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„Bycie szczerym może nie da Ci zbyt wielu przyjaciół.
Ale zawsze da Ci tych właściwych.”

John Lennon

Złota myśl:Dukla świętowała 11 listopada 2022
Uroczyste obchody Święta Niepodległości w Dukli rozpoczęły się o godzinie 10.00 

mszą św. za Ojczyznę, która została odprawiona w kościele parafialnym pw. św. Ma-
rii Magdaleny przez proboszcza parafii Stanisława Siuzdaka i o. Tadeusza z klasztoru  
OO. Bernardynów. Uroczystą Mszę Św. uświetniły poczty sztandarowe z Liceum Ogól-
nokształcącego w Dukli i z DH Iskra z Dukli.

Po Mszy św. w montażu słowno-mu-
zycznym nawiązującym do odzyskania 
104 lata temu przez Polskę niepodległości 
wystąpiły dzieci z klas drugich Szkoły 
Podstawowej w Dukli. Dzieci pięknie 
śpiewały patriotyczne pieśni i recytowały 
swoje role, a przygotowane zostały przez 
wychowawczynie: Cecylię Ganczarską, 
Halinę Jurczyk i Agatę Madej, nauczy-
cielki z dukielskiej szkoły. Gratulujemy!! 
Dzieci były perfekcyjnie przygotowane  
i zebrały duże brawa. 

Uczestnicy spotkania przeszli na 
skwer przy ulicy Kościuszki pod pomnik 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie roz-
poczęła się odśpiewaniem hymnu Polski 

kolejna część obchodów Święta Niepodle-
głości. Po hymnie nastąpiło złożenie wień-
ców przez delegacje z różnych instytucji. 
Wieniec i znicz w imieniu dukielskiego 
samorządu złożyli burmistrz Dukli Andrzej 
Bytnar i zastępca burmistrza Dukli Łukasz 
Piróg. Wieńce składali również: komendant 
Komisariatu Policji w Dukli podinspektor 
Zenon Stanisz, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Dukli Jerzy Pę-
cak wraz ze swoimi zastępcami, 
w imieniu PSL wieniec złożyli: 
Wiktor Madej, Zenon Leńczyk 
i Stanisław Kołat, w imieniu 
dukielskiego liceum wieniec 
złożył dyrektor szkoły Rado-

sław Zięba z uczniami. Dyrektor Ośrodka 
Kultury Małgorzata Walaszczyk-Faryj za-
prosiła wszystkich uczestników do Sali wi-
dowiskowo-teatralnej na koncert zespołu 
In Caelo i patriotyczne śpiewanie. Koncert 
zespołu był przyjęty dużymi brawami. Po 
koncercie burmistrz Dukli Andrzej Bytnar 
wręczył zwycięzcom gminnego konkursu 
pieśni patriotycznej dyplomy i nagrody. 
Na zakończenie świętowania uczestnicy 
koncertu śpiewali, posiłkując się tekstami 
udostępnionych śpiewników. 

Krystyna Boczar-Różewicz

Uroczystą mszę św. uświetniły poczty sztandarowe

Po mszy św. wystąpiły dzieci z klas drugich Szkoły Podstawowej

Wystąpił zespół In Caelo

Laureaci Konkursu Pieśni Patriotycznej z burmistrzem Andrzejem 
Bytnarem i dyrektor OK w Dukli Małgorzatą Walaszczyk-Faryj

Fot. kbrW imieniu władz samorządowych wieniec złożyli i znicz zapalili burmistrzowie

Święta już  
tuż, tuż….

Mamy grudzień – zaczyna się okres oczekiwania. Na to jak 
teraz będzie, kiedy wszystko z dnia na dzień drożeje, na pierw-
szy śnieg, na mikołajkowe prezenty, na pierwszą gwiazdkę i na 
kolejne Boże Narodzenie. Nie tak dawno były przecież wakacje, 
a już prawie od miesiąca w sklepach świąteczne promocje. Czy 
wszystkim tak szybko biegnie czas?

Kto z nas nie marzy o rodzinnych, radosnych świętach. Ale 
nastroju świątecznego nie kupimy jednak sobie i swoim bliskim 
na żadnej promocji. Świetlne, świąteczne iluminacje, chociaż  
w tym roku pewnie z ograniczeniami, nawet najpiękniejsza cho-
inka, czy wymarzone prezenty to tylko dekoracja do cudu betle-
jemskiej nocy. Nastrój rodzinnego ciepła, pokoju musimy sobie 
stworzyć sami. W ten szczególny czas myślimy częściej o Tych, 
których już nie będzie z nami przy wigilijnym stole. Albo o tych, 
z którymi dzieli nas znaczna odległość – są: w szpitalu, na drugim 
końcu Polski, czy za granicą. Wolne miejsce przy wigilijnym stole 
czeka na nich. Pomyślmy też choć przez chwilę o naszych sąsiadach 
zza wschodniej granicy, gdzie toczy się wojna i Rosjanie zrzucają 
rakiety na domy mieszkalne, niszczą infrastrukturę, giną cywile,  
a nawet maleńkie dzieci. 

Niech ten szczególny nastrój świąt pozostanie w nas na długo, 
dłużej niż zapach świątecznych ciast i dźwięk kolęd.

Krystyna Boczar-Różewicz

U progu Świąt Bożego Narodzenia życzymy 
Wam drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy
wszystkiego najlepszego, zdrowia, pokoju, 

radości, rodzinnych spotkań
i więcej czasu na refleksję  

przy wigilijnym stole.
Redakcja
Dukli.pl
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wiadomości

Przed nami Święta Bożego Narodzenia, 
które są czasem radości, spotkań z Rodziną, znajomymi  

i odpoczynku. 
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych przyniesie 

nam refleksję, 
pomoże odsunąć troski dnia codziennego i da nadzieję  

na lepsze jutro
 dla naszych Rodzin i naszej gminy. 

Radosnych Świąt
życzą

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli - Mariusz Folcik 
Burmistrz Dukli - Andrzej Bytnar

Zastępca Burmistrza Dukli - Łukasz Piróg

Dystrybucja węgla kamiennego  
w gminie Dukla

Gmina Dukla zawarła umowę na zakup węgla kamiennego z TAURON 
WYDOBYCIE S.A. z siedzibą w Jaworznie zgodnie z ustawą z dnia 27 
października 2022 roku o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospo-
darstw domowych (Dz. U. z 2 listopada 2022 r., poz. 2236).

Zakupiony przez Gminę Dukla węgiel kamienny pochodzi z Zakładu 
Górniczego „SOBIESKI” w Jaworznie.

W imieniu Gminy Dukla dystrybucję węgla prowadzą podmioty:
1. Firma Handlowo-Usługowa Szafran Grzegorz, 38-450 Dukla,  

ul. Żwirki i Wigury 7
2. Ryszard Ciuła. Transport i Handel. Materiały Budowlane. Opał, Nawozy Sztuczne, 38-450 Dukla, ul. Parkowa 3
Osoby, które zgłosiły zapotrzebowanie na zakup węgla będą informowane telefonicznie, zgodnie z kolejnością zgłoszenia 

(decyduje data wpływu na wniosku: Zapotrzebowania na zakup węgla kamiennego).

Informowanie zgłaszających zapotrzebowanie na zakup węgla rozpocznie się 23 listopada 2022 roku.
Burmistrz Dukli 
Andrzej Bytnar

Rozpoczęcie budowy kolektora w Wietrznie
Konferencja prasowa 

Aktualnie Gmina Dukla prowadzi na swoim terenie inwestycję związaną z rozbudową 
kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi połączenie infrastruktury Oczyszczalni 
Ścieków w Dukli z kanalizacją w Głowience, zarządzaną przez Krośnieński Holding 
Komunalny i Wodociągi Krośnieńskie. W ramach tej inwestycji gmina Dukla buduje 
około 8-kilometrowy odcinek rurociągu tłocznego i 3 tłocznie ścieków. Prace budow-
lane rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku, obecnie są mocno zaawansowane  
i zbliżają się do etapu końcowego. Prowadzi je Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
i Drogowych w Krośnie. Wartość inwestycji prowadzonej przez gminę Dukla to ponad 
5,5 mln zł. 

Po zakończeniu tego etapu robót będzie możliwe połączenie infrastruktury kana-
lizacyjnej Dukli z tłocznią w Wietrznie, którą w ramach swojej inwestycji wybuduje 
Krośnieński Holding Komunalny, a następnie z kanalizacją w Głowience, skąd ścieki 
będą odprowadzane do Oczyszczalni Ścieków w Krośnie.

Budowa kolektora odprowadzającego 
ścieki z miejscowości Wietrzno przez 
Niżną Łąkę, Bóbrkę i Wrocankę do miej-
scowości Głowienka, kierującego ścieki 
do Oczyszczalni Ścieków w Krośnie, 
jest wspólną inwestycją Krośnieńskiego 
Holdingu Komunalnego i Gminy Dukla. 
Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 
13 mln zł (brutto).

8 listopada 2022 roku odbyła się kon-
ferencja rozpoczynająca budowę kolek-
tora odprowadzającego ścieki sanitarne 
z aglomeracji Dukla, z miejscowości: 
Cergowa, Nadole, Jasionka, Teodorówka, 
Równe, Zboiska, Wietrzno i Dukla do ist-
niejącej instalacji sanitarnej w Głowience. 
Natomiast z Głowienki, poprzez istniejącą 
kanalizację, ścieki będą odprowadzane do 
Oczyszczalni Ścieków przy ul. Drzymały 
w Krośnie. Przepustowość dobowa insta-
lacji to 16 tys. m sześc. i jest największym 
tego typu obiektem w okolicy.

Janusz Fic - Prezes Krośnieńskiego 
Holdingu Komunalnego przywitał ze-
branych gości: samorządowców, prezesa 
WFOŚiGW w Rzeszowie Adama Skibę, 
przedstawiciela Wód Polskich Jerzego 
Żygłowicza, kierownika budowy Pawła 
Michalika i powiedział: Nad koncepcją 
tego projektu pracowaliśmy od 2016 roku. 

Naszym głów-
nym celem jest 
ochrona ujęcia 
wody w Szczepań-
cowej i dlatego 
osiągnięcie poro-
zumienia z Gminą 
Dukla oraz podję-
cie współpracy w 
zakresie budowy 
kolektora były 
pierwszym kro-
kiem milowym do 
realizacji tej in-
westycji. Drugim 
krokiem milowym 
było osiągnięcie kompromisu, wypraco-
wanego wspólnie z Gminą Miejsce Pia-
stowe i Starostwem Powiatowym w Kro-
śnie, odnośnie przebiegu trasy kolektora. 
Dziękuję wszystkim zwłaszcza pani wójt 
Dorocie Chilik, jej zastępcy Małgorzacie 
Hec-Mrozek, burmistrzowi Dukli Andrze-
jowi Bytnarowi oraz radnym gminy Dukla, 
staroście krośnieńskiemu Janowi Pelcza-
rowi i wicestaroście Andrzejowi Guzikowi, 
za konstruktywną współpracę.

Powstający w ramach inwestycji ko-
lektor na długości ok. 7 km wykonany 
będzie jako rurociąg tłoczny, a na długości 

ok. 900 m jako rurociąg grawitacyjny. 
Rurociąg tłoczny wyposażony zostanie 
w studnie czyszczakowe i czyszczakowo-
-odpowietrzające, pozwalające na pra-
widłową pracę i okresowe czyszczenie 
kolektora. Natomiast odcinek wykonany 
jako kanał grawitacyjny wyposażony bę-
dzie w typowe studnie rewizyjne z betonu 
oraz z tworzywa sztucznego. Na kolekto-
rze zamontowane zostaną specjalistyczne 
urządzenia zabezpieczające i pomiarowe. 

Głos zabrał również prezydent Krosna 
Piotr Przytocki, który powiedział m.in., 
że znaczna część inwestycji leży po stro-
nie miasta Krosna, jej wartość to ponad  
10 mln zł.

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar 
powiedział: Cieszę się, że udało się do-
prowadzić do dnia dzisiejszego, czyli roz-
poczęcia inwestycji, która pozwoli rozwią-
zać problem gospodarki wodno-ściekowej 
gminy Dukla. Inwestycja ma charakter 
proekologiczny i będzie sprzyjać prawi-
dłowemu zagospodarowaniu ścieków ko-
munalnych. Jej realizacja podzielona jest 
na dwie części – część realizowaną przez 
gminę Dukla o wartości ponad 3,2 mln 
zł (brutto) oraz część realizowaną przez 

Krośnieński Holding Komunalny o war-
tości ponad 10 mln zł (brutto). Inwestycja 
wsparta jest pożyczką z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Rzeszowie. Dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, 
że możemy dzisiaj rozpocząć inwestycję.

Wykonawcą budowy kolektora 
Wietrzno-Głowienka jest Przedsię-
biorstwo Budownictwa Inżynieryjnego 
MACHNIK Sp. z o.o. z Mochnaczki Wy-
żnej, które odpowiada za realizację całej 
inwestycji. 

Znamy dobrze ten teren, dużo robót 
wykonywaliśmy w okolicy, na Podkarpa-
ciu, m.in. w niedalekiej Głowience, czy w 
okolicznych gminach. Zatrudniamy wielu 
pracowników z okolic Jasła, Nowego 
Żmigrodu, którzy pracować będą na tej 
budowie. Pomimo ciężkiej sytuacji na 
rynku związanej z wysoka inflacją, liczymy 
na sprawne przeprowadzenie inwestycji  
i dobrą współpracę z inwestorem. Prosimy 
również o wyrozumiałość mieszkańców, 
przy których posesjach prowadzone będą 
prace. Postaramy się zminimalizować 
uciążliwości – powiedział Paweł Micha-

lik, przedstawiciel wykonawcy inwesty-
cji. Pani projektant Grażyna Marszałek 
powiedziała – to był bardzo trudny projekt 
nie pod względem technicznym lecz pod 
względem znalezienia właściwej trasy.

Po etapie prac koncepcyjnych, uzyska-
niu niezbędnych pozwoleń, skompletowa-
niu dokumentacji do wbicia pierwszej ło-
paty na placu budowy zostali poproszeni 
zaproszeni goście. Budowa kolektora roz-
pocznie się w listopadzie 2022 r. i potrwa 
ok. 2 lata.

Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str. 13
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Dlaczego jest 12 potraw wigilijnych 
i co symbolizują? 

Jedną z nieodłącznych tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia 
jest przygotowywanie 12 potraw wigilijnych. Choć zwyczaj ten znany jest od 
lat, to jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, skąd się właściwie wziął  
w polskich domach. 

Zwyczaj ten znany jest praktycznie 
w każdym polskim domu, a tradycja 
przygotowywania dwunastu wigilijnych 
potraw kultywowana jest od lat. Mimo 
tak długiej historii nie wszyscy zdają 
sobie sprawę z tego, skąd właściwie ten 
zwyczaj się wziął i jaka jest historia. 

Geneza tradycji, jaką jest 12 potraw 
na Wigilię, nie jest do końca znana. Dla 
wielu osób pierwszym skojarzeniem 
z dwunastoma potrawami jest liczba 
apostołów, których także było dwu-
nastu. Wcześniej na wigilijną kolację 
przygotowywano siedem potraw, które 
symbolizowały liczbę dni w tygodniu. 
Siódemka symbolizuje także doskona-
łość oraz całość. Tę niepisaną tradycję 
kultywowano przede wszystkim w ubo-
gich rodzinach, których zwyczajnie nie 
było stać na przygotowanie większej 
liczby dań na Wigilię. Po jakimś czasie 
zaczęto kłaść na stole dziewięć potraw 
wigilijnych, czyli tyle, ile jest chórów 
anielskich. Później liczba dań zmieniała 
się po raz kolejny i zaczęła wynosić dwa-
naście. Tak zostało do dzisiaj. Liczba ta 
oznaczała dla naszych przodków przede 
wszystkim bogactwo, ponieważ nie 
wszystkich było stać na taką liczbę dań. 
Niektórzy uważali również, że powinno 
się przygotować na Wigilię 12 potraw, bo 
tyle miesięcy jest w roku. 

Tradycje bożonarodzeniowe - zwy-
czaje świąteczne i wigilijne w Polsce

Warto także dodać, że istnieje prze-
sąd, że należy spróbować każdej z 12 po-
traw wigilijnych na stole. W przeciwnym 
wypadku zbliżający się nowy rok może 
przynieść nam pecha.

12 potraw wigilijnych - symbolika 
i znaczenie 

Każde z dwunastu dań, które według 
niepisanej tradycji powinny znaleźć się 
na wigilijnym stole, mają swoje znacze-
nie. Zupa grzybowa podawana jest u nas, 
ale również w innych regionach Polski. 
Grzyby kojarzone są z siłą i zdrowiem, 
a w tradycji ludowej wierzono, że mają 
one magiczną moc. Oprócz zupy grzy-
bowej grzyby pojawiają się także w ka-
puście wigilijnej, bigosie, krokietach czy 
pierogach.

Wigilia to w tradycji kolacja postna, 
dlatego zamiast mięsa podaje się ryby, 
które symbolizują Jezusa i odradzanie 
się do życia. Najczęściej jest to przede 
wszystkim smażony karp, a oprócz 
niego na wigilijnym stole pojawiają się 
różnego rodzaju sałatki rybne, ryba po 
grecku czy śledzie w śmietanie lub oleju, 
które symbolizują post i wyczekiwanie.

Również kompot z suszu pojawia 
się wśród 12 potraw wigilijnych nie bez 

powodu: gruszki mają zapewnić długo-
wieczność, jabłka dawać miłość i zdro-
wie, a suszone śliwki odpędzać złe moce.

Według wierzeń ludowych mak przy-
nosil bogactwo, dlatego tak ważnymi 
potrawami na wigilijnym stole są kutia, 
kluski z makiem czy makowiec. Pier-
nik symbolizuje dobrobyt i kojarzył się  
z wyższym statusem społecznym. Z kolei 
chleb jest symbolem nowego życia oraz 
dobrobytu. Jego spożycie podczas wigi-
lijnej kolacji ma zapewnić pomyślność  
w nadchodzącym roku.

12 potraw wigilijnych – lista
Lista dań może się różnić w zależno-

ści od regionu i tradycji rodzinnej. Poni-
żej podaję listę dań, które goszczą u mnie 
na stole wigilijnym co roku:

1. Chleb z czosnkiem i solą
2. Wigilijny barszcz czerwony  

z uszkami
3. Zupa grzybowa 
4. Pierogi ruskie
5. Pierogi z kapustą i grzybami
6. Pierogi z suszonymi śliwkami
7. Kompot z suszu
8. Gołąbki z kaszą i grzybami okra-

szone przysmażoną cebulką 
9. Karp lub pstrąg
10. Kutia lub kluski z makiem
11. Kapusta z grochem lub ciecierzycą
12. Piernik, makowiec, sernik

Przygotowała: Krystyna 
Boczar-Różewicz

Budowa i modernizacja dróg 
dojazdowych do pól

Zielono mieć chcemy... 
więc sadzimy! 
Projekt z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w Równem

Stowarzyszenie Miłośników Równego „RÓWNIANIE” w ramach kolejnego projektu 
wykonało aranżację zieleni na placu zabaw i siłowni plenerowej w Równem. Wykonano 
profilowanie skarp, które zostały zabezpieczone agrotkaniną. Na skarpach zasadzono 
rośliny zadarniające. Spulchniono i użyźniono ziemię, wytyczono rabaty i zamontowano 
palisady drewniane. Rabaty obsadzono roślinami wieloletnimi oraz kwiatami cebulo-
wymi. Posadzono symboliczne drzewo - Wiąz oraz zasiano trawnik. W prace zaangażo-
wali się mieszkańcy Równego oraz gminy Dukla. Prace w dużej części zostały wykonane 
w ramach wolontariatu. Z dotacji zostały zakupione narzędzia ogrodowe, rośliny i inne 
materiały niezbędne do wykonania prac. Prace podsumowano wspólnym ogniskiem inte-
gracyjnym i konkursem sprawnościowym z nagrodami.

Zakończenie Inicjatywy 15.11.2022r.
Składam podziękowania wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.

Katarzyna Rąpała 
Prezes Stowarzyszenia 

Fot. str. 13

Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 
2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Prze-
strzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo 
dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja

Szkoła Podstawowa w Równem 
od 20 lat ma patronów Marię i Michała Krukierków

8 listopada 2022 roku uroczystą 
mszą św. w kościele parafialnym w Rów-
nem rozpoczęły się obchody Jubileuszu 
20. lecia nadania Szkole Podstawowej 
w Równem imienia Marii i Michała 
Krukierków. 

Po zakończonej Mszy św. uczestnicy 
na czele z pocztami sztandarowymi z OSP  
w Równem i Szkoły Podstawowej przeszli 
do szkoły.

 Dyrektor szkoły Katarzyna Reczkow-
ska – Buryła przywitała zaproszonych 
gości: burmistrza Dukli Andrzeja Bytnara, 
zastępcę burmistrza Dukli Łukasza Piroga, 
przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Jerzego Borcza, prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Dukli 
Mariusza Folcika, Komendanta Miej-
skiego Policji w Krośnie inspektora Leszka 
Buryłę, radnego powiatu krośnieńskiego 
Józefa Beka, wnuczkę pp. Krukierków 
Panią Krystynę Marek i prawnuczkę Mag-
dalenę, nauczycieli, nauczycieli emerytów, 
pracowników obsługi, a przede wszystkim 
uczniów szkoły. Przypomniała także histo-
rię pp. Krukierków, nauczycieli ze szkoły 
w Równem i okoliczności ich tragicznej 
śmierci.

20 lat temu w 2002 roku z inicjatywy 
ówczesnego dyrektora szkoły w Równem 
Zbigniewa Kowalika uroczyście nadano 
patronat szkole, a na patronów wybrano 
pp. Marię i Michała Krukierków, bardzo 
zasłużonych dla szkoły i społeczności  
w Równem w okresie międzywojennym. 
Po gratulacjach i życzeniach składanych 
na ręce Pani Dyrektor rozpoczęła się część 
artystyczna. Uczniowie wystąpili z przed-
stawieniem pt. „Jacy by byli, gdyby dzisiaj 
żyli” przygotowaną z nauczycielami szkoły 
według scenariusza nauczycielki Beaty 
Bek. Pięknie zaśpiewała dla zebranych na-
uczycielka języka angielskiego ze Szkoły w 
Równem p. Barbara Klecha. Po występach 
zaproszeni goście udali się na poczęstu-
nek do Domu Ludowego. Hala sportowa, 
w której odbywała się uroczystość była 
pięknie przystrojona, a poszczególne klasy 
przygotowały na tablicach prezentacje  
z aktualnościami klasowymi. Wszystko 
było perfekcyjnie przygotowane.

Krystyna Boczar-Różewicz
Fot. str. 15

Zakończono prace związane z budową i modernizacją dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w Jasionce, Równem i Na-
dolu. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 135 200,45 zł, 
z czego 110 000,00 zł zostało pozyskane ze środków Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych. Wkład własny Gminy Dukla to 25 200,45 zł. 

Wykonawcą zadania była firma Adam Kargul „CAR-
-BRUK”. Zrealizowane inwestycje drogowe nie tylko ułatwią 
maszynom dojazd do gruntów rolnych, ale także wpłyną bez-
pośrednio na jakość życia mieszkańców tych miejscowości.

Łukasz Piróg  - Zastępca Burmistrza Dukli 
Fot. str. 15

Występy uczniów podczas uroczystości 20 lecia nadania imienia Marii i Michała Krukierków  
szkole w Równem
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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

REGULAMIN 

Powiatowego 
Konkursu Plastyki 

Dzieci i Młodzieży –
Eliminacje gminne -  

„Moje Boże Narodzenie”

I. Organizator Konkursu: 
 Starostwo Powiatowe w Krośnie, Zespół Szkół w Iwoniczu, 

Ośrodek Kultury w Dukli

II. Cel konkursu i temat:
Celem konkursu jest poszukiwanie młodych talentów z terenu 

powiatu krośnieńskiego oraz rozbudzanie poczucia piękna i przy-
gotowanie do odbioru sztuki. 

Temat „Moje Boże Narodzenie” – temat bardzo szeroki, po-
zwalający dzieciom i młodzieży wyzwolić inwencję twórczą. 

III. Warunki uczestnictwa 
1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawo-

wych oraz uczestników zajęć pozaszkolnych w wieku od 7 do 15 
lat z terenu GMINY DUKLA, 

REGULAMIN 
XVI GMINNY KONKURS  
na najpiękniejszą szopkę 
bożonarodzeniową oraz stroik świąteczny 

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych 
z terenu gminy Dukla. 

Technika wykonania prac oraz forma jest dowolna. 
Prace wykonane wyłącznie z materiałów naturalnych otrzy-

mają wyższą ocenę. 
Prace mogą być zbiorowe i indywidualne. 
Każda praca powinna być dokładnie opisana oraz dołą-

czona do niej zgoda RODO (prace bez karty zgłoszenia i zgody 
RODO nie będą oceniane )

Prace należy składać do 5 grudnia 2022 w godzinach od 8.00 
do 16.00 w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej. 

Prace oceniać będzie komisja powołana przez organiza-
tora w II kategoriach plastycznych:

a) szopka Bożonarodzeniowa
b) stroik Świąteczny

kategorie wiekowe: 
Kat. I – kl. I-III Kat. II – kl.IV-VI Kat. III – kl. VII-VIII 

IV – szkoły średnie V- dorośli
Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej (www.

ok.dukla.pl) 8 grudnia.
Uwaga !!! Prace z nagrodami prosimy odebrać do 20 grud-

nia w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli 
ul. Trakt Węgierski 38. Prace (SZOPKI) zakwalifikowane do 
Konkursu Międzynarodowego zostaną dostarczone do Mu-
zeum Historycznego - Pałac w Dukli przez Ośrodek Kultury.

KARTA ZGŁOSZENIA  
(umieszczona wraz ze zgodą RODO przy pracy)

Imię Nazwisko …………………………...............…..…………
Miejscowość / szkoła …………………….........………………..
Kategoria plastyczna …………………........……………………
Kategoria wiekowa ………………………………………………
Numer telefonu ………………………………………..…………
Nazwa szkoły, placówki ………………………………….………

Zgoda RODO
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach 
promocji wydarzenia.

 Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach 
www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury  
i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

…………………………………………..
Podpis opiekuna prawnego 

2. Format prac nie powinien prze-
kraczać 50 x 70 cm. 

3. Technika prac dowolna: malar-
stwo, rysunek, grafika na papierze. 

4. Prac nie należy oprawiać i zaopa-
trywać w passe partout. 

5. Prace przestrzenne będą 
wykluczone 

6. Każda praca powinna być opi-
sana czytelnie na odwrocie i zawierać: 

a. imię i nazwisko, 
b. wiek, klasa, kategoria
c. nazwa i adres szkoły, placówki,  
nr telefonu, 
d. imię i nazwisko nauczyciela/
prowadzącego, 
e. adres e-mail oraz nr telefonu 
uczestnika. 

7. Uczestnictwo w konkursie jest 
jednoznaczne z akceptacją warunków 
konkursu. 

8. Udział w konkursie jest do-
browolny, jednakże dostarczenie karty 
zgłoszenia oraz prac na konkurs uważane 
będzie za uznanie warunków niniejszego 
regulaminu, w tym wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych oraz nie-
odpłatne publikowanie wizerunku w celach 
informacyjnych i promocyjnych.

9. Administratorem danych osobowych 
jest Starostwo Powiatowe w Krośnie.

10. Więcej informacji można uzyskać 
pod nr tel. 662054407

IV. Miejsce i termin składania prac 
konkursowych 

Prace należy składać w siedzibie 
Ośrodka Kultury w Dukli do 19 grudnia 
2022r, do godziny 17.00.

V. Ocena prac konkursowych: 
1. Złożone prace będzie oceniać 

powołana przez organizatora Komisja 
Konkursowa. 

2. Prace będą oceniane w następują-
cych kategoriach: 

a. klasy I-III Szkoły Podstawowe 
b. klasy IV-VI Szkoły Podstawowe 
c. klasy VII-VIII Szkoły 

Podstawowe 
VI. Zakończenie konkursu 
Wybrane prace (przez komisje elimi-

nacyjną) zostaną przesłane do konkursu 
powiatowego.

O wynikach i dokładnym terminie 
podsumowania konkursu uczestnicy po-
informowani zostaną telefonicznie lub 
e-mailowo. 

Organizator zaplanował podsumo-
wanie konkursu 9 stycznia 2023 roku 
o godz. 11.00 w Zespole Szkół w Iwoni-
czu, gdzie zostaną przyznane nagrody  
i wyróżnienia. 

Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza do wzięcia udziału

w XIV Gminnym Konkursie 
Kolęd i Pastorałek

• Celem konkursu jest podtrzymywanie i popularyzacja bogatych tradycji 
narodowych oraz zachowanie od zapomnienia starych kolęd i pastorałek.

REGULAMIN
1. Termin i miejsce: Konkurs odbędzie się 10 stycznia (wtorek) 2023 r. w sali 

kinowo-teatralnej OK w Dukli o godz. 9.00 
2. Warunkiem dopuszczenia do konkursu będzie prawidłowo wypełniona orygi-

nalna karta zgłoszenia oraz zgoda RODO, podpisana przez rodzica lub opiekuna praw-
nego, dostarczona osobiście lub na mail: norbert@dukla.pl (skan lub foto) w terminie do 
5 stycznia 2023 r. do godziny 15:00

3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do wykonania jednej kolędy lub 
pastorałki. 

4. Do konkursu dopuszcza się solistów i zespoły wokalne (co najmniej 3 wokali-
stów/wokalistek w jednym zespole) z gminy Dukla z akompaniamentem lub podkładem 
muzycznym - (format audio lub mp3). 

5. Kryteria oceny: Komisja oceniać będzie autentyczność utworów, poziom wy-
konania, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny prezentacji. W kategorii I i II 
komisja weźmie również pod uwagę strój, przebranie świąteczne oraz ogólną oprawę 
utworu. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

a) soliści b) zespoły (co najmniej 3 osoby) 
kat. I - do klasy „0” włącznie,
kat. II - kl. I, II, III, 
kat. III - kl. IV, V, VI,
kat. IV - kl. VII i VIII,
kat. V - szkoły średnie i dorośli, 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Uwaga!!! Laureaci 1, 2 i 3 miejsca zostają nominowani do VIX MIĘDZYG-
MINNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK, który odbędzie się 13 stycznia 
2023r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury – więcej na www.ok.dukla.pl

Kategoria „zespół” powstanie w odrębnych kategoriach wiekowych w przypadku gdy 
zgłoszeń będzie więcej niż 4, w poszczególnych grupach wiekowych. W innym przy-
padku będzie jedna kategoria „zespół” bez względu na wiek uczestników. 

Karta zgłoszenia - XIV GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 
DUKLA 2023

Nazwisko i imię .....................................................................................
Tytuł utworu........................................................................................... 
Kategoria ............................................................................................... 
Placówka delegująca..............................................................................
Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu. .................................................

Zgoda RODO
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kul-

tury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.
• Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kul-

tury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji 
wydarzeń kulturalnych.

• Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

………………………………………………………
Podpis prawnego opiekuna/rodzica
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O cmentarzu dukielskim słów kilka cz. 2

W 1789 roku wydany został patent 
tolerancyjny dla Żydów, w którym zezwo-
lono każdemu zborowi izraelickiemu na 
posiadanie własnego cmentarza oraz na-
bycie gruntu dla jego założenia. Izraelicki 
pogrzeb miał odbyć się w miejscu śmierci 
zmarłego, częste były jednak przypadki, 
że brak było tam cmentarza lub też zgon 

następował w miejscu odległym od domu 
rodzinnego osoby zmarłej. Prawo przewi-
dywało wówczas możliwość transportu 
zwłok, choć szczegółowa regulacja w tym 
zakresie została dokonana w 1874 roku. Już 
wcześniej, bo w 1871 roku, wprowadzono 
tzw. paszporty dla zwłok i zezwolenia wła-
dzy administracyjnej pierwszej instancji 

(właściwego starostwa powiatowego lub 
magistratu), na transport zmarłej osoby, 
które były podstawą do ich przewozu.

Od czasu józefińskich reform cmentar-
nych z końca XVIII wieku istniała praktyka 
chowania zmarłych z powodu zarazy poza 
funkcjonującymi cmentarzami, jednakże 
kwestia ta została formalnie uregulowana 
na drodze ustawodawczej dopiero w roku 
1837 przez ogłoszenie tzw. regulaminu po-
licyjnego dla morowego powietrza. Cmen-
tarz dla takich zmarłych powinien być 
zlokalizowany w odosobnionej okolicy, 
jak najmniej narażonej na działanie wia-
tru, aby nie przenosić choroby. Po ustaniu 
zarazy takie miejsca pochówku obsadzono 
drzewami lub krzewami, zaś na bramie 
umieszczono tablicę z datą wystąpienia za-
razy i dopiskiem, że jest to cmentarz osób 
na nią zmarłych. Osoba zmarła na cholerę 
po trzech godzinach od stwierdzenia zgonu 
powinna być przewieziona do domu przed-
pogrzebowego, a następnie pochowana 
w ciągu 24 godzin. Przeważnie jednak  
w takich sytuacjach pogrzebu dokonywano 
z pominięciem domu przedpogrzebowego, 
który nie zawsze też znajdował się na 
cmentarzu. Zabronione było wyprowadza-
nie na miejsce pochówku z kościoła lub 
cerkwi zwłok osób zmarłych w ten sposób.

Niebawem po założeniu Dukli w pierw-
szej lokacji, utworzono też miejscową pa-
rafię i na Przedmieściu Niższym, zwanym 

Śpiewali w obcych językach
XV Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

17 listopada br. w sali kinowo – teatralnej Ośrodka Kultury  
w Dukli odbył się XV Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycz-
nej. Komisja w składzie: Jolanta Przybyła, Irena Ziemba, Małgo-
rzata Walaszczyk – Faryj oraz Kornela Mistachowicz nagrodziła  
i wyróżniła następujące osoby:

KAT. I
1. miejsce – Patryk Ziemiański (ZSM w Krośnie)
2. miejsce – Wiktoria Peszko (GCKCIS w Chorkówce)
3. miejsce – Jakub Kwaśnicki (SP w Dukli)
Wyróżnienia: Martyna Kiełtyka (GCKCIS w Chorkówce),  

Susanna Chochlar (ZSM w Krośnie),
Emilia Michalak (SP w Jasionce)

KAT. II :
1. miejsce – Maja Serwińska (GCKCIS W Chorkówce)
2. miejsce – Jan Janocha (SP w Dobieszynie)
3. miejsce – Hanna Przymusińska (ZSM W Krośnie)
Wyróżnienie: Maria Uliasz (SP w Dukli)

KAT. III:
1. miejsce - Maria Błaszczyk (ZS Muzycznych w Krośnie)
2. miejsce – Kinga Wójcik (SP w Łężanach)

3. miejsce – Zofia Baran (ZP w Dukli), Ivo Chudy (SP  
w Iwoniczu)

KAT. ZESPOŁY:
1. miejsce – zespół „SONG” (PSP w Krościenku Wyżnym)
2. miejsce - zespół „DUKIELSKIE RUSAŁKI” – (Studio Wo-

kalne – OK Dukla)
KAT. IV

GRAND PRIX – Magdalena Rogowska (Studio Wokalne – 
Krzysztof Zajdel)

1. miejsce – Marcelina Albrycht (Indywidualnie), Milena Za-
jąc (Michalicki ZSP)

2. miejsce – Zuzanna Niebieszczańska (PLSP w Krośnie), Ka-
mila Jaślar (ZSP w Rymanowie)

3. miejsce – Małgorzata Wróbel (LO w Jedliczu)
Wyróżnienie specjalne: Szymon Fil (Michalicki ZSP)
Wyróżnienia: Wiktoria Feruś (LO w Jedliczu), Daria Rajchel 

(PLSP w Krośnie), Łucja Trybus (GCKCIS W Chorkówce), Pau-
lina Półchłopek (GOK w Korczynie), Milena Bogaczyk (ZSP  
w Rymanowie), Natalia Skocz (Studio Wokalne – Krzysztof Zaj-
del), Gabriela Kmon (GOK w Korczynie)

Artur Szajna, fot. str. 14

Rękodzielniczka
 wystawa Marii Bugajskiej Kondrad

3 listopada br. odbył się wernisaż wy-
stawy Marii Bugajskiej Kondrad, „Re-
kodzielniczka”. Wystawa, na której można 
zobaczyć szeroki przekrój technik jakimi 
zajmuje i posługuje się artystka. Składają 
się na nią: malarstwo olejne, prace malar-
skie na papierze, grafiki, rzeźba, ceramika, 
ciuchy projektowane i szyte przez autorkę, 
kukiełki dla dzieci tworzone podczas jej 
warsztatów. To co łączy i spaja prace to ko-
lor – ukochany przez Panią Marię czarny 
oraz przeciwstawnie biel z szarością.

Urodzona w Nysie, z rodzin uciekają-
cych spod Lwowa i z Sanoka. Absolwentka 
PLSP we Wrocławiu oraz absolwentka 
Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie. 
Studia wyższe, jako matka dzieciom, upra-
wiała w Cieszynie, Lublinie i ostatecznie 
z wyróżnieniem ukończyła na Wydziale 
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego  
w 2018 r. Czterokrotna stypendystka Rek-
tora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Artystka – plastyk, malarka, rzeź-
biarka, graficzka, edukatorka, instruktorka 
rękodzieła, działań teatralnych z dziećmi, 
kulturalno- oświatowa z dyplomem CAK, 
animatorka kultury. Od lat wykłada na 

Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Ar-
tystycznego w Woli Sękowej, uczy rzeźby  
i rozwoju kreatywności. Od wielu lat pro-
wadzi warsztaty integracyjne, teatralne, 
teatru lalkowego, edukacyjne, improwiza-
cji, plastyczne i rękodzielnicze w różnych 
ośrodkach państwowych i prywatnych. 
Autorka (scenariusz, reżyseria, scenogra-
fia) kilku spektakli teatralnych z udziałem 
dzieci. Działa głównie z dziećmi z małych 
ośrodków wiejskich, które mają utrudniony 
dostęp do kultury w mieście.

Z wyboru mieszka i tworzy w Atelier 
KRZOKI, w „krzokach” za wsią Stary 
Żmigród, u podnóża Beskidu Niskiego.

 
Wystawy indywidualne:
2022 „m.in. Maria Bugajska Kondrad” 

Galeria Rynek 6, JOKiS Jarosław
2021 „Czarne w Czarnem” akcja arty-

styczna, Opuszczona Wieś Czarne, Beskid 
Niski (to jest moja najważniejsza wystawa 
– dla duchów)

2018 „AKTY w NIEJ” Regionalne 
Centrum Kultury Pogranicza w Krośnie

2018 „P-oszukiwanie SIEBIE” Jasiel-
ski Dom Kultury, Jasło

2017 „TĘCZERŃ 2” Kasztel  
w Szymbarku

2017 „TECZERŃ 1 „ Ośrodek Kultury 
w Dukli

2016 „Do-Tkliwość” MDK w Sanoku
 
Wystawy zbiorowe:
2022 „ULRA PASJE”, Jasielski Dom 

Kultury, Transgranicz Centrum Wymiany 
Kulturalnej w Dukli

2022 „Kobieta”, Galeria Rynek 6, JO-
KiS Jarosław

2020 „tech-stylia”, wystaw artystycz-
nej tkaniny interaktywnej, BWA Krosno

2019 Jesienne Konfrontacje 2019, 
BWA Rzeszów, wystawa pokonkursowa

2019 „Obraz Ukrainy i Polski… „ 
Związek Ukraińców w Polsce, o/Szczecin

2019 V Piotrowskie Biennale Sztuki, 
wystawa pokonkursowa

2018 Najlepsze dyplomy Wydziału 
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego

2018”Miejsce w Czasie”, Muzeum 
Diecezjalne w Rzeszowie

2018 „PLAJA 10-lecie”, Dwór Karwa-
cjanów, Gorlice

2017 „GENIUS SAECULI…artyści w 
hołdzie Magdalenie Abakanowicz”, Gale-
ria r_z/Orz ZPAP, Rzeszów

Anna Lenkiewicz
Fot. str. 14

Warsztaty projektowe 
w Nowej Wsi

W Domu Ludowym w Nowej Wsi cyklicznie odbywają się warsztaty w ramach re-
alizacji zadań pn.: „Koleżanko i kolego, używki to nic dobrego…” oraz „Całoroczna 
kuźnia kreatywności i kultury” dofinansowanych ze środków Gminy Dukla. Warsztaty 
rękodzielnicze i artystyczne, przybliżają m.in. tematykę dawnego tradycyjnego ubioru, 
uczą technik rękodzielniczych i rzemiosł związanych z jego wytwarzaniem oraz wyko-
rzystania tych umiejętności na potrzeby tworzenia współczesnych elementów garderoby 
oraz dekoracji wnętrz. Nabyte w trakcie warsztatów umiejętności z zakresu tkactwa, kra-
wiectwa, filcowania, wykonywania elementów pasmanteryjnych, czy ozdób biżuteryj-
nych pozwalają na spojrzenie na tradycję jako źródło inspiracji i swoisty materiał do dal-
szego przetwarzania. Natomiast warsztaty kulinarne przeprowadzane dla najmłodszych 
są doskonałą okazją do ciekawego zagospodarowania wolnego czasu, nabycia nowych 
umiejętności czy rozbudzenia pasji.

Teresa Belcik 
 Prezes Stowarzyszenia „Razem lepiej”

Fot. str. 16

Recepta na piękne życie
11 listopada 2022 roku nasza koleżanka Halina Adamczuk – pani profesor od 

matematyki z dukielskiego liceum świętowała 90 urodziny. 

Kochana Halinko mija 90 lat Twojego 
dobrego, pełnego empatii życia. To wielki 
i błogosławiony dar, którym Stwórca Cię 
obdarzył i pozwolił przekroczyć granicę 
ludzkiego bytowania na ziemi, czyli sie-
demdziesięciu, osiemdziesięciu lat.

Zamiast ckliwego, sentymentalnego 
panegiryku przekazujemy Ci urodzinową 
kartkę z życzeniami – wspomnieniami, 
a przewodniczyć nam będzie noblistka, 
nasze dobro narodowe Wisława Szym-
borska, która napisała dla Ciebie wiersz 
pt. „Liczba Pi”, wiersz pełen podziwu dla 
Twoich umiejętności matematycznych, ale 
też humanizmu, postawy, która w centrum 
stawia zawsze człowieka. Ten utwór pasuje 

ryzowania przekłada się zawsze na praw-
dziwy wizerunek interlokutora, pozwala 
stanąć w prawdzie i ocenić właściwie, bez 
kategoryzowania, hipokryzji i łatwego po-
cieszenia osób, które oczekują na pomoc  
i radę.

Halinkę dostojną Jubilatkę i Wisławę 
Szymborską, noblistkę łączy niesłychane 
poczucie humoru, które chroni przed wpa-
daniem w różne psychiczne dołki, wyobco-
waniem, ale też przed egotyzmem. 

Droga Przyjaciółko, dostojna Jubilatko, 
wzorze metra z Serres, niech oprawione  
w trójkąt zielone oko Boga strzeże Cię 
wraz z wszędobylskimi aniołami, obdarza 
zdrowiem i nie zabiera „głowy”. 

Ad multos annos!
Życzą Ci z całego serca pod przewod-

nictwem Tereni Szpyt przyjaciele z Liceum 
Ogólnokształcącego w Dukli

Fot. Stanisław Lis i Maria Walczak 
 str. 14

do Twojej osobowości, jak perfekcyjnie 
uszyty kostium.

„Podziwu godna liczba Pi – 3,141” 
- myślimy, że zachęcimy Państwa do prze-
czytania i przemyślenia tego wiersza.

Postrzegamy wiele cech, które łączą 
Wiesławę Szymborską i Halinę Adamczuk.

Po pierwsze – podobieństwo fizyczne, 
ten sam owal twarzy, przenikliwe spojrze-
nie i uśmiech: tajemniczy, dobroduszny  
i serdeczny. 

Po drugie – dwa zmysły, czyli wzrok  
i słuch, które obie panie umiały doskonale 
wykorzystać w relacjach międzyludzkich. 
Umiejętność słuchania i patrzenia na dru-
giego człowieka bez uprzedzeń i katego-
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Październikowe spotkania muzealne

Zielono mieć chcemy - więc sadzimy

Rozpoczęcie budowy kolektora w Wietrznie

Gości przywitał Janusz Fic - 
prezes Krośnieńskiego Holdingu 
Komunalnego

Głos zabrał burmistrz Dukli  
Andrzej Bytnar

Pierwsze wbicie łopaty pod kolektor w Wietrznie

Fragment wystawy

Materiały i narzędzia przygotowane do pracy Uczestniczki prac zasłużenie odpoczywają
Fot. [arch. SMR „Równianie”]

Uczestnicy wystawy Fot. terazKrosno.pl

Fot. Krystyna Boczar-Różewicz

Październikowe Spotkanie Muzealne
w kręgu I wojny światowej w dukielskim Muzeum

26 października 2022 r. w Muzeum 
Historycznym-Pałac w Dukli odbyło się 
Spotkanie Muzealne dotyczące I wojny 
światowej w Karpatach. W pierwszej 
części spotkania odbyły się prelekcje: 
prof. Andrzeja Olejki „Cud nad Sanem? 
Dlaczego nie odblokowano Twierdzy Prze-
myśl” oraz Mirosława Mazurka i Artura 
Hejnara „Pobojowiska z okresu I wojny 
światowej na przykładzie badań archeolo-
gicznych na górze Manyłowa (Łysy Wierch) 
k. Baligrodu”. 

Sylwetki prof. Andrzeja Olejki nie 
trzeba specjalnie przedstawiać. Wielo-
krotnie gościł w naszym Muzeum, jego 
wykłady cieszą się popularnością. Profesor 
specjalizuje się w historii wojskowości, 
problematyce lotniczej i okresie Wielkiej 
Wojny w Karpatach. Drugą prelekcję 
dotyczącą badań archeologicznych pobo-
jowiska z okresu I wojny światowej wy-
głosili Mirosław Mazurek i Artur Hejnar. 
Mirosław Mazurek, z zawodu archeolog, 
jest wiceprezesem Fundacji Badań nad 
Dziedzictwem Kulturowym. Główne jej 
cele to badania naukowe, realizacja pro-
jektów związanych z ochroną zabytków 
oraz prowadzenie działalności kulturalnej. 
Wszelkim działaniom fundacji towa-
rzyszy idea promocji ochrony zabytków  
i edukacji w obszarze dziedzictwa i wiedzy 

historycznej. Natomiast Artur Hejnar jest 
wiceprezesem Stowarzyszenia Eksplora-
cyjno-Historycznego „Galicja”, którego 
członkowie współpracują z archeologami 
podczas badań na górze Manyłowej. Trzeba 
zaznaczyć, że działalność Stowarzyszenia 
„Galicja” to nie tylko poszukiwanie okru-
chów przeszłości za pomocą detektorów 
metali, ale także opieka nad cmentarzami 
wojennymi, miejscami pamięci oraz pro-
wadzenie działalności edukacyjnej, m.in. 
poprzez przygotowanie wystaw w Izbach 
Pamięci w Sieniawie (k. Przeworska)  
i w Baligrodzie. Ostatnim punktem spo-
tkania był wernisaż wystawy czasowej 
„Karpackie okruchy Wielkiej Wojny”. 
Wystawa militariów ze zbiorów Stowarzy-
szenia Eksploracyjno-Historycznego „Ga-
licja”. Na wystawie zobaczyć możemy 
kolekcję bagnetów, manierek, menażek,  
a także guzików, odznak i innych pamią-
tek wybranych spośród zbiorów członków 
stowarzyszenia. Ciekawostką są militaria  
(w tym klamra i nieśmiertelnik) znalezione 
w dniu 13 sierpnia br. podczas akcji poszu-
kiwawczej w Tylawie - Dziale Tylawskim, 
gdzie Stowarzyszenie posiada wszystkie 
niezbędne pozwolenia do prowadzenia 
akcji za pomocą detektorów metali. Po-
szukiwania zostały zarejestrowane kamerą 
autorskiego programu Adama Sikorskiego 

„Było nie minęło”. Kronika zwiadowców 
historii”. Przedmioty te mogły być utra-
cone przez żołnierzy z 39 węgierskiego 
pułku piechoty c.k. armii, którzy tam 
walczyli w dniach 27 i 28 grudnia 1914 r.,  
a więc przetrwały w ziemi ponad 107 lat, są 
takimi okruchami, śladami Wielkiej Wojny 
i niemymi świadkami tych wydarzeń. 
Walki na Dziale Tylawskim i okolicznych 
wzniesieniach toczone były podczas du-
żych opadów śniegu i bardzo niskiej tem-
peraturze. W dniu 26 grudnia 1914 r. pozy-
cję zajęły tam kompanie z 39 węgierskiego 
pp., które wyparte zostały dnia następnego 
przez atakujące wojska rosyjskie. Próby 
podejmowanych kontraktów w dniu 28 
grudnia zakończyły się niepowodzeniem, 
w trakcie jednego z nich wróciło tylko 
15 z 200 żołnierzy austro-węgierskich.  
W rezultacie 39 pp. przez Przełęcz Du-
kielską wycofał się do Stropkowa. Kolejną 
ciekawostką, związaną w pewien sposób  
z wojną, są wielkie manewry cesarskie 
które odbyły się w Stropkowie we wrześniu 
1911 r. Generalnym założeniem manewrów 
było zajęcie Przemyśla przez nieprzyja-
cielską armię północną i natarcie na armię 
południową cofającą się wedle ustalonego 
planu na południe. Głównym zadaniem 
wojsk uczestniczących w ćwiczeniach było 
zajęcie-obrona Przełęczy Dukielskiej oraz 
transport różnych towarów, środków przez 
nią. Wojsko po stronie galicyjskiej rozlo-
kowano w pasie na linii: Nowy Żmigród-
-Dukla-Rymanów. Manewry rozpoczęły 
się 12 września na Przełęczy Dukielskiej, 
bitwy rozstrzygające odbyły się do dnia 
15 września na południowym stoku Kar-
pat. Manewry zaliczono do udanych. Na 
ich pamiątkę wydano medale okoliczno-
ściowe. Kolekcję takich medali, możemy 
zobaczyć na wystawie. Uzupełnieniem 
wystawy są mapy, fotografie, reprodukcje 
pocztówek głównie z terenów Przełęczy 
Dukielskiej. Ciekawa jest również kolekcja 
pocisków - szrapneli, wśród nich możemy 
zobaczyć przekroje wewnętrzne tych poci-
sków. Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli 
składa serdeczne podziękowania Panom: 
Arturowi Hejnarowi, Piotrowi Kubitowi, 
Piotrowi Bekowi, Hubertowi Teleszowi, 
Ryszardowi Ćwiąkale, Jakubowi Kenarowi 
za zaangażowanie i wypożyczenie ekspo-
natów ze swoich kolekcji. Wystawa będzie 
czynna do początku przyszłego roku. Ser-
decznie zapraszamy.

Mateusz Such 
Fot. str. 13

IV Pokaz broni palnej 
historycznej i współczesnej

W Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli 13 listopada br. odbył się „IV Pokaz broni 
palnej historycznej i współczesnej” zorganizowany przez Dukielskie Stowarzyszenie 
Strzeleckie ze współpracy z naszym Muzeum. Wydarzenie to organizowane jest cy-
klicznie i cały czas cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony zwiedzających. Na 
wystawie członkowie Stowarzyszenia zaprezentowali około 50 jednostek broni palnej 
- myśliwskiej i sportowej, zarówno historycznej jak i współczesnej. Zainteresowani mieli 
możliwość zapoznać się z historią poszczególnych typów broni oraz ze sposobem jej 
obsługi. Członkowie Stowarzyszenia udzielali indywidualnie szczegółowych informacji, 
również na temat obowiązujących przepisów dotyczących posiadania broni. Dukielskie 
Stowarzyszenie Strzeleckie ma celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w za-
kresie sportu strzeleckiego i strzeleckiej rekreacji, propagowanie tradycji strzelectwa  
i kolekcjonerstwa broni i militariów, a także zrzeszanie osób zajmujących się strzelectwem 
oraz działalnością kolekcjonerską w zakresie broni, amunicji i militariów. Kolekcjoner-
ski charakter Stowarzyszenia należy rozumieć zgodnie z przepisami o broni i amunicji.  
W pokazie uczestniczyło ok. 300 osób. 

Mateusz Such
Muzeum Historyczne -Pałac w Dukli 

Fot. str. 16
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Rękodzielniczka - wystawa 
Marii Bugajskiej Konrad

Śpiewali w obcych językach

Recepta na piękne życie Szkoła Podstawowa w Równem od 20 lat  
ma patronów

Budowa i modernizacja dróg 
dojazdowych do pól

Pani Halina Adamczuk - 
dostojna Jubilatka

Fot. Maria Walczak, Stanisław Lis

Fot. [arch. OK w Dukli]

Fot. Łukasz Piróg

Droga w Nadolu

Droga w Jasionce

Fot. [arch. OK w Dukli]

Pani Halina Adamczuk z przyjaciółmi

Komisja konkursowa podczas pracy

Uczestnicy wernisażu wystawy

Fragment wystawy

Zespół Dukielskie Rusałki - 
II m. kat. zespoły

Uczestnicy Jubileuszu 90. lecia z dostojną Jubilatką

Dostojna Jubilatka z najbliższymi koleżankami i kolegą z pracy

Wnuczka Marii i Michała Krukierków Krystyna Marek z córką Magdaleną 
uczestniczyły w Jubileuszu

Gratulacje od burmistrza Dukli na ręce pani dyrektor

Fot. Krystyna Boczar-Różewicz

Inscenizacja „Jacy by byli, gdyby dzisiaj żyli” w wykonaniu uczniów 
SP w Równem

Okazjonalny tort i życzenia od uczniów dla pani dyrektor

Najlepsze życzenia z piękną przyrodą podkarpacką 
ślą turystki

Krysia, Ewka i dwie Marysie 
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I Podkarpacka Liga 
Młodziczek

Podkarpacka Liga Młodzika 
Młodego

O puchar dyrektora MOSiR

Karolina Szczepanik  
i Anita Olszyk

Porażka w ostatnim meczu rundy

Pokaz broni palnej i historycznej

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI informuje

Warsztaty projektowe 
w Nowej Wsi

Zawodniczki z trenerem podczas przerwy w meczu

Chłopcy z grupy U-12 z przeciwnikami - tuż przed meczem

Zawodniczki podczas konsultacji 
kadry wojewódzkiej

Fot. [arch. MOSiR Dukla]

Zespół MOSiR Dukla I - zwyciężczynie turnieju „O Puchar Dyrektora MOSiR”

Fragment wystawy. Fot. terazKrosno.pl

Zawodnicy MOSiR Dukla z trenerem Danielem Ożgą

Podczas warsztatów kulinarnych w DL w Nowej Wsi

Pokaz smażenia naleśników

Fo
t. 

[a
rc

h.
 S

to
w

. „
R

az
em

 le
pi

ej
”]

Podkarpacka Wojewódzka 
Liga Młodziczek
I etap rozgrywek

Siatkarki MOSiR Dukla zakończyły I etap rozgrywek Podkar-
packiej Wojewódzkiej Ligi Młodziczek. W pierwszej kolejce nasze 
zawodniczki niepodziewanie uległy zespołowi Karpaty MOSiR Krosno 
II 1:2(24:26, 25:13, 11:15) i pokonały UKS MOSiR Jasło 2:1 (24:26, 
25:12, 15:10). Druga kolejka rozgrywana była w Jaśle. Doznajemy 
dwóch porażek najpierw z Karpaty MOSiR Krosno I 0:2 (18:25, 15:25) 
i UKS MOSiR Jasło 1:2 (21:25, 25:18, 15:9). Ostatnia kolejka odbyła 
się w Dukli w hali MOSiR-u. W pierwszym meczu nasze zawodniczki 
wzięły srogi rewanż na Karpatach MOSiR Krosno II za porażkę w pierw-
szym meczu i zwyciężyły rywalki 2:0 (25:16, 25:9). W ostatnim meczu 
ponownie ulegamy Karpaty MOSiR Krosno I 0:2 (13:25, 18:25). Wyniki 
w pozostałych meczach sprawiły, że nasz zespół zakończył rozgrywki 
na 2. miejscu w swojej grupie co dało bezpośredni awans do kolejnego 
etapu rozgrywek. Za zawodniczkami kapitalne sety, ale również takie, 
z których należy wyciągnąć wnioski. Pracujemy dalej by w kolejnych 
spotkaniach prezentować się z jeszcze lepszej strony.

Skład zespołu w lidze:
Klaudia Długosz, Dominika Jakieła, Urszula Jakieła, Karolina 

Szczepanik, Klaudia Bałuta, Magdalena Piróg, Izaleba Szczepanik, 
Lena Gulba, Wiktoria Konop, Roksana Bazan, Anita Olszyk.

Damian Leśniak, fot. str. 16

Karolina Szczepanik  
i Anita Olszyk 
konsultacjach kadry wojewódzkiej 

Na początku listopada br. dwie nasze zawodniczki: Ka-
rolina Szczepanik i Anita Olszyk wzięły udział w konsulta-
cjach kadry wojewódzkiej w piłce siatkowej. Dziewczyny 
mogły zaprezentować swoje siatkarskie umiejętności przed 
trenerami kadry wojewódzkiej.

Gratulacje dla Anity i Karoliny !!!!
Damian Leśniak, fot. str. 16

Podkarpacka Liga 
młodzika młodszego 
– remisujemy

Chłopcy z grupy U-12 remisują na własnym stadionie  
z oddziałem akademii Lecha Poznań z Tarnobrzega. Pierw-
sza połowa minęła nie po naszej myśli, brakowało lepszego 
wykończenia pod bramką przeciwnika, a sami popełnia-
liśmy błędy, które kosztowały nas utratę dwóch bramek.  
W drugiej połowie nasi chłopcy pokazali charakter i potra-
fili odwrócić losy meczu doprowadzając do remisu. Mecz 
ostatecznie zakończył się sprawiedliwym remisem.

Skład naszej druzyny: Szwast Oliwier- Zimny Alan, 
Bik Szymon, Bobula Kornel, Bargiel Zbigniew – Pelczar 
Michał, Pilarski Jakub, Kevin Patla – Aszklar Hubert, 
Szczurek Mateusz, Głowacki Igor, Rąpała Krzysztof, 
Krowicki Kacper, Zygmunt Sebastian,

 
Mecz z wcześniejszej kolejki:
Stal Rzeszów II – MOSiR Dukla 10:1. Jedyną bramkę 

strzelił Aszklar Hubert.
Daniel Ożga 

Fot. str. 16

Porażka w ostatnim  
meczu rundy

Podczas ostatniego meczu z Sokołem Nisko Zespół 
MOSiR Dukla przegrał 8:4. Bramki strzelili: Hubert Asz-
klar – 3 i Michał Pelczar 1. Niestety nasz przeciwnik strze-
lił dwa razy tyle bramek co nasz zespół. 

Skład zespołu: Oliwier Szwast, Alan Zimny, Zbi-
gniew Bargiel, Kornel Bobula, Szymon Bik, Michał Pel-
czar, Michał Chłap, Kevin Patla, Hubert Aszklar, Jakub 
Pilarski, Igor Głowacki, Franciszek Gac, Franciszek 
Marosz, Krzysztof Rąpała, Mateusz Szczurek.

Daniel Ożga, fot. str. 16

O puchar Dyrektora 
MOSiR
Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt

Już po raz VII w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli 
odbył się “Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt o puchar Dyrek-
tora MOSiR“. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 10 zespołów. 
Kilkugodzinna rywalizacja wyłoniła zwycięzców, a okazał się nim nasz 
zespół MOSiR Dukla I w składzie: Kamila Jędrzejczak, Zuzanna Ma-
ślanka, Inga Gumienny, Karolina Szczepanik, Lena Szyszlak, Anita 
Olszyk. Dziewczyny zwyciężyły we wszystkich swoich meczach. Nasz 
drugi zespół, który zagrał w składzie: Martyna Żurowska, Wiktoria 
Romańczyk, Emilka Bik, Amelia Maślanka, Amelia Kucharska, Sara 
Zimny zajął miejsce VII. Pamiątkowe dyplomy, puchary, nagrody indy-
widualne w tym dla najlepszej zawodniczki turnieju – Karoliny Szczepa-
nik – wręczył dyrektor MOSiR Dukla Michał Szopa.

Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. MOSiR Dukla I
2. Karpaty MOSiR Krosno I
3. Karpaty MOSiR Krosno II
4. UKS Dębowiec
5. UKS MOSIR Jasło I
6. MOSiR Dukla II
7. Szkoła Podstawowa Korczyna
8. Szkoła Podstawowa Jedlicze
9. Szkoła Podstawowa Iwonicz
10. UKS MOSiR Jasło II

Krzysztof Belczyk, fot. str. 16 
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Zakończyła się realizacja projektu 
pt. „Wykonanie ścianki wspinacz-
kowej w hali sportowej MOSiR 
w Dukli” w ramach którego została 
wykonana ścianka wspinaczkowa w 
hali sportowej MOSiR w Dukli, która 
jest już gotowa do użytku. Kształt 
ściany wspinaczkowej tworzą trój-
wymiarowe formacje. Powierzchnia 
użytkowa ścianki wspinaczkowej 
wynosi 105 m2 i zawiera: formacje 
pionowe, formacje lekko przewie-
szone, formacje mocno przewieszone. 
Takie ukształtowanie ściany pozwala 
na ułożenie ciekawych, urozmaico-
nych dróg wspinaczkowych o różnym 
stopniu trudności. Ze ściany mogą 
skorzystać użytkownicy w różnym 
wieku oraz z różnym doświadczeniem 
wspinaczkowym. 

Ściana została wyposażona w 8 
struktur oraz chwyty wspinaczkowe 
o różnych kształtach, wielkościach 
i kolorach. W ramach wyposaże-
nia ścianki zostały zakupione liny, 
ekspresy, przyrządy asekuracyjne, 
uprzęże w różnych rozmiarach oraz 
kaski.

Dzięki realizacji zadania stwo-
rzono nowy obiekt infrastruktury,  

Ścianka wspinaczkowa w hali MOSiR 
w Dukli

Zabezpieczenia dla korzystających ze ścianki wspinaczkowej 
w MOSiR Dukla

z którego przede wszystkim będzie 
korzystała lokalna społeczność za-
mieszkała na terenie Gminy Dukla 
i Lokalnej Grupy Dzialania „Kraina 
Nafty”. Wielu z mieszkańców po 
raz pierwszy będzie miało styczność  
z tego typu infrastrukturą turystyczno-
-rekreacyjną, gdyż na terenie Gminy 
jest to pierwszy obiekt tego typu. 

Projekt pn. „Wykonanie ścianki 
wspinaczkowej w hali sportowej 
MOSiR w Dukli” zrealizowany zo-
stał przez Gminę Dukla, w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdroże-
nie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego  
w ramach inicjatywy LEADER: obję-
tego programem w zakresie „Rozwoju 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekre-
acyjnej, lub kulturalnej”, Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na la ta 
2014-2020. Wartość całego projektu 
wyniosło 218 940,00 zł w tym dofi-
nansowanie 113 261,00 zł. 

Paweł Puchalik 
Fot. Michał Szopa, str. 28

Towarzystw o Sportowe 
„PRO FAMILIA”

 KOMUNIKAT KOŃCOWY

Drużyna Old Boy Nowy Sącz w kategorii amatorskiej do 
21 lat, oraz drużyna GOSiR Jedlicze Teodorówka w kategorii 
amatorskiej powyżej 21 lat wygrały XXI Międzynarodowy Ro-
dzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej PRO-FAMI-
LIA CUP 2022.

W tegorocznej edycji wzięło udział 18 drużyn z wojewódz-
twa podkarpackiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, 
oraz dwie drużyny zagraniczne z Słowacji/ Skamat Krajne Cerne, 
Ukrainy/ Pogoń Charków

Mecze rozgrywano na dwóch obiektach sportowych, kategoria 
amatorska rodzic + dziecko do 21 lat w Szkole Podstawowej w 
hali widowiskowo- sportowej GOSiR Jedlicze, kat. amatorska 
powyżej 21 lat w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Ustrobnej

Zgodnie z regulaminem w każdej drużynie było co najmniej 
dwóch spokrewnionych zawodników.

Najliczniejszą rodziną, mającą w składzie ojca z dwoma sy-
nami przywiozła drużyna Moszczanka Moszczenica- rodzina 
Brach, w składzie wystąpiło także dwóch braci. W trzyosobowym 
składzie wystąpił zespół Sześciopaczki z Brzostka matka Paulina 
z córką Wiktorią i synem Kacprem Szymańscy, oraz drużyna Fo-
toHurt Rzeszów bracia Michał, Marcin, Tomasz Środa.

Cztery drużyny: SKS Kopytowa,Charków/ Ukraina,Watacha 
Nowy Sącz, Stamar Krajne Cerne/ Słowacja miało w składach 
po dwie rodziny dwuosobowe. Pozostałe 11 drużyn wystąpiło  
w dwuosobowych składach

Turniej otworzył Prezes T.S. Pro- Familia Jerzy Kaleta 
wspólnie z Dyr. GOSiR Jedlicze Wojciechem Florczakiem 
którzy powitali Honorowych gości w osobach posła Parlamentu 
Europejskiego Pana Bogdana Rzońcę, Przewodniczącego Sej-
miku Województwa Podkarpackiego Pana Jerzego Borcz, Redak-
tor ITV Południe Karolinę Ręczkowicz oraz red. Radia Rzeszów 
Stanisław Jagiełło, dyr. Szkoły Podstawowej w Ustrobnej Panią 
Joannę Nowak, radnego powiatu krośnieńskiego Andrzeja Dziu-
gana, Wójta Gminy Wojaszówka - Sławomira Stefańskiego

W imieniu zaproszonych gości głos zabrał przewodniczący 
Sejmiku województwa podkarpackiego pan Jerzy Borcz który 
pożyczył wszystkim uczestnikom wspaniałych emocji, cudow-
nych wrażeń, niech wygra najlepszy, choć wszyscy biorący udział 
są już wygranymi, bo samo uczestnictwo jest już zwycięstwem. 
Poseł Parlamentu Europejskiego Pan Bogdan Rzońca również w 
swym krótkim wystąpieniu pozdrowił wszystkich uczestników 
turnieju. Przyznał, że cieszy się takimi spotkaniami, takimi sukce-
sami, pożyczył wszystkim sportowej rywalizacji

Po rozegraniu meczów w grupach eliminacyjnych, dwie naj-
lepsze drużyny z każdej z grup awansowały do półfinałów.

Wyniki półfinałów i finałów:
Kategoria amatorska rodzic + dziecko do 21 lat:
Old Boy Stary Sącz – Szybkie Trzy Zero Bielsko Biała 2:1 

(15:9; 14:16, 15:9 ) 
Feniks Leżajsk II – Volleyball Team Bratkówka 2:1 

(15:12;11:15; 15:6 )

Mecz o trzecie miejsce: Szybkie Trzy Zero Bielsko Biała - 
Volleyball Team Bratkówka 2:1 ( 23: 25; 25: 22;15:10 )

Finał: Old Boy Stary Sącz - Feniks Leżajsk II - 2:0 (25:`12; 
25:21 ) 

Skład zwycięskiej drużyny:Jan Burda opiekun, trener pro-
wadzący drużynę, Przemysław Ogorzały, Jakub Ogorzały, Ka-
mil Niewczas, Mateusz Piwowar, Przemysław Wróbel, Adrian 
Potoniec,Maciej Jodłowski,Kacper Kluska, Mateusz Głód.

Kategoria amatorska rodzic + dziecko powyżej 21 lat:
Mecze półfinałowe:
Foto- Hurt Rzeszów- Feniks Leżajsk 2: 0 ( 15:11;15:11 ) 
GOSiR Jedlicze Teodorówka – Zaborovia Zaborów 2:0 

(15:10;15:10 )
Mecz o trzecie miejsce: Feniks Leżajsk - Zaborovia Zaborów 

2:0 (15: 08;15:190)
Finał:  GOSiR Jedlicze Teodorówka - Foto Hurt Rzeszów -  

2: 0 ( 16:15; 15:13 )
Skład zwycięskiej drużyny: Konrad Piróg, Łukasz Orzecho-

wicz,Ernest Teper, Krzysztof Teper,Kacper Szczygieł,
Piotr Zieliński,Patryk Majewski

Drużyny które zajęły I, II, III miejsca w kategorii do 21 lat oraz 
powyżej 21 lat otrzymały puchary szklane, dyplomy, piłki siat-
kowe, każdy zawodnik drużyny zestaw nagród indywidualnych.

Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali MVP: w kategorii 
amatorskiej do 21 lat Mateusz Piwowar z OLD BOY Nowy Sącz, 
w kategorii amatorskiej powyżej 21 lat Kacper Szczygieł z GO-
SiR Jedlicze Teodorówka

Nagrodę dla najstarszego zawodnika odebrał 69 letni Jan 
Burda z Old Boy Stary Sącz, przyznano także dwie nagrody dla 
najmłodszych:

kat. amatorska rodzic + dziecko do 21 lat- Kacper Markow-
ski z Feniks Leżajsk II – 15 lat, powyżej 21 lat:Mark Zinchenko 
z Pogoń Charków 16 lat

Turniej został dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki,Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Współorganizatorami oraz fundatorami nagród byli: Gmina 
Jedlicze, GOSiR Jedlicze, Gmina Wojaszówka, GOKiR 
Wojaszówka.

Podczas zawodów przeprowadzono zbiórkę charytatywną 
na 5 – letniego Tomasza z Bajd przechodzącego leczenie po 
mózgowym porażeniu czterokończynowym, oraz pracownika 
GOSiR Jedlicze przechodzącego rehabilitację po ciężkim 
udarze

Patronat Honorowy nad turniejem objęli: Prezes PZPS 
Sebastian Świderski, Prezes PWZPS Jacek Szalacha, Poseł 
Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Pani Poseł na Sejm 
R.P. Maria Kurowska, Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Jerzy Borcz, Marszałek województwa podkar-
packiego Władysław Ortyl, Starosta krośnieński Jan Pelczar, Bur-

mistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, Wójt Gminy Wojaszówka 
Sławomir Stefański

Turniej sędziowali: Mariusz Gadzina, Mariusz Pasterz, An-
drzej Such, Paweł Such

Sponsor Generalny: PKN ORLEN S.A.
Projekt współfinansowany: Fundacja PGE, Fundacja Stu-

dencka ,, Młodzi- Młodym , LGD Strzyżów
Sponsorzy główni: RBDiM Krosno, PGNiG Sanok, ZPRE 

Jedlicze, RAF Ekologia, BNP PARIBAS, ,EBA Krosno, JAFAR
Sponsorzy, fundatorzy nagród: Nowy Styl, KROSOFT Kro-

sno, PRiD Krosno, Juna Jasło, Inwest Profil Bajdy, ASA Glass 
Krosno, Remondis KROeko, FAVI Krosno, MAX STONE, Ce-
chini Muszyna, Ośrodek Szkolenia Duet Ustrobna Anna Kielar, 
Piekarnia Żaneta, Sklepy Zielony Koszyk, Iwoniczanka

Fot. okładka tył
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Kalendarium zdarzeń różnych
Z Dukli i okolic

Rzeszów, 27 grudnia 1982 roku. 
(Święta w regionie. Spokojne dni na gra-
nicy. Inf. wł.) W Wigilię, około godziny 20 
próbowaliśmy się połączyć telefonicznie z 
przejściem granicznym w Barwinku. Nie-
stety, mimo wysiłków panienki z między-
miastowej w Rzeszowie oraz telefonistki 
z poczty w Dukli, numer na przejściu nie 
odpowiadał. Jak się okazało — był uszko-
dzony. Uzyskaliśmy jednak połączenie 
z mieszkaniem dowódcy Granicznego 
Punktu Kontroli w Barwinku, mjr. Józe-
fem Jezierskim. — Tu redakcja „Nowin” 
— mamy kłopoty z połączeniem z przej-
ściem. — Chcielibyśmy się dowiedzieć jak 
wygląda Wigilia na granicy. — Jak zawsze. 
Dyżury, dyżury i jeszcze raz dyżury. W tej 
chwili ruch na pewno jest mniejszy. Wró-
ciłem dziś stamtąd około godziny 17. Od-
prawiliśmy niewiele osób. Za to wczoraj, 
23 grudnia, na granicy był tłok. Przez całą 
noc, do rana. Jechali ludzie na święta do 
rodzin, w tym wielu Polaków, zatrudnio-
nych po tamtej stronie granicy. Odprawa 
przebiegała sprawnie. — Kto dziś pełnił 
lub pełni dyżur? Kapitan Bolesław Pruski, 
chorąży Henryk Barut, st. sierżant szta-
bowy Józef Szubrycht, sierżant sztabowy 
Jan Liput, plutonowy Zbigniew Partyka. — 
A z celników? M. in. Adam Szymkowiak, 
Wacław Chłap, Jadwiga Kozubal. — Jak 
wyglądał dzień wigilijny, kiedy obywatel 
major wyjeżdżał z przejścia granicznego? 
— Wspólna, polsko-czechosłowacka cho-
inka, ustawiona w hallu, jasno błyszczała 
kolorowymi światłami i ozdóbkami. Każdy 
w tym dniu jest myślami przy rodzinach, 
znajomych, zasiadających przy wigilijnym 
stole. Złożyliśmy życzenia czechosłowac-
kim przyjaciołom, którzy współpracują  
z nami na co dzień. To są wspaniali koledzy. 
— Wiem. Wasza obopólna współpraca nie 
kończy się na obowiązkach służbowych. 
Podejmujecie wspólnie prace społeczne na 
rzecz środowisk, rozgrywacie od lat różne 
mityngi sportowe. A czego życzyć i wam i 
waszym czechosłowackim kolegom z oka-
zji świąt i zbliżającego się Nowego Roku? 
— Spokojnej służby. — A więc spokojnej 
służby, obywatelu majorze. Proszę również 
o przekazanie polskim i czechosłowackim 
pogranicznikom oraz celnikom, a także ich 
rodzinom, życzenia zdrowia i wszelkiej 
pomyślności. — Dziękuję. (edwi).

Nowiny 1982.12.27 nr 254 

Rzeszów, 12 paź-
dziernika 1983 roku. 
(Ludzie wzorowej służby. 
30 lat w mundurze). Mjr 
JÓZEF JEZIERSKI, 
dowódca granicznej pla-
cówki kontrolnej Wojsk 
Ochrony Pogranicza w 
Barwinku, w wojewódz-
twie krośnieńskim, 14 
września br. ukończył 
30 lat trudnej i odpowie-
dzialnej służby. Czas ten 
minął niepostrzeżenie, 
na skroniach przybyło srebrnych włosów  
i doświadczania w niełatwej przecież pracy 
w granicznej strażnicy. A wszystko zaczęło 
się, jak sam wspomina, zupełnie przypad-
kowo. Do II Liceum TPD w Rzeszowie 
przyjechali podchorążowie z różnych szkół 
oficerskich i na spotkaniu z uczniami star-
szych klas „ogólniaka” agitowali za wstą-
pieniem do uczelni wojskowych. Bez wie-
dzy rodziców zgłosiłem się na ochotnika,  
a dopiero później wyjaśniając powody 
takiej decyzji, uzyskałem przyzwolenie. 
W 1953 roku zostałem słuchaczem Szkoły 
Oficerskiej w Kętrzynie i w 1956 roku tu 
otrzymałem pierwsze gwiazdki. Rozpo-
częła się trudna i odpowiedzialna służba 
w placówkach granicznych. Najpierw na 
ziemiach zachodnich, później w Medyce. 
W swej karierze przeszedłem wszystkie 
szczeble od kontrolera, starszego kon-
trolera do zastępcy i dowódcy GPK. Do-
świadczeń, dobrych i złych wspomnień 
nazbierało się sporo. Z satysfakcją zawsze 
pokazuję znajomym zdjęcie z generałem 
Ludvikiem Svobodą, który często zagladał 
na pola dukielsko – karpackiej wiktorii. 
Odwiedzał znajome miejsca, składał hołd 
poległym w walkach o Przełęcz Dukielską. 
Najtrudniejsze dla mnie i mioch kolegów 
chwile to wszelkie usiłowania naruszenia 
granicy państwowej, czy też jej przekro-
czenia. Bezsennych nocy, czasu spędzo-
nego w marszu trudno byłoby zliczyć. W 
służbie w granicznej placówce kontrolnej 
zdarzają się bowiem i dni „burzliwe”. 
Szczególnie wtedy, gdy turyści starają się 
coś przemycić, liczą na łatwe wzbogacenie 
się, szmuglując towary przeznaczone na 
handel. Chyba sprzyja nam szczęście i za-
wodowa intuicja, bowiem fakty takie z re-
guły są wykrywane od ręki. W taki sposób 
„wpadł” niedawno Anglik, mieszkający we 

Francji, usiłujący wwieźć do naszego kraju 
70 kg różnych wydawnictw w języku pol-
skim o treści antypaństwowej. Wspólnie 
z „pogranicznikami” i służbą celną CSRS 
ujawniliśmy „turystę” wiozącego z Kra-
kowa milionowej wartości ładunek skórek 
ze zwierząt futerkowych i u mieszkańca 
Rzeszowa, wyjeżdżającego na urlop na po-
łudnie Europy też skórki z lisów ukryte… 
w progach samochodu. Okazuje się zatem, 
że idealnych schowków, ani skrytek nie ma. 
Służba w placówce granicznej ma swoje 
blaski i cienie. Szczególnie uciążliwa jest 
w warunkach zimowych, w okresach gdy 
zawieje odetną Barwinek „od świata”  
i z konieczności okresy ostrych dyżurów 
na strażnicy wydłużają się do kilku na-
wet dni. Ale daje też satysfakcję z dobrze 
spełnionego obowiązku, licznych spotkań 
z ciekawymi ludźmi, mężami stanu, poli-
tykami. Wreszcie liczy się uznanie za trud 
i wysiłek. Za 30-letnią służbę w mundurze 
otrzymałem ostatnio Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski. Osobiście cieszy 
mnie fakt, że doczekałem się następców. 
Najstarszy syn już pracuje w jednostce 
MSW, drugi jest na 4 roku podchorążówki 
WOP, najmłodszy, ten z „podstawówki” 
też straszy mamę, że pójdzie w ślady braci. 
No cóż, 30 lat minęło, wkrótce być może 
doczekam zmiany warty. (b). 

Nowiny 1983.10.12 nr 241

Fragment książki Jacka i Joanny 
Koszczan: „Kalendarium zdarzeń różnych 
z Dukli i okolic znalezionych w prasie 
codziennej i innych dokumentach w la-
tach 1940-1990” Zachowano oryginalną 
pisownię.

Mjr Józef Jezierski

3. miejsce w Polsce  
w kategorii 2 gwiazdek
dla Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli 

Podczas Targów TT Warsaw PTAK Expo Show w Nadarzynie Polska Organi-
zacja Turystyczna rozdała nagrody w ramach E-Konkursu na Najlepsze Centrum 
Informacji Turystycznej w Polsce. Kapituła wyłoniła 13 laureatów w 4 kategoriach.

Celem organizowanego przez Polską 
Organizację Turystyczną E-Konkursu na 
Najlepsze Centrum Informacji Turystycz-
nej w Polsce jest wyłonienie najlepszych  
i wyspecjalizowanych podmiotów z za-
kresu informacji turystycznej. W tegorocz-
nej edycji konkursu udział wzięło blisko 
50 podmiotów z całej Polski. W rywali-
zacji brały udział te centra i punkty, które 
pomyślnie przeszły proces E-Certyfikacji 
Informacji Turystycznej w ramach rozwoju 
Polskiego Systemu Informacji Turystycz-
nej. Wnioski konkursowe były zgłaszane 
elektronicznie w aplikacji TurApka.

Oceny nadesłanych zgłoszeń dokonało 
jury złożone z reprezentantów POT, Za-
rządu Forum Informacji Turystycznej oraz 
Regionalnych Organizacji Turystycznych. 
Wśród ocenianych kryteriów znalazły się 
takie elementy jak: profesjonalna obsługa 

turystów, obecność w sieci, współpraca na 
rzecz kreacji produktów turystycznych, 
czy promocji lokalnych usług turystycz-
nych, inicjatyw regionalnych, specjalne 
udogodnienia dla turystów np. dla rowe-
rzystów czy kącik dla dzieci. Nowością od 
lat prowadzonego konkursu jest wprowa-
dzenie kryterium QR kodu poprzez który 
odwiedzający turyści mogą ocenić kulturę 
i sposób zadowolenia z obsługi w danej 
jednostce IT.

Ostatecznie kapituła zdecydowała  
o nagrodzeniu 13 jednostek w 4 kategoriach:

Kategoria 4 gwiazdek:
1. miejsce – Lubelski Ośrodek Informa-

cji Turystycznej i Kulturalnej w Lublinie
2. miejsce – Bydgoskie Centrum 

Informacji

3. miejsce (ex equo) – Centrum Kultury 
i Promocji w Jarosławiu oraz Centrum 
Informacji Kulturalnej i Turystycznej  
w Szczecinie

Kategoria 3 gwiazdek:
1. miejsce – Centrum Informacji Kultu-

ralnej i Turystycznej w Koszalinie
2. miejsce – Visit Nowa Sól - Informa-

cja Turystyczna
3. miejsce – Punkt Informacji Tury-

stycznej - Zamek Piastowski w Raciborzu

Kategoria 2 gwiazdek:
1. miejsce – Punkt Informacji Tury-

stycznej w Brennej
2. miejsce – Punkt Informacji Tury-

stycznej w Złotym Stoku
3. miejsce – Transgraniczna Infor-

macja Turystyczna w Dukli

Kategoria 1 gwiazdki:
1. miejsce – Skansen Miniatur Szlaku 

Piastowskiego
2. miejsce – Stołeczne Biuro Turystyki, 

Punkt Informacji Turystycznej w Praskim 
Centrum Koneser

3. miejsce – Zespół Cerkiewny  
w Radrużu

Gratulujemy najlepszym z najlepszych 
w umiejętnej sztuce obsługi turystów. 
Sczególne gratulacje dla Ani Chłopeckiej 
z TIT w Dukli.

Źródło: strona internetowa Polskiej 
Organizacji Turystycznej 

Fot. okładka tył

ciąg dalszy na str. 22u 
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później Zawandole (obecnie miejscowość 
Nadole), wzniesiono kościół parafialny 
pod wezwaniem świętego Marcina. Był to 
budynek położony przy drodze pełniącej 
obecnie funkcję ulicy Mickiewicza w Du-
kli i dalej przez Nadole oraz Teodorówkę, 
będąca Przedmieściem Wyższym, do oko-
lic współczesnego kościoła w Iwli. Loka-
cja Dukli w pierwszej połowie XIV wieku 
w miejscu późniejszego Przedmieścia 
Niższego i Wyższego, nie była skuteczna. 
Dopiero wtórne założenie osady kilkadzie-
siąt lat później w miejscu okolic obecnego 
rynku przyniosło spodziewane rezultaty. 

Wcześniej opisane zasady urządza-
nia cmentarzy w średniowieczu odnieść 
należy także do cmentarza przy kościele 
świętego Marcina na Przedmieściu (Na-
dolu) dukielskim, który jako pierwotny 
dukielski kościół parafialny, powstały  
i konsekrowany zapewne przy pierwszej 
lokacji osady, wzmiankowany był w 1373 
roku. Po powtórnej lokacji i nadaniu Du-

kli prawa magdeburskiego (1380), nowy 
kościół parafialny w Dukli pw. św. Marii 
Magdaleny wzniesiony został około 1461 
roku w innym miejscu i przeniesiono do 
tej lokalizacji dukielską parafię. Pierwotnie 
kościół pw. św. Marii Magdaleny był drew-
niany z murowanym prezbiterium, poło-
żony poza układem urbanistycznym miasta 
lokacyjnego w zakolu rzeczki Dukielki, 
stanowił element miejskiego układu obron-
nego. Uległ spaleniu w 1474 roku podczas 
węgierskiego najazdu, ponownie zgorzał w 
1738 roku, po czym przebudowany został 
za czasów Józefa Wandalina Mniszcha w 
latach 1742-1747, kiedy zapewne nawa 
została odbudowana jako murowana. Syn 
Józefa, Jerzy August Wandalin Mniszech, 
po śmierci króla Augusta III Sasa i teścia 
Henryka Brühla oraz utraty wpływów Ka-
maryli pana z Dukli, w latach 1764-5 prze-
prowadził restaurację dukielskiego zespołu 
pałacowego, zmieniając także wystrój 
wnętrz dukielskiej fary na styl roccoco. Po 
przebudowie kościoła parafialnego, biskup 

krakowski Kajetan Ignacy Sołtyk, przy-
jaciel właściciela Dukli, wydał 16 grud-
nia 1765 roku odnowiony akt erekcyjny 
przebudowanej świątyni. W połowie XVII 
wieku kościół św. Marcina, miał być muro-
wany i sklepiony, a w XVIII wieku restau-
rację tego kościoła zapoczątkował Józef 
Wandalin Mniszech i kontynuował jego 
syn Jerzy August Wandalin. Prace przy re-
nowacji tej świątyni, przy której miał być 
lokowany klasztor szarytek, zostały prze-
rwane po śmierci kolatora (15 X 1778). 
Kościół św. Marcina uważany za kaplicę 
już w XVI wieku, nie jest jako budynek sa-
kralny oznaczony na austriackiej wojsko-
wej mapie Miega powstałej w latach 1779-
1783, zwanej zdjęciem józefińskim Galicji 
(nazwa opracowania od imienia cesarza Jó-
zefa II Habsburga). Jednak nie oznacza to, 
że wówczas nie istniał. W Monografii Du-
kli Swieykowskiego podano, iż: „ Kościół 
pod wezwaniem św. Marcina znajdował się 
powyżej miasta, w części ku wschodowi 
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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 przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz.1490) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia 
komunalnego Gminy Dukla:

- działka nr 2767 o powierzchni 0,06 ha, położona 
w Łękach Dukielskich, objęta Księgą Wieczystą nr 
KS1K/00064771/4, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego położona jest w 
terenie oznaczonym symbolem „RM1”- tereny zabudowy 
zagrodowej. Działka leży w sąsiedztwie luźnej zabudowy 
zagrodowej i jednorodzinnej, 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 15 listopada 2022 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 8 000,00 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.

Przetarg odbędzie się dnia 20 grudnia 2022 r. o godz. 9
00

 
w pok. Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Dukli. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby 
prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 15 grudnia 
2022 r. - na konto nr: 13 1130 1105 0005 2141 2520 0038 Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Za dzień wniesienia wadium uważa 
się datę wpływu środków na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie 
nieruchomości.
Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca 
wadium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra 
przetargu w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji 
przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości

- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru 
właściwy dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody 
tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej 
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie 
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 
r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst 
jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2278 z póź.zm.), do zawarcia 
umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien 
przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z 
przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia 
umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek 
wpłaconego wadium.

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

Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  
z uzasadnionych przyczyn.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi 
nabywca.

Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można 
uzyskać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod  
nr telefonu (13) 432 91 13.

zwróconej, zwanej niegdyś Przedmieście 
dukielskie wyższe. Świadczy o tem trady-
cja i pozostałe szczątki cmentarza kościel-
nego, które dotrwały aż do końca XVIII w.  
i był wtedy jeszcze w użyciu, jak wiemy  
z księgi sepultur kościoła parafialnego.” 
W latach 1787-1788 dotknęła okolice Dukli 
klęska nieurodzaju powodując głód wśród 
okolicznej ludności. Wówczas to płacąc 
chlebem i mąką władza austriacka wybu-
dowała bitą drogę z Dukli przez Żmigród, 
Jasło do Pilzna, gdzie łączyła się z Traktem 
Wiedeńskim. Droga ta jest uwidoczniona 
na mapie Miega, chociaż ta miała powstać, 
jak wcześniej wspomniano, w latach 
1779-1783. Tak więc mapa ta musiała być  
z biegiem czasu aktualizowana i być może 
dotyczy to także Traktu Żmigrodzkiego. 
Prace nad kolejną mapą wojskową Galicji 
zostały rozpoczęte w roku 1806, za pano-
wania cesarza Franciszka I i z przerwami 
były kontynuowane do roku 1863 za pa-
nowania Franciszka Józefa I, stąd nazwa 
opracowania tzw. zdjęcie franciszkańskie. 
Na mapie tej jest już uwidoczniony cmen-
tarz w Dukli, położony w nowej lokalizacji 
obok bernardyńskiego zespołu klasztor-
nego. Wobec tego, iż nie możemy dokład-
nie określić nawet roku dokonania pomiaru 
Dukli do zdjęcia franciszkańskiego, należy 
sięgnąć po mapę katastralną Dukli sporzą-
dzoną według stanu z roku 1851, już po 
uwłaszczeniu włościan. Na mapie tej jest 
też obok bernardyńskiego zespołu klasz-
tornego zlokalizowany dukielski cmentarz 
parafialny. Kolejnym faktem precyzującym 
datę powstania cmentarza są najstarsze  
z zachowanych pomników nagrobnych z 
odczytanymi napisami zawierającymi datę 
śmierci pochowanej osoby. I tak, na dukiel-
skim cmentarzu wyróżnić można nagrobki:

- Katarzyny Jazzowej zmarłej w 1842 
roku, wykonany w formie grobu ziemnego, 
z ustawionym na schodkowym dwustop-
niowym piedestale, czworoboczny pro-
stopadłościenny cokół (sektor:6, rząd:11, 
grób numer:4). Nagrobek wykonany  
z piaskowca.

- Wawrzyńca Wain, w formie grobu 
ziemnego z ustawionym na trzystopnio-
wym piedestale, prostopadłościenny cokół 
z krzyżem w typie neogotyckim. Cokół 
wieńczy uskokowy, wysunięty gzyms. Na 
frontowym licu cokołu płycina z obramie-
niem w formie kimationu jońskiego z pro-
stokątną tablicą inskrypcyjną, z majusku-
łowym rytym napisem: D.O.M. TU SPO-
CZYWAJĄ ZWŁOKI Ś.P. WAWRZYŃCA 
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WAIN ZMARŁEGO DNIA 7 LIPCA 1849 
PROSI SIĘ O WESTCHNIENIE DO 
BOGA. Nagrobek wykonany z piaskowca 
i marmuru: wys. 190 cm, szer. 130 cm x 
130 cm,

- Roberta Karell, w formie grobu ziem-
nego, u wezgłowia którego ustawiony na 
schodkowym stylobacie czworoboczny 
cokół, zwieńczony jest wysokim krzyżem. 
We frontowym licu cokołu znajduje się 
wgłębnie wycinana płycina inskrypcyjna 
z rytym napisem minuskułowym: D.O.M. 
TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI Ś.P. RO-
BERTA KARELLA ROTMISTRZA 
WOJSK ROSYJSKICH. Nagrobek wyko-
nany z piaskowca; wys. 400 cm, stylobat: 
196 x 150 cm.

O ile w przypadku nagrobka Roberta 
Karell jest napis, iż był on rotmistrzem 
wojsk rosyjskich, to należy przypomnieć, 
iż wojsko rosyjskie było w Dukli w roku 
1849. Jak wskazał Zbigniew Szubrycht w 
swoich artykułach publikowanych w DPS-
-ie, dotyczących dukielskiego cmentarza 
z Wielkiej Wojny, miał on być urządzony 
początkiem lat dwudziestych XX wieku, 
kiedy z miejsca sprzed cmentarza wówczas 
parafialnego, gdzie obecnie jest parking, 
przeniesiono na tzw. Dębniaki, za zespół 
klasztorny bernardynów, poległych oraz 
zmarłych w latach 1914/1915 żołnierzy 
walczących armii austro-węgierskiej  
i rosyjskiej. Mieli być tam wcześniej po-
chowani żołnierze armii rosyjskiej idącej 
na wezwanie Austrii tłumić powstanie 
węgierskie w roku 1849, zmarli w Dukli i 
okolicach na skutek zarazy przywleczonej 
w związku z przemarszem wojsk. W Dukli 
kwaterowało wówczas również wojsko 
austriackie, więc osoba zmarłego 7 lipca 
1849 roku Wawrzyńca Wain mogłaby być 
powiązana z jednym z przemieszczających 
się wojsk. Oficerów grzebano zazwyczaj 
w miejscach bardziej wyróżniających się 
w stosunku do szeregowych żołnierzy, 
stąd zapewne Wawrzyniec Wain – o ile 
był oficerem oraz rotmistrz w służbie ro-
syjskiej - Robert Karell, zostali pochowani 
na dukielskim cmentarzu i na ich grobach 
postawiono pomniki. Zwykli żołnierze ze 
względu na koszty i pośpiech znaleźć się 
mieli na Dębniakach, gdzie później przenie-
siono z tymczasowego miejsca pochówku 
oraz z terenu powiatu krośnieńskiego żoł-
nierzy poległych i zmarłych podczas wojny 
w latach 1914/1915. Tym samym zawęża 
się ustalenie daty założenia dukielskiego 
cmentarza, do najpóźniej roku 1842.

Wśród starych nagrobków dukiel-
skiego cmentarza wyróżnić można także 

te, związane z osobami ochrony zdrowia 
lub członkami ich rodzin, które pracowały 
w mieście, i tak do uznanych za zabytkowe 
zalicza się:

- Nagrobek Leopoldyny Szlańskiej 
(żony lekarza), wykonany w formie grobu 
ziemnego, u wezgłowia ustawiony na sty-
lobacie czworokątny cokół zwieńczony 
krzyżem. o fazowanych ramionach. Boki 
cokołu zdobione płycinami. W płycinie 
frontowej napis majuskułowy: D.O.M. 
LEOPOLDYNA ZE SŁAWIŃSKICH 
SZLAŃSKA ZMARŁA DN. 18 LIPCA 
1863 W 20 R. WIEKU SWEGO. PROSI 
O POBOŻNĄ MODLITWĘ. Nagrobek 
wykonany z piaskowca. Wymiary: cokół: 
110 x 100 cm, wys. krzyża 110 cm.

- Nagrobek lekarza Stanisława Szlań-
skiego, przybyłego do Dukli w 1863 
roku z Przewrotnego pod Głogowem 
Małopolskim i prowadzącego praktykę 
medyczną do śmierci w 1867 roku. Druga 
żona ufundowała mu na ziemnym grobie 
pomnik; u wezgłowia którego ustawiony 
jest na stylobacie czworoboczny cokół 
zwieńczony żeliwnym, wysokim krzyżem. 
Podstawę krzyża tworzy półkolista nisza z 
obramieniem z liści akantu, z płaskorzeźbą 
Matki Bożej Miłosiernej. Krucyfiks z peł-
noplastycznym wizerunkiem Chrystusa ma 
ramiona dekorowane ornamentem stylizo-
wanej roślinności. U stóp Ukrzyżowanego 
owalna tablica inskrypcyjna w obramieniu 
roślinnym. We frontowej płycinie cokołu 
ryta inskrypcja majuskułowa: W SMUTKU 
POGRĄŻONA FRYDERYKA Z WEXÓW 
SZLAŃSKA MĘŻOWI PO KRÓTKIM 
POŻYCIU TEN POMNIK POŚWIĘCIŁA. 
Nagrobek wykonany z piaskowca i lanego 
żeliwa. Wymiary: wys. krzyża 190 cm, co-
kół: 130 x 130 x 60 cm.

- Nagrobek Anny Horak (żony lekarza), 
wykonany w formie grobu murowanego 
z prostokątną płytą wierzchnią otoczoną 
czterosegmentowym, kutym ogrodzeniem. 
U wezgłowia płyty na trójstopniowym 
cokole obelisk z profilowanym gzymsem. 
Frontowe lico cokołu z prostokątną płytą 
inskrypcyjną z napisem: „D.O.M. Tu spo-
czywa Anna Fr. Horak zm. 10/1 1892. Kto 
wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie 
na wieki. Jan 11.25”. Grobowiec wyko-
nany z piaskowca, tablica inskrypcyjna  
z czarnego szkła, obramienie z kutego 
żelaza o wymiarach 140 x 330 cm, wys. 
pomnika 290 cm.

- Nagrobek lekarza Karola Horaka, 
prowadzącego od 1861 roku praktykę  
w Dukli, wykonany w formie grobu mu-
rowanego z prostokątną płytą wierzchnią 
otoczoną czterosegmentowym ażurowym, 
kutym ogrodzeniem. U wezgłowia płyty 

pełnoplastyczna figura Matki Bożej Apokaliptycznej na wy-
sokim, trójstopniowym cokole z gzymsem. Rzeźba klasyczna  
w formie młodzieńczej postaci Matki Bożej w lekkim kontrapo-
ście, z symetrycznie spływającymi z ramion fałdami płaszcza, 
stojąca na dużej kuli ziemskiej oplatanej przez węża. Lico cokołu 
z prostokątną tablicą inskrypcyjną z napisem: „D.O.M. Tu spo-
czywa Karol Horak lekarz w Dukli przeżywszy lat 67, zasnął w 
Panu 31 stycznia 1899. Pokój jego duszy.”. Nagrobek wykonany 
z piaskowca, z tablicą inskrypcyjną z czarnego szkła, obramienie 
z kutego żelaza o wymiarach:130 x 250 cm, wys. cokołu: 170 cm, 
wys. rzeźby: 200 cm. 

Nagrobek lekarza Karola Reissa, prowadzącego od 1870 roku 
praktykę w Dukli. Wcześniej, do 1869 roku, lekarz-sekunda-
riusz na Oddziale Wewnętrznym Szpitala Ogólnego we Lwowie. 
Współzałożyciel i pierwszy naczelnik powstałej 15 grudnia 1889 
roku Straży Ochotniczej Ogniowej Dukielskiej, od 1894 roku 
członek honorowy a naczelnikiem został wówczas dr med. Wil-
helm Kropaczek. 4 sierpnia 1894 roku w „Przeglądzie Lekarskim” 
nr 31 ukazała się notatka dr Karola Reissa z Dukli pt. „Mięsienie 
(massage) brzucha kulą żelazną”. Od 1893 roku lekarz miejski 
zatrudniony przez dukielski magistrat. Miejsce pochówku to grób 
ziemny z kamiennym obramieniem, z kutą, ażurową balustradą 
i ustawionym u wezgłowia dwustopniowym cokołem, na którym 
stoi pełnoplastyczna, nadnaturalnej wielkości figura Matki Bożej 
Bolesnej z koroną cierniową w dłoniach. W górnej części cokołu 
marmurowa tablica inskrypcyjna z rytym napisem majuskuło-
wym: „KAROL REISS DOKTOR WSZECHNAUK LEKAR-
SKICH LEKARZ MIEJSKI W DUKLI ZM. 4 CZERWCA 1904 
R.”. Nagrobek z piaskowca, ogrodzenie z kutego żelaza. Wymiary: 
wys. rzeźby: 250 cm, obramienie: szer. 150 cm x 215 cm. Nagro-
bek wykonany został w pracowni kamieniarskiej Józefa Kuleszy  
z Krakowa.

Opracował: Janusz Kubit
Cdn

Fot. str.27
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Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Łowiectwo i ekologiaW pasiece

Bardzo trudny okres dla pszczół 
Zima to najtrudniejszy czas dla 

pszczół. Pszczoły w okresie zimowym 
nie zapadają w sen, tylko zawiązują 
kłąb. W kłębie wykonują bardzo ciężka 
pracę, której celem jest przeżycie 
rodziny pszczelej. Pszczoła jako po-
jedynczy owad nie ma najmniejszych 
szans na przetrwanie zimy. Natomiast 
w toku ewolucji jako grupa owadów 
potrafi regulować temperaturę roju. 
Dzięki wspólnej pracy porównywane 
są, jako całość, do organizmu ssaków.

Pszczołom należy zapewnić suche 
pomieszczenie i dostęp do pokarmu 
wtedy są w stanie przetrwać najmroź-
niejsze polskie zimy. Czy wszystkie 
pszczoły z gatunku pszczoły miodnej 
zawiązują kłąb ? Odpowiedź nie jest 
prosta. Niektóre podgatunki pszczoły 
miodnej, naturalnie żyły w warunkach, 
gdzie to zachowanie było zbyteczne. 
Dla pszczół żyjących w tak zwanych 
„ciepłych krajach”, gdzie zima to tylko 
okres niższej temperatury z ulew-
nymi deszczami zawiązywanie kłębu 
jest zbyteczne. Wraz z zasiedlaniem 
nowych terenów pszczoły musiały 
wytworzyć zdolność przetrwania 
zim. Sprowadzenie „egzotycznych” 
pszczół w nasz klimat może skoń-
czyć się upadkiem rodziny pszczelej, 
spowodowanym brakiem zdolności 
zawiązania kłębu. Zima już nie raz 
uratowała „nasze” pszczoły przed skut-
kami nielegalnego poszukiwania „su-
per” pszczoły. W obecnych czasach, 
gdzie po terytorium Unii Europejskiej 
poruszamy się bez kontroli, łatwo jest 
przewieść „super pszczoły” do Pol-
ski. Ja osobiście mam doświadczenie  
z polskimi pszczołami, które pocho-
dziły z terenu, gdzie spadź jest czystą 
wiedzą teoretyczną. Pszczoły były 
bardzo wyrównane, plenne, łagodne 
i miodne. Miały tylko jedną wadę. 
Źle zimowały na zapasach, gdzie 
była odrobina spadzi. Osyp zimowy 
tych pszczół był dwukrotnie większy 
niż pozostałych. Niby jedna wada, 
ale dla mnie nie do przyjęcia. Z kolei 
zaopatrzyłem się w pszczoły, które 

zostały wyprowadzone od pszczół „ro-
dzimych” dla okolic Nowego Sącza. 
Pszczoły wchodziły do zimowli z siłą 
o połowę mniejszą niż te pierwsze. 
Jednak osyp na wiosnę był znikomy. 
Co prawda rodzina dochodziła do siły 
produkcyjnej po rzepaku, ale była pra-
wie bezobsługowa. W czasie gdy inne 
rodziny były karmione, one zawsze coś 
miały dla siebie. Zdrowotność ich była 
na piątkę. Domieszka spadzi w pokar-
mie zimowym nie była problemem. 
Tak wielkie są różnice w rodzinach 
wyselekcjonowanych na terenie Pol-
ski. Dlatego pszczelarze, którzy chcą 
wyselekcjonować „własną” pszczołę 
w pasiece mającej 50 rodzin i na do-
datek bez unasienniania sztucznego 
tracą siły, czas, pieniądze a na dodatek 
stanowią zagrożenie dla pozostałych 
pszczelarzy. Hodowla matek to nie jest 
prosta sprawa. Wielu hodowców z od-
powiednią wiedzą, aparaturą i materia-
łem wyjściowym minęło się z celem. 
Sukces hodowlany to suma wiedzy, 
umiejętności, intuicji oraz bardzo czę-

sto szczęścia, które trzeba zauważyć, 
utrzymać i utrwalić.

Chciałbym tylko tu zaznaczyć, że 
hodowla matek pszczelich to nie to 
samo co reprodukcja. W hodowli two-
rzymy nową linię pszczół. Natomiast 
reprodukcja to rozmarzanie matek, 
które określa się jako produkcyjne  
z posiadanej matki hodowlanej, która 
zakupiliśmy od hodowcy. Są pszcze-
larze, którzy posiadają dwie lub kilka 
matek hodowlanych i tworzą z nich 
krzyżówki lub podwójne krzyżówki.

Zima to okres, gdzie pszczelarz po 
podsumowaniu roku podejmuje de-
cyzję czy zmienia linię posiadanych 
matek, czy pozostaje na obecnej. Ten 
artykuł ma służyć temu, by ukazać jak 
ważna jest wiedza w pszczelarstwie.  
I jak jej brak może rzutować nie tylko 
na nasza pasiekę, ale i na wiele pasiek 
w okolicy. 

Koło Pszczelarzy w Dukli życzy wszystkim,
aby Święta Bożego Narodzenia

i Nowy Rok 2023 były dla nas jak miód.
Pełne zdrowia i zadowolenia z życia.

Dla Braci Pszczelarskiej 
życzymy,

by pszczoły były zdrowe,
a miód lał się strumieniami.

Okres zimowy – pamiętajmy o ptakach

Wszystkim czytelnikom naszej gazety, myśliwym, 

leśnikom i drzewiarzom oraz sympatykom łowiectwa 

i przyrody życzę z okazji zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia dużo zdrowia i pogody ducha oraz szczę-

śliwego Nowego Roku 2023.

Jak co roku przypominam zasady 
obowiązujące przy dokarmianiu ptaków. 
Dokarmianie to jedna z najpopular-
niejszych form ochrony tych zwierząt. 
Przede wszystkim jest dużą radością dla 
dzieci - nawet tych najmłodszych, a także 
okazją by poobserwować je z bliska. 
Biorąc pod uwagę to, iż w Polsce spoty-
kamy kilkaset gatunków ptaków, z czego 
tylko część u nas zimuje, wydaje się, że 
pozostają te, które są przystosowane do 
naszych warunków klimatycznych i do 
zdobywania różnorodnego pokarmu bez 
pomocy człowieka. Nasze dokarmianie 
nie jest koniecznością, powinno się je 
traktować w wymiarze edukacyjnym 
oraz jako wyczulanie na potrzeby przy-
rody, na szacunek do niej i potrzebę jej 
ochrony. Decydując się na nie musimy 

mieć na uwadze negatywne jego skutki. 
Podobnie jak w przypadku zgromadzeń 
ludzkich, tak i przy karmnikach uła-
twiony jest przepływ zarazków chorobo-
twórczych - sprzyja to rozprzestrzenianiu 
się chorób. Innym niebezpieczeństwem 
są drapieżniki, które mogą wykorzysty-
wać karmniki jako miejsce polowania. 
Dokarmiając musimy pamiętać o nastę-
pujących zasadach:

- gdy je rozpoczniemy, to musimy to 
robić regularnie przez całą zimę - ptaki 
szybko przyzwyczajają się do takiego 
źródła pokarmu i dłuższe przerwy mogą 
być dla nich niebezpieczne. Zacznijmy 
późną jesienią a kończmy wczesną wio-
sną - zależnie od panującej pogody, gdy 
jednak nie ma silnych mrozów i obfitych 
śniegów to nie przekarmiajmy ptaków,

- zabezpieczmy karmnik przed 
drapieżnikami,

- utrzymujmy czystość w karmnikach, 
regularnie usuwajmy z nich niezjedzone 
resztki pokarmu i odchody ptaków,

- pokarm musi być zawsze świeży, 
nie może być zepsuty, spleśniały ani też 
solony (sól jest bardzo szkodliwa dla 
ptaków),

- wskazane jest aby w karmnikach 
była woda, o którą w zimie trudno, 

- drobne ptaki wróblowate najlepiej 
karmić mieszanką nasion, np. słonecz-
nika, prosa, pszenicy, owsa, można też 
zatapiać ziarna w niesolonym łoju lub 
smalcu,

- dla sikor i dzięciołów można wie-
szać kawałki niesolonej słoniny - pamię-
tać przy tym należy, by nie wisiała dłużej 
niż dwa tygodnie, gdyż po tym czasie jest 
już zjełczała i szkodzi ptakom.Polowanie wigilijne

Przed myśliwymi kolejne, po polowa-
niu hubertowskim, uroczyste polowanie 
zbiorowe – polowanie wigilijne. To jedna 
z najstarszych i najmilszych tradycji 
polskiego łowiectwa. Mimo sprzeciwów 
domowników, myśliwi starają się wyrwać 
do lasu, by choć przez parę godzin polo-
wać. W dniu tym jednak nie urządza się 
polowań hucznych i wielkich, nie sprasza 
się gości, lecz w gronie najbliższych spę-
dza się dzień i łamie opłatkiem w lesie lub 
polu. Kolejnym elementem tego polowania 
jest wspólne śpiewanie kolęd. Polowanie 
wigilijne nie bywa długie, jednak dla braci 
łowieckiej ważne jest, aby na takim spotka-
niu być, złożyć sobie życzenia, podebrać  
z paśnika kilka ździebeł siana, które znaj-
dzie się pod obrusem na wigilijnym stole. 
Święto ma również zwierzyna. W dobrym 
tonie leży, by w większości uchodziła nie 
strzelana. 

Według starych, myśliwskich legend, 
ten kto uczestniczy w polowaniu wigilij-
nym długo jeszcze będzie polował, a Kra-
ina Wiecznych Łowów będzie musiała na 
niego jeszcze długo czekać. Dlatego też w 
tym dniu na polowanie starają się przycho-
dzić wszyscy, którym tylko zdrowie na to 
pozwala.

Z myśliwskim pozdrowieniem ,,DARZ 
BÓR,,

Bartosz Szczepanik

Juliusz Kossak - żródło: internet
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Złota myśl J

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!

„Zanim mężczyzna zda sobie sprawę, że jego ojciec miał rację, ma już syna,  
który uważa, że   się myli.”

O cmentarzu dukielskim słów kilka

Kapusta (Brassica L.) to królowa warzyw. Dr Jadwiga Górnicka, 
uznała, że zajmuje pierwsze miejsce wśród najbardziej przydatnych dla 
zdrowia człowieka jarzyn. Kapustę zalicza się do warzyw krzyżowych. 
To między innymi z tego warzywa w 1928 r. Szent Györgyi wyodrębnił 
witaminę C. 

Kapusta, jako jedna z najpopularniejszych jarzyn, jest dostępna przez 
cały rok w każdym dziale z warzywami. Zwykle podaje się ją w postaci 
duszonej, gotowanej, czasami jest głównym składnikiem surówki do 
obiadu. Jednak jej cenne właściwości skłaniają do szerszego wykorzysta-
nia tej rośliny, zarówno zewnętrznie, jak i na użytek wewnętrzny.

Kapusta zawiera bardzo wiele cennych składników odżywczych. Ma 
właściwości przeciwbakteryjne, przeciwutleniające, oczyszczające, wspo-
magające pamięć, przeciwzapalne, moczopędne, antyseptyczne, gojące, 
przeciwwrzodowe, tonizujące, regenerujące organizm. Świetnie wzmacnia 
odporność, działa przeciwnowotworowo. Dzisiaj podaję przepis na:

Kapustę z ciecierzycą i daktylami
Składniki:
2 duże cebule,
2 liście laurowe,
2 goździki,
1/2 łyżeczki kminku,
1 kg kiszonej kapusty,
20 g grzybów,
1 jabłko,

Wykonanie:
1. Cebulę pokroić w kostkę. W garnku rozgrzać olej, wrzucić cebulę,
2. liście laurowe, goździki, kminek – smażyć 6-8 min.
3. Pokroić kapustę, daktyle, grzyby, jabłko w skórce zetrzeć na tarce. 

Dołożyć do podsmażonej cebulki, dodać pieprz, sos sojowy, wodę  
i szczyptę soli. Wymieszać i gotować około 20 min.

4. Przygotować ciecierzycę: odcedzić, na patelnię wlać olej, lekko go 
rozgrzać i dołożyć ciecierzycę. Podgrzewać około 5 min, dodać do 
kapusty.

Nagrobek lekarza Stanisława Szlańskiego, przybyłego do Dukli  
w 1863roku i prowadzącego praktykę medyczną do śmierci w 1867 roku.

Wycinek z mapy Miega okolic Dukli; kościół św. Marcina znajdował się przy drodze pro-
wadzącej do Iwli, pomiędzy literą „D” z nazwy Dukla oraz literą „t” z nazwy Przetmieszce

Najstarszy z odczytanych nagrobków dukielskich - 
Katarzyny Jazzowej zmarłej w 1842 roku

Przyprawy: 1 ½ łyżeczki pieprzu 
ziołowego,

2 łyżki sosu sojowego
1 szklanka wody,
sól
4 łyżki oleju.
1 szklanka ciecierzycy ugotowanej

Tłumy na trasie przejazdu 
elementów maszyny TBM

Elementy maszyny TBM do drążenia tunelu  
w Babicy są już na Podkarpaciu. Konwój, który je 
przewozi, wzbudzał ostatnio ogromne zainteresowa-
nie okolicznych mieszkańców. 

Maszyna TBM (ang. Tunnel Boring Machine), 
która wydrąży tunel na drodze ekspresowej S19 
Rzeszów Południe - Babica transportowana jest  
z Hiszpanii do Polski. 29 listopada  jej główne ele-
menty przyjechały na specjalnych platformach 
transportowych na plac w Babicy, gdzie zosta-
nie złożona. Maszyna ma zacząć drążyć tunel  
w styczniu 2023 r.

Tunel będzie miał 2 255 metrów długości. Skła-
dać się będzie z dwóch naw, które będą połączone 
15 przejściami poprzecznymi i jednym przejazdem 
awaryjnym w środku długości tunelu. Średnica 
wewnętrzna każdej z pojedynczych naw głównych 
będzie wynosiła 13,45 m (zewnętrzna 14,65 m). 
Maksymalna głębokość prowadzonych prac to ponad 
100 metrów. Prace będą utrudniać skomplikowane  
i złożone warunki gruntowo-wodne (flisz karpacki).
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Towarzystwo Sportowe 
„PRO FAMILIA”

Komunikat końcowy

3. miejsce w Polsce w kategorii 2 gwiazdek 
dla Transgranicznej Informacji Turystycznej 

w Dukli 

Fot. Michał Szopa

Nowo otwarta ściana wspinaczkowa w hali MOSiR w Dukli

Podczas podsumowania głos zabrał Jerzy Borcz -  
przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Kolejny rozgrywany mecz, fot. arch. TS „Pro - Familia”
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