Prowadzący przywitał również 
burmistrza Dukli, jego zastępcę i przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Dukli. Każda 
para małżeńska otrzymała życzenia i me-
dal, który w imieniu prezydenta RP wręczał 
burmistrz Dukli Andrzej Bytnar. Upominki 
i kwiaty wręczali przewodniczący Rady 
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Przewodniczący RM w Dukli wręcza kwiaty pp. Szczurkom

Burmistrz Andrzej Bytnar wręcza medale pp. Borkom Burmistrz Dukli wręcza medale pp. Kopczykom Fot. kbr
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Zastępca burmistrza Łukasz Piróg wręcza prezent pp. Jakubczykom

Fot. kbr Demograficzna 
zapaść 

Pierwszego czerwca obchodzimy uroczyście Dzień 
Dziecka i nie da się, niestety, ukryć, że adresatów tego 
święta jest w Polsce coraz mniej. Przeżywamy zapaść de-
mograficzną. Jaka jest tego przyczyna? Nie można odpo-
wiedzieć na to jednym zdaniem. W gminie Dukla w 2020 
roku urodziło się 130 dzieci, o 24 mniej niż w roku 2019, 
a zmarło 187 osób, tj. o 41 więcej niż w roku poprzednim. 
Przyrost naturalny był ujemny i wyniósł -3,96‰. W 2020 
roku w Polsce zmarło 478 658 osób, a urodziło się mniej niż 
360 tys. dzieci tj. najmniej od 15-16 lat. Są to dane oficjalne 
z rejestru Urzędów Stanu Cywilnego. Liczba zmarłych jest 
o jedną szóstą większa niż rok czy dwa lata wcześniej i zde-
cydowanie najwięcej po drugiej wojnie światowej. Trendy 
demograficzne w Polsce wskazują, że gdyby liczba zgonów 
wyniosła 415 czy 420 tys. osób nie byłoby to niespodzianką. 
Niestety liczba zgonów bliska 480 tys. osób to katastrofa i 
prawdziwy efekt pandemii jako całości – tj. nie tylko sa-
mych śmierci covidowych, ale także skutków długotrwałych 
problemów zdrowotnych po przebyciu Covid-19, a także 
kłopotów z dostępem do opieki medycznej przez osoby z in-
nymi schorzeniami czy też strachu części osób przed wizytą 
w przychodni, czy szpitalu w czasie pandemii. Liczba uro-
dzeń w 2020 roku była najniższa od półtorej dekady, mniej 
niż zakładał wprowadzony przez rząd program Rodzina 
500 plus. Również w 2019 roku urodziło się mniej dzieci 
niż szacował rząd. Jeśli w takim tempie będzie zmniejszać 
się liczba ludności Polski to nie wróży to dobrze. Co zatem 
robić, aby rodziło się więcej dzieci?

Już za kilka dni Dzień Dziecka i nasza Redakcja życzy:

Wszystkim Dzieciom!
Z okazji Dnia Dziecka, aby uśmiech zawsze 

gościł
na Ich buziach, każdy dzień

był wspaniałą przygodą i niósł
ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń.

Niech Wasze marzenia się spełniają
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wiadomości

Złote gody par małżeńskich
u dokończenie ze str. 2

O recyklingu słów kilka

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Trwa Narodowy Spis Ludności i Mieszkań. Mamy 
kilka możliwości spisania się. Najprościej jest dokonanie 
samospisu internetowego, który jest możliwy również w 
Gminnym Biurze Spisowym w Dukli ul. Trakt Węgierski 11 
pok.108 logując się na stronie https://spis.gov.pl/ Możemy 
również poczekać na kontakt z rachmistrzami spisowymi, 
którzy rozpoczęli prace spisowe na terenie Gminy Dukla. 

Pamiętaj! Rachmistrzowie spisowi realizują połączenia  
z dwóch numerów telefonów!

22 828 88 88 lub 22 279 99 99 i aż do odwołania nie będą 
odwiedzać respondentów w domach.

Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że
• Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany 

przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię  
i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu 
danych osobowych.

• Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez 
Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie 
dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kon-
takty mogą być próbą wyłudzenia danych.

• Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne 
przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy 

dane logowania do bankowości internetowej. Takie py-
tania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.

• W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiary-
godności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy 
zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię 
spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spiso-
wego w swoim miejscu zamieszkania.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że 
dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na 
uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu po-
dania danych.

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie 
są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę 
o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym anali-
zom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma 
zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace 
spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy staty-
stycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara 
pozbawienia wolności.

Powiększanie zieleni w Dukli
W ramach powiększania zieleni w Dukli wykonywane 

są nowe nasadzenia w kolejnych miejscach w mieście. Przy 
wjeździe do miasta na skarpie poniżej parkingów miejskich 
(przy pomnikach św. Jana Pawła II i św. Jana z Dukli,  
i Krzyżu Wdzięczności) został wykonany napis: Dukla i nie-
bawem powstanie herb. Napis został zrobiony poprzez na-
sadzenie kolistej Tui danica, a przestrzenie między literami 
wypełnione zostały kostrzewą siwą. Herb zostanie wyko-
nany tawułą japońską „Golden Princes”. Kolejne nasadzenia 
powstaną wokół cmentarzy wojennych, gdzie posadzone zo-
staną: pęcherznica kalinolistna żółta i berberys Thunberga. 
Na skarpie, na parkingu przy klasztorze zwiększono plamę 
azalii, a na ulicy Kościuszki, przy pomniku Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego zmieniono aranżację.  

kbr

wanie odpadów w wyniku czego 
są one ponownie wprowadzane do 
produkcji np. wraki samochodów.

Fundamentem recyklingu jest wła-
ściwa segregacja odpadów, gdyż 
największą część odpadów pozyski-
wanych do tego procesu stanowią 
posegregowane śmieci z gospodarstw 
domowych, dzięki temu makulatura, 
szkło i tworzywa sztuczne – niechciane 
przez nas odpady są ponownie zago-
spodarowywane. Przetwarza się je na 
nowe materiały oraz ponownie wyko-
rzystuje w produkcji. Przez co zmniej-
sza się ilość śmieci, które lądują na 
składowisku. 

Warto wiedzieć, że np. szkło i alumi-
nium podlegają recyklingowi w 100%, 
można je też przetwarzać nieskończoną 
ilość razy. Wprowadzając tylko jedną 
szklaną butelkę do wtórnego obiegu, 
ograniczamy zużycie energii równe 4 
godzinom pracy 100 watowej żarówki! 
Tymczasem statystyczny mieszkaniec 
Polski wyrzuca do pojemników na 
odpady zmieszane aż 56 szklanych 
opakowań rocznie (dane pochodzą ze 
strony www.naszesmieci.mos.gov.pl).

Miejskiej w Dukli Mariusz Folcik i zastępca burmistrza Dukli 
Łukasz Piróg, a Aleksandra Dyszkowska i Artur Szajna swoim 
występem uświetnili uroczystość. W tym roku ze względu na 
trwającą pandemię nie było uroczystego poczęstunku dla Jubi-
latów. Były natomiast pamiątkowe zdjęcia.

Pary obchodzące jubileusz Złotych Godów 50. lecia  
pożycia małżeńskiego:

1. Halina i Zdzisław Borkowie 
2. Lucyna i Stanisław Brajowie
3. Teresa i Kazimierz Brzanowie
4. Teresa i Edward Cyglerowie
5. Stanisława i Kazimierz Fornalowie
6. Stanisława i Stanisław Frankiewiczowie
7. Helena i Józef Grelińscy
8. Maria i Mieczysław Hacowie
9. Władysława i Edward Jakubczykowie 
10. Krystyna i Alfred Jasińscy
11. Zofia i Czesław Jurczykowie
12. Krystyna i Wiesław Kopczykowie
13.Maria i Mikołaj Moriakowie
14. Joanna i Tadeusz Reczkowscy
15. Alina i Eugeniusz Szczurkowie
16. Zofia i Jan Szymańscy
17. Stanisława i Edward Węgrzynowie
18. Łucja i Władysław Wilkowie
19. Stanisława i Tadeusz Zajdlowie

Krystyna Boczar-Różewicz

Fot. Monika Trybus

27 maja uchwalony został przez Sejm RP w 2000 roku 

DNIEM SAMORZĄDOWCA.

Z tej okazji wszystkim osobom, które współtworzą samorząd, 
które pracowały i pracują dla dobra lokalnej społeczności, 
pracownikom samorządowym, radnym, sołtysom, radom 
sołeckim, emerytom pragniemy złożyć najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji  

w życiu prywatnym i zawodowym.
Dziękujemy Wam za dotychczasową wspólną codzienną 
pracę, liczne dowody profesjonalizmu i ogromnego 

zaangażowania.
Życzymy dużo wytrwałości oraz samych sukcesów,

 aby Wasze wysiłki były zawsze zauważane i doceniane.

 Zastępca Burmistrza Dukli Burmistrz Dukli
 Łukasz Piróg Andrzej Bytnar

Panu Piotrowi Witkowskiemu
Burmistrzowi Miasta i Gminy Dukla

w latach 1998-2002
Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Żony
składają 

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar
Zastępca Burmistrza Dukli Łukasz Piróg

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Dukli

Recykling to system procesów 
zmierzających do odzyskania i po-
nownego wykorzystania odpadów 
komunalnych, przy jak najmniejszym 
wkładzie energetycznym. 

Ze względu na zastosowanie można 
wyróżnić trzy rodzaje recyklingu:

• ponowne użycie - wykorzystanie 
odpadów w tym samym celu, po 

niewielkiej obróbce np. opony po 
bieżnikowaniu,

• dalsze zastosowanie – podda-
nie odpadów obróbce fizycznej, 
chemicznej lub biologicznej,  
w wyniku czego znajdują one 
nowe zastosowania np. granulacja 
tworzyw sztucznych,

• ponowne użytkowanie - odzyski-

Wiele osób jest przekonanych, że posegregowane odpady 
trafiają do jednej śmieciarki, która wszystko miesza, tym-
czasem nowoczesne pojazdy odbierające posegregowane 
odpady mają zazwyczaj podział na różne przegrody, do któ-
rych trafiają poszczególne odpady lub każdy typ odpadów 
jest odbierany przez inną śmieciarkę. 

Przygotowała: Adriana Bożętka
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i n f o r m u j e

Ośrodek Kultury w Dukli informuje

Wyniki Konkursu 
Recytatorskiego Poezji i Prozy
 o tematyce religijnej  

18 maja 2021 r. komisja w składzie Melania Romańczak-Głód, Marta Szczurek i Nor-
bert Uliasz po wysłuchaniu    kilkunastu interpretacji recytacji wierzy i prozy, postanowiła 
przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 
Kat. I 
1. miejsce - Rafał Reczkowski – Głojsce
2. miejsce - Aurelia Mucha -  Głojsce i Marcelina Mucha – Głojsce
Wyróżnienie -  Julia Pyter - Głojsce
Kat. II
Wyróżnienie -  Lena Fornal
Kat. III
1. miejsce - Tobiasz Czech -Wietrzno
Wyróżnienie -  Lena Zajdel
Kat. IV
1.  miejsce - Martyna Bużanowska
2.  miejsce - Emilia Poradyło
3.  miejsce - Joanna Czaja

Po odbiór nagród zapraszamy od 31 maja do 4 czerwca  br. do Transgranicznego 
Centrum Wymiany Kulturalnej w godzinach od 12.00 do 15.00  

Norbert Uliasz

Otwarcie Wielofunkcyjnego 
Centrum Kultury Wiejskiej
 w Łękach Dukielskich

Stowarzyszenie Kółko Rolnicze  
w Łękach Dukielskich jest kontynuato-
rem tradycji Kółka Rolniczego, które 
powstało prawie 130 lat temu w tej 
miejscowości. Kółko w Łękach Dukiel-
skich zakładało szkołę, czytelnię, sklepy, 
organizowało kursy i szkolenia, zaopa-
trywało rolników w środki produkcji. 
Dzisiaj również służy społeczności Łęk 
Dukielskich, działając w zmienionej 
formule.

21 maja br. odbyło się oficjalne otwar-
cie I etapu budowy Wielofunkcyjnego 
Centrum Kultury Wiejskiej, którego in-
westorem jest Stowarzyszenie Kółko Rol-
nicze. Uroczystość odbyła się na wolnym 
powietrzu, przed zakończoną częścią in-
westycji, a prowadziła ją członek Zarządu 
Stowarzyszenia Katarzyna Reczkowska-
-Buryła, która powiedziała: Po prawie 130 
latach Kółko Rolnicze w Łękach Dukiel-
skich kontynuuje prace na rzecz społecz-
ności lokalnej i wyrasta na prężną orga-
nizację w regionie, która działa na wielu 
polach, stając się liderem postępowej myśli 

społecznej i obywatelskiej. Obecnie działa 
jako stowarzyszenie Jednym z głównych 
zadań realizowanych przez kółko jest bu-
dowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury 
Wiejskiej na terenie byłego SKR-u oraz za-
gospodarowanie tego terenu… i przywitała 
przybyłych na uroczystość gości.

Następnie głos zabrała prezes Stowa-
rzyszenia Małgorzata Tomkiewicz, która 
w swoim wystąpieniu przedstawiła krótką 
historię realizacji Wielofunkcyjnego 
Centrum Kultury Wiejskiej, dziękowała 
wszystkim, którzy przyczynili się do re-
alizacji inwestycji i powiedziała: Mam 
nadzieję, że jest to dobry początek dla Łęk 
Dukielskich w sferze kultury i nie tylko. Roz-
poczynamy działalność, która uatrakcyjni 
naszą miejscowość, a przede wszystkim 
zaspokoi zapotrzebowanie mieszkańców. 
To inwestycja w przyszłość, wznoszona na 
fundamentach tradycji i marzeń naszych 
przodków o lepszych Łękach Dukielskich 
dla swoich wnuków. Krótki film o realizacji 
przedsięwzięcia przedstawiła koordynator 
projektu Dorota Chilik. Burmistrz Dukli 

Wyniki Gminnego Konkursu 
Plastycznego o Tematyce Religijnej 
pt. „Arka Noego”

18 maja 2021 r. w Transgranicznym 
Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli 
odbyło się rozstrzygnięcie „Gminnego 
Konkursu Plastycznego o Tematyce Re-
ligijnej”. W tym roku tematem, jaki został 
zadany uczestnikom, było przedstawienie, 
w dowolnie wybranej technice plastycznej, 
biblijnej Arki Noego. Do Ośrodka Kultury 
napłynęło 88 prac w czterech kategoriach 
wiekowych. Komisja w składzie: Melania 
Romańczak-Głód, Marta Szczurek i Anna 
Lenkiewicz wyłonili laureatów konkursu. 

Kat. 1 – kl. I-III
1. miejsce: Antonii Leń – Równe
2. miejsce: Miłosz Delimata – Łęki 
Dukielskie
3. miejsce: Emilia Walaszek – Dukla  
i Lena Pietruś – Głojsce
 wyróżnienie: Nikola Krężałek – Łęki 
Dukielskie, Gabriela Albrycht – Równe, 
Oliwia Milan – Dukla, 
 Kornelia Zborowska – Łęki Dukielskie  
i Milena Szczęsny – Dukla

Kat. 2 – kl. IV-VI
1.  miejsce: Patryk Niwiński – Równe
2.  miejsce Adrian Kopa – Łęki Dukielskie
3. miejsce: Michał Jaracz – Łęki 
Dukielskie
 wyróżnienie: Mikołaj Wojdyła – Łęki Du-
kielskie i Zuzanna Sikora – Dukla

Kat. 3 – kl. VII-VIII
1.  miejsce: Krystian Kopa – Łęki 
Dukielskie
2. miejsce: Mikołaj Pabis – Łęki Dukiel-
skie i Kornelia Świątek – Łęki Dukielskie

Kat: 4 – szkoły średnie i dorośli
1. miejsce: Wiesław Książkiewicz – 
Pracownia Stolarsko-Rzeźbiarska ŚDS  
w Cergowej 

2. miejsce: Piotr Mastej – ŚDS w Cergo-
wej i Roman Krok – ŚDS w Cergowej
3. miejsce: Tadeusz Zając – Pracownia 
Rękodzieła Artystycznego ŚDS w Cergo-
wej i Antonii Czepiga – Pracownia Stolar-
sko-Rzeźbiarska ŚDS w Cergowej
wyróżnienie: Grzegorz Zygmunt, Halina 
Goresz, Jadwiga Bogacz, Józef Mastej, 
Adam Mastej, Anna Witek, Iwona Ko-
zak, Katarzyna Szyszlak, Maria Lidwin 

– wszyscy z Pracowni Rękodzieła Arty-
stycznego ŚDS w Cergowej

Nagrody wręczane będą indywidual-
nie. Laureatów konkursu zapraszamy 
po odbiór prac i nagród do Transgra-
nicznego Centrum Wymiany Kultural-
nej w Dukli od 31 maja do 4 czerwca  
w godzinach 12.00-15.00. 

Katarzyna Błaż 
Fot. str. 14 

Sukces uczniów z SP 
w Równem i Łękach Dukielskich 

I etap inwestycji - Wielofunkcyjnego 
Centrum Kultury Wiejskiej, zakończony 
otwarciem pierwszego budynku, dzięki 
kilkunastu zrealizowanym projektom  
i pozyskanym funduszom z: Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
LGD „Kraina Nafty” zamknął się kwotą 
3 200 000,00 zł, udział własny Stowarzy-
szenia Kółko Rolnicze w realizowanych 
projektach zabezpieczyła gmina Dukla  
w wysokości 952 538,19 zł.

Niepozorny niedźwiadek, którego 
losy splotły się nierozerwalnie z losami 
Polaków walczących o wolność dla siebie 
i swoich bliskich, stał się inspiracją dla 
uczniów, którzy wzięli udział w konkur-
sie „Niedźwiedź Wojtek – żołnierz gen. 
Andersa” zorganizowanym przez Instytut 
Pamięci Narodowej. Celem konkursu, 
który honorowym patronatem objęty został 
przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
oraz szkocką pisarkę Aileen Orr, było zain-
teresowanie młodych ludzi naszą wspólną 
historią, a w szczególności losami żołnie-
rzy 2 Korpusu Polskiego. Konkurs polegał 
na wykonaniu kartki pocztowej opatrzonej 
krótkim opisem historycznym lub komiksu, 
w polskiej wersji językowej, przedstawia-
jącego epizod związany z niedźwiedziem 
Wojtkiem, rozgrywający się na tle działań 
Wojska Polskiego na Wschodzie, a następ-

nie 2. Korpusu Polskiego w czasie II wojny 
światowej. Na konkurs napłynęło ponad 
400 prac, a wśród nagrodzonych znaleźli 
się uczniowie dwóch szkół z Gminy Du-
kla, które do konkursu przystąpiły: SP w 
Łękach Dukielskich i SP w Równem. Oto 
wyniki:

Kategoria: projekt pocztówki
Grupa wiekowa 9-12 lat

1. miejsce – Adrian Kopa - SP Łęki 
Dukielskie
3. miejsce – Natasha Galarza-Gac, Lena 
Madej - SP Łęki Dukielskie
Wyróżnienie: 
Klaudia Szczepanik - SP Równe
Adam Turek - SP Równe

Grupa wiekowa: 13-16 lat
Wyróżnienie:
Krystian Kopa - SP Łęki Dukielskie

Kategoria: komiks
Grupa wiekowa 9-12 lat
Wyróżnienie: 
Patryk Niwiński - SP Równe

Koordynatorką konkursu w obu szko-
łach były nauczycielka historii - Aneta 
Cyran, która czuwała nad merytoryczną 
stroną przygotowanych przez uczniów 
prac, natomiast nauczycielki plastyki - 
Magdalena Majchrzak (SP Łęki Dukiel-
skie) i Dorota Dołęgowska (SP Równe) 
- pod swą opiekę wzięły stronę artystyczną 
konkursowych prac. Wszystkim uczniom 
dziękujemy za udział, a nagrodzonym ser-
decznie gratulujemy!

Aneta Cyran 
Fot. str. 13

Andrzej Bytnar zabrał głos, pogratulował 
inwestorom i na ręce prezes Małgorzaty 
Tomkiewicz wręczył list gratulacyjny.  
W spotkaniu uczestniczył proboszcz parafii 
rzymsko-katolickiej w Łękach Dukielskich 
ks. Marek Danak, który poświęcił nową in-
westycję. Spotkanie zakończyło się wspól-
nym poczęstunkiem.

Krystyna Boczar-Różewicz 
Fot. str. 13
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Święty Franciszek odnaleziony  
w Trzcianie

Pochodzący z Gminy Dukla Lesław 
Wilk i jednocześnie twórca oraz anima-
tor Podkarpackiego Muzeum Pól Bitew-
nych w Krośnie, był inicjatorem poszu-
kiwań przeprowadzonych 8 maja 2021 
roku na wzgórzu Zaśpit w Trzcianie, na 
tzw. Puszczy św. Jana z Dukli. Pozyskał 
on od mieszkańca Lipowicy informację, 
że w trakcie drugiej wojny światowej, 
na zarządzenie władz niemieckich na 
terenie Generalnego Gubernatorstwa, 
m.in. proboszczowie i zakony zobowią-
zani zostali do przedstawienia informacji 
o posiadaniu metali kolorowych oraz 
przekazaniu wyrobów z nich sporządzo-
nych na potrzeby wojenne niemieckiego 
okupanta. Na Pustelni błogosławionego 
jeszcze wówczas Jana z Dukli w 1933 
roku tj. w 200-lecie jego beatyfikacji 
odbyły się uroczystości jubileuszowe, 
podczas których poświecono dzwon-
nicę i trzy dzwony ufundowane na tę 
intencję. Wykonując zarządzenie władz 
okupacyjnych przekazano jeden z trzech 
dzwonów, a pozostałe dwa zakopano na 
terenie Pustelni. Po wojnie wydobyto  
i umieszczono na dzwonnicy jeden z dwu 
ukrytych dzwonów. Drugiego wówczas 
nie odnaleziono, chociaż był zakopany 
niedaleko od dzwonnicy, albowiem nie 
dysponowano wówczas urządzeniami 
detektorystycznymi umożliwiającymi 
odnalezienie przedmiotów metalowych. 
Prace poszukiwacze były realizowane 
przez Stowarzyszenie Eksploracyjno-
-Historyczne „Galicja” pod kierownic-
twem Artura Hejnara – zastępcę Prezesa 
Zarządu. 

Niedługo po rozpoczęciu poszuki-
wań, jeden z członków stowarzyszenia 
i jednocześnie mieszkaniec Gminy Du-
kla – Krzysztof Wiśniewski (znalazca w 
2019 roku również pod Duklą starożytnej 
sześcioramiennej gwiaździstej buławy 
z epoki brązu), w odległości około 11 
metrów od dzwonnicy natrafił na silny 
sygnał, świadczący o zaleganiu pod zie-
mią dużego przedmiotu z metali koloro-
wych. W rezultacie prowadzonych prac 
poszukiwawczych odkopano, a następnie 
wydobyto na powierzchnię terenu dzwon 
z zawiesiem. Na dzwonie znajdują się 
napisy: 

W 200-TNĄ ROCZNICĘ 
BEATYFIKACJI

OFIARUJĄ BŁ. JANOWI Z DUKLI
ŚLĄZACY I WIELKOPOLANIE

„ŚW. FRANCISZKU MÓDL SIĘ ZA 
NAMI”

Relację telewizyjną z akcji przepro-
wadziła ekipą programu „Było... nie mi-
nęło - Kronika Zwiadowców Historii”, 
którą prowadzi redaktor Adam Sikorski  
z ośrodka lubelskiego TVP. Za kilka 
tygodni telewizja zaprezentuje zmon-
towany już, kolejny odcinek programu 
dotyczący Trzciany.

Należy wspomnieć, że wzniesienie 
dzwonnicy na Puszczy w Trzcianie oraz 
umieszczenie na niej trzech jubileuszo-
wych dzwonów, odbyło się prawie sto lat 
temu. Jubileusz dwustulecia beatyfikacji 
Jana z Dukli wypadł 21 stycznia 1933 
roku. Zakon bernardynów postanowił ob-
chodzić ją z tą samą okazałością, co czte-
rechsetną rocznice śmierci w 1884 roku. 
W samą rocznicę odprawiono tak we 
Lwowie, jak i w innych bernardyńskich 
klasztorach, dziękczynne nabożeństwa, 
obchody jubileuszowe zaś odłożono 
na lipiec. Głównym organizatorem ob-
chodu był kustosz lwowskiego klasztoru 
i ex-prowincjał o. Bronisław Szepelak. 
Ksiądz arcybiskup lwowski Bolesław 
Twardowski 1 lipca powiadomił kurendą 
duchowieństwo i wiernych archidiecezji 
o uroczystościach w wezwał do udziału 
w odbywającej się misji i w procesji  
z relikwiami bł. Jana. Polecił też odprawić 
we wszystkich kościołach archidiecezji 
solenne nabożeństwa. Prezydent Lwowa 
wydał też odezwę do mieszkańców mia-
sta, wzywającą do udziału w końcowej 
procesji ku czci błogosławionego. 

 Obchody jubileuszowe otwarto 
w lwowskim kościele bernardynów 1 
lipca całodziennym nabożeństwem dla 
chorych, w którym wziął udział i prze-
mówił do zgromadzonych ks. arcybiskup 
Twardowski. Wieczorem oo. bernardyni: 
Antonin Micał, Feliks Herrman i Piotr 
Wilk-Witosławski rozpoczęli głoszenie 
misji. Z 8 na 9 lipca urządzono w kościele 

bernardyńskim całonocną adorację. 
Późnym wieczorem nieszpory odprawił 
prowincjał o. Cyprian Jurkiewicz, o go-
dzinie 23 była jutrznia, a o godzinie 0:30 
msza pontyfikalna celebrowana przez ks. 
biskupa Franciszka Lisowskiego – sufra-
gana lwowskiego. Rano, o godzinie 5 ad-
orację zakończono kazaniem misyjnym, 
po czym ks. arcybiskup Twardowski w 
asyście kanoników kapituły lwowskiej 
odprawił sumę pontyfikalną. 

 Główna uroczystość we Lwowie 
odbyła się tegoż 9 lipca po południu. 
Procesję z relikwiami bł. Jana poprowa-
dził do katedry łacińskiej ks. arcybiskup 
Twardowski, z udziałem ks. arcybiskupa 
Józefa Teodorowicza, ks. biskupa Lisow-
skiego, infułatów: ks. Józefa Zajchow-
skiego, ks. Wincentego Czajkowskiego 
i ks. Dionizego Kajetanowicza, kapituł 
lwowskiej i ormiańskiej, licznego kleru 
świeckiego i zakonnego. W procesji 
wzięły udział władze w osobie woje-
wody lwowskiego Władysława Beliny-
-Prazmowskiwego i wiceprezydenta 
miasta Franciszka Irzyka na czele oraz 
m.in. dowództwo wojskowe i senat 
uniwersytecki. W katedrze odśpiewano 
hymn Si requiras, po czym procesja po-
wróciła do kościoła bernardynów, gdzie 
ks. biskup Lisowski wygłosił kazanie, 
po czym odśpiewano Te Deum laudamus  
i zakończono lwowską część uroczysto-
ści jubileuszowych.

 W czasie kiedy w klasztorze w Dukli 
odbywały się uroczystości jubileuszowe 
dwustulecia beatyfikacji Jana z Dukli, 
na Puszczy w Trzcianie mieszkali stale 
(6-10 lipca 1933 roku) bernardyn o. 
prof. Flawian Dąbrowski i ksiądz prof. 
Józef Damborowski, rodem z Dębowca. 
Ci dwaj kapłani odprawiali tamże 
sumy, głosili słowo Boże i spowiadali.  
W poniedziałek, 10 lipca, odbyło się na 
Puszczy zakończenie uroczystości jubi-
leuszowych kanonizacji. O godzinie 6 
rano wyruszyła procesja z klasztoru du-
kielskiego, a o godzinie 8 ksiądz Marian 
Myszkowski - proboszcz ruski z Piel-
grzymki pod Żmigrodem, odprawił mszę 
świętą w obrządku greckim. Uroczystą 
wotywę przy ołtarzu polowym odśpiewał 
o. Justyn – wikariusz konwentu dukiel-

skiego. Przed sumą odbyło się poświę-
cenie dzwonnicy i trzech jubileuszowych 
dzwonów odlanych w ludwisarni Lu-
dwika Felczyńskiego w Przemyślu. Aktu 
poświęcenia dokonał uroczyście wielki 
czciciel błogosławionego Jana z Dukli; 
prowincjał o. Cyprian Jurkiewicz, który 
pomimo zmęczenia poprzedzającymi 
uroczystościami lwowskimi, chętnie 
przybył na Puszczę. Słowo Boże przy 
poświęceniu wygłosił również wielki 
czciciel Jana z Dukli, znany nie tylko na 
całej Dukielszczyźnie – ale także w całej 
Polsce – ceniony i lubiany misjonarz, 
przez tych którzy mieli szczęście go po-
znać i jego nauk słuchać – o. Konstanty 
Jaroń z Krosna, były prowincjał kapu-
cyński, rodem z Głogowa. Sumę cele-
brował o. Flawian Stanisław (Wenanty) 
Dąbrowski, profesor teologii ze Lwowa, 
a kazanie wygłosił ksiądz Feliks Faustyn 
Herrman – lektor teologii ze Lwowa, 
który pomimo zmęczenia lwowskimi 
misjami, przybył nocnym pociągiem na 
uroczystości. Po uroczystej sumie o. pro-
wincjał Cyprian Jurkiewicz przemówił 
do tysięcy zebranych wiernych czcicieli 
błogosławionego Jana. Dziękując im za 
wszelkie trudy i ofiary z tym związane, 
pobłogosławił i poświęcił przy dzwon-
nicy krzyż jubileuszowy z modrzewia 
ofiarowanego przez inż. Lubowickiego 
– nadleśniczego lasów w Daliowej oraz 
oddał zebranych w dalszą opiekę błogo-
sławionego Jana. Na koniec prowincjał 
udzielił wszystkim błogosławieństwa 
apostolskiego i w ten sposób zakończono 
dukielskie uroczystości jubileuszowe ku 
chwale Bożej i czci błogosławionego 
Jana Duklana – patrona Polski, Litwy  
i Rusi. 

Wyboru Odlewni Ludwika Felczyń-
skiego w Przemyślu do wykonania trzech 
jubileuszowych dzwonów na Puszczę 
nie dokonano przypadkowo, albowiem 
ludwisarnia ta w 1928 roku odlała na 
potrzeby dukielskiego klasztoru bernar-
dynów podobny zestaw trzech dzwonów, 
który zawisł obok konwiktu. Pierwszy 
zestaw dzwonów dla rozbudowanego ko-
ścioła bernardynów w Dukli wykonała w 
1769 roku ludwisarnia Prešovska zvono-
lejárna w węgierskim wówczas Eperies 
(obecnie Presov na Słowacji). Podczas 
Wielkiej Wojny cały zestaw dzwonów 
został zarekwirowany na potrzeby wo-
jenne państw centralnych. I stąd usa-
modzielniona już od 1912 roku firma 
odlewnicza Felczyńskiego w Przemyślu, 
wykonała odtworzenie tercetu dukiel-
skich dzwonów. Obecnie na wolnosto-

jącej metalowej dzwonnicy przy klasz-
torze dukielskim są zawieszone dzwony: 
„Błogosławiony Jan z Dukli” od Braci 
Felczyńskich w Przemyślu z roku 1928 
(waga ok. 200 kg, ton uderzeniowy - d/2 
zaniżony) oraz „Błogosławiony Włady-
sław z Gielniowa” (waga ok. 500 kg, ton 
uderzeniowy – a/1) i „Dar za ocalenie z 
II Wojny Światowej” (waga ok. 750 kg, 
ton uderzeniowy – g/1); oba z ludwisarni 
Franciszek Drożdż i Franciszek Kubica 
w Dąbrowie Górniczej, odlane w 1967 
roku. Jak widzimy, z zestawu dukielskich 
dzwonów z 1928 roku, podczas drugiej 
wojny światowej ocalał tylko jeden 
„Błogosławiony Jan z Dukli”. Dlatego 
sprawdzona ludwisarnia Felczyńskiego 
w 1933 roku wykonała również dzwony 
jubileuszowe na Puszczę. W następnym, 
1934 roku, sprawiono jeszcze dzwonek 
zakrystyjny do kościółka na Puszczy.

Obecnie na dzwonnicy puszczańskiej 
z 1933 roku w Trzcianie wisi tylko je-
den dzwon, na którym można odczytać 
napisy:

W 200-TNĄ ROCZNICĘ 
BEATYFIKACJI

OFIARUJĄ TEN DZWON  
BŁ. JANOWI 

MIESZKAŃCY MIASTA DUKLI
I CAŁA OKOLICA

Z ODLEWNI 
LUDWIKA FELCZYŃSKIEGO 

W PRZEMYŚLU
Jest też na jego zewnętrznej po-

wierzchni umieszczona płaskorzeźba 
przedstawiająca sylwetkę najprawdopo-
dobniej św. Michała i pewno pod takim 
wezwaniem ten dzwon był ufundowany 
przez mieszkańców Dukli i okolic, jak 
głosi umieszczony na nim napis. Tylko 
okoliczność niemożności odczytania jed-
nego z napisów zlokalizowanego na wy-
płaszczającej się powierzchni kołnierza 
dzwonu powoduje, że do czasu odczy-
tania tego napisu pozostawać będziemy  
w niepewności co do jego imienia.

Stan techniczny dzwonnicy po 88 
latach od jej powstania wymaga szyb-
kich działań ratowniczych. Konstrukcja 
metalowej dzwonnicy wykonana została 
z rur stalowych stosowanych w kopalnic-
twie naftowym, tak popularnym wów-
czas w okolicy Dukli. Połączenie rur 
w konstrukcję dzwonnicy nastąpiło na 
zasadzie skręcenia metalowymi śrubami, 
albowiem spawanie nie było jeszcze 
wówczas powszechnie stosowane. Jak 

są już dwa dzwony i wszystko wska-
zuje na to, iż brakuje jeszcze dzwonu 
najmniejszego, to dla skompletowania 
pierwotnego zestawu bezdyskusyjnie 
podjąć należy działania celem uzupeł-
nienia tego zestawu. Obecnie działają na 
terenie Przemyśla oraz Gliwic cztery (po 
dwie) ludwisarnie potomków rodu Fel-
czyńskich i mając na uwadze ich ponad 
dwustuletnie doświadczenie odlewnicze, 
jedynym problemem w procesie uzupeł-
nienia zestawu dzwonów puszczańskich 
będzie czas w jakim zebrane zostaną 
środki finansowe na renowację istnieją-
cych dzwonów, wykonanie brakującego 
trzeciego oraz prace remontowe przy 
dzwonnicy mające zapewnić bezpie-
czeństwo dzwonów i potencjalnych ko-
neserów ich dźwięku. Pozostają jeszcze 
do odnalezienia źródła informujące od 
imieniu/wezwaniu pod jakim ten dzwon 
powstał i ewentualnej ornamentyce jego 
powierzchni. 

Po odnalezieniu, wydobyciu i umyciu 
dzwonu wodą z pobliskiego zadaszonego 
źródełka, obecny podczas akcji poszu-
kiwawczej bernardyn ojciec Krystyn 
Mroczka zniknął na chwilę, po czym 
powrócił do zgromadzonych z sercem 
dzwonu zdeponowanym na strychu 
domku rekolekcyjnego znajdującego 
się nieopodal kościółka na Puszczy. 
Podniesiono dzwon, a zakonnik uderzył  
w jego obrzeże przyniesionym sercem, po 
czym rozległ się niesłyszany od osiem-
dziesięciu lat głos św. Franciszka. Na 
koniec sobotnich poszukiwań dzwon zo-
stał przeniesiony do pobliskiego domku,  
a w środę 12 maja trafił do kościółka, 
gdzie został ustawiony na drewnianym 
postumencie, obok którego umieszczono 
tabliczkę informacyjną o okolicznościach 
jego odnalezienia. Kilka dni później 
obok dzwonu umieszczono skarbonkę  
z apelem o wsparcie w gromadzeniu środ-
ków na renowację dwóch zachowanych 
dzwonów i dzwonnicy oraz w działaniach 
mających na celu odtworzenie trzeciego, 
brakującego dzwonu. W dni powszednie 
na Puszczy św. Jana msze odprawiane są 
o godzinie 18:00, a w niedziele o 11:30  
i 16:00. Czas i nasza ofiarność pokażą jak 
i kiedy te zamiary zostaną zrealizowane.

Opracował: Janusz Kubit 
Fot. str. 12

Ilustracje ze zbiorów: Muzeum Hi-
storycznego – Pałac w Dukli, Zbigniewa 
Szczurka i Stowarzyszenia Eksploracyjno-
-Historycznego „ Galicja”
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Prosto z natury

Nowe nasadzenia w Dukli

20 tys. zł. na remont  
zabytkowych nagrobków

Pieniądze na remont elewacji wschodniej
Nagrobek Katarzyny i Jana Czup 

Elewacja wschodnia - do remontuOdnowione elewacje: frontowa i południowa kamienicy
Fot. kbr

Nasadzenia przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego Trwają prace przy nasadzeniach na skarpie przy  przy pomnikach.  
W pracach wzięły udział p. Monika i Sabina z Wydziału Administracji  
i Rozwoju Gospodarczego
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Fot. Maria Walczak

Nagrobek Teofila Gorczyńskiego
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Lulecznica kraińska(Scopolia carniolica) Strzel łoskotnik  (Brachinus crepitans) 

Lulecznica kraińska 
Majówka w tym roku trochę nietypowa, pogoda dynamiczna, ale trzeba 

wyruszyć w teren. Z racji dalej panującej pandemii wybraliśmy Magurski Park 
Narodowy, następna pętelka to trasa od Polan przez Hutę Polańską, Mazgalicę, 
Baranie, Olchowiec kolonię do Polan – około 17 km. W Hucie Polańskiej do-
padł nas grad i zrobiło się zimno, zakupiliśmy bilety do Parku i w towarzystwie 
miłego gospodarza przeczekaliśmy majową burzę.

Na szlaku było wiele strumyczków z czystą wodą, a na ich brzegach rosły 
zawilce gajowe, cebulice dwulistne i lepiężniki. Ale o tej porze lasy jeszcze były 
puste, małe ilości geofitów reprezentowane przez nieliczne stanowiska żywca 
gruczołowatego. Moje oczy szukały czegoś specjalnego. Idąc z Mazgalicy na 
Baranie zobaczyłam piękne stanowiska lulecznicy kraińskiej, w tym jeszcze 
pustym lesie, z zachwytem musiałam napatrzeć się na nie wykonując serię zdjęć.

Tuż przed samym szczytem na ścieżce kolega Adam zauważył pięknie mie-
niącego się w słońcu niebiesko zielonego chrząszcza, którym okazał się Strzel 
łoskotnik Brachinus crepitans z rodziny biegaczowatych, który w obronie 
przed wrogami wystrzeliwuje cuchnąco drażniące opary z otworów leżących 
po obu stronach otworu odbytowego.

Na szczycie Baraniego jeszcze tliło się ognisko, aż zrobiło się nam żal, 
że nie wzięliśmy kiełbasek lecz kanapki, a pyszne wypieki naszych koleża-
nek Ewki i Ani w zupełności wystarczyły. Powrót do samochodu w Polanach 
wyznaczała nam ścieżka przyrodniczo -historyczna z Baraniego do Olchowca 
kolonii. Prawie na samym szczycie moją uwagę przyciągnął wykrot potężnego 
buka, więc zatrzymałam się i zrobiłam zdjęcie, wchodząc na malutkie stanowi-
sko Lulecznicy kraińskiej (Scopolia carniolica), która pięknie prezentowała 
się przy pniu buka jak rabata prosto z natury/fot/. Lulecznica jest wieloletnią ro-
śliną zielną, posiada kwiaty dzwonkowate zwisłe koloru brunatno oliwkowego, 
liście jajowate, ciemnozielone na ogonkach osiąga wysokość około 50cm.Jeste-
śmy szczęśliwi, że tak blisko nas odkrywamy ciągle nowe cuda natury. 

Maria Walczak 
Fot. str. 11

20 tys. zł. na remont zabytkowych 
nagrobków na dukielskiej nekropolii

Gmina Dukla otrzymała 20 tys. zł od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Przemyślu na konserwację i restaurację 
nagrobków na cmentarzu komunalnym  
w Dukli: Teofila Gorczyńskiego, Kata-
rzyny Czup i Jana Czup. Nagrobek Teofila 
Gorczyńskiego powstał około 1893 roku, 
składa się z niskiego postumentu i umiesz-
czonego na nim obelisku, wykonany z pia-
skowca przez miejscowego kamieniarza. 
Nagrobki Katarzyny Czup i Jana Czup 
stoją obok siebie na betonowym funda-
mencie, otoczone kutą barierką osadzoną 
w betonowym murku. Nagrobek Jana 
powstał ok. 1918 roku, ma zwieńczenie  
w formie daszku o lekko wklęsłych płasz-
czyznach, na którym umieszczony jest 
krzyż z wizerunkiem Chrystusa. Nagro-
bek Katarzyny powstał ok. 1937 roku, 
zwieńczony jest kostką o profilowanych 
krawędziach, na której umieszczona jest 

figura Matki Bożej. Na przedniej ścianie 
obu postumentów, we wnęce obwiedzionej 
profilowaną krawędzią znajdują się wy-
cięte w kamieniu inskrypcje. Nagrobki wy-
konane są z piaskowca przez miejscowego 
kamieniarza.

W 2013 roku gmina Dukla rozpoczęła 
ratowanie zabytkowych nagrobków przed 
dalszą degradacją i co roku prace te są 
kontynuowane. W pierwszej kolejności 
wybrane zostały do renowacji nagrobki 
będące w najgorszym stanie technicz-
nym wzdłuż głównej alei prowadzącej 
do kaplicy cmentarnej oraz usytuowane 
w tzw. „starej części cmentarza”. Wyre-
montowano już 16 nagrobków, w tym 
najpiękniejsze nagrobki dukielskiej nekro-
polii: Karola Reisa, lekarza mieszkającego  
i pracującego w Dukli w XIX w, Ludwika 
Dłużniewskiego, powstańca styczniowego 
z charakterystyczną kolumną i motywem 

liści laurowych, Anny Horak, żony du-
kielskiego lekarza, Kazimiery z Paluchów 
Minkusiewiczowej, żony rejenta i burmi-
strza Dukli Floriana Minkusiewicza.

W większości przypadków nikt nie 
dbał o te groby, rodziny wyjechały z Dukli 
lub już nie żyją. Odpowiedzialność za ich 
ochronę spoczywa na nas, mieszkańcach 
gminy, zwłaszcza, że są to nagrobki osób 
zasłużonych dla Dukli, pracujących tu le-
karzy, burmistrzów i ich rodzin.

Krystyna Boczar-Różewicz 
Fot. str. 11

Cmentarz komunalny w Dukli znaj-
duje się obok zabudowań Bernardynów, 
przy ul. Bernardyńskiej. Założony był 
pod koniec XVIII w., po austriackim 
zakazie chowania zmarłych przy ko-
ściołach. Dziś znacznie poszerzony. Na 
cmentarzu kaplica z okresu założenia 
nekropolii oraz zabytkowe nagrobki.

Pieniądze 
na remont 

elewacji 
wschodniej

Gmina Dukla otrzymała promesę na 20 tys. zł, 
na remont elewacji wschodniej kamienicy położonej 
przy ul. 3 Maja 1 z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego i 30 tys. zł również na to za-
danie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w Przemyślu. Prace rozpoczną się po rozstrzygnię-
ciu procedury przetargowej i wybraniu wykonawcy.

Kamienica położona przy ul. 3 Maja 1 to jeden  
z cenniejszych zabytków Dukli, nadaje charakteru 
tej części miasteczka w której jest położona. Elewa-
cje są zabytkiem o dużej wartości historycznej i ar-
tystycznej, świadczącym o historii Dukli i jej właści-
cieli: Mniszchów, Męcińskich, Tarnowskich i Sprin-
gerów. W 2014 roku Burmistrz Dukli włączył ją do 
gminnej ewidencji zabytków. 25 lutego 2020 roku 
na wniosek gminy Dukla Wojewódzki Konserwator 
Zabytków orzekł wpisanie do rejestru zabytków 
nieruchomych województwa podkarpackiego pod nr 
A- 1654: elewacje kamienicy, które obecnie repre-
zentują formę eklektyczną bliska neorenesansowi.

Krystyna Boczar-Różewicz 
Fot. str. 11
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Św. Franciszek odnaleziony w Trzcianie

Akcja wydobywania dzwonu przeprowadzona 8 maja 2021 r.

Otwarcie Wielofunkcyjnego  
Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich

Sukces uczniów ze szkoły  
w Równem i Łękach Dukielskich

Adrian Kopa - 1 m. w kat. 9-12 lat  
SP Łęki Dukielskie

Uroczystość rozpoczęto  
odśpiewaniem hymnu państwowego

Symboloczne otwarcie  
przez przecięcie wstęgi

Głos zabrał gospodarz  
gminy Dukla burmistrz  
Andrzej Bytnar

Fot. kbr

Gratulacje od burmistrza Dukli odebrała 
prezes Stowarzyszenia Kółko Rolnicze 
Małgorzata Tomkiewicz  

Adam Turek - wyróżnienie w kat. 9-12 lat  
SP Równe

Klaudia Szczepanik - - wyróżnienie w kat. 9-12 lat  
SP Równe

Natasha Galarza-Gac  
3 m. w kat. 9-12 lat  
SP Łęki Dukielskie

Wojciech Kozubal – gwardian dukielskiego klasztoru bernardynów i Ludwik 
Felczyński – prowadzący Odlewnię Dzwonów w Przemyślu, na widokówce 
prezentującej dzwony wykonane w 1928 roku dla dukielskich bernardynów

Druhowie dukielskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przed 
dzwonnicą na Puszczy w Trzcianie (lata 1933-1939)
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Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego 
„Arka Noego”

Podkarpacka Liga Rowerowa w Wietrznie

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Antoni Leń - Równe - I miejsce w kategorii klas I-III

Patryk Niwiński - Równe - I miejsce w kategorii klas IV-VI Wiesław Książkiewicz - ŚDS w Cergowej - I miejsce w kategorii szkoły 
średnie i dorośli

Krystian Kopa - Łęki Dukielskie - I miejsce w kategorii klas VII-VIII

Na trasie Podkarpackie j Ligi Rowerowej w Wietrznie

Zwycięzcy kat. Masters II z organizatorami i sponsorami
Zwycięzcy kat. Elita z organizatorami i sponsorami

Najmłodsi zawwdonicy na starcie Podarpackiej Ligii Rowerowej
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Błotna rywalizacja na Podkarpackiej  
Lidze Rowerowej

Zwycięstwo dukielskich 
siatkarek na turnieju 
Kinder+Sport

Kapitalne zawody w wykonaniu naszych siatkarek na 
ostatnim eliminacyjnym turnieju Kinder+Sport. Para Zuzanna 
Maślanka i Karolina Szczepanik zwyciężyły w kategorii 
2-ki pokonując wszystkie rywalki w każdym meczu. Zapre-
zentowały bardzo dobrą, widowiskową i skuteczną siatkówkę. 
Pozostałe zespoły: Anita Olszyk i Adrianna Kowalska za-
kończyły zawody na miejscu 5., Iga Krowicka z Kamilą Ję-
drzejczak miejsce 11. Sklasyfikowane zostały również Mag-
dalena Opałka, Daria Delimata, Sara Możdżan, Amelia 
Paszek, Kornelia Bołas, które zajęły miejsca 16 i 18. Był 
to ostatni turniej eliminacyjny i już wiemy, że w finale woje-
wódzkim naszą sekcję reprezentować będą aż 3 zespoły (Ka-
rolina Szczepanik/Zuzanna Maślanka, Adrianna Kowlaska/
Anita Olszyk, Kamila Jędrzejczak/Iga Krowicka).

Przed rywalizacją młodszych dziewcząt swój turniej 
rozegrały siatkarki w kategorii 3-ki. Na najniższym stopniu 
podium stanęły Klaudia Bałuta, Magdalena Piróg, Amelia 
Skrzęta. W każdym meczu pokazały dobrą grę. W zawodach 
wystartowała również druga drużyna w składzie: Oliwia 
Jakieła, Michalina Fornal, Zosia Sobolewska. Dziewczęta 
zakończyły turniej na miejscu 7. W tej kategorii w finale wo-
jewódzkim będą reprezentować naszą sekcję 2 zespoły.

Damian Leśniak
Fot. str. 23

Rozgrywki dukielskich 
siatkarek 

W 10 dni odbyły się aż 3 turnieje w kategorii czwórek. Pierwszy 
z nich odbył się 1 maja w Lesku. Sekcję dukielską reprezentowały 2 
zespoły w składach: Klaudia Bałuta, Ula Jakieła, Magdalena Piróg, 
Amelia Skrzęta (Dukla 1) oraz Klaudia Długosz, Iza Szczepanik, 
Wiktoria Konop, Michalina Fornal, Dominika Jakieła (Dukla 2). 
Lepsze miejsce wywalczył 1 zespół, który ukończył zawody na miej-
scu V. Nieco gorzej, bo na miejscu VII turniej zakończył zespół 2. 

Kolejny turniej odbył się również w Lesku. Drużyna MOSiR Du-
kla 1 w składzie: Oliwia Jakieła, Ula Jakieła, Magdalena Piróg i Klau-
dia Bałuta zajęła II miejsce ustępując tylko zespołowi Karpat MOSiR 
Krosno, który zwyciężył w każdym rozegranym turnieju. Nasz drugi 
zespół (Klaudia Długosz, Michalina Fornal, Wikoria Konop, Domi-
nika Jakieła, Zosia Sobolewska) zakończył zawody na miejscu V.

Trzy dni po zawodach w Lesku piąty już turniej Kinder+Sport  
w kategorii 4-ki odbył się w Jaśle. Tym razem uplasowaliśmy się tuż 
za podium, bo na miejscu IV przegrywając miejsce na podium małymi 
punktami. Bardzo cieszy fakt, że w każdym turnieju nasze siatkarki 
prezentują zwyżkową formę, tym bardziej, że rywalizują z przeciw-
niczkami od siebie starszymi. W Jaśle zespół MOSiR Dukla 1 wystąpił 
w składzie: Magdalena Piróg, Amelia Skrzęta, Klaudia Bałuta, Ula 
Jakieła. Do turnieju w Jaśle wystawiliśmy aż trzy zespoły. Niestety 
zespoły MOSiR Dukla 2 (Wiktoria Konop, Dominika Jakieła, Klaudia 
Długosz, Roksana Bazan) oraz MOSiR Dukla 3 (Iza Szczepanik, Ka-
rolina Szczepanik, Zosia Sobolewska, Michalina Fornal) zakończyły 
turniej na dwóch ostatnich miejscach.

Damian Leśniak 
Fot. str. 23

W niedzielę 16 maja 2021 r. w Wietrz-
nie odbyła się pierwsza runda Podkarpac-
kiej Ligi Rowerowej. Cykl jest wpisany w 
kalendarz Podkarpackiego Okręgowego 
Związku Kolarskiego dzięki czemu w za-
wodach mogą startować zarówno kolarze 
amatorzy jak również osoby posiadające 
licencje PZkol. W zawodach we wszyst-
kich kategoriach wiekowych wystartowało 
148 kolarzy. Jak to bywa pogoda nie roz-
pieszczała. Na kilka godzin przed zawo-
dami padał deszcz, który zmiękczył mocno 
podłoże. Początek okrążenia to selektywny 
podjazd około 1 km, następnie zawodnicy 
wjeżdżali w kręte alejki leśne. Od wiaty na 
Grodzisku, zjazd kilkoma hopkami, krótki 
podjazd i zjazd trzema naturalnymi wałami. 
W powietrzu unosił się zapach gazu, kiwon 

do pompowania ropy nafto-
wej ładnie pracował tak samo 
jak mocno na podjeździe 
pracowali kolarze, aby wyje-
chać na pierwszy wał. Zjazd 
“garbem” żółtym rowerowym 
szlakiem w stronę mety, wą-
wóz od krzyża i zaliczone 
pierwsze okrążenie. Miło 
było oglądać kategorie Żak I 
i II dziewczynek i chłopców 
9-12 lat, które bardzo dobrze 
radziły sobie przede wszystkim na śliskim 
leśnym zjeździe oraz wąwozie do mety. 
Balans i próby wyjścia z uślizgu na takim 
podłożu, na pewno przyniesie korzyści na 
innych trasach. Im częściej najmłodsi będą 
rywalizowali w takich warunkach tym 

lepiej dla odbudowy polskiego kolarstwa 
górskiego. Podziękowania dla: GOPR 
Bieszczady, OSP Wietrzno, ratownikom 
medycznym, dla firmy Essentia Vitae 
(woda źródlana), firmie Kands, Duro.

Mateusz Lorenc
Fot. str. 14
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Kalendarium zdarzeń różnych
Z Dukli i okolic

Fragment książki Joanny i Jacka Kosz-
czan: „Kalendarium zdarzeń różnych  
z Dukli i okolic, znalezionych w polskoję-
zycznej prasie codziennej i innych doku-
mentach z lat 1800 – 1939”. Zachowana 
oryginalna pisownia artykułu.

Lwów, 11 maj 1886 roku. (Mroźny 
maj). Piękny maj dały nam niebiosa tego 
roku! Jak u nas jest, wiemy wszyscy, mar-
znąc wśród murów, jakbyśmy byli w poło-
wie listopada, a nie na początku „miesiąca 
słowików”. Nie lepiej też dzieje się i w za-
chodniej części kraju, a dalej, na Szląsku, 
Morawie, w Czechach itp. Zewsząd dono-
szą bowiem o śnieżycach i zimnie marco-
wem. W okolicy Krynicy, Dukli, Gorlic, 
śnieg na wysokość 1 stopy pokrył pola  
i góry i – dzięki wiatrom północnym – nie 
taje wcale, nadając całej okolicy koloryt 
zupełnej zimy. Oczywiście zasiewy, szcze-
gólnie jare, ucierpią z tego powodu w wy-
sokim stopniu. We Lwowie powietrze tro-
chę się ociepliło – w południe notujemy aż 
(!) 13° ciepła – ciśnienie pow. 744 millim. 
Meteorologowie dyletanci wróżą, że zimna 
obecnie potrwają aż do św. Zofji (15. bm.), 
w co uwierzyć można tem łacniej, że mamy 

do przebycia „trzech mroźnych świętych”: 
Bonifacego, Serwacego, Pankracego.

Dukla, 3 maja 1891 rok. (Konstytucja 
3 maja). W dniu tym obchodził kraj cały 
uroczyście pamiątkę stuletniej rocznicy 
Konstytucji 3 maja. Dzień ten i w Dukli 
godnie uczczono. Już o świcie zagrały wy-
strzały moździerzowe pobudkę do uczcze-
nia 100 letniej rocznicy tej wiekopomnej 
Konstytucji. Wystrzały te powtórzone  
o godzinie 10 ½ przedpołudniem, zgro-
madziły wszystkie stany w tutejszym ko-
ściele parafialnym, gdzie przy dźwiękach 
choralnych „Lutni dukielskiej” i wśród 
salw moździerzowych odprawiono solenne 
nabożeństwo dziękczynne. O godzinie 4 
tej po południu publiczność miejscowa 
i zamiejscowa, inteligencya, mieszczań-
stwo, włościanie i izraelici zgromadzeni 
w sali kasyna tutejszego wysłuchali pieśni 

inauguracyjnej „To święty pański dzień” 
odśpiewanej przez kwartet męski, pięknie 
opracowanego odczytu nauczyciela tutej-
szego p. Jasiewicza o Konstytucji 3 maja, 
dwóch śpiewów wykonanych przez chór 
Lutni dukielskiej i wreszcie deklamacyi  
p. R. zastosowanej do chwili, wygłoszonej 
i dobranej zręcznie z „Jankla koncertu nad 
koncertami z XII Księgi Pana Tadeusza”. 
Wieczorem całe miasto i szkołę ilumino-
wano a wspaniale uwydatniał się na tle 
ciemnego nieba rzęsiście oświetlony pałac 
tutejszych hrabstwa Męcińskich. Zajęcie 
się tym obchodem i doprowadzeniem tegoż 
do skutku zawdzięczyć należy tutejszemu 
kasynu, przy szczególniejszem współdzia-
łaniu nauczycielstwa miejscowego. 

Kraków, 12 maj 1927 roku. (1 maja 
1927 w krośnieńskim powiecie). Proletariat 
powiatu krośnieńskiego w bieżącym roku 

Chłopcy z Dukli 
zwycięzcami 
Bramex Cup

Chłopcy z grupy U -10 zwyciężyli  
w turnieju organizowanym przez Zamczy-
sko Odrzykoń. Turniej rozgrywany był na 
orliku w Bajdach. W rywalizacji wzięło 
udział sześć zespołów : Koniczynka Kro-
sno, Zamczysko Odrzykoń, Niedźwiadki 
Lubatowa, Wisłoka Błażkowa, Kotwica 
Korczyna. 

Zawodnik MOSIR DUKLA Kornel 
Bobula otrzymał wyróżnienie dla najlep-
szego zawodnika turnieju.

Wyniki :
MOSiR Dukla – Zamczysko Odrzykoń 1 : 0
MOSiR Dukla – Kotwica Korczyna 3 : 2
MOSiR Dukla – Niedźwiadki Lubatowa 0 : 2
MOSiR Dukla – Wisłoka Błażkowa 4 : 2
MOSiR Dukla – Koniczynka Krosno 1 : 0

Kadra drużyny:
Bargiel Zbigniew, Chmurski Bolesław, 

Bobula Kornel, Marosz Franciszek, Zyg-
munt Sebastian, Patla Kevin, Gac Franci-
szek, Szwast Oliwier, Milan Szymon

Daniel Ożga

III Bieg Rysia 
Po marazmie Covid-19 wreszcie można było zorganizować imprezę sportową na 

świeżym powietrzu. MOSIR Dukla był organizatorem III Biegu Rysia. Na starcie, sta-
nęło 130 biegaczy i biegaczek. Z dukielskiego rynku ruszyli na 14 kilometrową trasę  
w kierunku “Przylaska” przez Górę Cergową, następnie zbiegali w stronę Zakluczyny  
z metą na rynku. Najszybszym biegaczem był Mateusz Błaż, który potrzebował 1 godz. 
46 sek. na pokonanie dystans natomiast pośród pań Katarzyna Albrycht z czasem 1 
godz. 12 min. 26 sek. Z Gminy Dukla w biegu wzięli udział Małgorzata Cichoń i Marcel 
Bytnar( I m. w kategorii M16-19). Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal oraz 
okolicznościową koszulkę. Najlepsi otrzymali nagrody finansowe, a Browar Dukla 
ufundował napoje “izotoniczne” dla pierwszej trójki w kategorii Open. 

Mateusz Lorenc
Fot. str. 23

PROFBUD ARENA CUP
2 maja, w niedzielny poranek, zawodnicy z grupy U7 udali się do Krosna aby wziąć 

udział w rozgrywkach zorganizowanych przez Szkółkę Piłkarską Beniaminek Profbud 
Krosno.

Do rywalizacji przystąpiło 9 zespołów. Łącznie, każda ekipa rozegrała po 8 spotkań 
co dało prawie 130 minut spędzonych na boisku.

Nasi zawodnicy po raz pierwszy uczestniczyli w zmaganiach na dużym boisku grając 
systemem 4+1. Rywale przeważali nad nami w każdym aspekcie. Niemniej jednak nie 
można było odmówić naszym zawodnikom woli walki i zaangażowania.

Jedno zwycięstwo i siedem porażek to bilans jaki tego dnia przywieźliśmy z Krosna. 
Skład MOSiR Dukla U7: Ignacy Kosela, Stanisław Kozicki, Michał Ciuła, Jan Sta-

nisz, Mikołaj Szczepanik, Tymon Jasiński, Daniel Szczepanik, Karol Belcik, Szymon 
Jurczyk, Julia Drozd.

Piotr Drozd

obchodził uroczystość majową w trzech 
miejscowościach: Krośnie, Dukli i Iwo-
niczu, podczas gdy w latach poprzednich 
wszystkie oddziały skoncentrowały się je-
dynie w Krośnie. W tym roku wskutek po-
wstania nowych komitetów miejscowych 
PPS jako też oddziałów Związkowych oka-
zała się potrzeba urządzenia obchodu ma-
jowego i na prowincji powiatu. W Dukli po 
raz pierwszy mieszkańcy widzieli obchód 
1-majowy. Ploretarjat tamtejszy zorgani-
zowany w Związkach rolnym i drzewnym  
w liczbie ponad 2000 osób wziął udział 
w pochodzie i zgromadzeniu ludowem, 
na którem przemawiali tow. Bocheński 
Antoni, Tebich Piotr i Jordan Józef. Zgro-
madzeni z wielkim entuzjazmem uchwalili 
odczytaną przez tow. Jordana rezolucję 
CKW. Wrażenie na uczestnikach uroczy-
stości pozostało jak najlepsze, co wywołało 
wściekłość u wrogów klasy pracującej. Dał 
temu wyraz ksiądz Typrowicz, proboszcz 
z Dukli, który na drugi dzień w szkole 
podczas godzin przeznaczonych na na-
ukę religji zajął się wyłącznie urąganiem 
na uczestników pochodu przed dziećmi 
szkolnemi w końcu tych uczniów, którzy 
przypatrywali się uroczystości zwabieni 
muzyką, skazał na 5 buków i sam egze-
kucję wykonał! W klasie panował nie 
do opisania lament bitych dzieci, lecz 
sługa boży uspokajał, strasząc grzechem 
śmiertelnym, jeżeli które cokolwiek o tym 
zbożnym uczynku słowem komu piśnie. 
Tym księżulkiem zajmiemy się bliżej i nie 
pozwolimy, ażeby tego rodzaju inkwizycje 
przeszły mu bezkarnie.

PROPINACYA
W tym celu starostwa powiatowe ogłosiły, 
iż należy w ciągu 30 dni przeprowadzić 
niezbędne adaptacje w lokalu, w którym 
zamierza prowadzić się sprzedaż alkoholu, 
a ponadto gdy właściwa miejscowo gmina 
nie wniesie sprzeciwu odnośnie kandydata 
i miejsca prowadzenia tegoż handlu. 

W związku z przewidzianym ustaniem 
prawa propinacji z końcem roku 1910, i po 
tym czasie mającej wejść w życie ustawie 
o koncesjach szynkarskich, okólnikiem 
c.k. starostwa krośnieńskiego z dnia 19 
lipca 1909 r., L. 18974. (Powiatowy dzien-
nik urzędowy c. k. Starostwa i c. k. rady 
szkolnej okręgowej w Krośnie nr 9/1909), 
skierowanym do Zwierzchności gminnych 
i posterunków c. k. Żandarmerji w powie-
cie, tudzież do Magistratu królewskiego 
wolnego miasta Krosna wskazano, że od 
dłuższego czasu dochodzą zażalenia, iż  
w wielu lokalach gospodnio-szynkarskich 
i wyszynkowych, szynkarze wbrew po-
stanowieniom rozporządzenia ministerial-
nego z 20 listopada 1873 r. (dz. u. p. Nr 
159), używają w obrocie publicznym i do 
szynkowania trunków szklanek bądź to nie 
w miarach litrowych oznaczonych, bądź 
też nie zaopatrzonych w kreski cechow-
nicze, a to stosownie do rozporządzenia 
ministerialnego z 25 września 1875 r. (dz. 
p. p. Nr 129). Polecono przeto wezwanym, 
by stosownie do postanowień § 26. lit.  
e (Magistrat: § 23) ustawy gminnej, pod-
jęły bezzwłocznie, a następnie w pewnych 
odstępach czasu, rewizję (kontrolę) naczyń 
przez przemysłowców i szynkarzy w pu-
blicznych lokalach wyszynkowych do po-
dawania napojów używanych i o każdym 
podobnym przekroczeniu natychmiast sta-
rostwu donoszono, a to w celu pociągnięcia 
odnośnego właściciela zakwestionowa-
nego naczynia, w jego lokalu publicznym 
przydybanego, do ich odpowiedzialności. 

Miary, w których napój ma być wy-
szynkowany wedle pojemności litrowej, 
muszą mieć stosownie do przywołanego 
rozporządzenia, następującą nadmiarę 
nad powierzchnią płynu domierzonego  
z cechowanej miary, a to: przy naczyniach 

Po 1910 roku zredukowano znacznie 
ilość szynków; według kryterium ilości 
mieszkańców, tj. licząc po jednym szynku 
na 800 mieszkańców na wsi i 500 miesz-
kańców w miastach. Z ogólnej liczby około 
dwudziestu pięciu tysięcy dotychczaso-
wych szynków w Galicji, zniesionych 
została prawie połowa. Od 1 stycznia 1911 
roku wprowadzono koncesje szynkarskie 
propinacyjne (wyszynk i wyszynk uboczny, 
jak: restauracja, kawiarnia, cukiernia itp.). jednolitrowych 20 m/m, przy 1/2 litrowych 

15 m/m, przy 1/4 litrowych i mniejszych 
10 m/m, od powierzchni płynu do brzegu 
naczynia. 

Wszystkie zaś szklanki przeznaczone 
do użytku w publicznych lokalach wy-
szynkowych o pojemności 0,1 litrowej 
lub wyższej, w myśl wyżej powołanego 
końcowego rozporządzenia, muszą być 
zaopatrzone w kreskę cechowniczą, która 
wskazuje wysokość powierzchni płynu 
przy dokładnym napełnieniu i oznaczenie 
pojemności sięgającej do kreski cechowni-
czej. O umieszczenie kreski cechowniczej  
i oznaczenie pojemności, winni właściciele 
szynków pod własną odpowiedzialnością 
sami się postarać. Wedle rozporządzenia 
ministerialnego z 30. czerwca 1881 (dz. 
p. p. Nr. 75), powyższe przepisy mały być 
również stosowane do flaszek i dzbanków, 
służących do wyszynku w publicznych lo-
kalach wyszynkowych wina, piwa, mosz-
czu i wina owocowego, a to bez względu 
na materiał z którego są sporządzone; 
- według zaś rozp. min. z 21/7. 1887 (dz. 
p. p. Nr. 97), także do flaszek i dzbanków 
służących do wyszynku palonych napojów 
spirytusowych. Czuwanie nad wykony-
waniem powyższych przepisów polecono 
posterunkom c. k. żandarmerji w powiecie.

Obwieszczeniem c. k. Starostwa  
w Krośnie z dnia 4 marca 1910 roku, L. 25/
pr. podpisanym przez starostę Emila Cze-
pielewskiego, poinformowano, iż dnia 30 
grudnia 1910 roku wygasa w Galicji prawo 
propinacji wskutek czego dotychczasowe 
szynki propinacyjne mają być zastąpione 
koncesjami szynkarskimi wydawanymi 
przez Starostwo, jako władzę przemysłową 
I instancji, na podstawie przepisów § 15 
i 16 ustawy przemysłowej. W monarchii 
habsburskiej ustawa przemysłowa wpro-
wadzała instytucję rejestracji i licencjo-
nowania podmiotów gospodarczych oraz 
przymus zrzeszania się w stowarzysze-
niach branżowych. Rady gminne podej-
mowały uchwały określające ilość koncesji 

cz. II
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PROPINCYA OGŁOSZENIA     PRZETARGI     UCHWAŁY

Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 
r, poz. 1990), § 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 6/231 o powierzchni 0,0630 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. 1990) upłynął dnia 20 maja 2021 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 26 700,00 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.

- działka nr 6/239 o powierzchni 0,0724 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. 1990) upłynął dnia 20 maja 2021 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 32 000,00 zł (wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 3 200,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT od towarów i usług.

- działka nr 6/243 o powierzchni 0,0787 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. 1990) upłynął dnia 20 maja 2021r. 

 Cena wywoławcza wynosi 34 700,00 zł (wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 3 500,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący 
podatek VAT od towarów i usług. 

- działka nr 6/244 o powierzchni 0,0787 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. 1990) upłynął dnia 20 maja 2021r. 

 Cena wywoławcza wynosi 34 700,00 zł (wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 3 500,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący 
podatek VAT od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się dnia 7 lipca 2021 r. o godz. 9

00
 w pok. Nr 304 

znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli. W przetargu 
mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium 
w określonej wyżej wysokości. 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 1 lipca 2021 r. - na konto 
nr: 13 1130 1105 0005 2141 2520 0038 Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto 
Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie nieruchomości.
Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium 
wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu  
w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji 
przetargowej:
- 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 2017 r., poz. 2278 z póź.zm.), do zawarcia umowy notarialnej 
sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, 
jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej 
ustawy.
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy 
notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego 
wadium.
Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna- sprzedaży winien 
liczyć się ze skutkami art. 37 a (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 6 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.

Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 
2020r, poz. 1990), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 
2014r., poz.1490) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia 
komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 121 o powierzchni 0,2402 ha, położona  

w Zyndranowej objęta Księgą Wieczystą nr 
KS1K/00066656/6, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie 
oznaczonym symbolem „R/ZL-1”- tereny rolne z możliwością 
zalesienia- ok. 56%, „ZN1”-tereny leśne i zieleni o funkcjach 
ekologicznych i ochronnych- ok. 36%, „KDZ1/2”- teren 
dróg publicznych- ok. 8%. Działka położona przy drodze 
powiatowej, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeczki oraz 
w pobliżu terenów leśnych. 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. 1990) upłynął dnia 20 maja 2021 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 10 400,00 zł (wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1 100,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie 
obowiązujący podatek VAT od towarów i usług. 
Przetarg odbędzie się dnia 8 lipca 2021 r. o godz. 9

00
 w pok. 

Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, 
jeżeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 1 lipca 2021 r. - na 
konto nr: 13 1130 1105 0005 2141 2520 0038 Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu 
środków na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie 
nieruchomości.
Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca 
wadium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu 
w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji 
przetargowej:
- 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 2017 r., poz. 2278 z póź.zm.), do zawarcia umowy 
notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć 
zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów 
cytowanej wyżej ustawy.
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia 
umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek 
wpłaconego wadium.

Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna- sprzedaży 
winien liczyć się ze skutkami art. 37 a (prawo pierwokupu) ustawy 
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 6 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.

szynkarskich na swoim terytorium, w oparciu o liczbę lud-
ności i innych ustalonych oraz miarodajnych okoliczności. 
W obwieszczeniu Starostwa podano ustaloną ilość koncesji 
szynkarskich w gminach jednostkowych powiatu krośnień-
skiego (87 gmin; w tym miasta Dukla i Korczyna – po 7 oraz 
Krosno - 10). W granicach obecnych Gminy Dukla (2021 
rok), była ustalona następująca ilość koncesji szynkarskich 
(wyszynk palonych napojów spirytusowych i piwa): Dukla – 
7 i po jednym punkcie: Cergowa, Głojsce, Hyrowa, Iwla, Ja-
sionka, Lipowica, Łęki, Mszana, Nadole, Olchowiec, Równe, 
Teodorówka, Trzciana, Tylawa, Wilsznia, Zboiska i Zyndra-
nowa. Koncesji szynkarskiej nie przewidziano w Barwinku 
(koncesji szynkarskich nie przewidziano w 12 gminach jed-
nostkowych, na ogólną ich ilość 87 w powiecie). Natomiast 
w przypadku podkrośnieńskich Białobrzegów przewidziano 
dwie koncesje szynkarskie piwne, bez wyszynku palonych 
napojów spirytusowych. Zainteresowanym osobom wyzna-
czono miesięczny termin (od 15 marca do 15 kwietnia 1910 
roku), dla wniesienia do Starostwa podań o udzielenie konce-
sji szynkarskich palonych napojów spirytusowych. Podania 
winny określać stan cywilny i przynależność do wskazanej 
gminy jednostkowej, miejsce zamieszkania, dotychczasowe 
zatrudnienie, miejsce zamierzonego prowadzenia działal-
ności gospodarczej i rozmiar mających nastąpić adaptacji 
lokalu. Ponadto należało określić, czy przedsięwzięcie będzie 
prowadzone osobiście przez wnioskodawcę czy też przez 
inną wskazaną osobę (zastępcę) i jakie ważne przyczyny są 
podstawą takiego stanu rzeczy. Pierwszeństwa w otrzymaniu 
koncesji na wyszynk palonych napojów spirytusowych nie 
mieli dotychczasowi koncesjonariusze gospodnio-szynkarscy 
na inne uprawnienia na podawanie potraw, kawy i herbaty lub 
przyjmowanie obcych w gospodę, jednakowoż posiadacze 
tego rodzaju koncesji mogli występować o koncesję szynkar-
ską poza limitem ustalonym przez gminy jednostkowe, lecz 
było to zależne od uznania c. k. Starostwa. 

Obwieszczenie c. k. krośnieńskiego Starostwa wykonano 
metodą hektograficzną na papierze o wymiarach 34x42 cm. 
Hektograf to niemal zupełnie zapomniane dzisiaj urządzenie; 
rodzaj powielacza tekstów i rysunków kreskowych, w którym 
jako formy do wykonywania odbitek używa się specjalnej 
woskowanej kalki, z wykonanym na niej za pomocą specjal-
nego tuszu, tekstem lub rysunkiem. W ten sposób można spo-
rządzić około stu odbitek, co wystarczało dla powiadomienia 
87 gmin jednostkowych na terenie powiatu krośnieńskiego 
o wygaśnięciu prawa propinacji i wprowadzeniu koncesji 
szynkarskich.

c.d.n.



str. 20  nr 6/2021 nr 362  str. 21  

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Prawo przy porannej kawie ...

Łowiectwo i ekologiaW pasiece

Co ma czerw do czerwca
Czerwiec to miesiąc końca wiosny,  

a początku lata. W nazwie angielskiej tego 
miesiąca „June” i polskiej „czerwiec” na 
pierwszy rzut oka widać, inny źródłosłów. 
W Polsce wywodzi się on od koloru czer-
wonego. Ale co ma czerwiec wspólnego 
z czerwonym? Raczej powinien mieć coś 
wspólnego z zielenią, tak powszechną i nie-
malże jednolitą w tym czasie. Nazwa mie-
siąca jak i koloru pochodzi od pluskwiaka 
czerwica polskiego po łacinie porphyro-
phora polonica. Wysuszone cysty tego 
małego stworzonka, dawały trwały barw-
nik koloru nazwanego potem czerwonym. 
Samica tego owada w lecie składa w ziemi 
jaja, z których wylegają się larwy. Następ-
nej wiosny wychodzą one na powierzch-
nie, by żerować. Rośliną żywicielską jest 
czerwiec trwały. Pod koniec wiosny znowu 
wchodzą larwy do ziemi by na korzeniach 
tej rośliny tworzyć cysty. I właśnie przed 
świętem św. Jana Chrzciciela należało ze-
brać je by zdążyć przed przeistoczeniem w 
owada. Wiek XV i XVI to w Polsce szczyt 
eksportu barwnika powstałego z czerwców. 
Nazwę pluskwiakowi „czerwca polskiego” 
nadał Lineusz bowiem Polska była od razu 

kojarzona z tym owadem, a to ze względu 
na znaczny eksport pozyskiwanego z cyst 
barwnika. Myliłby się ten, kto sądziłby, 
że nasza ojczyzna jest jedynym miejscem 
występowania tego stworzonka. Jednak 
nasi pradziadowie tak opanowali świa-
towy rynek tym produktem, że czerwiec 
„musiał być” polski . Jak to zwykle bywa 
w handlu, pojawił się zamiennik tańszy  
i dający trwalszy kolor. Mowa tu o robaczku 
dactylopius cacti żerującym na opuncjach 
w Meksyku. Konkurencja doprowadziła  
w pierwszej połowie XVII do wyparcia 
„polskiego produktu” ze światowego rynku. 
Po tych świetnych czasach pozostał nam  
w słowniku, na pamiątkę, właśnie „czer-
wiec” i „czerwony”.

Dawniej mianem „czerwiu” określano 
wszelkie larwy beznogie owadów. Obecnie 
słowo „czerw” określa stadia rozwojowe 
pszczoły miodnej od jaja do poczwarki. 
Mamy więc „czerw otwarty” i „czerw 
zasklepiony” . Pierwszy trwa od chwili 
złożenia jaja do 8 dnia życia w przypadku 
larwy pszczoły robotnicy. Drugi trwa od 
dnia dziewiątego do chwili wygryzienia 
pszczoły, czyli do 21 dnia. Mamy też okre-

ślenie „czerw rozstrzelany” świadczący 
najczęściej o wadzie matki. „Czerwiem 
garbatym” określamy fakt znoszenia przez 
matkę jaj trutowych do komórek pszcze-
lich. Jeżeli jest „czerw trutowy rozstrze-
lany” to mamy do czynienia z pszczołami 
trutówkami zwanymi też „czerwiem truto-
wym”. W czerwcu matki pszczele osiągają 
szczyt swoich możliwości w składaniu jaj 
oscylujący około ilości 2000 dziennie. 

Chciałbym jeszcze dodać ciekawostkę, 
że na terenie Polski żyją pluskwiaki zwane 
czerwcami. Niektóre z nich potrafią wy-
dzielać spadź. Rozmiar ich to od 1 do 5 
mm. Prowadzą nieruchliwy tryb życia. Sa-
mice wkłuwają się w roślinę i do końca ży-
cia pobierają soki roślinne z jednego miej-
sca. Samce przemieszczają się za pomocą 
skrzydeł, a po kopulacji przeważnie giną.  
Jednak i tak słowo „czerw” w pierwszej 
kolejności kojarzone jest z pszczołami. 

Odstrzał sanitarny zwierząt  
to nie polowanie

Podejmowanie działań mających na 
celu zwalczanie i zapobieganie rozprze-
strzenianiu się chorób zakaźnych zwie-
rząt łownych należy do zadań Polskiego 
Związku Łowieckiego. Jedno z takich 
działań to odstrzał sanitarny, który nie jest 
polowaniem. 

Zgodnie ustawą Prawo Łowieckie od-
strzał sanitarny zwierząt jest wykonywany 
z nakazu wydanego na podstawie przepi-
sów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwie-
rząt. Chodzi zatem o nakazanie odstrzału 
sanitarnego zwierząt, w tym wolno żyją-
cych (dzikich), w przypadku zagrożenia 
wystąpieniem lub wystąpienia choroby 
zakaźnej zwierząt, która podlega obowiąz-
kowi zwalczania, przez:

- powiatowego lekarza weterynarii, 
który może nakazać odstrzał sanitarny 
zwierząt na określonym obszarze (obej-
mującym tylko jeden powiat); ponadto na 
tym obszarze może nakazać dzierżawcom 

lub zarządcom obwodów łowieckich od-
strzał sanitarny zwierząt wolno żyjących 
(dzikich);

- wojewodę na wniosek wojewódz-
kiego lekarza weterynarii, który może na-
kazać odstrzał sanitarny zwierząt na terenie 
przekraczającym obszar jednego powiatu;

- ministra właściwego do spraw rolnic-
twa, który może nakazać odstrzał sanitarny 
zwierząt, jeżeli zagrożenie dotyczy całego 
kraju;

Odstrzał sanitarny odbywa się na pod-
stawie indywidualnego upoważnienia,  
w którym są wskazane gatunek i liczba 
sztuk zwierzyny przeznaczonej do od-
strzału oraz termin ważności upoważnienia.

Jeżeli odstrzał taki został nakazany, to 
PZŁ ma obowiązek – na wniosek powiato-
wego lekarza weterynarii – wyznaczyć po-
szczególnym dzierżawcom lub zarządcom 
obwodów łowieckich osoby do realizacji 
tego zadania posiadające uprawnienia do 
wykonywania polowań. Tym osobom przy-

sługuje zwolnienie od pracy lub wykony-
wania zajęć służbowych w dniu, w którym 
wykonują odstrzał. 

Jeżeli jest to niezbędne do prze-
prowadzenia czynności związanych ze 
zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt 
podlegających obowiązkowi zwalczania 
na podstawie ustawy o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaź-
nych zwierząt, to zarządca lub dzierżawca 
obwodu łowieckiego może wystąpić  
z wnioskiem do służb, straży lub organów 
administracji rządowej – w szczególności 
do właściwego miejscowo komendanta 
policji, straży granicznej lub państwowej 
straży pożarnej albo właściwego teryto-
rialnie organu Inspekcji Weterynaryjnej –  
o udzielenie pomocy pozostającej w kom-
petencjach tych służb, straży bądź inspek-
cji. Taka pomoc polega na:

- zabezpieczeniu terenu, 
- wsparciu działań mających na celu 

poszukiwanie padłych zwierząt, co do któ-
rych zachodzi podejrzenie, że mogły być 
nosicielami chorób zakaźnych,

- kontroli przestrzegania zasad 
bioasekuracji. 

Na podstawie artykułu z ,,Braci 
Łowieckiej”

 opracował Bartosz Szczepanik

Świadczenie pielęgnacyjne  
– komu przysługuje?

Instytucję świadczenia pielęgnacyj-
nego trafnie ujęto w wyroku Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 
z dnia 17 października 2007 r., sygn. akt 
IV SA/Po 399/07, w którym stwierdzono, 
że celem świadczenia pielęgnacyjnego jest 
kompensacja strat materialnych, a przysłu-
guje ono wskutek rezygnacji z zatrudnienia 
(porzucenia zamiaru podjęcia zatrudnienia 
lub rozwiązania dotychczasowego sto-
sunku pracy) oraz, że brak perspektyw na 
zatrudnienie w związku z koniecznością 
sprawowania opieki nad niepełnospraw-
nym dzieckiem pozbawia stronę ekspekta-
tywy wynagrodzenia za pracę, a niedobory 
te są częściowo rekompensowane w formie 
przedmiotowego świadczenia.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu 
rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej przysługuje: matce albo ojcu, 

opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie 
będącej rodziną zastępczą spokrewnioną 
w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, innym osobom, na któ-
rych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, 
z wyjątkiem osób o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności- jeżeli nie podejmują lub 
rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w celu sprawowania opieki 
nad osobą legitymującą się orzeczeniem  
o znacznym stopniu niepełnosprawności 
albo orzeczeniem o niepełnosprawności 
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej 
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co 
dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji. Osobom, 

innym niż spokrewnione w pierwszym 
stopniu z osobą wymagającą opieki, przy-
sługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przy-
padku gdy spełnione są łącznie następujące 
warunki: 1)rodzice osoby wymagającej 
opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw 
rodzicielskich, są małoletni lub legitymują 
się orzeczeniem o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności; 2)nie ma innych osób 
spokrewnionych w pierwszym stopniu, są 
małoletnie lub legitymują się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
3)nie ma osób, o których mowa powyżej, 
lub legitymują się orzeczeniem o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności.

Jak wskazuje wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 
dnia 28 kwietnia 2021 r., sygn. akt II SA/
Gl 113/21, nie jest istotne, czy nastąpiła 
rezygnacja z trwającego zatrudnienia, czy 
rezygnacja z jego podjęcia. Istotne jest 
natomiast to, czy zarówno w jednym, jak 

i w drugim przypadku istnieje bezpośredni 
związek ze sprawowaniem opieki nad nie-
pełnosprawną osobą.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu  
z dnia 18 marca 2021 r., sygn. akt IV SA/
Wr 39/21 opieka, o której mowa w przepi-
sie art. 17 ust. 1 u.ś.r. związana musi być 
wyłącznie z osobą chorego, a nie polegać 
na prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
to znaczy sprzątaniu, gotowaniu, bowiem 
prowadzenie gospodarstwa domowego nie 
wyklucza podjęcia zatrudnienia.

W literaturze przedmiotu wskazuje się, 
że aby uznać osoby za spokrewnione ko-
nieczne jest posiadanie jednego wspólnego 
przodka. Nie jest natomiast wymagane, by 
osoby spokrewnione pochodziły od tych 
samych rodziców, wystarczy, by miały jed-
nego wspólnego rodzica. Konsekwencją 
tego jest przyjęcie, że pojęcie „rodzeństwo” 
obejmuje nie tylko rodzeństwo naturalne, 
ale również przyrodnie.

Zgodnie z art. 128 k.r.o. obowiązek do-
starczania środków utrzymania, a w miarę 
potrzeby także środków wychowania (obo-
wiązek alimentacyjny) obciąża krewnych 
w linii prostej oraz rodzeństwo. Z kolei 
krewnymi w linii prostej są osoby, z któ-
rych jedna pochodzi od drugiej, a krewnymi  
w linii bocznej są osoby, które pochodzą 
od wspólnego przodka, a nie są krewnymi  
w linii prostej. Natomiast z małżeństwa 

wynika powinowactwo między małżon-
kiem a krewnymi drugiego małżonka.

Artykuł 128 k.r.o. jednoznacznie wska-
zuje więc, że obowiązek alimentacyjny 
ciąży jedynie na osobach spokrewnionych 
w linii prostej oraz na rodzeństwie. Krew-
nymi w linii prostej są osoby, z których 
jedna pochodzi od drugiej. Zstępnym jest 
syn, córka, wnuk, wnuczka, prawnuk czy 
prawnuczka. Natomiast wstępnym jest oj-
ciec, matka, dziadek, babcia, pradziadek, 
prababcia. Zgodnie z art. 129 § 1 k.r.o. 

obowiązek alimentacyjny obciąża zstęp-
nych przed wstępnymi, a wstępnych przed 
rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych 
lub wstępnych - obciąża bliższych stop-
niem przed dalszymi.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego 
podlega corocznej waloryzacji od dnia 
1 stycznia. Świadczenie pielęgnacyjne 
w 2021 roku przysługuje w wysokości 
1971,00 zł miesięcznie.

Natalia Belcik
Radca prawny

Gospodarstwo ogrodnicze
OLA

Cergowa 222
(koło firmy TransBieszczady)

Oferuje kwiaty ogrodowe, balkonowe, 
hortensje,  

sadzonki warzyw.
Tel. 606 782 467,  693 226 246
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Złota myśl J

Otwarcie siłowni 
MOSiR Dukla

Wydarzyło się w gminie

Do każdej ceny netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Wszystkie krótkie ogłoszenia niekomercyjne, z ofertami 
pracy lub osób poszukujących pracy umieszczane są w Dukielskim Przeglądzie Samorządowym nieodpłatnie.

Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł
A-4 250 60 600 150

1/2 A-4 150 30 300 70
1/4 A-4 75 20 150 50
1/8 A-4 30 15 100 30
1/16 A-4 20 10 75 15

W krainie rondla i patelni

Smacznego!

III Bieg Rysia

„Schudnąć za pomocą zielonej herbaty można tylko pod warunkiem, 
że będziesz zbierać ją sama wysoko w górach.”

Zwycięstwo  
dukielskich siatkarek

Rozgrywki  
dukielskich siatkarek

Na trasie biegu Rysia

Siatkarki Zuzanna Maślanka i Karolina Szczepanik na podium

Zwycięzcy na podium

Zwycięzckie dziewczyny z Dukli

Bataty, inaczej słodkie ziemniaki, goszczą na polskich stołach znaczne rzadziej niż 
tradycyjne ziemniaki. Tymczasem bataty przewyższają je pod względem wartości od-
żywczych i właściwości zdrowotnych. Niektóre odmiany batatów są bowiem źródłem 
karotenoidów, w tym poprawiającej wzrok luteiny. Jeszcze inne zawierają likopen, 
który może zmniejszać ryzyko rozwoju chorób serca. Dzisiaj podaję prosty przepis na :

Faszerowane bataty
Podany przepis pozwala na przygotowanie około 2 porcji posiłku. 
Składniki

• 2 duże upieczone bataty w mundurkach (ok. 450g) (oczywiście można też użyć 
ziemniaki)

• 1 łyżka oleju
• 1 cebula
• garść pieczarek
• 180g wędzonego tofu
• 5 łyżek ugotowanej zielonej soczewicy
• 2 łyżki sosu sojowego
• 4 łyżki pestek dyni

Dodatkowo na sos:
• puszka krojonych pomidorów  

(w sezonie duży, świeży pomidor)
• garść świeżej bazylii
• szczypta soli, cukru i pieprzu

Przygotowanie:
Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni.
Upieczone w mundurkach bataty nacinamy wzdłuż, na pół. Obie połówki warzywa 

powinny być połączone skórką na spodzie. Tak przygotowanego batata otwieramy  
i z pomocą widelca rozgniatamy miąższ i rozpychamy go na boki, robiąc miejsce na farsz.

Na patelni rozgrzewamy olej i podsmażamy na nim drobno posiekaną cebulkę, 
rozgniecione wędzone tofu i pokrojone pieczarki. Kiedy większość wody odparuje,  
a całość zacznie apetycznie pachnieć, dodajemy sos sojowy i soczewicę. Farsz sma-
żymy jeszcze około 5 minut, na koniec doprawiamy go solą i pieprzem.

Bataty przekładamy do naczynia żaroodpornego. Warzywa wypełniamy farszem, 
wierzch posypujemy pestkami dyni. Danie wkładamy do piekarnika na 15-20 minut.

Bataty jemy na gorąco, zaraz po wyjęciu z piekarnika. Ja je podałam z chłodną salsą 
z krojonych pomidorów i bazylii (nie mogę nawet opisać swojej tęsknoty za świeżymi 
pomidorami).

Fot. [arch. MOSiR Dukla]

Sprzedam działkę 
budowlaną

o powierzchni 34a, 
położoną w Zboiskach
Kontakt: 604 439699  

lub 17 77 29 018

Barwinek.
Nielegalni imigranci w busie.

25 maja br. funkcjonariusze SG z Sa-
noka prowadzący kontrolę na drodze w 
rejonie dawnego przejścia granicznego 
ze Słowacją, w Barwinku, zatrzymali do-
stawczego Citroena Jumper na słowackich 
numerach rejestracyjnych. Kierował nim 
blisko 47-letni mieszkaniec miasta na 
wschodzie Słowacji.

- Okazało się, że wewnątrz samochodu 
podróżuje ośmiu młodych mężczyzn: sied-
miu Hindusów i Pakistańczyk w wieku od 
20 do 28 lat. Cudzoziemcy nie posiadali 
dokumentów, ani prawa pobytu w krajach 
UE. Przyznali, że podróżują nielegalnie 
i chcieli dotrzeć do Niemiec - poinfor-
mowała mjr Elżbieta Pikor, rzecznik pra-
sowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży 
Granicznej.

za: terazKrosno.pl
WS
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