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„Patrzeć na kwiat, to żyć w stylu być,
zerwać kwiat, to żyć w stylu mieć.”

(Carl G. Jung)

Złota myśl:670. lat wsi i Parafii Równe
Promocja książki: Równe – wieś w Beskidzie Niskim

Podczas uroczystej Mszy Św. Jubileuszowej kazanie wygłosił  
ks. dr Stanisław Kozioł

Prezentacja książki (od prawej): Bolesław Patla, Krzysztof Buczek,  
Danuta Uliasz

Pamiątkowy grawerton na ręce ks. proboszcza Wojciecha Kisiela przekazuje 
zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg

Uczestnicy uroczystości w Równem

16 lipca 2022 roku w Równem od-
były się uroczystości 670. lecia wsi  
i Parafii Równe. Uroczystości rozpoczęły 
się Mszą Św. Jubileuszową w równień-
skim kościele pw. św. Mikołaja Biskupa 
o godz. 14.00, kazanie wygłosił ks. dr 
Stanisław Kozioł.

Po mszy św. zaproszeni goście: poseł 
na Sejm RP Piotr Babinetz, przewodni-
czący Sejmiku Województwa Podkar-
packiego Jerzy Borcz, zastępca burmi-
strza Dukli Łukasz Piróg wraz małżonką, 
skarbnik Gminy Dukla Jolanta Bik, 
sekretarz Gminy Dukla Piotr Świder  
i mieszkańcy Równego spotkali się na 
hali sportowej Szkoły Podstawowej w 
Równem. Sołtys i radny Rady Miejskiej 
w Dukli Mariusz Folcik przywitał przy-
byłych na uroczystość. Ważnym punk-

tem programu uroczystości była promo-
cja książki pt. Równe – wieś w Beskidzie 
Niskim, która została wydana w ramach 
„Biblioteki Dukielskiej” tj. serii cyklicz-
nych wydawnictw książkowych gminy 
Dukla poświęconych Dukielszczyźnie, 
jako XVII tom serii i z okazji tak zacnego 
jubileuszu. Książka jest pracą zbiorową 
pod redakcją Bolesława Patli. Składa 
się z wstępu, 12 rozdziałów, bibliografii  
i ilustracji. Współautorzy książki to: 
Bolesław Patla, Krzysztof Buczek, Zdzi-
sław Zaniewicz, Katarzyna Szuba, Edyta 
Szczurek, Aneta Cyran, Agata Kochan, 
Beata Bek. Korektę językową wykonała 
Danuta Uliasz. Wydawcą książki jest 
Gmina Dukla, a skład i druk wykonało 
Wydawnictwo Ruthenus z Krosna.  
O historii powstania książki opowiedzieli 

współautorzy Krzysztof Buczek, Bole-
sław Patla i Danuta Uliasz. Mieszkańcy 
Równego, piękne przygotowali salę, 
między innymi było stoisko z regional-
nymi smakołykami i regionalnymi pro-
duktami, stare zdjęcia z „babcinej szu-
flady”. Na stoisku promocyjnym gminy 
Dukla można było zakupić książkę  
o Równem, ale również wcześniej wy-
dane tomy Biblioteki Dukielskiej i inne 
publikacje gminy.

Oprawę artystyczną uroczystości 
jubileuszowych zapewniła: Kapela – Du-
klanie, Marcelina Albrycht, laureatka IV 
Międzynarodowego Festiwalu dla Dzieci 
i Młodzieży - Wilno 2022 i Zespół Ob-
rzędowo -Śpiewaczy „Równianie”.

Krystyna Boczar-Różewicz

Tel. 577 900 958
nowy numer do Transgranicznej Infor-
macji Turystycznej w Dukli

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Adaptacja pomiesz-
czeń w zabytkowej kamienicy na Informację Turystyczną”. Biuro 
TIT od 16 lat znajdowało się na pierwszym piętrze nad pocze-
kalnią autobusową. Po połowie lipca 2022 siedziba TIT została 
przeniesiona do zabytkowej kamienicy przy ulicy 3 Maja. Zmienił 
się również nr telefonu na: 577 900 958.

17 czerwca zakończyły się roboty-remontowo budowlane. 
Połączone zostały sąsiadujące ze sobą dwa lokale. W większym 
pomieszczeniu powstanie biuro obsługi turysty z kafejką interne-
tową, natomiast w mniejszym będzie znajdowało się pomieszcze-
nie sanitarno-socjalne, magazyn na materiały promocyjne, a także 
przechowywania bagażu. W większym pomieszczeniu odsłonięto 
i wyeksponowano fragmenty ścian, które ukazują materiał z ja-
kiego zbudowana jest kamienica. 

Ponadto zakupiono 3 laptopy: 2 do kafejki internetowej oraz 
dla pracownika, smart TV, na którym będą w biurze wyświetlane 
filmy promocyjne, aparat fotograficzny z dwoma obiektywami. 
Na elewacji poczekalni autobusowej zamontowany został info-
kiosk, na którym oprócz wyszukania turystycznych informacji, 
turysta będzie mógł zwiedzić wirtualnie ścieżkę historyczno-
-przyrodniczą „Po Dukli” (www.360.dukla.pl), a także zobaczyć 
filmiki promocyjne, jak również planowane wydarzenia kulturalne  
i sportowe. Do zaplecza sanitarno-socjalnego zakupiono kuchenkę 
mikrofalową oraz lodówkę. 

Projekt pn.: „Adaptacja pomieszczeń w zabytkowej ka-
mienicy na Informację Turystyczną” zrealizowany został 
przez Gminę Dukla, w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej  
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyj-
nej, lub kulturalnej”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Dofinansowanie zostało pozyskane za po-
średnictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”.

Wartość całego projektu wynosi 131 978,42 zł, w tym dofi-
nansowanie 68 274,00 zł.

Już dzisiaj zapraszamy Państwa na otwarcie nowej siedziby 
Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli. Datę otwarcia 
podamy już wkrótce. 

Anna Chłopecka

Transgraniczna Informacja Turystyczna w nowym lokalu
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Dni Dukli 2022
Po dwuletniej, spowodowanej pan-

demią przerwie odbyły się Dni Dukli 
2022. Dni Dukli rozpoczęła uroczysta 
sesja Rady Miejskiej w Dukli 1 lipca.  
W sobotę święto miasta rozpoczęły im-
prezy sportowe: Międzynarodowy Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar „Dni Dukli 
2022” i VI Bieg św. Jana z Dukli. Pu-
char „Dni Dukli 2022” zdobyła drużyna 
gminy Dukla, a rezultaty rozegranych 
spotkań przedstawiają się następująco:

Polska – Węgry – 3:0
Węgry - Rumunia – 4:2
Polska – Rumunia - 6:1

Kobiety:
1 miejsce – Katarzyna Al-
brycht – 1:13:37
2. miejsce – Paulina Tracz 
– 1:15:39
3. miejsce – Marta Prajznar 
– 1:21:15

Każdy zawodnik otrzymał 
medal, w kategorii generalnej 
były także nagrody finansowe za 
miejsca od 1-3, a w kategoriach 
wiekowych puchary i dyplomy 
za miejsca od 1-3. 

Zastępca burmistrza Dukli Łukasz 
Piróg otworzył Dni Dukli 2022 przeka-
zując symboliczny klucz organizatorom 
Ośrodkowi Kultury w Dukli na ręce dy-
rektor Małgorzaty Walaszczyk – Faryj. 
Po oficjalnym otwarciu nastąpiło wrę-
czenie nagród we Współzawodnictwie 
w Dziedzinie Kultury Szkół Podstawo-
wych. Nagrody wręczał zastępca bur-
mistrza Łukasz Piróg. Pierwsze miejsce 
zdobyła Szkoła Podstawowa z Iwli.

Dzień drugi obfitował w koncerty, 
które odbywały się na stadionie Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Pierwszy wystąpił rockowy zespół 
Sztywny Pal Azji, który największe 
trumfy świecił od końca lat 80. do po-
łowy lat 90. ubiegłego wieku. Dla nie-
których uczestników Dni Dukli było to 
przypomnienie lat młodości. Następnie 
wystąpił Andrzej Cierniewski, który 
zaśpiewał przeboje, w tym bardzo znany 
przebój „Moja droga, ja cię kocham…”, 
a publiczność śpiewała razem z nim. Po 
koncercie wszystkim fanom rozdawał 
autografy i również chętnie się z nimi 
fotografował. Na zakończenie wystą-
pił zespół „Enej” – gwiazda Dni Dukli 
2022. Występ zgromadził prawie 10 tys. 
słuchaczy, którzy przy muzyce zespołu 
bawili się znakomicie. Koncert Zespołu 
Enej zakończył Dni Dukli 2022.

W sobotę i niedzielę panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich z: Zawadki Ryma-
nowskiej, Głojsc i Zboisk promowały re-
gionalne jadło, można było kupić u nich 
pyszne ciasta, pierogi, proziaki i wiele 

Dukla pięknieje
Remont elewacji kamienicy Rynek 19

Zakończyły się prace remontowe części elewacji budynku – Rynek 19. 
Umowę z wykonawcą zawarła Wspólnota Mieszkaniowa - Rynek 19 repre-
zentowana przez administratora Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową  
w Dukli. Zakres wykonanych prac obejmował: skucie starych tynków, oczysz-
czenie powierzchni muru, uzupełnienie ubytków materiałem tożsamym tj. 
cegłą lub kamieniem, położenie nowych tynków na elewacji budynku prze-
znaczonej do remontu, malowanie tynków z wykorzystaniem palety trzech 
kolorów bieli i dwóch odcieni beżu. Wymienione zostały rury spustowe  
z blachy stalowej ocynkowanej i parapety stalowe zewnętrzne. 

W kosztach remontu partycypowała Wspólnota Mieszkaniowa – Rynek 
19 i Gmina Dukla. Udział gminy w kosztach wyniósł ok. 48 tys. zł tj. zgodnie 
z udziałem nieruchomości wspólnej.

Krystyna Boczar-Różewicz 
Fot. str. 23

Miasto szkła 
zaprasza!

Na niejednej ze szklanek w niejednej do-
mowej kuchni i niejednej restauracji mieści się 
logo huty szkła w Krośnie, a to szklane zagłę-
bie znane jest w całej Polsce. Krośnieńska huta 
szkła ma już prawie sto lat (powstała bowiem 
w roku 1923), a dzięki aktywnej działalności 
Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie mo-
żemy dowiedzieć się więcej na temat jej hi-
storii oraz wytwórstwa szkła. Oprócz licznych 
wydarzeń kulturalnych czy warsztatów pla-
stycznych, przygotowano także bogatą ofertę 
interaktywnego zwiedzania Centrum - od arcy-
ciekawych pokazów produkcji szkła, przez pre-
zentacje różnych technik zdobienia szklanych 
wytworów, po wystawy szklanych dzieł sztuki. 
Do 10 października tego roku w sali wystaw 
czasowych podziwiać można najnowsze prace 
Ludwika Fiedorowicza - polskiego plastyka  
i projektanta szkła użytkowego i artystycz-
nego. Miasto Szkła zaprasza! Więcej informa-
cji na: https://miastoszkla.pl/.

Agata Ojdowska 
Fot. str. 23

Nagrody dla szkół we Współzawodnictwie w Dziedzinie Kultury Szkół Podstawowych wręczał zastępca 
burmistrza Dukli

Zwyciężczynie w kat. generalnej kobiet Biegu św. Jana z DukliPodczas koncertów publiczność bawiła się wspaniale

W Biegu św. Jana z Dukli o dystan-
sie 15 km wzięło udział 62 zawodników. 
Wyniki w kat. generalnej przedstawiają 
się następująco:

Mężczyźni:
1. miejsce – Mateusz Błaż – 1:06:27
2. miejsce – Grzegorz Czyż – 1:06:52
3. miejsce – Karol Machowski – 1:05;15

Dzieci uczestniczyły w widowisku 
„Eliza i przyjaciele”. Odbyły się także 
wybory Małej Miss i Małego Mistera 
Dni Dukli 2022. Małą Miss Dni Dukli 
została: Liwia Mucha, a Małym Miste-
rem Antoni Lorenc.

Duże brawa zebrał i bisował zespół 
„In Caelo” prowadzony przez Artura 
Szajnę.

Piotr Sołoducha - wokalista Zespołu Enej

Zbiorowa mogiła 
pomordowanych 
Żydów odnowiona

Zakończyły się prace remontowe na zbiorowej mogile Żydów w Tyla-
wie – ofiar terroru niemieckiego (las Błudna). Prace obejmowały: położenie 
tynku na cokole mogiły, oczyszczenie tablicy pamiątkowej i malowanie liter, 
naprawę, czyszczenie i malowanie murku otaczającego grób ziemny.

Prace zostały sfinansowane przez Wojewodę Podkarpackiego na pod-
stawie porozumienia z gminą Dukla, które dotyczy opieki nad cmentarzami  
i mogiłami wojennymi. W ramach tego zadania została również odnowiona 
jedna zbiorowa mogiła na cmentarzu wojennym z II wojny światowej w Du-
kli. Całkowity koszt obu prac wyniósł 8 tys. zł.

Krystyna Boczar-Różewicz 
Fot. str. 23

innych pyszności. Na stoisku Trans-
granicznej Informacji Turystycznej  
w Dukli można było zakupić książki  
z Biblioteki Dukielskiej, magnesy, 
kartki pocztowe, a także otrzymać pro-
mocyjne materiały darmowe.

 W imieniu uczestników Dni Dukli 
dziękuję organizatorom Ośrodkowi 
Kultury w Dukli za ogromną pracę, 
która wykonali obsługując imprezę.

Krystyna Boczar-Różewicz 
Fot. str. 12

W pracowni artystycznej



str. 6  nr 8/2022 nr 376  str. 7  

wiadomości

Gmina Dukla na 1947 miejscu 
pod względem dochodów podatkowych

Z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wskaź-
nikach dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca dla gmin na 2022 r. (wskaźnik G) wynika, że 
liderem pod względem dochodów pozostaje gmina wiej-
ska Kleszczów. Na jednego mieszkańca przypadło tam  
29 704 zł. Najmniejsze dochody ma natomiast gmina wiej-
ska Potok Górny z woj. Lubelskiego – 524 zł. Gmina Dukla 
znalazła się na 1947 miejscu na 2477 gmin. Dochód na jed-
nego mieszkańca wynosi 1133,70 zł.

Podstawę tych prognoz, służących do obliczenia tzw. 
janosikowego, stanowią dane o dochodach podatkowych 

gmin za 2020 r. (według stanu na 30 czerwca 2021 r.). 
Chodzi m.in. o dochody z tytułu opłat (np. eksploatacyjnej)  
i podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także 
udziały we wpływach z CIT i PIT. 

Wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT i CIT sta-
nowią jedynie część dochodów gmin. Ponadto zaliczają się 
do nich dochody ze sprzedaży majątku, subwencje, dotacje 
celowe z budżetu państwa, a także środki unijne.

Pełny ranking gmin: https://samorzad.pap.pl/kategoria/
finanse/najbogatsze-i-najbiedniejsze-gminy-w-polsce-w-
2022-roku-ranking

Uroczysta sesja Rady Miejskiej  
w Dukli

1 lipca br. w Urzędzie Miejskim  
w Dukli odbyła się uroczysta sesja Rady 
Miejskiej w Dukli, podczas której bur-
mistrz Dukli Andrzej Bytnar wręczył  
p. Jackowi Koszczanowi medal „Za-
służony dla Dukielszczyzny”, który 
przyznała mu jednomyślnie Kapituła w 
głosowaniu tajnym, podczas posiedzenia 
2 czerwca 2022 roku. Odznaczony był 
nominowany przez Przewodniczącego 
Zarządu Osiedla Zenona Leńczyka.

Medal „Zasłużony dla Dukielszczy-
zny” jest wyrazem wyróżnienia i uzna-
nia. Nadawany jest  za wybitne zasługi 
osobom, które swoją działalnością szcze-
gólnie zasłużyły się miastu lub gminie 
Dukla, przyczyniając się do jej rozwoju, 
pomnożenia dobrobytu lub popularyzo-
wania osiągnięć. Otrzymują go osoby 
za wybitne osiągnięcia w kategoriach: 
Samorządowiec, Społecznik, Kultura, 
Sport, Edukacja, Osobowość.

Pierwszy raz w 2004 roku medale 
przyznał Burmistrz Gminy Dukla, w la-
tach następnych przyznawane były przez 
Kapitułę. Do 2022 roku Kapituła, w 
skład której wchodzą osoby wyróżnione 
medalem, uhonorowała 41 osób.

Jacek Koszczan jest:
• inicjatorem i budowniczym pomnika 

upamiętniającego 70. Rocznicę za-
głady dukielskich Żydów,

• społecznym opiekunem cmentarzy 
żydowskich, zbiorowej mogiły oraz 
ruin Synagogi w Dukli,

• jest autorem filmów „Dlaczego?” 
„Sumienie” oraz „Czary, gusła, za-
bobony ludu dukielskiego”, w które 
zaangażował młodych ludzi z Dukli 
i okolic,

• dzięki jego staraniom i wiedzy udało 
się doprowadzić do uhonorowania 
medalem Sprawiedliwy wśród Naro-
dów Świata dwóch rodzin z Gminy 

Dukla, wielokrotnie organizował  
spotkania młodzieży z Polski, USA  
i Izraela z członkami rodzin uhonoro-
wanych tytułem Sprawiedliwy, 

• organizował Dni Kultury Żydowskiej 
w Dukli i konferencje naukowe,

• od kilku lat angażuje się  w obchody 
Międzynarodowego Dnia Pamięci 
o Ofiarach Holokaustu w Dukli  
i wyjazdy młodzieży do Synagogi  
w Dynowie na uroczystości związane 
z Nowym Rokiem  Żydowskim,

• jest laureatem nagrody Polin 2016 
oraz współautorem książki „Ka-
lendarium zdarzeń różnych z Dukli  
i okolic,

• z pasją robi wszystko, aby zachować 
pamięć i tradycję dla przyszłych 
pokoleń.

Podczas sesji zastępca burmistrza 
Dukli Łukasz Piróg wręczył Krystynie 
Boczar-Różewicz honorową odznakę 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
nadawaną przez Ministra Kulturyi Dzie-
dzictwa Narodowego.

Odznakę „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”, nadaje się osobom wyróżnia-
jącym się w tworzeniu, upowszechnianiu 
i ochronie kultury. Odznakę nadaje mini-
ster właściwy do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego z własnej ini-
cjatywy albo na wniosek. Odznaka zo-
stała ustanowiona 11 sierpnia 1969 roku, 
w III Rzeczypospolitej przyznawana 
była na początku w oparciu o ustawę z 
25 października 1991 roku, która była 
kilkakrotnie nowelizowana, ostatnia no-
welizacja z 17 czerwca 2005 roku weszła 
w życie 2 sierpnia 2005 roku.

Krystyna Boczar-Różewicz:
• pracuje na rzecz propagowania kul-

tury, sztuki i ochrony dziedzictwa 
kulturowego, działa nie tylko na 

gruncie zawodowym (od 23 lat), ale 
również społecznym. Jest autorką 
licznych publikacji i projektów, które 
przyczyniły się do ożywienia życia 
kulturalnego w gminie Dukla,

• dzięki jej determinacji i wytrwałości, 
powstały pierwsze na dukielszczyź-
nie Targi Rzemiosła i Rękodzieła 
Artystycznego,

• 16 kolejnych tomów Biblioteki 
Dukielskiej czyli serii cyklicznych 
wydawnictw książkowych historycz-
nych, artystycznych i kulturalnych 
poświęconych dukielszczyźnie.

• jest inicjatorką współpracy z ko-
łami gospodyń wiejskich oraz or-
ganizacji warsztatów z zachowania 
tradycji Świąt Bożego Narodzenia  
i Wielkanocy (kolędowanie, ozdoby 
świąteczne, tradycyjne potrawy świą-
teczne) z dziećmi i młodzieżą w całej 
gminie Dukla i dziedzictwa kulturo-
wego: warsztaty promujące ginące 
zawody: wikliniarstwo, stolarstwo, 
kowalstwo artystyczne, tkactwo, haf-
ciarstwo, plecionkarstwo.

• od stycznia 2003 roku jest redaktorem 
naczelnym Dukli.pl/DPS,  miesięcz-
nika na łamach którego publikowane 
są m.in. artykuły poświęcone historii 
dukielszczyzny, jej  różnorodności 
kulturowej, etnograficznej, bogactwu 
kulinarnemu,

• była pomysłodawcą cyklu wywiadów 
„My z Podkarpacia”, artykułów „Du-
kla wczoraj i dziś” „Miejsca pamięci 
narodowej w gminie Dukla”, „Kącik 
kulinarny”.

• od 1999 roku działa w  Stowarzysze-
niu Inicjatyw Kulturalno-Ekologicz-
nych „Animare”, które zrzesza ani-
matorów kultury, artystów amatorów 
i instruktorów rękodzieła artystycz-
nego zamieszkałych na terenie gminy 
Dukla. Dzięki jej zaangażowaniu  

Antek Gazda potrójnym laureatem 
konkursów przedmiotowych
10. miejsce w rankingu szkół podstawowych w województwie podkarpackim  
dla Szkoły Podstawowej w Dukli

Rok szkolny 2021/2022 obfitował w 
różne nieprzewidziane zdarzenia, które 
nie miały jednak wpływu na poziom 
i wyniki nauczania w Szkole Podsta-
wowej w Dukli. Przerwa w nauczaniu 
stacjonarnym i przejście na nauczanie 
zdalne związane z pandemią oraz wojna 
na Ukrainie wywoływały duży niepo-
kój zarówno u rodziców, uczniów i na-
uczycieli. Kończący się rok szkolny był 
szczególny, jeżeli nie najlepszy w historii 
naszej szkoły.

Wielkim sukcesem naszych uczniów 
zakończyła się tegoroczna edycja Kon-
kursów Przedmiotowych organizowa-
nych przez Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty. Nasi uczniowie awansowali 

kolejno w etapach szkolnych, a następ-
nie rejonowych, by wreszcie zdobyć 
liczne tytuły na szczeblu najwyższym 
-wojewódzkim.

Sukcesy naukowe naszych uczniów 
dotyczyły w tym roku konkursów  
z takich przedmiotów jak: matematyka, 
geografia, chemia i historia. Ostateczny 
bilans jest następujący:

Antoni Gazda – 8b, tytuły laure-
ata konkursów z matematyki, geografii  
i chemii

Adam Ben Saad-8a, tytuł laureata 
konkursu z geografii

Jan Żarnowski – 7a, tytuł finalisty 
konkursu z geografii

Szymon Munia – 7c, tytuł finalisty 
konkursu z historii

Warto zauważyć, że Antek Gazda 
został potrójnym laureatem, co stanowi 
niezwykle rzadko spotykaną sytuację, 
nie notowaną jeszcze w historii naszej 
szkoły. Sukces ten został doceniony po-
przez honorowe uczestnictwo Antka w 
uroczystej Gali Laureatów, która odbyła 
się 9 czerwca 2022 w WDK w Rzeszo-
wie pod przewodnictwem Podkarpackiej 
Kurator Oświaty i udziale p. Wojewody 
Ewy Leniart. W trakcie gali Antek jako 

jedyny z uczestników opowiadał o swo-
jej pasji, zainteresowaniach oraz planach 
na przyszłość. 

Portal Nowiny 24 sklasyfikował 
Szkołę Podstawową w Dukli na 10 
miejscu na 1092 zarejestrowane szkoły 
podstawowe w województwie podkar-
packim. Kryterium rankingu była liczba 
laureatów w szkołach. Na szczególne 
wyróżnienie zasługują nauczyciele, 
którzy poświęcili swój czas na przygo-
towanie uczniów: panie Anna Lis i Be-
ata Woźniak, panowie Janusz Lis oraz 
Stanisław Kalita przy współudziale pani 
Magdy Sobolewskiej. Szkoła w Dukli 
może również pochwalić się sukce-
sami sportowymi. Drużyna dziewczyn 
uzyskała awans na Igrzyska Dzieci na 
szczeblu ogólnopolskim, gdzie zdobyła 
11. Miejsce. Opiekunem był pan Jerzy 
Pietruszka, a drużyna na co dzień trenuje  
w sekcji siatkarskiej MOSiR Dukla, któ-
rej trenerem jest pan Damian Leśniak. 

Wszystkim uczniom naszej szkoły ży-
czę udanego wypoczynku wakacyjnego.

Jerzy Pęcak
dyrektor Szkoły Podstawowej w Dukli 

Fot. str. 13

w działalność stowarzyszenia zreali-
zowane zostały projekty propagujące  
regionalne dziedzictwo kulturowe.

• jest członkiem Lokalnej Organizacji 
Turystycznej „Beskid Niski”, Sto-
warzyszenia Turystycznego „Beskid 
Dukielski” i przewodniczącą Rady w 
Lokalnej Grupie Działania „Kraina 
Nafty”.  

red 
Fot. str. 13
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Ośrodek Kultury w Dukli informuje

In Caelo
Zespół Muzyczny działający przy Ośrodku Kultury w Dukli przyjął nazwę „In 

Caelo” co z języka łacińskiego oznacza „w niebie”.
Skład zespołu to młodzi, ale doświadczeni muzycy, mający za sobą setki wystę-

pów na scenach oraz udział w wielu projektach muzyczno – artystycznych. Zespół 
gra koncerty religijne (jest w stanie uświetnić wszelakie uroczystości kościelne), 
komercyjne, świąteczne patriotyczne, kameralne i tematyczne.

Muzyki zespołu „In Caelo” można posłuchać w sali kinowo – teatralnej OK, 
gdzie zespół ma możliwość pracy i rozwoju z profesjonalnymi instrumentami, na-
głośnieniem, oświetleniem oraz sceną. Zapraszamy na profil artystyczny zespołu.

Artur Szajna

Koncerty na 
zakończenie roku 
artystycznego

21 czerwca w sali kinowo – teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli, odbył się 
uroczysty koncert na zakończenie roku artystycznego.

Odpust u świętego Jana z Dukli 2022
Poświęcenie dzwonów na Pustelni w Trzcianie

Podczas uroczystej sumy odpustowej 9 lipca 2022 roku, 
koncelebrowanej na Pustelni św. Jana z Dukli poświęcony 
został przez biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej 
ks. Roberta Chrząszcza, odnaleziony po osiemdziesięciu latach 
dzwon, wraz z dwoma innymi i odremontowaną dzwonnicą.

Odnalezienie ukrytego w czasie II wojny światowej dzwonu 
udało się dzięki Lesławowi Wilkowi, współzałożycielowi Pry-
watnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie, który 

był inicjatorem poszukiwań przeprowadzonych 8 maja 2021 roku 
na wzgórzu Zaśpit w Trzcianie na Puszczy św. Jana z Dukli. Po-
zyskał on od mieszkańca Lipowicy informację, że podczas drugiej 
wojny światowej, na terenie Generalnego Gubernatorstwa, m.in. 
proboszczowie i zakonnicy zobowiązani zostali do przedstawie-
nia informacji o posiadaniu metali kolorowych oraz przekazaniu 
wyrobów z nich na potrzeby wojenne niemieckiego okupanta. Na 
Pustelni wtedy jeszcze błogosławionego Jana z Dukli, w dwusetną 

rocznicę Jego beatyfikacji w 1933 roku, 
odbyły się uroczystości jubileuszowe, 
podczas których poświecono dzwonnicę 
i trzy dzwony odlane w związku z jubi-
leuszem. Wykonując zarządzenie władz 
okupacyjnych jeden dzwon oddano, a dwa 
zakopano na terenie Pustelni. Dwa inne 
dzwony oddano także z klasztoru dukiel-
skiego. Pustelnikiem był wtedy Józef Ubas 
(OFM), późniejsze imię zakonne Paweł. 
Po zakończeniu wojny największy dzwon 
– błogosławiony Jan z Dukli odkopano  
i umieszczono na dzwonnicy, drugi czekał 
na odnalezienie osiemdziesiąt lat.

Prace poszukiwawcze 8 maja 2021 
roku prowadziło m.in. Stowarzyszenie 
Historyczno-Eksploracyjne „Galicja” na 
czele z wiceprezesem Arturem Hejnarem 
i zakończyły się one odnalezieniem jed-
nego dzwonu. Zachował się on do naszych 
czasów w niewiarygodnie dobrym stanie 
technicznym, jedynie stalowe zawiesie 
uległo korozji, spowodowanej przez agre-
sywne czynniki górotworu karpackiego 
wzgórza Zaśpit. U góry dzwon wieńczy 
sześcioramienna korona, bez zdobień. Po-
niżej „hełmu” zdobi go ornament z gałązek 
akantu łączonych z rokajem. Na przednim 
płaszczu posiada wizerunek świętego Fran-
ciszka z inskrypcją:

„ŚW. FRANCISZKU MÓDL SIĘ ZA 
NAMI”,

a z tyłu napis:
„W 200-TNĄ ROCZNICĘ BEATYFIKACJI 

R. 1933
OFIARUJĄ BŁ. JANOWI Z DUKLI
ŚLĄZACY I WIELKOPOLANIE”.

Wykonano go prawdopodobnie z brązu 
ludwisarskiego (około 78% miedzi i 22% 
cyny). Posiadał srebrzystą, ochronną po-
włokę zabezpieczającą przed zniszczeniem 
i po odkopaniu oraz przemyciu prezento-
wał się znacznie efektowniej niż wiszący 
na dzwonnicy największy dzwon. Serce 
dzwonu odnalazł śp. o. Krystyn Mroczka 
w domu rekolekcyjnym na Pustelni,  
w którym było ono przechowywane od 

czasu jego ukrycia. Na od-
remontowanej dzwonnicy, 
oprócz dzwonu bł. Jan z Du-
kli, który był przy kościółku 
od lat pięćdziesiątych XX 
wieku, zawisł odnaleziony 
po osiemdziesięciu latach św. 
Franciszek oraz najmniejszy 
trzeci, któremu nadano imię 
św. Jan Paweł II z okazji 25. 
rocznicy pielgrzymki papieża 
Jana Pawła II do Dukli i Kro-
sna oraz kanonizowania Jana 
z Dukli. Został wykonany 
początkiem kwietnia 2022 roku w odlewni 
Macieja Felczyńskiego w miejscowości 
Ostrów koło Przemyśla, na wzór oryginału 
z 1933 roku, który zabrali niemieccy oku-
panci. Pierwotny tercet dzwonów został 
odlany przez dziadka obecnego mistrza 
ludwisarstwa – Ludwika Felczyńskiego,  
z okazji 200. rocznicy beatyfikacji naszego 
rodaka. Na przodzie dzwonu jest wizeru-
nek ojca świętego, a pod nim napis: 

„ŚWIĘTY JANIE PAWLE II
MÓDL SIĘ ZA NAMI”

Tylna strona dzwonu opatrzona jest 
napisem:

„W 25 ROCZNICĘ KANONIZACJI
ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II

- PATRONOWI
POLSKI, LITWY I RUSI

- CZCICIELE
A. D. 2022”

Po odnalezieniu dzwonu myślano o bu-
dowie nowej dzwonnicy, ale po wykonaniu 
ekspertyzy geologicznych stwierdzono, iż 
teren jest osuwiskowy i wówczas zapadła 
decyzja o remoncie starej konstrukcji, 
która została wykonana z grubościennych 
rur kopalnianych najprawdopodobniej  
w jednym z zakładów górnictwa nafty na 
dukielszczyźnie. Cała konstrukcja pierwot-
nie była skręcana i nitowana, a w okresie 
powojennym naprawiana przez spawanie. 
Elementy wzmacniające główną konstruk-
cję nośną wykonano pierwotnie z cienkich 

rur stalowych, które na skutek 
upływu czasu i braku kon-
serwacji miały liczne ubytki 
spowodowane korozją. Zde-
cydowano pozostawić obecną 
konstrukcję dzwonnicy jako 
zadaszenie nowej, przy jed-
noczesnej wymianie skorodo-
wanych elementów. Autorem 
projektu technicznego nowej 
dzwonnicy jest dr inż. Marek 
Gransicki. Przeprowadzenie 
prac renowacyjnych było 
możliwe dzięki akceptacji 
ojca gwardiana klasztoru oo. 
bernardynów w Dukli oraz 
udziału społeczeństwa, które 
wsparło finansowo prace na 

Dzwonnica na Pustelni Św. Jana z Dukli. Fragment projektu 
technicznego autor. dr inż. Marka Gransickiego

Na scenie wystąpiły trzy grupy arty-
styczne z Ośrodka Kultury w Dukli, które 
mają możliwość nauki przy profesjonal-
nych instruktorach w danej dziedzinie. 
Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie 
Szkółki Muzycznej prowadzonej przez Ar-
tura Szajnę. Kilkunastu młodych muzyków 
(od 6 do 17 lat) zaprezentowało się na sce-
nie, wykonując po dwa utwory. Usłyszeć 
można było melodie dziecięce, muzyką lu-

Zespół Muzyczny „In Caelo” podczas Dni Dukli 2022

dową, a nawet światowe hity radiowe oraz 
utwory stricte klasyczne.

Tuż po nich na scenie pojawił się zespół 
„Szalone Nutki” składający się z większo-
ści uczniów szkółki, prezentując również 
dwa utwory – „Nad Pięknym Modrym 
Dunajem” oraz „Barkę”.

Druga i trzecia część koncertu to wy-
stęp Grup Baletowych prowadzonych 
przez panią Monikę Wagę, oraz koncert 

Szkółki Skrzypcowej, której instruktorem 
jest Pani Irena Ziemba.

Łącznie na scenie wystąpiło blisko 
setka dzieci.

Dziękujemy Wszystkim dzieciom, ich 
rodzicom i opiekunom za wsparcie, i przy-
prowadzanie dzieci zajęcia.

Artur Szajna 
Fot. str. 11

Puszczy. Przemyska ludwisarnia Felczyń-
skich zajęła się także wykonaniem jarzma, 
konstrukcji nośnej i zamontowaniem 
osprzętu dzwonnicy. Wcześniej do Pu-
stelni doprowadzono zasilanie w energię 
elektryczną. 

Podczas sumy odpustowej dzwonnicę 
poświęcił biskup pomocniczy Archidie-
cezji Krakowskiej ks. Robert Chrząszcz. 
Gwardian dukielskiego klasztoru bernar-
dynów i jednocześnie kustosz sanktuarium 
św. Jana z Dukli o. Tacjan Mróz po poświe-
ceniu dzwonów podziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania nowej 
dzwonnicy, odnowienia zachowanych i od-
lania nowego dzwonu. Wspomniał także o 
dalszym użytkowaniu dzwonów:

„Od dzisiaj pustelniane dzwony będą 
spełniały swą powinność. Codziennie, 
przez cały rok, o godzinie dwunastej naj-
mniejszy dzwon odtworzony i nazwany 
imieniem świętego Jana Pawła II, będzie 
przypominał o odmówieniu modlitwy 
Anioł pański. W niedzielę i uroczysto-
ści kościelne, od maja do października, 
na mszę świętą do kościoła na Puszczy 
świętego Jana, o godzinie 12 i 16, będą 
zapraszały trzy dzwony: duży – święty 
Jan z Dukli; średni – święty Franciszek  
i najmniejszy – święty Jan Paweł II. Na-
tomiast w dni powszednie w sezonie dusz-
pasterskim, na eucharystię o godzinie 18, 
do pustelnianego kościoła będzie zapraszał 
dzwon – święty Jan z Dukli.”.

Po odprawionej mszy, procesja z reli-
kwiami św. Jana z Dukli przeszła tradycyj-
nie do klasztoru oo. Bernardynów w Dukli. 
Kaznodzieją odpustowym był o. Sylwester 
Skirliński z Rzeszowa.

W niedzielę 10 lipca 2022 roku o go-
dzinie 11:00 rozpoczęto mszę odpustową 
w kościele pw. św. Jana z Dukli w Dukli. 
Homilię wygłosił biskup pomocniczy tar-
nowski ks. Artur Ważny, który również po-
świecił chlebki św. Jana, które uczestnicy 
nabożeństwa zabrali do swoich domów, 
aby podzielić się nimi z innymi. Uroczysto-
ści odpustowe uświetnił Archidiecezjalny 
Chór „Magnificat”, którego dyrygentem 
jest nasz rodak z Cergowej - ks. Mieczy-
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Odpust u św. Jana z Dukli 2022

Zakończenie roku akademickiego 
Dukielskiego Uniwersytetu  

Trzeciego Wieku

Zakończenie roku artystycznego 
Ośrodka Kultury w Dukli

Studenci DUTW - na zakończenie roku akademickiego 2021/22

Zespół „Szalone nutki”

Szkółka skrzypcowa koncertuje Uczestnicy zakończenia roku artystycznego

Grupa baletowa

Członkowie Zarządu składają sprawozdania
Fot. [arch. OK w Dukli]

Piknik Rodzinny w Jasionce
W niedzielę 12 czerwca 2022 roku odbył się Piknik Rodzinny w Jasionce zorganizowany przez grono pedagogiczne,  

pracowników i Radę Rodziców.

Tegoroczną uroczystość łączącą trzy 
święta: Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień 
Dziecka, nawiązującą również do Roku 
Ignacego Łukasiewicza, rozpoczęła dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Jasionce Ewa 
Piróg. Pani dyrektor przywitała zapro-
szonych gości m.in.: zastępcę burmistrza 
Dukli Łukasza Piroga, proboszcza parafii 
księdza Władysława Hajduka, radnego 
Rady Miejskiej w Dukli Bogusława Kar-
koszkę, sołtysa sołectwa Jasionka Adama 
Szczurka, przedstawicieli stowarzyszeń  
i organizacji działających w Jasionce: 
przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich 
Renatę Wróbel, prezesa Stowarzyszenia 
„Złota Studzienka” Andrzeja Szczurka, 
prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej 
Michała Zająca, prezesa Stowarzyszenia 
„Olimpia” Rafała Jakiełę, emerytowanych 
pracowników szkoły, byłą dyrektor Danutę 
Ciułę, rodziców, nauczycieli, uczniów oraz 
przybyłych mieszkańców Jasionki.

W drugiej części spotkania swoją obec-
nością zaszczycił nas również burmistrz 
Dukli Andrzej Bytnar.

Po części oficjalnej rozpoczęła się 
część artystyczna, na którą złożyły się 
przedstawienie pt. „Człowiek, który światu 
dał światło” w wykonaniu szkolnej grupy 
teatralnej, występy uczniów klas I-III  
i przedszkolaków w repertuarze wokalno – 
tanecznym dedykowanym swoim rodzicom 
oraz pokaz tańca belgijka przygotowany 
przez uczniów klas starszych na placu przy 
Domu Ludowym.

Dodatkową atrakcją był Rodzinny 
konkurs wiedzy z nagrodami, poświęcony 
„Królowi polskiej nafty – Ignacemu Łu-
kasiewiczowi” na platformie internetowej 
Quizizz.

Wiele emocji i wrażeń dostarczył 
Szkolny turniej gier i zabaw z nagrodą dla 
klas IV-VIII – zespołowe rywalizacje na 
najbardziej wysportowaną klasę SP w Ja-
sionce. Drużyny złożone z przedstawicieli 
swoich klas dzielnie rywalizowały ze sobą 
w konkurencjach sportowych. Wszyscy 
wykazali się sprawnością i wytrzymałością 
fizyczną, a młodsi koledzy nigdy nie chcieli 
pozwolić wygrać starszym. Uczniowie 
otrzymali pamiątkowe dyplomy od organi-
zatorów zawodów, a zwycięzcy – klasa V 
voucher na pizzę, ufundowany przez Radę 
Rodziców.

Dużym uatrakcyjnieniem pikniku 
był pokaz strażacki i instruktaż udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej 
OSP Jasionka. Strażacy zapoznali dzieci 
ze specyfiką swojej pracy oraz omówili 
zasady bezpieczeństwa w czasie pożaru  
i wypadku.

Kolejnym punktem programowym był 
Drużynowy konkurs plastyczny z nagro-
dami dla dzieci klas I-III pod hasłem „Roz-
świetlajmy lampą mrok”.

Na pikniku nie mogło zabraknąć wiele 
innych atrakcji: malowanie twarzy, tatuaże, 
gry i zabawy dla najmłodszych dzieci z ani-
matorką, dmuchany plac zabaw, wirtualna 
wycieczka ścieżką historyczno-przyrod-

niczą „Po Dukli”, kącik młodego artysty 
– wystawa prac plastycznych absolwentów 
i uczniów SP w Jasionce.

Podczas imprezy czynny był bogaty bu-
fet, przygotowany przez Radę Rodziców.

Całość tego niezwykle rodzinnego 
święta przebiegała w miłej i serdecznej 
atmosferze. Czerwcowe, niedzielne popo-
łudnie było wyjątkową okazją do spotka-
nia i wspólnej zabawy, rozmów i relaksu 
uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnej 
społeczności.

Całkowity dochód z imprezy zasilił 
konto Rady Rodziców, działającej przy 
Szkole Podstawowej w Jasionce.

Serdeczne słowa PODZIĘKOWANIA 
pani dyrektor szkoły skierowała w stronę 
nauczycieli, pracowników szkoły, rodzi-
ców na czele z przewodniczącą panią 
Anną Możdżan, proboszcza, strażaków, 
Rady Sołeckiej i sołtysa, Koła Gospodyń 
Wiejskich, pana Rafała Jakieły, a także  
w stronę tych, którzy wsparli nas finan-
sowo – Gminę Dukla za fundusze z pro-
gramu przeciwdziałania alkoholizmowi 
i narkomanii, radnego pana Bogusława 
Karkoszkę, który ufundował (jak co roku) 
dla wszystkich uczniów słodkie upominki 
oraz Rady Rodziców.

Do zobaczenia za rok!
red

Fot. str. 13

sław Gniady. W niedzielę 17 lipca, przy Złotej Studzience na stoku 
Cergowej, została odprawiona msza święta z błogosławieństwem 
dzieci.

Relację z przemyskiej odlewni dzwonów Macieja Felczyń-
skiego oraz prac związanych z odnową puszczańskiej dzwonnicy 
odnaleźć możemy w programie telewizyjnym TVP HISTO-
RIA, gdzie redaktor Adam Sikorski zrealizował odcinek pt.  
„I znowu zabrzmią dzwony” cyklicznego programu „Było … nie 
minęło. Kronika zwiadowców historii” https://vod.tvp.pl/video/
bylo-nie-minelo,i-znowu-zabrzmia-dzwony,59696816 

Dla zainteresowanych historią dzwonów na Pustelni Św. Jana  
z Dukli polecamy artykuł autorstwa Janusza Kubita pt. Święty 
Franciszek odnaleziony w Trzcianie, opublikowany w Dukli.pl  
nr 6 z 2021 roku, str.8-9. 

Opracowanie:
Krystyna Boczar-Różewicz, Janusz Kubit 

Fot. str. 14

Zakończenie roku 
akademickiego 
na dukielskim uniwersytecie

28 czerwca 2022 roku w sali kinowo- teatralnej Ośrodka Kul-
tury w Dukli odbyło się uroczyste zakończenie roku akademic-
kiego 2021/2022 Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Spotkanie rozpoczęło się od walnego zebrania, omówienia 
działalności w ostatnim roku, oraz zaplanowania kolejnych dzia-
łań. Po obradach wystąpił Uniwersytecki Kabaret, który działa 
przy Ośrodku Kultury.

Anna Lenkiewicz 
Fot. str. 11
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Dni Dukli 2022 Piknik rodzinny w Jasionce

Antek Gazda  
potrójnym laureatem konkursów przedmiotowych

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Dukli

Drużyny biorące udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej z Polski, Rumunii i Węgier
Zabawy dla dzieci

Występ zespołu „In Caelo”

Koncert zespołu rockowego „Sztywny Pal Azji”

Andrzej Cierniewski podczas koncertu na stadionie w Dukli

Gwiazda Dni Dukli 2022 - Zespół „Enej”

Fot. Krystyna Boczar-Różewicz

Symboliczne przekazanie kluczy dla organizatorów Dni Dukli przez 
zastępce burmistrza Dukli Łukasza Piroga na ręce p. dyrektor OK 
w Dukli

Mała Miss i Mały Mister Dni Dukli 2022 z pozostałymi kandydatami  
i dyr OK w Dukli Małgorzatą Walaszczyk-Faryj

Gości przywitała dyr szkoły Ewa Piróg
Uczestnicy pikniku

Fot. [arch. SP w Jasionce]

Fot. [arch. SP w Dukli]

Laureaci i finaliści konkursów z nauczycielami

Antek Gazda z dyplomem, statuetką i z rodzicami oraz z dyr szkoły  
Jerzym Pęcakiem i nauczycielami

Program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Jasionce

Jacek Koszczan odznaczony Medalem „Zasłużony dla Dukielszczyzny” 
z burmistrzami Dukli i przewodniczacym Rady miejskiej w Dukli

Krystyna Boczar-Różewicz odznaczona odznaką honorową „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej” z burmistrzami Dukli i przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Dukli
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Rowerzyści z Gminy 
Dukla
na  zawodach rowerowych 
w Skołyszynie 

W zawodach rowerowych w Skołyszynie uczestniczyła liczna 
grupa rowerzystów z Gminy Dukla, spośród których trójka stanęła 
na podium w swoich kategoriach wiekowych. 

Wyniki przedstawia zestawienie poniżej:
Kategoria 1-6 lat dziewcząt

1. Dominika Bachta
Kategoria 1-6 lat chłopcy

5. Jakub Piotrowski
8. Kacper Kolanko

Kategoria 7-8 lat dziewcząt
3. Julia Drozd
Kategoria 7-8 lat chłopcy

9. Wiktor Milan
12. Miłosz Fornal

Kategoria Żak 1, 9-10 lat 
chłopcy

8. Dominik Majer
Kategoria Żak 2, 11-12 lat 

dziewczęta
1. Wiktoria Walczak

Kategoria Żak 2, 11-12 lat chłopcy
5. Szymon Kołacz
11. Hubert Szczepanik

Kategoria Masters 2, 41-50 lat
3. Robert Albrycht

Mateusz Lorenc

Poświęcenie dzwonów na Pustelni  
św. Jana z Dukli

50 lat Ludowego Klubu Sportowego „Iwełka”

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI informuje

ciąg dalszy na str. 16u 

Dzwon Św. Jan z Dukli chwilę przed demontażem 
z pustelnianej dzwonnicy

Dzwon Św. Jan Paweł II po wydobyciu z formy 
odlewniczej w Odlewni Dzwonów M. Feczyński 
w Przemyślu, widoczną inkrypcję zaprojektował 
L. Wilk

Lesław Wilk, Maciej Felczyński i Adam Sikorski 
przy wydobytym z formy dzwonie Św. Jan Paweł II

KS. biskup błogosławi uczestników mszy św. odpustowej w kościele  
OO. Bernardynów w Dukli - 10. 07. 2022

Ks. bp Robert Chrzęszcz, o. gwardian Tacjan Mróz, o. Tadeusz - Pustelnik tuż 
przed poświęceniem dzwonów i odnowionej dzwonnicy - 9. 07. 2022

Podczas uroczystości 50. lecia zastępca burmistrza Dukli 
Łukasz Piróg przekazał na ręce prezesa Kamila Pietrusia 
pamiatkową statuetkę

 Zawodnicy i działacze LKS „Iwełka” podczas uroczystości 50. lecia

Dzwonnica na Pustelni Św. Jana z Dukli 
po remoncieFot. ze zbiorów Lesława Wilka, kbr
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Dukielskie siatkarki w Finale
Amatorskiej Powiatowej Ligi Piłki 
Siatkowej

W niedzielę 26 czerwca  dukielskie siatkarki wystąpiły  
w finale Amatorskiej Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej zarówno  
w kategorii młodzieżowej i w kategorii seniorskiej. Niestety 
w obu przypadkach wygrana była po stronie gospodarzy UKS 
“Champion” Bratkówka.

Skład drużyny: Kinga Długosz, Wiktoria Paszek, Anna 
Urbańska, Ewelina Gonet, Agata Łukasik, Eliza Kowalska, 
Karolina Bołas, Izabela Szczepanik.

Drugie miejsce Dominika 
Szymańskiego w Czudcu

Do drużyny MTB MOSIR Dukla dołączył Dominik Szymań-
ski, który debiutował  w jej barwach na zawodach IV Wyścigu 
MTB Czudec 2022 – SZPRYCHA Podkarpackie Maratony Rowe-
rowe zajmując drugie miejsce w kat. wiekowej M2.

Mateusz Lorenc

Hubert Dudzik pierwszy 
w zawodach rowerowych w Stryszawie

19 czerwca 2022 w Stryszawie odbyły się zawody rowerowe 
w kolarskie górskim.  Zawodnicy z MOSIR Dukli uplasowali się 
na bardzo dobrej pozycji. Wiktor Madej w kategorii dziecięcej 
zdobył 2 miejsce natomiast Hubert Dudzik na dystansie Quarter 
miejsce 1.  Gratulacje należą się również  Konradowi Zimie, który 
wywalczył miejsce  8.

Matesz Lorenc

Jakub Piotrowski - 1. miejsce, 
kat.1-6 lat chłopcy
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u dokończenie ze str. 15

MOSiR Dukla informuje Zwierz
Zbliża się kolejna fala upałów, uwaga 
na zwierzęta!

Wysokie temperatury są zagrożeniem nie tylko dla zdrowia 
ludzi, ale także dla zwierząt.

Odwodnienie, poparzenia, udar to tylko niektóre z zagrożeń, 
które wynikają z niewłaściwej opieki nad zwierzęciem latem. 
Szczególnie w trudnych warunkach są zwierzęta żyjące na uwięzi, 
pozostawione same sobie, często bez kropli wody zdatnej do picia. 

Buda, która stoi na otwartym słońcu i jest pokryta blachą nagrzewa 
się i temperatura w środku sięga nawet 700C. Metalowy łańcuch 
rozgrzewa się do podobnych temperatur i może powodować popa-
rzenia na skórze zwierzęcia.

Dlatego apelujemy, żeby latem zwrócić jeszcze większą uwagę 
na zwierzęta!

Nie mamy żadnej wątpliwości, że najlepszym dla zwierzęta 
jest stała obecność przy nim. Natomiast jeśli zwierzę przebywa na 
zewnątrz powinno mieć stworzone odpowiednie   warunki.

Zwierzę musi mieć stały dostęp do wody zdatnej do picia. Nie 
zapomnij jej wymieniać. Jeśli pies wylewa wodę, przytwierdź 
naczynie.

Miejsce do schronienia powinno być zacienione. Jeśli pies 
przebywa w budzie, powinna być odizolowana, pokryta papą lub 
drewnem. Blacha i wszystkie inne metalowe przedmioty nagrze-
wają się do wysokich temperatur i mogą powodować poparzenia.

Jeśli pies przebywa w ogrodzonej przestrzeni, pamiętajmy, aby 
wielkość kojca była dostosowana do wielkości psa. Pies powinien 
móc się swobodnie poruszać oraz mieć miejsce do egzystencji.

W Ustawie o ochronie zwierząt ustawodawca wskazał, że pies 
na uwięzi nie może być dłużej niż 12 godzin na dobę a uwięź 
nie może być krótsza niż 3 metry. Nie ma wątpliwości jednak, że 
najlepiej zrezygnować z tego rozwiązania

Niezapewnienie odpowiedniego pomieszczenia chroniącego 
psa przed upałami oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia 
jest wykroczeniem. Grozi za ten czyn kara aresztu albo grzywny 
(art. 37 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt).

Jeżeli na stałe utrzymujesz psa w warunkach zagrażających 
jego zdrowiu a nawet życiu lub powodującym cierpienie – jest 
to przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem. Grozi za ten czyn 
kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 35 ust. 1a w zw. z art. 6 
ust.2 pkt 17 i 19 ustawy o ochronie zwierząt).

Obóz piłkarski w Sanoku
Chłopcy z rocznika 2013/2014 uczestniczyli w obozie piłkar-

skim w Sanoku na obiektach Hotel Wiki Sanok Events & Bow-
ling. W ramach obozu odbywały się treningi, spacery, wyjazdy na 
basen, gra w kręgle. Była możliwość korzystania z placu zabaw 
czy też uczestniczenia w seansie filmowym. Dla obozowiczów 
zorganizowana została wycieczka do Polańczyka i Soliny. Dzięki 
elektrycznym motorówkom chłopcy zobaczyli zakątki Jeziora 
Solińskiego,  a za sprawą nowo otwartej kolejki gondolowej  po-
dziwiali zaporę wodną z lotu ptaka.  Dzieciom zapewnione były 
liczne atrakcje, które wypełniły czas pomiędzy treningami. 

Na zakończenie obozu każdy z uczestników otrzymał pamiąt-
kową koszulkę i certyfikat. 

Daniel Ożga 

Obóz siatkarski w Sanoku 
Od 14 -18 lipca  2022 roku odbył się obóz siatkarski w Sanoku,  

w którym uczestniczyły dziewczęta z sekcji piłki siatkowej działającej 
w MOSIR Dukla.

Był to obóz sportowy dlatego czas spędzony był aktywnie, ale bardzo 
przyjemnie. Różnorodne atrakcje przeplatane były treningami. Dla obo-
zowiczek została przygotowana wycieczka  do Polańczyka i na Solinę,  
a tam przejazd kolejką gondolową nad zaporą solińską i pływanie łód-
kami elektrycznymi. Dziewczęta korzystały z basenu, chodziły na plac 
zabaw, grały w kręgle. Zorganizowany został wieczór karaoke, który 
pokazał kolejne zdolności siatkarek. Znalazła się też chwila na zabiegi 
kosmetyczne, na które „załapał” się też trener. W Hotel Wiki Sanok 
Events & Bowling spędziliśmy 5 dni. Jednak wszystko co dobre szybko 
się kończy. II obóz sekcji piłki siatkowej przeszedł do historii. Pozostaną 
jednak miłe wspomnienia oraz satysfakcja z ciężkiej pracy wykonanej 
na treningach. Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników 
obozu za ich pracę na treningach, zachowanie, zaradność, samodziel-
ność, kreatywność. W obozie wzięły udział: Alicja Borowiecka, Ma-
ria Jaskółka, Amelia Kucharska, Oliwia Gadzała, Blanka Belczyk, 
Hania Drozd, Iga Krowicka, Amelia Maślanka, Sara Możdżan, 
Martyna Szczepanik, Lena Walaszczyk, Zuzanna Maślanka, Mar-
tyna Wilczek, Julia Bąk, Sara Zimny, Zuzanna Sikora, Magdalena 
Opałka, Adrianna Kowalska, Kamila Jędrzejczak, Milena Pudło, 
Inga Gumienny, Anita Olszyk, Amelia Paszek.

Trenerzy: Krzysztof Belczyk, Daniel Ożga, Damian Leśniak
Każdy z uczestników obozu otrzymał pamiątkową koszulkę  

i certyfikat.
Damian Leśniak

Wielki Finał  
Kinder Joy of Moving 
z udziałem siatkarek MOSIR Dukla

Pierwszy dzień zmagań w Wielkim Finale Kinder Joy of 
Moving był pełen emocji i bardzo dobrej postawy na boisku 
dukielskich siatkarek. Po oficjalnym otwarciu turnieju przez 
prezesa PZPS – Sebastiana Świderskiego walka na siatkar-
skich parkietach rozgorzała na dobre. W trzech  kategoriach 
wiekowych było po 32 najlepszych zespołów z całej Polski. 
Nasze siatkarki w pierwszym swoim meczu, przejęte wiel-
kością sportowej imprezy, nie zaprezentowały się najlepiej 
i uległy UKS Siatka Zgierz 2:0. Później było zdecydowanie 
lepiej. Świetny mecz i zwycięstwo z Mieszko Połczyn-
-Zdrój 2-0. I na koniec zmagań miała miejsce porażka z 
drużyną stawianą w roli faworyta całego turnieju Dunajcem 
Nowy Sącz. Pierwszy dzień zdecydowanie na plus. Brawa 
dla każdej zawodniczki: Anity, Kamili, Zuzy i Karoliny.                                                               
Drugi dzień rozgrywek był równie emocjonujący. Dzień 
bardziej pracowity bo do zagrania było  6 spotkań. Niestety 
pechowo prześladowała nas liczba 3 bowiem w piątek  za-
jęliśmy 3 miejsce,   w sobotę w sesji porannej miejsce 3,  
w sesji popołudniowej 3 miejsce w grupie. Świetne mecze 
nawet pomimo porażki przeplataliśmy ze słabszymi me-
czami. Bardzo żal spotkań, w których toczyliśmy walkę  
o 2 miejsce w grupie. Oba spotkania przegrywaliśmy w tie-
-breaku. Zabrakło niedużo. 

W trzecim dniu rozgrywek nasze siatkarki zagrały per-
fekcyjnie zarówno w zagrywce, obronie jak i ataku. Osta-
teczny bilans naszych spotkań to 5 zwycięstw i 6 porażek. 
Niestety dało nam to miejsce 29 w całym turnieju, a tym 
samym 29 miejsce w Polsce!!! Przy odrobinie szczęścia ten 
wynik mógł być lepszy. Dziewczyny pokazały na parkie-
cie mnóstwo walki, ambicji i za to należą im się ogromne 
brawa.

Skład drużyny, który reprezentował  sekcję piłki siat-
kowej MOSiR Dukla, miasto, gminę i województwo pod-
karpackie: Zuzanna Maślanka, Anita Olszyk, Karolina 
Szczepanik, Kamila Jędrzejczak.

Damian Leśniak 
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ciąg dalszy na str. 21u 

50 lat Ludowego Klubu Sportowego 
Iwełka Iwla

16 lipca br. Ludowy Klub Sportowy obchodził jubileusz 50-lecia istnienia klubu. 
W uroczystościach wzięli udział działacze sportowi, przedstawiciele Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej w Krośnie, zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg, radna 
Ewa Szymko, sołtys Krzysztof Woźniak, reprezentanci klubów sportowych działa-
jących na terenie  gminy Dukla, zaprzyjaźniony klub sportowy Czarni Jasło oraz 
mieszkańcy Iwli. 

czew. Mecze domowe były wtedy rozgry-
wane na boisko mieszczącym się obok mo-
stu – na „Kamieńcu”. Rok 1972 jest datą, 
w której czynem społecznym, w miejscu 
dawnego sadu oraz składu amunicji, został 
wybudowany stadion. Ciężkim sprzętem, 
na tyle ile było wówczas możliwe, ziemia 
została zepchana, a następnie względnie 
wyrównana. Spadek, widoczny gołym 
okiem, pozostał jednak do dzisiaj – różnica 
poziomu między najniższym, a najwyż-
szym punktem boiska sięga niemal półtora 
metra. W latach 90. wkopane wzdłuż linii 
zostały opony, pełniące funkcje ławek, co 
w tamtych czasach było powszechne na 
okolicznych stadionach. Kilkanaście lat 
później powstały z drugiej strony ławki 
oraz także wkopano kilkadziesiąt opon. 
Ostatnimi czasy większość z opon została 
wyciągnięta, w miejsce czego postawiono 
ławki oraz boksy dla zawodników rezer-
wowych, natomiast po drugiej stronie po-
wstała mała trybuna.

Pierwotnie funkcję szatni pełnił bu-
dynek nieopodal stadionu, tzw. „Agro-
nomówka”. Następnie szatnia została 
przeniesiona do znacznie mniejszego 
zabudowania - dawnego kurnika, posia-
dającego początkowo jedno pomieszcze-
nie, który został przez lata rozbudowany.  
W pierwotnym zabudowaniu oddzielono 
małe pomieszczenie dla sędziów oraz szat-
nię dla gospodarzy z małym zapleczem. 
W nowo powstałej części wydzielono 
szatnię dla gości, oraz podobnej wielkości 
pomieszczenie, które 20 lat później zostało 
wyremontowane i podzielone na kilka czę-
ści – łaźnię z trzema natryskami, pomiesz-
czenie gospodarcze z pralką i umywalką, 
wc oraz magazynek, pełniący także funk-
cję mini-muzeum klubowego. 

Pierwszym  Prezesem ówczesnego 
LZS „Iwełka” Iwla był Stanisław Urbań-
ski, natomiast kierownikiem drużyny 
Bronisław Pitak. Stanisław zasłyną przede 
wszystkim nieustępliwością. Nie było dla 
niego sprawy nie do załatwienia, szczegól-
nie w gminie. Urząd piastował do początku 
lat 80. Po awansie do Klasy-B, przez 2 lata 
posiadaliśmy drużynę juniorów. Po jego 
śmierci urząd sprawował Bronisław Pitak, 
zaś jego następcą został Antoni Kochański, 
któremu pomagał przez długie lata Stani-
sław Mącidym. Obaj oddali wiele serca  
i zdrowia dla drużyny. Zaznaczyć należy 
też postać Józefa Moronia. W drugiej 
połowie lat 90. Prezesem został Andrzej 
Haduch, któremu pomagał Józef Moroń. 
Przez 3 lata funkcjonowali wtedy juniorzy. 
Następnie, pod koniec lat 90. funkcję prze-
jął Krzysztof Woźniak i sprawował ją aż do 
roku 2004. Na fotel Prezesa powrócił An-
toni Kochański, któremu w sprawach urzę-
dowych pomagał syn – Jan Kochański oraz 
kierownik drużyny Stanisław Mącidym. 
Na powrót powstała wtedy drużyna junio-
rów. W roku 2010 funkcję Prezesa przejął 
Marcin Bożętka, następnie Witold Szwast 
i Bartłomiej Fornal. W latach 2015-2017 
Prezesem był Janusz Szwast. Po rezygna-
cji końcem 2017 roku i kilku zebraniach,  
w celu dalszego utrzymania drużyny, funk-
cję przejmuje Andrzej Sereda, a od roku 
2019 do dzisiaj Kamil Pietruś. Wspomnieć 
należy też działaczy i członków zarządu, 
których ciężko będzie wymienić z nazwi-
ska, a którzy swoją pracą przyczynili się 
do tego, że mimo 50 lat burzliwej historii, 
klub nadal istnieje. 

„Abiit, non obiit”
Żegnaj nasz Kaziczku

Odszedł od nas na wieczne szlaki  
Kazimierz Patla wspaniały ojciec, kolega, 
nauczyciel, przewodnik, znawca terenów 
beskidzkich oraz Ukrainy i Rosji. 

Kazimierz, bo tak nazywali go wy-
chowankowie, posiadał ogromną wiedzę  
w wielu dziedzinach. Był z wykształcenia 
rusycystą, jednak jak podkreślał razem 
z koleżanką Jadwigą to Liceum Pedago-
giczne w Gorlicach dało im tę ogromną 
wiedzę, z której korzystali. Był biegły za-
równo w przedmiotach humanistycznych, 
jak i ścisłych.

Wspólnie z Jego wspaniałą klasą zorga-
nizowali zjazd absolwentów we Lwowie, 
gdzie wychowawca przekazał im unikalne 
wiadomości dotyczące zabytków kultury  
i nekropolii lwowskich. Zapoznał nas z ro-
dowitymi lwowiakami – Romanem i Ludą. 

Muzea, cerkwie, katedra, teatr, cmen-
tarze i piękne kamienice z fantastycznymi 
balkonami zostaną na zawsze w naszej 
pamięci. 

Dukielskie Liceum utrzymywało kon-
takty z Bardejowskim Gimnazjum i tam też 
kolega Kaziu miał przyjaciół. Pamiętam 
pana Jana Pipasika, który odwiedził nasze 
Dukielskie Liceum – weszłam do pokoju 
nauczycielskiego, Kaziu przedstawił mnie: 
„A eto kolegina biologica”. A ja na to:  
„A eto kolega ptica” – bo taką ksywę miał 
wśród uczniów.

Cała Dukielszczyzna znała Kazia, bo 
jako przewodnik prowadził wiele wycie-
czek i organizował wiele zajęć terenowych.

Dzięki kontaktom z góralami z Łapszy 
Niżnych miałam przyjemność uczestni-
czyć w wycieczko-pielgrzymce po ścianie 
wschodniej Polski od Dukli aż do Wilna  
i Trok. 

Z klasami maturalnymi przed maturą 
jeździliśmy na pielgrzymki do Często-
chowy i Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie 
Kaziu całą drogę omawiał wszystkie za-
bytki i często pytał, co pozostało w pamięci 
uczniów.

Również z kolegą przewodnikiem cho-
dziliśmy na Msze Święte organizowane 2 
kwietnia na Górze Cergowej, jako Płomień 
Pamięci po śmierci Jana Pawła II. Razem  
z Kazimierzem i jego uczniami przeżyli-
śmy ogromną, dobrze przez wszystkich 
zapamiętaną burzę przy Złotej Studzience.

Nasze rodziny były zaprzyjaźnione,  
a dzieci uwielbiały wyprawy z ogniskiem 
organizowane przez Kazia, pamiętają 
zwłaszcza te do Olchowca!

Bardzo kochał swojego jedynego 
wnuka Sebastiana, poświęcał mu w Dukli 
dużo czasu, ale żałował, że córki i wnuk są 
tak daleko.    

Kazimierz był dla uczniów bardzo dobrym 
nauczycielem, wychowawcą i przyjacielem. 

Szkoda tylko, że w ostatniej wędrówce 
nie było nikogo z kuratorium, ani Staro-
stwa, aby godnie pożegnać wspaniałego, 
emerytowanego nauczyciela Kazimierza 
Patlę. 

Do zobaczenia Kaziu na niebieskich 
szlakach!

Maria Walczak

Wspomnienia koleżanki 
Tereni 

Do wspomnień Marysi Walczak  
o naszym koledze Kaziu dołączam swoje  
i rozpocznę je od łacińskiej sentencji: 
„abiit, non obiit” (odszedł, nie umarł), traf-
nej ilustracji jego drogi życiowej. 

Kazimierz Patla nauczyciel, kolega, 
przyjaciel wielu osób, prywatnie: mąż, 
ojciec i dziadek – był przede wszystkim 
empatycznym i serdecznym człowiekiem, 
na którym można było zawsze polegać. 
Ukształtowany etycznie w rodzinnym 
domu w Równem, wiedział, że dane słowo, 
przyzwoitość i honor to uniwersalne i po-
nadczasowe wartości składające się na styl 
życia i relacje międzyludzkie. 

Fizycznie Kazia nie ma już wśród nas, 
ale żyje w licznych i przeróżnych narra-
cjach, bo każdy, kto je opowiada, podkre-
śli zawsze to, co najbardziej utkwiło mu  
w pamięci ze wspólnych spotkań. „Te-
reska, co słychać na Siczy?”- tak zawsze 
pytał po moim powrocie z Lubaczowa 
do Dukli. Już tylko nieliczni wiedzą, dla-
czego Sicz, a nie Lubaczów. Wyjaśniam tę 
zamianę nazw geograficznych, otóż jego 
starszy brat Bolesław służył w placówce 
WOP-u w Radrużu, a tereny wokół były 
puste, zniszczone przez pożogę wojenną. 
Pociąg dojeżdżał tylko do Horyńca i tu 
wysiedli Kaziu i jego siostra, zaopatrzeni 
w wałówkę dla brata wojaka. Wokół pustka 
i przerażająca cisza. „Sicz” powiedział do 

siostry, bo ta przestrzeń kojarzyła mu się  
z Sienkiewiczowską trylogią i Dzikimi Po-
lami. Wyprawa do brata jednak się udała, 
bo dalszą podróż odbyli wojskową bryczką. 

Nadszedł niezapomniany marcowy 
czwartek 1976 roku dla 30-osobowej 
grupy uczniów i ich opiekunów, którzy 
dzięki Kazimierzowi Patli, operatywnemu 
organizatorowi wycieczki do Leningradu 
mogli zobaczyć to piękne miasto, założone 
przez Cara Piotra I na początku XVIII 
wieku, leżące na wyspach u ujścia Newy. 
Była to pionierska wyprawa. Pokonaliśmy 
ponad 2 tys. km, a podróż pociągiem relacji 
Berlin-Leningrad, odprawa paszportowa w 
Kuźnicy Białostockiej i zmiana podwozi 
w wagonach dostarczała każdemu z nas 
nowych doświadczeń. Leningrad – We-
necja Północy urzekła wycieczkowiczów 
z małej Dukli swoim monumentalizmem, 
bogactwem, zabytkami, wśród których wy-
różniał się ermitaż, muzeum znajdujące się 
w Pałacu Zimowym.

Wielkie dzięki, choć już pośmiertne 
kolego za tak niepowtarzalną okazję podzi-
wiania autentycznych dzieł sztuki. Kiedy 
przymknę powieki, widzę łzy spływające 
z oczu Marii Magdaleny na dziele mistrza 
Rubensa. 

Nie ma też wśród żyjących Zosi 
Szyszlak uczestniczki wycieczki i naszej 
koleżanki. Myślę, że macie teraz sporo 
wolnego czasu i nic już Was nie boli, więc 
snujcie wspomnienia tej niepowtarzalnej 
wycieczki. 

Przed transformacją ustrojową ucznio-
wie z Dukielskiego Liceum gromadzili się 
9 maja na cmentarzu wojennym, aby uczcić 
kolejną rocznicę zakończenia II wojny 
światowej. Któregoś roku (nie pamiętam 
daty) spostrzeżono straszą panią, która roz-
glądała się wokół, mówiła po rosyjsku i nie 
mogła lepiej trafić bo z pomocą pospieszył 

Kazio, nasz świetny rusycysta. Bezintere-
sownie pomógł tej kobiecie Rosjance, która 
straciła jedynego syna w bitwie o Przełęcz 
Dukielską. Okazało się, że jest pochowany 
w zbiorowej mogile na wojennym cmen-
tarzu. Za okazane serce zaprosiła naszego 
kolegę do Tuły i Kazio będąc na kursie 
językowym w Moskwie, odwiedził tę pa-
nią oraz przywiózł nam prezent – samowar 
tulski. Herbata w nim parzona smakowała 
wybornie. Co się stało z samowarem? Nie 
wiem, bo liceum przeniesiono do nowego 
budynku. Mnie kojarzy się ten samowar  
z życzliwością, dobrocią i empatią, któ-
rymi wyróżniał się Kazimierz w relacjach 
z ludźmi. 

Chciałabym podkreślić, że nasz ko-
lega to człowiek renesansu o rozległej  
i rzetelnej wiedzy, świetnie przygotowany 
do zawodu nauczyciela w Liceum Pedago-
gicznym, lingwista-rusycysta, otwarty na 
świat, oczytany, miał wiele innych zainte-
resowań, o czym świadczy jego praca jako 
przewodnika licznych wycieczek krajo-

wych i zagranicznych. Opowiadał barwnie 
i ze swadą, dlatego nikt się nie nudził, lecz 
mógł dowiedzieć się wielu ciekawych rze-
czy o sztuce, architekturze i zabytkach. 

Kończąc swoje subiektywne wspo-
mnienia wierzę w to mocno, że na zielo-
nych pastwiskach spotkamy się wszyscy  
w reaktywowanym w niebiosach Liceum 
Dukielskim, ale tym, które mieściło się 
w budynku przy Trakcie Węgierskim. 
Napijemy się pysznej herbaty z tulskiego 
samowara, pogawędzimy, pośpiewamy  
i pożartujemy z samych siebie. Odpoczy-
waj kolego po ziemskich trudach i cierpie-
niach, a my kiedyś dołączymy do Ciebie.

Teresa Szpyt

W 1974 roku razem z Teresą rozpo-
częłyśmy pracę w LO Dukla. Bardzo miło 
zaopiekowali się nami panowie Kazimierz 
Gabriończyk i Kaziemirz Patla. Terenia 
wspaniała polonistka ucząca w LO języka 
niemieckiego, a szkoda.  

Maria Walczak 

Kazimierz Patla, Maria Walczak, Jadwiga Morawska

Nad sprawnym przebiegiem uroczy-
stości czuwał prezes LKS Iwełka Iwla 
Kamil Pietruś, który przez 3 lata gromadził 
informacje na temat historii klubu i wraz  
z kolegami zaangażował się mocno  
w przygotowanie jubileuszu.

Historia klubu, którą zamieszczamy 
poniżej pokazuje, że mały klub z małej 
miejscowości pomimo przeplatających się 
wzlotów i upadków nadal działa i promuje 
sport, zdrowy styl życia,  a przede wszyst-
kim solidarność i wytrwałość.

Ludowy Klub Sportowy Iwełka Iwla  
został założony oficjalnie w roku 1972. 

Nieoficjalnie przed tą datą istniał zespół 
grający mecze towarzyskie oraz wystę-
pujący w „Klasie-D” – tworu na wzór 
późniejszych „Lig Wiejskich”. Pierwsza 
wzmianka pochodzi z roku 1968, gdzie 
Iwla rozgrywała mecze z takimi drużynami 
jak: Miejsce Piastowe, Potok, Iwonicz, 
Moderówka, Łężany, Świerzowa czy Jasz-
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Cofnięcie odwołania od decyzji 
administracyjnej

Zgodnie z art. 137 Kodeksu postępo-
wania administracyjnego, strona może 
cofnąć odwołanie przed wydaniem de-
cyzji przez organ odwoławczy. Organ 
odwoławczy nie uwzględni jednak cof-
nięcia odwołania, jeżeli prowadziłoby to 
do utrzymania w mocy decyzji naru-
szającej prawo lub interes społeczny. 
Strona może cofnąć odwołanie na piśmie 
lub ustnie do protokołu.

W myśl wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 8 grudnia 
2015 r., sygn. akt I OSK 680/14 dla 
skuteczności cofnięcia odwołania przez 
jedną ze stron Kodeks nie wymaga 
zgody pozostałych stron postępowania 
odwoławczego. „Odwołanie służy stro-
nie postępowania, jak stanowi art. 127 
§ 1 k.p.a., co oznacza, iż przy wielości 
stron postępowania każda z nich może 

z tego prawa skorzystać. Każda też ma 
uprawnienie do cofnięcia odwołania, a 
czynność ta nie wpływa na prawa innych 
stron. Umorzenie postępowania odwo-
ławczego z uwagi na cofnięcie odwołania 
przez jedną ze stron dotyczy tylko jej”.

Jak wskazuje wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 13 
listopada 2019 r., sygn. akt II OSK 
2078/19, pisemne cofnięcie odwołania 
w rozumieniu art. 63 k.p.a. jest czynno-
ścią polegającą na wniesieniu podania 
zawierającego oświadczenie woli o cof-
nięciu odwołania. Skuteczne wniesienie 
cofnięcia odwołania jest równoznaczne z 
aktem zrzeczenia się prawa do wniesie-
nia odwołania, przy czym oświadczenie 
to musi mieć charakter wyraźny i bezwa-
runkowy. Odmowa cofnięcia odwołania 
następuje w formie postanowienia. Po-

stanowienie nie jest zaskarżalne zaża-
leniem. Zarzut można będzie podnosić 
dopiero w postępowaniu przed woje-
wódzkim sądem administracyjnym. Jed-
nak w przypadku skutecznego cofnięcia 
odwołania złożenie skargi do wojewódz-
kiego sądu administracyjnego nie będzie 
dopuszczalne, gdyż warunkiem złożenia 
takiej skargi jest uprzednie wyczerpanie 
administracyjnego toku instancji (art. 52 
§ 1 p.p.s.a.).

Skuteczne cofnięcie odwołania 
oznacza niedopuszczalność rozpatrze-
nia sprawy przez organ odwoławczy. 
Następstwem skutecznego cofnięcia 
odwołania jest umorzenie postępowania 
odwoławczego.

Natalia Belcik
Radca prawny

Pszczela słabość do kawy i alkoholu
Naukowcom udało się wykazać,  

że pszczoły mogą się uzależnić. Oczy-
wiście nie robią tego z własnej woli, ale 
robi to z „premedytacją” roślina zwana 
kawą arabiką. W swoim nektarze zawiera 
kofeinę. Po co to robi ? Bo pszczoły lu-
bią kofeinę. Jeżeli kwitną krzewy kawy i 
inne rośliny w tym samym czasie, a nawet  
o takim samym nektarze pszczoły będą pre-
ferowały nektar z kofeiną statystycznie 4 
razy częściej. Jeżeli roślina wydziela mniej 
nektaru, ale ma w swym składzie kofeinę 
pszczoły i tak wybiorą ten kwiat. Pszczoły 
spożywające nektar z kofeiną szybciej uczą 
się zapamiętywać złożone zapachy. Już 
trzydniowe pszczoły karmione pokarmem 
z tym psychostymulantem nabyły zdol-
ność rozpoznawania złożonych zapachów. 
Pszczoły karmione zwykłym pokarmem 
taką zdolność osiągnęły w wieku sześciu 
dni. Starsze pszczoły „po kawce” miały 
lepszą motywację do pracy i poznawania. 
Pszczoły pracujące na pożytku kawowym 

dłużej wykonywały taniec werbunkowy 
i częściej go powtarzały. I może ktoś po-
wie „super spryskam rośliny kawą i będą 
pszczoły pracować wydajniej”. Właśnie, że 
tak nie będzie. Bo świat nauki wie o sła-
bości pszczół do kawy od 2005 roku, ale 
tego nie wykorzystuje. Powód jest prosty. 
Pszczoły szukają nektaru z kofeiną nawet 
wtedy, gdy kwiaty przekwitły, a obok są 
inne wartościowe rośliny i po pożytku z 
kofeiną wydajność rodzin spada o około 
15%. Kofeiną wabią pszczoły również ro-
śliny cytrusowe. Robią to w jednym celu, 
by pszczoły wybrały ich kwiaty, wcale nie 
licząc się z dobrem owadów.

A czy pszczoły lubią alkohol ? Tak lubią 
i to bardzo. W badaniach wykazano, że po-
trafią wypić tyle alkoholu, co w przypadku 
człowieka stanowiło by równowartość 10 
litrów wina. Jeżeli mają do wyboru pokarm 
z alkoholem etylowym i taki sam, ale bez 
alkoholu wybiorą ten „zaprawiony”. Po 
„spożyciu” pszczoły są leniwe, często nie 

wracają do ula, a w ulu widać, że są inne. 
Jeżeli „pijana” pszczoła wróci do swego ula 
to trzeźwe pszczoły ją atakują. Zdarzało się 
też, że pszczoły nietrzeźwe wykazywały 
zachowania agresywne. Pszczoły swą sła-
bością do alkoholu bardzo przypominają 
ludzi i przez to są wykorzystywane do 
badań nad alkoholizmem. Na domiar złego 
potrafią spożyć czysty etanol, co w świecie 
zwierząt jest ewenementem. 

No to pewnie pszczoły lubią też ma-
rihuanę? I tu jest inaczej niż u człowieka. 
W ogóle na nie to nie działa. Nie można 
pszczoły odurzyć marihuaną. Bo jako je-
den z nielicznych organizmów na świecie 
nie posiadają receptorów, na które może 
oddziaływać marihuana. 

Zauważamy, że w wirach historii przepa-
dło bardzo wiele klubów, o których do dnia 
dzisiejszego pamięta niewiele osób. Iwełka 
Iwla działa i mamy nadzieję, że przetrwa 
dzięki determinacji ludzi, którzy wkładają 
wiele wysiłku i serca w działalność małego 
ale wytrwałego klubu sportowego.

Pierwszy sezon w Klasie-C 
rozegrany został latach 1975-1976. Po-

czątkowo bez większych sukcesów, jednak 
znaczny progres nastąpił w sezonie 1977-
78. Zespół, ze znaczną przewagą i stosun-
kiem goli 91-23, wygrywa swoją grupę  
i awansuje do Klasy-B, której obszar obej-
mował teren rozgrywania meczów przez 
dzisiejszą „Okręgówkę”. Przez dwa lata  
LKS Iwełka grała z bardzo odległymi dru-
żynami, takimi jak: Ustrzyki Dolne, Olsza-
nica, Lesko czy Bezmiechowa.  Pierwszy 
sezon po awansie, niemal z każdą drużyną, 
grali jak równy z równym i zajmujowali 
pozycję w środku tabeli. W kolejnym, za 
sprawą reorganizacji w Klasie-A (spadek 5 
drużyn, co spowodowało spadek z Klasy-
-B zespołów od miejsca 9 w dół), Iwełka 
spadła. Wśród zawodników z tamtych 
czasów warto wymienić kilka nazwisk, 
jak: Kobza Roman, Nowak Kazimierz, 
Kochański Stanisław, Jurczyk Władysław, 
Mącidym Stanisław, Szwast Józef, Bożętka 
Mieczysław, Szwast Stanisław, Malczew-
ski Stanisław, Bozentka Jan, Durał Janusz, 
Bąk Krzysztof, Ciuła Ryszard, Fornal Jan, 
czy też Torba Zenon. Po kolejnym roku,  
z powodu problemów organizacyjnych, na-
stępuje roczny przestój w grze. Wracamy 

i od razu walczymy na powrót o awans. 
Po ostatnim meczu sytuacja była nieco-
dzienna – cztery drużyny mają tyle samo 
punktów. Ostatecznie Łęki Dukielskie do-
stają walkower za ostatni mecz, a kolejność 
pierwszych trzech miejsc jest określona na 
podstawie różnicy w bramkach strzelonych 
i straconych. W sezonie 1983/84 po bar-
dzo dobrej rundzie jesiennej, w której nie 
zanotowana została porażka, przychodzi 
bardzo zła wiosenna, bez jednego choćby 
zwycięstwa, czy remisu. Przedostatnie 
miejsce i zapowiedź gorszych sezonów dla 
klubu. Kolejne lata to występy w najniższej 
lidze, bez jakichś większych sukcesów, aż 
do początku lat 90.

Wtedy to zaczyna się stopniowy pro-
gres i coraz lepsze wyniki. Po fatalnym 
sezonie 1990/91, następuje reorganizacja 
– zlikwidowane zostają wszystkie C-klasy 
i tym sposobem zaczynamy kolejny sezon 
w Klasie-B. 14 drużyn, bardzo dużo biorąc 
pod uwagę kilka ostatnich lat. Kończymy 
na 7 miejscu z bilansem na plus, co jest za-
powiedzią coraz lepszych lat dla iwielskiej 
piłki. Sezon 1992/93 to największe sukcesy 
klubu przede wszystkich w Pucharze Pol-
ski, gdzie ogrywaliśmy, o kilka lig wyżej, 
postawionych rywali, a każde wydanie 
ówczesnych gazet, opisujących wyniki  
w Okręgowym Pucharze Polski, zaczyna 
się od słów: „niespodzianka”, „sensacyjne 
rozstrzygnięcia”. 

c.d.n.
Barbara Pudło 

Historia klubu: Kamil Pietruś
Zdjęcia: Joanna Klimkiewicz 

Fot. str. 12

Betonowe pokolenie
Istnieją dwa – i tylko dwa – aspekty klu-

czowe dla pozytywnego odbioru łowiec-
twa w społeczeństwie. Tak przynajmniej 
wynika z ważnej i zajmującej prezentacji 
dra Ligne ze Szwedzkiego Stowarzyszenia 
Łowiectwa wygłoszonej podczas warszaw-
skiego spotkania przedstawicieli europej-
skich organizacji łowieckich zrzeszonych 
w FACE. Otóż o wiele łatwiej zaakcepto-
wać aktywną ochronę przyrody, gdy – po 
pierwsze – osobiście zna się myśliwego 
i – po wtóre – gdy się spożywa najszla-
chetniejszy z darów lasu. Szwedzi swoje 
tezy formułują na podstawie badań pro-
wadzonych od z górą pół wieku. Pierwszy 
sondaż – z 1971 r. – pokazywał poparcie 
na poziomie 70 proc., ostatni - 89 proc. 
Oczywiście, trudno przecenić znaczenie 
faktu, że na niemal każdej stacji benzyno-
wej można tam kupić hot doga z kiełbaską 
z dziczyzny. Skoncentrujmy się jednak na 
liczbach – w kraju zamieszkiwanym przez 
blisko 10 mln obywateli myśliwych jest 
300 tys. Oznacza to, że poluje członek nie-
mal każdej rodziny. Mało tego – nikt nie 
wstydzi się swojej pasji. Spektakularny 
sukces kampanii Szwedzkiego Stowarzy-
szenia Łowiectwa bierze się z faktu, że 
tamtejsza organizacja działa wielopłasz-
czyznowo, przestrzegając jednak zasady, 
iż nie można pozostawać zbyt agresywnym  
w promocji łowiectwa, bo przyniesie to 
skutek odwrotny do zamierzonego.

 Cóż zatem uczyniono? Od dekady 
wśród młodych ludzi kreuje się modę na 
łowiectwo – ukazywane jako styl życia. 
Najmniej istotnym (ale zasługującym na 
uwagę) elementem tej akcji promocyjnej 
jest spopularyzowanie … pikowanych 
zielonych kamizelek, które teraz chętnie 
noszą nawet osoby niezwiązane bezpośred-
nio z naszą pasją. Ważniejsze jednak, że  
w przekazie kierowanym do społeczeństwa 
akcentuje się kwestię zrównoważonego 
rozwoju. Szwedzkim kolegom łatwo o tym 
mówić w przekonujący sposób, bo jako 
jedyni monitorują liczebność zwierzyny  
i nikomu nie odmawiają dostępu do infor-
macji. W ten właśnie sposób zdobywają 
oręż do walki z naszymi przeciwnikami, 
którzy tradycyjnie odwołują się do emocji. 
Przykład? Niezwykle trudno kwestiono-
wać teraz w Szwecji sensowność polowań 
na głuszce, które strzela się tam jesienią  
i zimą. Miniony sezon należał do najlep-
szych w ostatnich dekadach, a to dlatego, 
że myśliwym udało się wreszcie zdiagno-

zować przyczyny upadków. Jak się oka-
zało, więcej głuszców ginęło w wyniku 
zderzenia z trakcją elektryczną niż na 
skutek polowań. Ponieważ wspomniane 
kuraki leśne nie należą do najlepszych 
lotników w świecie przyrody, zabijały 
się o nisko zawieszone przewody. Teraz 
z inicjatywy myśliwych rozwiesza się je  
– w zależności od ukształtowania terenu 
– na wysokości od 4 do 10 metrów, co  
w szybkim tempie korzystnie odbija się na 
liczebności gatunku.

Ponieważ ten, kto spoczywa na laurach, 
już przegrał, Szwedzi poświęcają wiele 
uwagi rozpoznawaniu wyzwań, z którymi 
przyjdzie im się zmierzyć w najbliższej 

przyszłości. To najważniejsze wiąże się  
z tzw. betonowym pokoleniem, czyli mło-
dymi ludźmi, którzy – po raz pierwszy w 
historii – nie mają dziadków na wsi i wyro-
śli w przekonaniu, że zarówno łowiectwo, 
jak też leśnictwo i rybołówstwo stanowią 
gwałt dokonany na naturze. Jak ich prze-
konać? Tu suche fakty nie wystarczą. I dla-
tego Szwedzkie Stowarzyszenie Łowiec-
twa regularnie organizuje dla młodzieży  
z miast wyprawy do lasu, aby wspólnie 
zbierać owoce runa i wędkować. Gdy po-
wrócą tam za rok, z potoków wyciągną ko-
lejne pstrągi, a do domów ponownie przy-
wiozą łubianki pełne brusznic. I dopiero 
wtedy, gdy zrozumieją, na czym polega 
korzystanie z odnawialnych zasobów natu-
ralnych, staną się partnerami do poważnej 
rozmowy o łowiectwie. 

Na podstawie artykułu z ,,Łowca Pol-
skiego,, opracował

Bartosz Szczepanik

u dokończenie ze str. 19
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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!

„Szansa na pójście do sklepu po chleb i wyjście tylko z chlebem  
      jest jak trzy miliardy do jednego.”

Zbiorowa mogiła 
zamordowanych Żydów 

odnowiona

Miasto Szkła zapraszaDukla wczoraj i dziś
Mogiła z odnowioną tablicą pamiątkową i murkiem otaczającym grób ziemny

Pokaz hutniczy

Fragment wystawy Ludwika Fiedorowicza Fot. Agata Ojdowska
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Kamienica - Rynek 19 - kwiecień 2017

Kamienica - Rynek 19 - lipiec 2022

Mimo, że pełnia lata, owoce wcale nie są tanie. Ale mamy owoce w swoich 
ogródkach, ogrodach. Możemy je wykorzystać do upieczenia szybkiego ciasta 
z owocami na spotkanie z przyjaciółmi, czy tez na inną okoliczność. W tym 
numerze podaje przepis na bardzo proste 
ciasto z owocami

Składniki:
• 1 szklanka mąki pszennej 500,
• ¾ szklanki mąki ziemniaczanej,
• 1 szklanka lub trochę mniej cukru,
• ½ kostki masła lub margaryny,
• 4 całe jajka,
• 1 cukier waniliowy,
• 4 brzoskwinie, śliwki lub inne owoce niezbyt wodniste,
• 1 łyżka śmietany 18%,
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
• szczypta soli.

Wykonanie:
Jaja utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą masę, dodać mąkę 

pszenną wymieszaną z proszkiem do pieczenia, ziemniaczaną, śmietanę., 
szczyptę soli. Wszystko razem delikatnie wymieszać. Na koniec roztopić 
tłuszcz i gorącym zalać masę. Wylać do formy, ułożyć w cieście pokrojone 
owoce (te duże). Piec w piekarniku w temperaturze 180o C 50- 60 min. Spraw-
dzić patyczkiem, czy ciasto zostało upieczone. Jeśli tak wyciągnąć i posypać 
lekko cukrem pudrem.

• Porada praktyczna: szklanka – miarka ma objętość 250 ml.

Wilki zagryzły psa 
w Jasionce

W ostatnim czasie odnotowano zwiększoną 
liczbę niebezpiecznych zdarzeń z udziałem wil-
ków. Jak informuje portal Jasionka24.pl do jed-
nego z nich doszło na terenie Jasionki w gminie 
Dukla.

Wilki na Górze Cergowa
Od 1998 roku wilki są chronione w całej Pol-

sce celem utrzymania równowagi ekologicznej 
w lasach. Dzięki temu zwierzęta coraz częściej 
zasiedlają miejsca, w których dotychczas nie 
były widywane. W województwie podkarpackim 
wilki występowały przede wszystkim w Biesz-
czadach, jednak ich obecność na terenie Góry 
Cergowa nie powinna nikogo dziwić.

Podchodzą do zabudowań
Od kilku tygodni zwierzęta widywane były 

nie tylko w lasach, ale także w pobliżu zabudo-
wań. Nie stanowiły jednak zagrożenia dla ludzi, 
zwierząt i gospodarstw domowych. Problem 
pojawił się wówczas, gdy w ubiegłym tygodniu 
na terenie jednej z posesji w Jasionce wataha wil-
ków zaatakowała i zagryzła owczarka niemiec-
kiego. Jak się okazało, nie była to pierwsza ich 
próba polowania na zwierzę.

Niegroźne dla człowieka
Wilk jest drapieżnikiem, więc zabijanie 

zwierząt wynika z jego biologii, a psy są często 
traktowane jako konkurenci w walce o teryto-
rium. Choć wilki unikają kontaktu z człowie-
kiem, warto pamiętać, że są to zwierzęta dzikie.  

Z uwagi na ich obecność 
w naszych terenach na-
leży zachować ostroż-
ność oraz nadzór nad 
zwierzętami domowymi 
i gospodarskimi.

Źródło: Jasionka24.pl
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