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„Często najmądrzejszą odpowiedzią jest milczenie”
     (Lew Tołstoj)

Złota myśl: Widziane z Cergowej

Kokosy w białych 
koszulach

Jest takie amerykań-
skie hasło: America... 
Remember who you 
are. Ameryko, pamię-
taj kim jesteś! Strawe-
stuję to hasło: Polsko, 
pamiętaj kim jesteś. Je-
steś od wojów Mieszka 
i Chrobrego, od Jagiełły 
spod Grunwaldu i So-
bieskiego spod Wiednia.  
I Piłsudskiego spod War-
szawy. I Andersa spod 
Monte Cassino. I niech 
sobie nikt gęby Polską 
nie wyciera, bo mało jest 
krajów z taką legendą i 
historią, z takimi wojami, z taką 
bitnością i godną przeszłością. 
Z takim zapałem i chęcią ży-
cia. Piszę to, bo coraz częściej 
spotykam się z gówniarstwem, 
które sobie naszą Polską gębę 
wyciera.

Z wawelskiego wzgórza wi-
dok nie tylko na dwa wielkie 
kopce krakowskie, Kościuszki 
i Piłsudskiego, ale także przy 
ładnej pogodzie dojrzy góry 
myślenickie, a kto ma dobry 
wzrok i odrobinę wyobraźni 
dojrzy i Tatry i Beskidy z Ba-
bią Górą w głównym tle. Z mo-
jego czwartego piętra na Cho-
pina, nim ustawiono mi wie-
żowce nieopodal, miałem 
także podobne widoki, zepsuła 
wszystko panosząca się wo-
kół zabudowa. Aby sobie jed-
nak przypomnieć te panoramy  
i ogrom świata, wsiadam na ro-
wer i jadę do Lasu Wolskiego i 
dalej na kopiec Marszałka, skąd 
widok na pół Polski, i do tego 
tej ciekawszej, południowej.

A w ogóle to trzeba ru-
szyć z plecakiem w góry dalsze  
i bliższe, szykują się jakieś wy-
prawy, chodzą za mną Tatry, 
choćby powtórka sprzed kilku 
lat Kasprowego, Świnicy, Pię-
ciu Stawów i Morskiego Oka. 
Pewnie, przybyło trochę lat, 

ale z każdą chwilą przybywać 
ich będzie więcej, więc nie ma 
się co ociągać, tylko wyjmo-
wać plecak z pawlacza, szyko-
wać termos, coś odrobinę moc-
niejszego i w drogę. Ale nie ma 
już wypraw samotnych w góry, 
to nawet nie sama metryka, ale 
zwykły rozsądek, kiedyś wy-
prawy w pojedynkę miały swój 
urok i były modne, dziś ludzie 
zmądrzeli i samotnych tury-
stów jakby trochę mniej.

I nawet nie za bardzo wiem, 
czy to lata zrobiły swoje, czy 
życie się na tyle odmieniło, 
że coraz rzadziej wstępuję  
z Jackiem czy z kim innym 
na kielicha gdzieś na Szewską 
czy plac Szczepański w Krako-
wie, na Sienną czy Karmelicką, 
bo nie sądzę, aby nam to dziś 
mniej smakowało. To raczej 
odwykamy od dawnych zwy-
czajów i dobrych upodobań.  
I to jest smutne i jakby starość 
się zbliżała, a na pewno oddala 
się coraz bardziej wiek, kiedy 
wszystko wydawało się łatwe 
i jakby w zasięgu ręki. Nie ma 
mocnych, to pewne.

Trwa w Polsce wielka po-
lityka, panowie w białych ko-
szulach i w krawatach na wy-
przódki obiecują nam kokosy, 

Uczestnicy konkursu, organizatorzy, jurorzy i burmistrz Dukli Andrzej Bytnar

Reprezentanci SP w Równem (1. miejsce) z (od lewej)  
dyr SP w Wietrznie Jolanta Leń, Katarzyna Marszał  
i burmistrz Andrzej Bytnar

Szczepan Ryczak z nauczycielką matematyki Ewą Piróg 
przed Uniwersytetem Vistula

Edukacja ekologiczna 
w szkole
Gminny Konkurs Ekologiczny w Wietrznie  
„Cztery pory roku” 

30 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej  
w Wietrznie odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny,  
pt. „Cztery pory roku”. 

Był on adresowany do najmłodszych 
uczniów z terenu naszej gminy, uczniów 
edukacji wczesnoszkolnej. Uczestni-
czyły w nim cztery szkoły podstawowe: 
z Głojsc, z Łęk Dukielskich, z Równego 
oraz  Wietrzna. Celem konkursu było pro-
pagowanie wśród dzieci treści przyrodni-
czych i ekologicznych oraz kształtowanie 
właściwych postaw wobec najbliższego 
środowiska. Konkurs rozpoczęła pani Jo-
lanta Leń – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Wietrznie, która powitała wszystkich 
gości. W jury zasiedli: pani Halina Cy-
cak – sekretarz Gminy Dukla, pan Ignacy 
Bielecki – specjalista do spraw edukacji  
w Podkarpackich Parkach Krajobrazo-
wych, pan Bartosz Szczepanik – specja-
lista do spraw Lasów Komunalnych oraz 
pan Andrzej Marczyński - specjalista  
ds. odpadów komunalnych. 

Uczniowie przebrani w stroje przedsta-
wiające cztery pory roku przystąpili do za-

bawy i rywalizacji. Prezentowali strój 
ekologiczny wykonany z surowców 
wtórnych, plakat i hasło ekologiczne, 
śpiewali piosenki o tematyce ekolo-
gicznej oraz kręcili ekologicznym ko-
łem fortuny. Po obradach jury wyłoniło 
zwycięzców: 1. miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa z Równego, 2. miejsce 
Szkoła Podstawowa z Głojsc, 3, miejsce 
Szkoła Podstawowa z Wietrzną, 4, miej-
sce Szkoła Podstawowa z Łęk Dukiel-
skich. Wszyscy uczestnicy konkursu za-
prezentowali wysoki poziom wiedzy  
o ochronie środowiska. Nie zabrakło do-
brej atmosfery, skromnego poczęstunku 
i oczywiście nagród, które wręczył pan 
Andrzej Bytnar - burmistrz Dukli.

Konkurs był zorganizowany z okazji 
Dnia Ziemi, ale pamiętajmy o naszym 
środowisko cały rok. 

Marta Marszał, Agnieszka Szyndak

Szczepan Ryczak 
w finale Konkursu 
Matematycznego Pangea

Marzec to miesiąc, w którym rokrocznie odbywają się eliminacje miedzynaro-
dowego Konkursu Matematycznego Pangea organizowanego przez Akademię Fi-
nansów i Biznesu Vistula. Podobnie jak rok temu tak i w tym roku wzięli udział 
w nim uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich. Na tym eta-
pie wyłanianych jest 150 finalistów ogólnopolskich w różnych kategoriach wieko-
wych. Podobnie jak w ubiegłym roku szkoła z Łęk Dukielskich miała w nim swo-
jego przedstawiciela. Był nim uczeń I klasy gimnazjum Szczepan Ryczak, który 
zdobył maksymalną liczbę punktów. Został tym samym zaproszony na finał kon-
kursu, który miał miejsce 17 kwietnia w Warszawie.

To już kolejny finał dla ucznia ZSP w Łękach Dukielskich. W ubiegłym roku  
w finale ogólnopolskim brał udział brat Szczepana – Bartosz Ryczak.

Ewa Piróg
nauczycielka matematyki ZSP w Łękach Dukielskich
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Widziane z Cergowej

hawaje i bahamy. Obecny prezydent obiecuje to 
wszystko, czego nie dokonał dotychczas, zapy-
tałbym go więc: a czemuś pan tego nie zrobił w 
latach swojego władztwa, gdzieś pan był, kiedy 
świat poszedł gwałtownie do przodu, a my jakby 
wciąż na poziomie samochodowej „syrenki” i ba-
rów mlecznych.

Pisze mi Bieta z Nowego Jorku: „...odwiedził 
naszą firmę nowy proboszcz z polskiej parafii do 
której należy nasz oddział, papież Franciszek mia-
nował go biskupem pomocniczym nowojorskiej 
diecezji.

Pan jest miły i kulturalny, ma doktorat z prawa 
i teologii na KUL w Lublinie, jest mądry i wy-
kształcony... To dobrze, że w tym nowojorskim ty-
glu Polak został doceniony, przez sito innych kan-

dydatów przechodził dwa lata... 
Daliśmy mu w Oddziale kartkę 
z życzeniami, było mu bardzo 
miło, i obiecał, że tam w Gó-
rze będzie się starał dla nas jak 
najwięcej załatwić i my na to  
liczymy ...

Zbigniew Ringer

Jak głosowaliśmy  
w wyborach prezydenckich

Frekwencja wyborcza w I turze wyborów prezydenckich w 
gminie Dukla 10 maja wyniosła 44,22 %. Najwyższa była w w ob-
wodzie nr 13 w Jasionce i wyniosła 51,80%, najniższa w Trzcia-
nie 27,31%. Zdecydowanie najwięcej bo 2598 tj. 50,40% wszyst-
kich ważnych oddanych głosów otrzymał kandydat Andrzej 
Duda, drugie miejsce z wynikiem 1117 głosów tj. 22,83% zajął 
obecnie urzędujący prezydent Bronisław Komorowski, a trzecie 
z wynikiem 946 głosów tj. 18,35% oddanych głosów zajął kan-
dydat Paweł Kukiz. 

Poniżej wyniki wszystkich kandydatów na Prezydenta  
Rzeczypospolitej Polskiej.

 L.p.	 Imię	i	nazwisko	 Liczba	oddanych	 Wynik
	 	 	 głosów		 wyborczy	(%)

	 1	 Braun	Grzegorz	Michał	 55	 1.07%
 2 Duda	Andrzej	Sebastian	 2598	 50.40%
	 3	 Jarubas	Adam	Sebastian	 84	 1.63%
	 4	 Komorowski	Bronisław	Maria	 1177	 22.83%
	 5	 Korwin-Mikke	Janusz	Ryszard	 113	 2.19%
	 6	 Kowalski	Marian	Janusz	 28	 0.54%
	 7	 Kukiz	Paweł	Piotr	 946	 18.35%
	 8	 Ogórek	Magdalena	Agnieszka	 90	 1.75%
	 9	 Palikot	Janusz	Marian	 39	 0.76%
	10	 Tanajno	Paweł	Jan	 8	 0.16%
	11	 Wilk	Jacek		 17	 0.33%

--------------------------------------------------------------------------------

Jak głosowaliśmy w II turze 
wyborów prezydenckich

Frekwencja wyborcza w II turze wyborów prezydenckich  
w gminie Dukla 24 maja wyniosła 51,53 %. Najwyższa była w ob-
wodzie nr 13 w Jasionce i wyniosła 60,34%, najniższa w Trzcia-
nie 34,21%. 

Zdecydowanie wygrał kandydat Andrzej Duda otrzymał 4356 
tj. 72.79% wszystkich ważnych, oddanych głosów. Obecnie urzę-
dujący prezydent Bronisława Komorowskiego otrzymał 1628  
tj. 27,21% wszystkich ważnych oddanych głosów.

Przygotowała: kbr

Trzecie wydanie  
w języku polskim

Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo 
Oświatowe wydało trzecie, uzupełnione i poprawione wydanie 
książki pt. „Łemkowie w walce o własną i niekoniecznie własną 
wolność” autorstwa Adama Barny i Teodora Gocza. Książka 
ukazała się w języku polskim. Wydano ją przy wsparciu: Zespołu 
Pieśni i Tańca „Kyczera” w Legnicy, Zarządu Głównego Stowa-
rzyszenia Łemków w Legnicy, Muzeum Kultury Łemkowskiej  
w Zyndranowej. Przekładu książki dokonano przy wsparciu Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Autorzy książki przez zebranie licznych wywiadów oraz na 
podstawie swojego doświadczenia i przeżyć wyjaśniają, dlaczego 
wydali już trzecią edycję w języku polskim. Napisania książki nie 
podjęli się historycy, a uczestnicy i świadkowie tamtych wyda-
rzeń. Przybliżają w książce sytuacje i wyjaśniają dlaczego mło-
dzi Łemkowie w latach 1944-1945 wstępowali do Armii Radziec-
kiej. Motto książki: „Żeby nasza młodzież nigdy nie musiała brać 
udziału w żadnych wojnach”.

Książkę można zakupić w Muzeum Kultury Łemkowskiej  
w Zyndranowej.

Krystyna Boczar-Różewicz

Wszystkim Dzieciom  
tym małym i tym dużym

życzymy

z okazji Dnia Dziecka,  
aby nigdy nie zatraciły  
w sobie dziecka.

Redakcja Dukli.pl

Radość, szczęście i odro-
bina nostalgii - to tylko nie-
które emocje, które towarzy-
szyły mieszkańcom Nowej Wsi 
25 kwietnia 2015 roku, kiedy 
to po długotrwałych staraniach, 
w samym środku naszej ma-
lowniczej wioski nastąpiło ofi-
cjalne otwarcie pięknego i no-
woczesnego Domu Ludowego. 
Obiekt zachwyca awangardą, 
przeplataną z twórczą trady-
cją oraz elementami odzwier-
ciedlającymi naszą historię.  
W tym ważnym dniu zaszczy-
cili nas swą obecnością: były 
burmistrz Dukli Marek Górak  
z małżonką, burmistrz Dukli 
Andrzej Bytnar z małżonką, 
z-ca burmistrza Elżbieta Wró-
bel z małżonkiem, sekretarz 
Halina Cycak, Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Dukli  
Andrzej Dziedzic, radni obec-
nej kadencji: Bohdan Gocz, 
Andrzej Kędra, Tomasz Wę-
grzyn, Zenon Leńczyk, Wła-
dysław Boczar, Jan Marszał, 
Ewa Przystasz, Mariusz Fol-
cik, Krzysztof Woźniak, a także 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej poprzedniej kadencji Zbi-

Zachwyca awangardą, 
przeplataną twórczą tradycją
Dom Ludowy w Nowej Wsi oficjalnie otwarty

gniew Uliasz, Wiesław Jakieła, 
Elżbieta Pustułka, Marek Pi-
rowski, a także naczelnik Wy-
działu Gospodarczego Piotr 
Świder, który pomógł nam po-
zyskać pozabudżetowe środki.

Oficjalne otwarcie rozpo-
częło się po przecięciu symbo-
licznej wstęgi. Następnie ksiądz 
Stanisław poświęcił obiekt, po 
czym głos zabrała radna i sołtys 
Nowej Wsi Teresa Belcik. Po-
witała zaproszonych gości, po-
dziękowała wszystkim którzy 
przyczynili się do powstania 
obiektu oraz wyraziła nadzieję, 
iż budynek posłuży nie tylko 
integracji mieszkańców, ale 
nade wszystko będzie on służył 
rozwojowi kulturalnemu wsi. 
Podkreśliła szczególnie wielo-
letnią potrzebę i marzenia po-
siadania takiego miejsca, z któ-
rym społeczność lokalna mo-
głaby się identyfikować i utoż-
samiać. Kolejną osobą, która 
życzyła mieszkańcom dobrego 
wykorzystania i wielu niezapo-
mnianych chwil w tym obiek-
cie, był główny sprzymierze-
niec powstania domu – pan Ma-
rek Górak. Podkreślić należy,  

że wszyscy miesz-
kańcy wyrażają 
ogromne podzięko-
wania dla pana Gó-
raka za zaangażo-
wanie i wsparcie, ja-
kim wykazywał się 
w związku z tym 
przedsięwzięciem. 
Następnie pani Elż-
bieta Wróbel przy-
bliżyła zaproszo-
nym gościom histo-
rię budowy domu lu-
dowego z perspek-
tywy finansowej. Za-
znaczyła, iż znaczna 
część pozyskanych 
funduszy pochodziła 
ze środków unijnych. 
Jako ostatni głos za-
brał głos urzędujący burmistrz 
Andrzej Bytnar, który wyra-
ził nadzieję, że nowo powstały 
budynek posłuży mieszkańcom 
do realizacji ich pasji.

Część artystyczna roz-
poczęła się przedstawieniem 
pierwszoklasistów szkoły pod-
stawowej, małych mieszkań-
ców Nowej Wsi, przygotowa-
nych przez p. Renatę Cieśla. 

Dzieci z ogromnym zapałem 
i odwagą wyrecytowały wier-
sze oraz zaśpiewały piosenki, 
związane tematycznie z życiem 
kulturalnym ich „małej ojczy-
zny”. Kolejny występ zapre-
zentowała młodzież krośnień-
skiego „Szczepanika”, przy-

Jan Belcik

Fot. Internet
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gotowana przez p. Bogusławę 
Kopczyk. Przedstawili oni w 
skeczu historię budowy domu 
ludowego, piosenkę o wesołym 
życiu na wsi oraz dwa inne ske-
cze, związane z tematyką im-
prezy. Kabaret, nasycony licz-
nymi anegdotami i zabaw-
nymi sytuacjami rozbawił pu-
bliczność.

Zakończeniem części arty-
stycznej była prezentacja wier-
szy Jana Belcika - poety, lau-
reata wielu prestiżowych na-
gród, a nade wszystko czło-
wieka, który w swych tomikach 
wielokrotnie powraca do swej 
ojczyzny dzieciństwa. Nowa 
Wieś wielokrotnie staje się w 
jego wierszach inspiracją i kra-
iną, z którą jest nierozerwalnie 
związany.

Po części artystycznej za-
proszeni goście, a także miesz-
kańcy Nowej Wsi „doczekali 

się” pysznego obiadu, który 
przygotowały mieszkanki na-
szej wioski o niebywałym ta-
lencie kulinarnym. Impreza 
trwała do białego rana. Nie 
tylko wspólne śpiewy kara-
oke, ale także tańce oraz bie-
siadowanie połączyło i zinte-
growało uczestników. Miłą at-
mosferę podsycała także pięk-
nie udekorowana sala, a także 
liczne smakołyki, znajdujące 
się na szwedzkim stole. Nie za-
brakło tam własnoręcznie wy-
konanych wędlin, smalcu, do-
mowego chleba, tradycyjnych 
„proziaków”, czy też innych re-
gionalnych wyrobów. Miesz-
kańcy przygotowali także ory-
ginalne trunki, które towarzy-
szyły całonocnej imprezie.

Ogromne podziękowania 
za wsparcie finansowe miesz-
kańcy Nowej Wsi kierują do 
pana Piotra Majkuta – Pre-
zesa Zarządu Przedsiębiorstwa 

Produkcji Materiałów Drogo-
wych w Rzeszowie oraz do 
wszystkich, którzy brali czynny 
udział w przygotowaniach do 

tego ważnego dnia oficjalnego 
otwarcia domu ludowego.

Natalia Belcik

Promocja książki „Prasłowianie, 
Słowianie, Polacy – rozważania”

25-go maja w sali kina  
w Dukli odbyła się promocja 
książki p. Jerzego Możdżana 
Prasłowianie, Słowianie, Po-
lacy - rozważania”. Całość pro-
wadził Stanisław Kalita, histo-
ryk, który w krótkiej prelekcji 
przedstawił najważniejsze za-
łożenia zawarte w książce:

„Im bardziej cofamy się w 
przeszłość, tym napotykamy inne 
społeczeństwo. Odmienna jest 
mentalność, spojrzenie na świat i 
jednostkę ludzką, na jej miejsce 
w państwie. Im dalej, tym róż-
nice są większe. My wszyscy, ci 
którzy pasjonują się historią i ci, 
którzy tylko czasami sięgają po 
książki historyczne, jesteśmy za-
topieni w przeszłości, z niej po-
chodzimy. Gdyby nie ona, nie 
bylibyśmy dzisiaj jacy jesteśmy. 
Pielęgnowanie tradycji, przeka-
zów, nawet drobnych dokumen-
tów z perspektywy czasu ma 
swoją niezwykłą wartość. 

Aby w miarę dobrze od-
wzorować rzeczywistość, mu-
simy znać warunki społeczeń-
stwa sprzed 100 czy 200 lat. 
A w przypadku prezentowanej 
książki p. Jerzy Możdżan się-
gnął znacznie głębiej, bo do ko-
rzeni polskiej państwowości. 
Temat jest niezwykle fascynu-
jący, ale musimy powiedzieć, 
że z punktu widzenia bada-
cza też bardzo trudny. Historyk 
w swojej pracy powinien bo-
wiem opierać się na źródłach,  
a w tym przypadku te są bardzo 
skromne. Mimo to autorowi 
udało się zgromadzić sporo 
ciekawych zapisków z kronik 
i opracowań, z których odczy-
tał po swojemu nasze najstar-
sze dzieje. I to jest niewątpliwie 
spora wartość tej książki.

Druga sprawa, na którą 
chciałem zwrócić Państwa 
uwagę, to popularyzacja na-
szych ojczystych dziejów, ich 

korzeni, ciekawostek na ten te-
mat. A w przypadku tej książki 
jest się czym pochwalić. Rze-
czywiście dziś po wielu latach 
możemy stwierdzić, że gdyby 
nie Mieszko I i jego genialne 
posunięcie, mogło nie być Pol-
ski. Otóż większość państw są-
siednich była już chrześcijań-
ska. Nasz pierwszy władca do-
skonale rozumiał zaistniałą sy-
tuację, zagrożenie związane z 
ogromnym parciem na wschód 
żywiołu niemieckiego i odpo-
wiednio zareagował przyjmu-
jąc chrześcijaństwo. Przyjął je 
z rąk czeskich, a nie niemiec-
kich. Mogliśmy bowiem po-
dzielić los Połabian, którzy zo-
stali praktycznie zniszczeni. Te 
i inne ciekawe rozważania znaj-
dziecie państwo w tej pozycji. 

Zapoznając się stopniowo z 
historiografią można dojść do 
wniosku, że dotychczas przed-
stawiane w piśmiennictwie 

kawienia bogatymi dziejami 
Europy Środkowej przed X w.

Na treść niniejszej pracy 
złożyły się wiadomości o zie-
miach i ludach zamieszkują-
cych środkową Europę, prze-
kazanych nam w dziełach auto-
rów greckich, rzymskich, arab-
skich, angielskich, niemiec-
kich, w latopisach ruskich, kro-
nikach polskich, czeskich oraz 
własne odkrycia i wnioski au-
tora. Jeśli znajdzie ona u czytel-
ników chociaż częściowe uzna-
nie i przyczyni się do zmiany 
niektórych poglądów, a także 
dotychczasowych przekonań  
o naszej przeszłości, będzie to 
dla autora najwyższą nagrodą. 

Autor wyraża szacunek  
i poważanie dla wszystkich au-
torów, z których dzieł korzy-
stał, a ich twierdzenia i przy-
puszczenia uważa za właściwe 
i słuszne, jak również dla tych 
z którymi się nie zgodził, bo 
wszystkie razem pozwoliły mu 
jaśniej spojrzeć na zagadnienie 
i poznać istotę problemu. Czeka 
też na opinie czytelników. 

Na zakończenie przytoczę 
fragment kroniki Galla Ano-
nima o Polsce w XI wieku, nie-
zrównanego mistrza słowa,  
o którego przekaz historycy 
często toczyli spory: „Ten kraj, 
choć jest bardzo lesisty, dość 
jednak obfituje w złoto i srebro, 
w chleb i mięso, a w tym najbar-
dziej przed innymi powinien być 
stawiany, że jakkolwiek przez 
tyle wspomnianych wyżej ple-
mion, i chrześcijańskich, i po-
gańskich, jest otoczony i przez 

dzieje państwa polskiego nasu-
wają wiele wątpliwości i pytań, 
gdyż nie wydaje się możliwe, 
ażeby np. z chaosu powstało od 
razu świetnie zorganizowane  
i silne, budzące respekt u sąsia-
dów, a założone jakoby dopiero 
przez Mieszka I.

Pierwsze wiadomości o Sło-
wianach, przed początkiem no-
wej ery, podaje je Herodot, póź-
niej po narodzeniu Chrystusa 
– informatorzy rzymscy: Pom-
ponjusz Mela, Pliniusz Starszy, 
Tacyt, Ptolemeusz. Dzielą ich 
na trzy, czy dwa odłamy: Wene-
tów mieszkających na północy, 
nad Wisłą i Oceanem Sarmac-
kim, południowych Sklawinów 
i wschodnich Antów. Wspomi-
nają też lud nieznanego pocho-
dzenia Neurów.

Ważnym zagadnieniem do 
rozstrzygnięcia pozostaje rów-
nież ustalenie pochodzenia lu-
dów, które nadały nazwy to-
pograficzne górom, rzekom  
i osiedlom w środkowej czę-
ści Europy. Zamierzeniem ni-
niejszej pracy jest więc próba 
przedstawienia czasu zaistnie-
nia, wielkości i znaczenia pań-
stwa i narodu polskiego, oraz 
rozbudzenie większego zacie-

wszystkie razem oraz przez po-
szczególne wielokrotnie napa-
dany, nigdy jednak przez ni-
kogo zgoła nie został ujarz-
miony. Ojczyzna, gdzie powie-
trze zdrowe, gleba urodzajna, 
las miododajny, woda obfitu-
jąca w ryby, rycerze waleczni, 
wieśniacy pracowici, konie wy-
trwałe, woły zdatne do orki, 
krowy mleczne, owce wełniste.”

Rozmowę z autorem i frag-
ment książki opublikujemy w 
następnym numerze Dukli pl.

x x x
W drugiej części spotkania 

młodzież dukielskiego Zespołu 
Szkół nr 2 przedstawiła spek-
takl poetycko-wokalny.

Krótkim wstępem poprze-
dził go prowadzący młodych 
wykonawców nauczyciel tej 
szkoły Andrzej Szwast. Konty-
nuując myśl swoich przedmów-
ców odwołał się on do przy-
pomnianych przez nich słów  
i osoby arcybiskupa gnieźnień-
skiego Jakuba Świnki, którego 
odważna i dalekowzroczna w 
skutkach decyzja o nieobsa-
dzaniu urzędów kościelnych 
księżmi niemieckiego pocho-
dzenia miała w początkach hi-
storii ojczystej dalekosiężne 
skutki dla ocalenia kształtującej 
się młodej państwowości oraz 
wskazywała na rangę języka 
polskiego jako oręża walki  
o polską świadomość. Dzięki 
takim mało znanym bohaterom 
historii Polski, o których mówi 
refleksyjna książka Jerzego 
Możdżana, wkrótce miały po-
wstawać pomniki literatury, 

których znaczenie wydobyły 
przytoczone przez dukielskiego 
polonistę słowa Norwida: „Nie 
miecz, nie tarcz - bronią języka, 
lecz – arcydzieła!”.

To przede wszystkim na 
wierszach czwartego wiesz-
cza został oparty prezentowany 
przed dukielską publiczno-
ścią spektakl. Idei jego powsta-
nia przyświecała myśl złoże-
nia hołdu niechcianemu i mało 
znanemu kiedyś geniuszowi 
polskiego pióra, a przy okazji 
przypomnienie pięknych utwo-
rów jego następców: Jana Zy-
cha, Jerzego Lieberta, Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego, Jó-
zefa Wittlina, Konstantego 
Gaszyńskiego, Bronisławy 
Ostrowskiej, Stanisława Barań-
czaka, Leopolda Staffa.

Przedstawienie składało 
się z czterech części. Pierwsza 
ukazywała osobisty dramat nie-
szczęśliwie zakochanego po-
ety, który w jej finale odwraca 
się od romantycznych złudzeń, 
aby uwierzyć w miłość praw-
dziwą. Druga wyeksponowała 
romantycznych tytanów du-
cha, którzy mieli siłę i odwagę 
zmieniać oblicze historii pol-
skiej i powszechnej. Trzecia 
najdłuższa unaoczniała dyle-
maty, trudy i nadzieje związane 
z odzyskiwaniem niepodległo-
ści – wzrastanie polskiego du-
cha. Czwarta najkrótsza zapre-
zentowała drogę zwycięstwa, 
spełnienia w religijnym ide-
ale zawierzenia siebie i narodu 
opiece królowej Polski Maryi. 

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne dziękuję wszystkim, którzy swoją obecnością 

uświetnili promocję mojej książki pt. Prasłowianie, Słowia-
nie, Polacy – rozważania. 

Serdecznie dziękuję pani mgr Teresie Rzepskiej za korektę. 
Panu mgr Stanisławowi Kalicie za pomoc merytoryczną  
i piękne prowadzenie promocji. 

Gospodarzowi gminy burmistrzowi Dukli Andrzejowi Byt-
narowi i Ośrodkowi Kultury w Dukli za wsparcie w powyż-
szej promocji. 

Panu mgr Andrzejowi Szwastowi za wspaniałą oprawę 
artystyczną i przygotowanie uczennic Zespołu Szkół nr 2  
w Dukli. 

Uczennicom ZS Nr 2 w Dukli: Katarzynie Makoś,   
Kindze Kuci, Emanueli Wysowskiej za uświetnienie całości.  
Paniom Krystynie Boczar-Różewicz i p. Beacie Kalita za  
obsługę medialną.

Z należnym szacunkiem 
    Jerzy Możdżan

Fragmenty recytowane na-
przemiennie przez dwie gimna-
zjalistki Kingę Kuc oraz Ema-
nuelę Wysowską puentowały 
jak w dramacie antycznym wo-
kalne sekwencje polskich pie-
śni patriotycznych i religijnych 
w wykonaniu uczennicy liceum 
Katarzyny Makoś. Piękne ar-
tystyczne prezentacje uczen-
nic dukielskiej szkoły w założe-
niu reżyserskim miały uposta-
ciować myśl Norwida wyrażoną 
w „Promethidionie”: „I stąd 
największy prosty lud poetą,  
/Co nuci z dłońmi ziemią brązo-
wemi,/”. Młode artystki po każ-
dym z wykonań były nagradzane 
przez publiczność brawami, 
które uzupełniały spektakl i były 
świadectwem jedności przeżyć i 
ducha zgromadzonych. Na ko-
niec tej części wydarzenia na-
ukowo-kulturalnego uczennice 
ZS nr 2 zostały uhonorowane 
również  przez jej głównego bo-
hatera Jerzego Możdżana, który 
gorąco im podziękował, wręcza-
jąc każdej egzemplarz swojej 
książki z dedykacją.

x x x
W najbliższym czasie w du-

kielskich szkołach zorganizu-
jemy spotkanie z autorem, aby 
młodzież zapoznać z tą pozycją 
książkową, zachęcić do czyta-
nia i pielęgnowania ojczystej 
historii i rozwijania humani-
stycznego myślenia.

Stanisław Kalita 
Andrzej  Szwast

Autor Jerzy Możdżan zafascynowany rodowodem Pra-
słowian i Słowian, ich niezniszczalną siłą trwania pod-
jął się niezmiernie trudnego zadania, sięgnął do korzeni 
państwowości polskiej. Temat niezwykle interesujący, a 
zarazem niezwykle trudny, bowiem materiały źródłowe są 
w tym temacie bardzo skromne. Mimo to Autorowi udało 
się zgromadzić sporo ciekawych zapisków z kronik, opra-
cowań, z których odczytał po swojemu nasze najstarsze 
dzieje. I to jest niewątpliwie spora wartość tej książki. 
Książka jest także protestem przeciwko zawężaniu nauki 
historii w polskim szkolnictwie, co zmierza do wynarodo-
wienia. „Naród bez swej historii przestaje być narodem”.

Książka wydana została przez Autora, skład i przygo-
towanie do druku wzięło na siebie Wydawnictwo Ruthe-
nus. Książkę można nabyć w księgarni w Dukli, Rynek 21

Serdecznie polecam
Krystyna Boczar-Różewicz

Kabaret młodzieży z krośnieńskiego „Szczepanika” przedstawił w skeczu hi-
storię budowy DL w Nowej Wsi
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Sygnatura niemieckiego zapalnika 
pocisku działa 15 cm użytego do 
ostrzału Białej Góry w Równem

Po dotarciu w okolice 
Wietrzna, w dniu 6 maja od-
działy 46 PIR (Preussische 
Infanterie Regiment – Pru-
ski Pułk Piechoty), który miał 
garnizony wyjściowe w Po-
znaniu i Wrześni i w którym 
służyło wielu żołnierzy pol-
skiego pochodzenia, prawie z 
marszu ruszyły do szturmu na 
Równe (Biała Góra) i Rogow-
ską Górę. Dwa nocne natar-
cia nie przyniosły powodzenia 
i dopiero rano 7 maja wojska 
rosyjskie zostały odrzucone w 
kierunku wschodnim na Iwo-
nicz. Pewien opór wojska ro-
syjskie stawiły nacierającym 
jeszcze na linii Wisłoka w Be-
sku i okolicach w dniach 8-10 
maja. Użyta w Rymanowie 
w dniu 9 maja pruska bateria 
czterech moździerzy/haubic 
21 cm Krupp Mörser przyczy-

niła się do przełamania linii 
obronnych pod Mymoniem. 

21 cm Krupp Mörser 10 był 
to ciężki moździeż (haubica) 
wykorzystywany przez Niemcy 
w I wojnie światowej. Zastąpił 
poprzedni model 21 cm Mörser 
99. Do transportu, składany był 
na dwie części. Waga haubicy 
była zbyt duża (około 7 ton), 
aby mogła być transportowana 
jako cały zestaw, więc uży-
wano czterokołowej przyczepy 
do transportu lufy, oprócz prze-
wożonego odrębnie łoża z pod-
woziem. Mörser został wypo-
sażony w wymienne podkładki 
toru kół z dziesięcioma drew-
nianymi płytkami dla każdego 
koła, aby zapobiec zapadaniu 
zestawu w ziemię. Niektóre 
haubice w czasie wojny były 
wyposażone w osłonę lufy. Wy-

korzystywany był głównie przy 
oblężeniach oraz do penetracji 
powłok z betonu. 

Bateria - podstawowa jed-
nostka artylerii składała się 
z czterech sztuk tych haubic.  
Były w użytku na początku  
I wojny światowej. Został za-
stąpiony przez 21 cm Mörser 
wzór 16, który był znany rów-
nież jako 21 cm Mörser Langer 
(długi) ponieważ był z dłuższą 
o 21 cm lufą oraz nieco lżej-
szy i posiadał dodatkowo inne 
udoskonalenia. W armii nie-
mieckiej używane były głów-
nie dwa typy pocisków 21 cm 
do tych moździeży: burzący Gr 
18 (HE), który ważył 113 kg  
i Gr 18 do przebijania betonu - 
121,4 kg z wypełniaczem 11,61 
kg trotylu. Pod Duklą były za-
pewne stosowane pociski do 
tych moździerzy z zapalnikami 

Gr 18 (HE) dla przełamania ro-
syjskich linii osłonowych na 
Jasiołce. Końcem maja w dal-
szej części ofensywy państw 
centralnych, decydującą rolę 
w zdobyciu fortów północnego 
odcinka twierdzy przemyskiej 
odegrała 11. bawarska Dywi-
zja Piechoty, wspierana przez 
pododdziały 11 Armii gen. von 
Mackensena, w tym i znaną 
nam spod Dukli baterię moź-
dzierzy 21 cm Mörser.

Pobojowisko koło Rów-
nego opisał tymi słowami ks. 

W Dukli podczas Wielkiej Wojny mieścił się austro-węgierski szpital polowy, gdzie pielę-
gniarki opiekowały się rannymi żołnierzami. Pocztówka nr K 145 wydana w 1915 roku  
w Wiedniu przez spółkę Kilophot przedstawia ciężko rannego węgierskiego honweda, który 
poczuł się znacznie lepiej gdy panie z Czerwonego Krzyża podały mu do picia napój – głosi 
napis na pocztówce 

Setna rocznica wyzwolenia 
Dukielszczyzny

Wiosną 1915 r., po kilku 
miesiącach walk pozycyjnych, 
państwa centralne (Austro-Wę-
gry i Niemcy) zdecydowały do-
konać na froncie wschodnim 
akcji zaczepnej, która umoż-
liwiłaby przesunięcie działań 
wojennych poza teren okupo-
wanej części Galicji i odwró-
ciłaby losy wojny. Wybrano 
odcinek frontu pomiędzy Tar-
nowem a Gorlicami i zaczęto 
na ten teren ściągać posiłki  
i wzmocnienia, głównie nie-
mieckie z frontu zachodniego 
we Francji. 

W porozumieniu z Naczel-
nym Dowództwem austro-wę-
gierskim utworzono nową 11 
Armię, która miała wejść w do-
tychczasowe pozycje obronne 
naprzeciw Gorlic, między au-
stro-węgierskie 3 i 4 Armię. 
Dowódcą 11 Armii i całości 
operacji natarcia został wyzna-
czony niemiecki generał puł-
kownik August von Macken-
sen. Jako szefa sztabu przydzie-
lono pułkownika Hansa von 
Seeckta. W skład 11 Armii we-
szły, licząc z północy, korpusy: 
1) XLI Korpus Rezerwowy (81 

i 82 Rezerwowe Dywizje 
Piechoty) gen. Hermann von 
Francis,

2) Korpus Gwardii Pruskiej (1 i 
2 Dywizja Piechoty Gwardii 
Pruskiej, austriacka 12 Dy-
wizja Piechoty oraz węgier-
ska 39 Dywizja Honvedu) 
gen. Karl von Plettenberg, 

3) Korpus Kombinowany (pru-
ska 119 Dywizja Piechoty 
– 46 pułk piechoty pruskiej 
PIR 46 Poznań-Września, 
46 rezerwowy pułk pie-
choty pruskiej PRIR 46 Po-
znań-Września i 48 pułk pie-
choty pruskiej PIR 58 - Gło-
gów oraz bawarska 11 Dy-
wizja Piechoty) gen. Paul 
von Kneussl. 
Od południa z 11 Armią 

miał współdziałać X Korpus 
austro-węgierski (19 i 20 Dy-

wizja Piechoty) oddany pod 
dowództwo niemieckiego ge-
nerała Otto von Emmich’a, 
z 3 Armii austro-wegierskiej 
gen. Svetozara Boroevića von 
Bojna. Naprzeciw planowanej 
ofensywy państw centralnych 
rozmieszczona była 3 Armia 
rosyjska pod dowództwem ge-
nerała piechoty Radko Dimitri-
jewa, Bułgara służącego w ar-
mii rosyjskiej. 

Po przełamaniu 2 maja 
1915r. frontu pod Gorlicami, po 
stoczonych w dniu 4 maja za-
ciętych walkach o Ostrą Górę 
(365 m n.p.m.) i Cieklinkę (509 
m n.p.m.), 119 Dywizja Pie-
choty 5 maja rano sforsowała 
Wisłokę i weszła do Żmigrodu. 
Następnie wraz z 11. bawar-
ską Dywizją Piechoty nacierały 
wzdłuż drogi Nowy Żmigród - 
Dukla. 20 DP zajęła wcześniej 
Nowy Żmigród, wieczorem do-
cierając do Wietrzna, zdobyto 
też wtedy Duklę a XXIV Kor-
pusowi rosyjskiemu groziło 
okrążenie. Dywizje te odcięły 
Rosjanom drogę odwrotu oraz 
zamknęły od północy i uszczel-
niły pierścień okrążenia.  
W ten sposób odcięto odej-
ście siłom głównym 
rosyjskiego XXIV 
Korpusu, który po-
czątkowo w więk-
szości pozostawał w 
Karpatach i dopiero 
z 4/5 maja zamierzał 
dołączyć do wycofu-
jących się na wschód 
sił głównych armii 
rosyjskiej. Atakujący 
zmagali się z zacie-
kłym oporem obroń-
ców i musieli odpie-
rać mordercze ro-
syjskie kontrataki, 
wzmocnione siłami 
III Korpusu Kauka-
skiego, który zaczął 
spod Dukli docierać 
w rejon walk. Naci-
skane od południa 

przez 3 Armię austro-węgier-
ską, która opanowała Bartne 
i sforsowała pasmo Kornuty, 
a od tyłu ze strony Żmigrodu 
przez korpus von Emmicha, 
obie dywizje XXIV Korpusu 
(syberyjskie 48. i 49. Dywi-
zje Piechoty) daremnie pró-
bowały przebić się na Du-
klę przez otaczający je pier-
ścień. Wycofująca się 48. dy-
wizja podczas odwrotu została 
rozbita i zniszczona w rejonie 
Tylawa - Mszana. Do niewoli 
trafił m. in. dowódca dywizji 
gen. Ławr Korniłow, któremu 
w lipcu 1916 r. udało się zbiec  
i powrócić do służby w ar-
mii rosyjskiej (od lipca 1917 r. 
głównodowodzący armii rosyj-
skiej). Do dzisiaj krążą legendy 
na temat ukrytego w okolicy 
Chyrowej skarbu w postaci 
kasy rosyjskiego pułku. Przejść 
linię okrążenia udało się tylko 
jednemu pułkowi, który przebił 
się przez Łysą Górę w kierunku 
na Nowy Żmigród. Wielu żoł-
nierzy rosyjskich zginęło lub 
trafiło do niewoli. Tylko pod 
Duklą oddziały państw central-
nych wzięły do niewoli kilka 
tysięcy żołnierzy rosyjskich 
oraz zdobyły kilkanaście dział. 

Ciężkie walki toczono 5 maja  
w okolicy Łysej Góry, gdzie 
atakujące oddziały niemiec-
kie i austro-wegierskie były 
ostrzeliwane przez artylerię ro-
syjską. Na stoku wzgórza Łysa 
Góra (641 m n.p.m.), niedaleko 
drogi Nowy Żmigród - Dukla 
położony jest zaprojektowany 
przez Dušana Jurkoviča cmen-
tarz wojenny nr 9 należący do 
zachodniogalicyjskiego okręgu 
cmentarnego I - Żmigród. Na 
cmentarzu spoczywa 34 żoł-
nierzy: 10 z armii niemieckiej, 
14 austro-węgierskiej i 10 z ro-
syjskiej. Większość z nich po-
legła 5 maja 1915 roku. Rosyj-
scy żołnierze, od wielu dni po-
zbawieni ciepłych posiłków, 
amunicji i właściwego dowo-
dzenia, ciągnąc ze sobą w bło-
cie wozy taborowe i działa,  
z których nie mieli czym strze-
lać wobec wyczerpania amuni-
cji, stracili wolę walki. Na ca-
łym teatrze wojennym w Ga-
licji straty Rosjan były równie 
duże. W kolejnych dniach Ro-
sjanie stracili m.in.: 6 maja - Ja-
sło; 7 maja - Krosno, Iwonicz  
i Rymanów. Ślady tego natarcia 
do dnia dzisiejszego znajdują 
się również w Dukli na cmen-
tarzu wojennym, gdzie obok 
zmarłych w miejscowym szpi-
talu na przełomie lat 1914/1915 
rannych żołnierzy wrogich so-
bie armii, spoczywają żołnie-
rze tych armii polegli i zmarli 
w wyniku ofensywy majowej 
1915 r.

I  Galicyjskie 
Spotkanie 
Motocyklowe

Dukielskie Stowarzyszenie „Wspólnie ponad po-
działami” we współpracy z MOSiR w Dukli oraz 
Ośrodkiem Kultury zaprasza na I Galicyjskie Spotka-
nie Motocyklowe, nad którym honorowy patronat ob-
jęli pan Andrzej Bytnar - Burmistrz Dukli oraz forum 
motocyklowe „Podkarpackie2oo”. Podczas imprezy 
zrzeszającej brać motocyklową oraz mieszkańców re-
gionu odbędzie się szereg koncertów (m.in. Inity So-
unds, Paradise Hills, Fat Thursday oraz 4szmery), 
konkursów, występów. Oprócz niesamowitych wra-
żeń, jakie zapewni okazja podziwiania różnego typu 
motocykli, oprócz doznań artystycznych i przyjemno-
ści towarzyskich, każda przybyła osoba będzie mo-
gła dokonać naprawdę wielkiego czynu! Przeprowa-
dzona zostanie bowiem zbiórka pieniężna na rzecz 
dwóch młodych dam, których rodziny nie są w sta-
nie samodzielnie zebrać środków niezbędnych na le-
czenie córek. Jedną z dziewczynek jest osiemnastolet-
nia Ola, która poważnie ucierpiała w wypadku samo-
chodowym, druga to dwuletnia Zuzia chora na muko-
wiscydozę. 

13 czerwca zapraszamy od 17.00, a 14 czerwca 
od 15.00. Impreza odbędzie się na terenie Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli. 

Justyna Zimny-Fruzyńska

Święto flagi
„Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, 
A na tej fladze biel i czerwień…”

Zgodnie z apelem Ministra Edukacji Narodowej o wspólne celebrowa-
nie Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej dzieci  
z Przedszkola Gminnego w Dukli zorganizowały skromne obchody tego 
święta. Po przeprowadzonych zajęciach o tematyce patriotycznej przedszko-
laki z chorągiewkami i przypiętymi rozetkami przeszły ulicami Dukli. Z dumą 
prezentowały swoje małe polskie symbole.

Przy Urzędzie Miejskim dzieci zostały powitane przez burmistrza p.  
Andrzeja Bytnara, który wysłuchał z podziwem wierszy i pieśni patriotycz-
nych w wykonaniu przedszkolaków. Cała uroczystość miała na celu kształ-
towanie postaw patriotycznych, promowanie polskich symboli narodowych 
wśród najmłodszych i najbliższego otoczenia.

Alicja Jaworska

Przedszkolacy z wychowawczyniami z dumą maszerują wokół ratusza prezentując nasze 
barwy narodowe
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Setna rocznica wyzwolenia Dukielszczyzny
u dokończenie ze str. 9 

Setna rocznica wyzwolenia Dukielszczyzny

Niemieckie wojsko było już na froncie wschodnim w zimie 1914/1915. Zdję-
cie zamieszczone w Nowościach Ilustrowanych nr 11 z 1915 roku przedstawia 
niemiecką artylerię pod Duklą

Końcem grudnia 1914 r. wojska rosyjskie kolejny raz zajęły Duklę i pozostały w niej 
do początku maja 1915 r. Zdjęcie zamieszczone w prasie, jak głosi podpis, przed-
stawia przegląd w Dukli oddziału kozaków kubańskich – potomków „Zaporożców”

Bateria moździerzy 21 cm Krupp Mörser 10 pod Duklą ostrzeliwująca rosyj-
skie pozycje

W nr 23 dwutygodnika „Die Woche” wydanym w Berlinie 5 czerwca 1915 
r. zamieszczono fotoreportaż z walk wojsk niemieckich po przełamaniu 
frontu pod Gorlicami, ukazujący ostrzeliwanie rosyjskich linii obronnych 
pod Rymanowem. Zdjęcie przedstawia baterię moździerzy/haubic 21 cm 
Krupp Mörser na tle domu (pośrodku - istnieje do dzisiaj) doktora Igna-
cego Bieleckiego w Rymanowie, który był przyjacielem dukielskiego leka-
rza Jana Strycharskiego.

Po bojach toczonych od Łysej Góry przez Łęki, Wietrzno do Równego przez bawarską 11. Dy-
wizję Piechoty, wykonano 
z Białej Góry malowni-
cze zdjęcie przedstawia-
jące maszerujący podod-
dział wojska. Zdjęcie au-
torstwa R. Sennecke zo-
stało wykorzystane przez 
bawarskie wydawnictwo 
Kriershilfe z Monachium 
do wydania podkoloro-
wanej widokówki nr 19 
w serii 12/2 w cyklu „Glo-
ria-Viktoria-Album”.

Żołnierze 46 pułku piechoty pruskiej (PIR 46 Poznań-Września) ze 
119. Dywizji Piechoty odpoczywają 7 maja 1915 r. na Rogowskiej Gó-
rze po trudach ostatnich godzin i nocnych szturmach rosyjskich po-
zycji. Reżyserowane zdjęcie posłużyło do wydania widokówki sła-
wiącej chwałę niezwyciężonego niemieckiego żołnierza na froncie 
wschodnim.

Po stu latach od wydarzeń ofensywy gorlickiej pozostała pamięć o po-
ległych żołnierzach pochowanych na cmentarzach wojennych i pozosta-
łych w bezimiennych mogiłach na linii frontu. Materialnymi pozostało-
ściami są elementy ekwipunku i wyposażenia żołnierzy armii niemiec-
kiej i austro-węgierskiej, które obecnie służą jako pamiątki po Wielkiej 
Wojnie i przestroga przed podobnymi zdarzeniami mogącymi nastąpić 
w przyszłości.

Kazimierz Wais: „Zwiedziłem 
np. Klarowiec czyli Rogow-
ską górę która jeszcze wów-
czas [przełom lipca/sierpnia 
1915 r. – przypis autora] nosiła 
na sobie ślady majowej walki. 
Mówiły o niej przedewszyst-
kim zbiorowe groby żołnierzy 
niemieckich i rosyjskich, cią-
gnące się po obu stronach go-
ścińca od Rogów do Równego. 
Groby niemieckie były okryte 
świeżymi wieńcami i kwia-
tami, które jak nam opowia-
dano, zmieniała dość często au-
striacka żandarmeria. Nawet na 
ogrodzie proboszcza rówień-
skiego pochowano przeszło 20 
żołnierzy.”

Dowódca 11 bawarskiej DP, 
a zarazem dowódca szturmu – 
gen. por. Paul von Kneussl zo-
stał odznaczony przez cesarza 
Franciszka Józefa Orderem Że-
laznej Korony I Klasy z wstęgą. 
Orderem Żelaznej Korony III 
Klasy z wstęgą wojenną od-
znaczył cesarz kapitana Wil-
helma Leeba (znanego póź-
niej, podczas kolejnego świa-
towego konfliktu, generała We-
hrmachtu). Żołnierze 11 ba-
warskiej DP otrzymali łącznie 
180 Krzyży Żelaznych II Klasy 
(Eisernes Kreuz podawane w 
niemieckim skrócie: EK II). 
Żołnierze 119 pruskiej DP (z 46 
Pułku Piechoty i 2 Pułku Arty-
lerii Pieszej) – 50 EK II. 

W broniących się 
oddziałach rosyjskich, 
jak również w atakują-
cych austro-węgierskich 
oraz pruskich służyli 
liczni Polacy. Mimo, że 
wielu z nich poległo lub 
zginęło w mundurach 
obcych armii, dzisiaj za-
sługują na pamięć. Dla-
tego na cmentarzu wo-
jennym w Dukli w kwa-
terach żołnierzy z Wiel-
kiej Wojny godzi się za-
palić świecę nie tylko z 
okazji Dnia Zmarłych. Jak dzi-
siaj wyglądałaby rzeczywistość 
bez bitwy gorlickiej i ofensywy 
majowej 1915 r. w Galicji … ? 
Jednak do odzyskania niepod-
ległości i odrodzenia państwo-

wości polskiej należało jesz-
cze poczekać do listopada 1918 
roku.

Opracował Janusz Kubit

Sygnatura aluminiowej niemieckiej menażki 
podniesionej z pola walki pod Równem
R.J.R. 11. –Reserve Infanterie Regiment 11. 
– 11. Rezerwowy Pułk Piechoty
1900 – rok wybicia sygnatury
2.B. 5. C. – 2. Batalion 5 Kompania

Zabytki z listy UNESCO
21 maja br. przedstawiciele 

Gminy Dukla uczestniczyli 
w konferencji, w Stropkowie 
na Słowacji, poświęconej za-
bytkom Unesco w Kraju Pre-
szowskim i w Województwie 
Podkarpackim. Celem spotka-
nia było pokazanie wyjątko-
wości zabytków Unesco na po-
graniczu polsko - słowackim  

i ich znaczenie w rozwoju ru-
chu turystycznego. W kon-
ferencji wzięli udział m.in. 
przedstawiciele powiatu brzo-
zowskiego na czele ze staro-
stą Zygmuntem Błaża, kierow-
nik oddziału turystyki w Urzę-
dzie Marszałkowskim Agata 
Sarna, Miron Mikita prezes 
Agencji Rozwoju Regional-

bowzięcia NPM  
i św. Michała Archa-
nioła w Haczowie 
(wpis w 2003 roku), 
kościół rzymskoka-
tolicki Wszystkich 
Świętych w Bli-
znem (wpis w 2003 
roku), cerkiew gre-
kokatolicka obec-
nie filialna cerkiew 
prawosławna w Tu-
rzańsku, cerkiew 
grekokatolicka dziś 
kościół rzymskoka-
tolicki w Smolniku, 
cerkiew grekokato-
licka w Chotyńcu i 
cerkiew w Radrużu. 

Po stronie sło-
wackiej na Listę 
Unesco wpisany 
został m.in. zespół 
miejski Bardiowa, 
któremu poświę-

cono sporo uwagi podczas kon-
ferencji. Bardejów dzięki wpi-
sowi do zasobów Unesco pozy-
skał sporo środków na renowa-
cję istniejącej architektury, po-
prawę infrastruktury komunika-
cyjnej dzięki czemu wizerunek 
miasta znacząco poprawił się. 

Organizatorem konferencji 
była Agencja Rozwoju Regio-
nalnego w Świdniku we współ-
pracy z powiatem brzozow-
skim w województwie podkar-
packim.

bpudło

nego w Świdniku, Ján Holo-
dňák – Burmistrz Swidnika 

Na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO znaj-
duje się obecnie 1007 obiektów 
ze 161 państw, w tym kilkadzie-
siąt obiektów z Polski i Słowa-
cji. Na terenie województwa 
podkarpackiego jest ich kilka a 
mianowicie kościół pw. Wnie-

Fragment rynku w Bardejowie. Fot. WS
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„Tak Go widzę - Bóg”

Pani Maria 
skończyła 100 lat

ciąg dalszy na str. 14 u

Pani Maria Kolanko z rodziną
od lewej: wnuk Gabriel Parylak, pani Maria Kolanko, Zofia  
Parylak - córka, wnuczka Marzena Parylak-Paszek z synem  
i mężem Markiem Paszek

Praca Barbary Marchewki  
- 1m. w kat. dorośli

Praca Kacpra Musiała (SP Głojsce)  
- 1m. w kat. kl. IV-VI

Praca Marceliny Czaji (SP Wietrzno)  
- 1m. w kat. kl. I-III

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

Pani Maria Kolanko 
ukończyła sto lat

Pani Maria Kolanko z domu Brzana urodziła się 4 maja 
1915 roku w Równem. Tam też spędziła młodość i życie doro-
słe. Wyszła za mąż młodo za Józefa Kolanko. Razem pracowali 
w gospodarstwie rolnym. Wychowali czworo dzieci. W 1975 roku 
owdowiała. Obecnie mieszka w Rogach u córki Zofii, która razem 
z synem Gabrielem opiekuje się mamą.

Pani Maria dochowała się ośmioro wnuków i trzynaścioro pra-
wnuków. Jest osobą lubiącą przyrodę, las, zwierzęta, jak pozwa-
lały siły uprawiała ogródek kwiatowy. Jak powiedziała córka Zo-
fia, miłość do przyrody i ludzi pozwoliły jej dożyć tak sędziwego 
wieku.

Z okazji setnych urodzin odwiedził Szacowną Jubilatkę bur-
mistrz Dukli Andrzej Bytnar z kwiatami i okolicznościowym pre-
zentem, jak również pani Jolanta Albrycht zastępca kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego w Dukli. Oficjalną wizytę z okazji set-
nych urodzin złożyli również pani Marii pracownicy Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych: pan Janusz Michna – zastępca kierow-
nika Inspektoratu ZUS w Krośnie i pani Marzena Kujda – kierow-
nik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych.

Szacownej Jubilatce życzymy wielu lat w zdrowiu i pogodzie 
ducha.

Krystyna Boczar-Różewicz

„Tak go widzę –Bóg”
Wyniki Konkursu Plastycznego

„Tak go widzę – Bóg” to temat konkursu plastycznego zorgani-
zowanego przez Ośrodek Kultury w Dukli. Na konkurs wpłynęło 
80 prac. Komisja konkursowa w składzie: Maria Fornal, Aleksan-
dra Żółkoś, Anna Lenkiewicz miała bardzo trudne zadanie - oce-
niła prace konkursowe w czterech kategoriach wiekowych. Ofi-
cjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 21 maja 
w sali widowiskowo - kinowej Ośrodka Kultury w Dukli. Komisja 
konkursowa nagrodziła następujące osoby:

Kategoria I ( kl. I-III)
I miejsce – Marcelina Czaja – Jasionka
II miejsce – Szymon Leń – Równe
III miejsce – Gabriela Drozd – Dukla
wyróżnienie – Ewa Uliasz – Wietrzno
wyróżnienie – Joanna Kawulok – Głojsce
wyróżnienie – Olaf Drozd - Dukla

Kategoria II (kl. IV-VI)
I miejsce – Kacper Musiał – Głojsce
II miejsce – Weronika Gałka – Dukla
III miejsce – Daria Pelczar – Równe
wyróżnienie – Aleksandra Krowicka - Dukla
wyróżnienie – Wiktoria Baniak – Wietrzno
wyróżnienie – Wiktoria Puchała – Równe

Kategoria III - Gimnazjum 
I miejsce - Katarzyna Murdzek – Jasionka
II miejsce – Natalia Toropiła – Dukla

Kategoria IV – Dorośli
I miejsce – Barbara Marchewka – ins. rękodzieła
II miejsce – Anna Witek – ŚDS Cergowa – pracownia rękodzieła art.
III miejsce – Jadwiga Bogacz – ŚDS Cergowa – pracownia ręko-

dzieła art.
wyróżnienie – Maria Dobrzańska – indywidualnie, Nadole
wyróżnienie – Roman Krok – ŚDS Cergowa- pracownia ręko-

dzieła art.
wyróżnienie – Józef Mastej –ŚDS Cergowa – pracownia kulinarna

Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy.
Anna Lenkiewicz

Grand Prix przeglądu 
dla Magdaleny 
Klimkiewicz

29 kwietnia odbył się II Powiatowy Przegląd Piosenki Zna-
nej i Lubianej. W konkursie wzięło udział ponad 50 wokali-
stów z powiatu krośnieńskiego. Komisja konkursowa w skła-
dzie: przewodnicząca - Dorota Świstak, Nina Ulicka i Diana Dere-
niowska postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

GRAND PRIX przeglądu otrzymała Magdalena Klimkiewicz 
- Społeczna Szkoła Muzyczna w Krośnie

Kategoria I - szkoła podstawowa
I miejsce Maria Jarosz - GOK Rymanów
II miejsce Daria Rajchel - Bel Canto
III miejsce Katarzyna Such - studio GAMA Miejsce Piastowe
wyróżnienie: Milena Zając- ZS Lubatowa
Wiktor Zając- ZS Lubatowa
Milena Kogut- Dukla
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Grand Prix przeglądu dla Magdaleny Klimkiewicz
u dokończenie ze str. 13 

50 uczestników 
walczyło o najwyższe 
podium
Wyniki XXIII Przeglądu Piosenki Religijnej 2015

22 maja br. odbył się już XXIII Przegląd Piosenki Religijnej. 
Wokalnie, na scenie o najwyższe podium, zawalczyło 50 uczest-
ników. Komisja w składzie; Dorota Świstak i Wojciech Krężałek, 
po burzliwych naradach, postanowiła przyznać następujące miej-
sca i wyróżnienia. 

Kat. I
I miejsce - Zofia Baran – Bel Canto
wyróżnienie - Gabriela Kapłon – Bel Canto

Kat. II
I miejsce - Eliza Kowalska – Bel Canto
II miejsce - Zuzanna Bróż – Głojsce
II miejsce - Joanna Kawulok – Głojsce
wyróżnienie – Filip Wołtosz, Martyna Jakieła, Natalia Biłas,  
Wiktoria Michalczyk, Julita Kucharska – Jasionka

Kat. III
I miejsce - Bartłomiej Dębiec - Wietrzno
II miejsce - Martyna Kosior - Tylawa
III miejsce - Emilia Zając - Dukla
wyróżnienie - Aleksandra Krowicka - Bel Canto

Kategoria II - gimnazja
I miejsce Michał Kondyjowski - GOK Rymanów
II miejsce Weronika Lechowicz - Studio wokalno-instrumentalne 

K. Zajdel
III miejsce Kinga Wróbel - Bel Canto
wyr. Kamila Kula - ZS Jasionka

Kategoria III - szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce Marlena Rygiel - Studio wokalno-instrumentalne  

K. Zajdel
II miejsce Aleksandra Bąk - Studio wokalno-instrumentalne  

K. Zajdel
III miejsce Monika Glazar - Społeczna Szkoła Muzyczna  

w Krośnie
III miejsce Adrian Frydrych -Społeczna Szkoła Muzyczna  

w Krośnie

Kategoria IV - dorośli 
I miejsce Aleksandra Leśniak - Studio Wokalno-instrumentalne  

K. Zajdel
II miejsce Marzena Głód - ŚDS Cergowa

Anna Lenkiewicz

Kat. IV
I miejsce - Aleksandra Dysz-
kowska - Dukla
II miejsce - Kamila Starowiej-
ska - Bel Canto 
III miejsce - Kamila Kula - 
Jasionka
wyróżnienie Magdalena Trze-
bunia – Tylawa, Weronika 
Wnęk – Równe, Kinga Wró-
bel – Dukla

kat. zespoły i duety
I miejsce - Zespół z Jasionki - K. Zajdel
II miejsce - Julia Woźniak, Laura Woźniak - Głojsce
II miejsce - Zespół Quatro - Jasionka
wyróżnienie - Justyna Dubiel, Patrycja Zbiegień, Natalia  
Wróbel – Dukla

Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy.
Anna Lenkiewicz

Konkurs Poezji i Prozy 
o tematyce religijnej 
rozstrzygnięty

25 maja odbyła się kolejna XXIII edycja konkursu poezji  
i prozy o tematyce religijnej. Trzydziestu dwóch uczestników star-
towało w trzech kategoriach wiekowych. Komisja w składzie:  
Joanna Szczurek, Dorota Dereniowska, Norbert Uliasz wyłonili 
następujących zwycięzców:

Kategoria I - klasy I-III
I miejsce - Kamila Laskowska – Głojsce
II miejsce – Kinga Twardzik – Dukla
II miejsce Julia - Podlaszczak – Głojsce
wyróżnienie – Kinga Janiszewska – Dukla
wyróżnienie – Wiktoria Durał - Głojsce 

Kategoria II – klasy IV-VI
I miejsce – Ewelina Szczurek - Jasionka
II miejsce – Milena Buczyńska - Łęki Dukielskie
II miejsce – Malwina Uliasz – Jasionka
III miejsce – Oliwia Landa – Głojsce
wyróżnienie – Gabriela Gędłek – Jasionka
wyróżnienie - Aureli Gierlicka – Łęki Dukielskie

Kategoria III – gimnazjum
I miejsce – Ilona Salwa – Tylawa
I miejsce – Weronika Mazurek - Jasionka
II miejsce – Konrad Kowalski – Tylawa
III miejsce – Kinga Kuc – Dukla
wyróżnienie – Tomasz lorenc – Jasionka
wyróżnienie – Ewelina Solińska – Łęki Dukielskie
wyróżnienie - Maria Kula – Jasionka

Anna Lenkiewicz

Na podium w mistrzostwach 
pierwszej pomocy

12 zespołów ze szkół śred-
nich z powiatu krośnieńskiego, 
jasielskiego i ze Svidnika (Sło-
wacja) zmierzyło się w udzie-
laniu pomocy podczas Regio-
nalnych Mistrzostw Pierw-
szej Pomocy organizowanych 
przez Polski Czerwony Krzyż 
Oddział w Krośnie. Mistrzo-
stwa odbyły się 29 kwietnia w 
obiektach Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Krośnie.

LO z klas o pro-
filu ratowniczo-
medycznym, któ-
rzy zajęli trzecie 
miejsce.

Zespół wy-
stąpił w składzie: 
Damian Madej 
(kapitan),  
Gabriela Szymańska, Paulina Bilska, Maksymilian Długosz, 
Hubert Dołęgowski.

red

Uczniowie podczas zadań praktycznych

Uczniowie LO Dukla z pucharem

Polskie Święto 
Zakochanych - 
15 maja
Maj miesiącem najpiękniejszej przyrody
Chociaż poprzedzony przez tarniny chłody
A my czekamy na radosną, ciepłą Zośkę
W Polskie niezapominajkowe święto  

zakochanych
Niech miłość rozkwita
Wiosną przyroda swym pięknem niechaj 
Wszystkich wita

 Maria Walczak
Fot. Rzeżucha łąkowa przystrojona Rusałką

Ratownicy rozwiązywali 
test medyczny oraz udzielali po-
mocy poszkodowanym w czte-
rech ogniskach urazowych (wy-
padek komunikacyjny, w pra-
cowni chemicznej, w WC,  
a także wykonywali resuscyta-
cję krążeniowo-oddechową na 
fantomach medycznych wszyst-
kich kategorii wiekowych).

Zespół Szkół Nr 2 w Du-
kli reprezentowali uczniowie 
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wykonana we włoskiej Um-
brii ceramika z Gualdo Ta-
dino. Pan Zbigniew Unge-
heuer, przedstawiając syl-
wetkę Józefa Piłsudskiego, 
podkreślał Jego wybitną rolę 
w tworzeniu państwa pol-
skiego po odzyskaniu nie-
podległości i wskazywał 
na aktualność jego polityki  
i potrzebę takich ludzi w dzi-
siejszym świecie. Pani wi-
cemarszałek Maria Kurow-
ska wyraziła swoje wielkie 
zadowolenie z możliwości 
uczestniczenia w tej pięk-
nej religijo – patriotycznej 
uroczystości , prosiła zebra-
nych o modlitwy w intencji 
Ojczyzny i dziękowała księ-
dzu Ryszardowi za zapro-
szenie, obiecując równocze-
śnie swoją obecność w przy-
szłym roku.

Około godziny 13.00 roz-
poczęła się uroczysta kon-
celebrowana msza święta, 
której przewodniczył archi-
prezbiter ksiądz Kazimierz 
Kaczor, a towarzyszyli mu 
dawny proboszcz dukielskiej 
parafii - ksiądz prałat Sta-
nisław Siara, ksiądz Tade-
usz Buchowski, ksiądz Ka-
zimierz Żak, ksiądz Włady-
sław Biszko – proboszcz pa-
rafii w Jaworowie na Ukra-
inie (pełniący też funkcję 
dyrektora Domu Pielgrzyma 

we Lwowie) oraz organiza-
tor uroczystości ksiądz Ry-
szard Szwast. W homilii 
ksiądz Kaczor odniósł się do 
obecnej sytuacji naszej Oj-
czyzny, do obowiązków, ja-
kie ciążą na każdym z nas 
wobec Boga i Polski, nawią-
zał do hasła „Bóg, Honor, 
Ojczyzna’’. Oprawę mu-
zyczną mszy świętej przygo-
towali muzycy z Osobnicy 
oraz siostrzenice księdza 
Ryszarda – Magda i Ania.

Po mszy świętej ksiądz 
Ryszard dziękował wszyst-
kim przybyłym gościom, 
uczestnikom pielgrzymki, 
swoim dawnym parafianom 
z Trzebosi, Osobnicy, Kor-
czowej i Czarnej. Następnie 
o zabranie głosu gospodarz 
uroczystości, ksiądz Ryszard 
poprosił paną Zofię Mich-
niewicz, która wraz z panią 
Ludmiłą Kencało reprezen-
towały Polską Wspólnotę w 
Jaworowie na Ukrainie. Pani 
Zofia opowiedziała o pracy 
we Wspólnocie nad pod-
trzymywaniem polskiej tra-
dycji, kultury na Ukrainie, 
przedstawiła historię Jawo-
rowa dotyczącą króla J. So-
bieskiego, związanego z tym 
miastem. Intencją Wspól-
noty jest budowa pomnika 
polskiego króla i właśnie na 
ten cel została przeznaczona 

Głos zabrała p. Zofia Michniewicz z Jaworowa na Ukrainie (pierwsza z prawej) i Ludmiła Kencało

W hołdzie Marszałkowi
Niezwykła uroczystość w Iwli

„A JEŚLI KOMU DROGA DO NIEBA OTWARTA, 
TYM , CO SŁUŻĄ OJCZYŹNIE ‘’
    /Jan Kochanowski/

Osiemdziesiąta rocznica 
śmierci marszałka Józefa 
Piłsudskiego w całej Pol-
sce była okazją do przypo-
mnienia postaci człowieka, 
który swoim życiem do-
wiódł, jak bezcennym da-
rem jest wolna Ojczyzna, dla 
której trzeba umieć „pięknie 
umierać i pięknie żyć”, bo 
też polska historia nie była 
łaskawa dla naszych praoj-
ców . O przesiąkniętej łzami 
i krwią tych, którzy oddali 
za Nią życie, przez wieki 
mówiono, że „relikwiarzem 
cała ziemia nasza’’, a garści 
polskiej ziemi poeci nada-
wali wartość narodowej re-
likwii. Gdy 6 czerwca 1877 
roku grupa sześciuset pol-
skich pielgrzymów spotkała 
się z papieżem Piusem IX z 
okazji jego jubileuszu 50- le-
cia święceń biskupich, Oj-
ciec Święty wypowiedział 

słynne błogosławieństwa 
„dla całego Królestwa Pol-
skiego, co dowodziło, że 
moralnie uznawał (on) jed-
ność rozdartego pomiędzy 
trzech zaborców narodu pol-
skiego’’. Marszałek Piłsud-
ski doprowadził do zrealizo-
wania jednego z tych błogo-
sławieństw – Polska odzy-
skała niepodległość po 123 
latach zaborów.

16 maja br. w Iwli od-
była się już dziewiąta pie-
sza pielgrzymka spod ro-
dzinnego domu księdza 
Ryszarda Szwasta do Ła-
zów. Ksiądz Ryszard przed 
laty zainicjował pomysł po-
stawienia wśród pól i łąk 
krzyża, polowego ołtarza i 
kamiennego obelisku jako 
wypełnienie złożonej sa-
memu Bogu przez miesz-
kańców Iwli obietnicy za 
ocalenie z wojennej pożogi. 

Z rodziną i przy-
jaciółmi odbu-
dował też znisz-
czoną jeszcze po 
pierwszej wojnie 
światowej ka-
pliczkę pod we-
zwaniem Du-
cha Świętego, 
ozdobioną ory-
ginalną umbryj-

ską ceramiką, wykonaną 
przez pochodzącego z Gu-
aldo Tadino artystę, który 
zmarł przed pięciu laty. Ce-
ramiczne obrazy przedsta-
wiają świętego Jana z Dukli 
oraz świętego Jana Pawła 
II, a we wnęce kapliczki 
znajduje się obraz Trójcy 
Świętej. Natomiast na 
placu obok krzyża corocz-
nie przybywały kamienne 
obeliski z nazwiskami tych, 
którzy w wojnach oddawali 
swe życie za umiłowaną Oj-
czyznę. W tym roku przy-
szła pora na upamiętnie-
nie postaci marszałka Pił-
sudskiego, a podniosły cha-
rakter uroczystości podkre-
ślały łopoczące na wietrze 
flagi – polska, papieska oraz 
słowacka i ukraińska, bo też 
właśnie z tych krajów byli 
wśród pielgrzymów zapro-
szeni goście. 

Pielgrzymom towarzy-
szyła piękna majowa po-
goda, kwitnące bzy i śpiew 
ptaków. Wędrując poprzez 
zielone łąki, niosąc ze sobą 
35 biało – czerwonych flag, 
zebrani odmawiali róża-
niec, śpiewali pieśni przy 
akompaniamencie orkiestry 
z Osobnicy. Przy kapliczce 
nastąpiło błogosławieństwo 
obrazem Trójcy Świętej. W 
odświętnym nastroju, w ra-
dości płynącej ze spotkania, 
w poczuciu pięknej wspól-
noty wszyscy dotarli do celu 
– kamiennego ołtarza.

Wciągnięcie na maszt 
flagi polskiej, obecność 
pocztów sztandarowych  
z dukielskiego liceum, 
Straży Pożarnej z Iwli oraz 
Stowarzyszenia Żołnierzy 
AK w Krośnie i odśpiewa-
nie hymnu narodowego roz-
poczęło niezwykłą uroczy-
stość. Na prośbę księdza Ry-
szarda pani Halina Cycak 
- sekretarz Gminy, reprezen-
tująca pana burmistrza Du-
kli, odczytała Uchwałę Rady 
Gminy Iwla z 19 marca 1928 
roku, dotyczącą nadania Jó-
zefowi Piłsudskiemu ty-
tułu Honorowego Miesz-
kańca Iwli, podpisaną przez 
naczelnika gminy Andrzeja 
Paca.

 Następnie ksiądz Ry-
szard poprosił panią wice-
marszałek Województwa 
Podkarpackiego Marię Ku-
rowską, prezesa Towarzy-
stwa Piłsudczyków w Kro-
śnie pana Zbigniewa Unge-
heuera, który był również 
inicjatorem budowy odsło-
niętego przed dziesięciu laty 
w Krośnie pomnika Mar-
szałka oraz panią Halinę Cy-
cak o odsłonięcie tablicy po-
święconej marszałkowi Jó-
zefowi Piłsudskiemu - Ho-
norowemu Obywatelowi 
Iwli, na której został umiesz-
czony cytat z Jego wypo-
wiedzi: „W życiu są sprawy 
ważniejsze od życia”. Wize-
runek Marszałka to również Oprawa muzyczna w wykonaniu Ani, siostrzenicy ks. Ryszarda Szwasta

ofiara ze-
brana przez 
pana Stani-
sława Sły-
sia podczas 
mszy świętej. 
Panie zobo-
wiązały się 
powiadomić 
przez księ-
dza Ryszarda  
o terminie 
o d s ł o n i ę -
cia pomnika 
króla Sobie-
skiego w Ja-
worowie. 

S w o j ą 
w d z i ę c z -
ność wyra-

ził także ksiądz Kazimierz 
Kaczor, gratulując księdzu 
Ryszardowi pięknej uroczy-
stości, żartując, czy nie sta-
nie się ona konkurencją dla 
Puszczy? 

Ksiądz Szwast, dzięku-
jąc, równocześnie zapra-
szał wszystkich na promo-
cję swojej książki poświęco-
nej dziejom ukochanej Iwli  
i jej mieszkańcom, które bę-
dzie miało miejsce 26 wrze-
śnia tego roku; zapraszał też 
na kolejną pielgrzymkę na 
Łazy w trzecią sobotę maja 
2016 roku i na uroczyste ob-
chody 650 - lecia założe-
nia Iwli, w pierwsza sobotę 
sierpnia przyszłego roku. 

W radosnym nastroju do-
brze przeżytego czasu wszy-
scy wrócili na podwórko 
domu księdza Szwasta, 
gdzie dzięki Jego rodzinie, 
przyjaciołom, dawnym pa-
rafianom stały już suto za-
stawione stoły. Po zaspo-
kojeniu głodu i pragnienia, 
po odprężeniu przy muzyce 
wykonawców z Osobnicy, 
przyszła pora na wysłucha-
nie wykładu pana profesora 
Mieczysława Ryby, wykła-
dowcy na Katolickim Uni-
wersytecie w Lublinie. Za-
przyjaźniony z księdzem Ry-
szardem pan profesor podjął 
również temat miłości Oj-

czyzny, odniósł się do trud-
nej polskiej historii na prze-
strzeni wieków, do nieła-
twego patriotyzmu, do cza-
sów narodowej niewoli i do 
spoczywającym na każdym 
z nas obowiązku bycia świa-
domym Polakiem, do by-
cia dumnym z naszej Polski. 
Zacytował skierowane do 
niego przed śmiercią słowa 
księdza Krąpca, że najważ-
niejszym zadaniem jest „wy-
ciąganie ludzi z głupoty’’. . . 

Z dużym zainteresowa-
niem wszyscy wysłuchali 
wspomnień pana Marka Ga-
lewicza o swoim ojcu, Lu-
dwiku Galewiczu, który był 
ostatnim przedwojennym dy-
rektorem szkoły w Iwli. Pan 
Marek z perspektywy kilku-
letniego chłopca opowiedział 
o swoim tacie, który zabierał 
go na spacery, śpiewał pio-
senki, ale też był wielkim pa-
triotą, miał swoją koncepcję 
Ojczyzny, o którą spierał się 
ze swymi przyjaciółmi, a gdy 
wybuchła II wojna, motorem 
odjechał z domu, do którego 
nigdy już nie powrócił. Do 
dzisiaj nikt nie wie, jak zgi-
nął pan dyrektor Ludwik Ga-
lewicz ani gdzie znajduje się 
jego grób . . . 

Pomni słów naszego 
świętego Jana Pawła II, by-
śmy nie chcieli Ojczy-
zny, która nic nie kosztuje,  
że „Ojczyzna to wielki zbio-
rowy obowiązek’’ (C.K. Nor-
wid), pamiętając, że „w po-
jednaniu musi być jeden cel, 
mianowicie dobro Ojczy-
zny i poszanowanie godno-
ści ludzkiej’’, że „jeśli wycią-
gasz rękę do pojednania, nie 
trzymaj w niej narzędzi do 
zadawania cierpienia i bólu’’  
(ks. J. Popiełuszko), przy-
bądźmy znów za rok do Iwli, 
bogatsi o nowe doświadcze-
nia, o przeżyty czas w jedno-
ści z Panem Bogiem i ludźmi. 

Marzena Zając 
uczestniczka pielgrzymki
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Chińskie ćwiczenia
Z  Maciejem Panabażysem 
taoistycznym nauczycielem ćwiczeń zdrowotnych  
rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

Redaktor: Do czego służą ćwi-
czenia taoistyczne i czy ćwi-
czenia chińskie i taoistyczne, 
to to samo? Czym różnią się 
od gimnastyki?

Maciej Panabażys: „Chiń-
skie ćwiczenia” lub „chińska 
gimnastyka” to potoczne na-
zwy ćwiczeń pochodzących z 
kultury Dalekiego Wschodu. 
Wiążą się one ze sposobem na-
uczania, filozofią i duchowo-
ścią Państwa Środka. Taoizm 
zaś cechuje specyficzne podej-
ściem do ludzkiego ciała i umy-
słu. Współcześnie ćwiczenia 
taoistyczne uprawiają ludzie 
na całym niemal świecie. Nie 
trzeba uczyć się Tao od Chiń-
czyka, ani być buddystą, żeby 
korzystać z ich dobroczynnego 
działania potwierdzonego naj-
nowszymi odkryciami zachod-
niej medycyny. Taoizm obser-
wuje spontaniczne procesy za-
chodzące w naturze i wykorzy-
stuje je do pobudzania natural-
nych dążeń każdego organizmu 
do zdrowia i równowagi.
Gimnastyka jaką znamy np. 
ze szkoły, koncentruje się na 
wzmacnianiu mięśni i kondy-
cji. Ćwiczenia taoistyczne roz-
wijają harmonijnie całego czło-
wieka, jego aparat ruchu ale 
również narządy wewnętrzne, 
układ hormonalny, a co za 
tym idzie, wzmacniają także 
psychikę.

Redaktor: Na czym polegają 
te ćwiczenia?

Maciej Panabażys: Opierają 
się one na spokojnych gestach, 
zazwyczaj połączonych z odpo-
wiednim sposobem oddycha-
nia i koncentracją. Bywają na-

zywane jogą taoistyczną, choć 
jest w nich zdecydowanie wię-
cej ruchu. Ćwiczenia nie wy-
magają siły mięśni, ale łącze-
nia różnych elementów: ruchu, 
pozycji ciała, oddechu.

Redaktor: Co to jest Tao Yin, 
Qigong (Chi Kung), Tai Chi i 
czym różnią się między sobą?

Maciej Panabażys: Tao Yin 
to najstarsze ćwiczenia, które 
wykonuje się na leżąco i sie-
dząco. Dają odpoczynek krę-
gosłupowi, utrwalają jego pra-
widłową pozycję, ćwiczą ob-
szar miednicy. Qigong to różne 
ćwiczenia ruchowe najczęściej 
wykonywane w pozycji stoją-
cej, korzystające z zasad medy-
cyny chińskiej – systemu meri-
dianów, punktów akupunkturo-
wych. Uaktywniają gruczoły, 
harmonizują organy, rozbudo-
wują moc wewnętrzną, zwięk-
szają odporność na choroby  
i stres.
Tai Chi jest formą ruchową 
dość znaną w Polsce, która kie-
dyś była sztuką walki, a obec-
nie stosowana jest głównie do 
zachowania zdrowia. Polega 
na dokładnym odwzorowaniu 
skomplikowanych układów ru-
chowych i jest najtrudniejsza 
do nauczenia.

Redaktor: Dla kogo są te ćwi-
czenia? Czy trzeba mieć kon-
dycję, aby je wykonywać?  
Na co pomagają?

Maciej Panabażys: Ćwiczenia 
te może wykonywać każdy, kto 
chciałby zadbać o swoje zdro-
wie i samopoczucie, ale nie 
chce lub nie może intensywnie 
ćwiczyć mięśni. Nie trzeba mieć 

dobrej kondycji, natomiast go-
towość do codziennego ćwi-
czenia zapowiada dobre efekty. 
Korzyści, które można poczuć 
najszybciej, to ulga w bólach 
kręgosłupa, łatwiejsze schyla-
nie się, skręcanie, rozluźnienie 
mięśni brzucha, poprawa na-
stroju. W dalszej perspektywie 
zwiększa się odporność na cho-
roby i stres.
Nawet osoby, które nigdy nic 
nie ćwiczyły mogą przyjść na 
zajęcia. Główną zasadą jest, 
że wykonujemy ruch na tyle, na 
ile pozwala nam ciało. W miarę 
ćwiczenia powiększa się zakres 
ruchu, sprawność i łatwość 
przyjmowania odpowiednich 
pozycji. Prostowanie, skręca-
nie kręgosłupa, ruchy miednicą 
i ramionami usprawniają funk-
cjonowanie całego ciała.

Redaktor: Co jest potrzebne, 
by zacząć ćwiczyć?

Maciej Panabażys: By zacząć 
ćwiczyć wystarczy przyjść na 
zajęcia z matą lub kocykiem. 
Najważniejsza jest chęć spraw-
dzenia, „czy te ćwiczenia są dla 

mnie”. Jeśli poczujemy, że nam 
służą, chętnie będziemy przy-
chodzić na zajęcia oraz ćwi-
czyć w domu.

Redaktor: Czy są inne ćwicze-
nia dla kobiet i mężczyzn?

Maciej Panabażys: Na pozio-
mie podstawowym ćwiczenia 
dla mężczyzn i kobiet są takie 
same. Kręgosłupy, kości, mię-
śnie, organy wszyscy mamy ta-
kie same. Natomiast hormony, 
ściśle związane z płcią, odgry-
wają dużą rolę w poziomie na-
szej odporności i samopoczu-
cia. Ćwiczenia na uaktywnia-
nie i harmonizowanie wydziela-
nia hormonów inne są dla męż-
czyzn i inne dla kobiet. Jednak 
aby je ćwiczyć konieczne jest 
najpierw przygotowanie całego 
ciała.

Redaktor: Jakie ćwiczenia 
najlepiej polecić początku-
jącym?

Maciej Panabażys: Idealne dla 
początkujących są ćwiczenia 
Tao Yin. Pozwalają na zwięk-
szenie zakresu ruchu, doświad-

Żyj zdrowo

czanie prawidłowej postawy 
kręgosłupa, co niesie ulgę w 
bólach barków, lędźwi i bioder. 
Są to ćwiczenia bardzo łagodne 
i łatwo jest je robić samemu w 
domu. Nawet kilka, czy kilkana-
ście minut dziennie przynosi za-
uważalne efekty.

Redaktor: Jesteś instrukto-
rem, czy prowadzisz w Dukli 
takie zajęcia, powiedz kiedy 
i gdzie się odbywają i czy są 
jeszcze wolne miejsca?

Maciej Panabażys: Zajęcia Tao 
Yin odbywają się w MOSiR w 
Dukli w środy o godzinie 16. 
Ponieważ przychodzi regular-
nie spora grupa, konieczne jest 
wcześniejsze upewnienie się, 
czy jest miejsce. Zbieramy chęt-
nych na drugą grupę, w póź-
niejszej porze.

Redaktor: Z jaką szkołą, z ja-
kim mistrzem łączą się ćwi-
czenia, których uczysz?

Maciej Panabażys: Twórcą 
systemu Universal Healing 
Tao, którego jestem instrukto-
rem, jest Mantak Chia, Chiń-
czyk pochodzący z Tajlandii, 
który przez kilkadziesiąt lat żył 
w USA ( obecnie główny ośro-
dek tej metody jest w Tajlandii). 
W Polsce ukazało się kilka jego 
książek. W naszym kraju Man-
tak Chia był w 2008 roku. Ze-
brał on i uporządkował różne 
taoistyczne techniki budując 
z nich całość na wzór zachod-
niego systemu edukacji.

Redaktor: Co cię skłoniło, by 
zostać instruktorem i uczyć 
tych ćwiczeń?

Maciej Panabażys: Różne ćwi-
czenia Qigong praktykuję od 
około 20 lat. Uczyłem się od 
Chińczyka, korzystałem także 
z książek Mantaka Chia. Kilka 
lat temu, gdy po upadku ze stry-
chu wylądowałem w szpitalu 
ze złamanym kręgosłupem, za-

Wiosenne uroki 
Jasiołki

Wiosna jest okresem bujnego rozwoju roślin, dlatego cała 
przyroda tonie w soczystej zieleni . Woda w Jasiołce jest przejrzy-
sta o odcieniu niebieskim, zielonym i złotym, ale po opadach jest 
brudna. Jak na górską rzekę przystało jest bardzo zmienna, szybko 
jednak się oczyszcza. Deficyt wody w naszym regionie odzwier-
ciedla niski stan wody w rzece Jasiołce. Brzegi jej tętnią życiem: 
koncertują ptaki, bawią się wiewiórki, szukają schronienia sarny, 
zielenią się brzegi od czosnku niedźwiedziego w który wkompo-
nowane są niebieskie cebulice, różowe łuskiewniki, białe i żółte 
zawilce- to uroki wiosny.

W Przełomie Jasiołki możemy podziwiać piękne stanowisko 
rzadkiej u nas rośliny: lulecznicy kraińskiej, która kwitnie na prze-
łomie kwietnia i maja. Dawniej z niej przyrządzano napoje mi-
łosne. Brzegi naszej Jasiołki wiosną przystrojone są biało kwit-
nącą tarniną i czeremchą. Jadąc ścieżką rowerową nad Jasiołką  
w stronę Machnówki zobaczyłam na środku rzeki maleńką wy-
sepkę, a na niej parę kaczek krzyżówek, był to bajeczny widok 
– majówka po prostu z natury.

Zdj. i tekst Maria Walczak

Po prostu z natury

Wysepka na Jasiołce

dałem sobie pytanie, czego ża-
łowałbym najbardziej, gdybym 
nie mógł chodzić. Była to moż-
liwość uczenia tych ćwiczeń, 
dzielenia się swoim doświad-
czeniem i wiedzą na ten temat. 
By uzyskać certyfikat instruk-
tora musiałem poznać i ćwiczyć 
techniki dotąd mi nieznane. 
Okazało się, że wspaniale wpły-
wają na kręgosłup, pomogły mi 
one wrócić do pełnej sprawno-

ści. Były to między innymi ćwi-
czenia Tao Yin, które szczerze 
polecam.

Redaktor: Sądzę, że warto roz-
propagować tego rodzaju ćwi-
czenia. Dziękuję za rozmowę.

Maciej Panabażys: Na pewno 
tak. Także dziękuję i zapraszam 
serdecznie do ćwiczenia!

gawra@poczta.fm 
lub 505586445

Maciej Panabażys

Kolejne prawa jazdy za nadmierną prędkość zatrzymane
 
Krośnieńscy	policjanci	pełniący	służbę	na	drogach	powiatu	zatrzy-
mali	 kolejnych	kierowców,	którzy	przekroczyli	dozwoloną	pręd-
kość	o	więcej	niż	50	km/h.	W	świetle	obowiązujących	przepisów	
kierowcy	 ci	 pożegnają	 się	 ze	 swoim	dokumentem	na	najbliższe	
trzy	miesiące.

Policjanci	ruchu	drogowego	z	Krosna	w	ciągu	ostatnich	dni	zatrzy-
mali	do	kontroli	kierowców,	którzy	przekroczyli	dozwoloną	pręd-
kość	o	ponad	50	km/h.

•	W	sobotę	23	maja,		21-letni	mieszkaniec	powiatu	krośnieńskie-
go,	kierując	motocyklem	marki	Honda	przekroczył	dozwoloną	
prędkość	o	97	km/h,	jadąc	147	km/h	ulicą	Lotników	w	Krośnie.		

•	W	środę	27	maja	kierujący	samochodem	marki	Audi	Q7,	58-let-
ni	mieszkaniec	powiatu	brzozowskiego	poruszał	się	z	prędkością	
107	km/h	w	miejscowości	Równe.	

•	28	 maja	 policjanci	 poddali	 kontroli	 19-latka,	 który	 poru-
szał	 się	 samochodem	 osobowym	 marki	 BMW.	 Jadący	 uli-
cą	Kaczorowskiego	w	Krośnie	mężczyzna	miał	na	 liczniku	151	
km/h,	a	więc	przekroczył	dozwoloną	prędkość	o	101	km/h.	

•	Również	w	tym	samym	dniu		w	miejscowości	Nadole	policjanci	
zatrzymali	45-letniego	obywatela	Ukrainy,	kierowcę	volkswage-
na,	który	poruszał	się	z	prędkością	108	km/h.

Wszyscy	zatrzymani	kierowcy	stracili	prawo	jazdy.	Zostali	ukarani	
mandatem	karnym	i	punktami	karnymi.

Przypominamy,	że	od	18	maja	b.r.	obowiązują	nowe	przepisy,	za-
ostrzające	sankcje	wobec	kierujących	pojazdami,	którzy	popełnią	
najpoważniejsze	naruszenia	przepisów	w	ruchu	drogowym.	

Wydarzyło się  
w powiecie
Żródło: strona internetowa KMP w Krośnie
Wybrał: WS
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Zachwyca awangardą ...

50 uczestników walczyło  
o najwyższe podium

Konkurs Piosenki  
Znanej i Lubianej

Oficjalne otwarcie Domu Ludowego w Nowej Wsi.  
Wstęgę przecina Teresa Belcik - radna i sołtys z Nowej Wsi i burmistrz poprzedniej 
kadencji Marek Górak Zaproszeni goście

Występ dzieci z klas I-III

Stół z jadłem

Uczestnicy XXIII Gminnego Przeglądu Piosenki Religijnej

Uczestnicy konkursu z organizatorami

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Przemyśl 
zainaugurował 
Cyklokarpaty

Cykl maratonów rowerowych Cyklokarpaty zainaugurował 
tradycyjnie w Przemyślu sezon rowerowy. Tak jak w zeszłym roku 
pogoda nie rozpieszczała zawodników, których blisko 500 starto-
wało na 3 dystansach zmodyfikowanych przez organizatora w po-
równaniu do lat ubiegłych. Padający deszcz, błoto, uślizgi, upadki 
oraz podniesione ciśnienie na niedziałającą przerzutkę, były czę-
ścią rywalizacji, w której uczestniczyli również zawodnicy MTB 
MOSiR Dukla. Nasi zawodnicy uzyskali bardzo dobre rezultaty, 
wygrywając w kilku kategoriach wiekowych, co w sumie dało  
5 miejsce dla naszej sekcji w kategorii drużynowej. Gratulacje!

Dystans „HOBBY”
Kategoria HK0

1. Dominika Gosztyła
2. Ola Szczurek
Kategoria HK3
2. Ela Szczurek
4. Aleksandra 

Okońska-Szczurek
Kategoria HM1

1. Michał Niezgoda
5. Filip Jackowski

Kategoria HM4
7. Tomasz Gosztyła
22. Piotr Jackowski
Dystans „MEGA”

Kategoria MM2
17. Kevin Turek

Kategoria MM3
25. Marcin Walaszczyk
31. Bogusław Belcik
48. Piotr Malczewski
59. Adam Belcik
63. Mirosław Hanas
72. Damian Marciniec

Sukcesy tenisistów 
stołowych na arenie 
ogólnopolskiej

W dniach 17-19 kwietnia 2015 r. w Krośnie odbyło się III 
Grand Prix Polski Żaków. W zawodach wystartowało pięcioro 
zawodników UKS TKKF MOSiR Dukla Maja Krukar, Michał  
Olbrycht, Szymon Sporek, Gracjan Wszołek oraz Szymon  
Maciejewski.

Miejsca zawodników:

Gry indywidualne chłopców: 
3 m.   Michał Olbrycht
15 m.  Szymon Sporek
20 m.  Gracjan Wszołek
41-48 m.  Szymon Maciejewski

Gry indywidualne dziewcząt:
7. m.  Maja Krukar

Bogdan Maciejewski

Kategoria MM4
12. Jerzy Szwast
38. Wojtek Gołąbek

Dystans „GIGA”
Kategoria GM3

15. Michał Szopa
Kategoria GM4

1. Jacek Szczurek

Klasyfikacja drużynowa
5. MTB MOSiR Dukla

Damian Leśniak

Kategoria HM2
5. Rafał Gołąbek
9. Przemysław Kowalski
12. Norbert Sudia
13. Maciek Mierzejewski
14. Tomek Mierzejewski
17. Mateusz Budzisz

Kategoria HM3
14. Przemysław Korzec
15. Wojciech Paszek
40. Janusz Krowicki
41. Szymon Lorenc
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Powiewa flaga,  
gdy wiatr się zerwie ...

Przedszkolacy z wychowawczyniami przy ratuszu na dukielskim rynku

IV Zawody MTB w Wietrznie

Po prostu z natury

Lulecznica kraińska

Start W konkurencjach dziecięcych były emocje

Drużyny na podium według osiągniętych wyników

Tymoteusz Gajdek - najmłodszy zawodnik z bratem, burmistrzem Dukli 
Andrzejem Bytnarem (z prawej) i dyr MOSiR w Dukli

Dystans „MEGA”

Kategoria mężczyźni 30-40 lat
15. Jerzy Szwast
22. Boguslaw Belcik
25. Marcin Walaszczyk
28. Adam Belcik
40. Mirosław Hanas

Kategoria mężczyźni 41-50 lat
2. Jacek Szczurek
6. Zbigniew Urban
7. Bogdan Przystasz

Kategoria mężczyźni 51-60 lat
2. Piotr Smolak

kbr

Burmistrz Andrzej Bytnar wręcza medal i dyplom Jackowi Szczurkowi  
(2. m. kat. 41-50) dystans MEGA

Na trasie w Wietrznie

IV Zawody Rowerowe MTB 
Dukla „Edycja Wiosenna” 
w Wietrznie

Ponad 200 zawodników rywalizowało z sobą na dwóch dy-
stansach: 39 km oraz 17 km w warunkach suchych, sprzyjających 
dobremu ściganiu. Na dystansie „Mega” zwyciężył Mateusz Bie-
leń z Fill-Bike Rzeszów, wsród kobiet wygrywa Ewa Ruszała 
z R.A.S Sowa Sport Superior Team. Dystans „Hobby” wygrywa 
Krystian Rynkar – Klub Sportowy Spartacus Dębica przed 
Rafałem Gołąbkiem z MTB MOSiR Dukla, a Dominika Gosztyła 
z MTB MOSiR Dukla triumfuje w kategorii kobiet. 

Prawdziwe emocje były jednak na zawodach najmłodszych. 
Zawodnicy rywalizowali na trasie XC. Rodzice przezywali ten dy-
stans bardziej chyba od swoich pociech, dopingowali, biegli za ro-
werkami. Brawo! Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym ...

Wyniki zawodników MTB MOSiR Dukla

Dystans „HOBBY”

Kategoria kobiety 13-16 lat
1. Dominika Gosztyła
3. Ola Szczurek
8. Martyna Misiołek

Kategoria kobiety powyżej 17 lat
3. Ela Szczurek
4. Aleksandra Okońska-Szczurek

Kategoria mężczyźni 13-16 lat
2. Rafał Gołąbek
3. Michał Niezgoda
7. Tomek Mierzejewski
11. Mateusz Budzisz

Kategoria mężczyźni 
powyżej 17 lat

8. Wojciech Paszek
9. Krystian Gosztyła
10. Norbert Sudia
14. Janusz Krowicki
26. Piotr Jackowski
37. Marcin Misiołek
40. Tomasz Gosztyła
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OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
	O	G	Ł	O	S	Z	E	N	I	E

 Burmistrz	Dukli	działając	na	podstawie	art.38	ust.1	ustawy	z	dnia	
21	sierpnia	1997	r.	o	gospodarce	nieruchomościami	(	Dz.U.	z	2014	
r.,	poz.518	z	póź.zm.	),	§	3	ust.1	Rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	
dnia	14	września	2004	r.	w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadza-
nia	przetargów	oraz	rokowań	na	zbycie	nieruchomości	(	Dz.	U.	Nr	
207,	poz.2108	)	o	g	ł	a	s	z	a
 

 przetarg	ustny	nieograniczony

na	 sprzedaż	 nieruchomości	 stanowiącej	własność	mienia	 komu-
nalnego	Gminy	Dukla:
 
- działka nr 58 o pow. 0,05 ha, położona w Równem objęta	

Księgą	Wieczystą	 nr	 KS1K/00064048/7	 urządzoną	 na	 rzecz	
Gminy	Dukla,	 zgodnie	z	miejscowym	planem	zagospodaro-
wania	przestrzennego	położona	jest	w	terenie	oznaczonym	
symbolem	„R1”-	tereny	rolne	-	90%,	„KDL1/2”-droga	lokalna	
10%.	Nieruchomość	jest	wolna	od	obciążeń.	Na	terenie	dział-
ki	posadowiony	jest	słupowy	transformator.

	 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	nieruchomościa-
mi	(Dz.U.	z	2014	r.,	poz.	518	z	póź,zm.)	upłynął	dnia	11	maja	
2015	r.	

 Cena wywoławcza wynosi 2 370,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 250,00 zł.

Do 10% kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obo-
wiązujący podatek VAT od towarów i usług.
 
- działka nr 915/2 o pow. 0,1362 ha, położona w Teodorówce 

objęta	Księgą	Wieczystą	nr	KS1K/00064052/8	urządzoną	na	
rzecz	Gminy	Dukla,	zgodnie	z	miejscowym	planem	zagospo-
darowania	 przestrzennego	 położona	 jest	 w	 terenie	 ozna-
czonym	 symbolem	 „RM1”-	 teren	 zabudowy	 zagrodowej.	
Nieruchomość	jest	wolna	od	obciążeń.	Dojazd	do	działki	za-
pewniony	 jest	 służebnością	 przejazdu	 przez	 teren	 działki	
915/1.

	 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	nieruchomościa-
mi	(Dz.U.	z	2014	r.,	poz.	518	z	póź,zm.)	upłynął	dnia	11	maja	
2015	r.	

 Cena wywoławcza wynosi 21 650,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 2 200,00 zł.

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT od towarów i usług.

- działka nr 168 o pow. 0,38 ha, położona w Tylawie objęta	
Księgą	Wieczystą	 nr	 KS1K/00064770/7	 urządzoną	 na	 rzecz	
Gminy	Dukla,	 zgodnie	z	miejscowym	planem	zagospodaro-
wania	przestrzennego	położona	jest	w	terenie	oznaczonym	
symbolem	„R6(W)”-	teren	rolny-	75	%,	„ZN6(W)”	–	tereny	le-
śne	i	zieleni-	25	%.	Nieruchomość	jest	wolna	od	obciążeń.

	 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	nieruchomościa-
mi	(Dz.U.	z	2010	r.	Nr	102,	poz.	651	z	póź,zm.)	upłynął	dnia	
11	maja	2015	r.	

 Cena wywoławcza wynosi 8 300,00 zł ( wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 830,00 zł.

Cena ustalona w przetargu zwolniona jest z podatku VAT od 
towarów i usług.

- działka nr 169 o pow. 0,48 ha, położona w Tylawie objęta	
Księgą	Wieczystą	 nr	 KS1K/00064770/7	 urządzoną	 na	 rzecz	
Gminy	Dukla,	 zgodnie	z	miejscowym	planem	zagospodaro-
wania	przestrzennego	położona	jest	w	terenie	oznaczonym	
symbolem	 „R6(W)”-	 teren	 rolny.	 Nieruchomość	 jest	wolna	
od	obciążeń.

	 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	nieruchomościa-
mi	(Dz.U.	z	2010	r.	Nr	102,	poz.	651	z	póź,zm.)	upłynął	dnia	
11	maja	2015	r.	

 Cena wywoławcza wynosi 10 750,00 zł ( wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1 100,00 zł.

Cena ustalona w przetargu zwolniona jest z podatku VAT od 
towarów i usług.

Przetarg	odbędzie	się	dnia	15	 lipca	2015	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	praw-
ne,	jeżeli	wpłacą	wadium	w	określonej	wyżej	wysokości.	

Wadium	w	pieniądzu	należy	wpłacić	do	dnia	10	lipca	2015	
r.-włącznie	w	kasie	Urzędu	Miejskiego	w	Dukli	w	godz.	od	730 do 
1400	lub	na	konto	Podkarpacki	Bank	Spółdzielczy w	Sanoku	0/Dukla	
58	8642	1096	2010	9600	1833	0002.	Za	dzień	wniesienia	wadium	
uważa	się	datę	wpływu	środków	na	konto	Gminy	Dukla.
Przy	wpłacaniu	wadium	należy	podać	numery	 i	położenie	nieru-
chomości.
Wpłacone	wadium	zostanie	:	
-	zaliczone	na	poczet	ceny	nabycia,	jeżeli	osoba	wpłacająca	wa-
dium	wygra	przetarg	
-	zwrócone,	jeżeli	osoba	wpłacająca	wadium	nie	wygra	przetargu	
w	terminie	3	dni	po	zamknięciu	przetargu.
Warunkiem	przystąpienia	do	przetargu	jest	okazanie	komisji	prze-
targowej	:
-	oryginał	dowodu	wpłaty	wadium
-	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	 zosta-
nie	cudzoziemiec	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	24	marca	1920	r.	
o	nabywaniu	nieruchomości	przez	cudzoziemców	(	tekst	jednoli-
ty	Dz.U.	z	2004	r.	Nr	167,	poz.	1758	z	póź.zm.),	do	zawarcia	umo-
wy	notarialnej	sprzedaży	nieruchomości	nabywca	winien	przedło-
żyć	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.

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	tele-
fonu	(13)	432	91	13

Przywieźli sześć medali
Kolejne Sukcesy tenisistów stołowych na arenie wojewódzkiej

Zawodnicy UKS TKKF MOSiR Dukla z trenerem Jackiem Gałuszką

V Sandomierski Sportowy Weekend 
Kwitnących Sadów 

10 maja w Sandomierzu o godz. 9.30 do Biegu Górskiego - Szlakiem Królowej  
Jadwigi na dystansie 22 km wystartował p. P. Smolak – członek sekcji MTB Dukla. 

9 maja 2015r. w Nowej Sarzynie odbyły 
się Indywidualne Mistrzostwa Wojewódz-
twa Podkarpackiego oraz gry podwójne w 
kategorii żak. W zawodach wystartowało 
pięcioro zawodników UKS TKKF MO-
SiR Dukla zdobywając 6 medali (3 srebrne  
i 3 brązowe).

Poniżej miejsca zawodników :
Gry indywidualne:
2 m Szymon Sporek
3 m Michał Olbrycht
5-8 m Szymon Maciejewski
5-8 m Gracjan Wszołek
5-8 m Maja Krukar
Gry Podwójne:

2 m Szymon Sporek/Michał Olbrycht
2 m Maja Krukar/Martyna Hajduk (Nurt 
Przemyśl)
3-4 m Szymon Maciejewski/Hubert Koś-
kiewicz (Niedźwiada Dolna)
3-4 m Gracjan Wszołek/Bartosz Frączek 
(Politechnika Rzeszów)

Bogdan Maciejewski

Trasa była piękna, a zara-
zem trudna i błotnista z po-
wodu padającego wcześniej 
deszczu. Mimo to pan Smo-
lak przybiegł do mety pierw-
szy, tym samym wygrywając 
klasyfikację generalną i zaj-
mując 1 miejsce w katego-
rii M50.

Mając tylko godzinę na 
odpoczynek o 12.30 wystar-
tował w duathlonie- 6 km 
bieg, 22 km rowerem gór-
skim i 4 km bieg – oczywi-
ście warunki deszcz i błoto. 
W duathlonie zdobył 5 miej-
sce w kategorii general-
nej i 2 miejsce w kategorii  
M 46-55 lat.

Dwa starty w jednym 
dniu, przy takiej niesprzyja-
jącej pogodzie to ogromne 
wyzwanie. Gratulujemy wy-
ników.

Damian Leśniak



Dukla.plstr. 26  nr 6/2015 Dukla.plnr 290  str. 27  

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

Sprzedam	działki	rolne	 
w	Równem	i	Cergowej

oraz	dużą	działkę	w	Barwinku	
z	przeznaczeniem	na	działkę	

rolną	lub	rekreacyjną.

Kontakt	609	939	572	lub	505	418	174

Ogłoszenia	o	zatrudnieniu	

umieszczamy	bezpłatnie

Dukla.plstr. 22  nr 4/2015 Wesołych świąt! Dukla.plnr 288  str. 23  Wesołych świąt!

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

Sprzedam działki rolne  
w Równem i Cergowej

oraz dużą działkę w Barwinku 
z przeznaczeniem na działkę 

rolną lub rekreacyjną.

Kontakt 609 939 572 lub 505 418 174

u dokończenie ze str. 21 

Podążali śladami świętego Jana z Dukli

A G R O T U R Y S T Y K A
zdrowy wypoczynek 

wśród natury 

do123rota@vp.pl
tel. 696 703 279

www. podwiatrakami.pl

VII Beskidzkie Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego  
w Trzcianie na Pustelni św. Jana z Dukli

Program: 
11 kwietnia 2015 

godz. 17.30 Koncert zespołów w Ośrodku Kultury w Dukli 
Angel’s Sorrow - Krosno 

UTOPIA - Rogi 
GUITAR FORCE - Rzeszów 

12 kwietnia 2015 
godz. 11.00 Msza Święta na Pustelni św. Jana z Dukli

po Mszy Św. gorąca przekąska w stałym miejscu na parkingu.
godz. 14.00 Pokaz stuntu motocyklowego chłopaków ze STREFY 

CZADU- parking obok klasztoru oo. Bernardynów w Dukli -

Serdecznie zapraszamy

OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
OGŁOSZENIE

Burmistrza Dukli
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 

Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla

Stosownie do art. 11, pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 
r., poz. 647 z późn. zm.) jak również stosownie do uchwa-
ły Nr LI/339/14 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 25 czerw-
ca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmia-
ny Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla w zakresie usunię-
cia z rysunku studium obszarów potencjalnego rozwoju 
energetyki odnawialnej – elektrownie wiatrowe w miej-
scowościach Cergowa, Jasionka, Równe, Łęki Dukielskie, 
Wietrzno, z wyłączeniem działek ewidencyjnych w miej-
scowości Równe nr 886, 965, 1148, 1149, 1271, 1504 i w 
miejscowości Łęki Dukielskie nr 1848, 1960, 1961, 1373, 
1369, 1368, 1767, 1769, 1768 2025, zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu 
zmiany studium.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48, ust. 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie uzgodnili odstąpie-
nie od przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania 
na Środowisko do przedmiotowej zmiany studium.

Projekt zmiany studium udostępniony będzie w dniach od 
9 kwietnia 2014 r. do 8 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Dukli godzinach od 7.00 do 15.00, w pokoju  
nr 106.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany stu-
dium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 maja 2014 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Dukli, o godz. 10.00.

Uwagi i wnioski do projektu zmiany studium może wnosić 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmia-
ny studium wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnio-
ski do projektu zmiany studium należy składać na piśmie lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwali-
fikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej do Burmistrza Dukli z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także ozna-
czenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 22 maja 2015 r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków 
jest Burmistrz Dukli.

Andrzej Bytnar
Burmistrz Dukli

Burmistrz Dukli informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiących 
własność mienia komunalnego Gminy Dukla, przeznaczonych 
do sprzedaży.

Wykaz obejmuje działki nr: 915/2 o pow. 0,1362 ha  
położoną w Teodorówce, 58 o pow. 0,05 ha położoną  
w Równem, 168 o pow. 0,38 ha i 169 o pow. 0,48 ha po-
łożone w Tylawie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518) 
mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w ter-
minie do dnia 11 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Dukli pok. 
Nr 106. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
www.dukla.pl.

Andrzej Bytnar
BURMISTRZ

wzruszającymi wierszami  
i opisami miejsc kultu św. Jana 
z Dukli.

Podczas spotkania pod-
sumowującego projekt, które 
otworzyła dyrektorka szkoły 
Katarzyna Reczkowska-Bu-
ryła, uczestnicy spotkania 
obejrzeli prezentację multime-
dialną obrazującą etapy pracy 
uczniów nad projektem, prace 
plastyczne, fotografie, wysłu-
chali deklamacji wierszy au-
torstwa uczniów, a także zo-
baczyli film pt. „Opowieść  
o Janku”. Film niezwykle wy-
mowny, pokazujący w bardzo 
prosty sposób najważniejsze 
wydarzenia w życiu Świętego. 

Projekt i działania  
w nim wykonywane inspiro-
wał uczniów do podejmowa-
nia różnych wyzwań: byli ar-
tystami plastykami, fotogra-
fami, literatami, a wreszcie fil-
mowcami. Pozwolił im poka-
zać wybraną przez nich po-
stać świętego Jana z Dukli  
w różnych aspektach arty-
stycznych i to im się udało zna-
komicie. Mają też dzięki pro-
jektowi swój wkład w promo-
cję naszej gminy.

Na zakończenie był 
skromny poczęstunek, a go-
ście otrzymali w prezencie 
piękny kalendarz, do którego 
w pełni prawa autorskie mają 
jego twórcy, czyli uczniowie 
II kasy Gimnazjum w Rów-
nem. Ja tam także byłam i je-
stem pod wrażeniem wykona-
nej pracy. Gratuluje uczniom, 
nauczycielom i rodzicom.

Krystyna Boczar-Różewicz

Gimnazjalny projekt edukacyjny 
pt. „Śladami św. Jana z Dukli” 
opracowali uczniowie klasy II 
Gimnazjum ZSP w Równem:

Dominik Bałon
Krystian Bałon
Sebastian Bałon
Aleksandra Bogaczyk
Karolina Borek
Sebastian Braja
Arkadiusz Chowaniec
Tomasz Dudzik
Alan Dudziński
Mateusz Fesz
Marcin Kluk
Kamil Kolanko
Karolina Kopcza
Karol Patla
Daniel Sorys
Daria Ulijaszyk
Krzysztof Wojtowicz

Pod czujnym okiem opieku-
nek: Beaty Bek i Anety Cyran.

Gospodarstwo Ogrodnicze 
„OLA”

Cergowa 222a
Oferuje sprzedaż:

- kwiatów balkonowych i ogrodowych 
(surfinia, bakopa, smagliczka, 
hortensja)

- krzewów ozdobnych i użytkowych 
(hibiskus, borówka amerykańska, 
trzmielina, tuja)

Z a p r a s z a m y !

Ko n t a k t :  6 0 6  7 8 2  4 6 7

Zbiórka karmy dla 
psów i kotów!

Pomóżmy!
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wietrznie zbierały karmę 

dla kotów i psów, które przygarnęła właścicielka domu zniszczo-
nego przez pożar w tej miejscowości. 

Oprócz niej mieszkało w nim 16 kotów i 3 psy. Mimo trage-
dii jaka ją spotkała nadal opiekuje się zwierzętami! Są zadbane  
i nakarmione. Jednak teraz trwa odbudowa domu, która pochła-
nia ogromne pieniądze. Dlatego zbiórki pożywienia dla zwierząt 
jak w Wietrznie warto przeprowadzić też w innych szkołach. Ak-
cję rozpoczęło już I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Ko-
pernika w Krośnie. Jak zapewnia Agnieszka Dembiczak, sołtys 
wsi transport zgromadzonej karmy będzie zapewniony. Kontakt 
pod numerem 608 043 955.

Jeśli natomiast ktoś chciałby pomóc finansowo to wpłaty 
można dokonać na konto, które udostępniła Fundacja Zmieńmy 
Świat z Tarnowa

dane do przelewu:
Fundacja Zmieńmy Świat, ul Lwowska 55,33-100 Tarnów
Nr konta: 95 1750 1338 0000 0000 2091 2607
Paypal: zmienmyswiat@gmail.com
Tytuł przelewu: Cele statutowe - pożar Wietrzno

ad

Burmistrz	 Dukli	 informuje,	 że	 w	 siedzibie	 Urzędu	 Miejskiego	 
w	Dukli	wywieszony	został	wykaz	nieruchomości,	stanowiących	
własność	mienia	komunalnego	Gminy	Dukla,	przeznaczonych	do	
sprzedaży.

Wykaz	obejmuje:	działkę	nr	74	–	zabudowaną	budynkiem	
mieszkalnym	i	gospodarczym,	położoną	w	Zboiskach.
Osoby,	którym	przysługuje	pierwszeństwo	w	nabyciu	nieruchomo-
ści	na	podstawie	art	34	ust.	1	pkt	1	i	2	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	
1997	r.	o	gospodarce	nieruchomościami	(Dz.U.	z	2014	r.,	poz.	518)	
mogą	składać	wnioski	o	nabycie	zbywanej	nieruchomości	w	ter-
minie do	dnia	6	lipca	2015	r.	w	Urzędzie	Miejskim	w	Dukli	pok.	
Nr	106.	
Szczegółowe	informacje	zamieszczone	są	na	stronie	internetowej	
www.dukla.pl.

Andrzej	Bytnar
Burmistrz

--------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz	 Dukli	 informuje,	 że	 w	 siedzibie	 Urzędu	 Miejskiego	 
w	Dukli	wywieszony	został	wykaz	nieruchomości,	stanowiących	
własność	mienia	komunalnego	Gminy	Dukla,	przeznaczonych	do	
sprzedaży.

Wykaz	 obejmuje:	 działkę	 nr	 6/288	 położoną	 w	 Dukli,	
168	położoną	w	Zawadce	Rymanowskiej	i	587	położoną	
w	Zboiskach.
Osoby,	którym	przysługuje	pierwszeństwo	w	nabyciu	nieruchomo-
ści	na	podstawie	art	34	ust.	1	pkt	1	i	2	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	
1997	r.	o	gospodarce	nieruchomościami	(Dz.U.	z	2014	r.,	poz.	518)	
mogą	składać	wnioski	o	nabycie	zbywanej	nieruchomości	w	ter-
minie do	dnia	14	lipca	2015	r.	w	Urzędzie	Miejskim	w	Dukli	pok.	
Nr	106.	
Szczegółowe	informacje	zamieszczone	są	na	stronie	internetowej	
www.dukla.pl.

Andrzej	Bytnar
Burmistrz

-------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT
BURMISTRZA	DUKLI

Na	podstawie	art.	35	ust.1	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	r.	o	go-
spodarce	nieruchomościami	(Dz.U.z	2014	r.,	poz.	518)	informuję,	
że	w	siedzibie	Urzędu	Miejskiego	w	Dukli	wywieszony	został	wy-
kaz	nieruchomości,	przeznaczonych	do	dzierżawy.

Wykaz	 obejmuje	 działkę	 nr	 4378	 położoną	 w	 Łękach	
Dukielskich	oraz	część	działki	nr	6/58	położonej	w	Dukli.
Zainteresowani	dzierżawą	mogą	 składać	podania	w	 terminie	do	
dnia	22	czerwca	2015	r.	w	pok.	Nr	106	Urzędu	Miejskiego	w	Dukli.

Andrzej	Bytnar
Burmistrz

OGŁOSZENIA

„Lasumiła”  
walczy o tytuł  
Drzewa Roku 2015 

Od 1 czerwca trwać będzie plebiscyt na Drzewo Roku 2015 
organizowany od kilku lat przez Klub Gaja. Jedynym przed-
stawicielem Podkarpacia w gronie 16 finałowych drzew jest 
jodła Lasumiła, najgrubsza jodła polskich lasów, rosnąca  
w Nadleśnictwie Baligród.

Do tegorocznej edycji nadesłano 115 zgłoszeń z całej Polski. 
Spośród nich jury wybrało finałową szesnastkę – osiem dębów, so-
snę, platana, wierzbę, dwa jesiony, grab i jabłoń oraz baligrodzką 
jodłę. Głosowanie, które wyłoni Drzewo Roku 2015, trwać będzie 
do końca czerwca na portalu www.drzeworoku.pl 

Zapraszamy do udziału wszystkich miłujących przyrodę 
mieszkańców regionu! 

Edward Marszałek 
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Jodła Lasumiła ma ok. 250 lat, obwód 519 cm, wysokość ok. 35 
m. Uroczystość nadania imienia najgrubszej polskiej jodle odbyła 
się 28 czerwca 2014 roku. Funkcje „chrzestnych” pełnili: Małgo-
rzata Niwa, pomysłodawczyni imienia „Lasumiła” i Mieczysław 
Niedziocha, leśniczy leśnictwa Jabłonki, w którym szumi najgrub-
sza jodła polskich lasów. 

Więcej informacji na stronie internetowej Nadleśnictwa Bali-
gród i na FB Nadleśnictwa Baligród

Najgrubsza w kraju Lasumiła. Obok leśniczyniczy Mieczysław Niedziocha.  
Fot. EdM



Dukla.plstr. 28  nr 6/2015 Dukla.plnr 290  str. 29  

W pasiece

W krainie rondla i patelni
Zwracamy się z prośbą o przysyłanie na adres redakcji przepisów kuli-
narnych. 
Z góry serdecznie dziękujemy. Dla osoby, która w ciągu roku przyśle  

do redakcji największą ilość przepisów przewidziana jest nagroda. 
Przepisy można przesyłać na adres:
Urząd Gminy Dukla -DPS, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11
lub na adres internetowy dps@dukla.pl z dopiskiem „Kącik kulinarny”

W kąciku łowieckim drukujemy humor, satyrę, przysłowia i prawdziwe zdarzenia,  
z którymi winni zapoznać się myśliwi, kandydaci na myśliwych oraz nasi przyjaciele.

Motto:
„Z nim Robak, choć bez strzelby - i trzej w jednej chwili
Jak gdyby na komendę razem wystrzelili.
Niedźwiedź wyskoczył w górę jak kot przed chartami
I głową na dół runął, i czterma łapami
Przewróciwszy się młyńcem, cielska krwawe brzemię
Waląc tuż pod Hrabiego, zbił go z nóg na ziemię”.

   A. Mickiewicz „Pan Tadeusz” 

Łowiectwo i ekologia

Myśliwi i rolnicy powinni dzia-
łać razem, ale nie zawsze się to 
udaje, a szkoda, bo w ten spo-
sób możemy zmniejszyć skalę 
szkód. Zazwyczaj wystarczy 
szczera rozmowa, rzetelna in-
formacja z naszej strony i obu-
stronna chęć współpracy. Mo-
żemy to osiągnąć przez zwięk-
szenie udziału myśliwych 
na zebraniach wiejskich jak  
i wznowienie akcji współpracy 
z młodzieżą szkolną wzorem lat 
poprzednich. Takie obowiązki 
należy przydzielić naszym my-
śliwym i z tego ich rozliczać,  
a efekty będą pozytywne.

Sejm pracuje nad zmianami 
w prawie łowieckim. Przepisy 
o broni znikną z regulaminu po-
lowań i trafią bezpośrednio do 
znowelizowanej ustawy. 

Tu jednak zmuszony je-
stem do pochwały pani redak-

tor Jaworowicz za przedstawie-
nie 14 maja br. w swoim pro-
gramie „Sprawa dla reportera” 
procesu myśliwych, w którym 
chodziło o zastrzelenie myśli-
wego. Zapewne program ten 
oglądało wielu myśliwych. Wy-
daje się, że na tej rozprawie za-
brakło wielu pytań, np.: czy 
myśliwi zasiadający na ambo-
nach posiadali odstrzały indy-
widualne? Co na to łowczowie 
kół? Czy broń została zdepono-
wana? Co na to Zarząd Okręgu 
itp. Jak zauważyłem nie wielu z 
zasiadających sądzących, miało 
pojęcie o prawach i obowiąz-
kach myśliwego, a gdzie była 
książka wpisów z datą i go-
dziną wejścia myśliwych do ło-
wiska?. Niech to będzie prze-
strogą dla wszystkich myśli-
wych i od takich przypadków 
„Zachowaj nas Panie”.

Przejdę do tematyki po-
dawanej przez „Łowca Pol-
skiego”, a dotyczącej niektó-
rych problemów związanych  
z tzw. „dziuplakami”, czyli pta-
kami, które zakładają gniazda 
w dziuplach, zakamarkach, 
szczelinach. Dziuplaki objęte 
są ścisłą ochroną. 

Minął miesiąc, w którym 
myśliwi idą w góry, bo cią-
gnie ich polowanie, a odstrzały 
są już w planie, każdy czeka 
na koziołka i na dzika. Zakoń-
czyły się bowiem już zebrania 
sprawozdawczo-wyborcze i tak 
jak pisałem nastąpiły pewne 
zmiany, ale najlepsi zostali,  
a nowi muszą zabrać się so-
lidnie do pracy. Uruchamiamy 
dwa duże projekty. Tak na-
prawdę w obu chodzi o nasz 
wizerunek. Chcemy bowiem 
promować polskie łowiska, 
żeby nasze społeczeństwo na-
brało właściwego stosunku do 
łowiectwa. Mamy nadzieję,  
że sporą część myśliwych ucie-
szy to, że częściej piszemy o ło-
wiectwie a jednocześnie nie za-
pominamy o właściwej ochro-
nie zwierzyny.

Pragniemy rozpocząć pro-
mocję polskiej dziczyzny 
za granicą na portalu inter-
netowym „Dzikie smaki”, 
w którym najlepsi polscy 
kucharze propagują kuch-
nię myśliwską. Zdajemy 
sobie sprawę, że coraz 
większe szkody łowieckie 
powodują sporo napięć. 

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Miód mamy wtedy, 
gdy jest w beczkach

gnięć a nawet można powie-
dzieć traktujemy je jako oczy-
wiste. Wystarczy wyjechać na 
kilka dni pod namiot, a zaczyna 
nam doskwierać brak lodówki. 
Nasz pokarm bardzo często 

staje się wabikiem dla dzikich 
zwierząt. Podczas pobytu pod 
namiotem kilkudniowe zała-
manie pogody, skutecznie psuje 
nam wypad, zwłaszcza w nocy 
gdy marzniemy. Jak mile wraca 
się do naszych mieszkań, gdzie 
zdobycze cywilizacji ułatwiają 
nam życie. Nie musimy prze-
cież wychodzić na polowanie, 
gdy potrzebujemy mięsa, ale 
idziemy do sklepu i kupujemy 
potrzebną nam żywność. Jed-
nak zdobycze naszej cywiliza-

cji, które pozwalają nam długo 
przechowywać żywność bar-
dzo często obracają się prze-
ciwko nam i tak jest z konser-
wantami. W Europie coraz czę-
ściej słychać głosy, że ludzie 
stracili umiar i zdrowy rozsą-
dek w zabezpieczaniu żywno-
ści. Naturalny sposób zabez-
pieczenia miodu wymyśliły 
pszczoły. Miód zabezpieczony 
przez pszczoły nadaje się do 
spożycia przez człowieka przez 
okres trzech lat. I wcale nie 
znaczy to, że po tym okresie 
psuje się i jest dla nas niebez-
pieczny. Poprostu traci niektóre 
ze swych właściwości, ale na-
dal nie zaszkodzi nam jego spo-
życie.

Nie jest wielką sztuką prze-
chować miód, jednak jego po-
zyskanie jest wyzwaniem dla 
człowieka. Mało która ga-
łąź rolnictwa jest tak zależna 
od pogody. Wprawdzie ulewy, 
gradobicia potrafią zniszczyć 
całe uprawy zbóż, warzyw czy 
owoców. A w przypadku miodu 
wystarczą dwa tygodnie desz-
czu by całe zapasy miodu zo-
stały zjedzone przez pszczoły. 
Tak jak to mówi jeden z wiel-
kich pszczelarzy dukielsz-
czyzny „miód mamy wtedy, 
gdy jest w beczkach”. Jeżeli 
pszczoły przyniosą miód do ula 
to jeszcze nie znaczy, że damy 
radę go im odebrać. Oczywi-
ście jest to w zakresie naszych 
możliwości, ale pszczelarz 
musi się kierować najpierw do-
brem pszczół. Dlatego odbie-
ranie miodu do ostatniej ramki 
jest wbrew honorowi pszcze-
larza, z wyjątkiem przygoto-
wywania rodziny pszczelej do 
zimy. Zabieranie pszczołom 
miodu, w czasie gdy nie mogą 
latać również jest wykrocze-
niem przeciw honorowi miło-
śnika pszczół. Dlatego cieszmy 
się, że w tym roku mamy już 
miód w beczkach. Zdołaliśmy 
go odebrać i pszczoły się roz-

„Łowca Polski” zorgani-
zował drugą edycję ogólno-
polskiego programu aktywnej 
edukacji ekologicznej „Nasza 
szkoła jak i całe społeczeństwo 
chroni ptaki”. Wielu z nas pyta, 
gdzie się podziały nasze uko-
chane szare wróbelki jak i inne 
gatunki ptactwa? 

Obserwacja, zakłada-
nie budek lęgowych, karmni-
ków, prace porządkowe, w tym 
czyszczenie budek i jeszcze raz 
obserwacja to nasze główne 
zadania. Program Fundacji 
Ochrony jest adresowany do 
całego społeczeństwa, a także 
do myśliwych.

Prosimy zatem by nawią-
zać ścisłą współpracę z Ligą 
Ochrony Przyrody i popierać 
wszelkie działania związane 
z dokarmianiem, walką z dra-
pieżnikami.

Dokarmiać należy nie tylko 
zimą, ale i latem. Co więcej w 
szkołach powinno się organizo-
wać konkursy na budowę bu-
dek lęgowych jak i karmników 
oraz informować o właściwym 
ich rozwieszaniu. 

Znowu nastąpiła druga 
plaga dla gospodarki łowiec-
kiej, leśnej i polnej i tu należy 
wejść w ścisły kontakt z eko-
logami, bowiem nastąpił bar-
dzo duży wysyp chrabąszczy, 
które są największymi szkod-
nikami drzew i krzewów. Ma-

sowo zjadają liście, a nastę-

Człowiek w swoim roz-
woju w dużym stopniu unieza-
leżnił się od pogody. Nauczył 
się także trwale przechowywać 
żywność. Zaowocowało to tym, 
że nie doceniamy tych osią-

Szpak, fot. Stanisław Lis

Pod pojęciem kuchni bliskowschodniej kryje się kuchnia arabska i turecka – jest to zatem ka-
tegoria bardzo zróżnicowana. Geograficznie bowiem precyzując, kraje arabskie rozciągają się 
od północnych wybrzeży Afryki aż do Indii. Co oczywiste, kuchnia w każdym regionie jest inna 
i wyjątkowa, kryjąc w sobie ślady przeszłości i receptury wypracowane przez wiele pokoleń.  
Pomimo tego, wiele jest elementów wspólnych pomiędzy poszczególnymi krajami – np. miłość do 
warzyw, owoców, ryb, ziaren zbóż i roślin strączkowych, a szczególnie do cieciorki (ciecierzycy) 
i soczewicy.

Ważną rolę w tradycyjnej kuchni arabskiej odgrywają również zioła i przyprawy. Takie umiło-
wania kulinarne sprawiają, że uchodzi ona za bardzo zdrową i korzystną dla prawidłowego funk-
cjonowania organizmu. Rośliny strączkowe, a więc również cieciorka i soczewica, cechują się 
bowiem bardzo wysokimi wartościami odżywczymi – kryją w sobie niezwykle duże ilości białka, 
błonnika i węglowodanów, sporo potasu i mało sodu (to powoduje, że potas jest dobrze przyswa-
jany), a także wapń, magnez oraz pokaźne pokłady witamin z grupy B.

W tym numerze podajemy bardzo prosty przepis na sałatkę z soczewicy i cieciorki. 
Warto spróbować, może posmakuje.

Składniki:
100 g zielonej soczewicy
1 puszka ciecierzycy(cieciorki)
1 garść pomidorków koktajlowych
2 czerwone cebule
1 marchew
1 pęczek mięty
10 czarnych oliwek
100 g sera koziego
1 cytryna
4 łyżki oliwy 

Przygotowanie:
Ugotuj soczewicę zgodnie z instrukcją na opakowaniu (gotuje się ją krótko). Po ugotowaniu 

przepłucz, aby była sypka. Ciecierzycę z puszki odcedź z zalewy i dokładnie przepłucz. Wymieszaj 
ciecierzycę z soczewicą, dodaj pokrojoną drobno marchewkę, przecięte na pół pomidorki, słupki 
cebuli. Dodaj listki mięty, oliwki, pokruszony ser kozi, skrop cytryną oraz oliwą i wymieszaj.

Smacznego!

wijają dobrze. Jaka będzie 
dalsza część sezonu? Kto 
to wie? Smakujmy pyszny 
miód wiosenny z naszych 
terenów bo, jego smak jest 
niemalże unikatowy. Opracował Fryderyk Krówka

 Honorowy Członek Koła  
Łowieckiego ,,Rogacz’’ w Dukli 

z siedzibą w Tylawie

puje to w zasadzie co cztery 
lata. Lekarstwem są opryski 
i otrząsanie drzew na spe-
cjalne plandeki i niszczenie.

Kończąc swoje wywody 
składam serdeczne życze-
nia owocnej pracy nowemu 
Zarządowi i dużych osią-
gnięć w nowych sezonach.

Proszę wybaczyć ale swoje 
wywody piszę w szpitalu.
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Złota myśl :)
„Szalony” to tylko synonim dla „Umiejącego się świetnie bawić”

Uśmiechnij się! W hołdzie Mar szałkowi

Błogosławieństwo pod kapliczką. Od prawej ks. Kazimierz Kaczor,  
ks. Ryszard Szwast i ks. Władysław Biszko

W drodze pod Krzyż Wdzięczności

Odsłonięcie tablicy poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu

Gminny Konkurs Matematyczny w Równem

Laureaci konkursu z organizatorami i Elżbietą Wróbel - wiceburmistrz Dukli (czwarta z lewej)

Krystian Głód najlepszym 
matematykiem
Gminny konkurs matematyczny „Junior - Równe - 2015”

11 maja 2015 roku w Zespole Szkół Pu-
blicznych w Równem odbył się gminny kon-
kurs matematyczny „Junior - Równe - 2015”. 
Organizatorkami matematycznych potyczek 
dla gimnazjalistów z gminy Dukla były na-
uczycielki ZSP w Równem: Anna Słyś i Ewa 
Wszołek. Celem konkursu była popularyza-
cja wiedzy i umiejętności matematycznych 
wśród uczniów, ujawnianie ich uzdolnień  
i rozwijanie zainteresowań oraz motywowa-
nie uczniów do nauki, a nauczycieli do pracy 
z młodymi pasjonatami.

W konkursie wzięło udział 45 uczniów 
z naszej gminy, w tym: 18 uczniów z ZS 
nr 2 w Dukli, 8 uczniów z ZSP w Rów-
nem, 5 uczniów z Gimnazjum w Wietrznie, 
5 uczniów z Gimnazjum w Iwli, 5 uczniów 
z ZSP w Jasionce, 2 uczniów z ZSP w Łę-
kach Dukielskich oraz 2 uczennice z Gim-
nazjum w Głojscach. Konkurs składał się z 
dwóch etapów: pierwsza część była pisemna 
i trwała 60 minut, uczniowie w tym czasie 
zmagali się z 10 zadaniami zamkniętymi  
i 2 otwartymi. Do drugiego etapu weszło 
10 uczniów, którzy najlepiej poradzili sobie 

z częścią pisemną. Druga część konkursu 
miała formę teleturnieju „1 z 10” – na po-
czątku pytania skierowane były do wszyst-
kich, następnie uczestnicy sami wyznaczali 
osoby do odpowiedzi. Rywalizacja prze-
biegała na bardzo wysokim poziomie, dla-
tego tym bardziej gratulujemy uczestnikom 
i zwycięzcom.

Wyniki konkursu:
1 miejsce Krystian Głód z ZS nr 2 w Dukli
2 miejsce Katarzyna Żmijewska z ZS  

nr 2 w Dukli
3 miejsce Kacper Głód z ZS nr 2 w Dukli
4 miejsce Magdalena Kłap z ZSP w Równem

Chcielibyśmy bardzo serdecznie po-
dziękować sponsorom, dzięki którym kon-
kurs mógł się odbyć: Władzom Gminy Du-
kla, panu Czesławowi Grządzielowi z firmy 
P.H.U. TRANSPRZĘT, panu Krzysztofowi 
Walczyszyn - właścicielowi Piekarni „Prze-
łęcz” Dukla oraz panu Wacławowi Głód  
z firmy „Wosana”.

Ewa Wszołek

Przy ognisku, po polowaniu jeden z my-
śliwych pyta:
- Czy wszyscy wrócili z polowania?
- Wszyscy.
- Byli cali i zdrowi?
- Tak.
- Chwała Bogu, więc to jednak był 
jeleń...

* * *
Fąfara wybrał się na polowanie i upo-
lował krowę.
Zirytowany właściciel krowy mówi:
- Czy pan pierwszy raz w życiu miał 
strzelbę w ręku?
- Skądże! Ale pierwszy raz trafiłem!

* * *
Mąż telefonuje z polowania do domu:
- Kochanie, będę za dwie godziny  
w domu.
Po powrocie żona pyta:
- No i jak tam łowy?
- Przez miesiąc nie będziemy kupować 
mięsa.
- A co upolowałeś? Jelenia?
- Nie.
- Dzika ?
- Nie. Przepiłem całą pensje...

* * *
Fąfara celując do nadbiegającego za-
jąca, mówi do stojącego obok gajowego:
- Ten zając może już szykować testament!
W chwilę później strzela i pudłuje. Zając 
znika w zaroślach.
- Niech pan się nie martwi - pociesza go 
gajowy-na pewno pobiegł z testamentem 
do notariusza!

* * *
Na sąsiednich łóżkach leża w szpitalu 
dwaj myśliwi. Jeden z nich pyta:
- Słyszałem, że został pan poturbowany 
na polowaniu?
- Tak.
- Jak to się stało?
- Idę sobie lasem, patrzę: dziura. Strze-
lam, a tu wyskakuje z niej martwy za-
jąc. Idę dalej, patrzę: jeszcze większa 
dziura!
Strzelam, wyskakuje martwy lis. Idę da-
lej, patrzę: olbrzymia dziura! Strzelam, 
a tu wyjeżdża z tunelu pospieszny do Ka-
towic!

Pani Ewa Wszołek wyjaśnia zasady konkursu
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Promocja książki „Prasłowianie, 
Słowianie, Polacy - rozważania”

Jerzy Możdżan wręcza autorskie egzemplarze uczennicom dukielskiego liceum

Jerzy Możdżan

Autor wpisuje dedykacje uczestnikom promocji
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