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Dukla pamięta
25. rocznica pobytu Ojca Świętego w Dukli i kanonizacji św. Jana z Dukli

W roku 2022 obchodzimy 25. rocznicę 
pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II 
do Dukli i kanonizacji duklanina, naszego 
największego rodaka św. Jana z Dukli. 
Przez te dwadzieścia pięć lat wydarzyło 
się bardzo wiele. Ojciec Święty Jan Pa-
weł II po swojej śmierci 2 kwietnia 2005 
roku szybko został beatyfikowany na bło-
gosławionego, a 27 kwietnia 2014 roku 
został kanonizowany na Świętego na Placu 
Świętego Piotra w Watykanie. Proces be-
atyfikacyjny i kanonizacyjny Jana Pawła II 
rozpoczął się właściwie żądaniem „santo 
subito” (natychmiast święty), który był 
zwrotem pojawiającym się na transparen-
tach podczas uroczystości pogrzebowych 
papieża Jana Pawła II 8 kwietnia 2005 roku 
na Placu Świętego Piotra w Watykanie.

Dukla zawsze pamiętała i pamięta  
o Ojcu Świętym Janie Pawle II. 9 czerwca 
1997 roku podczas Jego pobytu w Dukli  
z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Dukli Andrzeja Krężałka otrzymał 
uchwałę Rady Miejskiej z 27 maja 1997 
roku nadającą mu tytuł Honorowego 
Mieszkańca Dukli. 

Jan Paweł II jeszcze jako 
wikariusz, a później biskup od-
wiedzał wielokrotnie Duklę, za-
chował się Jego wpis w księdze 
pielgrzymów na Puszczy, wtedy 
jeszcze u błogosławionego Jana 
z Dukli. Ojciec Święty bardzo 
chciał przybyć do Dukli, by  
w miejscu urodzin błogosławio-
nego kanonizować Go na Świę-
tego. I tak się stało.

Gmina Dukla uczciła Jego 
pamięć nadając szkołom w Głoj-
scach i Łękach Dukielskich Jego 
imię. W Dukli jest także ulica 
Jego imienia. Rada Miejska w 
Dukli w podzięce oraz dla upa-
miętnienia po wsze czasy Jego 
odwiedzin na dukielskiej ziemi 
9 czerwca 1997 roku i kanoniza-
cji naszego rodaka Jana z Dukli 
uchwaliła 9 czerwca „Dukiel-
skim Dniem Jana Pawła II”.

Rokrocznie 2 kwietnia (po 
raz pierwszy w 2006 roku) 
PTTK i turyści organizują pielgrzymkę na szczyt 
góry Cergowej, gdzie odprawiana jest msza św., 

a o godz. 21.37 (godz. śmierci) 
zapalają „Płomień Pamięci” – 
dla najznamienitszego Turysty 
świata. Nie przeszkodziła temu 
nawet pandemia, odbywały się 
spotkania, chociaż z ograniczoną 
frekwencją.

Po Jego Śmierci z inicja-
tywy Nadleśnictwa Dukla posa-
dzono dęby papieskie (żołędzie,  
z których wyrosły sadzonki były 
poświęcone przez Jana Pawła II)  
w Dukli przy kościele farnym i na 
parkingu przy Sanktuarium św. 
Jana z Dukli. 

Rokrocznie (z wyjątkiem 
roku 2020 i 2021 ze względu 
na pandemię) od 2000 roku dla 
uczczenia Jego pobytu na na-
szej ziemi i kanonizacji bł. Jana  
z Dukli na świętego w Sanktu-
arium św. Jana z Dukli w Dukli 
odbywa się w niedzielę najbliż-
szą 9 czerwcu Przegląd Chórów 
Kościelnych i Cerkiewnych. 
Śpiewają one teraz dla dwóch 
świętych św. Jana Pawła II  
i św. Jana z Dukli. To cudowne 
śpiewanie kończy się wspólnym 
odśpiewaniem przez słuchaczy 

i chóry „Barki”, ulubionej pieśni 
Jana Pawła II.

Zostały wydane dwa tomiki 
wierszy poświęcone obu świętym. 
W 2012 roku tomik pt. „Napij się 
ze źródła” to efekt pięcioletnich 
edycji konkursu poetyckiego, 
którego celem było propagowanie 
wartości, których świadectwem 
jest życie św. Jana z Dukli i św. 
Jana Pawła II. Autorami wierszy 
są zwycięscy poszczególnych ka-
tegorii konkursowych pięciu edy-
cji konkursu. Drugi tomik wydany 
w 2015 r. pt. „Wzięci w boskie 
posiadanie” autorstwa, niestety 
już śp. poetki Bronisławy Betlej, 
zawiera najważniejsze Jej wiersze 
o Świętym Janie z Dukli i kilka 
wierszy poświęconych Świętemu 
Janowi Pawłowi II.

Dukla jest dumna, że znalazła 
się pośród Miast Papieskich.

Nie mniej niż o Ojcu Świętym 
Janie Pawle II Dukla pamięta  
o swoim rodaku duklaninie św. 
Janie z Dukli, którego papież Jan 
Paweł II kanonizował na świętego  
w pamiętny dla nas wszystkich 
dzień 10 czerwca na lotnisku  
w Krośnie.

Dziecko  
 – też Człowiek

Dzień Dziecka to wyjątkowy dzień nie tylko dla dzieci, ale 
również dla nas wszystkich. Okres dzieciństwa powinien wiązać 
się z dobrą zabawą, poczuciem szczęścia i bezpieczeństwa. Wy-
chowanie dziecka to niezwykle trudny i złożony proces. Musimy 
jednak pamiętać, że największy wpływ na dziecko mają jego ro-
dzice, na których ciąży wychowanie samodzielnego i myślącego 
człowieka. Nakładanie na dzieci obowiązków to nic zdrożnego, 
oczywiście jeżeli te obowiązki dostosowane są do wieku dziecka. 
Uczą one szacunku do pracy i obowiązkowości, dają również za-
dowolenie i podkreślają jego ważność w rodzinie. Rodzice często 
angażują się w sukcesy i porażki swoich dzieci, a wręcz czasami 
traktują je jako własne sukcesy i porażki. W rezultacie warunkują 
miłość do swojego dziecka – jest akceptowane jeśli odnosi suk-
cesy i często doświadcza dystansu i braku miłości jeżeli odnosi 
porażki. Nie musimy dziecku o tym mówić, ono jest na tyle mądre, 
i wie, że za dobre oceny jest nagroda, a za złe może być kara.  
A dziecko to przecież odrębna jednostka, odrębny Człowiek – ma 
swoje marzenia, zdolności, które niekoniecznie muszą pokrywać 
się z naszymi oczekiwaniami. Obserwujmy swoje dzieci i zachę-
cajmy ich, aby robiły to o czym marzą. Pozwólmy robić im błędy 
- bo przecież na błędach się uczymy.

Oczywiście edukacja szkolna jest niezwykle ważna i dobry 
nauczyciel potrafi rozbudzić zainteresowania dziecka, a czas 
pandemii pokazał nam jak ważne jest zagwarantowanie równego 
dostępu do edukacji i kontakty z rówieśnikami. Edukacja to naj-
lepsza inwestycja w przyszłość dziecka. Wiedział już o tym wła-
ściciel Dukli Jerzy August Wandalin Mniszech, który 5 lat przed 
powołaniem Komisją Edukacji Narodowej wprowadził w Dukli 
nakaz edukacji dzieci bez względu na ich wyznanie. Nie wszystkie 
jednak dzieci na świecie mogą być szczęśliwe, pokazała nam to 
namacalnie wojna, która trwa tuż obok, gdzie giną dzieci od bomb 
i bestialstwa najeźdźców. 

Wszystkim dzieciom życzę pokoju i wspaniałego dzieciństwa.
Krystyna Boczar-Różewicz

Drogie Dzieci!
Z okazji Waszego święta

życzymy wielu powodów
do radości i uśmiechów.

Niech każdy dzień będzie wyjątkowy
i niesie ze sobą wiele pozytywnych 

doświadczeń.
Jesteście przyszłością naszej Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
Mariusz Folcik

Zastępca Burmistrza Dukli
Łukasz Piróg 
Burmistrz Dukli 

Andrzej Bytnar
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Mamy w Dukli Liceum Ogólnokształcące im. 
Świętego Jana z Dukli, mamy rokroczne odpusty ku 
jego czci, tysiące pielgrzymów przybywa do dukiel-
skiego Sanktuarium. Mamy ulicę św. Jana z Dukli 
i dwa pomniki, jeden przed farą, drugi przed klasz-
torem. Poetka Bronisława Betlej pięknie napisała  
o tym w wierszu: 

Przed klasztorem w Dukli:
Przed Klasztorem w Dukli Święci rozmyślają – 
dwóch Janów naprzeciw – jeden ubożuchny 
w podartym habicie – jakby się śpieszył żeby 
czynić dobro – w Dukielskiej krainie – 
 
Drugi Jan dostojny w papieskiej koronie – 
w zamyśleniu spogląda na toczące się lata – 
Święty nowych wieków pokój niósł i zgodę 
Bardzo jej potrzeba - by świat stał się lepszy – 

Krzyż znak cierpienia ramiona szeroko by 
przytulić wiernych – wieki minęły Jan Duklan 
i Ten który niedawno miłością przygarniał – 
nie dbał zmęczenia przez świat przewędrował – 
rozsiewał ziarna wiary by wyrosły mocne – 
tak to Obaj Janowie na Dukielskiej ziemi 
chętnie się spotkali choć Ich dzielą wieki 

Rok 2014 był Rokiem Świętego Jana z Dukli.  
6 grudnia 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej VII kadencji podjął uchwałę o patronatach na 
rok 2014. Zgodnie z propozycją Sejmowej Komisji 
Kultury rok 2014 ogłoszony został Rokiem Świę-
tego Jana z Dukli, a to w związku z 600. leciem 
jego urodzin, a także z okazji 275 rocznicy 
ustanowienia św. Jana z Dukli patronem 
Polski. Na posiedzeniu Sejmu obecni byli 
honorowi goście o. gwardian i kustosz du-
kielskiego Sanktuarium św. Jana z Dukli 
Micheasz Okoński i burmistrz Dukli Ma-
rek Górak. 

31 maja 2014 roku w Sanktuarium św. 
Jana z Dukli w Dukli odbyła się uroczy-
stość 600.lecia urodzin św. Jana z Dukli. 
We mszy św., której przewodniczył metro-
polita przemyski ks. Abp. Józef Michalik, 
a kazanie wygłosił ks. Abp. Mokrzycki ze 
Lwowa, uczestniczyły tłumy wiernych. We 
mszy św. uczestniczył także gość z Waty-
kanu ks. abp. Edward Nowak. Powiedział 
o naszym świętym: To nie był przeciętny 
zakonnik, wydaje się, że ciągle poszuki-
wał czegoś doskonalszego, zawsze chciał 
czegoś więcej i oczekiwał od siebie do-
skonalszej formy naśladowania Chrystusa. 
Podczas mszy św. jubileuszowej został 
poświęcony nowy sztandar Zespołu Szkół 
nr 2 w Dukli im. św. Jana z Dukli.

Złote Gody par małżeńskich
u dokończenie ze str. 2

Dukla pamięta

Gmina Dukla wydała, jako XI 
tom Biblioteki Dukielskiej, książkę 
autorstwa o. Dobromiła Godzika OFM 
pt. „Święty Jan z Dukli – cudotwórca 
wciąż aktualny” w 602 rocznicę Jego 
urodzin. Publikacja poświęcona jest 
św. Janowi z Dukli, a właściwie 
bardziej rozwojowi kultu, który zro-
dził się po jego śmierci. Oddawanie 
czci Janowi z Dukli przejawiało się  
w modlitewnych prośbach, kierowa-
nych do Boga za przyczyną Pustel-
nika. Owocami tych modlitw były 
liczne łaski i cuda, w tym świadectwo 
cudu kanonizacyjnego, które zostało 
przedstawione w książce. Publikacja 
zawiera liczne ilustracje oraz wkładkę  
z reprodukcją malowideł pochodzą-

cych z kościoła św. Andrzeja we 
Lwowie: Cuda św. Jana z Dukli oraz 
Apoteoza św. Jana z Dukli (warsztat 
Jana Dziani alias Grosevalle’a). Trzy 
lata później ukazało się wydanie dru-
gie uzupełnione o nowe fakty i cuda.

Uroczystości Jubileuszu 25. lecia 
pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II 
i kanonizacji Świętego Jana z Dukli 
rozpoczną się 11 czerwca br. w Sank-
tuarium Świętego Jana z Dukli. 

Szczegóły na plakacie str. 2.
Serdecznie zapraszamy do wzię-

cia udziału w uroczystościach.
Krystyna Boczar-Różewicz

Fotografie archiwalne str. 31

„Złote Gody” to szczególny jubileusz pięćdziesięciu wspólnych lat małżeństwa,  
to wyjątkowa uroczystość pełna uśmiechów, wspomnień oraz wzruszeń. 

28 kwietnia 2022 w Transgranicznym 
Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli 
20 par małżeńskich z gminy Dukla zo-
stało nagrodzonych medalem Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Uroczystość rozpo-
czął Kierownik USC w Dukli Mirosław 
Matyka witając wszystkich zaproszonych 
gości, zacnych Jubilatów, burmistrza 
Dukli Andrzeja Bytnara, przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Dukli Mariusza 
Folcika i zastępcę burmistrza Dukli Łu-
kasza Piroga. Uroczystej dekoracji Jubi-
latów dokonał Burmistrz Andrzej Bytnar,  
w imieniu Prezydenta RP wręczył mał-

żonkom medale oraz legity-
macje. Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Dukli Mariusz 
Folcik z zastępcą burmistrza 
Łukaszem Pirogem wręczyli 
kwiaty i pamiątkowe statu-
etki. Burmistrz życzył Jubi-
latom wszelkiej pomyślności, 
zdrowia i uśmiechu na dalsze 
wspólne lata, dziękując za 
miłość , ofiarność i wzajemny 
szacunek, za wspaniały przy-
kład dla przyszłych pokoleń. Nie za-
brakło również słodkiego poczęstunku, 
toastu sto lat… oraz lampki szampana. 

Uroczystość uświetnił krótki koncert  
w wykonaniu Marceliny Albrycht uczen-
nicy Szkoły Podstawowej w Równem  
i Krzysztofa Zajdla, nauczyciela Szkoły 
Podstawowej w Równem. 

Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie odznaczone zostały następu-
jące pary:
1. Czesława i Jan Bąkowie
2. Danuta i Stanisław Bekowie
3. Halina i Edward Bogaczykowie
4. Zofia i Edward Borkowie
5. Czesława i Józef Czepigowie
6. Kazimiera i Ryszard Gierlasińscy
7. Maria i Jan Głodowie
8. Krystyna i Edmund Jasińscy
9. Antonina i Kazimierz Jasińscy
10. Halina i Jan Kolankowie 
11. Lucyna i Stanisław Kubiccy
12. Halina i Jan Kuzarowie
13. Maria i Stanisław Kwaśniowscy
14. Zofia i Jan Marszałowie
15. Danuta i Tadeusz Muchowie
16. Maria i Czesław Nowakowie
17. Zofia i Ryszard Olbrychtowie
18. Danuta i Zbigniew Piotrowscy
19. Stanisława i Józef Szczepanikowie
20. Krystyna i Aleksander Śliwińscy

Wszystkim tegorocznym Jubilatom 
„Złotych Godów” serdecznie gratulu-
jemy, życzymy dużo zdrowia, szczęścia 
i miłości na kolejne wspólnie spędzone 
lata.

Aleksandra Szczurek 
Fot. Juliusz Stola str. 16.

Marszobieg z flagami 
Polski na górę Cergową,
z okazji Dnia Flagi

2 maja 2022 roku z parkingu przed 
wejściem na ścieżkę przyrodniczą „Do 
Złotej Studzienki” na górze Cergowej 
rozpoczął się marszobieg z flagami 
Polski na szczyt góry Cergowej. Celem 
imprezy było uczczenie Dnia Flagi, flagi 
która jest z nami w ważnych chwilach. 
Podczas wydarzeń podniosłych i uroczy-
stych, ale także w dni żałoby po stracie 
wybitnych i odważnych Polaków, w mo-
mentach wzruszeń i radości. Dzień Flagi 
został ustanowiony przez Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej w 2004 roku. 

Na parkingu w Cergowej -Zakluczy-
nie zebrało się około 90 osób, którzy 
otrzymali od organizatorów flagi z drzew-
cami i kilka minut po godz. 11.00 ruszyli 
w kierunku szczytu góry Cergowej. 
Pierwszy uczestnik Filip Zatorski ( 8 lat) 
był na szczycie już o 11.45. W kolejnych 
minutach docierali kolejni uczestnicy 
marszobiegu, a wszyscy nawet ci najwol-
niejsi byli na szczycie o 12.30. Każdy, 
kto dotarł na szczyt otrzymał przypinkę z 
herbem Polski i napisem: Dzień Flagi – 2 
maja 2022 rok – I Marszobieg na Górę 

Cergową. Inicjatorką marszobiegu była 
wicemistrzyni świata i mistrzyni Europy 
w biegach górskich Izabela Zatorska-Ple-
skacz, natomiast organizatorem imprezy 
Gmina Dukla. Patronat medialny objęli 
TVP O/Rzeszów i miesięcznik Dukla.
pl/DPS. Dla najstarszego uczestnika, 
którym okazał się 75 letni Zbigniew 
Siepkowski i dla najmłodszego, którym 
został 3,5 letni Jasiu Zatorski, a także dla 
głównego organizatora przewidziane zo-
stały plastrony z herbem Polski i napisem 
takim jak na przypinkach, które wręczała 
inicjatorka marszobiegu Izabela Zator-
ska. Marszobieg nie był rywalizacją, był 
wysiłkiem uczestników dla uczczenia 
barw narodowych. 

Dziękujemy sponsorom flag i drzew-
ców. Bardzo dziękujemy Bieszczadzkiej 
Grupie GOPR zabezpieczającej bez-
pieczeństwo uczestników i Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Iwli. To było praw-
dziwe święto biało-czerwonej.

Krystyna Boczar-Różewicz 
Fot. str. 15
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wiadomości

Bulwar nad Jasiołką w Dukli
„Dukielski bulwar – 

Dukla, ul. Nadbrzeżna” 
to zadanie realizowane  
w ramach projektu bu-
dżetu obywatelskiego 2022.  
W ramach zadania został wy-
konany projekt zagospoda-
rowania terenu i złożony do 
Wydziału Architektury Staro-
stwa Powiatowego w Krośnie 
- 29.04.2022 roku. Złożony 
został również wniosek o po-
zwolenie wodno-prawne do 
Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie – Za-
rząd Zlewni w Jaśle. 

Przedsięwzięcie polega 
na budowie obiektu małej 
architektury wraz z zagospo-
darowaniem terenu na dział-
kach 242/2, 242/16 w Dukli. 
Zakres robót obejmuje: prace 
ziemne dotyczące wykonania 
niwelacji terenu, budowę 

Wyróżnienie dla Gminy Dukla 
na 20. Międzynarodowych Targach Turystyki w Opolu „W Stronę Słońca”

Gmina Dukla uczestniczyła w 20. 
Międzynarodowych Targach Turystyki 
„W stronę słońca” w Opolu w dniach 
20-22 maja 2022 roku. Promowaliśmy 
Gminę Dukla, okolice i województwo 
podkarpackie. Największe zainteresowa-
nie miała oferta aktywnego wypoczynku 
- szlaki rowerowe, historia terenu, II 
wojna światowa (operacja karpacko-
-dukielska), piękna przyroda, kuchnia 
dukielska i rękodzieło artystyczne. Przy-
gotowane materiały promocyjne rozeszły 
się prawie w 100%. Za innowacyjną 
prezentację poprzez gogle VR oraz 
internetowe wycieczki otrzymaliśmy 
Wyróżnienie.

Podczas trzydniowej imprezy wiel-
biciele podróży mieli w czym wybierać. 
Do wyjazdów w Polskę zachęcało Ma-
zowsze, Lubelszczyzna, Małopolska, 
Kielce, Bydgoszcz, flisacy pienińscy, 
podziemne miasto Osówka, uzdrowiska 
kłodzkie, hotele z Dolnego Śląska, Pod-
karpacie (Gmina Dukla), a także goście 
z zagranicy, m.in. z Czech, Niemiec, 
Włoch, Gran Canaria, gościnnie wystą-
piło miasto partnerskie Opola Iwano- 
Frankowsk. Również smakosze mieli 
sporo ofert. Atrakcje nadmorskie prezen-
towała Darłowska Lokalna Organizacja 
Turystyczna, która częstowała także 
gości targów wędzonymi na miejscu 
rybami - łososiem, makrelą i śledziami, 
Iwano –Frankowsk pysznymi pierogami 
ukraińskimi. Smakołyków na targach 
turystycznych było znacznie więcej, 
bo podróże to także lokalna kuchnia. 
W weekend na Rynku stanęły mobilne 
kuchnie, były pokazy i degustacja.  
W nowej odsłonie zaprezentowała się 
kuchnia śląska. Przedsmak tego, co nas 
może spotkać we Włoszech, dają zakupy 
na wielkim stoisku smakołyków z róż-
nych regionów Półwyspu Apenińskiego 
-wędlin, serów, oliwek i słodkości. Targi 
reklamowała związana z Opolem aktorka 

Barbara Kurdej-Sza-
tan. Do wyjazdów 
w słoneczne strony 
świata zachęcali 
także podróżnicy 
i blogerzy. Mag-
daleny Adamczyk 
przybliżyła uroki 
Gran Canarii. Waka-
cje wcale nie muszą 
być jednak dalekie, 
egzotyczne i drogie, 
żeby były udane. 
Coraz bardziej po-
pularną alternatywą jest wypoczynek na 
wsi, o czym przekonuje oferta Polskiej 
Federacji Turystyki Wiejskiej i Gminy 
Dukla, która zapraszała do wypoczynku 
w gospodarstwach agroturystycznych 
Beskidu Niskiego.

Organizatorem 20. Międzynaro-
dowych Targów Turystyki „W stronę 

Słońca” jest Agencja Reklamowa „Pro-
fil” z Opola, Współorganizatorami jest 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego, Urząd Miasta Opole i Opol-
ska Regionalna Organizacja Turystyczna 
w Opolu. 

Krystyna Boczar-Różewicz 
Fot. str. 17

Planowany termin rozpoczęcia prac to lipiec 2022. Przy-
gotowywany bulwar nad Jasiołką będzie miejscem spędzania  
w sposób aktywny wolnego czasu, nie miejscem kąpieli.

Krystyna Boczar-Różewicz 
Fot. str. 15

Z okazji Dnia Samorządowca
Składam wszystkim Pracownikom Samorządowym,

Radnym, Sołtysom oraz Członkom Rad Sołeckich 
najserdeczniejsze życzenia pomyślności, satysfakcji i sukcesów 

w dalszej realizacji zadań samorządowych.
Dzięki swojemu zaangażowaniu i codziennej ciężkiej pracy 

na rzecz lokalnych społeczności przyczyniają się Państwo do 
pozytywnych zmian i poprawy warunków życia mieszkańców 

naszej gminy.
Dziękując za owocną współpracę życzę niesłabnącego zapału

i wytrwałości w tej ważnej i odpowiedzialnej służbie.
Niech Państwa wysiłki będą zauważone, pozytywnie postrze-

gane i docenione przez mieszkańców.

Burmistrz Dukli
Andrzej Bytnar

Fragment opolskiego rynku

30 282,40 zł na 
termomodernizację
 Domu Ludowego w Równem

Gmina Dukla otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotację w wysokości 

Modernizacja dróg
w Jasionce, Równem i Nadolu

Po pozytywnej opinii złożonego przez Gminę Dukla wniosku, 
Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z 4 maja 2022 roku 
dofinansował w wysokości 110 000,00 zł budowę i moderniza-
cję dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Jasionce, Równem  
i Nadolu.

kbr

30 282,40 zł na inwestycję pn. „Modernizacja elewacji 
budynku użyteczności publiczności w Równem przy ulicy 
Długiej 18 poprzez docieplenie ścian zewnętrznych oraz 
wymianę okien i drzwi”. Przyznane środki przeznaczone 
zostaną na prace termomodernizacyjne budynku Domu 
Ludowego, rozpoczęte w ubiegłym roku. Wykonane 
prace przyczynią się do poprawy wizerunku budynku 
oraz zwiększenia jego użyteczności.

kbr

Projekt zagospodarowania 
terenu nad Jasiołką w Dukli

nawierzchni w ciągu pieszym, wykonanie betonowych funda-
mentów punktowych. Zamontowane zostaną: ławki parkowe, 
leżanki parkowe, kosze na śmieci, lampy solarne, stojak na 
rowery, słupki wygradzające teren.
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Honory dla strażaków
z okazji Dnia Strażaka

6 maja 2022 roku w Iwli odbyły się powia-
towe obchody Dnia Strażaka. Uroczystość była 
okazją do wręczenia odznaczeń i medali dla za-
służonych druhów.

- To właśnie dzisiaj strażacy ochotnicy z powiatu 
krośnieńskiego obchodzą swoje święto. Główne ob-
chody przypadają co prawda na 4 maja, ale ogólnie 
miesiąc maj jest miesiącem ochrony przeciwpożaro-
wej. To dzisiejsze święto jest okazją do podziękowań, 
odznaczeń i wyróżnień. Chociaż ten skromny sposób 
chcemy wyrazić nasze podziękowanie dla tych, któ-
rzy stoją na straży bezpieczeństwa naszego regionu. 
Chcemy podziękować za nasze zaangażowanie. Nie 
tylko za działalność ratowniczą, ale również za wa-
szą społeczną bezinteresowną służbę i pomoc tym 
wszystkim, którzy potrzebują tej pomocy. Szczególnie 
w ostatnim czasie za pomoc uchodźcom z Ukrainy 
- tymi słowami rozpoczął powiatowe obchody Dnia 
Strażaka w powiecie dh Józef Tucki, prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krośnie.

Podczas uroczystości wręczone zostały odzna-
czenia i medale, otrzymali je:

Złoty Znak Związku OSP RP:
Andrzej Mikoś

Złoty „Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”:
Piotr Szydło
Maciej Jankowski
Jerzy Pęcak
 
Srebrny „Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”:
Piotr Babinetz
Damian Ukleja
Łukasz Jankowski
Daniel Ligęza
Damian Madej
Waldemar Olszewski
Mateusz Torba
Grzegorz Walaszczyk

Brązowy „Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”:
Patryk Agaś
Piotr Cycak
Hubert Kozak
Arkadiusz Mormol

Odznaka „Strażak wzorowy”:
Marcin Mikosz
Dominik Bendas

 Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Krośnie odpowiednią uchwałą 
postanowiło wpisać do „Księgi Zasłużonych dla 
Ochrony Przeciwpożarowej Powiatu Krośnień-
skiego” druhów:

Mieczysław Wawszczak (gmina Chorkówka)
Marek Górak (gmina Dukla)

Odznaczeni Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Odznaczeni Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa

Pieniądze na zakup 
sprzętu i wyposażenia 
jednostek OSP Gminy Dukla

Rewitalizacja Dukielskiego 
Rynku - piwnice 

Prace nad rewitalizacją dukielskiego rynku powoli zbliżają się ku końcowi.  
Zaawansowane jest już ponad 60% prac przewidzianych do realizacji. 

W okresie średniowiecza Dukla 
odgrywała ważną rolę w polsko-wę-
gierskim handlu winem, a jego rozwój 
spowodowany był korzyściami zwią-
zanymi z położeniem na „szlaku win-
nym”. Handel winem i prawo składu 
posiadane przez miasto (w 1588 roku 
Zygmunt III Waza nadał Dukli przy-
wilej 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 po-
zwala przypuszczać, że powstały one  
w miejscu zniszczonych kamienic pie-
rzei zachodniej. Przesunięcie piwnic 
względem budynków może świadczyć 
o cofnięciu tej pierzei w stosunku do 
pierwotnego rozplanowania.

Dzięki w miarę łagodnej zimie 
prace trwały prawie cały czas z krót-
kimi przerwami.

Rozpoczęto je od usunięcia drzew, 
rosnących na pasie zieleni pomiędzy 
ciągami pieszymi i jezdnymi, których 
system korzeniowy osłabiał konstruk-
cję kamiennych piwnic w formie skle-
pionych komór, trzy z nich ustawione 
są osią wzdłużną prostopadle do płyty 
rynku, a pozostałe trzy od strony pół-

nocnej pierzei zachodniej ustawione są 
równolegle do płyty rynku. Praca toczy 
się pod nadzorem archeologów. Piw-
nice mają być zabudowane od strony 
istniejących budynków, natomiast wej-
ście do nich ma być od rynku, całość 
będzie zadaszona, a wejście po scho-
dach usytuowane od strony północnej 
pierzei zachodniej, część z piwnic zo-
stanie udostępniona zwiedzającym. 

Krystyna Boczar-Różewicz

Wiktor Madej (gmina Dukla)
Adam Brzana (gmina Iwonicz-Zdrój)
Marek Maciejowski (gmina Jedlicze)
Mariusz Bieńczak (gmina Krosno)
Krzysztof Podkul (gmina Krościenko Wyżne)
Jan Wawrzkowicz (gmina Korczyna)
Józef Sidor (gmina Miejsce Piastowe)
Krzysztof Węgrzyn (gmina Miejsce Piastowe)
Józef Zięba (gmina Wojaszówka)
Księga Zasłużonych dla Ochrony Przeciwpożarowej Powiatu Krośnień-

skiego prowadzona jest od 2001 roku. Zawiera informacje o zasłużonych dru-
hach wraz z ich zdjęciami, pisana jest odręcznie przez dh Kazimierza Gładysza. 
Każdy zasłużony własnoręcznie składa w niej podpis.

W uroczystości oprócz strażaków wzięli udział zaproszeni goście. Wśród 
nich byli m.in.: posłowie Joanna Frydrych i Piotr Babinetz, prezydent Krosna 
Piotr Przytocki, prezes WFOŚiGW w Rzeszowie Adam Skiba, przewodniczący 
Rady Powiatu Krośnieńskiego Andrzej Krężałek, wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP Województwa Podkarpackiego dh Stanisław Święch, 
Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Zbigniew Nowak, prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Brzozowie dh Mariusz Bieńczak, 
Komendant Miejski Policji w Krośnie insp. Leszek Buryła, wójtowie i burmi-
strzowie z powiatu krośnieńskiego.

 Łukasz Piróg 
Zastępca Burmistrza Dukli

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  
w ramach naboru do Ogólnopolskiego 
Programu Finansowania służb ratowni-
czych - dofinansowanie zakupu sprzętu 
i wyposażenia jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych, przyznał jednostkom 
OSP z terenu Gminy Dukla środki finan-
sowe w wysokości:

OSP KSRG DUKLA- 14 381,00 zł
OSP KSRG Równe - 14 334,00 zł
OSP Łęki Dukielskie - 9 071,00 zł
OSP KSRG Tylawa - 6 594,00 zł
OSP Głojsce - 5 000,00 zł
OSP IWLA - 5 000,00 zł
OSP Jasionka - 5 000,00 zł
Celem programu jest podniesienie 

gotowości bojowej lokalnych służb 

ratowniczych poprzez doposażenie 
jednostek OSP w sprzęt niezbędny 
do zapobiegania i likwidacji skutków 
katastrof naturalnych, ekstremalnych 
zjawisk atmosferycznych czy awarii 
technicznych, których skutki zagra-
żają życiu lub zdrowiu osób, mieniu 
albo środowisku naturalnemu. Poziom 
przyznanej dotacji uwarunkowany był 
od wartości odtworzeniowej przekaza-
nego sprzętu przez jednostki OSP dla 
Ukrainy. 

kbr

Aktualny stan prac na rynku.
Fot. Krystyna Boczar-różewicz



str. 10  nr 6/2022 nr 374  str. 11  

Wystawa prac
Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego

Pasje gromadzi 22 twórców - instruktorów i wykładowców Uniwersytetu  
Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. 

Można na niej zobaczyć prace z róż-
nych dziedzin i technik artystycznych 
np. haft, koronki, tkaninę artystyczna, 
rzeźbę, ikony czy ceramikę. Głównym 
założeniem wystawy było pokazanie nie-
zwykłych osobowościi pasji instruktorów 
i wykładowców pracujących w Ośrodku. 

Uniwersytet Ludowy, gromadzi 
osoby związane ze sztuką, rękodziełem, 
przyrodą. Kształci się tam animatorów, 
instruktorów czy pedagogów, którzy 
wykorzystają zdobyte umiejętnośćw 
swojej pracy, jak i przyszłych twórców 
ludowych szukający własnej ścieżki roz-
woju. Prowadzi się tam takie formy dzia-
łalności jak warsztaty, wystawy, projekty 
społeczno-kulturalne, plenery czy akcje 
artystyczne. 

Wystawę można oglądać do 6 czerwca 
2022 r. w Transgranicznym Centrum Wy-
miany Kulturalnej ul. Trakt Węgierski 38

 Twórcy uczestniczący w wystawie:
1. Agnieszka Barszcz Bylica  
2. Agnieszka Dusznik   
3. Barbara Florek  
4. Marianna Jara 
5. Maria Kondrad 
6. Maria Kravczuk 
7. Ewelina Matusiak -Wyderka  
8. Katarzyna Onacko 
9. Robert Robson Onacko 
10. Wojciech Pażucha 
11. Iwona Pochitonow 
12. Zbigniew Przytulski 
13. Joanna „Wiśnia” Rej 
14. Bartosz Rejmak 
15. Anna Sawicka 
16. Maria Suwała 
17. Jan Szczepan Szczepkowski 
18. Monika Wolańska 
19. Beata Woroniec
20. Piotr Woroniec 
21. Janusz Wrzecionko  
22. Katarzyna Ziomek 

Anna Lenkiewicz 
Fot. str. 16

Pierwszy rozbiór Polski 
– zajęcie Galicji  cz. 2

Jeszcze za jej życia, rządy w jej imieniu 
na tej majętności sprawował Henryk Brühl, 
który po jej śmierci otrzymał nawet nada-
nie tytułu starosty spiskiego i związane  
z tym niemałe dochody. W 1763 roku wła-
dzę na zamku objął jego syn Karol, a po 
roku zastąpił go na tym stanowisku brat 
króla Stanisława Augusta - Kazimierz Po-
niatowski. Jemu przyszło to być ostatnim 
zarządcą zastawionego majątku i panem 
spiskim. Konfederaci barscy dowodzeni 
przez generała Józefa Bierzyńskiego, do-
tarli na Spisz i 29 marca 1769 roku zajęli 
zamek lubowlański. Byli tu niespełna dwa 
tygodnie i odeszli bez walki. 11 kwietnia 
1769 roku 150 huzarów i 100 żołnierzy 
piechoty węgierskiego generała Almássy 
obsadziło opustoszałą twierdzę na wezwa-
nie z zamku.

Po serii klęsk zadanych Turcji w 1769 
roku, wojska rosyjskie zajęły Krym oraz 
czasowo – Mołdawię i Wołoszczyznę. 
Ekspansja rosyjska kosztem Turcji mogła 
zagrozić na Bałkanach interesom Au-
strii, wobec czego ta podjęła rozmowy z 
wrogimi sobie dotąd Prusami. W wyniku 
przeprowadzonych pertraktacji postano-
wiono działać wspólnie, by zmusić Rosję 
do podzielenia się Rzeczypospolitą w celu 
między innymi zmiany układu sił na Bał-
kanach. Dokonana przez Austrię aneksja 
części Spisza, której osłabiona Rzeczypo-
spolita nie była w stanie się przeciwstawić, 
stała się zachętą dla pozostałych sąsiadów, 
tj. Rosji i Prus, do likwidacji państwa 
polskiego i podzielenia się jego teryto-
rium. Decyzja o rozbiorze Polski zapadła 
w Petersburgu najpóźniej jesienią 1770 

roku. Od przełomu lat 1770/1771 toczyły 
się tajne rokowania prusko-rosyjskie, do-
tyczące w głównej mierze spraw rozbioru 
Rzeczypospolitej, a wiosną 1771 roku ro-
kowania te przybrały charakter formalny. 

W październiku 1771 roku wojska ro-
syjskie rozpoczęły okupację województw 
mińskiego, witebskiego, połockiego, inf-
lanckiego i mścisławskiego. Od grudnia zaś 
realizowały ich wcielanie do Rosji. Przy-
czynami tego, że czynniki rządzące w Pol-
sce, wbrew ostrzeżeniom, odrzucały myśl 
o rozbiorze, były z jednej strony wiara w 
Austrię i świadome uleganie prowadzonej 
przez zaborców dezinformacji, a z drugiej 
nadzieje związane z toczącą się od 1768 
roku wojną rosyjsko-turecką i oczekiwanie 
na jej wynik. W Warszawie łudzono się, 
że Rosja nie podejmie wiążących decyzji 
przed zawarciem pokoju z Turcją. Ponadto 
przez długi czas towarzyszyła wiara, że 
Katarzyna II nie złamie integralności te-
rytorialnej udzielonej Rzeczypospolitej 
na podstawie traktatu gwarancyjnego 
podpisanego 24 lutego 1768 roku przez 
senatorów – prymasa Gabriela Podoskiego 
i biskupów: Antoniego Ostrowskiego, 
Andrzeja Młodziejowskiego i Stefana 
Giedroycia. 

Dla zabezpieczenia przed epidemią 
dżumy panującej także na północy Rze-
czypospolitej, również król Prus Fryderyk 
II ustanowił kordon sanitarny na Pomorzu  
i w części Wielkopolski. Tym samym wyty-
czył on przyszłą granicę nowych nabytków 
terytorialnych. Pod koniec 1770 roku do 
Petersburga przybył brat króla pruskiego 
Fryderyka II, książę Henryk, z pełnomoc-
nictwami niezbędnymi do negocjowania z 
Rosją układu rozbiorowego Rzeczypospo-
litej. Przedstawił on projekt, aby Rosja nie 
powiększała się kosztem terytorium Turcji 
lecz tylko polskim - a przy tym niejako 
dla „równowagi” pozwoliła także Prusom  
i Austrii zająć po kawałku Polski. Wpraw-
dzie cesarzowa Maria Teresa nie zgadzała 
się na ratowanie swego wroga – Turcji, 
kosztem Polski, w której widziała natu-
ralną sojuszniczkę wobec prawosławnego 
caratu i protestanckich Prus, ale ostatecz-
nie przeważyło na dworze wiedeńskim 
zapatrywanie syna i współrządcy Marii 
Teresy - Józefa II oraz kanclerza Wenzla 
Antona Kaunitza. Według tego stanowi-
ska, Austria nie uczestnicząc w rozbiorze 
Polski, poniosłaby stratę, a nie przeszko-
dziłaby podziałowi oraz dokonanemu w 
ten sposób powiększeniu terytorium Rosji 
i Prus, które w ten sposób wzmocniłyby 
swój potencjał. Jednocześnie Kaunitz 
tolerował pobyt Generalności konfede-
rackiej w granicach monarchii austriackiej 
(1769 - Preszów; 1771 - Cieszyn) i nie zabra- ciąg dalszy na str. 22u 

niał dowozu broni i amunicji dla konfe-
deratów w Polsce. Układ rosyjsko-pruski 
podpisano 17 lutego 1772 roku, ale został 
antydatowany na 15 stycznia. Ambasador 
Rosji w Wiedniu, książę Dmitrij Golicyn, za-
wiadomił kanclerza Kaunitza o traktacie 
podziału Polski, zawartym między Rosją a 
Prusami, jako o fakcie dokonanym. Artykuł 
piąty tegoż traktatu „zapraszał” Austrię do 
wzięcia udziału w rozbiorze, z tą uwagą, 
iż w razie odmowy dworu wiedeńskiego, 
Rosja i Prusy same przystąpią do sprawy. 
Dwa miesiące później do układu zdecydo-
wała się dołączyć również Austria. 

13 października 1770 roku w Preszowie 
Generalność konfederacji barskiej wy-
dała akt detronizacji Stanisława Augusta 
Poniatowskiego i ogłosiła bezkrólewie. 
Bezpośrednim i wygodnym uzasadnie-
niem dokonania rozbioru stał się również 
zamach i porwanie 3 listopada 1771 roku 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
dokonane przez zaprzysiężonych spiskow-
ców wyłonionych spośród konfederatów. 
Był to czyn mający na celu wprowadzenie 
w błąd opinii publicznej oraz zagranicy  
i polegał na sfingowaniu przez dwór peters-
burski próby porwania polskiego króla oraz 
przypisanie tego czynu konfederatom. Cel 
prowokacji został osiągnięty, a uwolniony 
niebawem w tajemniczych okolicznościach 
monarcha oskarżył konfederatów o próbę 
dokonania zabójstwa, kierując swe zarzuty 
pod adresem Kazimierza Pułaskiego, będą-
cego wówczas jednym z najbardziej zna-
nych jej uczestników. Skompromitowany 
w ten sposób ruch barski, próbując ratować 
swoją opinię, odciął się zdecydowanie od 
Pułaskiego, nie pozwalając mu nawet na 
złożenie stosownych wyjaśnień. Pułaski 
mimo postawionych oskarżeń, walczył  
z wojskami rosyjskimi w obleganej jasno-
górskiej fortecy. Gdy rozwój wydarzeń 
sprawił bezsensowność stawiania dalszego 
oporu, zdecydował się on na opuszczenie 
obleganego klasztoru. 31 maja 1772 roku 
w przebraniu kupca przekradł się przez 
linie wojsk rosyjskich, opuszczając nieba-
wem granice Rzeczypospolitej. Po upadku 
konfederacji żaden kraj nie chciał go 
przyjąć i musiał opuścić Europę, zapisując 
się niebawem chlubnie w historii Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Jednakże konfederacja barska nie zdo-
łała odwrócić ani nawet opóźnić upadku 
ojczyzny. Nie pomogła nawet wiele uzy-
skana przez konfederatów pomoc turecka, 
która przyśpieszyła jedynie rozwój wypad-
ków. W dniu 18 kwietnia 1772 roku dwór 
wiedeński wypowiedział Generalności 
rezydującej w Cieszynie dalszą gościnność  
i wtedy konfederaci dowiedzieli się o pod-
pisanej przez Rosję, Prusy i Austrię konwen-
cji rozbiorowej. Józef I I  nalegał na matkę 

cesarzową, aby jak najszybciej rozpocząć 
akcję okupacyjną Polski, tłumacząc ją 
koniecznością objęcia ważnych punktów 
strategicznych, by nie dać sposobności Ro-
sji i Prusom do wcześniejszego ich zajęcia. 
Państwa zaborcze dążyły do doprowa-
dzenia do ratyfikacji zajęcia nabytków 
terytorialnych przy zachowaniu wszelkich 
pozorów legalności i przeprowadzając jed-
nocześnie wewnętrzną pacyfikację Polski. 
Rosja rozumiała to przede wszystkim jako 
narzucenie swojej dominacji w tak okrojo-
nej Rzeczypospolitej.

Początkiem maja 1772 roku, na po-
łudnie od Dukli, przy granicy węgier-
skiej, rozlokowane były znaczne siły 
konfederatów barskich, którzy kwatero-
wali obozem głównie w Barwinku, a swą 
redutę mieli przy gościńcu na granicy  
i szaniec w odległości niespełna 2 km, 
na wschód, też przy granicy węgierskiej. 
Zgrupowaniem dowodzili: Filip Radzi-
miński – regimentarz sanocko-krakow-
ski i marszałek ziemi sanockiej; Józef 
Suhak – regimentarz sanocki; Józef 
Stawuszewski – regimentarz przemy-
ski; Jan Tadeusz Zyberg – podkomorzy 
inflancki; Szymoński – regimentarz 
wojska komputowego; Mateusz Falkow-
ski – konsyliarz wołyński; konsyliarz 

„Obraz Europy w lipcu 1772” – satyryczna akwaforta wykonana przez nieznanego 
brytyjskiego malarza w 1772 roku, przedstawiająca pierwszy rozbiór Polski (zbiory Bi-
blioteki Kongresu w Waszyngtonie oraz Muzeum Brytyjskiego w Londynie - ang. Picture 
of Europe for July 1772). Akwaforta przedstawia osiem osób zgromadzonych wokół stołu 
na którym znajduje się mapa Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Caryca Rosji Katarzyna 
II, król Prus Fryderyk II i cesarz austriacki (rzymski) Józef II przy mapie, wskazują ziemie 
Rzeczypospolitej które planują zająć. Za trojgiem zaborców stoją król Hiszpanii Karol III 
i król Francji Ludwik XV, którzy się temu przyglądają. Jeszcze mniejsze zainteresowanie 
wydarzeniem wyraża siedzący za nimi król Wielkiej Brytanii i Irlandii Jerzy III, który śpi 
na swoim tronie. Po lewej stronie, naprzeciwko trojga zaborców siedzi król Polski i wielki 
książę litewski Stanisław August Poniatowski ze złamaną koroną na spuszczonej głowie  
i z rękami związanymi z tyłu sznurem, co ma podkreślać bezsilność ostatniego władcy Rze-
czypospolitej Obojga Narodów wobec dokonywanego rozbioru. Za polskim władcą siedzi 
brodaty mężczyzna w turbanie skuty łańcuchami, który patrzy ze smutkiem na Stanisława 
Augusta; to prawdopodobnie sułtan Imperium Osmańskiego Mustafa III lub wielki wezyr 
Muhsinzade Mehmed Pasza. Nad stołem wisi waga szalkowa; na prawej lżejszej stronie 
znajduje się Wielka Brytania, co ma odzwierciedlać niewielki wtedy wpływ brytyjskiego 
monarchy na sprawy ówczesnej Europy.

Augustyn Kadłubiński i Francuziewicz 
– pułkownicy konfederacji generalnej 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. W dniu 
14 maja 1772 roku wkroczył w granice 
Polski Traktem Węgierskim na Duklę 
pierwszy oddział austriacki. Dowodził 
nim major huzarów Fabri, który wyparł 
obozujących pod Barwinkiem konfederatów 
z zajmowanych stanowisk i zajął tę miej-
scowość. Konfederaci ustąpili bez boju, 
jakkolwiek postępowanie Fabriego, różne 
było od przyjaznego dotychczas stosunku 
Austriaków. Pewną ilość konfederatów sta-
wiających opór rozbrojono, rekwirując broń 
na 116 ludzi i 500 mundurów. Zatrzymani 
konfederaci eskortowani przez wojsko au-
striackie zostali podprowadzeni pod Duklę, 
którą przekroczyli swobodnie, a za nimi 
postępowało wojsko okupacyjne z kotłami 
i wojskową muzyką. Wojskowi austriaccy 
mieli rozkaz wkroczenia w pograniczne 
tereny Polski jedynie na cztery mile, lecz 
nie wydano im szczegółowych instrukcji  
z tym związanych, a przyczyny zajęcia 
przygranicznego obszaru sąsiedniego pań-
stwa miały być dopiero później określone.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Podoski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Ostrowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Kazimierz_Ostrowski
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38-450 Dukla, ul.Kościuszki 4
tel/fax: 13 43 300 25

e-mail: osrodekkultury@dukla.pl
i n f o r m u j e

Ośrodek Kultury w Dukli informuje

XXVIII GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ 
Regulamin 

1. Kategorie wiekowe:
 I – przedszkolaki, II – klasy I – III, III – klasy IV– VI, IV – VII  

i VIII, V – szkoły średnie i dorośli
2. W przeglądzie mogą wystąpić soliści, duety i zespoły (powyżej 

5 osób) z terenu gminy Dukla.
3. Kategorie „duety” i „zespoły” zostaną wyodrębnione w przy-

padku odpowiedniej ilości zgłoszeń.
4. Każdy wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania 

jednego utworu (trwającego maksymalnie do 3 minut) z pod-
kładem muzycznym (płyta CD w formacie audio, mp3), lub 
„żywym” akompaniamentem.

5. Kryteria oceny 
 - muzykalność wokalistów, naturalną, niekonwencjonalną inter-

pretację i wykonanie, 
 - warunki głosowe, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny. 
6. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Ośrodka Kultury do dnia 

30 maja 2022r. lub na e-mai norbert@dukla.pl 
 7. Konkurs odbędzie się 3 czerwca 2022r. o godz. 9.00 w sali 

kinowo-teatralnej Ośrodka Kultury 
8. Powołane przez organizatora jury przyzna miejsca oraz 

wyróżnienia. 

9. Jury może przyznać Grand Prix Przeglądu. 
10. Uczestnicy poprzez przystąpienie do Przeglądu wyrażają 

zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz 
na publikacje wszelkich utrwalonych materiałów w określony 
przez Ośrodek Kultury sposób. 

Karta zgłoszenia
XXVIII PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ 2022r.

Kategoria .......................................................................................
Nazwisko i imię .............................................................................
Tytuł utworu ....................................................................................
Placówka delegująca .....................................................................
Tel. kontaktowy .............................................................................

Przystępując do konkursu akceptuję regulamin, jednocześnie wyra-
żam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez 
OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w celu 
promocji w galerii foto video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. 
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo dostępu, 
kontroli i możliwość przetwarzania danych.

………………….……………………..
 podpis opiekuna

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY  
O TEMATYCE RELIGIJNEJ

 Regulamin: 
1. Konkurs jest imprezą otwartą dla dzieci, mło-

dzieży i dorosłych z terenu gminy Dukla. 
2. Każdy uczestnik prezentuje jeden dowolnie 

przez siebie wybrany utwór – wiersz lub proza 
(fragment) 

3. Utwór powinien być dobrany do wieku (zrozu-
miały dla wykonawcy) 

4. Uczestnicy oceniani będą w następujących kate-
goriach wiekowych:
 kat I - przedszkolaki 
 kat.II - klasy I do III 
 kat.III - klasy IV do VI
 kat.IV – VII , VIII
 kat.V - dorośli 

5. Kryteria oceny: właściwy dobór repertuaru, kul-
tura słowa, dykcja, interpretacja tekstu i ogólny 
wyraz artystyczny. 

6. Komisja konkursowa przyzna I , II, III miejsca 
oraz wyróżnienia. 

7. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu  
3 czerwca 2022. od godz. 9.00 w sali widowi-
skowo-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli. 

Karta zgłoszenia 
konkurs recytatorski poezji i prozy o tematyce religijnej 2022

 - imię i nazwisko …………………........................……………..
 - tytuł utworu ……………..................................………………..
 - kategoria ………………........................................…………….
 - instytucja delegująca …………..................……………………
 - imię i nazwisko opiekuna …………...................………………
 - telefon kontaktowy ……………….....................………………

Przystępując do konkursu akceptuję regulamin, jednocześnie wy-
rażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OŚRODEK 
KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w celu promocji 
w galerii foto video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, że 
podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo dostępu, kontroli  
i możliwość przetwarzania swoich danych.

………………….……………………..
 podpis opiekuna

W razie dużej ilości uczestników konkurs zosta-
nie podzielony lub przeniesiony na inny dzięń. 
Informacje opublikowane będą na stronie 
www.ok.dukla.pl

8. Karty zgłoszeń należy przesłać do dnia 30 
maja. do godz 16.00 pod adres norbert@du-
kla.pl lub Ośrodek Kultury w Dukli ul. Trakt 
Węgierski 38. 38-450 Dukla, tel. 662054407

9. Cel konkursu: 
 - popularyzacja poezji i prozy o treściach religij-

nych autorów duchownych i świeckich, 
 - pielęgnowanie wartości estetycznych i literac-

kich języka polskiego, 
 - kształtowanie kultury żywego słowa, rozwija-

nie wyobraźni,
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 

w regulaminie.
11. Uczestnicy poprzez przystąpienie do prze-

glądu wyrażają zgodę na fotografowanie  
i filmowanie swoich występów oraz na pu-
blikacje wszelkich utrwalonych materiałów  
w określony przez Ośrodek Kultury sposób. 

Wyniki Gminnego Przeglądu 
Piosenki Znanej i Lubianej
- „wspomnienie Zbigniewa Wodeckiego”

Komisja w składzie: Ewa Staroń, Małgorzata Lasek-Such, 
Krzysztof Zajdel po przesłuchaniach solistów i duetów w reper-
tuarze Zbigniewa Wodeckiego, postanowiła przyznać nagrody  
i wyróżnienia:

Grand Prix Przeglądu - Marcelina Albrycht
Kategoria I
wyróżnienie – Liwia Mucha – ind.
Kategoria II
1. miejsce – Michalina Słabniak – ind.
2. miejsce – Justyna Dziadowicz – Wietrzno

Wyróżnienie - Kaja Rajchel – Wietrzno, Karolina Orlof – Ty-
lawa, Gabriela Faustus – OK Dukla, Emila Orłowska - Tylawa

Kategoria III
1. miejsce – Amelia Dubiel i Oliwia Bożętka – Iwla
2. miejsca – Gabriela Albrycht – Równe, Lena Fornal – Iwla
3. miejsca – Daria Delimata – Dukla, Hanna Sobolewska – Iwla
Wyróżnienie – Hubert Pietruszka - Wietrzno, Lena Dembiczak 

– Dukla
Kat. IV
 1. miejsca – Zofia Sobolewska – Iwla, Zofia Baran – Dukla

Norbert Uliasz, fot. str. 18

Warsztaty 
„Upominek dla mamy”

26 maja obchodzimy święto wszystkich mam, wtedy to dzieci 
składają życzenia i wręczają laurki oraz prezenty. Święto to jest po-
dziękowaniem za miłość i ciepło, którymi mamy obdarzają swoje 
dzieci oraz za codzienny wysiłek jaki wkładają w ich wychowanie. 
Z tej okazji 25 maja Ośrodek Kultury w Dukli zorganizował 
warsztaty „Upominek dla mamy”, podczas których zostały wy-
konane musujące kule do kąpieli, peeling cukrowy oraz zasadzone 
w słoikach sukulenty. Wszystko zostało pięknie zapakowanie  
i ozdobione, gotowe żeby 26 maja wręczyć upominek mamie.

Anna Lenkiewicz, fot. str. 17

VII Powiatowy Konkurs Piosenki 
Znanej i Lubianej

20 maja br. w Sali kinowo-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli 
odbył się VII Powiatowy Konkurs Piosenki Znanej i Lubianej. Ko-
misja konkursowa w, w składzie: Małgorzata Walaszczyk-Faryj, 
Stanisław Salamon, Artur Szajna i Grzegorz Przepióra nagrodziła 
i wyróżniła następujące osoby w poszczególnych kategoriach 
konkursowych:

Kategoria I – klasy I-III
1. miejsce – Michalina Słabniak (indywidualnie)
Wyróżnienie: Alicja Tokarz (SP Wietrzno), Justyna Dziado-

wicz (SP Wietrzno)
Kategoria II – klasy IV – VI
1. miejsce – Amelia Dubiel i Oliwia Bożętka (SP Iwla)
2. miejsce – Lena Fornal (SP Iwla), Julia Zygmunt (SP 

Lubatowa)
3. miejsce – Gabriela Albrycht (SP Równe)

Kategoria III – klasy VII – VIII
1. miejsce – Julia Sechman (SP Miejsce Piastowe), Kamila 

Jaślar (SP Sieniawa)
2. miejsce – Marcelina Albrycht (SP Równe), 
3. miejsce - Weronika Wietecha, Zespół „SONG (SP Kro-

ścienko Wyzne)
Wyróżnienia: Zofia Sobolewska (SP Iwla), Tomasz Słota 

(GCKSI Chorkówka)
Kategoria IV – szkoły średnie, dorośli
1. miejsce – Magdalena Rogowska (Zajdel Studio)
2. miejsce – Sara Woźniak i Oliwia Bobula 
3. miejsce – Milena Zając (MZSP Miejsce piastowe)
Wyróżnienie: Gabriela Kmon (GOK Korczyna)

Artur Szajna 
Fot. str. 18
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32. Kermesz Łemkowski w Olchowcu

Marszobieg z flagami Polski  
na górę Cergową - Dzień Flagi

Bulwar  
nad Jasiołką  

w Dukli

Miejsce nad Jasiołką w Dukli, 
gdzie powstanie bulwar

Tuż przed metą - na czele z Izabelą Zatorską-Pleskacz

Msza Św. odpustowa w olchowieckiej cerkwi Występy artystyczne Fot. Robert Jurczyk

Zbigniew Siepkowski (najstarszy) i Jasiu Zatorski (najmłodszy)  
uczestnicy marszobiegu z ozdobnymi plastronami z godłem Polski Wieża także zdobyta ...

Filip Zatorski był pierwszy  
na górze Cergowej

Fot. Krystyna Boczar-Różewicz

Fot. kbr

32. Łemkowski Kermesz 
w Olchowcu 

Po przerwie związanej z epidemicz-
nymi obostrzeniami, tradycyjnie w maju, 
odbył się 32. Kermesz Łemkowski w 
Olchowcu. W ubiegłym roku Kermesz 
został przeniesiony na wrzesień. Pogoda 
wówczas nie dopisała i wszystko odbyło 
się bardzo kameralnie. Cóż, kalendarza 
nie da się zmienić i święta patrona olcho-
wieckiej cerkwi nie da się przenieść na 
inny termin. Uroczystości odpustowe w 
Olchowcu przypadają na dzień 22 maja. 
Jest to wspomnienie przeniesienia reli-
kwii św. Mikołaja Cudotwórcy z Miry do 
Bari – patrona tutejszej cerkwi.

Organizatorem Kermeszu jest obec-
nie Zjednoczenie Łemków. Inicjatorem 
przywrócenia obchodów odpustów łem-
kowskich w Olchowcu w 1991 roku był 
Tadeusz Kiełbasiński, wraz z Andrzejem 
Wielochą z Towarzystwa Karpackiego. 
Niestety od jakiegoś czasu Pana Tade-
usza – twórcy i wieloletniego animatora 
zabrakło na uroczystościach odpusto-
wych. Wiek (92 lata), oraz stan zdrowia 
nie pozwalają mu na podróż do ukocha-
nego Olchowca.

Obchody rozłożone są na dwa dni. 
Pierwszego dnia, czyli w sobotę 21 maja 
Kermesz zainaugurowano Weczirnią, 
czyli nieszporami w olchowieckiej cer-
kwi. Następnie uczestnicy udali się za 
Dom Ludowy, gdzie usytuowana jest 
scena, po to, by w 75 rocznicę Akcji „Wi-
sła” wypuścić symboliczne światełko do 
nieba. Po tej oficjalnej części na scenie 
pojawił się Zespół „Szarotka”, wraz  
z kapelą „Duklanie” rozruszali zebra-
nych i zachęcili do wspólnej zabawy. 
Potem pałeczkę przejęli goście zza mie-
dzy, czyli słowacki Zespół „Alegro” ze 
Svidníka. Nie wiadomo, czy to Kermesz, 
czy położenie Olchowca w dolinie oto-
czonej górami, zawsze przyciąga w te 
strony deszczowe chmury. Przyjmuje się 
wręcz za pewnik, że skoro jest łemkow-
ski odpust w Olchowcu, to musi padać. 
W tym roku wyjątkowo nie padało, ale 
porywisty wiatr sprawiał, że goście zgro-
madzeni pod sceną dość chętnie ruszyli 
do tańca w sobotni wieczór. 

Niedziela zawsze jest bardziej ofi-
cjalna. O godzinie 11 wierni obrządku 

grekokatolickiego, oraz turyści i zainte-
resowani zebrali się w cerkwi pw. Prze-
niesienia relikwii św. Mikołaja na uro-
czystej liturgii. Na przybyłych po mszy 
gości czekały rozmieszczone wokół 
Domu Ludowego stragany, oraz stoiska 
z gastronomią, a także samochody Food 
Truck – powiew nowoczesności. 

Można było zakupić książki o regio-
nie na stoiskach dwóch wydawnictw – 
Libra, oraz Żyznowski, były lokalne sery 
kozie z gospodarstwa „Figa” w Mszanie, 
bochny chleba, rzeźby, drewniane za-
bawki i inne stoiska oferujące mniej, lub 
bardziej przydatne rzeczy. 

Kermeszowych gości przywitał łapią-
cym za serce śpiewem duet chórzystek  
z Charkowa. Wszystkich zebranych 
przywitali też lokalni włodarze. Na sce-
nie nie mogło zabraknąć Mikołaja Gabły 
– ostoi olchowieckiej tradycji, uczestnika 
i współgospodarza bodaj wszystkich 
Kermeszy na przestrzeni 30 lat! Zarówno 
Mikołaj Gabło, jak i występujący tuż po 
nim Bolesław Bawolak opowiedzieli  
o dawnej Łemkowszczyźnie i podzielili 
się swoimi wspomnieniami, z czasów 
gdy w łemkowskich wsiach tętniło życie. 
Obydwaj Panowie wydali w ostatnich 
latach swoje książki (Wydawnictwo Ży-
znowski), więc rozmowom, przy podpi-
sywaniu książek nie było końca.

Swoje zdolności wokalne i instru-
mentalne na scenie zaprezentowali: 
krośnieńska Kapela spod Rubani, Kapela 
Zbierana z Krakowa, Lemkiwskyj Per-
stenyk z Gładyszowa, Fogas i Marianna 
Zelazna ze Słowacji, oraz Osławianie  
z Mokrego. 

Kermesz to nie tylko występy sce-
niczne, ale również wydarzenia towarzy-
szące. W tym roku na piętrze Domu Lu-
dowego można było obejrzeć wystawę 
fotografii autorstwa Katarzyny Skóry  
i Roberta Jurczyka zatytułowaną „Ma-
gurskie Wyprawy” prezentującą 42 foto-
grafie z terenu całego Beskidu Niskiego. 
Są one efektem kilkiu lat wędrówek i po-
kazują kwintesencję Łemkowszczyzny. 
Wiele z nich można zobaczyć na stronie 
internetowej autorów www.magurskie-
wyprawy.pl .

Przez całą niedzielę była możliwość 
dołączenia do warsztatów tkackich dla 
dzieci organizowanych przez Annę 
Romańczak-Polańską. 

Sporo emocji dostarczył konkurs 
sportowy na najmocniejszą rękę Lemko-
wyny. Nie zabrakło konkursów śpiewu  
i recytacji dla dzieci i młodzieży. 

Podsumowując, w Olchowcu naresz-
cie, po pandemicznej przerwie zrobiło się 
gwarno, wesoło, ale również uroczyście i 
świątecznie. Potrzebowali tego wszyscy, 
zarówno turyści, którzy dopisali w te dni, 
jak i mieszkańcy małej, sennej miejsco-
wości przygranicznej, którzy z przytu-
pem świętowali odpust – dzień patrona 
swojej cerkwi. 

Katarzyna Skóra 
Fot. str. 15

Uczestnicy Kermeszu w Olchowcu
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Gmina Dukla wyróżniona  
na Międzynarodowych Targach Turystyki 

w Opolu

Wystawa Uniwersytetu Ludowego  
Rzemiosła Artystycznego

Warsztaty „Upominek dla mamy”

Złote Gody par małżeńskich

Burmistrz Andrzej Bytnar powitał Jubilatów

Burmistrz Dukli 
składa gratulacje 
pp. Zofii i Janowi 
Marszałom

Pamiątkowe zdjęcie z burmistrzami, przewodniczącym Rady Miejskiej w Dukli i kierownikiem USC w Dukli

Uczestnicy wystawy i prace w Ośrodku Kultury w Dukli

Burmistrz Andrzej 
Bytnar wręcza medal  
p. Czesławie Czepidze

Stoisko Gminy Dukla

Gogle VR miały bardzo duże powodzenie

Nagrodzeni i wyróżnieni na 20. MTT w Opolu
Wyróżnienie dla Gminy Dukla

Przygotowanie prezentów

Teraz tylko wręczyć je mamom

Fot. Anna Lenkiewicz

Fot. kbr i Wacław Cyran

Wicemarszałek Województwa Opolskiego Zbigniew Kubolańca  
otworzył MTT w Opolu

Fot. Juliusz Stola

Fot. Anna Lenkiewicz

Uczetnicy uroczystości
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Gminny Przegląd Piosenki 
Znanej i Lubianej

VII Powiatowy Przegląd  
Piosenki Znanej i Lubianej

Wystawa ikon Marka Sawczuka

Fragment wystawy

Uczestnicy wernisażu

Nagrodzeni z organizatorami

Uczestnicy z jury i organizatorami Fot. Norbert Uliasz

Fot. Norbert Uliasz

Fot. kbr

Wystawę otworzył dyrektor  
Waldemar Półchłopek

Oprawę muzyczną zapewniła  
Oliwia Bobula w duecie z Arturem Szajną

Wystawa ikon  
Marka Sawczuka

W Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli w dniu 18 maja 2022 r. odbył się wer-
nisaż „Wystawy ikon Marka Sawczuka”. Wspaniałą oprawę muzyczną wernisażu za-
pewnili duet: Oliwia Bobula (śpiew), Artur Szajna (gitara), którzy zaprezentowali „Pieśń 
Gruzińską” oraz „Ave Maria” oraz grająca na skrzypcach Justyna Kandefer.

Marek Sawczuk urodził się w Wie-
lowsi na Śląsku. Ukończył Liceum Sztuk 
Plastycznych w Miejscu Piastowym. Zaj-
muje się konserwacją antyków - mebli, 
ram obrazów i samych obrazów. W wolnej 
chwili pisze ikony (odbył warsztaty prowa-
dzone w Grecji przez mnichów zamiesz-
kujących w klasztorach na Meteorach 
greckich) oraz doskonali swoją wiedzę  
z dziedziny historii sztuki. Jest ponadto 
wielkim pasjonatem historii Polski i Du-
kielszczyzny. Jego prace wystawiane były 
wielokrotnie w kraju i za granicami kraju. 
W 2017 roku otrzymał tytuł Artysty Pla-
styka i jest członkiem Związku Artystów 
Plastyków Rzeczpospolitej Polskiej. Od-
znaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem 
Zasługi. Bardzo aktywnie uczestniczy  
w życiu kulturalnym i społecznym (pro-
wadzi warsztaty pisania ikon dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych), prowadzi akcje hu-
manitarne i uroczystości kulturalno-spor-
towe. Posiada tytuł mistrzowski karate 
kyokushin, prowadzi zajęcia z dziećmi, 
organizuje liczne turnieje. Promuje Du-
kielszczyznę w kraju i za granicą. 

Wystawa obejmuje kolekcję ikon 
mających swoje źródło w kulturze bizan-

tyjskiej. Ikony niosą w sobie symbolikę 
wypracowaną przez dziesiątki pokoleń.  
Z ikon chrystologicznych prezentowanych 
na wystawie najważniejsza to Pantokra-
tor (Wszechwładca), na której Chrystus 
przedstawiony jest w pozycji stojącej,  
z otwartym Pismem Świętym w lewej dłoni 
i uniesioną prawą dłonią w geście błogo-
sławieństwa. Ułożenie palców nawiązuje 
do greckiego monogramu Chrystusa: IC 
XC. Ten typ ikonograficzny popularny 
był w Bizancjum, gdzie traktowano go 
jako główne wyobrażenie Chrystusa.  
W obrębie kolekcji można spotkać róż-
norodne typy przedstawień ikonograficz-
nych, najliczniejszą grupę stanowią ikony 
mariologiczne, wśród nich najstarsze typy 
wizerunków: Hodegetrii i Eleusy. Hode-
getria (Wskazująca Drogę) - to wizerunek 
Matki Boskiej trzymającej Jezusa na swym 
lewym ramieniu, a prawą ręką wskazu-
jącą na Syna błogosławiącego światu. Na 
wystawie reprezentowany jest m.in. przez 
ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Natomiast typ Eleusy (Umilenie) ukazuje 
Maryję pochylającą głowę, aby przytulić 
swój policzek do policzka Syna. Ikona 
wyraża matczyną czułość, serdeczność  

i miłość, jest też określana nazwą Matka 
Boża Miłująca lub Czuła. Eleusa jest naj-
bardziej rozpowszechnionym typem ikony 
Bogurodzicy (Bogarodzicy). Do ważnych 
hierarchicznie ikon chrystologicznych na-
leżą ikony Trójcy Świętej. Przedstawienia 
oparte są na scenie opisanej w Księdze 
Rodzaju, gdzie Bóg objawił się Abraha-
mowi i Sarze pod postaciami trzech Anio-
łów. Należy również wspomnieć o ikonie 
z wizerunkiem Chrystusa na tle chusty 
(Mandylion), który nawiązuje do nie 
ludzką ręką uczynionych przedstawień 
Jezusa. W ekspozycji nie zabrakło ikon 
z wizerunkami świętych, m.in.: św. Spiry-
don z Tremituntu i św. Mikołaj. Ciekawym 
zabiegiem jest wprowadzanie elementów 
rzymskokatolickich do ikony, czego przy-
kładem jest chociażby ikona św. Jana z Du-
kli..Na szczególną uwagę zasługują ikony 
z motywem patriotycznym: Matka Boska 
Ostrobramska (Wołyń 1943 r.) i Hodege-
tria (Katyń 1940 r.). Ważna dla Artysty jest 
ikona Matki Bożej Berdyczowskiej, która 
powstała po wkroczeniu wojsk rosyjskich 
na Ukrainę. 

Ikony prezentowane na wystawie wy-
konane są techniką olej na desce. Cieka-
wym rozwiązaniem jest stosowanie przez 
Artystę jako podłoży desek odzyskiwanych 
z zabytków po przeprowadzeniu zabiegów 
konserwatorskich. Pisanie ikony to żmudny 
proces, powstaje etapami rozłożonymi na 
wiele dni, a nawet tygodni. Zapraszamy 
Państwa do obejrzenia wystawy i zagłębie-
nia się w świecie sztuki sakralnej. Wystawa 
będzie czynna do września 2022 roku.

Waldemar Półchłopek, Mateusz Such 
Fot. str. 18

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI informuje

Rywalizacja dwójek i trójek  
w Ogólnopolskim Turnieju Mini Piłki 

Siatkowej o puchar Małgorzaty Glinki
30 zespołów z 15 klubów wzięło udział w Ogólnopolskim 

Turnieju Mini Piłki Siatkowej o Puchar Małgorzaty Glinki w 
kategorii 2ki, który odbył się 21 maja w Tarnowie. W zawodach 
wystąpiły 2 drużyny siatkarskie z MOSIR Dukla. Zawodniczki 
uplasowały się w środku stawki zajmując miejsca 14 (Iga Kro-
wicka, Hania Drozd) i miejsce 15 (Amelia Kucharska, Amelia 
Maślanka). Rywalizacja z takimi zespołami jak: Jedynka Tarnów, 
MOS Wieliczka, Ogniwo Piwniczna, Limanowa, Muszyna, AS 
Niepołomice to doskonałe “przetarcie”, sprawdzenie się przed 
wojewódzkim turniejem Kinder.

Sobota to rywalizacja w 2kach a niedziela to czas na turniej 
3ek. Miejsce to samo – Tarnów. Turniej ten sam – Ogólnopolski 
Turniej o Puchar Małgorzaty Glinki. Zawody miały “szlifować” 
formę przed finałami Kinder. Nasze siatkarki spisały się na “5”. 

Właśnie to miejsce zajęły w gronie 24 zespołów. Dziewczyny 
zagrały dobre zawody. Rywalizacja z mocnymi drużynami z Tar-
nowa, Wieliczki, Nowego Sącza, Oświęcimia, Krosna czy Stanią-
tek na pewno pozytywnie wpłynie na nasz zespół, który wystąpił 
w składzie: Anita Olszyk, Kamila Jędrzejczak, Inga Gumienny  
i Karolina Szczepanik.

Damian Leśniak
------------------------------------------------------------------------

Mecz walki 
Mecz walki – tak można określić pojedynek Przełęczy Dukla  

z zespołem z Lubatowej. Przeciwnik postawił wysoko poprzeczkę, 
grając solidnie i twardo. Dodatkowo chłopcy z Lubatowej szybko 
objęli prowadzenie, więc trzeba było gonić wynik. Do wyrówna-
nia udało się doprowadzić jeszcze w pierwszej połowie za sprawą 
Oskara Maciejewskiego.

Druga, jak się okazało zwycięska bramka padła po strzale Sta-
nisława Szopy. ciąg dalszy na str. 20 u 
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treningach, ale widać pokaźny potencjał zespołu. Cel jaki sobie 
postawiliśmy został osiągnięty. Doświadczenie boiskowe zebrane. 
Pierwsze zwycięstwa osiągnięte.

BRAWO DRUŻYNA !!!
Damian Leśniak

------------------------------------------------------------------------
Awans do finału wojewódzkiego piłki 

siatkowej dziewcząt
Wygrały gminę. Wygrały powiat. Wygrały rejon. Kolejnym 

dodatkiem był półfinałowy turniej i awans do finału wojewódz-
kiego w ramach Szkolnego Kalendarza Imprez Sportowych  
w kategorii mini piłki siatkowej dziewcząt. W finale wystąpi 4 naj-
lepsze szkoły podstawowe z województwa podkarpackiego. Na-
sze siatkarki na każdym etapie nie pozostawiły rywalkom żadnych 
złudzeń, wygrywając pewnie i przekonująco wszystkie swoje 
spotkania. Wszystkie zawodniczki trenują w sekcji piłki siatkowej 
przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli, a na co dzień 
są uczennicami Szkoły Podstawowej w Dukli i to właśnie “swoją” 
szkołę reprezentują w tych rozgrywkach.

Kolejne wysokie zwycięstwo  
w Krośnieńskiej Lidze Młodzika

Mecz z zespołem z Pustyn rozpoczął się nie po naszej myśli. 
Po prostym błędzie straciliśmy bramkę. Chłopcy jednak się nie 
załamali i po kilku minutach prowadzili już kilkoma bramkami. 
Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 11-1. Skutecznością jak 
zawsze popisał się Staś Szopa strzelając 7 bramek. 

Reasumując cały zespół zasłużył na pochwalę za solidną 
postawę.

Bramki:
Stanisław Szopa x7,Łukasz Stec, Adrian Majer, Maciej Grałek, 

Jakub Gajek
Skład zespołu Przełęczy Dukla:
Jacek Rąpała, Kacper Wróbel, Franciszek Korzec, Maciej Gra-

łek, Szymon Munia, Michał Szafarz, Łukasz Stec, Jakub Kozubal, 
Jakub Gajek, Adrian Majer, Stanisław Szopa, Karol Jasiński, Oli-
wier Kania.

Piotr Drozd
------------------------------------------------------------------------

Sparing rocznika 2015
Chłopcy z grupy U-7 rywalizowali w Jaśle z rówieśnikami  

z Uczniowskiego Klubu Sportowego “Szóstka” Jasło w meczu 
sparingowym. Składam podziękowania gospodarzom za zapro-
szenie i przyjemną grę. 

Kadra dukielskiego zespołu:
Natan Fara, Alan Fara, Miłosz Janas, Ksawery Okarma, Da-

wid Woźniak, Kacper Toropiła, Filip Szydło, Marcel Kasprzycki, 
Szymon Jurczyk

Piotr Drozd
------------------------------------------------------------------------

Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek z okazji 
Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Po sukcesie w Nowym Żmigrodzie zespół z Dukli udał się do 
Leżajska, gdzie swoje zgrupowanie miała kadra wojewódzka w 
kategorii U-14. Z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
zorganizowano turniej Piłki Siatkowej Młodziczek, w którym siat-
karki z Dukli zdobyły wysokie VI miejsce. 

W składzie zespołu znalazły się: Ula Jakieła, Dominika Ja-
kieła, Klaudia Bałuta, Klaudia Długosz, Iza Szczepanik, Magda 
Piróg, Wiktoria Konop, Eliza Kowalska i Natalia Tyburcy.

Dla drużyny dukielskiej ten turniej był doskonałym szkole-
niem oraz możliwością zwiększenia bagażu doświadczeń, który 
przyda się w dalszych rywalizacjach sportowych. 

Damian Leśniak 

Zawody kolarstwa górskiego w Niwiskach
8 maja 2022 r. w Niwiskach w powiecie kolbuszowskim odbyła 

się druga runda maratonów w kolarstwie górskim Dare2be Mara-
tony.pl. 190 kolarzy wystartowało łącznie na trzech dystansach. 

W czasie zawodów na głównych trasach, trwała rywalizacja 
dzieci i młodszych kategorii wiekowych. Zawody na szybkich, 
płaskich trasach, na suchym podłożu piaskowym w towarzystwie 
miliardów owadów strzyżaków jelenich. W kat. dzieci chłopcy 
najlepszy był przedstawiciel MTB 
MOSiR Dukla Wiktor Milan, 
wśród dziewczynek najszybsza 
była Wiktoria Walczak.

Dystans Quarter 32 km
Kat. M1
1. Emilia Walaszczyk
Kat. M2
2. Małgorzata Cichoń
Kat. M2
10. Maciej Mierzejewski
12. Konrad Zima
Kat. M4
31. Mateusz Lorenc
Dystans Half 48 km
Kat.M3
12. Marcin Walaszczyk

 Mateusz Lorenc
------------------------------------------------------------------------

II kolejka Podkarpackiej Ligi Orlika
Początkiem maja chłopcy z grupy U-11 rywalizowali w Rze-

szowie w kolejnej serii gier. Gospodarzem rozgrywek była dru-
żyna Ziomków Rzeszów. Zespół z Dukli zagrał mecz z drużynami 
Orzełkami Brzozów, Global Soccer Academy Jasło, UKS Szóstka 
Jasło oraz gospodarzami.

Piotr Drozd

Zwycięstwo cieszy szczególnie gdyż nie przyszło łatwo.
LKS LUBATOWA – PRZEŁĘCZ DUKLA 1-2 (1-1)
BRAMKI:
Maciejewski Oskar,Szopa Stanisław 
Skład Przełęczy Dukla:
Rąpała Jacek, Korzec Franciszek, Grałek Maciej, Stec Łukasz, 

Majer Adrian, Kozubal Jakub, Maciejewski Oskar, Szopa Stani-
sław, Jasiński Karol, Kostyra Michał, Gajek Jakub, Kania Oliwier, 
Korab Florian, Wróbel Kacper

Piotr Drozd 
------------------------------------------------------------------------

Bieg św. Jana z Dukli 
2 lipca 2022 r. zapraszamy na VI Bieg Św. Jana z Dukli 

na dystansie 15 km. Trasa w większości biegnąca ścieżkami le-
śnymi. Start biegu godzina 16:00.

Meta oraz start przy budynku MOSiR Dukla, ul. Armii Krajo-
wej 1A.

Nagrody :
– w kategorii generalnej za miejsca od I do III nagrody finan-

sowe na dystansie 15 km,
medale (dla każdego zawodnika) i puchary za miejsca I do III.
– w kategoriach wiekowych puchary i dyplomy
– okolicznościowy medal dla każdego uczestnika
Zgłoszenia: zapisy online do 29 czerwca 2022 r. oraz w dniu 

zawodów. Zapisy online
Opłata startowa : 40 zł płacąc przelewem do dnia 29 czerwca 

2022 r., (70 zł w dniu zawodów) dotyczy każdego zawodnika  
w Biegu Głównym

Biuro zawodów: 
MOSiR ul. Armii Krajowej 1A:
Biuro zawodów czynne od 14:00 – 15:30
Regulamin: http://mosir.dukla.pl/…/VI-Bieg-Sw.-Jana-z-Du-

kli.pdf 
------------------------------------------------------------------------
Finał B rozgrywek młodziczek sekcji 

siatkarskiej MOSiR Dukla
Za nami finał B rozgrywek młodziczek. Rywalizacja w tym 

sezonie miała przygotować drużynę do sezonu następnego, w któ-
rym występować będziemy już od samego początku rozgrywek. 
Po dwóch eliminacyjnych turniejach i rywalizacji z drużynami  
z Krosna, Dębowca i Sanoka zajęliśmy miejsce III. W finale B ry-
walizujemy z drużynami z Sanoka, Dębicy i Łańcuta. Dziewczyny 
pozostawiają po sobie dobre wrażenie. Przed nami sporo pracy na 

u dokończenie ze str. 19

MOSiR Dukla informuje

Skład drużyny: Ula Jakieła, Michalina Fornal, Magdalena Pi-
róg, Lena Gulba, Klaudia Bałuta, Amelka Skrzęta, Anita Olszyk, 
Kamila Jędrzejczak, Zuzanna Maślanka, Inga Gumienny, Karolina 
Szczepanik.

Damian Leśniak 
------------------------------------------------------------------------
Kolejne mecze w Krośnieńskiej Lidze 

Młodzika
W ostatnim tygodniu kwietnia chłopcy z rocznika 2010 roze-

grali dwa ligowe spotkania. 29 -go kwietnia na własnym stadionie 
ulegli zespołowi z Krościenka Wyżnego 0-3 natomiast zdecydo-
wane zwycięstwo zdobyli w Korczynie pokonując zespół Kotwicy 
16 – 0

Bramki dla zespołu z Dukli strzelali:
Szopa Stanisław x 10
Maciejewski Oskar x 2
Stec Łukasz x 2
Munia Szymon
Majer Adrian
SKŁAD PRZEŁĘCZY DUKLA:
Wróbel Kacper, Rąpała Jacek, Korzec Franciszek, Grałek Ma-

ciej, Munia Szymon, Maciejewski Szymon, Gajek Jakub, Majer 
Adrian, Stec Łukasz, Szopa Stanisław, Kostyra Michał, Jasiński 
Karol, Szafarz Michał

Piotr Drozd ciąg dalszy na str. 23u 

------------------------------------------------------------------------
Awans zespołów siatkarskich dziewcząt 

do Finału Wojewódzkiego
W II półfinałowym Wojewódzkim Turnieju Kinder+Sport, 

który odbył się w Dębicy dukielskie siatkarki zdobyły bardzo do-
bre wyniki. Uśmiechy nie znikają z twarzy zawodniczek. Wszyst-
kie 5 zespołów wywalczyło awans do finału wojewódzkiego! 

W kategorii 2ki
Amelia Maślanka, Amelia Kucharska wywalczyły miejsce 3 
natomiast Iga Krowicka, Hania Drozd miejsce 8 
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u dokończenie ze str. 11

Pierwszy rozbiór Polski - zajęcie Galicji cz. 2

Po zajęciu Dukli przez Austriaków, za-
żądano od Jerzego Augusta Mniszcha - wła-
ściciela miasta, aby ten wyznaczył swojego 
delegata, celem kontaktów z przybyłym 
wojskiem. W dniu 17 maja zwołano magi-
strat dukielski, zarząd gminy żydowskiej 
oraz mieszczan i z rozkazu majora Fabri 
ogłoszono w imieniu domu cesarskiego 
manifest księcia marszałka polnego Mi-
klósa Józsefa Esterházy von Galántha, 
dowódcy korpusu w Preszowie. Do tak 
zgromadzonych, z pałacu przybył komisarz 
Pobilski, po czym odczytano po łacinie 
dla katolików, a po niemiecku dla Żydów, 
wzmiankowany dokument. Zakazywano w 
nim, pod ustanowioną karą stu plag i doży-
wotniego więzienia - dla plebejuszy, i pod 
karą pieniężną i więzienia – dla szlachty, 
przechowywania konfederatów i Rosjan. 
Następnie austriacka komenda przystąpiła do 
sporządzania spisu budynków oraz ludności. 
Konfederaci we Wietrznie połączyli się z od-
działem pułkownika Józefa Rudnickiego, po 
czym wspólnie udali się na noc do Kobylan. 
Nazajutrz połączony oddział przemieścił się 
do Jedlicza, a dowództwo odbyło naradę  
w Gliniku, w rezultacie której wysłano puł-
kownika Francuziewicza i kapitana Czyżew-
skiego do dowódcy wojsk austriackich. Po 
otrzymaniu instrukcji dotyczących uzyskania 
określonych wiadomości, wyznaczeni udali 
się do majora Fabri w Dukli, który zatrzymał 
ich na miejscu i jedynie obiecał przekazać pi-
smo konfederatów do wyższego dowództwa. 
Nic uzyskawszy oczekiwanej odpowiedzi, 
delegowani powrócili do obozu pod Łękami 
(Dukielskimi). Po kilku dniach major Fabri 
został odwołany na Węgry, a dowództwo au-
striackie przysłało do Dukli majora Klebels-
berga, który rozkazał urzędnikom grodzkim 
zabezpieczyć furaże potrzebne wojsku dla 
koni. Jako, że szło to dość opornie, przybyły 
na miejsce wicestarosta biecki Ignacy Łę-
towski, został aresztowany i po jakimś czasie 
wypuszczony z uwolnienia z poleceniem 
przeprowadzenia lustracji i spisania w prze-
ciągu czterech dni ilości bydła, zboża i furażu 
dla koni, znajdujących się we wszystkich 
miejscowościach powiatu bieckiego; w tym 
i w Dukli. W obwieszczeniu z 20 września 
1772 roku, zakomunikowanym w dukiel-
skim majątku przez kolejnego austriackiego 
komendanta miasta majora Zamboni, naka-
zano złożenie broni przez nadworną milicję 
polskich magnatów, z możliwością pozosta-
wienia straży szwajcarskiej w licznie ośmiu 
strażników.

Przed 10 czerwca 1772 roku korpus ge-
nerała Richarda d’Altona wkroczył od gra-

nicy Śląska w województwo krakowskie  
i posuwał się w kierunku wschodnim, pod-
czas gdy marszałek Esterházy, od Karpat, 
posuwał się na północ. 11 czerwca d’Alton 
zajął Wieliczkę, Lanckoronę i Tyniec, który 
po bohaterskiej obronie przeciw Rosja-
nom, poddał się nadciągającym od Gdowa 
wojskom austriackim. Postępowawszy da-
lej na wschód, oddziały austriackie weszły 
do Bochni i Tarnowa, gdzie d’Alton stanął 
kwaterą główną, obejmując terytorium od 
Białej po Duklę i Sandomierz. Mianowano 
Michała Łętowskiego na generalnego 
komisarza i Józefa Jordana na komisarza 
powiatu bieckiego. Do ich zadań należało 
zapewnienie żywności i podwód dla woj-
ska austriackiego oraz organizacja dla tych 
celów magazynów powiatowych, utrzymy-
wanie przejezdności dróg, budowa mostów 
i promów, którymi poruszać się miało 
wojsko austriackie, a także organizacja we 
wszystkich miejscowościach miejscowej 
policji. Magazyn tego rodzaju został zor-
ganizowany również w Dukli, w budynku 
właścicieli miasteczka i znajdował się przy 
skrzyżowaniu Traktu Węgierskiego z Trak-
tem Żmigrodzkim. Był to długi i wąski, 
parterowy murowany budynek dworski, 
mieszczący wojskowe magazyny i piekar-
nię. Przez pewien czas w XIX wieku sta-
cjonowały nawet w tym budynku oddziały 
40 pułku piechoty (IR 40 – Infanterie 
Regiment Nr 40) z Rzeszowa. 40 IR został 
sformowany w 1733 roku. W latach 1808-
1817 pułk rekrutował się po połowie z Mo-
raw i z Galicji. W 1832 roku w Rzeszowie 
stacjonowały cztery kompanie 3. Batalionu 
40 IR w liczbie 300 żołnierzy i 4 konie, 
podległe brygadzie z Przemyśla. Batalion 
Landwehry (Obrony Krajowej) tej jed-
nostki stacjonował wówczas kompaniami 
w Jaśle, Krośnie i Dukli. W 1839 roku dwie 
kompanie tego batalionu stacjonowały w 
Jaśle, a jedna w Rzeszowie. W 1845 roku 
oddziały batalionu Landwehry tego pułku 
stacjonowały w Jaśle i Gorlicach. Przylegał 
ten budynek z jednej strony do granicy z 
nieruchomością, gdzie w budynku na niej 
położonym, w latach 1891-2014 funkcjo-
nowała dukielska poczta. Podczas pobytu 
wojsk rosyjskich w Dukli w 1849 roku, 
ów budynek uległ spaleniu i potem tylko 
w mniejszej części, od Traktu Żmigrodz-
kiego, został częściowo zrestaurowany 
na mieszkania dla służby dworskiej. Po 
tych wydarzeniach kolejny pożar w Dukli 
zniszczył ów budynek ostatecznie w 1885 
roku. Adam hrabia Męciński, którego kosz-
tem i staraniem wzniesiono i oddano do 

użytku w 1891 roku, istniejący do dzisiaj 
przy Trakcie Węgierskim kompleks gma-
chów użyteczności publicznej, wzniósł na 
miejscu dawnego magazynu wojskowego 
budynek, w którym w latach 1891-1944 
funkcjonował sąd.

Równocześnie Esterházy zajął Stryj. 
Nie chcąc drażnić Rosji i Prus, nie wyda-
wano żadnej deklaracji przy wkroczeniu 
do Galicji i dopiero w ostatnich dniach 
czerwca komendy austriackie ogłosiły po 
niemiecku na całej zajętej dotychczas czę-
ści terytorium Polski manifest wydany 10 
czerwca w Preszowie, w imieniu cesarza 
przez generała Hadika. 2 lipca rozkazano 
Schroderowi zająć Lubelskie, po Chelm, 
zaś Grevenowi terytorium od Chełmu po 
Bełz. Hadikowi zlecono zajęcie Lwowa, 
zaś Esterházy i Almássy mieli zająć obszar 
od Lwowa po granicę siedmiogrodzką. Tak 
więc zajęcie części polskiego terytorium 
odbywało się przez wojsko austriackie pod 
komendą Irlandczyka, Niemca, Duńczyka, 
Czecha, Włocha i odwołanego wcześniej 
jeszcze Szkota Hamiltona. W ten sposób 
dwór wiedeński usiłował zabezpieczyć 
posiadanie jak największego terytorium, 
jakkolwiek do zawarcia szczegółowego 
traktatu podziałowego między trzema mo-
carstwami przyszło dopiero miesiąc póź-
niej, początkiem sierpnia 1772 roku. Zabór 
austriacki ciągnął się od Śląska, wzdłuż 
prawego brzegu Wisły, do ujścia Sanu, na-
stępnie linią przez Frampol do Zamościa, 
Hrubieszowa aż po Bug, a dalej wzdłuż tej 
rzeki i granicy Rusi Czerwonej w okolice 
Zbaraża, skąd wzdłuż rzeczki Podhorce 
miał dojąć do Dniestru i objąć jeszcze Po-
kucie do mołdawskiej granicy. Dowódcy 
wojskowi 10 lipca wydali ustanowionym 
przez siebie komisarzom polecenie spo-
rządzenia kwestionariusza zawierają-
cego informacje dotyczące 54 zagadnień  
w sprawie opisu Galicji i wyznaczyli im 
czterodniowy termin na udzielenie odpo-
wiedzi poprzez wypełnienie tego doku-
mentu. Odnośnie ziemi bieckiej, w której 
leżała Dukla, można było się dowiedzieć, iż 
składała się ona z 250 włości królewskich 
(miasta: Biecz, Ciężkowice, Dębowiec, 
Grybów, Jasło i Osiek) albo duchownych 
(dziedziczne: Bobowa, Dukla, Gorlice, Ja-
śliska i Żmigród). 

Trójstronny traktat rozbiorowy  
z 5 sierpnia 1772 roku podpisany w Pe-
tersburgu, który sejm polski zmuszony 
był w roku następnym rozpatrzyć, roz-
poczynał się preambułą „W Imię Trójcy 
Przenajświętszej”. W kolejnych wersach, 
uzasadniając zagarnięcie ziem należących 
do Polski, państwa zaborcze stwierdzały: 
„…duch stronniczy, podtrzymujący anar-

chię w Polsce, każe obawiać się zupełnego 
rozkładu państwa”. Podobnie na „rozkład 
państwa” powoływał się również zwią-
zek sowiecki 17 września 1939 roku, 
bezprawnie anektując wschodnie ziemie 
Rzeczypospolitej, w wyniku paktu Rib-
bentrop-Mołotow, w ramach czwartego 
rozbioru Polski. Na pretensje terytorialne 
„równie dawne jak słuszne” i ich sprecy-
zowanie przez wiele miesięcy poprzedza-
jących podpisanie traktatów rozbiorowych 
i wyznaczenie granic pierwszego rozbioru 
Polski, pracowali archiwiści działający 
na zlecenie trzech zaborczych dworów.  
W swoich wywodach powołali się m.in. na 
granice średniowiecznych państw książąt 
pomorskich, których następcami mieli być 
władcy Prus. Habsburgowie przypominali z 
kolei krótkie panowanie węgierskie na Rusi 
halicko-włodzimierskiej na początku XIII 
wieku. Na podstawie układów z 1772 roku, 
Prusy zajęły 36 tys. km2 - 580 tys. miesz-
kańców, Austria - 83 tys. km2 - 2 650 tys. 
mieszkańców, Rosja - 92 tys. km2 - 1 300 
tys. mieszkańców. Austria zajęła Lwów, 
ziemie Małopolski położone na południe 
od Wisły i Sanu, niemal całe województwo 
ruskie i bełskie oraz część podolskiego i 
wołyńskiego (w obecnych granicach RP to 
województwo podkarpackie i małopolskie 
oraz południowo-wschodnia część woje-
wództwa śląskiego). Początkowo rozwa-
żano ulokowanie władz nowo utworzonego 

kraju – Królestwa Galicji i Lodomerii oraz 
uczynienie stolicą prowincji miasto Prze-
myśl lub Jarosław, ale ostatecznie wybór 
padł na położony bardziej centralnie, więk-
szy Lwów, w którym od kilku lat stacjono-
wały wojska rosyjskie. Wcześniej jeszcze 
zaistniał prócz innych także i o sam Lwów 
spór pomiędzy trzema dworami. Prusy  
i Rosja nie chciały go przyznać Austrii  
i ustąpiły dopiero po przedstawieniu argu-
mentu, że jest to jedyne większe miasto w 
całym projektowanym zaborze austriac-
kim. Jeszcze układy podziałowe rozbioru 
Polski były w toku, a już zaczęły wkraczać 
w jej granice wojska austriackie. Pod Lwo-
wem zjawił się przy końcu czerwca korpus 
generała Esterhazy’ego, a przy końcu lipca 
drugi korpus pod dowództwem generała 
Hadika, naczelnego komendanta całej wy-
prawy. Wojska austriackie przez dwa i pół 
miesiąca stały obozem pod Skniłówkiem 
i Kulparkowem - nie dlatego, żeby się 
miano spodziewać jakiego oporu ze strony 
Lwowa, gdzie była tylko mała polska za-
łoga, ale ponieważ wojsko rosyjskie nie 
chciało opuścić miasta, czekając na ukoń-
czenie układów rozbiorowych. 

Cesarz Józef II sporządził 26 sierpnia 
memoriał do swej matki Marii Teresy,  
w którym wskazywał sposób dalszego 
postępowania dla Hadika. Miano jedno-
cześnie zapewnić nowych poddanych ob-
rządku grekokatolickiego oraz dysydentów,  

iż swobodnie będą mogli wyznawać swoją 
dotychczasową religię. Nieobecnych 
w kraju należało wezwać do powrotu  
a walczącym w szeregach konfederatów, 
obiecać amnestię. Sprowadzającym się 
ze swoim mieniem i osiedlającym się na 
gruncie w Galicji z zagranicy lub z Polski, 
miano uwolnić od podatków na przeciąg 
sześciu lat, a rzemieślników i fabrykan-
tów nowoosiadłym celem wykonywania 
swego rzemiosła lub produkcji, uwolnie-
nie to miało wynosić lat dziesięć. Złożyć 
miano także obietnicę odebrania Żydom 
szynków i karczm oraz poboru opłat z nimi 
związanych, jak również przekazania ich 
Polakom lub cudzoziemcom. Instrukcje te 
służyć miały przede wszystkim przyszłemu 
gubernatorowi Galicji. Uzupełnieniem 
wzmiankowanego memoriału cesarskiego 
był uzupełniający rozkaz „Allerhöchste 
Resolutionstuneten von 26 August”, który 
przekazano do realizacji Hadikowi. Dodano 
lub zmieniono w nim m.in. postanowienia 
dotyczące Żydów, a mianowicie przedsta-
wiciel tej nacji znajdujący się w Galicji 
musiał uzyskać zezwolenie gubernium na 
ożenek, pod karą wydalenia z kraju i kon-
fiskaty majątku. Zezwolenia takie zalecono 
wydawać z trudnością oraz za wysoką 
opłatą. Żydom z innych krajów nie wolno 
się było osiedlać w Galicji, istniejące zaś 

W kategorii 3ki
Karolina Szczepanik, Zuzanna Maślanka, Kamila Jędrzejczak, 

Anita Olszyk -miejsce 2 
Inga Gumienny, Ada Kowalska, Martyna Żurowska, Magda-

lena Opałka -miejsce 8 
W kategorii 4ki
Ula Jakieła, Amelka Skrzęta, Michalina Fornal, Magdalena 

Piróg, Klaudia Bałuta - miejsce 3
Damian Leśniak 

------------------------------------------------------------------------
III miejsce w Międzygminnym Turnieju  
o Puchar Wójta Gminy Nowy Żmigród 
Międzygminny Turniej o Puchar Wójta Gminy Nowy Żmi-

gród siatkarki MOSIR Dukla zakończyły sukcesem zdobywając 
miejsce III. W zawodach wzięło udział 5 zespołów. Przegraliśmy 
z gospodarzami oraz po niezłym meczu z Dębowcem. Pewne zwy-
cięstwa z Osobnicą oraz Samoklęskami dały nam trzecią pozycję 
w rywalizacji.

Skład zespołu: Klaudia Długosz, Dominika Jakieła, Marzena 
Witkowska, Roksana Bazan, Zuzanna Belcik, Izabela Szczepa-
nik, Wiktoria Konop, Eliza Kowalska, Natalia Tyburcy, Karolina 
Bołas.

 Damian Leśniak 

u dokończenie ze str. 21

MOSiR Dukla informuje Ponad 100 kolarzy górskich podczas 
zawodów w Wietrznie

Rywalizacja w drugiej rundzie Podkarpackiej Ligi Rowero-
wej w Wietrznie zakończyła się pomyślnie. 124 kolarzy i kolarek 
górskich wystartowało we wszystkich kat. wiekowych. Mamy na-
dzieje, że wszyscy dobrze się bawili na przygotowanych trasach.

Dziękujemy za uczestnictwo w zawodach i doping kibiców
Kolejne zawody w rundzie odbędą się w 26 czerwca  

w Skołyszynie. 
Mateusz Lorenc 

------------------------------------------------------------------------
Mieszkańcy Gminy Dukla na 19 Maratonie 

Krakowskim

24 kwietnia Sławek 
Markuszka z synem Ma-
teuszem z Gminy Dukla 
wzięli udział w 19 Ma-
ratonie Krakowskim. 
Obaj równo na mecie 
z czasem 3 godziny 58 
minut. Gratulujemy.

Mateusz Lorenc 

ciąg dalszy na str. 24u 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Esterh%C3%A1zy
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OGŁOSZENIA     PRZETARGI     UCHWAŁY
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r, 
poz. 1899 ze zmianami), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania 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 komu-
nalnego Gminy Dukla:

- działka nr 567 o powierzchni 0,09 ha, położona w Równem, 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064048/7, zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w 
terenie oznaczonym symbolem „MN”- tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej. Działka ma kształt prostokąta, w jej są-
siedztwie usytuowany jest nowy obiekt magazynowo-produkcyj-
ny. Działka nie posiada prawnie wydzielonej drogi dojazdowej. 
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 25 maja 2022 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 15 700,00 zł (netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1 600,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący 
podatek VAT od towarów i usług.

- działka nr 461 o powierzchni 0,0953 ha, położona w Nadolu, 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064049/4, zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w 
terenie oznaczonym symbolem „MN”- tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej- ok. 96 %, „11.25 KDW2”-tereny dróg 
wewnętrznych – ok. 4%. Działka położona na obrzeżu zabudowy 
mieszkaniowej. Do działki brak jest prawnie wydzielonej drogi 
dojazdowej. 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 25 maja 2022 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 12 500,00 zł (netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1 300,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący 
podatek VAT od towarów i usług.

- działka nr 100/9 o powierzchni 0,09 ha, położona w Chyrowej, 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00065499/0, zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w 
terenie oznaczonym symbolem „3.5U”- tereny zabudowy usługo-
wej- ok. 96 %, „3.4KDX2”- teren ciągów pieszo-jezdnych – ok. 
4%, znajduje się w strefie ochrony sanitarnej cmentarza(50m). 
Działka położona w pobliżu cmentarza i zabytkowej cerkwi. 
Przylega do asfaltowej drogi gminnej. 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 25 maja 2022 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 16 400,00 zł (netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1 700,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący 
podatek VAT od towarów i usług. ciąg dalszy na str. 26u 

Opracował: Janusz Kubit
cdn

rodziny żydowskie należało zarejestrować, 
wymieniając jednocześnie sposób zarob-
kowania. Każdy Żyd nie zapisany (niefa-
sjonowany) miał być wydalany z kraju. 
Co do obsadzania posad urzędniczych, 
zalecano: „ … na naczelników okręgowych 
władz administracyjnych trzeba wybierać 
ludzi, o ile możności zręcznych, uczci-
wych, przyczem możnaby użyć Czechów, 
Ślązaków i tych Węgrów, którzy umieją po 
słowacku. … W każdym urzędzie musi być 
przynajmniej jeden Polak.”. Kolejnym za-
leceniem było, aby po pewnym czasie (rok 
i dzień), nikt prócz chłopów nie ubierał się 
po polsku. Wszystko powinno być pisane 
po niemiecku albo po łacinie, a wstępujący 
na cesarską służbę winni używać francu-
skiego stroju.”.

Wojsko rosyjskie opuściło wreszcie 
Lwów, zdając go austriackiemu genera-
łowi prowiantmajstrowi Schroderowi.  
W kilka dni po urządzeniu się wojsko-
wych władz austriackich we Lwowie, w 
dzień św. Michała (29 września), wjechał 
wśród wystrzałów dział w mury Lwowa 
pierwszy gubernator nowej prowincji au-
striackiej, Królestwa Galicji i Lodomerji 
- Jan Antoni Pergen. W niedzielę, 4 paź-
dziernika odbyło się objęcie urzędu przez 
gubernatora. Zaproszono na nie dostojnych 
przedstawicieli duchownych i świeckich. 
Księdza arcybiskupa lwowskiego Wacława 
Sierakowskiego nie było na miejscu, jako 
sprzyjający konfederacji barskiej specjal-
nie wcześniej wyjechał. Wezwano także 
lwowską radę miejską do asystowania w 
uroczystości. Rada („wszystkie stany i na-
rody”) w odpowiedzi na to „zaproszenie” 
uchwaliła wysłać do generała Hadika de-
legację z pisemnym usprawiedliwieniem,  
w którym prosiła o zwolnienie od obecno-
ści przy tym akcie, jako ubliżającego za-
przysiężonej królowi polskiemu wierności, 
do której zresztą poprzednio zawezwać 
należało duchowieństwo i stan rycerski. 
Jednakże generał nie przyjął ani delegacji, 
ani pisma; oświadczył tylko prywatnie, że 
asystowanie gubernatorowi Pergenowi do 
katedry nie będzie uważane jako polityczna 
demonstracja lub złożenie hołdu nowemu 
monarsze. Ponowił zresztą nieodwołalnie 
swój rozkaz. 

Nadeszła przykra dla Lwowa niedziela 
4 października 1772 roku. Od mieszkania 
zajmowanego przez gubernatora, aż do 
wielkiego ołtarza w katedrze łacińskiej, 
szedł „minister” cesarski w uroczystym 
stroju wśród wystrzałów dział i dźwięków 
muzyki, poprzedzony jedynie garstką 

radnych oraz orszakiem radców i sekreta-
rzy swojego biura. Przed bramą kościoła 
katedralnego powitał go ksiądz sufragan 
lwowski Samuel Głowiński z biskupem 
tytularnym bakońskim i dziekanem kapi-
tuły katedralnej lwowskiej Stanisławem 
Jezierskim, wprowadzając na uroczyście 
przystrojone podwyższenie przed głów-
nym ołtarzem. Odbyto się solenne nabo-
żeństwo z odśpiewaniem hymnu „Te Deum 
laudamus” (Ciebie Boga wysławiamy), 
a potem - znowu wśród salw armatnich, 
wzniesiono okrzyk: „Vivat Maria Teresa 
cesarzowa i Józef II pan nasz!”. Miasto 
było odświętnie przystrojone zielenią, ale 
wśród ludności panowało przygnębienie. 
Przez cały czas uroczystości bramy miej-
skie były zamknięte i przechodziły przez 
ulice patrole austriackiej dragonii. Po na-
bożeństwie w kościele, odbyło się przyję-
cie u gubernatora, na które za przykładem 
ostatniego polskiego we Lwowie starosty, 
Jana Kickiego, żaden z dotychczasowych 
polskich urzędników nie przybył, wyma-
wiając się chorobą. Król Stanisław August 
w osobnym liście podziękował staroście za 
ten postępek, oświadczając, iż „ … tem mu 
jest szacowniejszy, że nie był nakazany i że 
własne światło, własne sumienie, jedynym 
były do niego powodem”. 

Po uroczystościach wprowadzają-
cych austriackiego gubernatora, polecono 
lwowskim władzom miejskim podpisać 
tekst przysięgi, że odtąd wszystkie wy-
roki sądowe wydawane będą w imieniu 
cesarzowej Marii Teresy. Zaledwie do 10 
stycznia 1773 roku znalazła się wystarcza-
jąca liczba podpisów – przy czym - jeszcze 
raz, 31 grudnia 1772 roku, mieszczanie 
lwowscy złożyli protest. Pod koniec 1772 
roku ogłoszono wywód uzasadniający 
prawa Austrii do zajętych ziem. Autorami 
wywodu byli hofrat Teodor Antoni Rosen-
thal, kustosz Adam Kollar i rektor Josef 
Benczura, a nosił on tytuł „Wywód po-
przedzający prawa Korony Węgierskiej do 
Rusi Czerwonej i Podola, tak jako Korony 
Czeskiej do Księstwa Oświęcimskiego  
i Zatorskiego”. Właściwe złożenie hołdu 
planowano wyznaczyć dopiero na czas po 
udzieleniu przez Sejm Rzeczypospolitej 
zgody na traktat rozbiorowy. Mieszkańcy 
Galicji mieli przysięgać nowemu rządowi 
austriackiemu dopiero po uwolnieniu od 
posłuszeństwa przez dotychczasowe wła-
dze polskie. 

Sejm rozbiorowy zwołany został 
pod naciskiem państw zaborczych na 19 
kwietnia 1773 roku, ale 16 kwietnia 60 
przekupionych i 9 wcześniej już wyka-

zujących prorosyjskie sympatie posłów, 
zawiązało konfederację generalną, aby nie 
dopuścić do zerwania sejmu poprzez za-
stosowanie zasady liberum veto (uchwały 
konfederacji stanowione były większością 
głosów). W trakcie obrad sejmu sięgano po 
te same co wcześniej narzędzia nacisku: 
obietnice łaski carycy bądź groźby nie-
łaski, przekupstwa, sekwestry majątków  
i ich zdejmowanie, wojskowe rekwizycje  
i przede wszystkim szantaże oraz groźby, 
z których najskuteczniejsze okazywało się 

u dokończenie ze str. 23

Pierwszy rozbiór Polski - zajęcie Galicji cz. 2
zagrożenie dalszymi rozbiorami. Jeszcze 
na etapie wyboru posłów na sejmikach 
nastąpiła ingerencja państw zaborczych w 
decyzje zgromadzonej tam szlachty co do 
osób mających reprezentować na sejmie 
poszczególne ziemie. Laskę marszałkow-
ską konfederacji koronnej powierzono 
Adamowi Ponińskiemu, który wcześniej 
udał się po instrukcje do Petersburga,  
a w zamian za legalizację rozbiorów przez 
parlament przyznano mu urząd i tytuł pod-
skarbiego koronnego i stałą roczną pensję 
w wysokości 24 000 dukatów (łącznie w 
okresie I-VI 1773 r. otrzymał z kasy ro-
syjskiego ambasadora 53 200 dukatów). 
Poniński otrzymywał ponadto pieniądze od 
wszystkich państw zaborczych oraz zagar-
nął znaczne sumy z majątku skasowanego 
zakonu jezuitów, rozwiązanego w 1773 
roku przez papieża Klemensa XIV, które 
miały być przeznaczone na finansowanie 
powołanej później Komisji Edukacji Na-
rodowej. Marszałkiem konfederacji Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego został woje-
woda wileński Michał Hieronim Radziwiłł 
(łącznie w okresie I-VI 1773 r. otrzymał z 
kasy rosyjskiego ambasadora 23 000 duka-
tów), który za pieniądze otrzymywane od 
trzech państw zaborczych, w 1774 roku 

nabył majątek ziemski z pałacem w Nie-
borowie. Aktu konfederacji nie ogłoszono 
publicznie i nie wpisano w księgi grodzkie, 
aby zachowując pozory legalności uczynić 
to dopiero po rozpoczęciu obrad sejmu. 
Ponadto nie dochowano innych warunków 
formalnych przewidzianych przez obowią-
zujące wówczas prawo dla prawidłowości 
zawiązania konfederacji. W ten sposób 
siły prorosyjskie planowały przekształcić 
konfederację sejmową w generalną, która 
pozwoliłaby kontrolować im całą Polskę. 
Na sesji sejmowej 19 kwietnia 1773 roku 
posłowie Tadeusz Reytan, Samuel Korsak 
i Stanisław Bohuszewicz sprzeciwili się 
zawiązaniu na sejmie konfederacji pod 
przewodnictwem Adama Ponińskiego 
sterowanego przez Rosję, umożliwiającej 
zatwierdzenie traktatów rozbiorowych 
Polski. Ponadto Franciszek Jerzmanowski 
jako poseł łęczycki i członek delegacji 
wraz ze Stanisławem Kożuchowskim, 
Janem Tymowskim, Ignacym Sucheckim, 
Tadeuszem Wołłodkowiczem i Stanisła-
wem Bohuszewiczem należeli do kiero-
wanej przez Tadeusza Reytana i Samuela 
Korsaka opozycji przeciwko Adamowi 
Ponińskiemu na sejmie rozbiorowym. Na-
stąpiło to w sytuacji, gdy państwa zaborcze 

utworzyły specjalny fundusz, którym dys-
ponował m.in. ambasador rosyjski na prze-
kupywanie polskich posłów. Stolica pełna 
była wojsk mocarstw rozbiorowych; Ro-
sjanami dowodził generał Aleksandr Bibi-
kow; Prusakami dowodził Robert Scypion 
Lentulus. Poniński oraz przybyły do War-
szawy we wrześniu 1772 roku rosyjski po-
seł nadzwyczajny i minister pełnomocny, 
inflancki Niemiec pozostający w służbie 
rosyjskiej Otto Magnus von Stackelberg, 
pruski minister pełnomocny Gédéon 
Benoît i austriacki poseł nadzwyczajny 
i minister pełnomocny Karl Emmerich 
Reviczky, stosowali taktykę przekupstwa 
i zastraszania polskich posłów. Wysuwali 
groźby rozszerzenia rozbiorów o centralne 
ziemie Rzeczypospolitej i spalenia War-
szawy. Część senatorów od podjęcia decy-
zji dotyczącej rozbioru Polski wymówiła 
się złym stanem zdrowia lub została aresz-
towana (m.in. biskup kamieniecki Adam 
Krasiński). Stackelberg rozrzucał wokół 
siebie złoto i znalazł chętnych, którzy za 
pieniądze sprzedali Ojczyznę. „Kołacz królewski” – rysunek zapro-

jektowany przez francuskiego ilustratora 
Jeana-Michela Moreau’a, a wykonany w 
formie miedziorytu przez rytownika No-
ëla Le Mire w 1773 roku, będący satyrą 
pierwszego rozbioru Polski. Przedstawia 
władców ościennych państw, które doko-
nały rozbioru Rzeczypospolitej: cesarzową 
Rosji Katarzynę II, władcę Świętego Ce-
sarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego 
cesarza Józefa II, króla Prus Fryderyka II 
wskazującego szpada na interesujące go 
tereny, którzy w obecności zrozpaczonego 
polskiego króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego, podtrzymującego zsuwającą się 
z głowy koronę, która oznacza upadającą 
Polskę, rozdzierają symbolicznie mapę 
Polski. Nad uczestnikami wydarzenia unosi 
się Fama – rzymska bogini wieści i plotki, 
która widząc poniższą scenę, dmie w trąbę, 
oznajmiając światu straszną wiadomość, 
uciekając w popłochu. Istnieją późniejsze 
wersje tej kompozycji, jednak miedzioryty: 
Le Mire’a oraz różniący się pozą polskiego 
króla i napisami, Johanna Esaiasa Nil-
sona, są najbardziej znane.
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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 przeprowa-
dzania 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 komu-
nalnego Gminy Dukla:

- działka nr 357 o powierzchni 0,0692 ha, położona w Lipowicy, 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064047/0, zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w 
terenie oznaczonym symbolem „RM1”- tereny zabudowy zagro-
dowej. Działka leży z dala od centrum wsi, ma wąski łukowaty 
kształt. 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 25 maja 2022 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 7 800,00 zł (netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 800,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący 
podatek VAT od towarów i usług.

- działka nr 390 o powierzchni 0,2177 ha, położona w Lipowicy, 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064047/0, zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w 
terenie oznaczonym symbolem „RM1”- tereny zabudowy zagrodo-
wej. Działka leży w sąsiedztwie otwartych terenów rolnych oraz 
leśnych. 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 25 maja 2022 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 29 500,00 zł (netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 3 000,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący 
podatek VAT od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 14 lipca 2022 r. o godz. 9.00 w pok. 
Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli.  

 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 25 maja 2022 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 54 000,00 zł (netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 5 400,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący 
podatek VAT od towarów i usług.

- działka nr 469/2 o powierzchni 0,0816 ha, położona  
w Wietrznie, objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064054/2, 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go położona jest w terenie oznaczonym symbolem „RM1”- tereny 
zabudowy zagrodowej- ok. 85 %, „KP”- teren dróg wewnętrznych 
i ciągów pieszo-jezdnych – ok. 15%. Działka zlokalizowana jest 
w centrum wsi, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej. Na terenie 
działki znajduje się słup linii niskiego napięcia oraz studnia wod-
na. 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 25 maja 2022 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 22 300,00 zł (netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 2 300,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący 
podatek VAT od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 12 lipca 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, je-
żeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 6 lipca 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 wa-
dium 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 cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz.U. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, je-
żeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 6 lipca 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 wa-
dium 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 cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu 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 wpłaco-
nego wadium.
Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna- sprzedaży 
winien liczyć się ze skutkami art. 37 a ( prawo pierwokupu) usta-
wy 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 uza-
sadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi 
nabywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzy-
skać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefonu 
(13) 432 91 13.

OGŁOSZENIA     PRZETARGI     UCHWAŁY
u dokończenie ze str. 25

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 nierucho-
mości (Dz. U. z 2014 r., poz.1490) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komu-
nalnego Gminy Dukla:

- działka nr 3648 o powierzchni 0,24 ha, położona w Łękach 
Dukielskich, objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064771/4, zgod-
nie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego po-
łożona jest w terenie oznaczonym symbolem „R1”- tereny rolne- 
ok. 95%, „KDL1/2” – tereny dróg publicznych- ok. 5%. Działka po-
łożona w sąsiedztwie otwartych terenów rolnych. 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 25 maja 2022 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 9 200,00 zł (netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1 000,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący 
podatek VAT od towarów i usług.

- działka nr 2104 o powierzchni 0,34 ha, położona w Łękach 
Dukielskich, objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064771/4, zgod-
nie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego poło-
żona jest w terenie oznaczonym symbolem „9.27MN2” - tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej - ok. 48%, ”RM1”- teren za-
budowy zagrodowej – ok. 50%, „9.20KDW2”-tereny dróg wewnętrz-
nych – ok. 2%. Działka leży w bliskim sąsiedztwie zabudowy jed-
norodzinnej. Przez działkę przebiega gaz, linia energetyczna, ka-
bel telekomunikacyjny. Nieruchomość jest obciążona służebnością 
przesyłu dotyczącą linii kablowej energetycznej, teletechnicznej. 

Przetarg odbędzie się dnia 6 lipca 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, je-
żeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 30 czerwca 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 wa-
dium 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 cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu 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 wpłaco-
nego wadium.
Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna- sprzedaży 
winien liczyć się ze skutkami art. 37 a ( prawo pierwokupu) usta-
wy 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 uza-
sadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi 
nabywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzy-
skać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefonu 
(13) 432 91 13.

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 wpłaco-
nego wadium.
Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna- sprzedaży 
winien liczyć się ze skutkami art. 37 a ( prawo pierwokupu) usta-
wy 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 uza-
sadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi 
nabywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzy-
skać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefonu 
(13) 432 91 13.
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Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Łowiectwo i ekologiaW pasiece

Nowe inwazyjne gatunki obce (IGO)

Z dniem 1 kwietnia na mocy rozporzą-
dzenia z 25 marca 2022 r. z listy zwierząt 
łownych zostały wykreślone: jeleń sika, 
jenot, szop pracz i piżmak. W ślad za 
tym, rozporządzeniem z 29 marca 2022 r. 
zniesiono okresy polowań na te gatunki.  
Z kolei rozporządzeniem z 31 marca 2022r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków wykonywania 
polowania i znakowania tusz (zwane regu-
laminem polowań) zmodyfikowano wzór 
upoważnienia do wykonywania polowania 
indywidualnego oraz wzór książki ewiden-
cji pobytu na polowaniu indywidualnym. 
Przytoczone zmiany stanowią konsekwen-
cję wejścia w życie ustawy z 11 sierpnia 
2021 r. o gatunkach obcych, która znowe-
lizowała również przepisy ustawy Prawo 
łowieckie. W ślad za tym nowe brzmienie 
otrzymała definicja polowania. Dzięki 
temu obecnie polowanie oznacza:

1. tropienie, strzelanie z myśliw-
skiej broni palnej, łowienie sposobami 
dozwolonymi:

a) zwierzyny żywej,
b) ptaków lub ssaków należących do 

IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub 
IGO stwarzających zagrożenie dla Polski, 

2. łowienie zwierzyny przy pomocy 
ptaków łowczych za zgodą ministra wła-
ściwego do spraw środowiska,

3. łowienie zwierząt należących do 
IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub 
IGO stwarzających zagrożenie dla Polski

- zmierzające do wejścia w jej 
posiadanie.

Wykaz IGO stwarzających zagrożenie 
dla Unii określa rozporządzenie wykonaw-
cze Komisji (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 
2016 r. przyjmujące wykaz inwazyjnych 
gatunków obcych uznanych za stwarzające 
zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporzą-
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1143/2014. 

Listę IGO stwarzających zagrożenie 
dla Polski określają przepisy wydane na 
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych. 

Wyjaśniając powyższe, oznacza to, 
że jeleń sika, jenot, szop pracz i piżmak 
zostają uznane za IGO stwarzające za-
grożenie dla Unii lub dla Polski, na które 
można polować przez cały rok, gdyż 
celem jest depopulacja tych gatunków. 
Gatunków tych nie ujmuje się już w pla-
nowaniu łowieckim ani nie wypisuje się na 
nie odrębnych upoważnień do polowania.  
W praktyce oznacza to, że jeśli podczas po-
lowania indywidualnego myśliwy zobaczy 
jelenia sika, jenota, szopa pracza, piżmaka 
albo inny gatunek IGO z wykazu, to ma 
prawo go strzelić. Oczywiście warunkiem 
jest posiadanie upoważnienia do wykony-
wania polowania indywidualnego w tym 
obwodzie łowieckim na jakikolwiek gatu-
nek łowny. W przypadku pozyskania IGO 
stwarzającego zagrożenie dla Unii lub dla 
Polski myśliwy ma obowiązek niezwłocz-
nie po zakończeniu polowania odnotować 
to w upoważnieniu, a także w książce 
ewidencji pobytu na polowaniu indywidu-
alnym, gdyż te dane po zakończeniu roku 
gospodarczego muszą być zamieszczone w 
sprawozdaniu z wykonania rocznego planu 
łowieckiego. 

Opracował na podstawie artykułu 
z ,,Braci łowieckiej,,  
Bartosz Szczepanik 

Dlaczego miód się „cukrzy”
W dzisiejszym artykule chciałbym 

poruszyć odwieczny problem, że „miód 
się cukrzy”. Otóż miód jest mieszaniną 
cukrów glukozy i fruktozy. Glukoza jest 
cukrem prostym i dobrze rozpuszcza 
się w wodzie. Dla odżywiania komórek 
ma niebagatelne znaczenie. Organizm 
magazynuje cukier w mięśniach i wątro-
bie. Nadmiar cukru przekształcany jest  
w kwasy tłuszczowe. Fruktoza to kolejny 
cukier prosty. W smaku słodszy niż sacha-
roza. Nasz organizm najprawdopodobniej 
„lubi” ten cukier i dlatego jego nadmiar 
zamienia w tłuszcz. Chociaż naukowcy 
twierdzą, że przemiana fruktozy w tłuszcz 
to tylko 1% jej przemian. Najpowszechniej 
stosowanym i wykorzystywanym przez 
ludzi cukrem jest sacharoza zbudowana 
z glukozy i fruktozy połączonych ze sobą 
wiązaniem glikozydowym. Sacharoza  
i miód mimo, że składają się z fruktozy 
i glukozy to z chemicznego puntu widzenia 
są to inne substancje. Miód należy uznać w 
skrócie za mieszaninę fruktozy i glukozy, 
a sacharoza jest już innym oddzielnym 
związkiem chemicznym, zaliczanym do 
dwucukrów. W postaci krystalicznej jest 
najbardziej rozpoznawalnym cukrem. 
Miód ma tę właściwość, że wcześniej 

czy później skrystalizuje, czyli powstaną 
kryształki glukozy. Fruktoza nadal pozo-
staje w stanie płynnym. Kryształki glukozy 
przypominają nam kryształy sacharozy  
i w ten sposób utarło się że „miód się cu-
krzy”. Prawidłowa nazwa tego zjawiska 
to krystalizacja miodu. Świadczy ona  
o jakości miodu na plus. Bardzo trudno 
to zrozumieć, niektórym klientom prefe-
rującym miód w stanie płynnym. Miód w 
stanie płynnym i w stanie krystalicznym 
jest nadal miodem i posiada te same wła-
ściwości ma tylko inną postać. Tak samo 
złoto w stanie stałym jest złotem i w stanie 
płynnym również jest złotem. Najszybciej 
krystalizującym miodem w Polsce jest 
miód rzepakowy posiadający około 44 % 
glukozy, a najwolniej krystalizuje miód 
akacjowy mający około 26 % glukozy. 
Krystalizację najskuteczniej opóźnić przez 
zamrożenie miodu. Jednak to generuje ko-
lejne trudności w korzystaniu z produktu. 
Przywrócić miód do stanu ciekłego można 
za pomocą temperatury nieprzekraczającej 
40 oC – 45oC.

Czym innym jest krystalizacja miodu, 
a czym innym jest „burzenie” się miodu. 
Pierwsze zjawisko jest cechą właściwą  
i świadczy na plus. Drugie zachodzi wtedy, 

gdy miód zawiera więcej niż 20 % wody 
i uruchamia się proces fermentacji. To  
z kolei świadczy o wadliwości miodu  
i praktycznie dyskwalifikuje go jako pro-
dukt spożywczy. 

Miód w stanie ciekłym i w stanie skry-
stalizowanym jest takim samym miodem. 
Różnica jest tylko w stanie skupienia. Na-
tomiast miód sfermentowany czy to ciekły 
czy skrystalizowany jest wadliwym pro-
duktem. Dlatego należy uważać na proces 
przechowywanie miodu. Miód w otwartym 
lub nieszczelnym opakowaniu wcześniej 
czy później sfermentuje. W takim przy-
padku ratunkiem jest wcześniejsze spoży-
cie miodu przed uruchomieniem się fer-
mentacji. Dlaczego miód wystawiony na 
kontakt z otoczeniem fermentuje ? Bo jest 
produktem higroskopijnym i „pociągnie” 
wilgoć z otoczenia. Wtedy ilość wody  
w miodzie, samoistnie przekroczy 20%  
i powstaną warunki sprzyjające fermentacji. 

PRZYPOMNIENIE!
Szanowni Mieszkańcy,
przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel/

Współwłaściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek 
złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.
Obowiązek ten dotyczy zarówno budynków mieszkalnych jak  
i niezamieszkałych, lokali usługowych, które posiadają źródła 
ciepła o mocy do 1 MW.
Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu. 
Wystarczy wejść na stronę: www.zone.gunb.gov.pl, nacisnąć 
„Złóż deklarację”, wypełnić ją i wysłać. Deklarację źródeł ciepła 
i paliw stałych mogą jednak złożyć przez Internet jedynie osoby, 
które posiadają profil zaufany albo e-dowód. System wymaga bo-
wiem uwierzytelnienia za pomocą tych narzędzi.
Deklarację można złożyć również w Urzędzie Miejskim w Dukli. 
Druk deklaracji można otrzymać podczas osobistej wizyty w urzę-
dzie lub pobrać ze strony internetowej:
Formularz A- budynki i lokale mieszkalne (v. 1.4)240.85 KB
Formularz B- budynki i lokale niemieszkalne (v. 1.4)265.63 KB
Termin złożenia deklaracji: – 14 dni od dnia pierwszego urucho-
mienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku no-
wych źródeł, – 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca br. w odniesieniu 

do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego – czyli 
do dnia 30 czerwca 2022 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.zone.
gunb.gov.pl.
Nie odkładajmy złożenia deklaracji na później tym bardziej, że 
nie przekazanie wymaganych informacji może skutkować nałoże-
niem kary grzywny dla osoby, która w terminie nie dopełni tego 
obowiązku. Wysyp Czarki austriackiej

Według wielu turystów góra Piotruś 
– 727 m n.p.m. jest perełką przyrodniczą 
Beskidu Niskiego. Wiosną wędrując od 
Zawadki Rymanowskiej trafiłyśmy na 
olbrzymi wysyp grzybów Czarki austriac-
kiej /Sarcoscypha austriaca/, aż trudno 
było ich omijać. Czarka nosi przydomek 
„śnieżyczka mikologów”, ponieważ wy-
stępuje w tym samym czasie co pierwsze 
rośliny kwiatowe. Do życia potrzebuje 
starych leżących w wilgotnych miejscach 
gałęzi liściastych w lasach łęgowych, na 
zboczach w wąwozach. Las ozdobiony 
tysiącami osobników tego grzyba wyglą-
dał zjawiskowo.

Tekst i fot. Maria Walczak

Niewybuchy w Tylawie
25 maja 2022 roku podczas prac drogowych przy drodze krajowej nr 19 w Tylawie 

robotnicy odnaleźli niewybuch. Droga krajowa nr 19 została zablokowana, w miejscu 
odkrycia niewybuchów pracowali saperzy, którzy podjęli i zabezpieczyli niewybuch.  
O godzinie 11.15 droga została odblokowana.

red

Odcinkowy pomiar 
prędkości w Dukli. 

Wybrano wykonawcę
Zła wiadomość dla kierowców lubią-

cych przekraczać prędkość. CANARD 
wybrał wykonawcę. Firma Sprint S.A. 
wybuduje odcinkowy pomiar prędkości  
w Dukli na ulicy Trakt Węgierski, w ciągu 
drogi krajowej nr 19.

Na Podkarpaciu odcinkowe pomiary 
prędkości uruchomione zostaną w 5 no-
wych lokalizacjach, w tym jedno w powie-
cie krośnieńskim:
1. Nosówka, ul. Dębicka (powiat rzeszow-
ski, gmina Boguchwała) - droga powia-
towa 1391
2. Dukla, ul. Trakt Węgierski (powiat 
krośnieński, gmina Dukla) - droga kra-
jowa 19
3. Nowa Dęba, ks. Henryka Łagockiego 
113  - Korczaka 16 (powiat tarnobrzeski, 
gmina Nowa Dęba) - droga krajowa 9
4. Gniewczyna Łańcucka  -  Gniewczyna 
Tryniecka (powiat przeworski, gmina 
Tryńcza) - droga wojewódzka 835
5. Nisko, ul. Sandomierska (powiat niżań-
ski, gmina Nisko) - droga krajowa 77

źródło: terazKrosno.pl
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Złota myśl J

Wydarzyło się  
w naszej gminie

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

Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł
A-4 250 60 600 150

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

W krainie rondla i patelni

Smacznego!

„ W s z y s t k o  c o  d o b re  j e s t  n i e m o r a l n e ,  n i e l e g a l n e
a l b o  p o w o d u j e  t y c i e ”

Dukla pamięta
Statystyczny Polak najwięcej kapusty zjada zimą, ale wiosną smakuje ona 

najlepiej. O tej porze roku warzywo dostarcza także szczególnie dużo cennych 
składników odżywczych. Z młodych, soczyście zielonych, główek można bez 
większego trudu przygotować pyszne dania. Kapuściane liście kryją w sobie bo-
gactwo witamin z grupy B (przeciwdziałają zaburzeniom systemu nerwowego), 
witaminy A (poprawia wzrok, leczy rany), witaminy H (pomaga trawić tłuszcze 
i węglowodany), witaminy K (dba o właściwą krzepliwość krwi), a także wita-
miny E, powstrzymującej procesy starzenia się organizmu. W młodym warzy-
wie znajduje się dużo błonnika regulującego pracę układu pokarmowego oraz 
związków bioaktywnych, np. flawonoidów wzmacniających i uszczelniających 
naczynia krwionośne oraz minerałów, zwłaszcza potasu, fosforu, magnezu, 
sodu, wapnia, żelaza oraz manganu. Wiosną kapusta zawiera imponującą 
dawkę olejków gorczycznych, w składzie których występuje siarka. Ten skład-
nik bardzo korzystnie wpływa na apetyt, co o tej porze roku jest szczególnie 
ważne. Warzywo ma jeszcze jedną zaletę – niską wartość energetyczną.100 g 
młodej kapusty dostarcza zaledwie 30 kalorii. To ważna informacja dla osób 
dbających o linię. Podaję przepis na:

Młodą kapustę z koperkiem
Składniki:

• Młoda kapusta 1 średnia główka – 
Woda 1 szklanka (250 ml, czyli 250 g)

• Koper 1 średni pęczek (ok. 30 g)
• Ocet 1 łyżka (6 g)
• Masło 1 łyżka (16 g)
• Sól

 Przygotowanie:
1. Kapustę poszatkuj cienko nożem.
2. Umieść w garnku, dodaj wodę i 

gotuj pod przykryciem na małej mocy 
palnika 10 minut. Mieszaj od czasu do czasu. Sprawdź czy kapusta jest już 
miękka, jeśli nie to gotuj kolejne 5-10 minut (im młodsza kapusta tym szybciej 
szybciej będzie ugotowana).

3. Jak kapusta będzie ugotowana dodaj masło, pokrojony koper, ocet oraz 
dopraw solą do smaku. Mieszaj ok. 2 minuty do rozpuszczenia masła. 

Kapustę podawaj z ziemniakami, kaszą oraz mięsem, rybą lub jajkiem 
sadzonym.

Płomień Pamieci na górze Cergowej

Sadzenie dębu papieskiego 
na parkingu koło Sanktu-
arium św. Jana z Dukli  
w Dukli,  
fot. Krystyna 
Boczar-Różewicz

Poświecenie nowego sztandaru ZS nr 2  w Dukli im. św. Jana z Dukli,  
fot. Wojciech Szymański

Przegląd chórów kościelnych i cerkiewnych w sanktuarium św. Jana z Dukli

Uroczystości 600.lecia urodzin św. jana z Dukli na placu klasztornym w Dukli 31 maja 
2014 roku, fot. Wojciech Szymański

Dukielski dzień Papieski - obchody w 2014 roku

Wjechał do rowu i uderzył  
w przepust

Kierujący hyundaiem wjechał do przydroż-
nego rowu i uderzył w przepust. Do zdarzenia 
doszło 19.maja przed godziną 16:00 na drodze 
krajowej nr 19 w Lipowcy w gminie Dukla.

Kierujący osobowym hyundaiem podróżując 
w kierunku Barwinka, na prostym odcinku drogi, 
najprawdopodobniej zasnął, zjechał do przydroż-
nego rowu i uderzył w betonowy przepust.

Mężczyzna trafił pod opiekę ratowników  
i został przetransportowany do szpitala.

W Lipowicy wpadł pijany 
kierowca ciężarówki

Funkcjonariusze Krajowej Administracji 
Skarbowej zatrzymali w Lipowicy do kontroli 
samochód ciężarowy na polskich numerach 
rejestracyjnych.

- W trakcie dokonywania oględzin kontenera  
i zamknięć celnych funkcjonariusze nabrali 
podejrzeń co do stanu trzeźwości kierowcy. Na 
miejsce wezwano policjantów z Komisariatu Po-
licji w Dukli. Przeprowadzone badanie wykazało 
u kierowcy 1,12 promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu - poinformowała aspirant Edyta Cha-
bowska, rzecznik prasowy Izby Administracji 
Skarbowej w Rzeszowie.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Ko-
misariat Policji w Dukli.

opracował WS
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