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„Powiedz mi, to zapomnę. 
Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

– Benjamin Franklin

Złota myśl:
Bezpieczne wakacje

Okres wakacyjny to szczególny czas odpoczynku dla dzieci. 
Piękna, słoneczna pogoda zachęca wszystkich do spędzania czasu 
nad wodą, na wycieczkach górskich, czy długich wieczornych 
spacerach. Dzieci i młodzież wyjeżdżają na kolonie, wakacje z ro-
dziną lub przyjaciółmi. Jednak wakacje to nie tylko beztroski czas, 
odprężenie i wymarzony odpoczynek. Często niestety dochodzi do 
sytuacji niebezpiecznych. Radzimy co zrobić, by ich uniknąć. 

Wychodząc z domu powinno się dokładnie sprawdzić czy 
okna i drzwi zostały zamknięte. Należy poinformować swoich 
opiekunów, gdzie, z kim i do której godziny będziemy spędzać 
czas. Podróżując unikamy autostopów, a idąc na spacer należy wy-
bierać drogi oświetlone, znane i często uczęszczane przez innych. 
Strońmy od rozmów z obcymi, a także nie częstujmy się cukier-
kami, lizakami itp. Należy uważać również na zwierzęta, które 
choć wydają się być spokojne, w każdej chwili mogą zaatakować, 
dotkliwie pogryźć lub zarazić wścieklizną. W żadnym wypadku 
nie wolno głaskać lub drażnić zwierząt. W przypadku ataku przyj-
muje się postawę żółwia, poprzez kucnięcie i chronienie okolic 
głowy, szyi i brzucha. 

Podczas relaksu nad wodą wybieramy kąpieliska odpowiednio 
zorganizowane, oznakowane i będące pod nadzorem ratowników. 
Nigdy nie skaczemy do wody w miejscach nierozpoznanych. 
Rzeczy osobiste na brzegu trzeba zostawiać pod opieką osoby za-
ufanej. Przed słońcem chronimy się poprzez użycie odpowiednich 
kremów, nakrycia głowy, a także odpowiednio się nawadniając. 
Nigdy nie wskakujemy do wody, kiedy mamy rozgrzane ciało, 
ponieważ grozi to szokiem termicznym, który jest bardzo niebez-
pieczny dla zdrowia. 

Planując wycieczkę w góry należy zapewnić sobie odpowied-
nie obuwie i odzież, monitorować prognozę pogody oraz zorgani-
zować sprzęt pierwszej pomocy. W górach głównie przydatne będą 
opatrunki do opatrywania ran, usztywniania złamanych lub zwich-
niętych kończyn, a także latarka i gwizdek, które w razie wypadku 
pomogą w sygnalizacji miejsca pobytu. Warto również zapisać 
w telefonie numer ratunkowy GOPR (Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego) –  601 100 300. Pozostałe numery alar-
mowe, które każdy powinien znać: 112 – ogólnoeuropejski numer 
alarmowy; 997 – policja; 998 – straż pożarna; 999 – pogotowie 
ratunkowe, 601 100 100 – WOPR (Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe). Korzystając z dróg publicznych należy pamiętać o 
zasadach ruchu drogowego, a będąc świadkiem niebezpiecznych 
sytuacji niezwłocznie zgłaszamy to opiekunom lub dzwonimy pod 
numer alarmowy. 

Życzymy udanych, pełnych słońca, niezapomnianych, a przede 
wszystkim bezpiecznych wakacji. 

Gabriela Szczurek – OSP Dukla

Uroczystości odpustowe 
ku czci św. Jana z Dukli

W dniach 13-14 lipca 2019 roku 
odbył się doroczny odpust ku czci św. 
Jana z Dukli, patrona Polski i Ukrainy. 
W sobotę przy kościółku na Puszczy, 
gdzie według tradycji żył św. Jan jako 
pustelnik, została odprawiona Msza 
św. odpustowa, której przewodniczył 
bp Damian Muskus OFM. W niedzielę 
14 lipca odpustowa suma odbyła się  
w kościele pw. św. Jana z Dukli  
w Dukli, a przewodniczył jej ordyna-
riusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej  
bp. Marian Rojek, który w wygłoszo-
nym kazaniu przypomniał m. in. życio-
rys naszego wielkiego rodaka św. Jana. 
Przed mszą św. została poświęcona 

figura Matki Boskiej Niepokalanie Po-
czętej, poddana w ostatnich miesiącach 
gruntownej renowacji. Figura posta-
wiona na kamiennym postumencie, 
zdobi dziedziniec przed kościołem. Na 
postumencie wyryty jest napis: „POD 
TWOJE OBRONE UCIEKAMY SIE 
ŚWIETA BOŻA RODZICIELKO” 
i rok 1861, czyli data jej ustawie-
nia, co potwierdza zapis w kronice  
OO. Bernardynów z 6 kwietnia 1861 
roku. Wcześniej figura zdobiła jaz lub 
most na Dukielce, oddzielającej pałac 
od rezydencjonalnego kościoła pw. 
św. Marii Magdaleny. Wpisana jest do 
rejestru zabytków. Wszelkie prace kon-

serwatorskie odbywały się za zgodą 
konserwatora zabytków. 

W uroczystościach odpustowych 
wzięli udział parafianie, zaproszeni 
goście, misjonarze pracujący w Kame-
runie, Kongo, Ekwadorze i Kazachsta-
nie, a także pielgrzymi, którzy każdego 
roku licznie nawiedzają Sanktuarium 
św. Jana z Dukli. Mszę św. odpustową 
uświetniły poczty sztandarowe OSP  
z Dukli, Iwli i Liceum Ogólnokształ-
cącego w Dukli, a także orkiestra dęta  
z Krościenka Wyżnego.

Kustosz Sanktuarium św. Jana z Du-
kli i gwardian dukielskiego klasztoru 
o. Tacjan Mróz po Mszy św. dziękował 
wszystkim za pomoc w organizacji  
i uczestnictwo w uroczystościach.

Krystyna Boczar-Różewicz

Poświęcenie odnowionej figury Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej  
przez bp. Mariana Rojka

Poczty sztandarowe uczestniczące we mszy św. odpustowej

Msza św. odpustowa pod przewodnictwem bp. Mariana Rojka W uroczystościach wzięli udział również misjonarze Fot. kbr Grafika:źródło internet
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wiadomości

Łukasz Piróg zastępcą 
Burmistrza Dukli

Łukasz Piróg - zastępca Burmistrza Dukli

SOŁTYSI - kadencja 2019 - 2023

Adam Faustus  
- sołtys Cergowej

Zenon Leńczyk - prze-
wodniczący Zarządu 

Osiedla w Dukli

Andrzej Kusz  
- sołtys Głojsc

Józef Magnuszewski  
- sołtys Barwinka

Renata Czupińska 
-Pragłowska  

- sołtys Chyrowej

Adam Szczurek  
- sołtys Jasionki

Małgorzata Tomkiewicz 
- sołtys Łęk Dukielskich

Zenon Widziszewski  
- sołtys Myszkowskie

Krzysztof Woźniak  
- sołtys Iwli

Bronisław Matusik - 
sołtys Lipowicy

Wiktor Madej 
- sołtys Nadola

Zenon Fedak  
- sołtys Olchowca

Mariusz Folcik  
- sołtys Równego

Ewa Kaczmarska 
-Więckowska 

- sołtys Mszany

Teresa Belcik  
- sołtys Nowej Wsi

Elżbieta Pustułka  
- sołtys Trzciany

Krzysztof Pilip  
- sołtys Zyndranowej

Piotr Sapok  
- sołtys Wietrzna

Bogdan Płóciennik 
- sołtys Zawadki 
Rymanowskiej

Grzegorz Woźniak  
- sołtys Teodorówki

Mariusz Łajdanowicz  
- sołtys Zboisk

Grzegorz Jadach 
- sołtys Tylawy

Uroczysta sesja Rady 
Miejskiej w Dukli

Dni Dukli 2019 rozpoczęła uroczysta sesja Rady Miejskiej w Dukli 5 lipca br. 
w piątek. Uczestnicy sesji obejrzeli prezentację multimedialną „Dukla na starej 
pocztówce” w wykonaniu Janusza Kubita. Podczas prezentacji prowadzący poka-
zał różnice w ułożeniu ulic z czasów prezentowanych na pocztówkach do czasów 
teraźniejszych.

kbr

Przedstawiamy nowowybranych sołtysów sołectw gminy Dukla. Warto znać gospodarza swojej wsi.

Burmistrz Dukli z dniem 1 maja 2019 
roku powołał Łukasza Piroga na stanowisko 
zastępcy Burmistrza Dukli. Łukasz Piróg jest 
absolwentem Technikum Leśnego w Lesku, 
ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie 
Rzeszowskim kierunek socjologia, specjalność 
socjologia samorządowa, studia podyplomowe 
„Ochrona przyrody” w Instytucie Ochrony 

Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
i „Zarządzanie zasobami ludzkimi” na Politech-
nice Rzeszowskiej. Pracę zawodową rozpoczął 
w Nadleśnictwie Dukla. W Zespole Karpackich 
Parków Krajobrazowych w Krośnie pracował 
na różnych stanowiskach: od strażnika poprzez 
starszego strażnika i specjalistę ds. ochrony 
przyrody. 15 kwietnia 2014 roku decyzją Za-
rządu Województwa Podkarpackiego pełnił 
obowiązki Dyrektora Zespołu, aż do powołania 
go na stanowisko zastępcy Burmistrza Dukli. 
Od 2006 roku zaangażowany w działalność sa-
morządową i społeczną, radny Rady Miejskiej 
w Dukli kadencji: 2006-2010 i 2010-2014. 
Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody 
w Rzeszowie w kadencjach: 2010-2015 i 2015-
2020, a także członek Rady Leśnego Kom-
pleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”.

Zastępca burmistrza jest mieszkańcem Cer-
gowej, ma 41 lat, jest żonaty i ma dwoje dzieci.

Krystyna Boczar-Różewicz

Sołtys, w średniowieczu osoba postawiona przez pana feudalnego na czele wsi lo-
kowanej na prawie niemieckim.

Sołtys zbierał czynsze, przewodniczył ławie sądowej, pełnił służbę wojskową; upo-
sażeniem sołtysa było duże gospodarstwo (sołectwo) na prawie lennym, udział w docho-
dach pana i specjalne uprawnienia gospodarcze; w okresie rozbiorów, w II RP i w PRL 
(do 1950) sołtys był organem wykonawczym gromady i organem pomocniczym zarządu 
gminnego, od 1958 — łącznikiem między mieszkańcami wsi a gromadzką radą naro-
dową, od 1973 zaś między sołectwem a gminną radą narodową i naczelnikiem gminy; 
wg ustawy o radach narodowych z 1983 był organem samorządu mieszkańców wsi; 
od 1990 jest organem wykonawczym działającym w sołectwie (pomocniczej jednostce 
samorządu gminy), wybieranym przez mieszkańców sołectwa; oprócz funkcji wykonaw-
czej, ustawy przekazują mu prowadzenie spraw z zakresu różnych dziedzin administra-
cji; także statut gminy może mu przekazywać samodzielny zakres kompetencji.
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Koło Gospodyń 
Wiejskich w Jasionce

Staraniem sołtysa Adama Szczurka 
oraz radnego Bogusława Karkoszki 
w Jasionce powstało Koło Gospodyń 
Wiejskich. Utworzenie go w naszej 
miejscowości trwało kilka lat. Jasionka to 
piąta pod względem ludności miejscowość 
w naszej gminie, przez co prawdopodobnie 
niejedną osobę dziwił fakt, że tak duża 
wioska nie posiada takiej organizacji. 

Pomysł odrodził się, gdy na nowego 
sołtysa Jasionki został wybrany Adam 

Szczurek, który zaznaczał, że: „Koło 
Gospodyń Wiejskich to organizacja, której 
brakuje w tak dużej miejscowości gminy 
Dukla jak Jasionka. KGW od lat doskonale 
funkcjonują w innych miejscowościach 
naszej gminy. Taka organizacja pomogłaby 
we wspieraniu imprez oraz zapewnieniu 
pomocy dla lokalnych jednostek takich jak 
klub sportowy czy OSP.” 

Jednak Koło Gospodyń Wiejskich 
to coś więcej. To organizacja, która 

zrzesza kobiety w każdym wieku, łączy 
pokolenia oraz pielęgnuje i podtrzymuje 
tradycje naszych przodków przekazując 
je z pokolenia na pokolenie. Nowa 
organizacja może wrócić do tradycji 
naszych babć, które… współpracowały 
już w Kole Gospodyń Wiejskich w 
Jasionce. Niewielu z nas pamięta, że taka 
organizacja kilkadziesiąt lat temu prężnie 
funkcjonowała w naszej miejscowości, 
dlatego obecne działania zmierzały do jej 
reaktywacji.

W tej kwestii odbyło się kilka spotkań, 
w jednym z nich uczestniczyła Pani 
Maria Kołacz - przedstawiciel organizacji 
działających w Łękach Dukielskich. Licznie 
zgromadzone kobiety mogły posłuchać 
ciekawych historii i zainspirować się 
sposobem funkcjonowania Koła Gospodyń 
Wiejskich i Kółka Rolniczego w Łękach 
Dukielskich.

Procedurę rejestracji, sposób 
funkcjonowania oraz źródła ubiegania 
się o środki finansowe przedstawił 
kolejny zaproszony gość, jakim była 
Pani Teresa Belcik – osoba, bardzo 
zaangażowana w życie społeczne, zastępca 
Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Dukli, sołtys sołectwa Nowa Wieś 
oraz Prezes Stowarzyszenia „Razem 
Lepiej”. Licznie zgromadzone mieszkanki 
naszej miejscowości miały okazję 
dowiedzieć się o wartościach, jakie daje 
działalność społeczna oraz organizacjach, 
które wspierają działalność KGW oraz 
stowarzyszeń. 

19 lipca 2019 r. w Powiatowym 
Biurze ARiMR w Krośnie został złożony 
komplet dokumentów nowej organizacji. 
Koło Gospodyń Wiejskich w Jasionce 
zostanie wpisane do Krajowego Rejestru 
Kół Gospodyń Wiejskich, dzięki czemu 
uzyska osobowość prawną i będzie mogło 
korzystać w pełni z praw określonych 
w nowej ustawie, która daje możliwość 
prowadzenia działalności zarobkowej  
i pozyskiwania dotacji. W skład zarządu 
organizacji wchodzą: Pani Renata 
Wróbel – przewodnicząca, Pani 
Magdalena Niziołek – zastępca, Pani 
Anna Możdżan – skarbnik.

Koło Gospodyń Wiejskich w Jasionce 
to organizacja, która z pewnością służyć 
będzie naszym mieszkańcom, a poprzez 
szeroki zakres swoich działań w znacznym 
stopniu przyczyni się do rozwoju 
kulturalnego naszej miejscowości.

Naszym Paniom, życzę wiele 
satysfakcji z realizowanych przedsięwzięć, 
ludzkiej życzliwości oraz wytrwałości. 

Rafał Jakieła

Ceny za odpady komunalne  
– problem nie tylko Gminy Dukla!

Śmieci były, są i niestety będą!!! Czę-
sto w ten sposób myślimy i podchodzimy 
do problemu jakim są nasze domowe 
śmieci, które niestety poprzez wszystkie 
zmiany prawne mające na celu ochronę 
środowiska sprawiają, że wszyscy pomału 
mamy dość tematu wzrostu cen za ich 
odbiór. Wszyscy mówią i piszą o ekologii  
i potrzebie dbania o środowisko, ale już 
mało kto wspomina jak duże koszty za to 
musimy ponosić. 

Czasy gdy odpady trafiały na wysypi-
ska, takie jak np. to już zamknięte w Dukli, 
już się skończyły na dobre – zabrania tego 
prawo! Zakaz składowania odpadów spra-
wił, że większość z odpadów, które trafiały 
na składowiska już tam trafiać nie może. 
Odpady muszą być w tej chwili w pierw-
szej kolejności poddawane odzyskowi, 
a następnie frakcja palna musi trafiać do 
specjalistycznych spalarni. 

Sposób postępowania z odpadami w ten 
sposób, nie budziłby wątpliwości gdyby 
nie jedno zastrzeżenie. Co w przypadku 
gdy w promieniu 200-300 km od Dukli nie 
ma spalarni, która by chciała przyjąć nasze 
odpady? Nagle okazuje się, że gminy na-
szego regionu w tym też gmina Dukla musi 
ponosić koszty związane z dodatkowym 
transportem odpadów. Niewystarczająca 
liczba spalarni sprawia również, że takie 
instalacje mają możliwość zawyżania cen, 
bo w przypadku braku możliwości oddania 
odpadów do innej spalarni, musimy być 
skazani na przedsiębiorcę, który w ogóle 
wyrazi zgodę na przyjęcie naszych śmieci. 

Mamy XXI wiek, czasy gdzie techno-
logia cały czas się poprawia i pojawiają się 
coraz to aktualniejsze nowinki i rozwiąza-
nia techniczne, a mimo to dochodzi do sy-
tuacji (choćby w sąsiedniej gminie Nowy 
Żmigród), że firmy przestają odbierać 
odpady, bo nie ma przedsiębiorstwa, które 
może je zagospodarować!!

Mając na uwadze powyższe problemy 
zwracamy się do mieszkańców Naszej 
Gminy o bardzo racjonalne postępowanie z 
odpadami. Ciągły wzrost ilości wytwarza-
nych odpadów sprawia, że Gminy ponoszą 
coraz większe koszty związane z odbiorem 
i utylizacją odpadów - koszty te bezpośred-
nio odczuwają mieszkańcy w stawkach za 
odpady. 

Podczas codziennego funkcjonowania 
w naszych gospodarstwach domowych 

pamiętajmy o kilku bardzo prostych zasa-
dach, które pozwolą ograniczyć ilości wy-
twarzanych odpadów, a co za tym idzie po-
zwoli to na wyhamowanie tempa wzrostu 
cen za odpady. Oto kilka dobrych rad na 
ograniczenie wytwarzanych odpadów:
• Odpady biodegradowalne wyrzucajmy 

na przydomowy kompostownik – nie-
stety wielu mieszkańców mimo, że 
posiada przydomowy kompostownik 
wrzuca je do odpadów niesegregowa-
nych – pamiętajmy takie pojemniki  
i kosze nie będą odbierane!! Ten spo-
sób postępowania powoduje największy 
wzrost ilości odpadów i generuje duże 
koszty. 

• Racjonalne zakupy – ilości jedzenia, 
które marnujemy, a następnie wyrzu-
camy do kosza na śmieci sprawia, że 
w ciągu roku z terenu naszej gminy 
wywozimy przypuszczalnie około 300 
ton odpadów więcej!! W Polsce średnio 

każdy mieszkaniec marnuje około 235 
kg jedzenia rocznie – przyjmując bardzo 
optymistycznie, że w gminie Dukla jest 
to tylko 20 kg to i tak w skali całej gminy 
wychodzą ilości kosmiczne – około 300 
ton!! Koszty zbiórki i utylizacji odpadów 
niesegregowanych w 2019 r. kształtują 
się na poziomie 1068,67 zł za 1 tonę.

W przypadku prawidłowego postę-
powania z resztkami jedzenia cena za 
odpady kształtowałaby się na poziomie 
2-3 zł mniej od obecnie obowiązujących 
stawek.
• Zamiast kupować butelki z wodą korzy-

stajmy z pojemnika filtrującego wodę. To 
nie tylko wpłynie na ograniczenie ilości 
pustych butelek po wodzie, ale będzie 
z korzyścią dla naszego domowego 
budżetu!

• Idąc na zakupy – weźmy z sobą kosz na 
zakupy lub torby wielokrotnego użytku.

Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto  

na Podkarpaciu,
wciąż należy do najniższych wynagrodzeń wśród 

województw
W I kwartale 2019 roku na Podkarpaciu wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodze-

nie brutto w gospodarce narodowej w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku. 
Jednak ciągle należało do najniższych wynagrodzeń wśród województw.

W okresie styczeń-marzec 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto  
w gospodarce narodowej na Podkarpaciu wynosiło 4544,47 zł.

Pod względem wysokości przeciętnej płacy, Podkarpacie znalazło się na 15. miejscu 
wśród województw. Niższe wynagrodzenie było tylko w województwie warmińsko-ma-
zurskim – 4477,33 zł. Najwyższe przeciętne wynagrodzenie wypłacano w województwie 
mazowieckim – 6336,70 zł.

W województwie podkarpackim przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w go-
spodarce narodowej w I kwartale br. było o 299,69 zł wyższe niż w tym samym okresie 
2018 roku.

Zwiększył się dystans między najwyższym wojewódzkim wynagrodzeniem (ma-
zowieckie), a uposażeniem na Podkarpaciu. W I kwartale 2018 roku różnica wyniosła 
1728,94 zł na korzyść przeciętnego wynagrodzenia w województwie mazowieckim, na-
tomiast w I kwartale 2019 r. wzrosła do 1792,23 zł.

źródło:
Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Marzysz  
o własnej firmie?

To oferta przeznaczona dla osób, które chcą założyć jednoosobową działal-
ność gospodarczą. Mogą liczyć na wsparcie do wysokości 50 tys. zł., a spłata 
rozłożona jest na pięć lat, można też skorzystać z rocznej karencji.

Oprocentowanie wynosi 0,44 % w skali roku, jedynym warunkiem jest to, 
by w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadzić działalności gospodarczej. 

Pieniądze można przeznaczyć zarówno na cele inwestycyjne, jak i obrotowe. 
Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

Ważne, że pożyczkę można łączyć z dotacjami z Urzędu Pracy na rozpoczę-
cie działalności. Warunkiem jest to, by koszty nie były powielane, a działalność 
musi być prowadzona na terenie województwa podkarpackiego. 

Wszystkie dokumenty należy wypełnić w wersji komputerowej i dostarczyć 
osobiście do biura projektu w formie papierowej. Projekt „Pożyczki na start” 
finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje Rzeszowska 
Agencja Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie Agencji.
źródło: PR Rzeszów

https://www.facebook.com/stowrazemlepiej/
https://www.facebook.com/stowrazemlepiej/
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Kobiety w szeregach 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych

W szeregach Ochotniczych Straży 
Pożarnych coraz częściej spotyka się ko-
biety. W Polsce na blisko 700 000 druhów, 
ponad 66 000 to kobiety. W powiecie kro-
śnieńskim również można spotkać wiele 
kobiet, które pełnią służbę w jednostkach 
swoich miejscowości. Część z nich należy 
do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 

gdzie uczą się podstawowych 
czynności wykonywanych 
podczas różnorodnych akcji, biorą udział 
w zawodach sportowo-pożarniczych,  
a także godnie reprezentują swoje jednostki 
podczas uroczystości. Pozostałe natomiast 
biorą czynny udział w ratowaniu życia  
i mienia. 

Jak wygląda służba kobiety w szere-
gach Ochotniczej Straży Pożarnej?

Każdy ochotnik, który pragnie brać 
udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 
musi przejść odpowiednie szkolenie, 
przygotowujące do wszelakich pożarów, 
wypadków, a także klęsk żywiołowych, 
które w powiecie krośnieńskim organizuje 
Komenda Miejska Państwowej Straży Po-
żarnej w Krośnie. Po pomyślnym ukończe-
niu szkolenia oraz wykonaniu badań lekar-
skich, druh z tytułem strażaka-ratownika 
może wyjeżdżać do akcji. Praca kobiety 
niczym nie różni się od pracy mężczyzny. 
Kiedy zawyje syrena, porzucamy swoje 
obowiązki i pędzimy do remizy, żeby jak 
najszybciej komuś pomóc. Nie mamy 
tzw. „taryfy ulgowej”. Tak samo, jak nasi 
koledzy, udzielamy pomocy osobom po-
szkodowanym, gasimy pożary, uwalniamy 
ofiary wypadków drogowych z wraków 
samochodu, czy walczymy z powodziami. 
W straży każdy wykonuje to, co do niego 
należy, dlatego ja, jako kobieta – strażak, 
muszę być równie silna i twarda, jak ota-
czające mnie męskie grono. Musimy spo-
dziewać się wszystkiego, a tak naprawdę 
nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć 
co nas czeka. Każda akcja ratowniczo-ga-
śnicza jest inna, daje nam nowe wyzwania  
i pozwala przełamać swoje słabości i strach. 
Niektóre zdarzenia bywają bardzo ciężkie, 
a dla kobiet jest to szczególne obciążenie 
fizyczne, a niekiedy psychiczne. Jednak 
decydując się na służbę w OSP, trzeba 
spodziewać się wszystkiego i znaleźć spo-
sób na oddzielenie służby i wiążących się 
z nią dramatycznych widoków, od życia 
prywatnego. Nie ma oczywiście zasady, że 
musimy wykonać każdą czynność, czy też 
uczestniczyć w każdej akcji. Jeśli wiemy, 
że wejście do płonącego budynku przekra-
cza nasze możliwości, może to zrobić inna 
osoba. Również w przypadku wszelkiego 
rodzaju wypadków. Znając siebie i swoje 
słabości czasem widok poszkodowanego 
to dla nas za dużo. Wtedy możemy zostać 

Andrzej Krężałek 
dyrektorem
Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych  
w Krośnie

30 kwietnia 2019 r. Andrzej Krężałek został powołany przez Zarząd Woje-
wództwa Podkarpackiego na stanowisko dyrektora Zespołu Karpackich Parków 
Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli. Urodził się w 1957 roku w Kro-
śnie, ma wykształcenie wyższe, wcześniej pracował w KHS Krosno i Gospo-
darce Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli. Od 1988 r. aktywnie zaangażowany  
w działalność samorządową i społeczną. Uczestnik wielu przedsięwzięć i inicjatyw 
lokalnych. Radny trzech kadencji Rady Miejskiej w Dukli, członek Zarządu Miasta 
i Gminy Dukla i Przewodniczący Rady Miejskiej II kadencji. Od trzech kaden-
cji- radny Rady Powiatu Krośnieńskiego. Obecnie już po raz drugi wybrany Prze-
wodniczącym Rady Powiatu Krośnieńskiego. Swoje doświadczenie samorządowe 
pragnie wykorzystać w pracy zawodowej w rozwijaniu współpracy z jednostkami 
samorządu gminnego i powiatowego oraz innymi zainteresowanymi podmiotami 
w zakresie ochrony środowiska, przyrody, dóbr historycznych i kulturowych, da-
jących wymierne korzyści społeczeństwu zamieszkującemu tereny Podkarpacia.

Krystyna Boczar-Różewicz
Andrzej Krężałek - dyrektor Zespołu Karpackich Parków 
Krajobrazowych w Krośnie

IX Podkarpacki Rajd 
Starszaków 
im. Stanisława Romana

5 lipca 2019 r. odbył się IX Podkarpacki Rajd Starszaków im. Stanisława Romana. 
Organizatorem Rajdu była Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”. Rajd mógł 
dojść do skutku dzięki pomocy Gminy Komańcza na czele z wójtem Romanem Bzdykiem 
oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szczawnej na czele z Panią Krystyną Galik-Har-
ghaj – dyrektorem tej placówki. Pomagał nam także Krośnieński Uniwersytet III Wieku.

Jak co roku, uczestnicy rajdu mieli do wyboru 3 trasy o różnym poziomie trudności. 
Łącznie w rajdzie wzięło udział blisko 130 osób. Były m. in. Uniwersytety III Wielu  
z Tarnobrzega, Jasła, Łańcuta oraz Mielca. Pogoda dopisała, humory naszych Starszaków 
także. Trasy obsługiwało 5 profesjonalnych przewodników.

Przypomnijmy także, że głównymi członkami Lokalnej Organizacji Turystycznej 
„Beskid Niski”, mającej na celu promocję Beskidu Niskiego, jego zasobów przyrod-
niczych, historycznych i kulturowych są: Gmina Rymanów, Gmina Korczyna, Gmina 
Dukla, Gmina Iwonicz-Zdrój, Miasto Krosno oraz powiat krośnieński. 

Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w co najmniej takim samym składzie. 
Agnieszka Niemczyk

Prezes LOT „Beskid Niski” 

Zielone Podkarpacie
W 2018 r. Bieszczadzki Park Narodowy 

i Magurski Park Narodowy obejmowały 
łącznie 2,6% powierzchni województwa 
podkarpackiego, co pod względem udziału 
powierzchni parków narodowych w geo-
graficznej powierzchni województwa, pla-
sowało Podkarpacie na 2. miejscu w kraju.

W 2018 roku obszary o szczególnych 
walorach przyrodniczych prawnie chro-
nione, na Podkarpaciu miały powierzchnię 
801,3 tys. hektarów, co stanowiło 44,9% 

geograficznej powierzchni województwa 
podkarpackiego. Pod względem udziału 
powierzchni chronionych obszarów przy-
rodniczych, w ogólnej powierzchni woje-
wództwa, Podkarpacie znalazło się na 4. 
miejscu w Polsce.

W województwie podkarpackim znaj-
dowały się dwa parki narodowe – Biesz-
czadzki i Magurski o powierzchni 46,7 
tys. hektarów, 7 parków krajobrazowych 
(łącznie 275,6 tys. hektarów), 13 obszarów 

chronionego krajobrazu (465,3 tys. hekta-
rów), 96 rezerwatów przyrody (11,1 tys. 
hektarów), 506 użytków ekologicznych 
(2,3 tys. hektarów) oraz 10 zespołów przy-
rodniczo-krajobrazowych (331 hektarów).

Na Podkarpaciu znajdowało się 1829 
pomników przyrody, w tym 1518 pojedyn-
czych drzew.

Powierzchnia obszarów o szczególnych 
walorach przyrodniczych na Podkarpaciu 
w 2018 roku zwiększyła się w porównaniu 
z 2017 rokiem o 49,9 hektara. Wzrosła 
również w tym czasie liczba pomników 
przyrody (o 137).

w wozie strażackim lub odsunąć się i poprosić 
kolegę, żeby nas zastąpił. Mimo wszystko, wstępu-
jąc w szeregi OSP należy być przygotowanym na 
dramatyczne widoki i ogromny wysiłek fizyczny. 
Szczególnie, kiedy zapisuje się do jednostki, jak np. 
OSP Dukla, która w połowie roku brała już udział 
w blisko 100 akcjach. Jednak ukazując tę cięższą  
i trudniejszą stronę straży, należy przyznać, że 
służba to głównie pozytywy. Przede wszystkim sa-
tysfakcja z udzielonej pomocy, współpraca z innymi 
jednostkami OSP, z Państwową Strażą Pożarną oraz 
innymi służbami mundurowymi. To również różne 
uroczystości, jubileusze, zawody sportowo-pożar-
nicze, a w niektórych jednostkach przynależność do 
orkiestry dętej. Bycie kobietą-strażakiem to duże 
wyzwanie, ale nie ma nic lepszego od spełniania się 
w swojej pasji i w tym, co kocha się robić.

Gabriela Szczurek – OSP Dukla

Autorka ze statystką podczas ćwiczeń.
Fot. Jakub Jastrzębski, Krosno 112

Uczestnicy rajdu z herbami gmin bedacych członkami LOT „Beskid Niski” Widok z Popowej Polany na górę Cergowa. Fot. WS
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38-450 Dukla, ul.Kościuszki 4
tel/fax: 13 43 300 25

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

Ośrodek Kultury w Dukli informuje

Patrycja Markowska i Michał Szpak 
gwiazdami Dni Dukli

Dni Dukli 2019 już za nami, teraz czas 
na refleksję. Po raz pierwszy od wielu lat 
wprowadzono zostały zmiany organiza-
cyjne, zmieniono również miejsce odby-
wania się imprezy na stadion sportowy 
przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Dukli, dzięki temu wszyscy uczestnicy 
koncertów zmieścili się. Dzień pierwszy 
zaplanowano rekreacyjnie i sportowo z na-
ciskiem na atrakcje dla dzieci, dzień drugi 
koncertowo i to był strzał w dziesiątkę. 
Sobotnie popołudnie pierwszego Dnia Dni 
Dukli 2019 rozpoczął „Bieg św. Jana z Du-
kli”, w tym roku na dwóch dystansach: 5 
i 15 km. Wzięło w nim udział 231 uczest-
ników, w biegu na 15 km 146 zawodników, 
a w biegu na 5 km 85 zawodników. Wyniki 
biegu pod artykułem.

Podczas, gdy zawodnicy zmagali się na 
trasie ze swoimi słabościami i z trudnym 
terenem, na stadionie został rozegrany 
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 
Oldboyów. Zwycięzcą turnieju została 
drużyna gospodarzy czyli Dukla, miejsce 
drugie przypadło drużynie z Rumunii, trze-
cie drużynie z Ukrainy, a czwarte drużynie 
z Węgier. Równolegle odbywał się blok 
imprez specjalnie przygotowany dla dzieci. 

Atrakcje na małej scenie rozpoczął 
spektakl dla najmłodszych, wystawiony 
przez Teatr „Pinokio” z Nowego Sącza za-
tytułowany „Przygody Wesołego Psiuńcia” 
z zabawami i konkursami dla dzieci i wy-
bory Małej Miss i Małego Mistera. Odbyło 

się spotkanie podróżnicze o Kazachstanie  
z Michałem Szymko, połączone z promo-
cją jego książki „Daleko/Blisko”. Muzycz-
nym akcentem pierwszego dnia Dni Du-
kli był występ uczestnika ukraińskiego 
programu „Mam Talent” Ygora Sze-
pela. Po godzinie 20 rozpoczęła się dys-
koteka prowadzona przez DJ Mareckiego, 
który do późnych godzin bawił dukielską 
publiczność.

Niedzielne popołudnie Dni Dukli 2019 
rozpoczął blok estradowy Ośrodka Kultury 
w Dukli. Wystąpili: Zespół „Szarotka – 
Duklanie”, Kapela Duklanie, Marcelina 
Albrycht, Zespół „Gabi”, Szkółka Bale-
towa działająca przy OK w Dukli, odbył 
się minirecital Marleny Rygiel. Tradycją 
Dni Dukli stało się wręczanie Nagród 
Burmistrza w dziedzinie kultury i sportu 
w konkursie, w którym rywalizują szkoły 
z terenu gminy przez cały rok szkolny. 
Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar wraz  
z zastępcą Łukaszem Pirogiem wręczali 
nagrody, na które uczniowie pracowali cały 
rok szkolny 2018/2019. Nagrody odbierali 
dyrektorzy dukielskich szkół.

W dziedzinie kultury nagrody 
otrzymali:

1. miejsce – Szkoła Podstawowa w Iwli 
– 3000 zł

2. miejsce – Szkoła Podstawowa w Dukli 
– 2000 zł

3. miejsce – Szkoła Podstawowa w Rów-
nem – 1000 zł
W dziedzinie sportu nagrody otrzymały 

wszystkie szkoły, zróżnicowana była jedy-
nie wysokość nagrody. Szkoły z większymi 
osiągnięciami sportowymi otrzymały 
wyższe nagrody, 1 miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa w Dukli i otrzymała nagrodę 
5 000 zł.

Nagrody rzeczowe, dyplomy i drobne 
upominki otrzymali z rąk burmistrzów te-
nisiści stołowi - brązowi medaliści Polski 
w kat. Szkoły Podstawowe i Gimnazja: 
Michał Olbrycht i Szymon Sporek,  
a także ich trener Jacek Gałuszka. Dy-
plom i życzenia z okazji XX lecia klubu 

sportowego UKS TKKF MOSiR Dukla  
z rąk burmistrza odebrał dla klubu prezes 
Stanisław Paszek.

O godzinie 19.00 wystąpił Michał 
Szpak wraz z zespołem. Wypełniony po 
brzegi stadion z pewnością mobilizował 
pozytywnie artystę, a organizatorów do 
jak najlepszego zapewnienia wszystkim 
bezpieczeństwa. Kolejny występ Patrycji 
Markowskiej miał nieco inny klimat - 
rockowy. Na ich występy przybyły tłumy 
fanów i słuchaczy. Takiej ilości osób Du-
kla dawno nie widziała. Zachwycona pu-
bliczność nie puściła artystów bez bisów. 
Po koncercie rozdawali autografy i robili  
z fanami pamiątkowe zdjęcia. Udało mi się 
je zdobyć dla naszej gazety. 

To było ogromne wyzwanie. Ale sądząc 
po rekordowej ilości publiczności można 
śmiało zaliczyć Dni Dukli 2019 do wybit-
nie udanych. 

Pani dyrektor Ośrodka Kultury Małgo-
rzata Walaszczyk – Faryj dziękuje:
• Burmistrzowi Dukli Andrzejowi Byt-

narowi i całej Radzie Miejskiej z prze-
wodniczącym Mariuszem Folcikem na 

czele za pozytywne przychylenie się 
do zaproponowanych zmian, głównie 
finansowych. 

• Sponsorom: Solnemu Barowi Wie-
liczka i AQaPark w Śvidniku;

• współorganizatorowi: Miejskiemu 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Du-
kli i dyrektorowi Michałowi Szopie, 
służbom: Gospodarce Komunalnej  
i Mieszkaniowej, Ochotniczej Straży 
Pożarnej z terenu gminy Dukla, oraz 
Komendzie Policji w Dukli, Kołom 
Gospodyń Wiejskich z Teodorówki, 
Zawadki Rymanowskiej i Zboisk, 
pracownicom Urzędu Miejskiego  
w Dukli: Basi, Agnieszce i Sabinie oraz 
Wszystkim artystom za niezwykłe do-
znania muzyczne ,a firmie Marketour 
i ProArt za doskonałą scenę, światło  
i dźwięk. 

• Szczególnie podziękowania kieruję do 
koleżanek i kolegów z Ośrodka Kul-
tury za ogrom pracy, profesjonalizm 
i trud włożony w całą organizację Dni 
Dukli. 

Do zobaczenia za rok!!! 
Krystyna Boczar-Różewicz

Wyniki biegów dla mężczyzn i kobiet:
OPEN – 15 km

Mężczyźni: 
1. Tomasz POCIECHA – Kryg (klub: radekkleczek.pl) - czas: 1:06:48,03
2. Ignacy DOMISZEWSKI - Ustrzyki Dolne (klub: MKS Halicz) - czas: 1:07:59,42
3. Dominik KIJOWSKI – Milcza (klub: KB Krościenko Wyżne) - czas: 1:10:08,12
4. Marcin WĘGIEL – Jasło - czas: 1:12:13,30
5. Mateusz BŁAŹ – Kombornia (klub: KTC Krosno) - czas: 1:12:53,69
6. Marcel BYTNAR – Dukla - czas: 1:15:53,14

Kobiety:
1. Regina KULKA – Ropa - czas: 1:16:41,08
2. Beata MAZAN – Krosno (klub: MazanTyiMy) - czas: 1:18:52,74
3. Maria DOMISZEWSKA - Ustrzyki Dolne (klub: MKS Halicz) - czas: 1:29:01,61
4. Katarzyna KMIEĆ – Perła (klub: Klub Biegowy Perła) - czas: 1:30:18,77
5. Judyta AMROŻKIEWICZ – GROMEK – Sanok (klub: Amrożkiewicz Team/ San-Reh 
Bogdan Gromek) – czas: 1:30:46,52
6. Beata BURY – Zagórz (klub: KKB MOSIR KROSNO) – czas: 1:32:00,11

OPEN – 5km
Mężczyźni:
1. Karol MACHOWSKI – Krosno – czas: 0:19:01,85
2. Marcin SZELC – Krosno (klub: KKB MOSIR Krosno) - czas: 0:19:16,82
3. Kacper KUZIAN – Krosno (klub: KKB MOSIR KROSNO) – czas: 0:19:25,32
4. Piotr JARECKI – Błażkowa (klub: KS Speed Jasło)- czas: 0:19:43,34
5. Daniel BOLEK – Łężyny – czas: 0:19:54,78
6. Bartłomiej MACHOWSKI – Szczepańcowa (klub: Machoney Team – czas: 0:20:05,55

Kobiety:
1. Patrycja GERLACH – Korczyna – czas: 0:25:05,74
2. Anna CIŚLIK-KASZANY - Ustrzyki Dolne (klub: Ustrzycki Klub Biegacza/MKS 
Halicz) – czas: 0:25:52,85
3. Agata RĘPALSKA - Krościenko Wyżne – czas: 0:26:22,17
4. Monika BORCZ – Rzeszów (klub: Cymbik Team) – czas: 0:26:28,76
5. Elżbieta SZCZUREK – Cergowa – czas: 0:27:35,91
6. Halina DOBEK – Gorlice (klub: Gorlicka Grupa Biegowa) – czas: 0:27:41,5

Zapraszamy na 10. urodziny!
Zapraszamy do udziału w 10-tych urodzinach Opowie-

ści z Walizki, które odbędą się w Dukli w dniach 29-31 
sierpnia 2019 roku. Plan jest następujący:

29 – 30 sierpnia
- odwiedziny w Domu Wiatru (Łęki Dukielskie 179)
- od 10:00 do 13:00 warsztaty sztuki opowiadania poprowadzi 

Szymon Góralczyk (Karawana Opowieści),
- 17:00 - 20:00 w pięknej, żywej wiacie, w gospodarstwie agro-

turystycznym Farfurnia (Zawadka Rymanowska 40 d) set 
warsztatowy z Beatą Frankowską (Studnia O i Fundacja 
Musszelka).

30 sierpnia 
- o godz. 14:00 spacer i opowieści o Żydach dukielskich popro-

wadzi Jacek Koszczan, prezes Stowarzyszenia Sztetl Dukla. 

31 sierpnia
- o godz. 10:00 w Domu Wiatru (Łęki Dukielskie 179) warsztaty 

„Przez dziurkę od klucza” poprowadzi Anna Woźniak. 
- wieczorem spotykamy się w patio Browaru Dukla przy rynku na 

Nocy Opowieści z Węgierskiego Traktu. Zachęcamy do włą-
czania się i opowiadania swoich historii. Będą też animacje dla 
dzieci, malowanie koszulek (poszukajcie w szafach i weźcie 
ze sobą). Zaprosimy Was także na premierowy koncert „Wyli-
czanki - wydzieranki”, który zapowiadać będzie nadciągającą 
powoli płytę Opowieści z Walizki i naszych miłych przyja-
ciół. Zagrają: Katarzyna Szurman (harmonia trzyrzędowa), 
Katarzyna Brzozowska (lira korbowa, perkusjonalia), Jacek 
Mielcarek (saksofon, tarogato, klarnet), na dokładkę ekipa 
OzW: Anna Woźniak i Joanna Sarnecka. Będzie się działo!

Joanna Sarnecka 
„Opowieści z walizki”Autografy zespołu Michała Szpaka

Autograf Patrycji Markowskiej

Autograf Michała Szpaka
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Ogólnopolski Zlot Turystów do Dukli
część 2

ciąg dalszy na str. 18u 

W trakcie organizacji VIII Ogólno-
polskiego Zlotu Turystów do Dukli w 
1966 roku, w materiałach informacyjnych 
nie wskazywano na występujące wtedy 
milenium chrztu Polski, ale określono, 
iż jest to w rocznicę PKWN, 1000-lecia 
Państwa Polskiego oraz 600-lecie miasta 
Dukla. Początek zamknięcia tego Zlotu, 
po zakończeniu przez uczestników tras, 
miał miejsce 21 lipca na dukielskim rynku. 
Następnie nastąpił przemarsz na cmentarz 
wojenny i odbyło się tam złożenie wieńców  
i kwiatów, po czym powrócono do centrum, 
lecz zamiast jak corocznie w przypałaco-
wym parku, finał i ognisko zlotowe miały 
miejsce w korycie rzeki Jasiołka przy ulicy 
Cergowskiej. Był to plac ogrodzony i za-
gospodarowany w stoliki i krzesełka oraz 
z pomieszczeniem kierownictwa. W za-
kończeniu Zlotu wzięła udział 72 osobowa 
grupa młodzieży zgrupowana na obozie w 
Dukli, w tym 32 komsomolców z Okręgu 
Lwowskiego oraz 40 osobowa grupa 
harcerzy ZHP. Podczas zakończenia tego 
Zlotu odbył się pokaz sztucznych ogni zor-
ganizowany przez mjr pil. Zygmunta Rich-
tera – komendanta Centrum Wyszkolenia 
Lotnictwa przy Aeroklubie Podkarpackim 
w Krośnie. Mjr Richter współpracował 
z Prezesem Niepokojem w wielu dzie-
dzinach, więc ta osobista znajomość była 
pożyteczna dla urozmaicenia zakończenia 
Zlotu, poprzez dostarczenie i odpalenie 
60 sztuk amunicji rakietowej o różnych 
kolorach, która jest używana w wojsku. 
Nazajutrz delegacja uczestników Zlotu 
wzięła udział w uroczystej sesji MRN w 
Dukli oraz odbyły się wycieczki do „Do-
liny Śmierci” i do Barwinka. Szczególną 
pamiątką dla uczestników tego Zlotu była 

szklanka wykonana w Krośnieńskich Hu-
tach Szkła, z tym, że wiele szklanek nie do-
trwało do dnia następnego po zakończeniu 
Zlotu, albowiem były używane intensyw-
nie i zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

W 1967 r. podczas zakończenia kolej-
nego Zlotu, wskutek awarii transformatora 
instalacji elektrycznej nastąpił brak energii 
elektrycznej, a tym samym brak oświetle-
nia i nagłośnienia imprezy. Dano jednak 
sobie radę przy ogniskach, jak podczas 
przemierzania tras zlotowych i biwakowa-
nia w terenie. Miłym akcentem Zlotu była 
możliwość korzystania z pieczęci oko-
licznościowej ufundowanej przez Zarząd 
Okręgu PTTK w Rzeszowie, nawiązującej 
do akcentów dukielskich. Podobny oko-
licznościowy stempel stosowany był też 
przez Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny 
w Dukli do stemplowania wszystkich prze-
syłek pocztowych wychodzących do 28 
dni po zakończeniu Zlotu. Przewodniczący 
koła ZBoWiD w Dukli – Solan, zorganizo-
wał ognisko podczas zakończenia Zlotu, 
podobnie jak w poprzednim roku. Ko-
menda Zlotu po jego zakończeniu przeka-
zała Zarządowi Oddziału PTTK w Krośnie 

do zagospodarowania 
2 + 50 odznak zloto-
wych, 1 + 40 szklanek 
GKFT. 

J u b i l e u s z o w y 
X Zlot w 1968 r., w 
pięćdziesiątą rocznice 
odzyskania niepodle-
głości i dwudziesto-
pięciolecie LWP, miał 
zakończenie zwy-
czajowo w dukiel-
skim parku, gdzie w 
domkach campingo-
wych pomieściło się 
jego kierownictwo. 

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe odznaki 
i dyplomy oraz 900 okolicznościowych 
kartek pocztowych z pamiątkowym da-
townikiem i szklanki z takimże napisami. 
Resztę 44 odznaki zlotowe rozdano pośród 
przedstawicieli władz, aktywistów PTTK i 
gości. Zlotem zainteresowana była redakcja 
Światowida” w Warszawie, w celu relacji 
tego ogólnopolskiego wydarzenia. Dopiero 
od tego roku, na skutek wprowadzonych 
urzędowych zmian, nazwę miejscowości 
na przebiegu jednej z tras zaczęto pisać: 
Chyrowa – a nie jak dotychczas: Hyrowa.

Regulamin XI Zlotu w 1969 r. przewi-
dywał konkurs fotograficzny dla amatorów 
o tematyce zlotowej. Wyróżnione prace 
miały być uhonorowane nagrodami nie-
spodziankami. Podczas następnego Zlotu 
wybrane fotografie były prezentowane na 
zorganizowanej wystawie. W konkursie 
zwyciężyli uczestnicy gospodarzy Zlotu; 
pierwsze miejsce zajął Leszek Mieszek, 
przed Janem Janikiem i Janiną Merską. 
Podobne konkursy były organizowane  
w następnych latach. 

Także podczas XII Zlotu w 1970 roku 
ogłoszono konkurs fotograficzny dla ama-
torów pt „XII Zlot Turystów do Dukli w 
moim obiektywie”. Zdjęcia o formacie nie 
mniejszym niż 13x18 cm oraz nie większe 
niż 30x40 cm należało nadsyłać z opisem 
oraz godłem, w zaklejonych kopertach, do 
15 października 1970 roku na adres Za-
rządu Oddziału PTTK w Krośnie. Autorom 
wyróżnionych prac miano przyznać dzie-
sięć nagród niespodzianek. Organizatorzy 
konkursu zastrzegli sobie prawo do zatrzy-
mania prac nagrodzonych i wyróżnionych. 
Podczas zakończenia Zlotu jego uczestni-
ków ugoszczono gorącym posiłkiem. 

Zakończenie XIII Zlotu w 1971 roku 

Ogólnopolski Zlot Turystów do Dukli

1964 Dukla domki kempingowe w parku

Dukla 1978 r.

Plakat na 1000-lecie Państwa Polskiego

Pieczątki zlotowe

Odznaka z 1964 r.

Proporczyk DZT 1 1964 r. - awers i rewers

Folusz 1971 Zlot Turystów
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DNI DUKLI 
2019

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej  
w Dukli

Michał Szpak - gwiazda Dni Dukli 2019
Publicznośc dopisała wyjątkowo

Patrycja Markowska z zespołem

Kapela Duklanie

Fot. kbr

Sobotnie atrakcje dla dzieci - gry i zabawy

Start zawodników na 5 km

Marcelina Albrycht

Brązowi medaliści Polski: od prawej Szymon Sporek, Michał 
Olbrycht z trenerem Jackiem Gałuszką, prezesem Stanisławem 
Paszkiem i burmistrzami

Uczestnicy Miedzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Oldboyów

Dyrektorzy nagrodzonych szkól z wartościowymi czekami

Stoisko Informacji Turystycznej

Zawodnicy dystansu 15 km wystartowali

W uroczystej sesji wziął udział prelegent: Janusz Kubit
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Szkolimy się cyfrowo

Wakacje z Ośrodkiem Kultury

Piknik rodzinny 
w Nowej Wsi

Uczestnicy „Wakacji z OK” w dukielskim muzeum
Warsztaty mydlarskie

Warsztaty mydlarskie

Warsztaty „slime”

Uczestnicy szkolenia komputerowego w Trzcianie

Fot. Barbara Belczyk

Fot. [arch. OK w Dukli]
Podczas pikniku działo się,  
dzieci miały wiele atrakcji

Uczestnicy szkolenia komputerowego w Łękach Dukielskich

Szkolimy się cyfrowo!
Od stycznia 2019 r. w gminie Dukla realizowany jest projekt pn. „Rozwój 

kompetencji cyfrowych w gminie Dukla”. 

Piknik Rodzinny w Nowej Wsi!

Wakacje  
z Ośrodkiem Kultury

W każdym tygodniu lipca br. Ośrodek Kultury w Dukli organizował zajęcia 
„Wakacje z Ośrodkiem Kultury”. Na wszystkich warsztatach pojawiło się blisko 
dwieście dzieci. Tematyka warsztatów była różnorodna. Odbyły się warsztaty 
kulinarne, mydlarskie, „slime”, muzyczne, plastyczne, historyczne, fotogra-
ficzne. W sali kinowo – teatralnej dzieci mogły oglądać interesujące ich bajki, 
zwiedziły także Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli. Na zajęciach zapewniony 
był posiłek, a warsztaty prowadzili specjaliści. Cały sierpień w Ośrodku Kultury 
odbywać się będą warsztaty teatralne, na które zapraszamy wszystkie dzieci.

Artur Szajna 
Fot. str. 16

30 czerwca br. przy budynku Domu Lu-
dowego w Nowej Wsi, odbył się już po raz 
kolejny Piknik Rodzinny dla Mieszkańców 
Nowej Wsi, Trzciany, Zawadki Rymanow-
skiej i Lipowicy. Było pięknie, a na gości 
czekało wiele atrakcji oraz poczęstunek 
przygotowany przez niezawodnych człon-
ków naszego Stowarzyszenia.

Dużym zainteresowaniem wśród przy-
byłych, szczęśliwych dzieci cieszył się 
dmuchaniec, trampolina, własnoręcznie 
wykonana fotobudka czy liczne gry, za-
bawy i konkurencje międzypokoleniowe 
realizowane przez animatorów z firmy 
„Przebieranka”. Najmłodsi za wzięcie 
udziału w zmaganiach otrzymali upo-
minki i dyplomy. Dzieci bardzo chętnie 
korzystały także ze wszystkich urządzeń i 
akcesoriów sportowo- rekreacyjnych Sto-
warzyszenia. Dzięki temu mogli oni zagrać 

w tenisa, piłkarzyki czy spróbować swoich 
sił w różnorodnych grach planszowych. 
Skręcanie baloników, możliwość samo-
dzielnego zrobienia olbrzymich baniek 
mydlanych, zabawy z chustą animacyjną, 
zagadki tematyczne, tańce czy malowanie 
buziek to tylko niektóre z wykonanych w 
tym dniu animacji. Uśmiechu i szaleństw 
nie było końca!

Na wszystkich uczestników podczas 
tego niedzielnego, wspólnego i rodzinnego 
wolnego czasu, czekały także rozmaite 
pierogi, dania grillowe, pyszna grochówka 
czy lokalne, przekazywane z pokolenia na 
pokolenie potrawy.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za 
współudział w stworzeniu tego bajko-
wego, rodzinnego świata! Dziękuję za 
wszelkie dobre słowa, uśmiech i okazaną 
życzliwość. 

Cieszymy się, że swoją obecnością 
zaszczyciła nas Pani Marszałek Maria Ku-
rowska, burmistrz Dukli Andrzej Bytnar 
oraz zastępca burmistrza Dukli Łukasz Pi-
róg. Dziękujemy Kapeli Duklanie na czele 
z dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli Panią 
Małgorzatą Walaszczyk- Faryj za zabranie 
nas w cudowną, muzyczną podróż. Dzię-
kujemy za wsparcie i serdeczność! 

Jesteśmy bardzo dumni, że udaje nam 
się już po raz kolejny, udowodnić, że  
w małych społecznościach tkwi olbrzymi 
potencjał. Potencjał zbudowany na lu-
dziach, którzy potrafią się jednoczyć, 
współpracować i kształtować swoją Małą 
Ojczyznę.

Do zobaczenia za rok!
Teresa Belcik

Prezes Stowarzyszenia „Razem lepiej” 
Fot. str. 16

W ramach realizacji projektu zakupione zostały 
zestawy 14 nowoczesnych laptopów 2w1 z dotyko-
wym ekranem i funkcją tabletu oraz projektor i szafa 
do ładowania i przechowywania laptopów. Zaku-
piony sprzęt wykorzystywany jest do prowadzenia 
bezpłatnych szkoleń w ramach realizacji projektu. 
W szkoleniach mogą uczestniczyć mieszkańcy 
gminy w wieku 25-74 lata, którzy zainteresowani 
są podniesieniem kompetencji cyfrowych. Grupa 
uczestników może wcześniej określić temat szko-
lenia z następujących zagadnień; „Rodzic w Inter-
necie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i trans-
akcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościo-
wych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, 
„Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. Dotychczas  
w szkoleniach wzięło udział 72 osoby. Najwięk-
szym zainteresowaniem wśród uczestników cieszy 
się moduł: „Moje finanse i transakcje w sieci” oraz 
„Działam w sieciach społecznościowych”. 

Projekt będzie realizowany do końca 2019 roku. 
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych miesz-
kańców do podnoszenia swoich umiejętności. Zgło-
szenia przyjmowane są w biurze projektu – Urząd 
Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, pok. 
302, e-misja@dukla.pl, tel. 13 43 29 104.

Warto dodać, że środki finansowe w wysokości 
100 784,00 zł pozyskano z Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś prioryte-
towa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, 
Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz roz-
woju kompetencji cyfrowych” w ramach Projektu 
Grantowego pn. „E-Misja – Rozwój Kompetencji 
Cyfrowych Mieszkańców Województwa Lubel-
skiego i Podkarpackiego”.

Barbara Belczyk
koordynator projektu

Fot. str. 16
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u dokończenie ze str. 12

Ogólnopolski Zlot Turystów do Dukli

odbyło się 21 lipca przy leśniczówce Fo-
lusz koło kamieniołomu Lipowica. Go-
ściem turystów był wtedy ppłk Aleksander 
Danielak, który opowiadał zgromadzonym 
o swojej służbie wojskowej podczas wojny 
w 2 pułku nocnych bombowców „Kraków”. 
Po rozpaleniu ogniska nastąpiło powitanie 
uczestników Zlotu, występy artystyczne 
przedstawicieli poszczególnych tras oraz 
finał turnieju turystycznego. Uczestnicy 
Zlotu otrzymali znaczki zlotowe i dy-
plomy, jak również nagrody za uczest-
nictwo w konkursach oraz przedstawiono 
rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego 
ogłoszonego rok wcześniej. Podobnie jak 
w poprzednich latach, ogłoszono także 
konkurs fotograficzny dla amatorów. Pod-
czas zakończenia Zlotu jego uczestników 
ugoszczono gorącym posiłkiem. 

W regulaminie XIV Zlotu z 1972 
roku podano, że podczas jego zakończe-
nia, przy ognisku w dukielskim parku 
nastąpi ogłoszenie wyników konkursu 
fotograficznego „XIII Zlot Turystów do 
Dukli w moim obiektywie”. Jednocześnie 
ogłoszono nowy konkurs fotograficzny dla 
amatorów o takiej samej tematyce doty-
czący bieżącego Zlotu. Termin nadsyłania 
prac wyznaczono do 15 października 1972 
roku. Wyróżnieni mieli otrzymać dziesięć 
nagród niespodzianek, a prace nagrodzone 
i wyróżnione mogły zostać zatrzymane do 
dyspozycji organizatora. 

 Zlot XV w 1973 roku i Zlot XVI w 
roku następnym miały zakończenie w 
Skansenie Muzeum Przemysłu Naftowego 
w Bóbrce, gdzie zapoznano się z historią 
wydobycia i przerobu ropy naftowej i gazu 
ziemnego. Podczas Zlotu XV wzięło w nim 
udział 416 uczestników – największa liczba 
zlotowiczów w trakcie jego organizowania. 

Zlot XVII w 1975 roku miał 
zakończenie w Iwoniczu 
Zdroju, natomiast Zlot XVIII 
w 1976 roku zakończył się w 
Iwli, podając na odznace zlo-
towej Wzgórze 534.. 

 Podczas XIX Zlotu w 
1977 r. miejsce końcowe 
wyznaczono w Tylawie, przy 
zalewie rzeki Panny (Soło-
twiny), obok ośrodka campin-
gowego Krośnieńskich Hut 
Szkła. Przyjmowanie kolarzy 
odbywało się na dukielskim 
rynku, po czym nastąpiło 
losowanie tras kolarskich i wspólny start 
do Tylawy. Cykliści do książeczek GOT 
lub KOT otrzymywali dodatkowe punkty 
za legitymację PTTK z opłaconymi skład-
kami, książeczkę wycieczek rowerowych, 
kartę rowerową, za dowód osobisty lub le-
gitymację szkolną, za małą KOT (brązową, 
srebrną lub złotą); za mapę, apteczkę (mi-
nimum 10 leków). Przewodnik otrzymywał 
także dodatkowo punkty za każdy dzień 
jazdy rowerem. W klasyfikacji indywidual-
nej zaliczano punkty zdobyte przez trzech 
najlepszych członków drużyny oraz dodat-
kowe punkty za jednolity ubiór, proporzec 
organizacyjny, ilość uczestników w grupie 
oraz występ przy ognisku. Odbyły się m.in. 
zawody pływackie na zalewie w Tylawie 
oraz strzelanie z wiatrówki. O zakończeniu 
Zlotu i przybyciu w dniu 21 lipca 1977 
roku do Tylawy kilkuset turystów zawia-
domiono strażnicę WOP w Barwinku. Spo-
śród 500 odznak zlotowych, 206 otrzymali 
uczestnicy, przewodnicy i kierownictwo 
Zlotu; 116 rozdysponowano pośród gości, 
działaczy i aktyw PTTK, zaś pozostałe 178 
przekazano do magazynu Oddziału PTTK. 

 Po odbytym jubileuszowym XX Zlo-
cie, od 5 sierpnia 
1978 roku w Muzeum 
Okręgowym w Kro-
śnie, Oddział PTTK 
w Krośnie zorganizo-
wał wystawę „XX lat 
dukielskich zlotów 
turystycznych”, na 
której prezentowano 
pamiątki i fotografie 
związane z tą ogól-
nopolską imprezą 
turystyczną. PTTK 
Zakłady Wytwór-
cze Fotowidokówek 
„Foto-Pam” w Jaśle 
wykonały na zamó-
wienie 150 zaproszeń 

na białym kartonie (125 x 75 mm) na 
wystawę, organizowaną w związku z Cen-
tralnym Zlotem Aktywu Krajoznawczego 
(CZAK) PTTK. Projektantem odznaki 
XX Zlotu był pierwotnie Jan Junikiewicz, 
ale jego projekt z uwagi na wielość szcze-
gółów nie został zrealizowany. W takiej 
sytuacji, związany z wykonawcą odznak 
tj. Spółdzielnią Rzemieślniczą Usługowo – 
Wytwórczą w Katowicach, podwykonawca 
i projektant odznak Stanisław Iskrzak  
z Katowic, wykonał zastępczą odznakę 
zlotową. Jednak jego pracownia i warsztat 
były przez miesiąc nieczynne z powodu 
awarii maszyn, dlatego też nie mógł wyko-
nać wersji emaliowanej w metalu. Odznaka 
XX jubileuszowego Zlotu jest wykonana 
w formie miedziowanego metalu, nie jest 
zaś emaliowana. Przynajmniej tak wynika 
z zachowanej dokumentacji XX Zlotu. 
Uczestnicy, przewodnicy, kierownictwo 
Zlotu i goście otrzymali ogółem 283 od-
znak, a do magazynu przekazano 117, w 
tym 10 wybrakowanych. Podczas Zlotu 
uczestnicy najdłuższej trasy z Soliny, od-
byli rejs statkiem wycieczkowym po Za-
lewie Solińskim oraz dokonali z Majdanu 
pod Cisną przejazdu Bieszczadzką Kolejką 
Leśną. Pola udostępnione przez PGR  
i SKR były w Dukli 21 lipca miejscem za-
kończenia Zlotu. Pośród uczestników, ko-
mendę, obsługę Zlotu, przewodników oraz 
gości i instytucje, rozprowadzono wyko-
nane specjalnie w KHS Krosno na tą oka-
zję okolicznościowe pucharki. Komenda 
Wojewódzka Straży Pożarnej w Krośnie 
zapewniła samochód z nagłośnieniem dla 
obsługi zakończenia Zlotu, podczas któ-
rego wystąpiła kapela „Dziadki”. 

 Miejscem zakończenia tras zloto-
wych w 1979 roku była wynajęta łąka 
koło Szkoły Podstawowej w Trzcianie.  
O ile tradycyjne podczas dotychczasowych 
zlotów uczestnicy i goście częstowani byli 
przez organizatorów grochówką z chle-
bem, to w Trzcianie był to żurek z chle-

bem serwowany przez obsługę restauracji 
„Graniczna” w Dukli, prowadzonej przez 
miejscową Gminną Spółdzielnię „Samopo-
moc Chłopska”. Ponadto w bufecie można 
było zaopatrzyć się w kiełbasę na gorąco,  
a także czynny był dobrze zaopatrzony 
sklep spożywczy nr 9 w Trzcianie. Roze-
grany mecz piłki nożnej; komenda Zlotu 
- turyści, wygrali przedstawiciele więk-
szości. Wystąpił zespół folklorystyczny 
„Dziadki” a nagłośnienie Zlotu zapewniła 
ekipa z Wojewódzkiego Domu Kultury  
w Krośnie. Na zakończeniu Zlotu obecny 
był m.in. Jacek Węgrzynowicz – sekre-
tarz generalny Zarządu Głównego PTTK  
w Warszawie, Stanisław Lewandowski – 
prezes ZG PTTK oraz Jerzy Przeździecki 
– Wiceprezes ZG PTTK. Prasa reprezen-
towana była przez redaktorów: Trybuny 
Ludu, Poznaj swój kraj, Przekrój, Gości-
niec, Światowid i Nowin. Spośród przygo-
towanych 400 odznak zlotowych, 207 wy-
dano uczestnikom, dla kierowników tras, 
komendy i obsługi Zlotu, dla gości – 81 
odznak, a 109 odznak pozostało po zakoń-
czeniu Zlotu przekazanych do magazynu 
Oddziału PTTK. 

 Pole namiotowe – parking w Tylawie-
-Stasiana było miejscem zakończenia XXII 
Zlotu w 1980 roku. Turyści wędrowali po 
trasach Beskidu Niskiego i Bieszczadów 
pod hasłami: „XXX lat PTTK”, „35 rocz-
nica zwycięstwa nad faszyzmem” i „Rok 
kultury fizycznej”. 

 W roku 1981 Zlot miał zakończenie na 
wzgórzu 534 „Franków” w Teodorówce, 
gdzie we wrześniu 1944 roku rozgrywały 
się zacięte i krwawe walki o jego zdobycie 
i kilkakrotnie przechodziło ono w posiada-
nie wojsk atakujących (czesko-słowackich 
i sowieckich) oraz broniących i kontrataku-
jących – niemieckich.

 Zlot XXIV w 1982 roku kończył się 
21 lipca w Nowym Żmigrodzie. Wszystkie 
trasy zlotowe były o charakterze biwa-
kowym i dlatego uczestnicy musieli być 
dobrze zaopatrzeni na czas przemarszu. 
Zboiska były miejscem zakończenia Zlotu 
XXV w 1983 r., kiedy to jego uczestnicy 
otrzymali oprócz metalowych pamiątko-
wych znaczków, także szklany okolicz-

nościowy dwukolorowy (żółto-czerwony) 
wytłaczany grawerton o średnicy 120 
mm, z kolistym napisem informującym  
o numerze i nazwie Zlotu, w środku zaś  
z godłem PTTK wkomponowanym w za-
rys granic Polski. Grawerton wykonany był 
w Krośnieńskich Hutach Szkła – Zakładzie 
w Jaśle, specjalizującym się w produkcji 
szkieł do ulicznej lub kolejowej sygnaliza-
cji świetlnej i szkieł do lamp samochodo-
wych. Zlot w 1984 roku miał zakończenie 
na podszczytowych polankach na górze 
Chyrowa, przy czerwonym Głównym 
Szlaku Beskidzkim. Prowadzona była tylko 
jedna trasa tyle, że w dwu wariantach gru-
powych. Dwie grupy turystów wyruszały 
z tego samego miejsca i dwoma różnymi 
trasami zmierzały do tego samego wyzna-
czonego biwaku. Tak było przez cały czas 
ośmiodniowego Zlotu, poza dniem ostat-
nim, kiedy wszyscy z Zawadki Rymanow-
skiej zmierzali do celu na górę Chyrowa. 
Po drodze, w miarę posiadanego czasu, 
w miejscach przewidzianych na biwaki 
mogli dołączać turyści, którzy nie byli w 
stanie wziąć udziału we wszystkich dniach 
wędrówki. Na zakończenie Zlotu każdy 
turysta otrzymywał upominek-niespo-
dziankę. W 1986 roku na XXVIII Zlocie 
jego zakończenie odbyło się przy starym 
browarze, obok przypałacowego parku 
w Dukli. Organizatorzy Zlotu wystąpili 
m.in. do Urzędu Miasta i Gminy w Dukli 
o przydział masy mięsnej w miejscowym 
sklepie GS w Dukli, co było niezbędne w 
ich ocenie dla turystów, spośród których 
około 70% stanowiła młodzież szkół śred-
nich. Pod tym tajemniczym określeniem 
„masy mięsnej” kryła się zwykła kiełbasa, 
ale jej nazwy własnej nie można było 
użyć oficjalnie w pisemnym zamówieniu, 
albowiem turystyka stanowiła nieproduk-
tywną gałąź gospodarki i turyści powinni 
prowiant zapewnić sobie sami. Tak przy-
najmniej brzmiała pisemna odmowa „je-
dynej słusznej władzy”, skierowana do GS 
„SCh” w Dukli, która musiała akceptować 
zamówienie składane na ten strategiczny 
przecież wówczas produkt. Na Zlot w 1987 
roku zamówiono już kiełbasę, ale tylko 7 
kg ze względu na zmniejszającą się corocz-

nie liczbę uczestników.
 W latach osiemdziesiątych 

zmniejszyło się zainteresowanie 
Zlotem dukielskim (1980 – 182, 
1981 – 159 i 1982 – 81 uczest-
ników) i w 1983 r. w programie 
jubileuszowego XXV Zlotu 
wskazano, iż jest to ostatnia jego 
edycja, a jego historię przeżyją 
i zapiszą w swej pamięci jego 
uczestnicy. Pomimo tej zapo-
wiedzi był on jeszcze organizo-
wany przez pięć następnych lat  

a w 1989 roku nie doszedł już ostatecznie 
do skutku ze względu na brak wystar-
czającej liczby chętnych uczestników.  
W 1992 roku organizacji zlotów dukielskich  
w zmienionej nieco wersji podjęło się Pol-
skie Towarzystwo Schronisk Młodzieżo-
wych (PTSM) – Oddział w Krośnie, które 
przeprowadziło wtedy I Rajd Dukielski 
PTSM. Wiodącą rolę w organizacji rajdów 
dukielskich PTSM w jej dziesięciu kolej-
nych latach (1992-2001) pełnił nauczyciel 
Szkoły Podstawowej w Głojscach – Jan 
Drajewicz. Na początku lat dwutysięcz-
nych (2002) krośnieński Oddział PTTK 
wznowił tą zasłużoną dla rozwoju regional-
nej turystki imprezę. Nastąpiło to jednakże 
w formie jednodniowych i jednotrasowych 
kilkugodzinnych rajdów, ale dla podtrzy-
mania tradycji nadal nazywanych zlotami. 
Stąd w kalendarzu imprez turystycznych 
Oddziału PTTK w Krośnie, jako impreza 
stała nadal jest wymieniony, organizowany 
i przeprowadzany Ogólnopolski Zlot Tury-
stów PTTK DUKLA, z zachowaniem ko-
lejności numeracji od 1959 roku. Obecnie 
trasy tych zlotów/rajdów są zlokalizowane 
w okolicach Dukli i niejednokrotnie czę-
ściowo przebiegają przez terytorium są-
siedniej Słowacji. Na 2020 rok przewidy-
wany jest jubileuszowy LX Ogólnopolski 
Zlot Turystów PTTK DUKLA.

Opracował:
Janusz Kubit

Autor składa podziękowania: 
Marcie Kozioł – sekretarzowi Zarządu 

Oddziału PTTK w Krośnie oraz wymienio-
nym alfabetycznie: Markowi Merskiemu, 
Zdzisławowi Łopatkiewiczowi oraz Ma-
rianowi H. Terleckiemu – za pomoc udzie-
loną podczas poszukiwań źródeł dokumen-
tujących Ogólnopolskie Zloty Turystów do 
Dukli.Uczestnicy zlotu, Trzciana 1979
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Podsumowanie sezonu 
grup młodzieżowych gminy Dukla

21 czerwca w restauracji Ziko odbyło się podsumowanie 
sezonu sportowych drużyn młodzieżowych z naszej gminy.  
W spotkaniu wzięło udział ponad 100 piłkarzy i tenisistów. 
Dla najlepszych zawodników w każdej z drużyn przygo-
towano pamiątkowe nagrody. Dzieci zostały wyróżnione  
w trzech kategoriach: najlepszy zawodnik, najlepszy strzelec 
oraz zawodnik z najwyższą frekwencją treningową. Wyboru 
oczywiście dokonali trenerzy pracujący w danej drużynie. Po 
części oficjalnej dla dzieci przygotowany został poczęstunek. 
Było to kolejne takie spotkanie podsumowujące pracę jaką wy-
konują młodzi sportowcy z gminy Dukla. Myślimy, że warto 
kontynuować w przyszłości takie spotkania, by nasza młodzież 
wiedziała, że za swój wysiłek i poświecenie są doceniani.

Wyróżnieni zostali:

TENIS STOŁOWY:
UKS MOSiR DUKLA
Najlepiej punktujący: Oskar Pitak
Najlepsza frekwencja: Aleksandra Romańczyk
Najlepszy zawodnik: Zuzanna Kwaśnicka
Najlepszy zawodnik: Łukasz Stec

UKS OLIMP ŁĘKI DUKIELSKIE
Najlepszy strzelec: Joanna Czaja
Najlepsza frekwencja: Milena Szarek
Najlepszy zawodnik: Lena Gac

PIŁKA NOŻNA
PRZEŁĘCZ DUKLA JUNIORZY STARSI:
Najlepszy strzelec: Karol Wajs
Najlepsza frekwencja: Filip Kuna
Najlepszy zawodnik: Wiktor Moszczyński

PRZEŁĘCZ DUKLA JUNIORZY MŁODSI:
Najlepszy strzelec: Konrad Wajs
Najlepsza frekwencja: Gabriel Nowak
Najlepszy zawodnik: Michał Staroń

PRZEŁĘCZ DUKLA MŁODZIKI:
Najlepszy strzelec: Tomasz Gątek
Najlepsza frekwencja: Michał Pasterkiewicz
Najlepszy zawodnik: Wiktor Litwin

HURAGAN JASIONKA:
Najlepszy strzelec: Patryk Szczurek
Najlepsza frekwencja: Kacper Ziębka
Najlepszy zawodnik: Wiktor Kotłowski

ZORZA ŁĘKI DUKIELSKIE:
Najlepszy strzelec: Bartosz Majka
Najlepsza frekwencja: Jakub Musiał
Najlepszy zawodnik: Mateusz Rogowski

GRODZISKO WIETRZNO:
Najlepszy strzelec: Kacper Braja
Najlepsza frekwencja: Grzegorz Longawa
Najlepszy zawodnik: Bartłomiej Pębiec

Piotr Drozd 
Fot. str. 27

Podkarpacka Liga 
Rowerowa w Wietrznie

W niedzielę, 30 czerwca 2019 r. w Wietrznie rozegrana została trzecia 
runda Podkarpackiej Ligi Rowerowej. W zawodach we wszystkich katego-
riach uczestniczyło ponad 60 kolarzy górskich rywalizujących na 5,7 km 
pętli zlokalizowanej wokół Wałów Grodzisko. Kategorie Senior, Masters 
1 oraz Masters 2 mieli w sumie do pokonania 4 okrążenia, co przełożyło 
się na ponad 23 km w siodle. Kategorie dziecięce startowały na specjalnie 
wytyczonej dla nich trasie. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale, sta-
tuetki oraz dyplomy.

Pełne wyniki zawodów w Wietrznie na stronie www.mosir.dukla.pl 
Mateusz Lorenc 

Fot. na str. 27

Piąte miejsce drużyny 
MTB MOSiR Dukla 
Cyklokarpaty w Cisnej

Od pojawienia się w kalendarzu Cyklokarpat miejscowości Cisna, 
wiadomym było, że wyścig będzie należał do tych trudniejszych. Tak 
też było. Trudne zjazdy z Okrąglika (1101 m n.p.m.), oraz późniejsze 
podejście pod niego dało mocno we znaki zawodnikom, którzy zde-
cydowali się na start. Niektórzy powiedzą, że po co organizować taką 
trasę, której fragmenty trzeba podejść z „buta”, bo o wyjechaniu cało-
ści nie ma mowy. Trasy górskie mają to do siebie, że nie zawsze da się 
tak trasę poprowadzić, żeby można wszystko zrobić z siodła. Oprócz 
wytrzymałości, trzeba było mieć trochę techniki, trasy wymagające  
z luźnym podłożem kamienistym i korzennym oraz wąskie single 
udeptanymi szlakami pieszymi. Ukończenie takiego maratonu zapro-
centuje na innych imprezach. Kultura; pieszy, rowerzysta na szlaku, 
można… można. W Cisnej drużynowo sekcja MTB MOSiR Dukla 
wyjechała piąty wynik.

Wyniki MTB MOSiR Dukla

Jubileuszowy turniej
Grupa zawodników z rocznika 2009 i 2008, która 

od nowego sezonu będzie występować w rozgrywkach 
młodzika wystąpiła w turnieju z okazji 20 lecia LKS 
Lubatowa. Cieszy wygrana w turnieju oraz statuetka 
najlepszego zawodnika dla Norberta Wszołka. Dzięku-
jemy za zaproszenie i życzymy owocnej pracy z dziećmi  
i młodzieżą w jakże zasłużonym dla OZPN Krosno klubu.

Sławomir Walczak, Fot. LKS Lubatowa

Grand Prix Amatorów 
23 czerwca br. w Nowym Żmigrodzie miał miejsce wyścig kola-

rzy szosowych, którzy rywalizowali w ramach Grand Prix Amatorów 
„Rajdy dla frajdy”. W zawodach wzięło udział 52 kolarzy, wśród nich 
dwóch kolarzy z MTB MOSIR Dukla. Przemysław Korzec zajął 9 
miejsce, a Maciej Mierzejewski był 17, obaj w kat. „Open”.

Mateusz Lorenc

Turniej Master Cup  
w Nienaszowie

Chłopcy z rocznika 2011 wzięli udział w turnieju organizowanym 
przez szkółkę UKS Tempo Nienaszów. W turnieju wzięło udział 7 zespo-
łów, a turniej rozgrywaliśmy każdy z każdym. Pierwszy raz mieliśmy oka-
zję zmierzyć się z drużynami z Chorzelowa, Błażkowej czy Stróż, kolejny 
raz rywalizowaliśmy ze Start Rymanów, Global Soccer Academy Jasło  
i Tempo Nienaszów. W turnieju nasza gra wyglądała zmiennie, początek 
ospały, przegrywamy dwa pierwsze mecze, później z meczu na mecz już 
nasza gra wygląda coraz lepiej. Podsumowując trzy porażki dwa zwycię-
stwa i remis dają nam czwartą pozycje w turnieju.

Wyniki naszej drużyny :
MOSiR Dukla – UKS CKM + Sport Chorzelów 1 : 3
MOSiR Dukla – Wisłoka Błażkowa 1 : 3
MOSiR Dukla – UKS Tempo Nienaszów 2 : 2
MOSiR Dukla – Kolejarz Stróże 3 : 0
MOSiR Dukla – Global Soccer Academy 0 : 1
MOSiR Dukla – Start Rymanów 3 : 0
Klasyfikacja Końcowa
1. UKS CKM + Sport Chorzelów
2. Wisłoka Błażkow
3. Global Soccer Academy Jasło
4. MOSiR Dukla
5. Start Rymanów
6. Kolejarz Stróże
7. UKS Tempo Nienaszów

Sławomir Walczak, fot. na str. 27

II Triathlon Sokoła
Piotr Smolak zajął drugie miejsce w kategorii wieko-

wej M50 oraz 16 w Open w II Triathlonie Sokoła, który 
odbył się 13 lipca w Sokołowie Małopolskim. Zawody 
składały się z trzech konkurencji; pływania na 750 m, 
jazdy rowerem na dystansie 20 km, oraz biegu na 5 km. 

Mateusz Lorenc

Daretobe MTB 
Maraton w Kukowie

22 czerwca na Słowacji (Koliba Hubkova) cyklu La-
borecka MTB odbył się nocny wyścig terenowy na 13 km. 
W zawodach uczestniczyli reprezentanci MTB MOSiR 
Dukla: Michał Szopa (4 m. w kat. wiekowej), Sławomir 
Burda (10 m. w kat. wiekowej), Janusz Krowicki (16 
m. w kat. wiekowej), oraz Renata Burda (1 m. w kat. 
wiekowej). 

23 czerwca w Kukowie odbył się wyścig MTB serii 
Daretobe, w których udział wzięła dwójka kolarzy sekcji 
MTB MOSiR Dukla: Kamil Lorenc oraz Szymon Lo-
renc. Obaj wystartowali na dystansie Quarter liczącym 30 
km i 1060 m przewyższenia. Szymon w kat. wiekowej M3 
zajął 11 miejsce, Kamil w tej samej kat. wiekowej był 22.

Mateusz Lorenc,  
Fot. Daretobe, Laborecka MTB

Dystans Family 9,5 km
4. Anita Czarnawska
Dystans Hobby 30 km
Kategoria HM0
12. Adrian Czarnawski
13. Wiktor Litwin
Kategoria HM3
21. Szymon Lorenc
Dystans Mega 58 km
Kategoria MM3

15. Bogusław Belcik
25. Mateusz Lorenc
34. Marcin Walaszczyk
Dystans Giga 72,4 km
Kategoria GM3
DNF. Paweł Litwin
Kategoria GM4
2. Jacek Szczurek
Klasyfikacja drużynowa
5. MTB MOSiR Dukla

Mateusz Lorenc,  
Fot. Barbara Dominiak na str. 27

Zawodnicy rocznika 2009, 2008 z trenerem S. Walczakiem
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OGŁOSZENIA     PRZETARGI     UCHWAŁY

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 działkę budowlaną  
w Cergowej

Działka o powierzchni 16 arów
(nr ewidencyjny 906) 

wraz z planem budowlanym budynku miesz-
kalnego i garażu. Do działki doprowadzona 
jest kanalizacja oraz kabel energetyczny.

tel. kontaktowy: 505- 696-416

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204  
z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Dukli, na stronie internetowej www.dukla.pl, wywieszony zo-
stał na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących wła-
sność Gminy Dukla przeznaczonych do oddania w najem. 

Wykaz obejmuje pomieszczenie na parterze w budynku 
Domu Ludowego w Wietrznie, Wietrzno 222, gmina Dukla 
o powierzchni 24 m2. 

Zainteresowani mogą składać podania o najem wyżej wymienio-
nej nieruchomości w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. w poko-
ju 111 Urzędu Miejskiego w Dukli. 

Burmistrz
Andrzej Bytnar

Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
( Dz.U. z 2018 r, poz.2204 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia 

komunalnego Gminy Dukla:

- działka nr 372 o powierzchni 0,33 ha, położona w Jasionce 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00046491/5, zgodnie  
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
położona jest w terenie oznaczonym symbolem „R3”- tereny 
rolne. Działka położona na obrzeżu wsi, w sąsiedztwie 
terenów rolnych. Do działki nie ma wydzielonej prawnie 
drogi dojazdowej. 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 nieruchomościami 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) upłynął dnia 22 lipca 
2019 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 5 200,00 zł ( wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 520,00 zł.

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

- działka nr 917 o powierzchni 0,47 ha, położona w Wietrznie 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064054/2, zgodnie  
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
położona jest w terenie oznaczonym symbolem „RM1”- teren 
zabudowy zagrodowej- ok. 96% i „KDZ1/2”- droga publiczna 
-ok. 4%. Działka leży w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej 
zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Przez teren działki 
przebiega wodociąg, prąd i gaz. Nieruchomość obciążona 
jest służebnością przesyłu. 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) upłynął dnia 22 lipca 
2019 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 50 400,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 5 100,00 zł.

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

- działka nr 469/2 o powierzchni 0,08 ha, położona w Wietrznie 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064054/2, zgodnie  
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
położona jest w terenie oznaczonym symbolem „RM1”- teren 
zabudowy zagrodowej- ok. 85 % i „KP”- droga wewnętrzna 
– ok. 15%. Na części działki znajduje się stanowisko 
archeologiczne. Działka położona niedaleko centrum wsi. 
Przez teren działki przebiega wodociąg i linia energetyczna. 
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 nieruchomościami 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) upłynął dnia 22 lipca 
2019 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 12 400,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1300,00 zł.

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

- działka nr 469/5 o powierzchni 0,08 ha, położona w Wietrznie 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064054/2, zgodnie  
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
położona jest w terenie oznaczonym symbolem „RM1”- teren 
zabudowy zagrodowej- ok. 88 % i „KP”- droga wewnętrzna 
– ok. 12%. Działka położona niedaleko centrum wsi. Przez 
teren działki przebiega wodociąg. Na działce posadowione 
są dwa budynki gospodarcze (drewniane szopy, w tym jedna 
podpiwniczona). 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 nieruchomościami 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) upłynął dnia 22 lipca 
2019 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 14 600,00 zł ( wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1500,00 zł.

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

Przetarg odbędzie się dnia 5 września 2019 r. o godz. 9
00

 
w pok. Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Dukli. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby 
prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 30 sierpnia 
2019 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 
nieruchomości.

Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca 

wadium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra 

przetargu w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji 

przetargowej:
- 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 zostanie 
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.  
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity 
Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umowy 
notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć 
zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów 
cytowanej wyżej ustawy.

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

Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna- sprzedaży 
winien liczyć się ze skutkami art. 37 a ( prawo pierwokupu) ustawy 
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z 
póź.zm.) oraz art. 3 ust. 4 ( prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 
kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r.. 
poz. 1405 z póź.zm.)

Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  
z uzasadnionych przyczyn.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi 
nabywca.

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

ARIMR: Konkurs fotograficzny 
„Unowocześniamy obszary wiejskie – 25 lat ARiMR”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 25 lat 
unowocześnia rolnictwo i obszary wiejskie. Od czasu powstania 
ARiMR wypłaciła swoim beneficjentom ponad 323,5 mld zł.  
z funduszy krajowych i unijnych. Uzyskana pomoc to m.in. tysiące 
nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wiele nowych inwestycji 
budowlanych, ale także setki placów zabaw, świetlic i domów 
kultury. 

W związku z jubileuszem 25 lat Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa organizuje Konkurs fotograficzny 
„Unowocześniamy obszary wiejskie – 25 lat ARiMR”. Konkurs 
ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób 
pełnoletnich. 

Celem konkursu jest przedstawienie piękna polskiej wsi i ob-
szarów wiejskich, zobrazowanie wkładu ARiMR w rozwój i uno-
wocześnianie obszarów wiejskich na przestrzeni 25 lat istnienia 
instytucji. 

Prace można przesyłać do 19 sierpnia br. na adres 25lat@
arimr.gov.pl a formularz zgłoszeniowy zawierający zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych uczestnika na adres: Agen-

cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Prasowe,  
ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa z dopiskiem „Unowocześniamy 
obszary wiejskie – 25 lat ARiMR”. 

Fotografie zostaną wykorzystane w celach promocji działań 
ARiMR.

Do wygrania są cenne nagrody, m.in. aparat fotograficzny  
i tablet. 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:  
www.arimr.gov.pl
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ciąg dalszy na str. 26u 

Co zawiera decyzja administracyjna?
Zgodnie z art. 104 Kodeksu 

postępowania administracyjnego organ 
administracji publicznej załatwia sprawę 
przez wydanie decyzji, chyba że przepisy 
kodeksu stanowią inaczej. Decyzje 
rozstrzygają sprawę co do jej istoty w 
całości lub w części albo w inny sposób 
kończą sprawę w danej instancji.

W myśl art. 107 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, decyzja zawiera: 

1) oznaczenie organu administracji 
publicznej - polega ono na podaniu pełnej 
nazwy organu i jego siedziby (adresu). 
Zgodnie z orzecznictwem sądowym 
brak oznaczenia organu pozbawia dany 
akt charakteru decyzji administracyjnej. 
Wydaje się jednak, że brak oznaczenia 
organu w części tzw. nagłówkowej decyzji 
nie powoduje takiego skutku, jeżeli podpis 
osoby upoważnionej do wydania decyzji 
został opatrzony pieczęcią dostatecznie 
identyfikującą konkretny organ 
administracji publicznej. W przypadku 

organu kolegialnego, oprócz nazwy organu, 
powinny być wymienione z imienia i 
nazwiska wszystkie osoby wchodzące 
w jego skład, biorące udział w wydaniu 
decyzji. Oznaczenie organu ma doniosłe 
znaczenie dla oceny, czy decyzję wydał 
właściwy organ administracji publicznej,

2) datę wydania - przez datę wydania 
decyzji należy rozumieć datę wydania 
decyzji na piśmie lub datę ogłoszenia 
decyzji ustnie, z tym że datą wydania decyzji 
pisemnej jest dzień podpisania decyzji 
zawierającej wymagane prawem składniki. 
Oznaczenie daty decyzji jest ważne z tego 
względu, że dla oceny legalności decyzji 
przez sąd administracyjny miarodajny jest 
stan prawny i faktyczny istniejący w dniu 
wydania decyzji. Przepisy prawa nie wiążą 
z dniem wydania decyzji pisemnej skutków 
prawnych, bowiem decyzja taka wywołuje 
skutki z dniem jej doręczenia,

3) oznaczenie strony lub stron - 
oznaczenie strony będącej osobą fizyczną 

polega na podaniu jej imienia (imion) oraz 
nazwiska i miejsca zamieszkania, a także 
ewentualnie innych danych (np. nr PESEL, 
NIP), zaś w odniesieniu do osób prawnych, 
państwowych jednostek organizacyjnych i 
organizacji społecznych nieposiadających 
osobowości prawnej – ich nazwy oraz 
siedziby. Brak oznaczenia strony pociąga 
za sobą brak decyzji. W przypadku zaś, 
gdy błąd w oznaczeniu strony polega na 
oczywiście mylnym podaniu nazwiska 
lub imienia albo adresu zamieszkania 
strony, decyzja może być sprostowana. 
Organ administracji publicznej jest 
obowiązany oznaczyć wszystkie strony 
postępowania. Organ nie może ograniczyć 
się do oznaczenia jako stron osób, na 
których żądanie postępowanie zostało 
wszczęte, bowiem brak podstaw prawnych 
różnicowania stron na te, które są 
adresatami decyzji, i te, którym się doręcza 
decyzję,

4) powołanie podstawy prawnej - 

powołanie podstawy prawnej to przytoczenie 
przepisów prawa materialnego, na których 
organ administracji publicznej oparł 
swoje rozstrzygnięcie. Jak podkreślił NSA  
w Warszawie sygn. akt: I SA 954/83, : 
„Powołanie w decyzji administracyjnej 
jedynie tytułu ustawy, bez wskazania 
określonego jej przepisu, nie może być 
uznane za określenie podstawy prawnej 
podjętej decyzji”,

5) rozstrzygnięcie - zwane także 
osnową lub sentencją decyzji, powinno być 
sformułowane jasno i precyzyjnie, tak aby 
było zrozumiałe dla stron bez uzasadnienia, 
które nie zawsze musi być składnikiem 
decyzji,

6) uzasadnienie faktyczne i prawne 
- podkreśla się, że uzasadnienie decyzji 
spełnia prawny obowiązek wykazania, na 
jakiej podstawie decyzja została podjęta, 
daje podstawę kontroli poprawności 

decyzji, może odgrywać rolę perswazyjną 
w stosunku do adresatów decyzji oraz 
innych podmiotów, a także wobec organów 
orzekających, przed którymi sprawa może 
się toczyć w trybie odwoławczym oraz 
pełni funkcję opisową, gdy ma odpowiadać 
procesowi podjęcia decyzji przez organ 
orzekający. Uzasadnienie faktyczne 
decyzji powinno w szczególności zawierać 
wskazanie faktów, które organ uznał 
za udowodnione, dowodów, na których 
się oparł, oraz przyczyn odmówienia 
innym dowodom wiarygodności i mocy 
dowodowej. Organ musi zająć stanowisko 
wobec całego materiału procesowego 
oraz uzasadnić jasno i należycie swoje 
zdanie, a w szczególności uzasadnić, na 
jakiej podstawie uznał pewne fakty za 
prawdziwe. Uzasadnienie prawne decyzji 
polega na wyjaśnieniu podstawy prawnej 
decyzji z przytoczeniem przepisów prawa. 

Przytoczenie przepisów prawa polega na 
podaniu treści tych przepisów. W wyroku 
NSA w Krakowie sygn. akt SA/Kr 579/85, 
stwierdzono, że: „Wymienienie przez organ 
w uzasadnieniu decyzji tylko numeracji 
artykułów (paragrafów, ustępów) 
przepisów prawnych przyjętych za jej 
podstawę prawną, nie spełnia warunku 
przytoczenia przepisów prawa.” Organ 
administracji publicznej może odstąpić od 
uzasadnienia decyzji wydanej w pierwszej 
instancji, gdy decyzja uwzględnia w całości 
żądanie strony, a w razie wielości stron 
postępowania – gdy decyzja uwzględnia w 
całości żądania wszystkich stron,

7) pouczenie, czy i w jakim trybie 
służy od niej odwołanie oraz o prawie 
do zrzeczenia się odwołania i skutkach 
zrzeczenia się odwołania - błędne 
pouczenie w decyzji co do prawa 

Sadźmy drzewa
Mało kto wie, że w najbardziej oblega-

nej galerii w Krośnie VIVO zamieszkały 
pszczoły. Dokładnie to na dachu. I to w 
ulach. Pszczoły pojawiły się tam z ini-
cjatywy człowieka, a opiekę nad pasieką 
sprawuje Prezes Krośnieńskiego Koła 
Pszczelarz Marek Barzyk. Ma on już do-
świadczenie w prowadzeniu pasieki na da-
chu. Siedem lat temu zaopiekował się taką 
pasieką w Warszawie. Obecnie pszczoły 
w miastach są wbrew pozorom mniej na-
rażone na działanie szkodliwych środków 
niż na polach uprawnych. Pasieka zloka-
lizowana w sadzie, jest znacznie bardziej 
wystawiona na działania szkodliwej chemii 
niż na dachu w mieście. Ponadto wandale i 
nieproszeni goście mają utrudniony dostęp 
do pszczół. A i pszczoły zdecydowanie rza-
dziej wchodzą w konflikt z człowiekiem. 
Pszczoła opuszczając dach zachowuje się 
jak poza terenem pasieki czyli łagodnie. 
Musi być przygnieciona lub specjalnie 
drażniona, aby uruchomiły się w niej zacho-
wanie obronne. Lęk przez użądleniem jest 
niezasadny w tym przypadku. Więcej in-

formacji na stronie internetowej nowiny24.
pl/pszczoly-zamieszkaly-na-dachu-galerii-
-vivo-krosno-rocznie-wyprodukuja-okolo-
100-kilogramow-miodu-zdjecia-wideo/ar/
c1-14225835. 

W jednym z artykułów opisywałem 
dobroczynny wpływ drzew na środowisko. 
Otóż naukowcy z Politechniki Federalnej 
w Zurychu przedstawili program usunię-
cia dwóch trzecich węgla, który dostał 
się do atmosfery od początków rewolucji 
przemysłowej. Ludzkość musi wysadzić 
tyle lasów, które zajęłyby obszar odpo-
wiadający powierzchni USA. I nie jest 
to utopia. Na świecie jest tyle wolnego 
miejsca, a nawet więcej. I nie mówimy tu 
o areale przeznaczonym pod uprawy lub 
zajęte działalnością człowieka. Nie brane 
są również pod uwagę pustynie, mokra-
dła i naturalne łąki. Jest to tylko obszar, 
gdzie naturalnie występował kiedyś las. 
Wymagany obszar znajduje się na terenie 
choćby tylko 6 państw jak Rosja, USA, 
Kanada, Australia, Brazylia i Chiny. Model 
przedstawiony przez naukowców obala 

argumenty, że zwiększenie temperatury na 
świecie przyczyni się do wzrostu roślinno-
ści. Takie zjawisko zajdzie na obszarach 
teraz chłodniejszych, natomiast w klimacie 
tropikalnym przyczyni się do zmniejszenia 
jej. Wzrost roślinności nie pokryje ich strat. 
Już 48 krajów zadeklarowało zwiększenie 
obszarów lasów w co najmniej połowie 
jaką mogłyby zalesić. Daje to obszar 350 
milionów hektarów lasu, a potrzeba 1.8 
miliarda aby program zadziałał. I jak wi-
dzimy rozwiązania trudnej sytuacji są, ale 
czy nasza ludzka natura nie spowoduje, że 
zrobimy o jeden krok za dużo, a później 
nie będzie odwrotu. Czarnobyl pokazał, że 
natura da sobie radę bez nas, ale my bez 
natury nie . 

Sadźmy drzewa w naszej najbliższej 
okolicy. Światu może to nie pomoże, ale 
nam na pewno.

Psy myśliwskie 
Pies od zawsze towarzyszy człowiekowi w polowaniu. Dzisiaj 

poznamy rasy psów mysliwskich.

A. Grupy użytkowe 
1. Psy legawe, legawce (wyżły) – psy charakteryzujące się wro-

dzoną stójką, ułożone do wyszukiwania i wystawiania zwie-
rzyny drobnej

2. Płochacze – psy ułożone do wyszukiwania i wypłaszania z za-
rośli zwierzyny drobnej

3. Psy gończe, gończe – psy ułożone do gonienia po ciepłym 
tropie zajęcy (obecnie niedozwolone), gonienia i osaczania 
zwierzyny grubej

4. Psy dzikarze, dzikarze – psy do polowania na dziki
5. Tropowce – psy ułożone do odszukiwania ubitej zwierzyny 

grubej dolnym wiatrem po farbie i zimnym tropie
6. Norowce – psy małych ras (jamniki i teriery) ułożone do wypła-

szania zwierzyny z nor na strzał
7. Aportery – psy ułożone do odnajdywania i aportowania po-

strzałków oraz strzelonej zwierzyny drobnej

B. Rasy
wyżły

• angielskie: pointer, seter angielski, s. irlandzki, s. szkocki 
(gordon-seter)

• kontynentalne: w. niemieckie (krótkowłosy, szorstkowłosy, 
długowłosy);

• w. minsterlandzkie (mały minsterlander, duży m.);  
w. weimarskie (krótkowłosy, długowłosy); wyżeł czeski 
(fousek); wyżły węgierskie (krótkowłosy, szorstkowłosy); 
wyżeł francuski (gryfon)

 płochacze
• cocker-spaniel
• springer-spaniel

• płochacz niemiecki (wachtelhund)
 ogary

• ogar polski
• gończy polski

 kopow – pies gończy ze Słowacji
 jamnikogończe

• jamnikogończy alpejski (austriacki)
• jamnikogończy westfalski (niemiecki)

 szpice myśliwskie, łajki
• karelski pies niedźwiedzi (karelofiński)
• łajka europejskorosyjska
• ł. zachodniosyberyjska

 posokowce
• posokowiec bawarski
• p. hanowerski

 teriery myśliwskie
• foksterier, foks (f. krótkowłosy, f. szorstkowłosy)
• terier walijski, welshterier, welsh
• t. irlandzki
• t. szkocki
• niemiecki t. myśliwski, jagdterier

 jamniki (jamnik krótkowłosy, j. szorstkowłosy, j. długowłosy)
 charty (polowanie z chartami obecnie jest niedozwolone)

Opracował ze stron PZŁ
 Bartosz Szczepanik
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Prawo przy porannej kawie W krainie rondla i patelni
Szanowni Czytelnicy!
Owoce sezonowe są łatwo dostępne, można więc zaszaleć  

i przygotować zdrowy tort ze szpinakiem i owocami.

Smacznego!

„Żony wtedy są najlepszymi słuchaczami, 
  gdy ich mąż mówi do innej kobiety.”

- Henri Torr

Cyklokarpaty - Cisna

Master Cup  
w Nienaszowie

Maraton w Kukowie

I Triathlon Sokoła

Podsumowanie sezonu

Podkarpacka Liga  
Rowerowa - Wietrzno

odwołania albo wniesienia powództwa do 
sądu powszechnego, sprzeciwu od decyzji 
lub skargi do sądu administracyjnego nie 
może szkodzić stronie, która zastosowała 
się do tego pouczenia,

8) podpis z podaniem imienia  
i nazwiska oraz stanowiska służbowego 
pracownika organu upoważnionego 
do wydania decyzji, a jeżeli decyzja 
wydana została w formie dokumentu 
elektronicznego - kwalifikowany podpis 
elektroniczny – zgodnie z wyrokiem 
NSA z sygn. akt II OSK 1742/06 brak 
podpisu na załączniku do podpisanej 
decyzji nie stanowi naruszenia art. 107 
§ 1 mogącego mieć istotny wpływ na 
wynik sprawy, zaś w myśl wyroku NSA 
sygn. akt II OSK 1242/08, brak pieczątki 
imiennej na podpisie osoby upoważnionej 
do wydania decyzji pozbawia pismo 
charakteru decyzji wydanej przez właściwy 
organ administracji publicznej. Podpisanie 
decyzji w niewłaściwym miejscu struktury 
decyzji nie oznacza, że tak podpisana 
decyzja jest decyzją nieistniejącą a nade 
wszystko podpis na decyzji nie musi być 
podpisem czytelnym,

9) w przypadku decyzji,  
w stosunku do której może być wniesione 
powództwo do sądu powszechnego, 
sprzeciw od decyzji lub skarga do 
sądu administracyjnego - pouczenie o 
dopuszczalności wniesienia powództwa, 
sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz 
wysokości opłaty od powództwa lub 
wpisu od skargi lub sprzeciwu od 
decyzji, jeżeli mają one charakter stały, 
albo podstawie do wyliczenia opłaty 
lub wpisu o charakterze stosunkowym, 
a także możliwości ubiegania się przez 
stronę o zwolnienie od kosztów albo 
przyznanie prawa pomocy. 

Przepisy szczególne mogą określać 
także inne składniki, które powinna 
zawierać decyzja. Do decyzji mogą być 
również dołączone załączniki, stanowiące 
dokumenty odrębne w sensie fizycznym 
od decyzji, ale będące integralną w sensie 
prawnym częścią decyzji. Warunkiem 
skutecznego doręczenia decyzji stronie 
jest wówczas doręczenie decyzji wraz ze 
wszystkimi załącznikami.

Natalia Belcik

Tort „leśny mech”
Składniki na ciasto (na formę o średnicy 24 cm):

• 450 g opakowanie mrożonego szpinaku (liście) lub 450 g świeżego
• 2/3 szklanki oleju
• 1 szklanka cukru 
• 3 jajka
• 2 szklanki mąki pszennej
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia

Składniki na krem mascarpone:
• 250 g serka mascarpone (zimne)
• 200 ml śmietanki 36% lub 30% z kartonika (zimnej)
• 4 łyżki cukru pudru
• 1 łyżeczka wanilii
• 1 op. śmietan-fix (do usztywnienia kremu - opcjonalnie)

Dekoracja: borówka, truskawka, liście mięty.

Wykonanie ciasta:
• Szpinak mrożony rozmrozić, odcisnąć (ale nie za bardzo), zmiksować blen-

derem na jednolity mus. Świeży szpinak po umyciu włożyć do garnka i mie-
szając podgrzewać ok. 1 - 2 minuty aż zwiędnie, następnie wyłożyć na sitko, 
odcisnąć, zblendować.

• Jajka ocieplić (lepiej się ubijają) - włożyć do miski, zalać bardzo ciepłą wodą 
z kranu i odstawić na kilkanaście minut, w razie potrzeby zmienić wodę na 
cieplejszą.

• Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Jajka wbić do miski, dodać cukier i ubić 
na puszystą oraz jasną masę. Następnie ciągle ubijając wlewać cieniutkim 
strumieniem olej. Dodać mus ze szpinaku i zmiksować na małych obrotach 
miksera do połączenia się składników. Oddzielnie przesiać mąkę i wymieszać 
z proszkiem do pieczenia. Przesypać do ubitych jajek i krótko zmiksować na 
małych obrotach, tylko do połączenia się składników.

• Masę wylać do formy o średnicy 24 cm - dno wyłożone papierem i piec przez 
ok. 40 - 45 minut do suchego patyczka. Wyjąć i całkowicie ostudzić. 

Wykonanie kremu:
Do misy miksera włożyć ser mascarpone i śmietankę, dodać cukier puder i wani-

lię. Ubijać przez kilka minut aż masa zwiększy objętość i będzie puszysta. Na koniec 
można zmiksować ze śmietan - fix (zawiera tylko skrobię i glukozę).

Przełożenie ciasta kremem:
Ciasto przekroić na 2 części. Dolną położyć na paterze lub na talerzu. Wyłożyć 

krem mascarpone. Z górnej zielonej części ciasta wybrać łyżeczką zielony środek i 
wyłożyć na krem. Pozostałej pustej „kopułki” ciasta nie wykorzystamy. Udekorować 
granatem lub borówką i listkami mięty.
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Zwycięzcy kat. dziecięcych

Zawodnicy na podsumowaniu sezonu w restauracji Ziko

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16784712_art(107)_1?pit=2019-07-02
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