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Złota myśl:

Spotkanie
w przedświątecznym czasie
W niedzielne popołudnie 19 grudnia 2021 roku
odbyło się, po dwuletniej przerwie, spotkanie z mieszkańcami gminy Dukla w sali teatralno-kinowej Ośrodka
Kultury w Dukli. Pracownicy Ośrodka Kultury wspólnie
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Zespołem Szarotka
- Duklanie, Kapelą Duklanie i mieszkańcami Dukli
przygotowali koncert bożonarodzeniowy i inscenizację pt. „A gdy już wrócimy z Betlejem”. Inscenizacja
nawiązywała do tradycji narodzenia dzieciątka Jezus,
ale była bardzo współczesna w formie przekazu, było
współczesne słownictwo używane przez młodych ludzi,
sposób komunikowania się np. SMS-y, facebook i inne,
było nawet trochę polityki. Aktorzy, którzy wcielili się
w historyczne postacie znakomicie poradzili sobie ze
swoimi rolami, za co nagradzani byli sowitymi brawami
przez publiczność, którą sala wypełniona była po brzegi.
Na zakończenie śpiewano kolędy, a burmistrz Dukli
Andrzej Bytnar złożył uczestnikom spektaklu bożonarodzeniowe, świąteczne życzenia i łamał się ze wszystkimi
opłatkiem. Autorką scenariusza są panie Danuta Kostyra
i Małgorzata Walaszczyk-Faryj – gratulujemy!
Po koncercie i życzeniach było również coś dla ciała:
barszczyk z uszkami i inne pyszności.
Krystyna Boczar-Różewicz

Życie ma jedną zasadę, chcesz czy nie,
musisz dawać radę.
(autor nieznany)
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Pastuszkowie z inscenizacji „A gdy już wrócimy z Betlejem”

Zwiastowanie Archanioła Gabriela i zapowiedź narodzenia Jezusa

str. 2

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar składa uczestnikom spotkania świąteczne życzenia
i łamie się opłatkiem
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Kalendarz 2022
1 stycznia wymieniliśmy kalendarz z 2021 roku na nowy
2022 rok. Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się od kiedy stosujemy kalendarz i kto go stworzył. Kalendarz towarzyszy nam od
wieków, wywodzi się od rzymskiego słowa kalendae co oznacza
plan. W wieku szkolnym uczyliśmy się o tzw. kalendarzu gregoriańskim – najpowszechniejszym kalendarzu na całym świecie.
Kalendarz gregoriański wprowadził papież Grzegorz XIII w
1582 roku, czyli 440 lat temu. Wykonał to tzw. bullą (dokument
papieski) „Inter gravissimas”, reformując jednocześnie poprzedni
kalendarz juliański. Aktualnie jest to kalendarz bardzo związany
z tym, do którego stosujemy się współcześnie. Oznacza to, że
nawet zwykły kalendarz biurkowy to przeszło kilkuwieczny kalendarz gregoriański. Najstarsze zapiski mówią, że istniało wiele
kalendarzy związanych z wierzeniami starożytnych kultur np.
kalendarz majów, egipski, babiloński, chiński. Kalendarz majów
został stworzony w XV wieku p.n.e. i miał postać koła, funkcjonował zgodnie z rytmem natury, wliczając w każdy cykl 260
dni i 13 pełni księżyca. Kalendarze ścienne w Chinach różnią
się od tych europejskich, bowiem związane są z innymi znakami
zodiaku niż powszechnie znane w Europie. Chińczycy zwracają
uwagę na księżyc i jego fazy, gdyż wierzą, że ma to wpływ na
ich samopoczucie.
W tym roku jak mówi nowy kalendarz na 2022 rok pracować
będziemy 251 dni i będziemy mieć 114 dni wolnych od pracy,
wliczając w to wolne soboty, niedziele i święta. Nowoczesne kalendarze mogą mieć różne praktyczne rozwiązania np. kalendarz
reklamowy, na którym można przedstawić ofertę firmy, kampanii
społecznej. To znakomity sposób na promowanie usług i produktów. Dekorują także nasze domy, biura, zakłady pracy, szczególnie wtedy kiedy zawierają piękne zdjęcia. Gmina Dukla od lat
promuje imprezy stałe gminy umieszczając je w wydawanym
kalendarzu- „Cztery pory roku”. Chętni mogą go jeszcze otrzymać w Informacji Turystycznej w Dukli, ul. Trakt Węgierski
26A (dworzec autobusowy – I piętro) lub w Urzędzie Miejskim
w Dukli pokój 309. Zapraszamy.
Krystyna Boczar-Różewicz

Z okazji Nowego 2022 Roku
Czytelniczkom i Czytelnikom
Dukli.pl/DPS
życzymy
Zdrowia, szczęścia i realizacji
zamierzeń
Redakcja Dukli.pl

Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Zastrzegamy sobie prawo
do skracania artykułów i adiustacji tekstów. Materiały przyjmujemy
do 20. każdego miesiąca. Dostarczone materiały można odebrać
w siedzibie redakcji.
Numer zamknięto dnia 3. 1. 2022 r.
Udostępniono do sprzedaży 5. 1. 2022 r. Nakład 300 egz.
OKŁADKA: Fot. Wiktor Szyndak. Zima w Beskidzie Niskim
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Betlejemskie Światło Pokoju
wiadomości

Termomodernizacja budynku Ochrona środowiska
Domu Ludowego w Trzcianie w gminie Dukla

Remont budynku
w sołectwie Myszkowskie

W bieżącym roku na podstawie zawartej
umowy z Firmą Handlowo-Usługową „AZ-best”
Ewa Zoń odebrano od mieszkańców gminy Dukla
242,04 ton zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych za łączną kwotę 101 947,25 zł.
Dodatkowo Gmina Dukla uzyskała dofinansowanie na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dukla” zgodnie
z zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
umową dotacyjną 6879/2021/OZ/R/DA z dnia
11 sierpnia 2021 r. w kwocie: 5 999,00 zł, tj.:
4 234,59 zł ze środków NFOŚiGW oraz 1 764,41 zł
ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

24 czerwca 2021 roku gmina Dukla podpisała umowę z firmą Usługi
Remontowe REMWIL Krzysztof Wilk z Głowienki na wykonanie remontu
budynku użyteczności publicznej w Łękach Dukielskich (Myszkowskie).
W remontowanym budynku mieściła się szkoła, obecnie funkcjonuje prywatne przedszkole Wiatraczek. W ramach prac wykonano: elewację, płytę
odbojowa wokół budynku oraz zewnętrzne, stalowe schody. Prace zostały
zakończone 12 listopada 2021 roku. Całkowity koszt prac wyniósł 104
591,46 zł, w tym 18 501,65 zł pochodziło z Funduszu Sołeckiego, a pozostała kwota z budżetu gminy Dukla.
kbr

Rewitalizacja
Dukielskiego Rynku
- piwnice

Zadanie dotyczące termomodernizacji budynku Domu Ludowego
w Trzcianie i jego odwodnienie wykonała firma Usługi Remontowe REMWIL Krzysztof Wilk z Głowienki, zgodnie z podpisaną 30 września 2021
roku umową z gminą Dukla. Wykonano: dwie elewacje budynku frontową
– zachodnią i południową oraz wymianę rur spustowych i stolarki okiennej. Prace zakończono 30 listopada br. Całkowity koszt prac wyniósł 64
723,05 zł, 20 000,00 zł pochodziło z Funduszu Sołeckiego, pozostała kwota
z budżetu gminy Dukla.
kbr

Renowacja kamienicy przy
ul. Cergowskiej 1
Zakończyła się renowacja kamienicy przy ul. Cergowskiej 1 w Dukli.
Renowację kamienicy z funkcją usług w przyziemiu i funkcją mieszkalną
na pierwszym piętrze sfinansowała gmina Dukla. Zakres prac objął: skucie
tynków, uzupełnienie ubytków materiałem tożsamym z istniejącym, gruntowanie podłoża, wykonanie tynków renowacyjnych, malowanie tynków
z zastosowaniem palety trzech kolorów: bieli i dwóch odcieni koloru beżowego, wymiana rur spustowych z blachy ocynkowanej, wymiana parapetów
zewnętrznych i drzwi zewnętrznych od strony podwórza.
Renowację wykonała firma Usługi Remontowe „Remwil” Krzysztof
Wilk z Głowienki, umowa na wykonanie prac została podpisana 29 września
2021 roku, prace zakończono 10 grudnia br. Całkowity koszt zadania wyniósł
85 329,48 zł.
Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str. 23
str. 4

Monika Trybus

Cały czas trwają prace nad rewitalizacją dukielskiego rynku. Rozpoczęto je od usunięcia drzew, rosnących na pasie zieleni pomiędzy ciągami pieszymi
i jezdnymi, których system korzeniowy osłabiał konstrukcję kamiennych piwnic w formie sklepionych
komór, z których trzy ustawione są osią wzdłużną
prostopadle do płyty rynku, a pozostałe trzy od strony
północnej pierzei zachodniej ustawione są równolegle
do płyty rynku. Praca toczy się pod nadzorem archeologów i jak do tej pory podczas oczyszczania piwnic
znaleziono filiżankę (prawdopodobnie z XIX wieku)
i fragment halabardy. Prace archeologów trwają. Piwnice mają być zabudowane od strony istniejących budynków, natomiast wejście do nich ma być od rynku,
całość będzie zadaszona, a wejście po schodach usytuowane od strony północnej pierzei zachodniej, część
z piwnic zostanie udostępniona zwiedzającym. Projekt
przebudowy piwnic można zobaczyć na stronie 13.
Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str. 23
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W tym roku 20 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerki z Dukli
odebrał zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg.
Od kilku lat tradycją stało się przekazywanie symbolicznego Betlejemskiego
Światła Pokoju przez harcerzy 6 DH Iskra
z Dukli burmistrzowi Dukli. Przed pandemią odwiedzała burmistrza delegacja
drużyny wraz z druhną Justyną Zimny-Frużyńską. W tym roku, ze względu na
obostrzenia związane z pandemią, jedna
harcerka z Dukli z druhną przekazały
światło z kościoła OO. Kapucynów w Krośnie wraz z życzeniami świątecznymi dla
burmistrzów.
Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna harcerska akcja przekazywania
przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie
Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Jest
symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei
– tradycyjnie stawiane na wigilijnym stole.
Akcje zapoczątkowały w 1986 roku Austriackie Radio i Telewizja w Linzu. Były
to działania charytatywne przede wszystkim na rzecz dzieci niepełnosprawnych
i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi
w niej harcerzy i skautów akcja objęła
prawie całą Europę. Rokrocznie Światło

W

okresie

średniowiecza

przywożone jest z Betlejem do Wiednia,
gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą
trafia do najbardziej odległych zakątków
kontynentu.
W Polsce od 1991 roku akcje prowadzą
harcerze ze Związku Harcerstwa polskiego.
Odbierają Betlejemskie Światło Pokoju

od skautów słowackich na łysej Polanie
w Tatrach. Po uroczystej mszy św. odprawianej w kaplicy Betlejemskiego Światła
Pokoju, zlokalizowanej na terenie schroniska górskiego ZHP „Głodówka” trafia
do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn
harcerskich, a za ich pośrednictwem do
mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie
Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście
przejmują: prezydent RP, premier, marszałek Sejmu RP i prymas Polski.
Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str.12

Mieszkańcom Gminy Dukla
Wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2022 Roku,
Realizacji planów osobistych i zawodowych.
Niech Nowy Rok przyniesie tylko radosne chwile,zdrowie,
zadowolenie i satysfakcję z podjętych działań i wyzwań.
Życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Mariusz Folcik

Zastępca Burmistrza
Dukli
Łukasz Piróg

Burmistrz Dukli
Andrzej Bytnar

Dukla

odgrywała ważną rolę w polsko-węgierskim handlu winem, a jego rozwój
spowodowany był korzyściami związanymi z położeniem na „szlaku winnym”.
Handel winem i prawo składu posiadane
przez miasto (w 1588 roku Zygmunt III
Waza nadał Dukli przywilej składu win)
wpłynęło na jeszcze jeden ważny element
dziedzictwa kulturowego, który zachował
się do dzisiaj – dawnych piwnic, w których przechowywano wino. Regularność
ułożenia każdej z piwnic względem ścian
istniejących, odbudowanych po II wojnie
światowej kamienic pozwala przypuszczać, że powstały one w miejscu zniszczonych kamienic pierzei zachodniej.
Przesunięcie piwnic względem budynków
może świadczyć o cofnięciu tej pierzei w
stosunku do pierwotnego rozplanowania.
nr 369

Pieniądze na ściankę
wspinaczkową
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Wykonanie ścianki wspinaczkowej w hali sportowej MOSiR w Dukli to zadanie, na
które gmina Dukla otrzyma dofinansowanie w wysokości 113 579,00 zł. Całkowita wartość zadania to 219 555,00 zł. Na południowej ścianie hali sportowej w MOSiR Dukla
powstanie nowoczesna ścianka, która służyć będzie mieszkańcom Dukli, jak również
odwiedzającym Duklę.
Gmina otrzyma środki z EFRROW w ramach przeprowadzonego przez Lokalną
Grupę Działania „Kraina Nafty” naboru 1/2021 na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020
kbr
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Konferencja „Zobaczyć Beskid Niski”

Pożegnanie
o. Krystyna Mroczki

– ścieżka turystyczna z audiodeskrypcją”

13 grudnia 2021 roku dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci o. Krystyna Mroczki, który zmarł w szpitalu w Olkuszu po 4-miesięcznej walce
o życie po głębokim niedotlenieniu mózgu, miał 54 lata.
Ojciec Krystyn Mroczka był członkiem wspólnoty zakonnej ojców Bernardynów w Krakowie. Nadzorował
budowę nowej pustelni św. Jana z Dukli na wzgórzu Zaśpit w Trzcianie.
Na sezon letnio/jesienny 2021 został oddelegowany do klasztoru ojców
Bernardynów w Dukli, aby załatwić

Schemat ścieżki

W dniach 15-16 grudnia 2021 roku
odbyła się w Klimkówce koło Rymanowa
konferencja, której celem była promocja
utworzonego innowacyjnego szlaku turystycznego przystosowanego dla osób
z niepełnosprawnościami wzroku na terenie łemkowskiej wsi Olchowiec w gminie
Dukla. Ścieżka została utworzona w ramach zadania publicznego jako pilotażowy
szlak turystyczny w województwie podkarpackim. Został on wyposażony w nowoczesne urządzenia, które przekazują drogą
słuchową werbalny opis treści wizualnych
osobom z niepełnosprawnością wzroku.
W konferencji wzięli udział: Małgorzata Jarosińska –Jedynak – sekretarz stanu
w Ministerstwie Funduszy i Polityki Społecznej, Paweł Wdówik – sekretarz stanu
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Jolanta Sawicka – wicewojewoda
podkarpacki, Beata Białowąs – członek
Zarządu Województwa Śląskiego, Piotr
Pilch – wicemarszałek województwa podkarpackiego, Przemysław Barczentewicz
– prezes Zarządu Grupy Bieszczadzkiej
GOPR oraz Tomasz Maruszewski – zastępca prezesa PEFRON. Minister Wdówik wygłosił online prezentację: Prawo
osób niepełnosprawnych do wypoczynku
i rekreacji w świetle przepisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
Ciekawą prezentacje przedstawił również
Tomasz Maruszewski z PEFRON na temat
str. 6

działań PEFRON na rzecz dostępności,
także w turystyce.
Drugi dzień konferencji był aktywny,
uczestnicy przeszli całą wyznaczoną trasę
z audiodeskrypcją. Wytyczona ścieżka
została wyposażona w 18 urządzeń, które
mają za zadanie przybliżyć osobom niewidomym i niedowidzącym otaczającą
ich przestrzeń. Urządzenia są podłączone
z aplikacją. Wzbudzone przez aplikację
mobilną nadajniki uruchamiają dźwiękowe komunikaty. Podczas drugiego dnia

testowane były pojazdy dla osób mających
problemy z mobilnością.
Podczas konferencji poruszono również tematy związane z kwestiami prawnymi dotyczącymi wypoczynku osób
z niepełnosprawnościami. Z gminy Dukla
w konferencji wzięli udział: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, dyrektor MOSIR Dukla
Michał Szopa i Krystyna Boczar-Różewicz.
Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str. 24

Nowe wydawnictwo
Gminy Dukla
W grudniu 2021 roku Gmina Dukla wydała XVI już tom Biblioteki Dukielskiej, cyklicznego wydawnictwa ukazującego się od przeszło 20 lat. Książka składa się z dwóch
bardzo obszernych tomów. Składu i przygotowania materiałów do druku podjęło się Wydawnictwo Ruthenus z Krosna. Publikacja jest autorstwa Joanny i Jacka Koszczanów
z Dukli.
Książka jest swoistym archiwum dotyczącym Dukli i okolicy i obejmuje lata 1800 –
1939. Tom pierwszy dotyczy XIX wieku, natomiast tom drugi XX wieku. Zebrane przez
autorów publikacji materiały to wycinki prasowe, wszystkie, jakie w toku gruntownych
poszukiwań udało im się znaleźć. Jest doskonałym źródłem wiedzy o Dukli i okolicy jaką
możemy znaleźć z wycinków prasowych, czy tez innych publikacji.
Można ją zakupić w Informacji Turystycznej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 26A,
cena obu tomów 135 zł.
Krystyna Boczar-Różewicz, fot. okładka-tył
nr 1/2022

sprawy formalne dotyczące budowy
nowej pustelni. 12 sierpnia po odprawieniu mszy świętej wracając biegiem
do klasztoru w Dukli doszło u niego do
zatrzymania akcji serca, ojciec upadł
na chodniku bez oznak życia. Pomocy
udzieliła mu pielęgniarka z oddziału
intensywnej terapii, niestety zapadł

w śpiączkę na skutek niedotlenienia
mózgu.
Pogrzeb odbył się w Sanktuarium
św. Jana z Dukli w Dukli. Ojciec został
pochowany w grobowcu zakonnym na
cmentarzu komunalnym w Dukli.
kbr

Wspomnienie
o Zbigniewie Szubrychcie
6 grudnia 2021 roku odszedł na zawsze Zbigniew Szubrycht, był zasłużonym pracownikiem różnych instytucji
publicznych w powiecie krośnieńskim:
urzędnikiem Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Krośnie w latach
1952-1955, Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Dukli,
w latach 1955-1972, najpierw na stanowisku starszego księgowego, a następnie wiceprezesa Zarządu ds. handlu
i produkcji. Pełnił także najważniejsze
funkcje w gminie Dukla: był Naczelnikiem Miasta i Gminy Dukla w latach
1973-1980 i 1982-1985, dyrektorem Muzeum Historycznego – Pałac
w Dukli od 1985, aż do emerytury na
którą przeszedł w 1993 roku. Z wykształcenia był ekonomistą, studiował
na Wydziale Produkcji i Obrotu Towarowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Krakowie, uzyskując tytuł magistra
ekonomii.
Zbigniew Szubrycht poza pracą
zawodową miał wiele pasji, jedną
z nich było myślistwo. Założył Koło
Łowieckie „Gawra” w Dukli i był jego
wieloletnim prezesem. Inną Jego pasją
było pszczelarstwo, posiadał pasiekę w
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Lipowcu. Był zapalonym historykiem
i heraldykiem, kochającym Mężem,
Ojcem i Dziadkiem. Przeżył 89 lat.
Uroczystości pogrzebowe odbyły
się 9. grudnia w kościele pw. Św. Marii
Magdaleny w Dukli. Został pochowany
na cmentarzu komunalnym w Dukli.
Krystyna Boczar-Różewicz

Wyrazy głębokiego współczucia
Dla Żony, Córek i całej Rodziny
Z powodu śmierci Męża, Ojca i Dziadka

Zbigniewa Szubrychta
Naczelnika Miasta i Gminy Dukla w latach 1973-1980 i 1982-1985
a także Dyrektora Muzeum Historycznego- Pałac w Dukli
w latach 1985-1993
składają
Burmistrz Dukli wraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Dukli
Pani Alicji Kowalik
Najszczersze kondolencje
Z powodu śmierci męża Zbigniewa Kowalika

wieloletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Równem
składają
Burmistrz Dukli wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Dukli
str. 7

Ośrodek Kultury w Dukli informuje

infor m uje

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

Konkurs na najpiękniejsza szopkę
i stroik świąteczny
10 grudnia komisja w składzie Krystyna Boczar-Różewicz,
Barbara Marchewka i Norbert Uliasz. Po obejrzeniu 87 prac,
a następnie burzliwych naradach i postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria – szopka
kl. I - III
1. miejsce - Milena i Anna Jurusik, Liliana Błądek - Iwla,
2. miejsce - Mateusz Dziedzic – Łęki Dukielskie,
Magdalena Czapka - Głojsce,
3. miejsce - Jakub Durał - Iwla,
Wyróżnienie - Martyna Frankiewicz – Tylawa,
kl. IV - VI
1. miejsce - Kaja Lasota - Tylawa,
2. miejsce - Amelia Maślanka, Magdalena Zima - Dukla,
Oliwier Guzik – Łęki Dukielskie,
3. miejsce - Kacper Olbrycht - Wietrzno,
Wyróżnienie: Milena Wróbel- Dukla, Wiktoria Nawrocka
– Łęki Dukielskie, Jagoda Głód,
kl. VII - VIII
1. miejsce - Nikola Kozubal- Wietrzno,
2. miejsce - Tomasz Pac – Iwla,
3. miejsce - Mikołaj Pabis – Łęki Dukielskie

kat. dorośli
1. miejsce - Leszek Kowal – ŚDS,
2. miejsce - Tadeusz Zając - ŚDS,

Kategoria – stroik
kl. I - III
1. miejsce - świetlica – Głojsce,
2. miejsce - koło plastyczne – Łęki Dukielskie,
3. miejsce - Weronika Sypień - Głojsce,
Wyróżnienie: kl. I – SP Jasionka,
kl. IV - VI
1. miejsce - Nikola Nowak – Głojsce
2. miejsce - Krzysztof Rąpała - Dukla,
3. miejsce - Oliwia Bożętka - Iwla,
wyróżnienie: Patryk Bojda – Łęki Dukielskie, Kamila DudzikŁęki Dukielskie, Martyna Wilczek - Dukla, Julia Marszał –
Głojsce, Małgorzata Kwaśniowska - Tylawa
kl. VII - VIII
1. miejsce - Marcin Głód – Łęki Dukielskie,
2. miejsce - Martyna Kołacz - Wietrzno
3. miejsce - Amelia Rąpała – Dukla, Sabina Sereda – Iwla,
Wyróżnienie: Angelika Wilczek - Dukla, Adrian Wilczek – Dukla,
kat. dorośli
1. miejsce - Barbara Marchewka - ŚDS, Katarzyna Rąpała – Dukla.
Norbert Uliasz
Fot. str. 12

Jarmark Bożonarodzeniowy 2021,
akcja „Podziel się Miłością” dla Krzysia
Tegoroczna pogoda rozpieszczała
odwiedzających dukielski Jarmark Bożonarodzeniowy. Nie padał deszcz, nie
sypał śnieg, no i nie wiało - jak to zwykle
o tej porze na naszej przełęczy bywa.
12 grudnia, jak co roku na około dwa tygodnie przed świętami mieszkańcy Dukli
i okolic spotkali się na dukielskim rynku.
Aby tradycji stało się zadość, nie
zabrakło najmłodszych mieszkańców
naszych okolic. Przedszkolaki jak co
roku uświetniły jarmark śpiewając ko-

lędy i pastorałki. Po występie maluchy
udały się na spotkanie z Mikołajem,
który przybył do nas z „ZIQA FUN” z
Brzysk. „Stoisko przedszkolne” pobiło
rekord wystawiając i sprzedając ponad
150 stroików i ozdób świątecznych –
dzięki wielkiemu zaangażowaniu opiekunów jak i rodziców. Najmłodsi zebrali
5.961 zł i 2 euro. Chęć udziału w naszym
wydarzeniu po raz pierwszy zgłosiły restauracje działające na naszym terenie,
deklarując przekazanie całego dochodu

na akcję „Podzielmy się miłością”. „Dukielski Kredens” przyciągnął do swojego
stoiska amatorów szarlotki, pierogów,
proziaków i kanapek z kiszonym ogórkiem. „Zajazd Bartnik” z Tylawy, kusił
zapachem świeżego chleba, różnego
rodzaju serów, barszczu z uszkami, smażonych ryb, kapusty z grzybami oraz
pierogów z suszoną śliwką i morelami.
Dzięki uprzejmości Klaudii Dereniowskiej, gościliśmy również po raz pierwszy z inicjatywą charytatywną ambulans

„Sygnał życia”,. Akcja miała na celu
przybliżenie pracy ratowników, a każdy
odwiedzający karetkę mógł sprawdzić
swoje parametry życiowe.
Jak co roku mogliśmy również liczyć
na Koła Gospodyń Wiejskich, które to
niezawodnie wspierają nasze wydarzenie i charytatywne akcje. Koło z Mszany,
które reprezentowała Maria Wielgosz
przygotowało m.in.: ciasta, pierogi
i stroiki. KGW z Łęk Dukielskich na czele
z Marią Kołacz przywiozło ciasta i stroiki. Panie z Myszkowskiego z przewodniczącą Krystyną Leń przygotowały ciasta
i wyroby szydełkowe. Członkinie koła
z Nadola na czele z panią Klaudią Turek przywiozły: ciasta, pierniki, bombki
ręcznie robione, plecione aniołki, chleb
domowej roboty i drewniane renifery. Na
stoisku koła gospodyń ze Zboisk znalazły się: pierogi ruskie, z kapustą, uszka
z mięsem i grzybami, różnego rodzaju
ciasta i ozdoby choinkowe. Poza tym,
panie z przewodniczącą Agata Łachetą
na czele, częstowały gorącą „kwaśnicą
z wkładką”. Przewodnicząca KGW
z Barwinka Anna Fesz, tradycyjnie przywiozła ciasta i całą kwotę ze sprzedaży
przekazała na naszą akcję.
Nie zabrakło również wsparcia
lokalnych rzemieślników i rękodzielników. Wystawili do sprzedaży mi.in:
bombki ręczne malowane, stroiki, biżuterię, wyroby z filcu, rzeźby, koronki
i najróżniejsze ozdoby świąteczne.
W trakcie kiermaszu rozdane zostały
nagrody laureatom Gminnego Konkursu
na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową i Stroik Świąteczny. Ten punkt
programu i ta formuła wręczania nagród
stała się również nieodłączną częścią
dukielskiego Jarmarku. W konkursie
wzięło udział około 100 wykonawców,
a komisja konkursowa po piątkowych
naradach postanowiła nagrodzić 40 osób
– tych młodszych i starszych artystów,
bo przypominamy, konkurs skierowany
jest do wszystkich mieszkańców naszej
gminy bez względu na wiek. Pragniemy
serdecznie podziękować laureatom
pierwszych miejsc p. Katarzynie Rąpała
wraz z dziećmi Amelką i Krzysiem,
którzy swoje piękne stroiki przekazały
na sprzedaż zasilając dochód z akcji pomocy dla Krzysia. Aby rozgrzać zimową
atmosferę, na płycie rynku zapłonęły
dwa ogniska. Przy ogniu nie tylko można
było się ogrzać ale i upiec pyszną kiełbasę przekazaną przez Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Krzysztof Bałon
– drugie miejsce

w konkursie „Pszczelarz Roku” 2021
Fundacja Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju organizowała
w tym roku VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Pszczelarz Roku”. Konkurs
skierowany jest do osób fizycznych, organizacji formalnych i nieformalnych,
firm oraz spółdzielni. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić pszczelarza
do Akademii i przesłać do oceny próbki miodu z sezonu 2021. Konkurs odbywa
się w czterech kategoriach:
•
pszczelarstwo towarowe,
•
pszczelarstwo hobbistyczne,
•
pszczelarstwo miejskie,
•
pszczelarz współpracujący z rolnikiem (o nagrodę w tej kategorii ubiega
się pszczelarz wraz z rolnikiem).
Ośrodek Doradztwa Rolniczego zgłosił w tym roku na konkurs pszczelarza
z Niżnej Łąki Krzysztofa Bałona – prowadzącego wraz z żoną Martą Ekologiczne Gospodarstwo Pszczelarskie EKOBAŁON, którzy od 32 lat prowadzą
wędrowną pasiekę i posiadają 200 zarejestrowanych rodzin pszczelich. Pan
Krzysztof Bałon zajął drugie miejsce w kategorii pszczelarstwo towarowe. Panu
Krzysztofowi gratulujemy, doskonale wiemy jak smakują jego miody.
Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str. 24

Ośrodek Kultury dziękuje wszystkim zaangażowanym w przygotowanie
tegorocznego Jarmarku i tym którzy
wsparli akcję datkiem. Dziękujemy naszym wolontariuszkom: Kamili Kordyś
i Jagodzie Skrzyńskiej, które częstowały
zziębniętych żurkiem i gorącą herbatą.
Dziękujemy p. dyrektor Lucynie Gumienny, nauczycielkom dukielskiego
przedszkola, rodzicom naszych przed-

Jarmark na dukielskim rynku

szkolaków, Klaudii Dereniowskiej z „Sygnału Życia”, kołom gospodyń wiejskich
z naszej gminy, wszystkim rękodzielnikom i restauratorom – Zajazd „Bartnik”
i „Dukielski Kredens”. W szczególności
chcieliśmy podziękować tym, co tak
licznie przybyli na Bożonarodzeniowy
Jarmark i przy okazji wsparli naszą akcję
„Podzielmy się miłością”.
ciąg dalszy na str. 10u
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Maria Amalia –
rokokowa Pani na Dukli
7 grudnia br. w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli odbył się wykład
pani Joanny Puchalskiej „Rokokowa Pani Amalia i dukielskie lustra”. Przedstawiona przez wykładowczynię postać XVIII wiecznej właścicielki Dukli nie
odbiegła od znanej powszechnie opinii o niej. Wykładowczynię przywitał i przedstawił jej dorobek pisarski dyrektor muzeum Waldemar Półchłopek. Wykładowi
towarzyszyła odrębna impreza pokaz broni z kolekcji Damiana Plajstka.
W przekazach historycznych postać
Marii Amalii jest kontrowersyjna. Zachwycano się jej wyjątkowym gustem,
dyplomacją, intelektem i jednocześnie
uznawano ją za mistrzynię intryg. Maria
Amalia żona Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha, marszałka nadwornego
koronnego, kasztelana krakowskiego
i wielu innych zacnych tytułów, a przy
okazji właściciela Dukli, córka kanclerza Henryka Brühla na dworze Augusta
III Sasa była osobą starannie wykształconą, władającą biegle sześcioma językami. Pierwsze szlify w dyplomacji
odbierała u boku swego ojca kanclerza.
Swoją córkę Józefinę planowała wydać
za Stanisława Szczęsnego Potockiego,
syna wojewody kijowskiego Franciszka Salezego Potockiego i Anny,
niezwykle majętnego i ambitnego,
w celu połączenia ich majątków. Jednakże Szczęsny zakochał się w Gertrudzie Komorowskiej, córce łowczego

Komorowskiego i potajemnie bierze
z nią ślub. Obie rodziny dokładają starań, aby unieważnić to małżeństwo, co
było pomysłem samej Amalii. Jednakże
sprawy przyjęły inny obrót, porwana
z domu rodziców Gertruda miała być
zawieziona do klasztoru. W czasie
podróży została uduszona, a jej ciało
znaleziono dopiero wiosną w przerębli.
O zbrodnię zostali oskarżeni Potoccy,
jednakże mimo wieloletnich sądów,
ostatecznie winy im nie udowodniono.
Owdowiały Szczęsny ożenił się z Józefiną Mniszchówną. To małżeństwo nie
było jednak szczęśliwe.
Jerzy Wandalin Mniszech na cześć
żony w 1773 roku wystawił rokokowy
grobowiec dłuta Jana Obrockiego ze
Lwowa w jednej z bliźniaczych kaplic
w dukielskiej farze z lustrami. Wykonany z czarnego i białego marmuru,
przedstawia zmarłą w stroju domowym, odpoczywającą z książką.

Jarmark
Bożonarodzeniowy 2021
u dokończenie ze str. 9

Cała kwota, jaką udało się nam
wszystkim zebrać to 7.470,00 zł.
Przypominamy jednocześnie, że wydarzenie to organizujemy już od 10 lat
i jak można zaobserwować, każdego roku
rozwija się i cieszy coraz większym zainteresowaniem. Celem Kiermaszu Bożonarodzeniowego od samego początku jest
podtrzymywanie, upowszechnianie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych,
oraz promowanie produktów lokalnych.
Jarmarkowi towarzyszy zawsze akcja
charytatywna „Podzielmy się miłością”,
która z kolei służy ogromnej integracji
naszej społeczności i rozwija wrażliwość
na potrzeby innych. Bo przecież Święta
Bożego Narodzenia to czas serdeczności,
radości oraz okazywania sobie wzajemnie troski i miłości.
Norbet Uliasz
Fot. str. 12

27 listopada br. w Domu Ludowym w Nowej Wsi odbył się konkurs pn. „Pasja
łączy pokolenia” w ramach realizacji przez stowarzyszenie „Razem lepiej” projektu
pn. „Różne pokolenia, a tak wiele do dzielenia…” dofinansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

str. 10

Pani Joanna Puchalska
Uczestnicy spotkania w dukielskim muzeum

Po wykładzie autorka podpisywała
uczestnikom wykładu książki. Spotkanie zostało zorganizowane przez
Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli
i Stowarzyszenie OdNowa.

„Pasja łączy pokolenia…”!
Tematyka prac konkursowych miała
zainspirować rodziny do odszukania
wspólnych pasji. Chcieliśmy, aby bliscy
sobie ludzie poprzez wspólną, kreatywną
pracę w połączeniu z doświadczeniem
i talentem odkryli, że wspólnymi siłami
są w stanie stworzyć niepowtarzalne projekty i fantastycznie spędzić wolny czas.
Celem konkursu było zwrócenie uwagi na

Maria Amalia - rokokowa pani na Dukli

dobre przykłady integracji pokoleniowej
oraz ukazanie więzi międzypokoleniowej i obszarów, w których oba pokolenia
mogą inspirować i uczyć się od siebie nawzajem. Beneficjenci konkursu zaprezentowali wiele ciekawych pomysłów i zainteresowań. Jedne wywoływały uśmiech,
drugie wzbudzały podziw, a jeszcze inne
wzruszały, dzięki czemu mogliśmy być

Fragment wystawy - broń palna
Damian Plajstek prezentuje broń białą ze swojej kolekcji

Pasja łączy pokolenia ...

Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str. 11

świadkami
niepowtarzalnych
chwil. Rezultatem działania jest
fotoksiążka zawierająca wszystkie rodzinne inspiracje.
Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu za podzielenie się
z nami swoim osobistym światem i zamiłowaniami. Dziękuję
za wspólnie spędzony, bezcenny
i ważny czas. Dziękuję Panu
fotografowi Juliuszowi Stola za
ogromny profesjonalizm i wspaniałe uchwycenie tych pięknych,
ale ulotnych chwil.

Leokadia Mormol z wnukami Kacprem i Kubą
oraz zięciem Tomaszem

Uczestnicy konkursu - Pasja łączy pokolenia

Teresa Belcik
Prezes Stowarzyszenia
„Razem lepiej”
Fot. str. 11
nr 1/2022

Fot. Juliusz Stola
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Małgorzata Majer wraz ze swoim świątecznym
szyszkowym dziełem

str. 11

Jarmark Bożonarodzeniowy

Rewitalizacja dukielskiego
rynku - piwnice

Odwiedzający jarmark mogli zakupić stroiki
Była możliwość zjedzenia upieczonej samodzielnie kiełbaski

Fragment przebudowy zespołu piwnic pierzei zachodniej.
Źródło: (Projekt wykonawczy przebudowy historycznych piwnic oraz budowy korytarza podziemnego wzdłuż pierzei zachodniej rynku w Dukli)

Mikołaj rozdawał dzieciom prezenty

Fot. [arch. OK w Dukli]

Małgorzata Majer prezentowała stroiki w formie choinek

Konkurs na najpiękniejszą
szopkę
i stroik świąteczny
Fragmenty rewitalizowanych piwnic

Szopka - 1 m. w kat. kl. IV - VI Kaja Lasota z Tylawy
Fot. Norbert Uliasz

Betlejemskie
Światło Pokoju
Zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg odebrał Betlejemskie Światło
Pokoju z rąk harcerki z 6DM „Iskra” z Dukli
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Fot. kbr
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Fragment budowanego korytarza podziemnego

str. 13
Fot. Krystyna Boczar-Różewicz

Sparing
rocznika 2011 i 2015

Sparing orlika
rocznik 2015

Uczestnicy sparingu - rocznik 2015

II miejsce siatkarek
MOSiR Dukla

Zawodnicy rocznika 2015

Staś Szopa
„Królem strzelców”

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI informuje

Kolejny sparing rocznika Sparing Orlika Starszego
oraz pierwszy turniej
2011 oraz sparing
rocznika 2015
rocznika 2015
20 listopada 2021 r. swoje umiejętności sprawdzały dzieci
z grupy U-7. Na hali sportowej tym razem gościliśmy drużynę
Orzełki Brzozów. Graliśmy na dwóch boiskach 4×4, czas gry 90
min. Brawa dla dzieci za bardzo dobrą rywalizację. Dziękujemy
drużynie z Brzozowa za przyjazd. A już w następną sobotę nasza drużyna rozegra swój pierwszy turniej, który odbędzie się
w Zagórzu.
Również 20 listopada 2021 r. na naszym stadionie chłopcy z grupy
U-12 rozegrali drugi sparing w tym tygodniu. Tym razem ponownie
spotkaliśmy się z AP Wiki Sanok. Tym razem graliśmy z rocznikiem
2012. Graliśmy 7×7 na dwóch boiskach, czas gry 90 min.
Damian Leśniak
Fot. str. 14

Dzieci z grupy U-7 właśnie zakończyli swój pierwszy turniej.
Grali 4×4 bez bramkarza. Dzieci zaprezentowały się z bardzo dobrej strony, mnóstwo goli, dużo fajnych pojedynków 1×1 i super
zaangażowanie podczas meczów. Brawa dla dzieci za bardzo dobry, premierowy występ.
Chłopcy z rocznika 2011 właśnie zakończyli kolejny sparing,
tym razem do Dukli przyjechała drużyna Orzełki Brzozów. Znowu
zagraliśmy w nowym ustawieniu 9×9, a gra wyglądała już lepiej
w porównaniu do sparingu z Wiki Sanok.
Brawa dla chłopców obu drużyn za grę w trudnych warunkach
oraz za przyjazd zespołowi z Brzozowa.
Daniel Ożga
Fot. str. 14

II miejsce siatkarek
MOSiR Dukla

Staś Szopa „Królem
strzelców” na turnieju
w Rogach

na Międzyszkolnym Turnieju Piłki Siatkowej
o Puchar Wójta Nowy Żmigród

Zawodnicy z Dukli na turnieju w Rogach

Dukielskie siatkarki z pucharem

Turniej ADR
Kolejarz CUP

Sparing z UKS „Szóstka”
Jasło

Drugie miejsce zajęły nasze siatkarki w Nowym Żmigrodzie
w rozgrywanym w tamtejszej hali „Międzyszkolnym Turnieju
Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Nowy Żmigród”. Nasza drużyna
w składzie: Eliza Kowalska, Zuzanna Belcik, Natalia Tyburcy,
Marzena Witkowska, Karolina Bołas, Izabela Szczepanik,
Klaudia Długosz, Wiktoria Konop, Dominika Jakieła przegrała
tylko jedno spotkanie z gospodyniami i późniejszymi triumfatorkami zawodów szkołą podstawową z Nowego Żmigrodu. Pokonaliśmy natomiast szkoły z Krempnej, Samoklęsk, Osobnicy,
Dębowca i naszą gablotę zasilił okazały puchar za miejsce II.
Wśród zawodniczek z każdym rozegranym meczem, turniejem
widać poprawę jakości gry, szczególnie gra w obronie wygląda
coraz lepiej. Jest to dobry prognostyk przed kolejnymi turniejami
i zbliżającymi się zawodami szkolnymi.
Damian Leśniak, Fot. str. 14

W minioną sobotę reprezentacja rocznika 2010 udała się do
Rogów na Turniej Mikołajkowy z cyklu “Burza Cup”. Zawody
zostały zorganizowane i przeprowadzone perfekcyjnie co przełożyło się na emocje do samego końca. Nasz wypad należy uznać za
udany, choć pozostaje niedosyt. Z pięciu spotkań trzy razy zwyciężamy, raz remisujemy oraz raz przegrywamy co ostatecznie daje
nam 3 miejsce w stawce. Indywidualną nagrodę „króla strzelców”
wywalczył Staś Szopa.
MOSIR DUKLA w turnieju reprezentowali:
Wróbel Kacper, Potyra Adam, Gajek Jakub, Kozubal
Jakub, Majer Adrian, Kania Oliwier, Stec Łukasz, Szopa
Stanisław
Piotr Drozd
Fot. str. 14

Sparing rocznika 2015 z UKS “Szóstka” Jasło

Zawodnicy MOSiR Dukla
Fot. [arch. MOSiR Dukla]
Drużyna
str.
14 MOSiR Dukla
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To było już trzecie spotkanie z kolegami z Jasła. Jak się grało?
Bardzo dobrze! Z meczu na mecz widać coraz większe postępy
w ekipie naszych Skrzatów.
Na szczególną pochwałę zasługuje utrzymanie się przy piłce,
dobre prowadzanie oraz mocne pojedynki 1×1. Efektem tego były
celne uderzenia na bramkę i zdobyte gole. Brawa dla młodych
piłkarzy za sportowa postawę i rywalizację, a gospodarzom za
zaproszenie.
nr 369

Kadra MOSiR Dukla: Natan Fara, Alan Fara, Hubert
Szwast, Amelka Zimny, Laura Świątek, Dawid Woźniak, Kuba
Dereniowski, Filip Szydło, Krystian Ukleja, Szymon Jurczyk,
Marcel Kasprzycki
Daniel Ożga
Fot. str. 14
str. 15

OGŁOSZENIA

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI informuje

Turniej ADR Kolejarz CUP oraz towarzysko
z Wilczkami
Chłopcy z rocznika 2010 udali się do Zagórza aby reprezentować MOSIR Dukla na turnieju organizowanym przez szkółkę
Piłkarską Kolejarz Zagórz.
Do rozgrywek przystąpiło 8 zespołów, a zmagania rozegrano
systemem każdy z każdym.
Niestety nasz występ w zawodach nie należał do udanych.
Zabrakło koncentracji w obronie oraz skuteczności w ataku. Ostatecznie z 7 rozegranych spotkań zwyciężamy tylko trzy razy resztę
spotkań przegrywamy. Dzisiejszy turniej obnażył nasze słabości
i pokazał ile jeszcze jest do poprawy. Przyjmujemy lekcje z pokorą, trenujemy uczymy się i bawimy dalej.
MOSIR Dukla – Kolejarz Zagórz II 1-0 (Stec)
MOSIR Dukla – Kolejarz Zagórz I 1-0 (Potyra)
MOSIR Dukla – Wilczki Lesko 0-1
MOSIR Dukla – Orzełki Brzozów 1-3 (Aszklar)
MOSIR Dukla – Remix Niebieszczany 1-5 (Potyra)
MOSIR Dukla – Ekobal Sanok 0-1
MOSIR Dukla – UKS Grabówka 4-0
(Potyra x2, Grałek, Aszklar)

II miejsce na Turnieju
Bożonarodzeniowym
w Sieniawie
Druga grupa chłopców z rocznika 2011 wzięła udział
w zawodach organizowanych przez Start Rymanów. W turnieju
wzięło udział sześć drużyn. Start Rymanów, Start Rymanów ll,
Niedźwiadki Lubatowa, Przełom Besko, AP Wiki Sanok. Dobra
gra, niezłe wymiany podań, wygrane pojedynki 1×1 oraz utrzymywanie się w przy piłce, sprawiły że wygrywamy cztery mecze.
Tylko w jednym musimy uznać wyższość rywala co sprawia że
przegrywamy w końcowej klasyfikacji z gospodarzami turnieju,
jedynie w bezpośrednim pojedynku z taką samą liczba punktów.
Szczegółowe wyniki turnieju na aplikacji FCapp – turnieje i sparingi piłkarskie.
Brawa za dzisiejsze zmagania dla całego rocznika.
Wyróżnienia indywidualne :
Szymon BIK otrzymał statuetkę MVP Turnieju a Kevin Patla
otrzymał nagrodę dla wyróżniającego się zawodnika z naszego
zespołu.
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie.
Kadra zespołu:
Aszklar Hubert, Rąpała Krzysztof, BIK Szymon, Kochanik Igor, Głowacki Igor, Patla Kevin, Szwast Oliwier
Piotr Drozd
Fot. str. 23
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MOSIR Dukla w dniu dzisiejszym reprezentowali:
Wróbel Kacper, Majer Adrian, Potyra Adam, Grałek Maciej, Stec Łukasz, Kozubal Jakub, Pelczar Michał, Aszklar
Hubert.
W niedzielne przedpołudnie zawodnicy MOSIR Dukla z rocznika 2014 wspomagani przez kilku chłopców z rocznika 2015
rozegrali sparing z kolegami ze Szkółki Pilkarskiej Wilczki Lesko. Blisko dwie godziny gry przełożyło się na mnóstwo bramek
i jeszcze więcej ciekawych akcji. Emocje towarzyszyły nam cały
czas a licznie zgromadzeni rodzice mogli wspierać swoje pociechy z trybun.
Piotr Drozd
Fot. str. 14

Rywalizacja w Krośnie
Koniec kalendarzowego roku to pracowity czas dla naszych
siatkarek. Każda grupa w ostatnich tygodniach brała udział w jakimś turnieju bądź meczach sparingowych. Dzięki zaproszeniu na
mikołajkowy turniej przez Karpaty MOSiR Krosno jako pierwsze
na parkiet wyszły najmłodsze zawodniczki naszej sekcji z roczników 2011 i 2012. Miejsca w tym przypadku miały drugoplanowe
znaczenie, a najważniejsza była rywalizacja, gra z zespołami
z Krosna. Tydzień później również do Krosna udały się dziewczęta
z rocznika 2010. Tym razem rywalizowały w 3-kach. Miejsce na
podium zdobyły: Anita Olszyk, Kamila Jędrzejczak, Karolina
Szczepanik plasując się na miejscu III.
W tym samym czasie w Dukli odbywał się Turniej z okazji
Dnia Niepodległości o puchar Dyrektora MOSiR. W zawodach
udział wzięło 7 drużyn. Zwyciężył UKS Dębowiec, miejsce II
dla Karpaty MOSiR Krosno 1. Na miejscu III MOSiR Dukla I
w składzie: Kinga Długosz, Anna Urbańska, Ewelina Gonet, Wiktoria Paszek, Kinga Węgrzyn, Martyna Belczyk, Julia Kalińska.
Na miejscu VI turniej zakończył drugi zespół z Dukli w składzie:
Izabela Szczepanik, Eliza Kowalska, Natalia Tyburcy, Roksana
Bazan, Karolina Bołas, Marzena Witkowska, Urszula Jakieła,
Klaudia Bałuta, Magdalena Piróg. Na koniec swoje siatkarskie
umiejętności miały okazje sprawdzić zawodniczki z rocznika
2009, które najpierw udały się do Dębowca, a następnie do Nowego Żmigrodu by rywalizować w 4-kach. Przed zawodniczkami
jeszcze ostatnie treningi w tym roku. Roku pełnym sukcesów,
rozwoju sportowego dziewcząt, podnoszenia ich siatkarskich
umiejętności na jeszcze wyższy „poziom”. Miejmy nadzieje,
że praca, którą wykonują na zajęciach przyniesie podobne sukcesy
i emocje w nowym roku.
Damian Leśniak
Fot. str. 23
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Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r, poz. 1899 ze zmianami), § 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

PRZETARGI
Cena wywoławcza wynosi 130 300,00 zł (wartość netto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 13 100,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 15 lutego 2022 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
przetarg ustny nieograniczony
wyżej wysokości.
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 10 lutekomunalnego Gminy Dukla:
go 2022 r. - na konto nr: 13 1130 1105 0005 2141 2520
0038 Bank Gospodarstwa Krajowego. Za dzień wniesienia
- działka nr 344 o powierzchni 0,5425 ha, położona w wadium uważa się datę wpływu środków na konto Gminy
Dukli objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00063306/7, zgod- Dukla.
nie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne- Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie
go położona jest w terenie oznaczonym symbolem „MN”- nieruchomości.
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka
położona jest na obrzeżu zabudowy miejskiej, w sąsiedz- Wpłacone wadium zostanie:
twie otwartych terenów rolnych. Do działki nie ma prawnie - zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająwydzielonej drogi dojazdowej. Nieruchomość jest wolna ca wadium wygra przetarg
od obciążeń.
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysłu- przetargu w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
guje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komiart. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nierucho- sji przetargowej:
mościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami) upłynął
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
dnia 7 grudnia 2021 r.
- 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 uczestniW sobotnie przedpołudnie zawodnicy naszej sekcji rywalizowali ków, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaofew Turaszówce, w Świątecznym Turnieju Halowym rocznika 2011. rował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
Chłopcy rozegrali łącznie 5 spotkań z czego zwyciężyli dwa razy raz wywoławczej.
zremisowali i dwa razy przegrali. Taki bilans dał nam 3 miejsce na koniec W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony
zmagań. Występ należy uznać za udany biorąc pod uwagę to, iż pojecha- zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia
liśmy w mocno okrojonym składzie. Reszta zawodników z rocznika 2011 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
w tym samym czasie rywalizowała na turnieju w Sieniawie. Mimo dwóch cudzoziemców ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.
porażek pokazaliśmy się z dobrej strony, grając solidną piłkę. Stwarza- 2278 z póź.zm.), do zawarcia umowy notarialnej
liśmy dużo sytuacji bramkowych utrzymując się przy tym długo przy sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłopiłce. Niestety zdarzało się nam tracić gole po prostych błędach. Zespoły żyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika
z Krosna były dzisiaj poza zasięgiem. Występ w turnieju pokazał nam że z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
mamy nad czym pracować.
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zaIndywidualne wyróżnienie “najlepszy obrońca” otrzymał
warcia umowy notarialnej w ustalonym terminie poMichał Chłap.
woduje przepadek wpłaconego wadium.
Wyniki naszego zespołu:
Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupMOSIR DUKLA – Polonia Kopytowa 2 – 2 (Pelczar x 2)
na- sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 37
MOSIR DUKLA – Koniczynka Krosno 5 – 0 (Zimny x3,
a (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 28 września
Pelczar, Gac)
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z póź.zm.).
MOSIR DUKLA – Zamczysko Odrzykoń 1 – 0 (Pelczar)
Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania
MOSIR DUKLA – Karpaty Krosno 1 – 4 ( Chłap )
przetargu z uzasadnionych przyczyn.
MOSIR DUKLA – AP Vivio Krosno 1 – 6 ( Chłap )
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości
W dniu dzisiejszym MOSIR Dukla reprezentowali:
Zygmunt Sebastian, Zimny Alan, Chłap Michał, Bobula Kornel, ponosi nabywca.
Gac Franciszek, Pelczar Michał
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomoPiotr Drozd ści można uzyskać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego
Fot. str. 23 w Dukli lub pod nr telefonu (13) 432 91 13.

„OD MAŁEGO NA CAŁEGO”
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Historia przemysłu naftowego
na podkarpaciu
Ropa naftowa znana była na podkarpaciu już w XVI wieku, służyła głównie
jako surowiec do produkcji smarowideł do osi wozów i jako lekarstwo. Już wtedy
powszechny był zawód smolarza, wyrabiającego i handlującego smarowidłem, jeżdżącego od wsi do wsi.
Jan Kasprowicz napisał nawet
wiersz o smolarzach, cytuję tu fragment:
Od gorczańskiej strony
Zjechał do wsi naszej
Naród osmolony.
Jasne mają oczy,
Poczerniałe twarze:
Jadą przez wieś, jadą
Gorczańscy smolarze.
Jadą przez wieś, jadą
Te wesołe chamy,
Nucą: „Mamy smarowidło,
Maź wyborną mamy!
Komu trzeba mazi,
Niech z domu wyłazi!
Smaruj, smaruj wóz, sąsiedzie,
Kto smaruje, ten też jedzie —
Mazi! mazi! mazi!“

Stosowano ją również do oświetlenia, w XVI wieku Krosno otrzymało
przywilej na oświetlenie ulic mieszaniną
oleju skalnego. W Bieczu natomiast używano ropy do sygnalizacji świetlnej i do
innych celów związanych z obronnością
miasta.
Pierwsza wzmianka o ropie naftowej
pochodzi z 1472 roku, a opisy jej
użytkowania zaczynają pojawiać się
w XVI wiecznych dziełach farmaceutycznych. Najstarszy taki opis pochodzi
z 1534 roku w księdze „O ziołach i mocy
ich” Stefana Falimierza. Kilkadziesiąt
lat później „Herbarz polski” Urzędowskiego podaje informacje o asfalcie
i wosku ziemnym, z którego wyrabiano
świece. W 1774 roku ukazało się zarządzenie, polecające posiadanie przez
apteki nafty, jako leku obowiązkowego.
Pierwszy szerszy opis, dotyczący za-

Kopalnia ropy naftowej w Wietrznie (zdjęcie z arch. p. Agnieszki Jaracz-Woźniak)
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Kalendarium zdarzeń różnych
Z Dukli i okolic

równo wydobywania ropy jak i jej miejsc
występowania wykonał Stanisław Staszic w swym dziele „O ziemiorództwie
Karpatów…” w 1819 roku. Ropa zwana
była wtedy powszechnie porkurą lub
skałoolejem. W tym dziele wymienił
on wiele miejscowości między Jasłem
a Sanokiem, w których natrafiono na
ropę między innymi: Bóbrkę, Ropę, Libuszę, Iwonicz, Klimkówkę, Wietrzno.
W dziele Staszica znajdziemy również
opis prymitywnej eksploatacji wycieków
ropy. Doły, w których oddzielano ropę
od wody nazywano kałabaniami. Istnieją
również wzmianki o kopaniu ropy w okolicach Drohobycza już w XVII wieku,
a w XIX wieku w okolicach Stanisławowa
istniało 75 studni i 30 koło Borysławia.
Jednakże właściwy początek rozwojowi
kopalnictwa i przemysłu naftowego dało
skonstruowanie lampy naftowej przez
Ignacego Łukasiewicza oraz opracowanie przez niego destylacji ropy naftowej.
Źródła historyczne mówią, że pierwsze
udane próby oczyszczania ropy przeprowadził kilkadziesiąt lat wcześniej Józef
Hocker, z pochodzenia Czech, urzędnik
w salinach (miejscach gdzie pozyskiwano sól) w okolicach
Drohobycza.
Zaczął
wydobywać ropę koło
Truskawca, gdzie uruchomił w 1815 roku
małą rafinerię, dostarczającą
łatwopalny
płyn do kaganków. Na
skutek nieszczęśliwego
zbiegu okoliczności,
Hocker stracił majątek, wkrótce zmarł,
a jego osiągnięcia poszły w zapomnienie.
Twórca
polskiego
przemysłu naftowego
Ignacy
Łukasiewicz, którego 200.
rocznicę urodzin obchodzimy w 2022 roku,
pierwsze eksperymenty
z ropą naftową prowadził w laboratorium
nr 1/2022

Warszawa, grudzień 1816 roku.
(Trakty i mosty w Galicyi). (…) Galicya
winna piękne drogi geniuszowi P. Jana
Gross, ten zasłużony urzędnik powierzone
miał sobie roboty koło dróg publicznych w
cyrkułach Znaimskim i Iglawskim od 1763
do 1771 roku, które z naywiększą dla siebie
zaletą dopełniał. Po zaięciu Galicyi w 1772
Hrabia Wrbna kanclerz królestw Galicyi
i Lodomeryi przełożył Maryi Teressie, że
kray ten przez 10. lat żdnego dochodu skarbowi i publicznemu czynić nie może. Lecz
że całkowity dochód 4 milionów na użytek
i ulepszenia przeznaczyć należy. Kanclerz
Wrbna zapytał się Grossa, wieleby potrzebował na zrobienie dróg w Galicyi, Gross
w skutku takowego zapytania kray ten
cały zwiedził, a zrobiwszy na probę drogę
między Janowem a Lwowem, pokazało się
że koszt sążnia iednego drogi nie wynosił
iak 2 reńskie, trwałość zaś i dobrą iey budowę doświadczenie 40. letnie dowodzi.
W r. 1775 Gross mianowany został Dyrektorem Jeneralnym budowy dróg w Galicyi
i Lodomeryi z pensyą 1500 ryńsk. i 5.
Ryńsk. dyet dziennych, zamiast których mu
późniey 800. ryńsk. wyznaczono. Odebrał
rozkaz zrobienia drogi na Duklę i Wyrowę
do Lwowa, ze Lwowa zaś na Sryy, We-

recko aż do Munkacza, na którą 100 000
ryńskich corocznie przeznaczono lubo
Grossowi z początku dla szczupłey zapłaty.
(…) (Liczba mostów wystawionych na 250
milach drogi murowaney i koszta na to
wyłożone). Gross ogółem przeszło 3 000
mostów i kanałów tak murowanych iako
i drewnianych na tey przestrzeni kraiu wybudował; celnieysze zaś są: 1775 Most pod
Duklą na Jasiołce 20 sążni długi, kosztował
3 000 ryńskich, 1776 W Iskrzynie pod Krosnem na Wisłoce, 20 sążni długi 3 000 ryńskich, 1777 do 1779 Most pod Przemyślem
84 sążni długi 40 500 ryńskich, 1780 pod
Kaleszą przez Wir Rzekę 20 sążni 3 000
ryńskich, 1782 pod Tarnowem na Białey
30 sążni 8 400 ryńskich, 1783 pod Rzeszowem na Wisłoce 20 sążni 3 000 ryńskich,
1784 pod Trochinią pod Myślenicami ku
Bochni idąc 37 sążni 3 500 ryńskich, 1789
Między Czerniowicami i Suczawą 18 sążni
2 400 ryńskich, 1789 w Suczawie 60 sążni
14 000 ryńskich. Ogółem 80 900 ryńskich.
(…).

lwowskiej „Apteki pod Gwiazdą” Piotra
Nikolascha, w której pracował. Stosował
ropę jako składnik różnych maści, ale
próby wykorzystania jej do oświetlenia
nie sprawdzały się. Po dwuletniej praktyce w aptece we Lwowie udał się do
Krakowa, gdzie podjął studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Studiował tam 3 semestry w latach
1850-1851. Studia dokończył w Wiedniu, 30 lipca 1852 roku zdał egzamin
i na podstawie dwuletnich studiów i
napisanej pracy „Baryta et Anilinum”
został magistrem farmacji. Po studiach
wrócił do Lwowa, do apteki Piotra Nikolascha i rozpoczął pracę w charakterze
prowizora. Razem z nim pracował prowizor magister Jan Zeh. Łukasiewicz razem z Zehem w latach 1852-1853 dokonali destylacji ropy naftowej i otrzymali
z niej produkt zwany naftą świetlną. Fakt
ten stał się początkiem polskiego prze-

mysłu naftowego. Już na początku 1853
roku Łukasiewicz polecił blacharzowi
lwowskiemu Adamowi Bratkowskiemu
sporządzić lampę wg. swojego projektu,
w której przez spalanie nafty można było
uzyskać światło. Ponad pół roku trwały
zabiegi o szersze zainteresowanie się
lampą, wreszcie gdy szpital lwowski użył
jej przy przeprowadzeniu nagłej operacji
w nocy, napłynęły pierwsze zamówienia
na naftę i lampę. Łukasiewicz przeniósł
się do Gorlic, gdzie wydzierżawił aptekę,
i w jej piwnicach urządził destylarnię
ropy, której dostarczano mu z pobliskich
wsi. Za jego przykładem pozakładano
w okolicy wiele małych, prymitywnych
destylarni. Niedługo po przybyciu Łukasiewicza do Gorlic, doszło do niezwykle
ważnego wydarzenia – zawiązania się
pierwszej na świecie spółki naftowej.
Dwaj ziemianie z okolic Krosna, Karol
Klobasa właściciel Zręcina i Bóbrki oraz
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Pamiętnik Warszawski 1816.12 nr t6
Lwów, 6 styczeń 1817 roku. (Szkoła).
Dla lepszego uposażenia szkoły gminny
w miasteczku Dukli, w Cyrkule Jasiel-

skim, ofiarowała tameczna Chrześciiańska
Gmina mieyska roczną składkę 30 Zr,
a Gmina Żydowska 50 Zr. (…).
Gazeta Lwowska 1817.01.06 nr 4
Warszawa, 30 lipiec 1822 roku. (Iaskinie) (…) Wiele jest podobnych pieczar
w Galicyi, osobliwie wśród Bieszczadów.
Tak n. p. w Górze Cergowskiey pod Duklą
na granicy węgierskiey są ogromne iaskinie, o których lud okoliczny rozmaite wieści opowiada. Przystęp do nich iest trudny;
spuszczać się potrzeba prawie pionowo,
w znaczną głębokość, do kilkudziesiąt
sążni. Są szlady iż te iaskinie były w dawnych czasach zamieszkane. Przy niektórych
otworach są kamienie na wapnie osadzane.
Może w głębi znalazłyby się różne zabytki
starożytności. (…).
Gazeta Literacka 1822.07.30 nr 25
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.

Tytus Trzecieski, właściciel Polanki koło
Krosna i Miejsca Piastowego wiedzieli
o wyciekach ropy w lasach w Bóbrce,
w których często polowali. Skontaktowali się z Łukasiewiczem, któremu zaproponowali wspólne wydobycie ropy,
przy czym funkcje dyrektora spółki
pełnił Ignacy Łukasiewicz. Pierwsza kopalnia spółki, szyb „Wojciech”, powstała
w 1854 roku w Bóbrce. Na pamiątkę
tego ważnego wydarzenia w polskim
przemyśle naftowym , Ignacy Łukasiewicz postawił w 1872 roku w Bóbrce
obelisk, na którym znajduje się następujący napis: Dla utrwalenia pamięci założoney kopalni oleyu skalnego w Bóbrce
w r.1854. Ignacy Łukasiewicz.
Cdn.
Przygotowała:
Krystyna Boczar-Różewicz
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W pasiece

Łowiectwo i ekologia

Styczeń w łowisku

Ramki w ulu wcześniej i obecnie
Styczeń to czas, w którym pszczelarze muszą zacząć myśleć o pracach, które
czekają ich w nadchodzącym sezonie.
Do tych prac potrzebne będą ramki.
W czasie ich poddawania ilość prac jak
i ich terminowość nie pozwoli na ich
produkcję. Okres zimy jest właściwym
czasem do ich wykonania. Obecnie nikt
sobie nie wyobraża racjonalnej gospodarki pasiecznej bez ramki. Jednak tak nie
było od początku. W barciach pszczoły
budowały plastry przytwierdzone do
górnej ściany barci. Nikt nawet nie myślał wtedy, że może być inaczej. Plaster
w barci oprócz tego był przymocowany
do ścian bocznych. Rzadko kiedy był
prosty, a manewrowanie nim było niemożliwe. Chcąc pozyskać miód plastry
należało podcinać. W latach 1834 -1835
nasz rodak ks. Jan Dzierżon w ulach typu
Christa zastosował po raz pierwszy snozy.
Snoza to tak by można powiedzieć tylko
górna beleczka ramki. Pszczoły właśnie
do niej przymocowywały plaster tzn.
jego górną cześć. Boki plastra nadal były
przymocowane do ścian ula. Wystarczyło
tylko odpowiednim nożem odciąć boki
i plaster stawał się ruchomym. To pomysł
w pszczelarstwie na miarę odkrycia koła.
Jednak miał on wielu przeciwników.
Możliwość operowania plastrem została
doceniona przez wielkich w pszczelarstwie. Dzierżon znał realia i wiedział, że
zwykłych chłopów nie stać na budowanie
uli z desek, więc opracował sposób montowania snoz w kłodach i to w stojących

jak i leżących. Już samo stosowanie
desek w kłodach w celu uzyskania zbliżonych kształtów plastra dla ówczesnych
pszczelarzy okazywał się kosztem przekraczającym ich możliwości. Największym oponentem rozwiązań Dzierżonia
był Niemiec baron August von Berlepsch,
którego trzeba uznać za twórcę ramek. To
on dodał do snoz pozostałe trzy beleczki.
Miał jednak nadal poważny problem.
Odstęp ramek od ścian ówczesnych uli
był niejednolity i to w jednym ulu. I tak
pszczoły albo za pomocą kitu albo dzikiej
zabudowy dalej przymocowywały ramki
do ścian ula. Ramka stanowi już wyposażenie ula od około 180 lat. Obecnie
wiemy, że ramki muszą znajdować się w
odległości od ścian ula nie większej niż
7,5 mm. Bo większą przestrzeń pszczoły
zabudują woszczyną. Natomiast mniejszą
mogą przykitować.
Teraz ramki ulowe wyposażamy
dodatkowo w rowek na dolnej i górnej
beleczce. Pozwala on schować się drutowi, stanowiącemu wzmocnienie plastra. Dzięki temu podczas czyszczenia
ramki dłutem nie przetniemy go i będzie
mógł spełniać swoją funkcję. Dodatkowo mocujemy w ramkach odstępniki.
Uniemożliwiają one uderzanie ramek
o siebie podczas transportu lub przenoszenia. „Pilnują” również stałych odstępów między ramkami. Jeżeli stosujemy
nóż do odsklepiania plastrów odstępniki
będą nam przeszkadzać. Rozwiązaniem
są ramki hoffmanowskie. Modyfikacja

tych ramek polega na poszerzaniu górnej
części beleczek bocznych z wymiaru 25
mm do 35 mm na długości 8 cm. Dzięki
temu mamy stały odstęp plastrów od
siebie. Jednak wadą tego rozwiązania
jest kitowanie ramek w miejscu styku.
W pełni sezonu, jak mamy już wszystkie
ramki w ulu, możemy mieć dość poważną
trudność w wyjęciu pierwszej ramki podczas przeglądu.
Kolejnym rozwiązaniem, to ramki wykonane z tworzywa sztucznego. Jednak
mimo swoich zalet mają dość poważne
wady ograniczające ich popularność. Jeśli
chodzi o tworzywo sztuczne zastosowane
w ramkach to hitem okazały się beleczki
boczne, ale mają one zastosowanie tylko
w ramkach niskich. Niemożność zastosowania drutu jako zbrojenia plastra, jest
odbierane jako ich wada.
Chociaż ramka w ulu przyniosła
zmianę gospodarki pasiecznej to musimy
też mieć świadomość, że przyczyniła się
do szerzenia chorób pszczół, zwłaszcza
zgnilca amerykańskiego. Uruchomienie
plastra spowodowało konieczność większej dbałości o higienę plastrów pszczelich. Do zabiegów pszczelarskich wpisała
się jako konieczność, wymiana plastrów
starych na nowe, o której 180 lat temu
jeszcze nikt nie słyszał. Aby ją sprawnie
przeprowadzić musimy zimą przygotować komplet potrzebnych
Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli
WZP w Rzeszowie

Prawo przy porannej kawie ...

Odmowa wszczęcia postępowania
W myśl art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie
strony lub z urzędu. Organ administracji
publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes strony wszcząć z urzędu
postępowanie także w sprawie, w której
przepis prawa wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę
strony w toku postępowania, a w razie nieuzyskania zgody - postępowanie umorzyć.
str. 20

Datą wszczęcia postępowania na żądanie
strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej.
Zgodnie natomiast z art. 61a Kodeksu
postępowania administracyjnego, gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało
wniesione przez osobę niebędącą stroną
lub z innych uzasadnionych przyczyn
postępowanie nie może być wszczęte,
organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postę-

powania. Na postanowienie to służy zażalenie. Komentowany przepis przewiduje
nie tylko formę odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego, lecz także instytucję odmowy wszczęcia postępowania,
jeżeli przez odmowę rozumieć postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania.
nr 1/2022

To już ostatni miesiąc obecnego sezonu, w którym polujemy
zbiorowo. To właśnie ten rodzaj polowań uchodzi za najciekawszy i najbardziej oczekiwany. Wspólnie spędzony czas na łonie
przyrody i wśród kolegów, daje niezapomniane chwile.
Po 15 stycznia pozostanie czas na indywidualne wyjścia
w teren. Miesiąc ten, jest również doskonałą porą na odstrzał
lisów. Polowania z wabikiem są okazją do polepszenia naszych
technik i wabiarskich umiejętność.
W terenie zwracajmy uwagę na kłusowników. Pomimo częstych działań oraz organizowanych akcji, nadal pozostają zmorą
łowisk.
Styczeń to również czas dokarmiania zwierząt. Regularny
wywóz paszy przyzwyczaja zwierzęta, do korzystania z usytuowanych w łowisku podsypów, paśników czy lizawek. Pomóżmy
przetrwać mieszkańcom lasów, ten trudny zimowy okres.
W styczniu polujemy na:
– jelenie szlachetne: byki i cielęta cały miesiąc, łanie do 15.01.
– jelenie sika: byki, łanie i cielęta do 15.01.
– daniele: byki cały miesiąc, łanie i cielęta do 15.01.
– sarny: kozy i koźlęta do 15.01.

Zgodnie z wyrokiem z dnia 7 grudnia
2021 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, sygn. akt I SA/Gd
1284/21, zastosowanie art. 61a § 1 k.p.a.
powinno być ograniczone do sytuacji, gdy
żądanie wszczęcia postępowania zgłoszone zostało przez podmiot oczywiście
nieuprawniony, a stwierdzenie tego nie
wymaga prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Oparcie jednak takiej odmowy na
nieprecyzyjnej przesłance, jaką jest niemożność wszczęcia postępowania z „innych uzasadnionych przyczyn”, budzi
zasadnicze wątpliwości, ponieważ odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego, gdy osoba żąda jego wszczęcia, powinna być oparta na przejrzystych
przesłankach procesowo-prawnych. Według orzecznictwa „inne uzasadnione
przyczyny” to „przypadki pierwotnej
bezprzedmiotowości postępowania, tj.: a)
wniesienie żądania przez osobę niemającą zdolności do czynności prawnych,
b) wniesienie żądania w sprawie, która
nie podlega załatwieniu w formie decyzji administracyjnej. Można tu wyróżnić
następujące przypadki: – sprawa należy
do zakresu działania organów administracji, ale podlega załatwieniu w innej formie
niż decyzja, np. w formie czynności materialno-technicznej, aktu stanu cywilnego
lub zaświadczenia, – sprawa ma charakter
administracyjny, ale dane uprawnienie lub
obowiązek wynika wprost z ustawy (lub
wydanego na jej podstawie aktu normanr 369

Zimowe dokarmianie.

– dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, lochy
do 15.01.
– muflony: tryki cały miesiąc, owce i jagnięta do 15.01.
– tchórze i kuny
– lisy, jenoty, norkę amerykańską i szopa pracza
– piżmaki
– zające szaraki i dzikie króliki, tylko w drodze odłowu do 15.01.
– bażanty: koguty, kury (wyłącznie na terenach OHZ bażanta)
– kuropatwy tylko w drodze odłowu do 15.01.
– gęsi: wyłącznie na terenach woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, i dolnośląskiego, zbożowe i białoczelne do 31.01, gęgawy do 15.01.
Bartosz Szczepanik

tywnego) i nie wymaga konkretyzacji (rozstrzygnięcia) w formie decyzji, – sprawa
ma charakter administracyjny, ale nie jest
objęta w ogóle regulacją administracyjnoprawną (np. korzystanie z wód niewykraczające poza korzystanie powszechne
w granicach określonych przepisami prawa
wodnego; wpłaty na fundusze społeczne
oparte na zasadzie dobrowolności), – sprawa nie ma charakteru administracyjnego, lecz cywilnoprawny i załatwiana jest
w formie umowy albo jednostronnej czynności cywilnoprawnej, c) wniesienie żądania w sprawie rozstrzygniętej już decyzją, d) wniesienie żądania w sprawie,
w której toczy się postępowanie przed
właściwym organem administracji, e)
wniesienie żądania po upływie terminu
określonego w ustawie dla dochodzenia
określonych praw (przedawnienie materialnoprawne). Do innych uzasadnionych
przyczyn odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego należy żądanie

stwierdzenia nieważności decyzji, od której skargę oddalono prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego (wyrok
NSA z 10.10.2012 r., II OSK 1087/11).
Jak wskazuje Wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach z dnia
1 października 2021 r., sygn. akt II SAB/
Gl 68/21, odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie art.
61a § 1 k.p.a. z „innych uzasadnionych
przyczyn” nie może być rozumiana jako
sytuacja, w której odmawia się wszczęcia
postępowania na podstawie oceny materialnoprawnego elementu sytuacji prawnej
obywatela. Chodzi tu o przyczyny natury
formalnej.
Celem instytucji odmowy wszczęcia
postępowania administracyjnego jest uniemożliwienie prowadzenia takiego postępowania, którego rezultat (decyzja administracyjna) byłby obarczony wadą istotną.
Natalia Belcik
Radca prawny

Sprzedam działkę budowlaną
o powierzchni 34a,
położoną w Zboiskach
Kontakt: 604 439699
lub 17 77 29 018
str. 21

Jemioła daje moc
Zazwyczaj przynoszona do domów w okresie przedświątecznym, z uwagi na – jak dawniej wierzono – jej magiczną
dla ludzi moc. Jej liczne występowanie osłabia jednak drzewa.
Jemioła pospolita, półpasożyt bytujący na drzewach,
w ostatnich latach zwiększa swój areał na terenie Podkarpacia. Do
niedawna w lasach regionu żyła niemal wyłącznie na jodłach, od
kilku lat coraz śmielej zasiedla drzewostany sosnowe.
Jemioła ma zdolność do fotosyntezy, a z drzewa żywiciela pobiera tylko wodę i sole mineralne, stąd uważa się, że jej wpływy
na drzewa jest minimalny. Jednak w ostatnich latach, w związku
z występującą od 2015 roku suszą, obserwowany jest istotny jej
wpływ na kondycję roślin żywicielskich. Na północy regionu
jemioła opanowała spore obszary lasów sosnowych. W takiej
sytuacji, korzystając z wody żywiciela, jemioła doprowadza do
osłabienia i w efekcie do obumierania drzewa.
- W 2019 roku w lasach administrowanych przez krośnieńską
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych zinwentaryzowano
2 tys. 317 ha drzewostanów iglastych uszkodzonych przez jemiołę
w stopniu powyżej 10 proc. redukcji aparatu asymilacyjnego. Najwięcej w nadleśnictwach Tuszyma – 1294 ha, Leżajsk – 515 ha
i Mielec – 289 ha. W 2020 roku te wielkości nieznacznie wzrosły. Ogólna powierzchnia drzewostanów uszkodzonych na terenie
RDLP w Krośnie sięga 2,4 tys. ha, w tym sosnowych 1953 ha,
a jodłowych 455 ha – wylicza Tomasz Najbar, główny specjalista ds. ochrony lasu w RDLP w Krośnie – Ten rok był dość obfity
w wodę, co sprawiło, że nie pogorszyła się kondycja drzewostanów
zasiedlonych przez jemiołę.
Leśnicy nie zamierzają wyeliminować jemioły z podkarpackich lasów, a jedynie ograniczyć jej szkodliwe działanie. Na
liczniejsze pojawianie się rośliny patrzą w szerszym kontekście,
bowiem sama inwazja tego pasożyta jest tylko wskaźnikiem wahań warunków pogodowych. Leśnicy w południowo-wschodniej
Polsce od wielu już lat podejmują działania planistyczne w celu
przekomponowania składu gatunkowego lasu na bardziej zróżnicowany, odporniejszy na coraz bardziej zauważalne zmiany
klimatyczne.
Niegdyś wierzono, że jemioła to magiczne ziele o wielkiej
mocy, chroniące przed złymi duchami i zapewniające w domu
dostatek i pomyślność. Dlatego jej gałązki pojawiały się w okresie
zimowym w chłopskich chatach. Dziś stanowi rodzaj afrodyzjaku
– całowanie pod nią uważane jest za wróżbę szczęścia w miłości.

W krainie rondla i patelni

Jemioła daje moc

Rywalizacja w Krośnie

RIBBOLITA TOSCANA
To bardzo popularna i pożywna zupa, spożywana często,
szczególnie, w Toskanii.
Porcja na 4 osoby.
Składniki:
• 2 szklanki ugotowanej białej fasoli
(może być z puszki i może być też czerwona fasolka)
• 1/4 szklanki oliwy z oliwek
• 1 łyżka posiekanego czosnku
• 1 łyżka posiekanego rozmarynu
• 1 duża cebula, obrana i posiekana
• 2 marchewki, posiekane w kostkę
• 2 ziemniaki, pokrojone w kostkę
• 2 selery naciowe, posiekane
• ¼ główki małej kapusty – cavolo nero lub jarmuż
(grubo posiekane)
• 1 puszka pomidorów bez skóry
• 2 szklanki rosołu czy bulionu z kurczaka
• czerstwy chleb i tarty parmezan
Wykonanie:
Zmiksować na gładką masę jedną szklankę fasoli. Odstawić
ją na bok. Przez około 20 minut w garnku z grubym dnem delikatnie dusić czosnek, rozmaryn, cebulę, seler, marchewkę i kapustę na oliwie z oliwek, mieszając od czasu do czasu. Dodać
całą, odstawioną i wcześniej roztartą fasolę, bulion, ziemniaka
i pomidory. Dusić na wolnym ogniu jeszcze przez godzinę.
Można na koniec wrzucić chleb i gotować jeszcze chwilę (lub
chleb osobno już do gotowej zupy). Doprawić do smaku solą,
pieprzem i peperoncino. Posypać parmezanem i wlać łyżkę
oliwy z oliwek na surowo.

Od małego na całego

Korona sosny zasiedlonej przez jemiołę
Fot. Tomasz Najbar

Remont budynku
przy ul. Cergowskiej 1

Zawodnicy MOSiR Dukla

Fot. [arch. MOSiR Dukla]

Smac zne go!

Jemioła jest rośliną półpasożytniczą; wodę i sole mineralne pobiera
od drzewa-żywiciela. Ma też właściwości lecznicze. Chętnie jest zjadana
przez ptaki, np. jemiołuszki. Dzięki nim krzew może się rozmnażać
i przenosić na duże odległości.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie, fot. str. 23

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

Odnowiona elewacja zachodnia i południowa

Fot. kbr

II miejsce na Turnieju
Bożonarodzeniowym

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.

Złota myśl J
str. 22

Ilu w Chinach jest Chińczyków, ilu w Danii jest Duńczyków,
ile w Polsce jest bocianów, ile w Turcji jest dywanów,
ile piasku jest w Maroku, tyle szczęścia w Nowym Roku!!!

Podczas wręczania medali dukielskim zawodnikom
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Dukla - wczoraj i dziś

Fot. kbr
Dom Rabina - 2021 r.
Dom Rabina - 2017 r.

Fot. [arch. Kszysztofa Bałona]

Krzysztof Bałon
- pszczelarzem roku 2021

Dyplom potwierdzający
przyznane miejsce
wydany przez Akademię
Pszczelarstwa

Wyróżnieni pszczelarze z Polski podczas ceremonii
rozdania nagród w Akademii Pszczelarstwa

Konferencja
„Zobaczyć Beskid Niski”

Pierwsze przejście ścieżki

Fot. kbr

Podczas prezentacji p. Tomasza Maruszewskiego z PEFRON

Kalendarium zdarzeń
różnych z Dukli i okolicy
Strony tytułowe obu tomów wydanego ostatnio XVI tomu Dukielskiej Biblioteki
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