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Promocja Gminy Dukla

na targach turystycznych we Wrocławiu
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Wszystkim Mieszkańcom Gminy Dukla
składamy w tym trudnym
dla nas wszystkich czasie
szczególnie serdeczne i gorące życzenia
Zdrowych, pełnych radości,
wiosennego optymizmu
i poczucia bezpieczeństwa
Świąt Wielkanocnych.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dukli
str. 2
Mariusz Folcik

Burmistrz Dukli
Andrzej Bytnar

Uchodźcy z Ukrainy
w gminie Dukla
Wojna na Ukrainie trwa od 24 lutego 2022 roku, Ukraińcy
bronią się dzielnie już ponad miesiąc, mimo planowanego przez
Federację Rosyjską blizkriegu. Z bombardowanych miast uciekają ludzie, przede wszystkim matki z dziećmi i osoby starsze.
Nasze województwo, podobnie jak lubelskie, jest województwem w którym znajdują się punkty recepcyjne przyjmujące
uciekających uchodźców z Ukrainy. Do tej pory do Polski
przybyło 2,344 tys. osób uciekających przed wojną.
W gminie Dukla znajduje się około 200 uchodźców (ta
liczba jest bowiem ruchoma, ale oscyluje koło 200), których
przyjęli do swoich domów mieszkańcy naszej gminy. Od
początku wojny trwają u nas zbiórki najpotrzebniejszych dla
uchodźców rzeczy, którzy często zabrali z sobą jedną walizkę,
a z ubrań mieli tylko to w co byli ubrani. Zgromadzone z przeprowadzonych zbiórek rzeczy: żywność, w tym ta z dłuższym
terminem przechowywania, środki higieny osobistej, ubrania
przekazywane są uchodźcom mieszkającym u nas, a część
przekazana na Ukrainę. Zbierano również środki opatrunkowe,
zabawki dla dzieci. Organizatorami zbiórek były Ochotnicze
Straże Pożarne działające w gminie Dukli, Caritas Polska działająca przy SP w Dukli, W pomoc dla uchodźców zaangażowali
się także dukielscy przedsiębiorcy. Zobaczyliśmy jak wielkie
są serca mieszkańców naszej gminy.
Od 16 marca 2022 roku uchodźcy mogą starać się o przyznanie im nr PESEL, który daje im możliwość skorzystania
w pełni z oferowanej pomocy przez polski rząd czy jednostki
samorządu terytorialnego. Dzięki numerowi nasi sąsiedzi zza
wschodniej granicy zyskują również prawo do legalnej pracy
oraz bezpłatnej nauki. W dniach 16-29 marca w biurze ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Dukli nr PESEL nadano 152
osobom, w tym 70 kobietom, 73 dzieciom i 9 mężczyznom.
Aby zapobiec kolejkom są rejestrowani na określoną godzinę.
Rejestracja jednej osoby trwa około 40 minut.
Krystyna Boczar-Różewicz
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Życzenia Świąteczne
Wszystkim miłośnikom przyrody dukielskiej życzymy,
aby ta Wielkanoc była szczególnie ciepła,
pełna nadziei i pokoju.
Maria Walczak
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Zebrane dary w MOSiR Dukla
Fot. Natalia Belcik
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Razem możemy więcej
wiadomości

Promocja Gminy Dukla Nowe kosze
w Dukli
na targach turystycznych we Wrocławiu

W dniach 4-6 marca 2022 odbyły się Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu
Wolnego Wrocław 2022. Uczestniczyło w nich 174 wystawców, w tym 28 z zagranicy z ośmiu krajów. Na 5200 m2 powierzchni wystawienniczej eksponowało
się 116 stoisk. Targi odwiedziło 8 094 osoby (dane na podstawie sprzedanych biletów wstępu).

Stoiska targowe ulokowane były podobnie jak w 2020 roku na Tarczyński
Arena, na wrocławskim stadionie. Gmina Dukla promowała swoje atrakcje turystyczne, turystykę aktywną, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, a także bazę
noclegową i gastronomiczną na stoisku: GMINA DUKLA – BESKID NISKI.
Na stoisku można było się również dowiedzieć o możliwościach spędzenia wolnego czasu w gminie Dukla i okolicy. Największym zainteresowaniem cieszyły się
szlaki rowerowe, piesze, samo miasto Dukla, a także kultura łemkowska. Odwiedzających targi było zdecydowanie więcej w porównaniu do targów z 2020 roku.
Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str. 2

Grochem o ścianę….
Wandalizm w Dukli

O ścieżce „Po Dukli”, która powstała w ramach realizowanego przez
gminę Dukla projektu pt. „Dukla –
Svidnik 360o” pisałam już wielokrotnie. To składający się z 16 przystanków
o długości 13,5 km wytyczony szlak,
który obejmuje atrakcje architektoniczno-przyrodnicze Dukli i okolicy.
Dwa z przystanków znajdują się poza
Duklą. Jeden przystanek z tych dwóch
to - dąb w Cergowej, a drugi to wieża
widokowa na szczycie góry Cergowej,
oddana do użytku w 2018 roku.
W ramach projektu na górnej platformie została zainstalowana luneta
panoramiczna, z której odwiedzający
ją turyści mogą skorzystać za darmo
i cieszyć się pięknymi widokami. Dlatego dziwi fakt, że porysowana została
część okularu. Pytam: W jakim celu?
Komu to służy? Z pewnością nie służy
tym, którzy chcieliby korzystać z lunety zainstalowanej na wieży.
str. 4

To kolejny akt wandalizmu, z którym wszyscy musimy walczyć. Nie
dość, że uszkodzona została optyka
lunety, to schody na wieżę zostały
podziurawione rakami na buty. Można
przecież je ściągnąć, aby nie niszczyć
schodów - są drewniane! Dla chcącego
nic trudnego. Wydaje mi się, że im więcej infrastruktury turystycznej powstaje
w naszej gminie tym więcej obserwujemy aktów wandalizmu. Po raz kolejny
zniszczono Budkę Nietelefoniczną, jak
się okazuje można budkę skopać, chcieć
ją wywrócić, itd., po prostu zniszczyć,
aby nikt nie mógł z niej skorzystać.
Mam wrażenie, że część młodzieży
z Dukli i okolic nie ma żadnych zainteresowań, a jedyne co ich cieszy to niszczenie infrastruktury przygotowanej dla
uatrakcyjnienia naszej miejscowości
i gminy. Apeluję do tych, którym zależy
na atrakcyjności turystycznej naszej
pięknej gminy. Informujcie o aktach
wandalizmu Urząd Miejski w Dukli,

Gmina Dukla zakupiła 20 sztuk kompaktowych koszy ulicznych, które zostały
zmontowane przy ulicy Trakt Węgierski
(19 sztuk, w tym 2 szt. na dworcu autobusowym) i 1 sztukę przy ulicy Kościuszki,
w pobliżu ulicy Cergowskiej.
Nowe kosze wykonane są z materiału
z recyklingu, niekorodującego i wyposażone w bezkluczowy system zamykania
oraz metalowe pojemniki wewnętrzne ze
stali ocynkowanej. Na dwóch sztukach,
zamontowanych na dworcu autobusowym,
znajdują się płytki do gaszenia papierosów.
Tego typu kosze są lokalizowane w miejscach narażonych na korodowanie. Dlatego
też zamontowane zostały przy ul. Trakt
Węgierski, ze względu na bliskość drogi
międzynarodowej, która jest zimą mocno
posypywana środkami rozpuszczającymi
śnieg i lód, a tym samym narażone na korozję. Nowe kosze niekorodujące z pewnością
przetrwają dłużej, aniżeli te już wymienione
wykonane z blachy.
Koszt zakupionych koszy wynosi:
20 511,97 zł.
Dbajmy o kosze!
Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str. 24
policję, zwracajcie uwagę tym, którzy to
robią. Koszt lunety i budki Nietelefonicznej
to 32 tysiące zł, gdyby wandalom lub ich
rodzicom przyszło za to zapłacić następnym
razem, jak sądzę, zastanowili by się nad
tym.
Budka Nietelefoniczna została naprawiona, usunięte zostały również bohomazy.
Dziękujemy!
Apel do policji: A może warto byłoby
wysłać od czasu do czasu patrol na dworzec
autobusowy!!!! Zobaczcie zniszczenia na
zdjęciach!!!!
Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str. 12
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Podsumowanie rocznej współpracy Gminy Dukla
z organizacjami pozarządowymi
W gminie Dukla funkcjonuje kilkadziesiąt zarejestrowanych organizacji pozarządowych, które mniej lub bardziej aktywnie
działają na rzecz społeczności lokalnej.
W ramach współpracy z Gminą Dukla or-

ganizacje podjęły się w 2021 roku realizacji zadań w różnych sferach życia społecznego. A mianowicie zorganizowane zostały
imprezy kulturalne: dożynki, Łemkowski
Kermesz w Olchowcu, uporządkowane

Co się zmieniło
w ciągu dekady?
Ukazały się wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Znamy już stan i strukturę ludności, liczbę mieszkań oraz budynków.
Według wstępnych wyników NSP 2021 liczba ludności Polski była mniejsza o 0,9%
tj. o ok. 332 tys. w porównaniu z wynikami spisu 2011 r. Liczba ludności Polski wg stanu
na 31 marca 2021 roku wynosiła 38 179,8 tys. Struktura płci nie zmieniła się. Nadal dominują kobiety, pomimo, że ich liczba zmniejszyła się o wiele więcej niż liczba mężczyzn.
W okresie między spisowym nie uległy zasadniczej zmianie proporcje według płci.
W 2011 roku kobiety stanowiły 51,6 % a w 2021- 51,5% populacji Rzeczypospolitej Polskiej.
Wstępne wyniki spisu pokazują, że w przeciągu 10 lat miały miejsce duże zmiany
w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. W latach 2011-2021 zmniejszyła się liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym tj. w przedziale wiekowym do 17
roku życia z 7 202,3 tys. z na 6 956,4 tys. a także w wieku produkcyjnym tj. od 18 do 59
(kobiety)/64(mężczyźni) roku życia z 24 797,4 tys. na 22 886,4 tys. Ewidentnie zwiększył
się udział ludności w wieku poprodukcyjnym. W ciągu dekady przybyło ponad 1,8 miliona osób w grupie wiekowej 60/65 i więcej. Oznacza to , że co 5 mieszkaniec Polski ma
ponad 60 lat. Według danych spisowych na terenie Polski w marcu 2021 roku było 15,2
mln mieszkań które zlokalizowane były w około 6,8 mln budynków. Liczba mieszkań
zwiększyła się o 12,6% w porównaniu ze spisem z 2011 r. W porównaniu z wynikami
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba mieszkań wzrosła o
prawie 1,7 mln, a liczba budynków zwiększyła się o prawie 800 tys. Powierzchnia mieszkań pozostających do dyspozycji ludności według stanu na 31 marca 2021 r. wyniosła
1121,3 mln m2 i w stosunku do wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2011 zwiększyła się o prawie 175 mln m2.
Opracowała Barbara Pudło
inspektor
Urząd Miejski w Dukli

Pieniądze dla gminy
Gmina Dukla otrzymała dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa
Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty
PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie
cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014 – 2020.
Paweł Puchalik
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zostało cerkwisko w Mszanie i odnowiono
pomniki, krzyż i resztki prezbiterium dawnej cerkwi. Wyremontowana została szafa
organowa w XVIII wiecznym kościele
w Wietrznie, odnowione zostało miejsce
pamięci – cmentarz choleryczny w Teodorówce, powstał film promujący dziedzictwo
kulturowe gminy Dukla, zorganizowany
został wernisaż, warsztaty pisania ikon,
warsztaty rękodzielnicze. Zinwentaryzowane zostało wzornictwo w gminie Dukla
(hafty, koronki, zdobienia ciesielskie),
przeprowadzono warsztaty etnodesign,
w toku których powstały prototypy nowoczesnych przedmiotów użytkowych i projektów modowych inspirowanych lokalnym wzornictwem. Zorganizowane zostały
kolonie profilaktyczno- wypoczynkowe dla
dzieci i młodzieży, zajęcia i zawody sportowe, rajdy piesze, wyjazdy krajoznawcze. W ramach współpracy Gminy Dukla
z organizacjami pozarządowymi dowożone były dzieci do Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie, świadczone
były usługi opiekuńcze w ramach których
opieką objęto 84 osoby starsze, chore, niepełnosprawne. Gmina Dukla na realizację
programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi w 2021 roku przeznaczyła
środki finansowe w wysokości 894 308,69
zł. Współpraca Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi miała również
charakter niefinansowy oparty na systemie
wymiany informacji, wsparciu rzeczowym, lokalowym, prawnym. W ramach
współpracy organizacje informowane
były o możliwości pozyskiwania środków
finansowych spoza budżetu Gminy Dukla,
otrzymywały wsparcie w zakresie pisania
wniosków, wsparcie rzeczowe i lokalowe
poprzez m.in. nieodpłatne udostępnianie
lokali na swoje przedsięwzięcia.
Na terenie gminy Dukla działają organizacje, które skutecznie pozyskują środki
spoza budżetu Gminy Dukla. W 2021 roku
kwotę 703 851,58 zł pozyskały Fundacja Walizka, Uczniowski Klub Sportowy
z Łęk Dukielskich, Koło Gospodyń Wiejskich z Nadola, Stowarzyszenie Razem
Lepiej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Karpackiej „Karpatka”, Uczniowski
Klub Sportowy Mosir Dukla, Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury
Łemkowskiej, Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr”, Kółko
Rolnicze w Łękach Dukielskich, Stowarzyszenie Miłośników Równego „Równianie”, Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach
Dukielskich, Ludowy Klub Sportowy Zorza w Łękach Dukielskich.
Barbara Pudło
inspektor
Urząd Miejski w Dukli
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Dukla przekazała gogle
dla Svidnika
Gmina Dukla realizuje z partnerem ze Słowacji Miastem Svidník projekt
pt. Dukla – Svidník 360o.
W ramach realizowanego projektu, oprócz ścieżki historyczno-przyrodniczej „Po Dukli” wytyczonej w Dukli, została wykonana wirtualna rzeczywistość VR Dukla-Svidník
360o, do której mamy dostęp w internecie: www.360.dukla.pl i która zainstalowana została także na pięciu sztukach gogli. Mogą one być wykorzystywane do promocji ścieżki
historyczno-przyrodniczej „Po Dukli” i muzeów znajdujących się na trasie transgranicznego szlaku rowerowego „Beskidzkie Muzea” na odcinku Dukla -Svídnik, pokazują obraz w przestrzeni. Jedne z gogli zostały przekazane dla Miasta Svídnik.

Dukla - wczoraj i dziś
Kamienica przy ul. 3 Maja 1 w Dukli zwana Kamienicą
Springera lub Nową Apteką
Kamienica, nazywana Domem Springera od ostatniego przed II wojną światową właściciela lub Nową Apteką, lub
też jak podaje Bartosz Jabłecki – Męciński
„Białym Pałacem”, położona jest przy
ul. 3 Maja 1 na działce nr 48/7, w centrum
miasta przy dawnej drodze prowadzącej
przez dukielski rynek w kierunku Krosna, tzw. Gościńcu Rządowym łączącym
Preszów z Przemyślem, wybudowanym
przez Austriaków około 1775 roku. Położona jest na południe od rzeczki Dukielka,
naprzeciwko zespołu kościoła farnego pw.
św. Marii Magdaleny pomiędzy założeniem pałacowym a miastem. Obecnie od
zabudowań kościelnych dzieli ją droga
międzynarodowa na południe Europy
E371 (krajowa 9).Wybudowana została w
drugiej połowie XVIII wieku na rzucie wydłużonego prostokąta o wymiarach 32,3X
17 m w kierunku północ-południe w stylu
późnobarokowym przez Jana Kantego
Ossolińskiego z Balic i Tęczyna jako pałac
dla gości i należała do zabudowań pałacowych (podaję informację za Bartoszem
Jabłeckim – Męcińskim). Mury piwnic z
polnego kamienia (piaskowiec), parteru z
kamienia i cegły. Na planie katastralnym z
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1871 roku (nr 129) zaznaczona jako murowana: co odpowiada obecnemu obrysowi.
Za pałacem znajdowała się oficyna i mały
ogródek. Jest to budynek dwutraktowy,
dziewięcioosiowy z sienią przelotową na
środkowej osi, piętrowy podpiwniczony.
Fasada kamienicy znajduje się po zachodniej stronie, jest 9-osiowa z trzema płytkimi
ryzalitami zdobionymi na zewnętrznych
krawędziach pilastrami kompozytowymi.
Środkowy ryzalit na wysokości I pietra
ma nadwieszony balkon z kutą balustradą
i jest zwieńczony tympanonem z kartuszem flankowanym motywem roślinno-wolutowym. Pod balkonem znajduje się
wejście główne do kamienicy. Są to bogato
zdobione drzwi dwuskrzydłowe z nadświetlem utrzymane w stylistyce manierystycznej, o zdobionych aediculami skrzydłach
oraz bogato rzeźbionych słupkach futryny
(zdjęcie w tekście). Kondygnacje kamienicy są zwieńczone kordonowymi gzymsami, nad parterem wąski , nad pierwszym
piętrem szerokim wydatnie profilowanym.
Parter kamienicy jest pokryty boniowaniem płytowym, a piętro pasowym. Piętro
jest bogato zdobione pilastrami, oknami
w profilowanych opaskach z uszkami,

23 marca 2022 roku delegacja z Dukli
udała się do Svidnika. Burmistrz Dukli
Andrzej Bytnar przekazał je na ręce primatorki Svidníka Marceli Ivančovej. Ostatecznie gogle znajdą się w Centrum Informacji Turystycznej w Svidníku i tam będą
służyły turystom i mieszkańcom Svidníka.
Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta
Svidníka i w Centrum Informacji Turystycznej w Svidníku, które powstało kilka
miesięcy wcześniej. W spotkaniu ze strony
polskiej wzięli udział burmistrz Dukli Andrzej Bytnar i Krystyna Boczar-Różewicz
gł. specjalista ds. promocji gminy Dukla
i koordynator projektu. Ze strony słowackiej: primatorka Mestá Svidník Marcela
Ivančová, Viera Dercová – zajmująca się
realizacją projektów i Kristína Tchirová –
specjalista ds. promocji Svidníka.
Gmina Dukla jest partnerem wiodącym
i finansowym projektu. Mesto Svidník jest
partnerem bezfinansowym.
Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str. 24

ponad którymi umieszczony jest fryz
dekorowany rozetami oraz przerywane
gzymsy nad nim, łączone niewielkimi
nadwieszonymi łukami obramującymi
antaby. Otwór drzwiowy prowadzący na
balkon jest okolony profilowaną opaską.
Elewacje boczne są dekorowane tak jak
fasada, przy czym elewacja północna jest
czteroosiowa, a elewacja południowa jest
dwuosiowa. Elewacja wschodnia w części
północnej ma ryzalit wysunięty w części
przed lico, do którego na wysokości pietra dochodzi nadwieszona, odeskowana
i przeszklona galeria wsparta na cienkich,
żelaznych pseudokolumienkach. Dach jest
wielospadowy o długiej kalenicy i niewielkim kącie nachylenia, kiedyś pokryty
dachówką obecnie blachą. Sklepienia
ceglane z końca XVIII wieku, kolebkowe
z lunetami w piwnicach i na parterze,
w sieni żaglaste.
Kamienica była parokrotnie przebudowywana, po pożarze pod koniec XIX
wieku i po II wojnie światowej. Po 1900
roku mieszkał tam znany dukielski lekarz
dr Jan Strycharski, który około 1920 roku
wyprowadził się do Domu pod Lipami
na ul. Pocztową, gdzie mieszkał aż do
śmierci w 1956 roku, żona Maria przeżyła
męża o 27 lat – zmarła 29 listopada 1983
roku (obecnie właścicielem posesji z domem jest Piotr i Zofia Witkowscy, a ulica
nazywa się Jana Strycharskiego). Przed
1939 rokiem kamienica pełniła funkcje
usługową i mieszkalną. W budynku przed
wojną znajdował się oprócz apteki właścinr 4/2022

ciela Springera od strony północnej duży
sklep towarów mieszanych i przemysłowych z wyszynkiem Henryka Muzyka,
tam też mieszkał. Nad wejściem wisiał
szyld „Sklep Katolicki w Dukli Henryka
Muzyka”. W części południowej mieściła
się cukiernia Bergmana, a za budynkiem
od strony wschodniej znajdowała się piekarnia, którą również prowadził Bergman.
W czasie II wojny światowej w kamienicy
znajdowało się kasyno. Gdy wybuchła
wojna Żydów wywieziono do obozu, a w
budynku aptekę prowadzili różni ludzie
m. in. Rajewski. Po operacji Karpacko-Dukielskiej w 1944 roku kamienica było
w 70% w ruinie. W 1953 roku kamienica
była remontowana , a w 1959 przeszła
remont generalny. W tym czasie byli
właściciele mogli się zgłaszać po swoje
nieruchomości. Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Dukli otrzymało list od syna
p. Springera, mieszkającego w Kanadzie,
w sprawie kamienicy będącej przed wojną
własnością jego ojca. Kiedy otrzymał
z Polski kosztorys, a także informację, że
ma prawo starać się o zwrot własności,
ale musi zwrócić koszty poniesione na
remont kamienicy, zrezygnował. Od tej
pory gmina już wyłącznie administrowała
nieruchomością, umieściła tam lokatorów.
Piekarnia była wykorzystywana jako rozlewnia piwa. Budynek piekarni został rozebrany w latach 90..Po rozpoznaniu sprawy
w Sądzie, w Krośnie Wydział I Cywilny,
na którym przewodniczącą była SSR Edyta
Pietraszewska, a protokolantem Katarzyna
Frydrych na posiedzeniu jawnym, Skarb
Państwa reprezentowany był przez Kierownika Urzędu Rejonowego w Krośnie
z udziałem Gminy Dukla o stwierdzenie
nabycia własności nieruchomości (protokół z dnia 22 lipca 1998 roku). Sąd
Rejonowy w Krośnie Wydział I Cywilny
postanowił 31 lipca 1998 roku, że Skarb
Państwa nabył z dniem 1 stycznia 1986
roku przez zasiedzenie prawo własności
nieruchomości położonej w Dukli, oznaczonej nr 48/7 o powierzchni 31 a 24 m2
. 29 października na mocy prawa wydana
została decyzja o nabyciu przez Gminę
Dukla nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr
48/7 o powierzchni 3124 m2 - zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
W listopadzie 2019 roku Gmina Dukla
zwróciła się do Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków o wpis
do rejestru zabytków elewacji kamienicy
położonej w Dukli przy ul. 3 Maja 1.
Konserwator orzekł wpisanie do rejestru
zabytków nieruchomych województwa
podkarpackiego pod nr A – 1654 nastęnr 372

Być jak Ignacy
Młodzi naukowcy ze Szkoły Podstawowej
w Równem na tropie Ignacego
W roku szkolnym 2021/22 ruszyła
szósta edycja programu edukacyjnego
„Być jak Ignacy” organizowanego przez
Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Jego celem jest popularyzacja
polskiej nauki, przybliżenie sylwetek wybitnych naukowców, a także poznanie wynalazków, które ułatwiały ludziom życie,
a niejednokrotnie zmieniały świat.
W Szkole Podstawowej w Równem do
projektu przystąpiło koło naukowe „Fotonafciaki z Rówieńskiej paki”. Tworzy
je 7 uczniów z kl. 4 pod opieką Doroty
Dołęgowskiej, nauczycielki przyrody.
Program wystartował w październiku
2021 r., a podsumowanie działań nastąpi
w maju 2022 r. W tegorocznej edycji
uczestnicy mają za zadanie rozwiązanie
zagadki tajemniczego zniknięcia bohatera
programów - Ignacego. By rozwikłać tę
tajemnicę, należy ukończyć zadania z
ośmiu etapów tematycznych. Wielką pomocą podczas realizacji poszczególnych
działań jest interaktywny scenariusz zajęć,
który otrzymuje nauczyciel. Zawiera on
wiele ciekawych doświadczeń i eksperymentów, gier oraz wartościowych filmów
pujący zabytek: elewacje kamienicy położonej w Dukli przy ul. 3 Maja 1, gmina
Dukla, powiat krośnieński z dniem 25
lutego 2020 roku. Elewacje kamienicy
reprezentują obecnie formę eklektyczną
bliską neorenesansowi. Dzięki zachowanej sylwetce, wystroju elewacji oraz
dzięki oryginalnym drzwiom wejściowym
kamienica jest obiektem wyróżniającym
się w Dukli oraz powiecie krośnieńskim.
W latach 50. XX wieku została opracowana karta ewidencyjna zabytku,
a także została ujęta w Katalogu Zabytków
Sztuki w Polsce Krosno, Dukla i okolice
pod redakcja Ewy Śnieżyńskiej- Stolotowej i Franciszka Stolota. W 2014 roku
Burmistrz Dukli włączył ją do gminnej
ewidencji zabytków. Elewacje kamienicy
są zabytkiem o dużej wartości historycznej
i artystycznej, świadczącym o historii Dukli
i jej właścicieli: Mniszchów, Męcińskich,
Tarnowskich i Springerów. Kamienica jest
jedną z najbardziej wartościowych budowli
w Dukli, nadaje charakteru tej części miasteczka w której jest położona.

edukacyjnych, które można wykorzystać
podczas zajęć. Na koniec każdego modułu
opiekun przesyła zdjęcie (raport), będące
dokumentacją pracy koła naukowego.
Uczestnicy programu ukończyli już
5 etapów. Pierwszy z nich nosił tytuł „Polarne odkrycia” i dotyczył podróży badawczych. Podczas realizacji drugiego etapu,
związanego z „Podniebnymi osiągnięciami”, uczniowie poznali postać Adama
Ostaszewskiego, twórcy dwupłatowca.
Trzeci etap poświęcony był budowie
oraz funkcjonowaniu mózgu człowieka.
Nieodkryta przyroda, bioróżnorodność,
obserwacja środowiska naturalnego były
kolejnymi zagadnieniami poruszanym na
zajęciach koła. W lutym 2022 r. uczniowie poznali tajniki wielkich budowli oraz
ciąg dalszy na str. 8u

Źródła:
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce: Krosno, Dukla i okolice, pod redakcją Ewy
Śnieżyńskiej – Stolotowej i Franciszka
Stolota, PAN Instytut Sztuki, Warszawa
1977r.
Ocalić od zapomnienia, Dukla w XX wieku,
praca zbiorowa, Dukla 2002.
Ewidencja gminna zabytków.
Facebook: Dukla oczami mieszkańców
(Bartosz Jabłecki – Męciński).
Protokół oględzin przedmiotu sprawy
o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości z 22 lipca 1998 roku.
Postanowienie z 31 lipca 1998 r. o zasiedzenie nieruchomości.
Decyzja z 29 października 1998 roku o nabycie przez gminę Dukla z mocy prawa
nieopłatnie nieruchomości.
Decyzja PWKZ o wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków z 25
lutego 2020 roku.
Opracowała: Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str. 23
str. 7

Modlitwy o pokój na Ukrainie

Uczestnicy modlitw o pokój na Ukrainie, fot. Autor

Odkrywamy wciąż
piękno dukielszczyzny
Zimowa aura, w naszych górach, trwa nadal, dużo śniegu zalega na Ostrej, Piotrusiu
i Cergowej. Wybrałyśmy więc zielony szlak od Pustelni Świętego Jana do Tylawy
z myślą, że w przed dzień wiosny zobaczymy jej oznaki. Niestety droga do pustelni oblodzona, a na zielonym szlaku zalegało sporo śniegu, w którym było wiele tropów zwierząt
ale ptaki śpiewały już radośnie.
Komfortowe warunki turystyczne spokój, piękna przyroda dookoła, widoczność dobra bo na drzewach nie ma liści. Tutaj na wiosnę jeszcze trzeba poczekać, ale nad Jasiołką
już wiosennie kwitną cebulice, lepiężniki i pierwiosnki. Polecamy wyprawy turystyczne
dotyczące zwiedzania najbliższych gór o każdej porze roku. Dukla i okolice są dla mnie
szczególnie ważne, dlatego zachęcam moich znajomych do turystyki regionalnej.
Krysia, Ewa i dwie Marysie
Turystki
Fot. str. 12

Być jak Ignacy
u dokończenie ze str. 7

maszyn prostych, wykorzystywanych
od starożytności. W marcu rozpoczął się
kolejny etap poświęcony zagadnieniom
przemijającego czasu, czyli pracy archeologa. Ostatnim punktem będzie poznanie
sylwetki i osiągnięć samego Ignacego Łukasiewicza. Realizacja programu kończy
się przygotowaniem pracy konkursowej
związanej z jednym z etapów. Laureatami
konkursu zostaną koła naukowe, które
zgromadzą największą liczbę punktów.
Na końcową punktację składają się:
punkty zdobyte na platformie oraz punkty
przyznane przez komisję za pracę konkursową. 15 najlepszych zespołów w obu kategoriach (1-3 i 4-8) otrzyma tytuł Naukostr. 8

wej Szkoły Ignacego, zwycięska szkoła
odbierze również nagrodę finansową.
Udział w programie jest dla uczestników wielką przygodą. Wymaga sporo
zaangażowania i kreatywnej pracy. Wzbogaca o wiedzę, którą uczniowie mogą
wykorzystać na lekcjach. Historie naukowców oraz wynalazków pokazują, jak
ważna jest systematyczna praca oraz cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do celu.
Biografie wybitnych postaci stanowią też
doskonałą zachętę do własnego rozwoju.
Są dowodem na to, że warto uwierzyć
w siebie, we własne siły i możliwości, nie
zrażać się porażkami, tylko śmiało realizować swoje pomysły i marzenia, bo jak
mówi przysłowie „Do odważnych świat
należy”.
Dorota Dołęgowska
Fot. str. 12

Duchowni z czterech wyznań wzięli
udział w nabożeństwie w intencji pokoju
na Ukrainie zorganizowanym przez ks.
Romana Jagiełłę proboszcza Parafii Polskokatolickiej w Łękach Dukielskich.
Padła też ważna deklaracja.
- Najważniejszym przesłaniem tego
nabożeństwa jest jego ekumeniczny
charakter. Pokazujemy w praktyce, że
w trudnych sytuacjach kościoły różnych
wyznań potrafią się zjednoczyć na wspólnej modlitwie. Ważnym aspektem jest też
pomoc duchowa i nie tylko dla uchodźców. Łączymy się dzisiaj w braterstwie
z naszymi siostrami i braćmi, uchodźcami wojennymi z Ukrainy - powiedział
ks. Roman Jagiełło, proboszcz Parafii
Polskokatolickiej pw. Dobrego Pasterza
w Łękach Dukielskich witając uczestników nabożeństwa w intencji pokoju
na Ukrainie. Z zaproszenia proboszcza
skorzystał ks. Marek Gocko z Kościoła
Autokefalicznego Cerkwi Prawosławnej
z Komańczy, ks. dziekan Andrzej Żuraw
z Kościoła Greckokatolickiego z Komańczy, pastor Mirosław Harasim z Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego, a także JE
ks. infułat Antoni Norman - administrator
Diecezji
Krakowsko-Częstochowskiej
Kościoła Polskokatolickiego z Bukowna
oraz ks. Bartosz Norman z Parafii Polskokatolickiej w Krakowie.
W nabożeństwie wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym między innymi
rodziny, które uciekły z ogarniętej wojną
Ukrainy, a także samorządowcy - prezydent Krosna Piotr Przytocki, burmistrz
Dukli Andrzej Bytnar, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Węgrzyn oraz
sołtys Łęk Dukielskich Małgorzata Tomkiewicz. Posłankę Joannę Frydrych reprezentował Krzysztof Józefek. Ks. infułat
Antoni Norman na prośbę ks. Romana
Jagiełły podjął decyzję, że w kościele
polskokatolickim w Łękach Dukielskich
będą mogły odbywać się również nabożeństwa w liturgii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
- Duchowny prawosławny ks. Marek
Gocko będzie sprawował liturgię w języku
ukraińskim po raz pierwszy w sobotę 19
marca 2022 r. o godz. 10.00. Będą mogły
w nim uczestniczyć osoby nie tylko z naszej
gminy, ale również z innych miejscowości
w powiecie krośnieńskim, czy sąsiednich poinformował ks. Roman Jagiełło.
nr 4/2022

Ośrodek Kultury w Dukli informuje

infor m uje
„Snuć miłość”

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

Koncert z okazji Dnia Kobiet

gionu, absolwent dukielskiego liceum, obdarzony bas-barytonem,
Dorota Helbin – sopran liryczny oraz Wioletta Fluda-Tkaczyk
akompaniator, przeplatali znane arie fragmentami poezji i prozy,
która uzupełniła klimat szerokiego repertuaru duetów filmowych
i musicalowych.

We wtorkowe popołudnie 8 marca br. spotkaliśmy się w kameralnej sali Ośrodka Kultury w Dukli z okazji Dnia Kobiet.
„Snuć miłość” taki nosił tytuł tegoroczny, magicznego koncert. Artyści scen opery i operetki zaprosili nas w podróż pełną
wdzięku i melodyjności. Jan Michalak, miłośnik naszego re-

Cały dochód ze sprzedaży biletów został przekazany na rzecz
goszczących na ternie naszej gminy uchodźców z Ukrainy.
Norbert Uliasz
Fot. str. 11

Recytowali w obcych językach
X Jubileuszowy Konkurs Poezji Obcojęzycznej
25 marca w sali kinowo-teatralnej Ośrodka Kultury odbył się
X Jubileuszowy Konkurs Poezji Obcojęzycznej. Pięćdziesięciu
uczestników recytowało utwory w dwóch językach: angielskim
i niemieckim. Komisja w składzie: p. Karolina Szczurek, p. Augustyn Bozentka i p. Norbert Uliasz postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:
Kat. I (klasy I – III)
1 miejsce - Jan Stanisz – Dukla i Lena Nowak - Równe
2 miejsce - Paulina Szczurek – Jasionka i Mateusz Dziedzic
- Łęki Dukielskie
wyróżnienie - Nela Sobczyk – Głojsce i Emilia Nowak
- Jasionka
kat. II (klasy IV- VI)
1 miejsce - Amelia Dubiel - Iwla

Administrator Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego przekazał też na ręce proboszcza
z Łęk Dukielskich 3 tys. zł na zakup
niezbędnych rzeczy dla uchodźców. Przemówienia duchownych były przeplatane
pieśniami w wykonaniu Julii Doszny,
Agnieszki Słowik-Kwiatkowskiej i Karoliny Kasprzyk oraz wierszami, które
prezentowali poeci: Marek Petrykowski,
Katarzyna Tercha-Frankowicz, Agnieszka
Mrozek, Maria Brzoza i Dorota Długosz.
W trakcie nabożeństwa przeprowadzona została także zbiórka pieniędzy
przeznaczonych na potrzeby uchodźców.
Andrzej Józefczyk
terazKrosno
nr 372

2 miejsce - Wojciech Torba – Jasionka i Paulina Długosz - Łęki
Dukielskie
3 miejsce - Karolina Szczurek – Dukla i Hanna Sobolewska
- Iwla
wyróżnienie - Emilia Raczkowska - Łęki Dukielskie
Kat. III (klasy VII-VIII)
1 miejsce - Anna Jastrzębska - Równe
2 miejsce - Zofia Baran – Dukla i Emilia Głód - Dukla
3 miejsce - Gabriela Czarnota - Łęki Dukielskie i Małgorzata
Belcik - Dukla
wyróżnienie - Klaudia Mikołajczyk – Iwla, Julia Jasłowska –
Jasionka i Emilia Rąpała – Dukla
Norbert Uliasz
Fot. str. 11

Warsztaty
rękodzielnicze
W Domu Ludowym w Nowej Wsi, w ramach działalności statutowej stowarzyszenia,
odbywają się warsztaty rękodzielnicze. Obecnie tematyka spotkań dotyczy zbliżających
się Świąt Wielkanocnych. Przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje wielkanocne
chronią nasze święta przed komercjalizacją oraz powodują, że ciągle jest to wielobarwny,
religijny i magiczny czas.
Warsztaty rozwijają nie tylko nowe umiejętności i pasje, ale dają również możliwość
czerpania inspiracji z polskiej tradycji kultury ludowej. Są również propozycją twórczego,
wspólnego spędzania czasu, co sprzyja integracji i wymianie różnorodnych doświadczeń
pomiędzy uczestnikami spotkań.
Teresa Belcik
Prezes Stowarzyszenia „Razem lepiej”
Fot. str. 23
str. 9

Promocja XVI tomu Biblioteki Dukielskiej,

Promocja XVI tomu Biblioteki Dukielskiej

Kalendarium zdarzeń różnych z Dukli i okolic …
– Sawczuk i Maria Parylak, a p. Krzysztof
Józefek reprezentował Biuro Poselskie
posłanki na Sejm RP Joanny Frydrych.
W spotkaniu wzięli udział ks. Ryszard
Szwast z Iwli i ks. Roman Jagiełło z Parafii
Polskokatolickiej w Łękach Dukielskich
i wielu mieszkańców Dukli i gminy, a także
osób przyjezdnych.
Krystyna Boczar-Różewicz, prowadząca spotkanie, zaprezentowała sylwetki
autorów. Jacek Koszczan, współautor
publikacji, przedstawił pracę nad książką.
Autorzy przez ponad 3 lata wykonali
tytaniczną pracę, która wymagała ogromnego zaangażowania. Spotkanie uświetnił
program artystyczny w wykonaniu Piotra
Prokopowicza, absolwenta Akademii
Muzycznej w Tel Awiwie. Uczestnicy spotkania mieli możność wysłuchania w jego
wykonaniu utworów: Chopina, Johanna

Dominik Pawłowski
– dukielski sędzia cz. 3

Znamiennym w dziejach przełomu
XIX i XX wieku jest występowanie na
Dukielszczyźnie pożarów drewnianych
w większości wówczas budynków. Zdarzenie takie nie ominęło i zakupywanego
przez Dominika Pawłowskigo majątku w
Cergowej. Dnia 12. stycznia 1909 roku
wieczorem, padł pastwą pożaru dom
mieszkalny i młyn pod jednym nakryciem
Dominika Pawłowskiego znajdujący się
w Cergowej, nadto spłonął znajdujący się
obok tartak, stajnia, komora i wszystkie
jego ruchomości, ile że wobec panującego
podówczas silnego wiatru wszelka akcja
ratunkowa była wręcz niemożliwa. Pastwą
płomieni padło też około 100 ctm. zboża
przeznaczonego do mlewa, 13 sztuk gęsi
i 8 sztuk kaczek, nadto 700 k gotówką.
Szkoda pożarem wyrządzona, wynosi
około 50.000 k i była ubezpieczoną od
ognia na kwotę 47.000 koron. Przyczyna
pożaru niewiadoma. Prawie dwa lata później , bo 28 listopada 1911 roku w nocy,
z niewiadomej przyczyny, spłonął doszczętnie tartak i młyn hr. Męcińskiego w
Dukli. Szkoda pożarem wyrządzona była
znaczniejsza, lecz była ubezpieczoną. Dnia
18 marca 1912 roku, po godzinie 9 wieczór
z niewiadomej przyczyny wybuchł kolejny
str. 10

pożar w budynku gospodarczym hrabiego
Męcińskiego w Dukli i przy panującym
podówczas wietrze doszczętnie zniszczył
jeden dom mieszkalny i cztery stajnie pod
jednym dachem. Pastwą płomieni padło
31 koni różnego wieku, 26 sztuk trzody
chlewnej, 2 cielęta i 1 cap, nadto wszystka
uprzęż dla koni tam się znajdująca. Szkoda
wynosiła więcej niż 12 000 koron i była w
całości ubezpieczona. Informacje o pożarach zostały zamieszczone w Powiatowym
Dzienniku Urzędowym c. k. Starostwa
i c. k. Rady szkolnej okręgowej w Krośnie.
Po tych pożarach obydwa przedsiębiorstwa
zostały odbudowane ze zgliszcz.
W 1928 roku Zofia Pawłowska wystąpiła do sądu (Lcz.Cg.J 95/28) o oddanie w
posiadanie i zwrot nieruchomości. Na podstawie zapisu sądu polubownego (Dukla
3 IV i 10 VII 1930 r., sygn. akt. G. 8/30)
orzeczono, że Władysław Romańczyk
winien oddać posiadłość oraz zapłacić
dochodzoną kwotę, a Zofia zapłacić kwotę
11 120 zł + 3 820 $. Od wyroku Zofia
odwołała się bezskutecznie. Odwołanie
dotyczyło zapewne kwoty zapłaty wynikającej z wyceny nieruchomości według
opinii biegłego dotyczącej kwot odbudowy
substancji technicznej tartaku. Ponieważ

Straussa i melodie chasydzkie. Chętni mogli zakupić promowaną książkę i uzyskać
dedykację autorów.
Ta dwutomowe dzieło to niezwykłe
kompendium wiedzy o ludziach i wydarzeniach w Dukli i okolicy w XIX i do 1939
roku XX wieku. Jedna z uczestniczek spotkania pani Elżbieta Pepera, mieszkanka
Dukli, podziękowała Autorom w imieniu
wszystkich Duklan za trud i ogrom pracy
jaki włożyli, aby nasze pokolenie i następne miały tę wiedzę dostępną.
Organizatorem spotkania promocyjnego była gmina Dukla, Muzeum Historyczne –Pałac w Dukli i Państwo Joanna
i Jacek Koszczanowie.
Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str. 11

Karolinie Basistowej przysługiwała wierzytelność w kwocie 5 000 $ od zięcia
i córki, wdrożyła egzekucję dochodzonej
kwoty w sądzie w Dukli (sygn. E. 2568/30)
od Zofii, co skutkowało przymusową komorniczą sprzedażą realności (sygn. Km.
1058/33). Kolejna ugoda z dnia 13 stycznia 1934 roku skończyła postępowanie
i Karolina Basistowa nabywa tartak z przynależnościami jak hala, kotłownia, elektrownia, kuźnia, budynek administracyjny
ze stajnią oraz stodołę. Inne ustalenia, jak
wybudowanie stajni dla Zofii i rozdzielenie
posesji parkanem, szlak spływu wody itp.
zawierała odrębna ugoda. W pkt IX ugoda
dotyczyła pretensji Zofii i Władysława
Romańczyka względem Kopczyńskiego
w kwotach odpowiednio 2 100 $ i 2 400 $.
Względem tego punktu toczyły się nigdy
nie zakończone procesy z Karoliną Basista,
która kwestionowała nawet swoje pełnomocnictwo udzielone dla dukielskiego adwokata Samuela Landau i odwołała się od
orzeczeń kolejnych instancji sądowych aż
do Sądu Najwyższego. To tak jak obecnie,
w trzeciej dekadzie XXI wieku.
Tym sposobem Zofia Pawłowska została pozbawiona przedsiębiorstwa i wraz
z córkami przebywa dalej w domu, prowadząc gospodarstwo rolne w Cergowej.
Córki Pawłowskich - Wanda i Danuta
uczyły się w szkole średniej w Rzeszowie,
mieszkając u wuja Władysława Krajewskiego (Wanda - świadectwo maturalne ze
Lwowa). Wanda w latach 1929-1934 pobierała naukę w Państwowej Szkole Sztuk

ciąg dalszy na str. 18 u
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Burmistrz Andrzej Bytnar dziękuje
Współautorce Joannie Koszczan
za ogrom pracy włożonej w publikację
Fot. Krystyna Boczar-Różewicz

Uczestnicy promocji książki

W kolejce po dedykację Autorów

Państwo Koszczanowie z córką, zięciem i wnukiem
podczas promocji książki

„Snuć miłość” - koncert z okazji Dnia Kobiet

Fot. [arch OK w Dukli]

10 marca br. w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli odbyła się promocja książki pt. Kalendarium zdarzeń
różnych z Dukli i okolic, znalezionych
w polskojęzycznej prasie i innych dokumentach” autorstwa Joanny i Jacka
Koszczanów. Publikacja składa się
z dwóch tomów, pierwszy dotyczy zdarzeń
z XIX wieku, drugi dotyczy wieku XX
do 1939 roku. Książka została wydana
jako XVI tom Biblioteki Dukielskiej,
tj. cyklicznego wydawnictwa gminy Dukla
ukazującego się już od 1998 roku.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władzy samorządowej gminy
Dukla: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar,
zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg,
radna Ewa Przystasz reprezentowała Radę
Miejską w Dukli, radę powiatu krośnieńskiego reprezentowały: Józefa Winnicka

Dorota Helbin - sopran i Jan Michalak - bas - baryton

Artyści śpiewają z akompaniamentem Wioletty Fuldy-Tkaczyk

Recytowali
w obcych
językach
Laureaci konkursu
Fot. [arch OK w Dukli]
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Dominik Pawłowski - dukielski sędzia cz. 3

Uczniowie w trakcie prowadzonych doświadczeń

Koniec zimy w Cergowej w okresie międzywojennym
Fot. [arch. SP w Równem]

Tablica fotonafciaków

Ostatni etap konkursu rozpoczęty

Grochem o ścianę ...

wandalizm w gminie Dukla

Poniszczone rakami schody
na wieży widokowej na górze
Cergowej

Wylew Jasiołki w Cergowej w okresie międzywojennym

Fot. kbr
Pomalowana sprayem Budka Nietelefoniczna
(na szczęście już doprowadzona do stanu pierwotnego)

Odkrywamy wciąż piękno Dukielszczyzny

str. 12

Na zielonym szlaku turystki: Ewa, Marysia i Krysia

Turystki Maria i Krysia na Pustelni św. Jana z Dukli
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Widok z Pawłowskiej Góry na drogę gminną w Cergowej oraz Jasiołkę i aleję
akacjową w Zboiskach

Uchodźcy z Ukrainy
w gminie Dukla

Wesele „na Cergowie”: młodzi i drużbowie

Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości,
a także nadziei na lepsze jutro
składa
str. 13

Zebrane
dary w MOSiR Dukla
nr 372
Fot. Natalia Belcik

Redakcja Dukli.pl

Festiwal MOSiR Dukla Cup

Turniej szachowy
o mistrzostwo Beskidu
Niskiego

Drużyna MOSiR Dukla

Festiwal piłkarski w Jaśle
Uczestnicy Turnieju Szachowego

Turniej Kinder+Sport
Turniej Ligi Piłki Siatkowej

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI informuje
Festiwal MOSiR CUP
W niedzielne przedpołudnie na Hali MOSiR w Dukli miał
miejsce turniej zorganizowany przez naszą sekcję. Do zmagań
przystąpiło 6 zespołów, a rozgrywki były prowadzone bez klasyfikacji. Nasz zespół pokazał się z dobrej strony. Stwarzaliśmy
wiele sytuacji, a co za tym idzie strzeliliśmy sporo bramek. Jednak
tak naprawdę liczyła się dobra zabawa i możliwość podnoszenia
swoich umiejętności.
Dziękujemy wszystkim ekipom za przyjazd do Dukli.
Podziękowania kierujemy również do Pierogarni u Beaty za
przygotowanie pysznych pierogów na wszystkie trzy turnieje naszego cyklu oraz do Sklepu Witaminka za dostarczenie owoców
dla dzieci.
MOSIR DUKLA reprezentowali:
Tymon Jasiński, Ignacy Kosela, Julia Drozd, Michał Ciuła,
Tomasz Szwast, Jakub Durał, Bartosz Belcik, Alan Fara,
Natan Fara
Piotr Drozd
***

Festiwal MOSiR Cup
Rocznik 2015

Zawodnicy MOSiR Dukla

Sparing rocznika 2011
Turniej rocznika 2015

Zwycięzka drużyna

Zwycięzca Turnieju
o Puchar Burmistrza Dukli

Na naszej hali rozegraliśmy turniej pod nazwą “Festiwal MOSiR Dukla Cup”, w którym udział wzięło 8 zespołów:
Stowarzyszenie Sportowe Orzełki Brzozów I
Stowarzyszenie Sportowe Orzełki Brzozów II
UKS 6 Jasło
AP Czarni Jasło
Akademia Piłkarska Kolejarz
Akademia Piłkarska Aktiv Pro
MOSiR Dukla I
MOSiR Dukla II
Pierwszą fazę zmagań rozegraliśmy systemem każdy z każdym, natomiast w finale obowiązywał podział na grupę złotą
i srebrną. Turniej prowadzony był bez klasyfikacji, liczyła się gra
w duchu fair play. Brawa należą się obu naszym zespołom za sportową walkę na bardzo dobrym poziomie. W każdym pojedynku
młodzi piłkarze dali z siebie 100% zdobywając przy tym sporo
bramek.
Korzystając z okazji bardzo dziękujemy za dostawę świeżych
owoców ze Sklepu Witaminka. Zapewniliście nam zastrzyk
zdrowej energii.
Dziękujemy też wszystkim drużynom za przybycie, sympatyczną atmosferę i dużo sportowych emocji.
Daniel Ożga
***

Festiwal Piłkarski w Jaśle

Ostatnio nasz zespół udał się do Jasła aby rywalizować w zmaganiach zorganizowanych przez UKS “Szóstka” Jasło. W mocno
obsadzonym turnieju przyszło nam walczyć z bardzo silnymi zespołami min. z Jasła, Pilzna czy Sanoka. Tak jak się spodziewaliśmy nie było łatwo. Większość czasu na boisku koncentrowaliśmy
się na obronie, choć bywały też dobre momenty, gdzie skutecznie
zagrażaliśmy bramce rywali.
str. 14

Uczestnicy sparingu i turnieju

Zwycięzka drużyna - Twierdza Teodorówka
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Niemniej jednak, jak to bywa na festiwalach, wynik nie miał
znaczenia a liczyła się dobra zabawa, radość dzieci, możliwość
rozwoju i podnoszenia swoich umiejętności. I tak też było tym
razem.
Z Jasła wracamy z bagażem nowych doświadczeń.
Dziękujemy za zaproszenie.
MOSiR Dukla reprezentowali:
Tymoteusz Jasiński, Ignacy Kosela, Daniel Szczepanik, Michał Ciuła, Jakub Durał, Franciszek Szajna, Tomasz Szwast,
Julia Drozd
Piotr Drozd
***

X Turniej Szachowy

o Mistrzostwo Beskidu Niskiego
W Szkole Podstawowej w Dukli i w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Dukli odbył się Turniej Szachowy o Mistrzostwo
Beskidu Niskiego. W czasie drugiego tygodnia ferii rozegrane
zostały dwa turnieje w szachach klasycznych i jeden w szachach
szybkich.
W turnieju A wzięło udział 38 uczestników, którzy rywalizowali na dystansie 9 rund, tempem 90 min. + 15 s na ruch dla zawodnika. Turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim. Średni
ranking turnieju 1461. W turniej wziął udział mistrz międzynarodowy Evgenij Piankov.
Do turnieju B przystąpiło 20 zawodników. Zawody rozgrywane były na dystansie 9 rund, tempem 60 min. + 10 s na zawodnika, systemem szwajcarskim. Średni ranking turnieju 1408.
W turnieju szachów szybkich wzięło udział 43 zawodników.
Zawody rozgrywane były na dystansie 9 rund, tempem 15 min. + 5
s na zawodnika, systemem szwajcarskim. Średni ranking turnieju
1215.
Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie: www.chessarbiter.com/turnieje.
Nagrody, puchary, medale i dyplomy wręczali: pan Michał
Szopa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli
i pan Jerzy Gunia Prezes UKS Rekord Iwla.
Sponsorami pucharów, medali i nagród byli: PPMD Rzeszów,
Gmina Dukla, MOSiR Dukla i UKS Rekord Iwla. Turnieje
były objęte patronatem Burmistrza Dukli Pana Andrzeja
Bytnara.
Gratulujemy zwycięzcom! Wszystkich zapraszamy za rok na
XI Turniej Szachowy o Mistrzostwo Beskidu Niskiego.
Jerzy Gunia
***

Turnieje Kinder +Sport

6 marca br. w hali GOSiR Jedlicze rozegrany został turniej
Kinder+Sport. Na początek do rywalizacji stanęły najmłodsze
siatkarki w kategorii 2-ki, dla których były to pierwsze zawody.
Rywalizowało 24 zespoły dlatego III miejsce dla pary Iga Krowicka/Blanka Belczyk to naprawdę świetny wynik. Na miejscu
VII turniej zakończyły Amelia Kucharska/Amelia Maślanka oraz
na miejscu IX – Lena Szyszlak/Marysia Jaskółka/Hania Drozd.
Następnie do “walki” przystąpiły dziewczęta w kategorii 3-ki.
ciąg dalszy na str. 16 u
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI informuje
u dokończenie ze str. 15

Olimpia Jasionka – Czarni Rzeszów 1:2 (25:22,25:8,15:8)
Twierdza Teodorówka – Zaborovia Zaborów 2:1
(27:25,25:17,8:15)
Zaborovia Zaborów – Czarni Rzeszów 2:1
(21:25,25:23,15:13)
Twierdza Teodorówka – Olimpia Jasionka 2:1
(25:14,25:19,13:15)
***

Miejsce I dla naszego zespołu (Karolina Szczepanik, Zuzanna Maślanka, Anita Olszyk) choć tym razem zwycięstwo
nie przyszło tak łatwo jak w pierwszym turnieju. Na miejscu
IV kolejny nasz zespół (Adrianna Kowalska, Magdalena
Opałka, Kornelia Bołas). Na miejscu VI trzecia nasza drużyna w składzie: Inga Gumienny, Sara Zimny, Amielia Paszek.
Na koniec do rywalizacji przystąpiły 4-ki. Po bardzo dobrych
zawodach i przy odrobinie szczęścia na miejscu I zawody zakończyły: Michalina Fornal, Ula Jakieła, Magdalena Piróg,
Amelia Skrzęta, Klaudia Bałuta. Miejsce IX dla: Zosia Sobolewska, Inga Gumienny, Sara Zimny, Amelia Paszek, Kornelia
Bołas. Oraz na miejscu X: Anita Olszyk, Adrianna Kowalska,
Magdalena Opałka, Karolina Szczepanik, Zuzanna Maślanka.
Dlatego występ zawodniczek naszej sekcji należy uznać za
bardzo udany. Po dwóch turniejach eliminacyjnych na miejscu
pierwszym są aż dwa nasze zespoły.
Damian Leśniak
***

Zakończyły się mecze kontrolne, tym razem na naszych
obiektach. Zawitały do nas drużyny Orzełków Brzozów: rocznik 2009/2010 oraz 2011. Mimo niesprzyjających warunków
rywalizowali na stadionie w grach 9×9, a rocznik 2013 rozegrał
swój sparing na hali.
Dziękujemy kolegom z Brzozowa za przyjazd i fajną grę.
Daniel Ożga
***

Zwycięzcą Turnieju o Puchar
Burmistrza

Turniej rocznika 2015

Twierdza Teodorówka

Twierdza Teodorówka zwycięża w corocznym Turnieju
Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Dukli.
Do rywalizacji przystąpiło tylko 4 zespoły, dlatego drużyny
rywalizowały “każdy z każdym”. Wszystkie rozegrane mecze
stały na bardzo wysokim poziomie sportowym i w każdym
rozegranym meczu mogliśmy oglądać wiele ciekawych zagrań, ataków czy obron. W turnieju zwyciężyła niepokonana w
sobotnich zmaganiach, ale również na przestrzeni kilku ostatnich lat – Twierdza Teodorówka. Miejsce drugie dla zespołu
Zaborovi Zaborów. Trzecie dla Czarnych Rzeszów. Na miejscu
czwartym – Olimpia Jasionka.
Wyniki spotkań:
Olimpia Jasionka – Zaborovia Zaborów 0:3
(19:25,20:25,6:15)
Czarni Rzeszów – Twierdza Teodorówka 1:2
(25:23,31:33,16:14)

Sparingi naszych grup

Sparing rocznika 2011

Chłopcy z grupy U-7 zagrali w turnieju organizowanym
przez UKS „Szóstka” Jasło. Rywalizacja prowadzona była
w formie festiwalu, każdy mógł zademonstrować swoje umiejętności. Nasi chłopcy pokazali się z bardzo dobrej strony
w każdym meczu grając i strzelając sporo bramek, pokazując
fajną grę w pojedynkach 1×1.
Rywalizowaliśmy z :
UKS “Szóstka” Jasło A
UKS Szóstaka Jasło B
Beniaminek Profbud Krosno A
Beniaminek Profbud Krosno B
AP Czarni Jasło
AP Wiki Sanok
Stowarzyszenie Sportowe Orzełki Brzozów
Brawa dla naszych chłopców za fajny turniej.
Kadra:
Alan Fara, Natan Fara, Woźniak Dawid, Płoszaj Antoni,
Jurczyk Szymon, Szydło Philip, Szubrycht Wiktor, Kasprzycki Marcel
Dziękujemy za grę i zaproszenie.
Piotr Drozd

Sprzedam
samochód osobowy

Volkswagen Golf
tel. kontaktowy:
502 653 687

„Plecak dla Ukrainy” od leśników
podkarpackich
We wtorek 29 marca br. we Lwowie
leśnicy z RDLP w Krośnie przekazali dla
Ochotniczej Obrony Terytorialnej Ukrainy
kolejne 50 plecaków – każdy bogato wyposażony w przedmioty przydatne w terenie.
To część akcji prowadzonej przez leśników
z całej Polski. W minionym tygodniu na
Ukrainę pojechało już 120 plecaków przekazanych przez leśników z RDLP w Krakowie i RDLP w Katowicach.
Każda z regionalnych dyrekcji LP
koordynuje na swoim terenie zakup
i wyposażenie plecaków, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez leśników
z Ukrainy. W skład ekwipunku wchodzą
m.in. obuwie terenowe, odzież termiczna,
rękawiczki, czapki, skarpety, apteczki
pierwszej pomocy z uwzględnieniem tzw.
wyposażenia taktycznego, termosy, latarki
taktyczne, a także żywność o długim terminie przydatności.
Dla łatwości dystrybucji lista produktów stanowiących zawartość plecaka,
łącznie z wykazem rozmiarów odzieży,
dołączona jest jako zawieszka.
- Z leśnikami ukraińskimi współpracujemy zawodowo od lat, ale obecna sytuacja
skłoniła nas do podjęcia zupełnie nowej
formy działań – wyjaśnia Marek Marecki,
dyrektor RDLP w Krośnie. - Na naszą
ofertę pomocy leśnicy z Lwowskiej Dyrekcji Lasów Ukrainy odpowiedzieli prośbą
o wyposażenie dla tworzonej formacji
obrony terytorialnej. Jestem przekonany,
że plecaki i ich zawartość bardzo przydadzą się w obecnej sytuacji. To kolejna z naszej strony forma wsparcia dla walczącej
Ukrainy. Transporty z darami trafiały już
w minionych tygodniach do Lwowa, Rawy
Ruskiej i Skolego.
Wielu leśników przyjęło uchodźców
pod swój dach, nie chwaląc się tym na
zewnątrz. Poza tym łączna kwota uzyskana
ze zbiórek pieniężnych wśród pracowników
sięga dziś 200 tys. zł.
- W taki czas ludzka solidarność
z ofiarami wojny jest oczywistą powinnością – dodaje dyrektor Marecki. – Mamy
świadomość, że to wielkie serce jakie okazujemy dla Ukraińców w potrzebie będzie
musiało bić wytrwale i długo. Nieustannie
też zachęcamy do udzielania się w skoordynowanych formach pomocy uchodźcom
i walczącej Ukrainie.

Zawodnicy uczestniczący w sparingach na stadionie w Dukli
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Informację o przekazaniu darów zamieściła też Lwowska Dyrekcja Lasów Państwowych Ukrainy na swojej stronie internetowej: https://lvivlis.gov.ua/news?id=4986
Tekst: Edward Marszałek
Zdjęcia: Piotr Myćka, Marek Marecki

OGŁOSZEN IA
Ogłoszenie
o likwidacji Stowarzyszenia

Przyjaciół Wietrzna

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w związku z uchwałą nr1/2021 Nadzwyczajnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Wietrzna z dnia 22.12.2022 roku o likwidacji Stowarzyszenia Przyjaciół Wietrzna oraz przeznaczenia majątku pozostałego po
likwidacji Stowarzyszenia rozpoczęto proces jego likwidacji.
Stowarzyszenie Przyjaciół Wietrzna wpisane jest w KRS: Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz Samodzielnych Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej pod pozycją nr 0000034638.
Uchwałą nr 2/2021 Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół
Wietrzna z dnia 22.12.2022 roku na Likwidatora Stowarzyszenia powołano Stefana
Jastrzębskiego.
W dniu 21.03.2022 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego postanowił dla Stowarzyszenia Przyjaciół Wietrzna w Wietrznie
o nr 0000034638;
wpisać: w KRS - Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;
Stowarzyszenie Przyjaciół Wietrzna w Likwidacji.
W związku z powyższym Likwidator wzywa wierzycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Wietrzna
do zgłaszania ewentualnych roszczeń w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia w miesięczniku Dukla.pl/DPS. Zgłoszenie należy dokonać pisemnie na adres: wietrzno, Dom Ludowy, 38-451 Równe, albo na adres e-mail:stv.j68@wp.pl.
Likwidator

Stefan Jastrzębski
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Dominik Pawłowski - dukielski sędzia cz. 2
u dokończenie ze str. 10

Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego
w Krakowie. Następnie w roku 1934 podjęła studia w ASP w Krakowie, na Wydziale
Rzeźby u Xawerego Dunikowskiego.
Studia ukończyła po wojnie, w 1950 roku.
Danuta studiowała farmację. Wzięła ślub
z Adamem Wesolińskim. Zmarła 7 litopada1944 roku na tężca w Szpitalu w Krośnie i została pochowana na krośnieńskim
cmentarzu komunalnym. Najmłodsza córka
Dominika i Zofii Pawłowskich – Renata,
uczyła się prywatnie z Zofią Tarnowską
i maturę zdała w Krośnie. Podjęła studia
na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Cergowej z Zofią mieszkali
jej rodzice: ojciec Jan (zmarł w 1926 r.) i
matka Apollonia (zmarła w 1938 r.). Oboje
pochowani zostali na cmentarzu w Dukli.
W czasie okupacji niemieckiej nie
zaszły jakieś nadzwyczajne wydarzenia
w domu Pawłowskich w Cergowej. Wejście
Armii Czerwonej do Cergowej we wrześniu
1944 roku spowodowało zajęcie przez sowietów całego niemal domu Pawłowskich.
Zofia miała tylko siennik w kącie kuchni,
a błoto z podłogi zbierało się motyką.
Dom został rozkradziony; wyrwano nawet
klamki z drzwi i przewody elektryczne ze
ścian, a dokumenty i papiery poniewierały
się po ogrodzie. Ostatni sowiecki oficer
kwaterujący u Pawłowskich (komendant)
odebrał część sprzętów poprzedniemu
tak, że po wojnie w domu zostały: dwa
łóżka, stół, dwie szafy z sypialni, biurko,
kredens i fortepian bez nóg. Duża weranda
przy domu została rozjechana przez czołg;
później została skrócona i nigdy nie odzyskała swej poprzedniej funkcjonalności. Po
śmierci córki Danuty w roku 1944, przed
Bożym Narodzeniem Zofia Pawłowska
wyjechała z częścią swoich najpotrzebniejszych rzeczy i ubrań do brata do Rzeszowa
i była tam pół roku. W końcu 1945 roku
wyjechała do córki Wandy w Krakowie,
która uzyskała mieszkanie przy Alei
Krasińskiego.
Dom w Cergowej od 1951 roku był
wykorzystywany przez rodzinę Pawłowskich jedynie w okresie letnich wakacji;
od połowy czerwca do połowy września.
Grunt, na który składał się ogród oraz
góra z wierzchowiną, zostały wydzierżawione. Od czasów przedwojennych część
góry przestała być uprawiana - przeszła w
pastwisko. W ogrodzie drzewa użytkowe
urosły, a owocowe zestarzały się. W okresie PRL-u właściciele gospodarstw rolnych
musieli Skarbowi Państwa „odstawiać
obowiązkowe dostawy”, w postaci produkstr. 18

tów rolnych roślinnych i zwierzęcych, po
bardzo niskich cenach, a często dzierżawcy
tego nie robili i stąd Zofia Pawłowska jako
właściciel takiego gospodarstwa musiała
kupować żywiec na wolnym rynku i dostarczać na ten przymusowy skup. Stefan
Szczurek – wieloletni sołtys Cergowej,
przez powojenne lata wspierał i reprezentował rodzinę Pawłowskich we wszystkich
sprawach wobec gminy, dzierżawców czy
instytucji oraz innych podmiotów. Załatwiał sprawy przez kontakty listowne,
a w okresie letnim pozostawano w przyjaznych relacjach osobistych. Trwa to do dnia
dzisiejszego, pomimo zmiany i wejścia
w relacje kolejnych pokoleń tych rodzin.
Do czasów powojennych dotrwała jeszcze przy domu Pawłowskich w Cergowej
obudowana studnia, która wyglądała jak
kapliczka. Po wojnie bywały okresy, że
część domu - dwa pokoje od strony drogi
były zajęte przez lokatorów - różne rodziny bez dachu nad głową. Od około 1955
roku mieszkał „na młynie” Jan Szewczyk
(1888-1958) ze swoim synem Antonim.
Był to osobliwy człowiek, który pierwszą
wojnę światową spędził w Austrii. Miał
najrozmaitszą ilość rzeczy, według swego
mniemania - bardzo potrzebnych. Spał na
skórze z wielbłąda, w papierowym worku
po cukrze. Był niezwykle uczciwy, żył ze
zbieractwa nasion i ziół, na których znał się
dobrze i potrafił właściwie stosować. Syn
jego – Antoni, zdał maturę, ale żył samotnie, trudniąc się jak ojciec zbieractwem.
Jan Szewczyk zmarł „na młynie” w 1958
roku, a Antoni opuścił dom po jego sprzedaży. Wieś i dom zostały zelektryfikowane
w połowie lat pięćdziesiątych; na początek
dwa pokoje, później dalsze. W domu nie
prowadzono żadnych inwestycji z powodu
ograniczonego i czasowego tylko jego wykorzystania. Odległość od Krakowa rzędu
około 170 kilometrów i komunikacja kolejowa do Krosna, skąd autobusem do Dukli,
utrudniały częste korzystanie z domu.
W roku 1964, gdy Zofia Pawłowska
miała 81 lat, zapada decyzja o sprzedaży
resztek majątku w Cergowej. Aktem notarialnym z dnia 21 maja 1964 roku (Nr Rep.
A. 2016) Roman Kordyś nabył dom z ogrodem, a ziemię zakupiły Genowefa Smak,
Franciszek Belczyk, Stefania Gniady,
Maria Krówka, Helena Szczurek i Zofia
Kucharska. Wcześniej jeszcze, 13 grudnia
1962 roku (Nr Rep. A. 8270) część gruntu
została sprzedana Franciszkowi Belczykowi i Stanisławowi Smakowi. Sprzedany
obszar obejmował około 10 hektarów.
Nieruchomość Dominika w chwili jego

śmierci (1925) obejmowała zatem około 20
hektarów. Ciekawostkę stanowiła nieużywana od 1913 roku młynówka, biegnąca
od starego jazu koło Belczyka, do młyna,
na przestrzeni około 300-400 metrów przy
drodze gminnej. Okoliczni mieszkańcy
uznali, że z biegiem czasu została ona zaużywana i wypasali w niej krowy; ewentualnie tylko część do lustra wody uznając
za własność Pawłowskich. Ale gdy od Zofii
Pawłowskiej jeden z takich użytkowników
kupił „swoją” część za symboliczną zapłatą, wszyscy pozostali zrobili to samo
i młynówkę po uregulowaniu spraw własnościowych, niebawem wyrównali. W ten
sposób zniknął również kamieniec, a rzeka
została obsadzona drzewami. Zmienił się
przez to widok na Jasiołkę i jej kamieniste dno. W rękach Pawłowskich pozostał
jedynie las „Głęboka” (3,7 ha lasu plus
0,3 ha łąki), którym po opuszczeniu Cergowej przez rodzinę nikt się specjalnie nie
interesował. Stefan Szczurek informował
wówczas, że z lasu kradną drzewo i należało płacić podatki. Była próba sprzedaży
lasu w 1987 roku na rzecz Skarbu Państwa,
ale nie skorzystano z tej oferty. Również
nabywcy prywatni nie byli zainteresowani
taką ofertą. Uzyskano zgodę na częściowy
wyrąb drzew z lasu, z którego był pewien
dochód. Po śmierci Wandy (1990) oraz
Stefana Szczurka (1992), lasem zajął się
Stanisław Chłap, mieszkający przy starej
karczmie nieopodal lasu, który ostatecznie
zakupił go 26 czerwca 1998 roku (Rep. A.
Nr 2229/98).
Dom Pawłowskich w Cergowej nr 27
(obecnie nr 30) jeszcze stoi, ale bez werand
i o poszarzałym tynku. Sztukaterie wokół
okien i narożników zostały zdjęte. Blaszany
dach z początku XX albo jeszcze XIX
wieku pomalowany został farbą. Narożnik
hali młyńskiej jest spękany. W ogrodzie,
zamiast tartaku, stoi sześcian wybudowany
przez nowego właściciela. Cała okolica
się zresztą zmieniła. Pozostała jeszcze
nazwa topograficzna Pawłowska Góra 411
m n.p.m. (49.5677840440701 (49°34’4”)
21.7046747337622 (21°42’17”). Z drogi
przez Zboiska nie wygląda na okazałą,
z polami i pastwiskami, obecnie cała zarosła młodym lasem i zadrzewieniami, nawet
część ogrodu na stoku.
Opracował na podstawie archiwum
rodzinnego i szematyzmów galicyjskich:
wnuk Dominika Pawłowskiego - Bogusław Mazurkiewicz z Krakowa
Do druku przysposobił i zredagował:
Janusz Kubit

nr 4/2022

OGŁOSZENIA
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

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 1094/72 o powierzchni 0,1891 ha, położona
w Cergowej, objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00065598/4, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym symbolem „MN(Z)”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ze strefą techniczną dla
istniejącej linii energetycznej 15 kV. Działka znajduje się w sąsiedztwie ośrodka rehabilitacji leczniczej dla dzieci. Przez teren
działki przebiega napowietrzna linia energetyczna, linia telefoniczna oraz sieć centralnego ogrzewania. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
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 2021 r., poz. 1899 ze zmianami) upłynął dnia 24 marca 2022 r.
Cena wywoławcza wynosi 57 700,00 zł (netto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 5 800,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący
podatek VAT od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się dnia 10 maja 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 wyżej wysokości.
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 4 maja 2022 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.
nr 372

PRZETARGI
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 o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Dukla.
Przedmiotem dzierżawy jest:
- działka nr 783/6 o powierzchni 0,36 ha, położona w Iwli, stanowiąca własność mienia komunalnego Gminy Dukla, objęta Księgą
Wieczystą nr KS1K/00089354/6,
cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 38,50 zł rocznie,
wysokość wadium - 10,00 zł,
- działka nr 3902 o powierzchni 0,15 ha, położona w Łękach
Dukielskich, stanowiąca własność mienia komunalnego Gminy
Dukla, objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00090903/0,
cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 16,00 zł rocznie,
wysokość wadium - 10,00 zł,
Nieruchomości wydzierżawia się z przeznaczeniem pod uprawę
rolną.
Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu zwolniony jest
z podatku VAT od towarów i usług.
Począwszy od 2023 roku czynsz dzierżawny podlega corocznie waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych.
Umowa dzierżawna zostanie zawarta na czas nieokreślony.
Przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2022 r. o godz.9.00
w sali nr 304 znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Dukli. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby
prawne, jeżeli wpłacą wadium w ustalonej wysokości.
Wadium w pieniądzu w określonej wyżej wysokości z podaniem
numeru ewidencyjnego i położenia działki należy wpłacić do dnia
22 kwietnia 2022 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..
Wpłacone wadium zostanie:
- zwrócone osobie, która nie wygrała przetargu niezwłocznie po
przetargu,
- zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego osobie, która wygra
przetarg.
Jednocześnie informuję, że nie podpisanie umowy dzierżawnej
w ustalonym terminie, pomimo wygrania przetargu powoduje
utratę wpłaconego wadium.
Burmistrz Dukli może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od
jego przeprowadzenia z ważnych przyczyn.
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W pasiece

Łowiectwo i ekologia

Pszczelarz musi być profesjonalistą

Opieka nad kotami

Piękna wiosna i nieliczne upadki rodzin po zimie to bardzo dobry zwiastun.
Rodziny pszczele bez większego trudu
powinny przygotować się do wczesnych
pożytków. Tegoroczna wiosna pokazuje
dobitnie jak ważne są wierzby dla pszczół.
Tworzą one dla pszczół „taśmę” pożytkową. Po nich nastąpi eksplozja wiosennych kwiatów i pszczoły bez większych
wysiłków dojdą do siły. W poprzednich
latach mieliśmy do czynienia dokładnie
z czymś odwrotnym. Z kumulacją kwitnienia wierzb w jednym czasie, albo z trudnością z wykorzystaniem pożytku z wierzb
przez niekorzystną pogodę. Pyłek tych
drzew jest bardzo dobrym stymulantem
dla rodziny pszczelej. Dukielscy pszczelarze jeszcze nie doceniają dostępności
tych drzew w naszej małej ojczyźnie. Są
miejsca w Polsce gdzie wierzba to pszczeli
rarytas. Polityka traktowania wierzb jako
„chwastu” przyniosła opłakane rezultaty.
Baza pożytkowa to tylko 50% sukcesu.
40% to pogoda, a tylko 10% umiejętności
pszczelarzy. Badania pokazały, że zabiegi
gospodarki pszczelarskiej nie są obojętne.
Pszczelarze pracujący w tych samych
warunkach z takimi samymi pszczołami,
dzięki właściwym zabiegom, potrafili
zwiększyć zbiór miodu. Jednak najlepsza
gospodarka w „pustyni” pożytkowej nie
przyniesie żadnych rezultatów. Wspaniałe
pożytki i doskonały pszczelarz nie przyniosą żadnego rezultatu jak w czasie kwitnienia będzie padał deszcz. Na pogodę nie
mamy żadnego wpływu, warto więc pra-

cować nad stałym udoskonalaniem swoich
umiejętności pszczelarskich. Choroby
pszczół również nie ułatwiają nam życia.
Dlatego umiejętności pszczelarza mimo,
że nie są najważniejszym czynnikiem,
mogą spowodować opłacalność produkcji
pszczelej. Również zapewnienie dobrostanu pszczół wymaga ogromnej wiedzy
i umiejętności. Jak zaczynałem przygodę
z pszczołami to pszczelarz hobbysta to był
taki pszczelarz, który kochał pszczoły, ale
nie koniecznie musiał posiadać wiedzę na
odpowiednim poziomie. Mógł oprzeć się
na wiedzy, która przechodziła z „dziada,
pradziada”. Obecnie niezależnie od zawansowania technologicznego pasieki
pszczelarz musi być profesjonalistą. Brak
profesjonalizmu najczęściej kończy się
stratą pasieki lub co gorsze roznoszeniem
chorób pszczół. Profesjonalizm zakłada
choćby konieczność doboru pszczół do
celu jaki pełni pasieka. Jeżeli pasieka ma
cel rekreacyjny dla osoby pracującej zawodowo i znajduje się wśród zabudowań
to najważniejszą cechą stanowiącą o doborze pszczół jest łagodność i nierojliwość.
Pszczoły super łagodne jeżeli się wyroją
mogą przestraszyć osoby postronne. Raczej niewiele osób miało do czynienia z
rojem pszczół. Zrozumiałe jest, że ludzie
takiego widoku mogą się wystraszyć. Nawet jeżeli strach jest nieuzasadniony zachowaniem pszczół. Pasieka prowadzona
przez taką osobę położona w lesie już nie
musi być z tak mocno łagodnymi pszczołami. Tutaj najważniejszą cechą będzie

nierojliwość. Pszczoły, do których pszczelarz dojeżdża co jakiś czas muszą się też
umieć obronić. Jeżeli pszczelarz chce mieć
także miód z takiej pasieki, pszczoły muszą
być też miodne. Miodność pszczół to także
złożone zjawisko. Pszczoły ocenione jako
super miodne na terenie, gdzie są tylko
one nie koniecznie będą miodne w terenie
napszczelonym. Są też linie pszczół, które
ujawniają swoją cechę miodności tylko
w sytuacji konkurencji. Może się to wydawać dziwne, jednak takie linie też są.
Nawet są one poszukiwane na terenach
pszepszczelonych. Z pszczołami to jest tak
jak z autami. Nie ma jednego samochodu
najlepszego dla wszystkich. W zależności
od tego do czego jest on nam potrzebny
taki kupujemy. Jeżeli potrzebujemy przewozić duże towary to kupujemy ciężarowy.
Nie będzie on super szybki i super ekonomiczny. Takie rzeczy trzeba wiedzieć i już.
Pszczelarz też musi wiedzieć, kiedy i jak
pracować z pszczołami. Nawet najłagodniejsze można doprowadzić do zachowań
obronnych. Musi wiedzieć o zaletach i wadach swoich pszczół. Każde takowe mają.
Jednak do tego potrzebna jest bardzo dużo
wiedzy i doświadczenia. Nawet jeżeli kieruje kimś chęć pomocy pszczołom to musi
wiedzieć, gdzie umiejscowić pasiekę i jaka
jest dostępna dla nich baza pożytkowa
i zagrożenie.
Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli
WZP w Rzeszowie

Prawo przy porannej kawie ...

Roszczenia w przypadku nieuznania
dziecka przez biologicznego ojca
Jeżeli ojciec dziecka nie złoży dobrowolnie przed kierownikiem urzędu stanu
cywilnego oświadczenia o uznaniu ojcostwa, wówczas można wystąpić do sądu
o ustalenie ojcostwa. Sądowego ustalenia
ojcostwa mogą żądać dziecko, jego matka
oraz domniemany ojciec dziecka. W tym
samym pozwie można również domagać
się alimentów na rzecz dziecka.
Zgodnie z art. 143 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli ojcostwo
str. 20

mężczyzny, który nie jest mężem matki,
nie zostało ustalone, zarówno dziecko,
jak i matka mogą dochodzić roszczeń
majątkowych związanych z ojcostwem
tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Nie dotyczy to roszczeń
matki, gdy dziecko urodziło się nieżywe.
Sąd rozpoznający sprawę z art. 143 k.r.o.
będzie w pierwszej kolejności musiał rozstrzygnąć, czy pozwany mężczyzna jest
ojcem dziecka. Następnie zaś ustali wyso-

kość świadczeń alimentacyjnych na rzecz
dziecka, kierując się kryteriami wskazanymi w art. 135 k.r.o.
Warto pamiętać, że w takiej sytuacji
również matka dziecka może domagać
się od ojca dziecka określonych roszczeń
na swoją rzecz – chodzi tu o roszczenie
o zapłatę zryczałtowanej kwoty tytułem
zwrotu kosztów związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Zgodnie
nr 4/2022

Nowelą z dnia 16 września 2011 r. do ustawy o ochronie zwierząt wprowadzono do katalogu zadań obowiązkowych nałożonych
na gminy (art. 11a ust. 2 u.o.z.) opiekę nad kotami wolno żyjącymi
oraz kotami bezdomnymi.
Z jakim kotem domowym możemy mieć do czynienia? Może
to być:
1. Kot utrzymywany przez jego opiekuna (właściciela), również
taki, który przemieszcza się po okolicy (tzw. kot wychodzący),
2. Kot bezdomny, a więc taki, który zabłąkał się lub uciekł, bądź
został porzucony i nie można ustalić właściciela lub dotychczasowego opiekuna,
3. Kot wolno żyjący, urodził się na wolności i żyje jak zwierzę
dzikie, jednak z pomocą człowieka.
Jednocześnie konieczne jest wzięcie pod uwagę, że zwierzęta
te mogą migrować pomiędzy wskazanymi grupami.
Nie należy odławiać i umieszczać w schronisku dla zwierząt
kotów wolno żyjących, jednak jeżeli małe kociaki przyzwyczają
się do człowieka i chętnie z nim pozostaną, mogą, a nawet powinny zostać przekazane do adopcji (nowemu opiekunowi).
Z kolei kot, który został porzucony lub się zgubił, może zachowywać się jak zupełnie dziki, co nie oznacza, że nie wymaga
pomocy, jak zwierzę bezdomne.
Koty wychodzące powinny być:
- wysterylizowane/wykastrowane,
- zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym,
- trwale oznakowane mikrochipem.
Opieka nad kotami wolno żyjącymi obejmuje następujące
zadania:
- koty wolno żyjące nie powinny być wyłapywane i umieszczane
w schroniskach dla zwierząt,

z art. 141 § 1 k.r.o. ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się
w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych
z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie
porodu. Roszczenia matki przedawniają
się z upływem lat trzech od dnia porodu.
Dopuszczalna jest kumulacja obu roszczeń, które mają charakter alimentacyjny.
Roszczenia te mogą być dochodzone po
ustaleniu ojcostwa, np. w drodze jego
uznania lub też w procesie o ustalenie
ojcostwa. W drugim przypadku mamy do
czynienia ze swoistym zabezpieczeniem
roszczenia alimentacyjnego, które jest
dochodzone łącznie z ustaleniem ojcostwa. Pozytywną przesłankę przedłużenia
obowiązku stanowią „ważne powody”,
dlatego np. z przyczyn zdrowotnych,
matka może żądać udziału ojca w kosztach
swojego utrzymania przez czas dłuższy
niż trzy miesiące. Zgodnie z wyrokiem
SN z 29.09.1978 r., II CR 418/78, LEX
nr 8136: „Przedłużenie obowiązku utrzynr 372

- zapewnienie dokarmiania,
- kontrola populacji, w tym przeprowadzanie zabiegów sterylizacji/kastracji wraz z widocznym oznakowaniem, a później
wypuszczanie w miejscu odłowienia,
- zapewnienie schronienia, w szczególności przez udostępnienie
odpowiednich pomieszczeń,
- udzielanie pomocy lekarsko – weterynaryjnej kotom, które uległy wypadkom drogowym, jak również kotom chorym,
- zapewnienie miejsc opieki na czas rekonwalescencji.
W przypadku kotów bezdomnych sytuacja jest zgoła inna niż
w przypadku poprzednich dwóch grup:
- gmina ma obowiązek odłowienia i umieszczenia w schronisku
zwierzęcia bezdomnego, jak też jego wysterylizowania/wykastrowania oraz prowadzenia działań w celu odnalezienia dotychczasowego opiekuna lub jeżeli ten się nie zgłosi, nowego,
- zapewnienie efektywności opieki nad kotami bezdomnymi
w schroniskach.
Bartosz Szczepanik
inspektor
Urząd Miejski w Dukli

mania matki stanowi dalszą ochronę praw
dziecka. Zabezpieczenie utrzymania matce
ma, w swej istocie, na celu zapewnienie
dziecku niezbędnej opieki w sytuacji
szczególnej, w której, w okolicznościach
konkretnej sprawy, jest to możliwe tylko
przez matkę, która w okresie zaprzestania
w związku z tym pracy zarobkowej nie ma
środków do zapewnienia sobie niezbędnego utrzymania”. Należy uznać, że są one
związane zarówno z trudną sytuacją materialną matki, jak i potrzebami dziecka,
wynikającymi zwłaszcza ze stanu jego
zdrowia. Jakkolwiek ustawodawca nie
podaje górnej granicy przedłużenia obowiązku, należy pamiętać, że nie może on
zastępować obowiązku alimentacyjnego
pomiędzy rodzicami a dziećmi.
Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka
poniosła inne konieczne wydatki albo
szczególne straty majątkowe, może ona
żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią
część tych wydatków lub strat. Roszczenia
powyższe przysługują matce także w przypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe.

W przepisie jest mowa o „stratach majątkowych”, a zatem nie obejmuje on „strat
niemajątkowych”. Przepis nie może zatem
stanowić podstawy żądania zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
Natomiast zgodnie z art. 142 k.r.o. jeżeli ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka
może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze
przed urodzeniem się dziecka wyłożył
odpowiednią sumę pieniężną na koszty
utrzymania matki przez trzy miesiące
w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące
po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty
tej sumy określa sąd. Zgodnie z brzmieniem przepisu mężczyzna może ponosić
koszty utrzymania maksymalnie przez 6
miesięcy. Powyższe terminy świadczenia
nie mogą zostać przez sąd wydłużone,
albowiem ustawodawca wskazał terminy
maksymalne. Nie ma natomiast przeszkód,
ażeby sąd terminy powyższe skrócił.
Natalia Belcik
Radca prawny
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Wydarzyło się
w naszej gminie

Dukla - wczoraj i dziś

W krainie rondla i patelni

Zamknięcie drogi Iwla Polany - Huta Polańska!
Jak długo?
W związku z trwającymi pracami wykonawca - RBDiM w Krośnie Sp. z o.o.
informuje, że planuje zamknięcie drogi
powiatowej nr 1911R Iwla - Polany - Huta
Polańska, drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 993 w m.
Iwla do skrzyżowania z drogą powiatową
nr 1996R w m. Chyrowa. Zamknięcie
będzie obowiązywać od 4 kwietnia do 28
października 2022 roku.
Pierwsza faza będzie obejmować
okres do 14.04.2022 r. W tym czasie zostaną przebudowane przepusty pod drogą:
- w km 3+177 (w okolicy wyciągu)
- w km 0+681, 0+854, 0+977
- w km 4+515
Wyłączanie drogi z ruchu nastąpi
w godzinach pracy wykonawcy: od około
8.00 do około 18.00.
Druga faza będzie obejmować okres
od 19.04. do 28.10.2022 r.
Droga będzie całkowicie nieprzejezdna na odcinkach prowadzenia robót.
Wykonawca w miarę możliwości zapewni
dojazd dla mieszkańców poza godzinami
pracy.
Za: krosno112.pl
WS

Soczewica to roślina strączkowa powszechnie stosowana w kuchni wegańskiej
i wegetariańskiej, ponieważ dostarcza dużej ilości cennego białka. Jedzenie soczewicy
wzmacnia mięśnie i kości, poprawia przemianę materii, a także wspomaga regenerację
organizmu.
Warzywa strączkowe nie są wysokokaloryczne, a dostarczają wielu cennych składników odżywczych oraz zaspokajają głód na wiele godzin. W 100 g ugotowanej soczewicy zielonej znajduje się około 106 kcal. Dla porównania – ta sama ilość kaszy jęczmiennej lub bulgur zawiera aż 350 kcal, w przypadku ryżu jest to 135 kcal, a makaronu
– 133 kcal. Jak widać, w porównaniu do innych popularnych dodatków obiadowych,
soczewica zielona jest niskokaloryczna. Zielona soczewica to zatem nie tylko zdrowsza
alternatywa dla wielu produktów, ale również jest o wiele bardziej dietetyczna. Dzisiaj
podaję przepis na:

2017 rok

Gulasz z soczewicą i kaszą bulgar
Składniki (przepis na dwie porcje):
- pomidory z puszki krojone lub świeże – 300 g
- soczewica zielona(ugotowana) – 160 g (8 łyżek)
- szpinak – 150 g (6 garści świeżego)
- papryka czerwona – 150 g ( 1 szt. średniej wielkości)
- seler naciowy – 2 łodygi
- cebula czerwona – 1 szt.
- kasza bulgar – 60 g (4 łyżki)
- oliwa z oliwek – 2 łyżki
- czosnek – 2 ząbki
- słonecznik (nasiona łuskane) – 1 łyżka
- oregano suszone – ok. łyżeczkę
Wykonanie:
• Kaszę bulgar ugotuj,
• Pokrój cebulę, czosnek, paprykę, seler (w plasterki).
• Na patelni rozgrzej oliwę, zeszklij cebulę, czosnek, dodaj paprykę, seler i smaż
chwilę.
• Dodaj pomidory i duś do miękkości warzyw.
• Dodaj soczewicę i szpinak.
• Dopraw oregano, pieprzem i wymieszaj z kaszą.
• Danie posyp słonecznikiem.

2019 rok

Kamienica przy ul. 3 Maja 1 - elewacja frontowa (zach.)

Kamienica przy ul. 3 Maja 1 - elewacja wschodnia i północna

2020 rok

2021 rok

Warsztaty
rękodzielnicze
Ozdoby świąteczne wykonane przez uczestników
warsztatów w Nowej Wsi

Smac zne go!

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

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

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

Reklama kolorowa
na okres 6. miesięcy
Cena netto w zł

Reklama kolorowa
na okres 1 miesiąca
Cena netto w zł

A-4

250

60

600

150

1/2 A-4

150

30

300

70

1/4 A-4

75

20

150

50

1/8 A-4

30

15

100

30

1/16 A-4

20

10

75

15

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

Złota myśl J
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Chciałbym znowy być dzieckiem - uciąłbym sobie drzemkę
i wszyscy byliby ze mnie dumni.

Fot. (arch. Stow. Razem Lepiej)
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Gogle dla Svidnika
Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar przekazuje gogle
primatorce Svidnika Marceli Ivancovej

Spotkanie w Centrum Informacji Turystycznej w Svidniku

Fot. Kristina Tchirova

Nowe kosze w Dukli
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Fot. kbr
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