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Międzynarodowy 
Dzień Kobiet

Dzień Kobiet obchodzony ósmego marca i ustanowiony  
w 1910 roku, a świętowany na dużą skalę do roku 1993, w na-
stępnych latach stracił na popularności pod pretekstem skojarzeń 
z ustrojem PRL-u. Tymczasem początków tego święta należy szu-
kać już w starożytnym Rzymie. Przypadające na pierwszy tydzień 
marca tzw. matronalia miały czcić płodność i macierzyństwo.  
Z tej okazji mężczyźni obdarowywali swoje niewiasty prezentami. 
Powszechny współcześnie widok panów z kwiatami czy czeko-
ladkami w dłoniach pozwala domniemywać, że Dzień Kobiet ma 
jednak od jakiegoś czasu swój renesans. Nie chcę się wdawać  
w dyskusje, bo nie o to mi chodzi, ale stwierdzam że z punktu 
widzenia historii równouprawnienie kobiet to temat świeży. Prawo 
do samostanowienia, edukowania się na uniwersytetach, głosowa-
nia w wyborach, kobiety posiadają zaledwie troszkę ponad 100 
lat. Żyją jeszcze na naszej ziemi ludzie, za życia których kobiety 
domagające się prawa do studiowania, pracy zarobkowej i gło-
sowania zamykano w szpitalach psychiatrycznych i więzieniach. 
Mimo znacznych osiągnięć kilkunastu, może nawet kilkudziesię-
ciu kobiet w światowej polityce podczas tych 100 lat, to śmiało 
możemy powiedzieć, że w sferze publicznej ciągle debiutujemy. 
Jest jednak co raz lepiej i jak sądzę nikt tego nie zatrzyma. Mamy 
duży potencjał.

A zatem świętujmy mimo pandemii, oczywiście w reżimie 
sanitarnym.

Krystyna Boczar-Różewicz

Z okazji Dnia Kobiet

Wszystkim Paniom tym małym  

i trochę większym

życzę dużo radości w życiu,

spełniania swoich marzeń i dużo zdrowia.

W imieniu Redakcji Dukli.pl
redaktor naczelna

Jesteśmy dla Was ...
Dziękujemy że jesteście z nami...

Z Michałem Szopą dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz.

W styczniu br. minęło 10 lat od roz-
poczęcia funkcjonowania Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli, po-
wołanego przez Radę Miejską w Dukli. 
Dyrektorem MOSiR został Michał Szopa 
wygrywając konkurs na to stanowisko. 
Dyrektor Michał Szopa jest absolwentem 
Akademii Wychowania Fizycznego w Kra-
kowie o specjalności wychowanie fizyczne, 
absolwentem Uniwersytetu Jagielońskiego 
o specjalności menedżer sportu, instrukto-
rem turystyki rowerowej i narciarstwa, pły-
wania, korekty wad postawy, ratownikiem 
WOPR, a także kandydatem na ratownika 
GOPR. Dyrektor bardzo sobie ceni pracę 
z dziećmi i młodzieżą. Kiedy na początku 
jego działalności miałam przyjemność 
rozmawiać z nim na moje pytanie: Co 
spowodowało, że startował w konkursie, 
odpowiedział - cytuję:

Taka placówka pozwala zrobić bardzo 
dużo w zakresie rekreacji masowej. Pomy-
słów na jej realizację mam wiele: ścieżki 
rowerowe, trasy do narciarstwa biego-
wego, lodowisko, ścianki do wspinaczki. 
Myślę również o stworzeniu zaplecza dla 
spotów kwalifikowanych. Chciałbym aby 
w przyszłości do Dukli przyjeżdżali spor-
towcy na obozy treningowe. Dla młodzieży 
chciałbym stworzyć kółka zainteresowań 
sportowych, które umożliwią jej spędzanie 
wolnego czasu z korzyścią dla zdrowia. 
Sport uczy także dyscypliny w życiu, co 
z pewnością jest korzystne dla młodych 
ludzi. Powiedział również, że obiekty są, 
trzeba je tylko ożywić. Rozmawiamy po 
10 latach jego pracy w MOSiR Dukla. Co 
udało się zrealizować?

Redaktorka: W tym roku minęło 10 
lat działalności Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Dukli, obcho-
dzimy Jubileusz 10. Lecia. Co Dyrek-
tor uważa za swój największy sukces?

Dyrektor Michał Szopa: Ciężko po-
wiedzieć czy cokolwiek jest sukcesem. 
Powstałe nowe obiekty, czy też moderni-
zowane lub rozbudowywane cieszą wtedy 
kiedy przekłada się to na frekwencję 
osób korzystających z nich. Mówię tu  
o siłowni, sali fitness, saunie, w których 
to obiektach frekwencja do czasu pan-
demii była bardzo duża. Okazało się, 
że jest ogromne zapotrzebowanie na 

tego rodzaju aktywności. Bardzo jestem 
zadowolony z powstałych szlaków rowe-
rowych w gminie Dukla, oczywiście w 
miarę naszych możliwości. Mogę powie-
dzieć, że ze szlakami trafiliśmy w 10, bo 
rowery są na topie. Wiele osób przyjeżdża 
do nas, aby odpocząć aktywnie, właśnie 
na rowerze. Nie mieliśmy żadnych sekcji 
dla dzieci i młodzieży, teraz mamy sekcje 
piłki nożnej, tenisa stołowego, siatkówki, 
rowerową, szachową i mieliśmy również 
sekcję tenisa ziemnego. Poprzez sek-
cje dzieci i młodzież wchodzą w dany 
sport. Stwarzamy im warunki do rozwoju  
w wybranej dyscyplinie sportu funkcjo-
nującej u nas pod okiem instruktorów. 
W przypadku piłki nożnej stworzyliśmy 
świetne zaplecze dla klubu Przełęcz-Du-
kla. Szkolimy dzieci już od 4-5 roku życia 
w piłce nożnej, w formie zabawowej na 
początku, ale to jest ta dobra robota, 
która robią instruktorzy dla klubu, aby 
miał swoich wychowanków. Przez te 10 
lat wyszkoliliśmy kadrę dla Klubu Prze-
łęcz – Dukla, który od 2 lat korzysta tylko 
z naszych wychowanków. Bardzo dobrze 
funkcjonuje siatkówka żeńska, jest duże 
zainteresowanie tym sportem i dziew-
czyny dobrze sobie radzą. Na początku 
mieliśmy jednego instruktora, 1,5 roku 
temu zatrudniliśmy drugiego dla zwięk-
szenia intensywności zajęć, aby były lep-
sze efekty dla uczestniczących.

Redaktorka: Jakie imprezy sportowe or-
ganizujecie i czy jest ta najważniejsza?

Dyrektor Michał Szopa: Organizacja 
imprez zależy od możliwości kadrowych, 
a także zaplecza jakim się dysponuje. 
Wprowadziliśmy wiele nowych imprez, 
ale te które miały swoją tradycję konty-
nuujemy np. Bieg Górski na Cergową, 
który w tym roku odbędzie się już po 
raz dwudziesty drugi, czerpaliśmy  
z doświadczenia naszych poprzedników. 
Wprowadziliśmy też nowe np. Bieg Rysia, 
Dukla Wolf Run, Bieg św. Jana z Dukli, 
Szkolna Liga Sportowa, Cyklokarpaty, 
Dukla Wolf Race, Podkarpacka Liga Ro-
werowa. Zaczęliśmy organizować obozy 
sportowe dla dzieci uczestniczących  
w sekcjach sportowych podczas wakacji, 

na których dzieci szkolą się w dyscypli-
nach, które uprawiają. Mają też inne 
zajęcia, co jest dobrze postrzegane przez 
rodziców. Dzieci przebywające na świe-
tlicy są zabierane na zajęcia z tenisa sto-
łowego i ta współpraca z TKKF dukiel-
skim dobrze owocuje, bo dzieci aktywnie 
spędzają czas. Filozofią naszej działal-
ności jest własna organizacja imprez,  
a nie bazowanie na firmach zewnętrz-
nych, co z pewnością byłoby dla nas 
łatwiejsze. Biegi, które organizujemy 
wszystkie są dla nas ważne, każdy ma 
swój charakter i specyfikę. Imprezy 
rowerowe np. Cyklokarpaty, które sku-
piają około 600-700 osób, w zależności 
od warunków pogodowych czy Dukla 
Wolf Race – impreza trzydniowa, na 
która przyjeżdżają ludzie z całej Polski, 
a nawet z zagranicy, u nas nocują i ko-
rzystają z gastronomii. To było naszym 
zamiarem, aby inni korzystali z naszych 
imprez, bo wspierani są właściciele bazy 
noclegowej, a także wszystkie inne pod-
mioty gospodarcze z działalności których 
korzystają przyjeżdżający na zawody  
i o to nam chodziło o współpracę, także 
z innymi gminami. Najtrudniejszą do or-
ganizacji imprezą jest Dukla Wolf Race 
ze względów logistycznych, ponieważ 
obejmuje teren czterech gmin, często na 
obszarach chronionych, wymaga wyzna-
czania tras poza granicami naszej gminy 
i wielu uzgodnień. W ubiegłym roku ze 
względu na pandemię impreza się nie 
odbyła, w tym roku planowana jest na 
sierpień. Mam nadzieje, że się odbędzie.

Redaktorka: Ile osób korzysta z obiek-
tów MOSiR w ciągu dnia, czy w miesiącu?

Dyrektor Michał Szopa: Dziennie korzy-
sta z obiektów MOSiR około 200 osób wli-
czając w to szkoły i sekcje sportowe, czyli 
około 6000 osób miesięcznie. Oczywiście 
w tych statystykach nie uwzględniamy 
roku 2020. Dzieci z naszych szkół mogą 

Michał Szopa - dyrektor MOSiR Dukla
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wiadomości

Elektroodpady  
– jak z nimi postępować

Choć ustawa o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym obowiązuje 
w Polsce od lipca 2005 roku, to wciąż wiele osób nie wie dokładnie, jak postępować 
ze zużytym sprzętem oświetleniowym, AGD, RTV czy IT. Tymczasem odpowie-
dzialność spoczywa zarówno na producentach czy importerach takich urządzeń, 
jak i ich użytkownikach. 

Elektroodpady (elektrośmieci), 
to inaczej zużyty, niepotrzebny sprzęt 
elektryczny i elektroniczny. Elektrood-
padami mogą być: 
•	 chłodziarki, zamrażarki, pralki, su-

szarki do ubrań, zmywarki, lodówki, 
mikrofalówki, grzejniki elektryczne, 
urządzenia klimatyzacyjne, odkurza-
cze, żelazka, tostery, frytkownice, 
młynki do kawy, urządzenia do pie-
lęgnacji włosów i ciała, zegary, wagi; 

•	komputery i laptopy, notebooki, 
drukarki, elektryczne i elektroniczne 
maszyny do pisania, kalkulatory kie-
szonkowe i biurowe, faksy, telefony 
komórkowe; 

•	odbiorniki radiowe i telewizyjne; 
•	wiertarki, piły, maszyny do szycia, 

sprzęt sportowy z elektrycznymi lub 
elektronicznymi częściami składo-

Utylizacja zgodnie z prawem
Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 

2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893) 
urządzenia, których działanie uzależnione 
jest od dopływu prądu elektrycznego lub 
od obecności pól elektromagnetycznych, 
poddawane są obowiązkowi zbierania, 
odzysku i recyklingu co oznacza, że po 
okresie użytkowania nie mogą zostać tak 
po prostu wyrzucone do śmieci, nie można 
ich też umieszczać z innymi odpadami. 
Rozmontowywanie zużytego sprzętu 
oraz przygotowanie do ponownego uży-
cia elektrośmieci lub odpadów powsta-

Pieniądze dla organizacji 
pozarządowych

Burmistrz Dukli ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu kultury lub 
ochrony dziedzictwa narodowego adresowany dla podmiotów spełniających wy-
mogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Realizatorem zadań mogą być wyłącznie podmioty, które prowadza działalność 
w dziedzinie objętej konkursem i na rzecz mieszkańców Gminy Dukla. Wnioski 
należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dukli w terminie do 5 marca 2021. Maksy-
malna kwota dofinasowania wynosi 6 tys. zł przy czym należy wykazać 5% wkład 
finansowy własny liczony od kosztu całkowitego zadania. Kwota do podziału to 50 
tys. zł. Dofinasowaniem zostaną objęte oferty z najwyższą liczbą punktów otrzy-
maną w ocenie merytorycznej.

Szczegóły konkursu na stronie internetowej www.dukla.pl 
Na początku marca zostanie ogłoszony konkurs na realizacje zadań z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym adresowany również dla 
organizacji pozarządowych. Zachęcam do śledzenia strony internetowej Gminy 
Dukla, na której ukaże się ogłoszenie określające warunki udziału w konkursie. 

Barbara Pudło

CERGOWA
Dukielska królowa w srebrniki spowita
dzisiaj z radością turystów swych wita
Przybrana w wieżę jako w koronę
może spoglądać w każdą świata stronę
Nasza Cergowa wydostojniała 
bo nareszcie oczekiwaną koronę 
dostała. 

(Maria Walczak)

Góra Cergowa górująca nad Duklą, 
Cergową i Jasionką, widoczna jest z każdej 
strony świata dla kierujących się w stronę 
Dukli. Ten zalesiony szczyt Beskidu Ni-
skiego położony na południowy wschód 
od Dukli posiada trzy wierzchołki (od 
zachodu): 716 m n.p.m. z żelaznym krzy-
żem i wieżą widokową, 683 m n.p.m. i 681 
m n.p.m. Mimo, że nie jest najwyższym 
szczytem Beskidu Niskiego jest najbar-
dziej znanym i od zawsze odwiedzana 
była przez turystów, a także pielgrzymów, 
którzy podążali do źródełka z wodą mającą 
uzdrawiającą moc - „Złotej Studzienki”. 
Góra Cergowa była i jest natchnieniem dla 
poetów, pisał o niej Wincenty Pol, Broni-
sława Betlej, Jan Belcik.

Przez górę Cergową prowadzą liczne 
szlaki turystyczne piesze m. in. główny 
szlak beskidzki - czerwony, którym 
można dotrzeć na górę Cergową od strony 
Nowej Wsi lub Iwonicza- Zdroju, szlak 
żółty łącznikowy z Dukli przez górę Cer-
gową, górę Piotruś do parkingu na Stasia-
nie, Szlak Papieski prowadzący z Dukli 
przez górę Cergową w kierunku Iwonicza,  
a także ścieżka przyrodnicza „Do Złotej 
Studzienki”, pokazująca ciekawostki przy-
rodnicze. Turysta zdobywając górę nie był 
do końca usatysfakcjonowany, ponieważ 
z mocno zalesionego szczytu nie można 
było oglądać okolicy. To przyczyniło się 
do wybudowania wieży. Nie jest to pierw-

sza tego typu budowla w tym miejscu, po-
nieważ na szczycie wznosiła się już wieża 
triangulacyjna, która służyła do pomiarów 
geodezyjnych, a w czasie II wojny świa-
towej była wieżą obserwacyjną. Próby 
związane z wybudowaniem wieży podjęli 
członkowie Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Dukielszczyzny ponad 12 lat 
temu. Po kilku latach od pomysłu powsta-
nia wieży widokowej na górze Cergowej 
w 2016 roku gmina Dukla jako inwestor 
zleciła wykonanie projektu firmie „Archi-
traw” z Krosna, a głównym projektantem  
i pomysłodawcą konstrukcji został mgr 
inż. arch. Stefan Stempin. Kształt wieży 
widokowej został zaczerpnięty z archi-
tektury dawnych obiektów wiertniczych 
typu „kanadyjskiego”, znajdujących się 
na terenach kopalnianych w naszym re-
gionie. W 2017 roku ogłoszono przetarg 
na wykonanie robót budowlanych oraz 
montaż wieży. Do przetargu zgłosiły 
się trzy firmy, z których najkorzyst-
niejszą ofertę przedstawiła firma STAL 
- TECH sp. z o.o. z Michałówki w gmi-
nie Radymno z terminem wykonania do 
31.07.2017 r. Jednak prace opóźniły się 
ze względu na pożar jaki miał miejsce 
właśnie w tej firmie. Zniszczeniu uległa 
znaczna część tartaku i magazynu, gdzie 
między innymi były przechowywane 
elementy drewnianej konstrukcji wieży, 
które miały stanąć na szczycie Cergowej.  
W rezultacie w/w firma wykonała funda-
ment wieży. Ostatecznie z firmą rozwią-
zano umowę. Początkiem 2018 roku ogło-
szono przetarg na budowę wieży widoko-
wej, niestety żadna firma się nie zgłosiła. 
Zastosowano więc art. 6a PZP i wieżę 
wykonała Tatrzańska Firma Budowlana, 
Wojciech Pawlikowski z Lichówki 7, g. 
Murzasichle. Wykonawca wykonał wieżę 
w terminie i zgodnie z projektem tj. do 30 
września 2018 roku. 

27 października 2018 roku wieża wido-
kowa na górze Cergowej została oficjalnie 
udostępniona. To z pewnością nowa atrak-
cja turystyczna Beskidu Niskiego, tym bar-
dziej, że położona jest na głównym szlaku 
beskidzkim – czerwonym. Ponad 200 
osób zdobyło w tym dniu górę, a oficjalne 
wyjście rozpoczęło się z parkingu przy ka-
pliczce w Cergowej – Zakluczynie wraz z 
burmistrzem Andrzejem Bytnarem. 

Mam nadzieję, że wszyscy będziemy 
dbać o nową atrakcję Beskidu Niskiego, 
nie będziemy zostawiać na konstrukcji 
wieży swoich autografów, a przyniesione 
z sobą na szczyt opakowania, butelki 
zabierzemy do plecaka, do domu. Przy 
wieży znajduje się tablica informacyjna  
z regulaminem użytkowania wieży. Pro-
simy wszystkich o zapoznanie się i stoso-
wanie się do regulaminu.

Wieża widokowa jest drewnianą bu-
dowlą o wysokości 21,72 m (do szczytu 
krokwi). Budowla wraz ze ścianami otwar-
tymi jest zadaszona dachem wielospado-
wym. Posiada cztery poziomy użytkowe 
– przyziemie oraz trzy platformy pośrednie 
z miejscami stojącymi oraz platformę wi-
dokowa z miejscami siedzącymi. Wieża 
posiada również platformę techniczną ze 
schodami. Długość i szerokość całkowita 
bez okapu wynosi 9,48 x9,48 mb. Wieża 
pokryta jest gontem. Maksymalna ilość 
osób jednorazowo przebywających w ob-
rębie platformy widokowej nie powinna 
przekraczać 10 osób. Powierzchnia za-
budowy wieży wynosi 90 m2. Koszt bu-
dowy to prawie 1 mln zł. Zarządzana jest 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Dukli. 

Jak dotrzeć na wieżę obrazuje mapka 
z opisem. Teraz jednak wypraw nie pole-
camy, bo lawiny schodzą zboczami.

Z turystycznym pozdrowieniem
Krystyna Boczar-Różewicz

Nie rok 1889, 
a 1874

W ostatnim czasie udało się ustalić, po odna-
lezieniu w bibliotece cyfrowej Polonia artykułu 
dziennika „Gazeta Narodowa” nr 293 z dnia 
24.12.1874 r. wydanego we Lwowie, który in-
formuje: ,,W Dukli także zawiązana została Straż 
Ogniowa Ochotnicza z inicjatywy notariusza 
Minkusiewicza i urzędnika sądowego p. Praczyń-
skiego”. Niestety nie ma tam informacji kto był 
wtedy pierwszym prezesem lub naczelnikiem 
powstałej Straży Ogniowej. Dlatego też należy 
przyjąć rok 1874 jako faktyczny czas od któ-
rego istnieje Straż Dukielska. 

O działalności Straży od tego okresu świad-
czą zapisy w ówczesnych dokumentach, opisu-
jące działania strażaków z sikawkami w okre-
sach ,,wielkich pożarów Dukli”. Odnalezione 
dokumenty informują o ponownym założeniu 
Straży będącej na utrzymaniu gminy... cyt . ,,Do 
zawiązania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dukli 
dwie były przyczyny. Pierwsza z nich straszliwy 
pożar, który połowę miasta w perzynę obrócił, 
druga; obowiązek gminy utrzymania Straży Po-
żarnej. Pod przewodnictwem księdza Jana Zwo-
lińskiego, komitet ten Straż założył przy pomocy 
Adama hr Męcińskiego, doktora Karola Reissa, 
Aleksandra Obłazy burmistrza Dukli, Juliusza 
Fieberta — aptekarza, Maurycego Goldhamera, 
sekretarza miejskiego Sokala i Leona Lalickiego. 
Pierwszym prezesem był dr Karol Reiss, a na-
czelnikiem Sokal, kasę utrzymywał Goldhamer, a 
sekretarzował Lalicki”. A było to w 1889 r. Ten 
rok do tej pory był przyjęty jako data założenia 
Straży Dukielskiej. Następnym prezesem był dr 
Kropaczek, naczelnikiem Andrzej Rygiel, sekre-
tarzem Erazm Jasiewicz W 1890 r. Straż została 
przyjęta do Krajowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 

Opracował: Zenon Kostyra

wymi, kosiarki; 
•	 zabawki, sprzęt rekreacyjny i spor-

towy, np.: kolejki elektryczne i tory 
wyścigowe, konsole do gier wideo.

Jakie szkodliwe substancje zawarte 
są w elektrośmieciach?

Sprzęt elektryczny i elektroniczny 
może zawierać metale takie jak:

•	ołów – stosowany w kineskopach 
znajdujących się w ekranach kom-
puterów i telewizorów;

•	kadm – stosowany w akumula-
torkach komputerów, kontaktach  
i przełącznikach;

•	nikiel – stosowany w płytkach 
drukowanych i spawach telefonów 
komórkowych;

•	rtęć – stosowana w wyświetla-
czach ciekłokrystalicznych (LCD) 
telefonów komórkowych i moni-

torach komputerowych, w przełącznikach, 
bateriach oraz lampach fluorescencyjnych;

•	 związki bromu stosowane w komputerach;
•	sześciowartościowy chrom – stosowany do 

wytwarzania metalowych obudów.

Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwy-
kłego śmietnika, porzucać w lesie ani w przydroż-
nych rowach. Grozi za to kara grzywny nawet do 
5000 złotych

łych po demontażu zużytego sprzętu, 
może odbywać się wyłącznie w zakła-
dzie przetwarzania. Ponadto demontaż 
zużytego sprzętu w gospodarstwach do-
mowych jest zakazany. Za nieprzestrze-
ganie tego zakazu, zgodnie z przepisami 
w/w ustawy grożą administracyjne kary 
pieniężne. 

Co zatem zrobić ze zużytym 
elektrosprzętem?

Jedną z możliwości jest oddanie 
do sklepu w momencie zakupu no-
wych urządzeń, trzeba to tylko zgłosić 
sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek 
przyjąć urządzenia pochodzące z gospo-

darstwa domowego tego samego rodzaju  
i ilości co kupowane – bezpłatnie. Jeżeli 
kupujemy sprzęt z dostawą do domu lub 
innego miejsca, to sprzedawca obowią-
zany jest bezpłatnie zabrać z tego miej-
sca stary sprzęt tego samego rodzaju, 
gdy chcemy się go pozbyć. Zużyte 
urządzenia można też przekazać firmie 
odbierającej odpady od właścicieli 
nieruchomości (zgodnie z harmonogra-
mem) lub oddać do Gminnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w Dukli.

Przygotowała: Adriana Bożętka

Wieża widokowa na górze Cergowej
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Kamieniołom w Iwli – 
tak, czy nie?

27 stycznia br. około 50 osób z Iwli 
i okolic zebrało się na dworcu autobuso-
wym w Dukli, skąd udali się na legalny, 
obywatelski spacer przez dukielski rynek 
pod Urząd Miejski w Dukli, aby zapro-
testować przeciwko budowie kamienio-
łomu i spotkać się z władzami gminy. Ich 
zdaniem kopalnia odkrywkowa oszpeci 
okolicę i pozbawi ją walorów turystycz-
nych, a prace wydobywcze uniemożli-
wią normalne funkcjonowanie w Iwli  
i pobliskich miejscowościach. Podkreślali 
też, że kwestia inwestycji nie była z nimi 
konsultowana. Burmistrz Andrzej Bytnar 
i zastępca Burmistrza Dukli Łukasz Piróg 
spotkali się z protestującymi. 

Cytuję fragment oficjalnego stano-
wiska Inwestora, skierowanego do Bur-
mistrza Dukli dnia 21 lutego 2020 roku, 
po spotkaniach w siedzibie Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w dniu 3 
stycznia 2020 r oraz po spotkaniu z wła-
dzami gminy i Inwestora z mieszkańców 
gminy Dukla w Iwli 4 lutego 2020 roku  
i podnoszonych tam kwestii:

Przedsiębiorstwo od roku 2008 roz-
poczęło wykupy gruntów w granicach 32 
ha złoża „Iwla”. Od początku wykupów 
nabywanie gruntów od mieszkańców Iwli 
nie powodowało konfliktów, a poza nie-
licznymi przypadkami nie napotykało na 
trudności. W wielu przypadkach osoby 
sprzedające nieruchomości kierowały do 
naszych pracowników zapytania o ter-
min otwarcia kamieniołomu i możliwości 
zatrudnienia w zakładzie. Otrzymaliśmy 
kilkadziesiąt zapytań o pracę w różnych 

zawodach: kierowca, operator sprzętu 
ciężkiego, magazynier, sprzedawca, 
nadzór nad produkcją. Przed zawarciem 
niektórych kontraktów Zarząd Spółki 
zapewniał sprzedającym zatrudnienie 
w planowanym zakładzie. Do 2018 roku 
nie trafiały do nas żadne negatywne głosy 
mieszkańców Iwli odnośnie planowanej 
inwestycji”…….

Wyjaśnienia burmistrza w tej sprawie:
Pismem z dnia 25 czerwca 2018 r. 

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw  
i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” 
S.A., ul. M. Reja 16, 35-959 Rzeszów 
zwróciło się z wnioskiem do Burmistrza 
Dukli o wydanie decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach dla planowanego 
przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja części 
złóż piaskowców cergowskich „Iwla” 
i „Iwla – 1” oraz produkcji surowców 
mineralnych firmy PPK i UG „KRU-
SZGEO” S.A. w Rzeszowie położonych 
w miejscowości Iwla, gmina Dukla, po-
wiat krośnieński, województwo podkar-
packie”. W/w wniosek zawierał wyma-
gane prawem dokumenty.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. z 2020 
r. poz. 283 z późn. zm.) organem właści-
wym do wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach jest Burmistrz 
Dukli. Z uwagi na charakter wniosko-

wanego przedsięwzięcia zaliczono je do 
przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 
pkt 39, 40a i 40b Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  
w sprawie przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 
z 2019 r., poz.1839) i zakwalifikowano 
do grupy przedsięwzięć mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środo-
wisko, które wymagają przeprowadzenia 
postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Działki, na których planowana jest 
przedmiotowa inwestycja położone 
są na terenie, dla którego obowiązuje 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Dukla zgodny  
z Uchwałą Nr XXX/195/05 Rady Miej-
skiej w Dukli z dnia 11 marca 2005 r. 
(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 56, 
poz.732 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ze 
zmianami). Do Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego, uchwałą 
Nr XL/251/17 Rady Miejskiej w Dukli 
z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miejscowości: 
Chyrowa, Głojsce, Iwla, została wprowa-
dzona zmiana dopuszczająca eksploatację 
złoża piaskowców cergowskich IWLA. 
Procedura uchwalenia przedmiotowej 
zmiany została przeprowadzona zgodnie 
z wszelkimi wymogami przepisów prawa 
regulujących zagadnienia z zakresu pla-
nowania i zagospodarowania przestrzen-
nego. Uchwała po sprawdzeniu zgodności  
z przepisami prawnymi przez Podkar-
packi Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, 
została opublikowana w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Podkarpackiego  
w dniu 1 sierpnia 2017 r.

W oparciu o art. 63 ust.1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283  
z późn. zm.), Organ postanowieniem  
z dnia 30 listopada 2018 r. nałożył na 
Inwestora obowiązek przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko pla-
nowanego przedsięwzięcia oraz ustalił 
zakres raportu według wskazań Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie i Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie (Zakres ra-
portu został ustalony przez Wody Polskie 
w postanowieniu z dnia 13 listopada 2018 
r., natomiast RDOŚ ustalił zakres raportu 
w postanowieniu z dnia 3 października 
2018 r.). W celu umożliwienia wykona-
nia przez Inwestora tego obowiązku, 

postanowieniem z dnia 4 stycznia 2019 
r. zawieszono postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanego 
przedsięwzięcia.

Przedłożony przez Inwestora w dniu 
27 października 2020 r. raport oddzia-
ływania przedsięwzięcia na środowisko 
„Eksploatacja części złóż piaskowców 
cergowskich „Iwla” i „Iwla – 1” oraz pro-
dukcji surowców mineralnych firmy PPK 
i UG „KRUSZGEO” S.A. w Rzeszowie 
położonych w miejscowości Iwla, gmina 
Dukla, powiat krośnieński, wojewódz-
two podkarpackie” został przekazany 
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie w Rzeszo-
wie oraz Państwowemu Gospodarstwu 
Wodnemu Wody Polskie w Rzeszowie 
w celu uzgodnienia warunków realizacji 
przedsięwzięcia.

Opis planowanego przedsięwzięcia:
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na eksploata-

cji części złóż piaskowców cergowskich „Iwla” i „Iwla-1” oraz 
ich przerobie w Zakładzie Przeróbczym na kruszywo budowlane  
i drogowe. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowo-
ści Iwla.

W ramach przedsięwzięcia planowane są:
• wydobycie kopaliny z części złóż piaskowców cergow-

skich „Iwla” i „Iwla-1”,o powierzchni obszaru górniczego 
ok. 11,83 ha, metodą odkrywkową przy użyciu materiałów 
wybuchowych;

• transport wydobytej kopaliny z wyrobiska poeksploatacyj-
nego do Zakładu Przeróbczego po terenie części złóż „Iwla” 
i „Iwla-1”;

• budowa i eksploatacja na terenie części złóż „Iwla” i „Iwla-
1” Zakładu Przeróbczegowraz z zapleczem kontenerowym 
administracyjno-socjalno-magazynowym, o łącznej po-
wierzchni ok. 1,95 ha, usytuowanego obok obszaru wydoby-
cia piaskowca;

• budowa i eksploatacja drogi wywozu kruszywa z Zakładu 
Przeróbczego na terenie złóż „Iwla” i „Iwla-1”, w kierunku 

północnym, do drogi powiatowej asfaltowej nr 1994 R,o dłu-
gości ok. 350 metrów i powierzchni ok. 0,5 ha.
Wielkość maksymalnego rocznego wydobycia i przerobu pia-

skowców wynosić będzie ok. 200 tys. m3/rok, 542 tys. Mg/rok. 
Uwzględniając zakładane maksymalne roczne wydobycie, czas 
eksploatacji przedsięwzięcia wynosił będzie ok. 12 – 13 lat, nato-
miastprzy średnim rocznym wydobyciu i przerobie piaskowca na 
poziomie ok. 100 tys. m3/rok (ok. 271 tys. Mg/rok) okres eksplo-
atacji przedsięwzięcia wynosił będzie do 25 lat.

Eksploatacja części złóż „Iwla” i „Iwla-1” prowadzona będzie 
metodą odkrywkową,z użyciem materiałów wybuchowych, wy-
robiskiem stokowo-wgłębnym i wgłębnym,z podziałem na pola 
eksploatacyjne. Odkrywkowa eksploatacja piaskowców cergow-
skich realizowana będzie systemem ścianowym, maksymalnie,  
6 poziomami, przy jednoczesnym urabianiu maksymalnie 2 po-
ziomów eksploatacyjnych. Maksymalne nachylenie skarp stałych 
i roboczych będzie wynosić 80°. Minimalna szerokość pozio-
mów eksploatacyjnych generalnie wynosić będzie 15 m i może 
być zmniejszona przy zbliżaniu się do granicy eksploatacji złoża. 
Wysokość pięter eksploatacyjnych nie przekroczy 20 m.

Walentynkowa Cergowa
W okresie pandemii nasza turystyczna 

piątka korzysta z uroków i dobrodziejstw 
najbliższych okolic. Chociaż nie jestem 
zwolenniczką amerykańskich Walenty-
nek, bo za święto zakochanych uważam 
polskie Święto NIEZAPOMINAJKI 
obchodzone 15 maja, to jednak byłam 
mile zaskoczona. Na wieży cergowskiej 
w oszronionej siatce zabezpieczającej 
były wydrążone serduszka, był to uroczy 
widok. 14 lutego spotkaliśmy turystów z 
różnych stron, ale jako emerytowany bel-
fer zwróciłam uwagę na młodzież, byli 

to panowie studiujący leśnictwo, którzy 
zachwycali się okolicami góry Cergowej.

Droga na górę Cergową była ciężka, 
duży śnieg i nie przetarta ścieżka, wybra-
łam trasę z Lipowicy, ale przypomnia-
łam sobie, że pani Iza Zatorska mówiła 
-Marysia trzeba iść śladami zwierząt  
i tak zrobiliśmy. Droga na szczyt naszej 
KRÓLOWEJ nie była łatwa, duże zaspy, 
wiatr, połamane drzewa i legowiska sa-
renek pod parasolami obsypanych śnie-
giem jodeł. A bliżej szczytu kurzawa, 
szadź i nawisy śnieżne. Było pięknie, 

wieża zasypana, schody niebezpiecznie 
śliskie i zaśnieżone. Ale jak zwykle kole-
żanka Ewka przygotowała niespodziankę 
był to poczęstunek w postaci suszi. Palce 
lizać. Oczywiście koniecznie trzeba było 
odwiedzić Złotą Studzienkę, a tu trasa 
była przetarta, woda mimo niskiej tem-
peratury nie zamarzła, oprócz nas korzy-
stały z niej piękne gile.

Myślę, że nie trzeba jechać aż do Za-
kopanego aby odpocząć, bo mamy wiele 
pięknych terenów i wcale niełatwych do 
pokonania.

 Maria Walczak
 w imieniu całej piątki

Fot. str. 24

Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie w Rzeszowie postanowie-
niem z dnia 13 listopada 2019 r. oraz Re-
gionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie postanowieniem z dnia 14 
grudnia 2020 r. uzgodniły warunki reali-
zacji przedsięwzięcia, jednocześnie usta-
lając warunki, które należy spełnić przy 
jego realizacji.

Stosownie do art. 30 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. 
zm.) Burmistrz Dukli dopełnił obowiązku 
zawiadomienia społeczeństwa poprzez 
Obwieszczenie w dniu 29 grudnia 2020 
r. o przystąpieniu do procedury udziału 
społeczeństwa w postępowaniu w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwa-

runkowaniach dla przedsięwzięcia pn: 
„Eksploatacja części złóż piaskowców 
cergowskich „Iwla” i „Iwla – 1” oraz pro-
dukcji surowców mineralnych firmy PPK 
i UG „KRUSZGEO” S.A. w Rzeszowie 
położonych w miejscowości Iwla, gmina 
Dukla, powiat krośnieński, województwo 
podkarpackie” oraz o możliwości składa-
nia uwag i wniosków w terminie 30 dni 
od dnia podania niniejszej informacji do 
publicznej wiadomości, tj. w dniach od 
29 grudnia 2020 roku do 28 stycznia 2021 
roku.

Jest to końcowy etap w procedurze 
postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Monika Trybus,  
Joanna Cyran-Walczak,  

Krystyna Boczar-Różewicz
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Jesteśmy dla Was ...

Cergowa może 
zaskoczyć 

Nawisy śnieżne na Cergowej. Fot: Dominik Jagieła

Cały raj Jaśliskiego Parku 
Krajobrazowego dla nas 

Jaśliski Park Krajobrazowy dostarcza o każdej porze roku wspaniałych wrażeń i to 
naprawdę nie kosztuje. 7 lutego wyruszyliśmy z Lipowca do Zyndranowej i z powro-
tem. Trasa ciężka do pokonania, dużo śniegu i na dodatek zaczął padać marznący deszcz. 
Rzadko spotyka się las tak tętniący życiem, ślady żerowania dzików, tropy wilków, je-
leni i niedźwiedzia. Wspaniała trasa, którą wymyślił nasz herbowy przewodnik Rafał, 
liczyła 17 km, aby ucieszyć się piękną zimą na którą czekaliśmy z utęsknieniem. W lesie 
zrobione stoły turystyczne, gdzie można się posilić, dla nas Ewka znów przygotowała 
wspaniały poczęstunek - były to latające talerze - pyszne. 

 Trasa piękna, ciężka, dużo śniegu ale pusta - cały raj dla nas.
 Maria Walczak w imieniu całej grupy 

Fot. str. 24

ciąg dalszy na str. 10 u 

Cergowa (716 m) to trój-
garbny szczyt w Beskidzie Ni-
skim, o wielu atrakcjach krajo-
znawczych, takich jak jaskinie, 
staw poosuwiskowy zwany 
Morskim Okiem czy źródełko 
Złota Studzienka ze słynną 
kapliczką św. Jana z Dukli.  
Z jej stromego północnego 
stoku często schodzą… lawiny!

Dzieje się tak w śnieżne zimy, 
a źródłem śnieżnych zsuwów są 
potężne nawisy tworzące się na 
grani. 

- W tym roku w kilku miej-
scach na północnym stoku góry 
pojawiły się całkiem spore lawiny 
deskowe, które mogą być zagro-

żeniem dla wędrujących żółtym szlakiem  
z Dukli  – mówi Dominik Jagieła, pod-
leśniczy z Nadleśnictwa Dukla i jedno-
cześnie ratownik Grupy Bieszczadzkiej 
GOPR. -  W tego typu górach, jak Beskid 

Niski, zdarza się to wyjątkowo rzadko, ale 
Cergowa ma swoją specyfikę. W 2016 roku 
wraz z Karoliną Kiwior i Rafałem Jakubo-
wiczem z GOPR Bieszczady, zainwentary-
zowaliśmy dwie lawiny o długości prawie 
80 metrów, z których jedna miała blisko 
3200 metrów kwadratowych powierzchni. 
Nie zbliżajmy się do nawisów śnieżnych 
uformowanych na Cergowej poprzez wia-
try fenowe, gdyż możemy wywołać sporych 
rozmiarów lawinę – przestrzega Dominik 
Jagieła.

Dla wędrujących grzbietem Cergowej 
widok śnieżnych nawisów to spora atrak-
cja. Z wieży na szczycie góry rozciągają 
się widoki na Beskid Niski, a przy dobrej 
pogodzie widać Bieszczady i Tatry.

Edward Marszałek
 rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Fragment tegorocznego zsuwu na stoku 
Cergowej. Fot: Dominik Jagieła str. 24

Kalendarium zdarzeń różnych
z Dukli i okolic

Lwów, 6 grudzień 1868 rok. (Nadesłane. Straż Skarbowa). 
Piszą nam z Dukli o zdarzeniu, które podajemy tu bez komenta-
rzy: Pamiętam już od jakiegoś czasu różne organizacje Władzy i 
instytucyj publicznych w naszym kraju, nawet i ostatnią organizację  
c. k. straży skarbowej, i zdaje mi się, że ostatecznie nie została ona 
wyjęta z pod praw, ogół obowiązujących. Powód do takiego zapyta-
nia daje mi następujące zdarzenie. Dnia 28. listopada posłał niejaki 
Chaim Low panu N. w Dukli swemi furami drzewo opałowe, po 
które tenże dwa dni przedtem umyślnego był posłał posłańca. Fury 
te przybywszy koło południa do Dukli, stanęły w pobliskości koszar 
c. k. straży skarbowej, które znowu są niedaleko mieszkania pana 
N… Nieznajomy woźnica zostawił fury i drugiego towarzysza przy 
drzewie, a sam poszedł dowiedzieć się, jak się zajeżdża na podwó-
rze pana N. Jeszcze stał przy mieszkaniu jego, gdy zobaczył, że c. 
k. strażnicy, powsiadawszy na fury, zajeżdżają na dziedziniec straży 
skarbowej. Pospieszył tedy ku nim, a okazawszy list liweranta, do 
pana N. pisany, oznajmił im zarazem, że drzewo przywiózł dla pana 
N., i że go komu innemu już to choćby tylko dlatego, że je do pana 
N. odwieść kazano, dać nie może. Atoli woźnica był tylko głupim 
czy prostym wieśniakiem, a c. k. strażnicy ludźmi w mundurach, 
musiał się więc poddać ich woli i dać się razem z drzewem zawieźć 
do koszar strażniczych. O tem, co się stało, dowiedział się nieba-
wem i p. N., a myśl, iż w dniu następnym wystawiony być może 

na zamarznięcie, spowodowała go do wysłania posłów do straży 
skarbowej, i głuchego jej respicjenta, robiąc wszystkim razem  
i każdemu z osobna przedstawienia, że podług istniejących jeszcze 
i zdaje się straż skarbową równie obowiązujących ustaw nakazy się 
drzewo temu, do kogo było adresowane, a że adres ten wszyscy 
dobrze czytali i adresata znali, aby więc w odstawieniu go nie robili 
żadnej przeszkody. Przytem udzielił straży skarbowej tę sąsiedzką 
radę, że po drzewo do lasu albo posłać, albo bez ubliżenia swej god-
ności nawet sama pójść by mogła. Przedstawienia te atoli były bez-
skuteczne, bo strażnikom zdawało się pewnie, że będąc w potrzebie 
drzewa, mają prawo pierwsze lepsze drzewo zająć i do swych ko-
szar sprowadzić wymawiając gęsto acz niepotrzebnie: „A czy my to 
nie tacy panowie jak pan N.?” Już to czy c. k. strażnicy skarbowi 
takimi są panami, jak p. N., nie chcę ani się spierać, ani pod sąd 
oddawać tej kwestji, choćby może do jej rozstrzygnięcia nie wiele 
trzeba było wywodów; pozwolę sobie zrobić zapytanie: czy i na 
jak długo ma straż skarbowa w Dukli prawo przywłaszczania sobie 
cudzej własności? Szczęściem było dla straży skarbowej, że pan N. 
wówczas, kiedy to drzewo mimo woli jego i jego przewoźników do 
koszar strażniczych się dostawało, był chorym, bo może mimo tego, 
iż przełożony gminy odmówił swej pomocy urzędowej do prze-
szkodzenia złożeniu drzewa u strażników wymawiając się, iż drzeć 
się ze strażnikami nie chce, byłby się musiał drzeć i podrzeć nawet 

przyjeżdżać i w ramach zajęć korzystać  
z siłowni, hali, sali fitness, lodowiska nie-
odpłatnie. To jest nasza idea, to jest idea 
ośrodków sportu, naszym kapitałem jest 
zachęcenie do uprawiania sportu dzieci 
i młodzieży, co w konsekwencji przekłada 
się na ich zdrowie. To jest misja takich 
ośrodków jak nasz i jeśli ktoś tego nie 
rozumie to ciężko zrozumieć mu wydatki 
na sport. Czas pandemii pokazał nam jak 
ważny w naszym życiu jest sport, jaki ma 
wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. 
Również zamkniecie gospodarki poka-
zało jak ważną dziedziną gospodarki  
w naszej gminie jest turystyka, nie ta na 
najwyższym poziomie, ale ta lokalna: 
szlaki piesze, rowerowe. Znakomitą in-
westycją było wybudowanie wieży na 
górze Cergowej. To były bardzo dobrze 
wydane pieniądze, które przekładają się 
na ilość odwiedzających naszą gminę 
osób i na lokalne biznesy.

Redaktorka: Jakie nowe obiekty spor-
towe powstały w ciągu tych ostatnich 
10 lat?

Dyrektor Michał Szopa: 10 lat temu 
dostaliśmy samą halę i boisko pełnowy-
miarowe ze sztuczną trawą, które przeję-

liśmy po wcześniejszym administratorze.  
W ramach naszych działań powstały: si-
łownia, która została niedawno powięk-
szona dwukrotnie, sauna, mieliśmy też 
w planie ściankę wspinaczkową, która 
miała wykorzystać wolne powierzchnie, 
na hali, po to aby nie były puste. Niestety 
ścianka nie powstała, nie było zgody 
Rady i to uważam za porażkę. Powstały 
natomiast korty tenisowe, pumtrack-tor 
rowerowy, strefa rekreacyjna z placem 
zabaw, która jest świetnym miejscem 
spotkań młodzieży, boisko do piłki pla-
żowej nożnej, dwa boiska do piłki plażo-
wej siatkowej To są inwestycje, których 
powstanie stawiało nasz ośrodek w czo-
łówce, ale obecne czasy pokazują, że bez 
inwestycji i modernizacji tych obiektów 
będziemy się cofać.

Redaktorka: Jaki jest roczny koszt 
utrzymania ośrodka, bez uwzględnie-
nia 2020 roku.

Dyrektor Michał Szopa: Zaczynaliśmy 
od 600 tys. zł to jest wszystko razem 
utrzymanie obiektów i pracowników, 
teraz koszty utrzymania to kwota 1 250 
– 1 300 tys. zł, czyli 100% więcej, ale 
to łączy się z większą ilością obiektów, 
pracowników, większą atrakcyjnością. 
Największą naszą bolączką jest brak 

infrastruktury noclegowej. Moglibyśmy 
generować spore pieniądze dla gminy, 
ale przy pełnej ofercie, co wiąże się  
z noclegami na miejscu np. dla trenują-
cych na naszym boisku piłkarzy z klubów 
zewnętrznych, ale nie tylko. Jesteśmy 
położeni przy drodze międzynarodowej  
o dużej dostępności, mamy wiele atutów 
i turyści chcą do nas przyjeżdżać. To jest 
dla mnie też trochę taka porażka, że nie 
udało się stworzyć tej bazy.

Redaktorka: Jakie plany na przyszłość 
ma Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dukli?

Dyrektor Michał Szopa: Planów jest 
dużo, ale wszystko zależy od możliwości 
finansowych. Chcielibyśmy rozbudo-
wywać w dalszym ciągu infrastrukturę 
turystyczną. Jesteśmy po rozmowach  
z sołtysem Olchowca i jest plan aby 
zmodernizować piętro Domu Ludowego  
w Olchowcu na miejsca noclegowe - typu 
schroniskowego. Chcemy stworzyć bazę 
dla narciarstwa biegowego i skituro-
wego, ponieważ Olchowiec  jest często 
odwiedzany, a docelowo szczyt Baranie. 
Jest tam też ścieżka przyrodniczo-histo-
ryczna „Olchowiec” w kształcie pętli 
zaczynająca i kończąca się w Olchowcu 
i biegnąca przez szczyt Baranie. Znając 
plany Magurskiego Parku Narodowego, 

który chce na szczycie Baraniego wybu-
dować wieżę widokową, wiem że noclegi 
są tam konieczne. Chcemy ożywić to 
miejsce. Pandemia pokazała jak Baranie 
w roku ubiegłym było oblegane. Chcemy 
budować singletracki. Na ten rok dosta-
liśmy pieniądze na projekt singletracka 
na Grodzisku w Wietrznie, tam jest nasz 
las i tu stosunkowo będzie nam łatwo 
przeprowadzić wszystkie procedury. 
Drugi planujemy od MOSiRu w kierunku 
Chyczek, aż na Puszczę św. Jana. Ma być 
to pętla 15 kilometrowa, która służyłaby 
nie tylko rowerzystom, ale również pąt-
nikom pielgrzymującym na Puszczę św. 
Jana, którzy zamiast iść ruchliwą drogą 
główną 19 mogliby bezpiecznie poruszać 
się tym szlakiem. Wiem, że w nowej per-
spektywie finansowej będą na takie dzia-
łania pieniądze i już się przygotowujemy. 
Może niebawem uda się przygotować 
wypożyczalnię rowerów – to byłoby do-
pełnieniem tej inwestycji i spinałoby się 
w całość. Aby rozwijać turystykę trzeba 
cały czas inwestować , nie wystarczy po-
wiesić tabliczki o szlaku. Nie tylko rozwi-
jamy sport i turystykę, ale także jeździmy 
na targi turystyczne i promujemy gminę. 
Byliśmy dwukrotnie na Międzynarodo-
wych Targach Turystyki i Wolnego Czasu 
we Wrocławiu, na Targach rowerowych  
w Kielcach. Chciałbym jeszcze nawiązać 
do imprezy Dukla Wolf Race, który na 
Międzynarodowych Targach Turystyki 
i Wolnego Czasu we Wrocławiu w 2019 

roku został zgłoszony do konkursu w ka-
tegorii impreza i zdobyliśmy Kryształowe 
Orły tj. zostaliśmy najlepszą imprezą roku 
2019 MTT Wrocław 2019, a konkurencja 
była duża, bo pretendowały do nagrody 
również imprezy ze Słowacji, Czech, 
Austrii. W tym roku w maju również je-
dziemy do Wrocławia promować Duklę.

Redaktor: Bardzo dziękuję za roz-
mowę i życzę dalszych sukcesów, bo 
że one są to widać gołym okiem.

Dyrektor Michał Szopa: Z tego miejsca 

chciałbym wszystkim podziękować, któ-
rzy wspierali naszą działalność przez 
ostatnie 10 lat swoim współpracowni-
kom, władzom gminy, radnym, jednost-
kom, które wspierały nasze inicjatywy, 
młodzieży , a przede wszystkim korzysta-
jącym z naszych usług. Jesteśmy dla Was 
... Dziękujemy że jesteście z nami...

Bardzo dziękuję za rozmowę i zapra-
szam na obiekty naszego ośrodka, mam 
nadzieję, że już wkrótce wszystko 
wróci do normy.
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„Aleją gwiazd ...” z Ośrodkiem Kultury w Dukli

Clip na Walentynki  
od Ośrodka Kultury

Mix i mastering nagrania

Praca nad aranżacją utworu

Sesja nagraniowa wokalu - Aleksandra Dyszkowska

Gwiazdy, które odwiedziły Duklę w ostatnim 40-leciu - „Aleja gwiazd ...”
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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

Po raz kolejny, w związku z pandemią 
i ograniczeniami nałożonymi na instytucje 
kultury, Ośrodek Kultury w Dukli nie mógł 
zrealizować wydarzenia wchodzącego  
w roczny plan działalności, jakim jest Kon-
cert Walentynkowy.

Ośrodek Kultury w Dukli nie poddaje 
się jednak i cały czas szuka nowych sposo-
bów prezentowania swojej pracy i dotarcia 
do jak najszerszej grupy odbiorców. Duże 

„Aleją gwiazd…” z Ośrodkiem 
Kultury w Dukli

romantyczną interpretację tego światowego 
przeboju. Było to możliwe dzięki pozyska-
niu przez instytucję profesjonalnego opro-
gramowania do nagrywania studyjnego. 
Aranżacja muzyczna, nagranie audio oraz 
clip zostały w całości zrealizowane przez 
Ośrodek Kultury w Dukli.

Popularność filmiku na platformie 
YouTube – ponad 1100 odtworzeń 
– przeszła najśmielsze oczekiwania. 
Ośrodek Kultury w Dukli i wykonawcy 
bardzo dziękują za tak pozytywny odbiór  
i możliwość świętowania z Państwem 
Dnia Zakochanych.

Katarzyna Błaż

możliwości daje na szczęście funkcjonowanie 
w cyfrowej rzeczywistości, z czego instytucja 
stara się korzystać. W przeddzień Walentynek 
udało się ponownie zaskoczyć Internautów, pu-
blikując nagrany specjalnie na tę okazję cover 
utworu „Perfect” – Eda Sheerana.

Instruktorzy Ośrodka Kultury w Dukli: Kata-
rzyna Błaż, Artur Szajna i Piotr Jakieła wraz z 
zaproszoną do współpracy wielokrotną laureatką 
konkursów wokalnych – Aleksandrą Dysz-
kowską, zarejestrowali w sali kinowo-teatralnej 

Składająca się z archiwalnych fotografii naszej placówki wy-
stawa to sentymentalna podróż od lat 80 do roku 2019. Postano-
wiliśmy pokazać mieszkańcom i szerszej publiczności fotografie 
przedstawiające artystów, tych mniej lub bardziej znanych, któ-
rych mieliśmy zaszczyt gościć w ciągu kilkudziesięciu ostatnich 
lat. Na wystawie zaprezentowanych zostało 40 plansz, jako że 
wydarzenie wpisuje się w obchody 40. lecia Ośrodka Kultury 
w Dukli.

Kadry formatu 50x100 cm ukazują gwiazdy polskiej sceny, 
które wystąpiły podczas Dni Dukli. m.in. Zbigniewa Wodeckiego, 

Alicję Majewską, Michała Szpaka, Patrycję Markowską, Danutę 
Błażejczyk, Krystynę Giżowską, Norbiego, Irenę Jarocką, Wojcie-
cha Siemiona, Marcina Dańca czy Małgorzatę Ostrowską.

Mamy nadzieję, że gdy tylko restrykcje związane z pande-
mią zostaną zniesione mieszkańcy zobaczą „Aleję Gwiazd”. Już 
dzisiaj zapraszamy Wszystkich na uroczysty wernisaż wystawy.  
W tym numerze prezentujemy kilka fotografii, które jednak  
w pełni nie oddają zamierzonego efektu.

Norbert Uliasz
Ośrodek Kultury w Dukli, fot. str. 11

na dobre, a do przeprowadzenia i obrony 
prawa posłać nawet żandarmerję, a coby ta 
zrobiła, tego już przesądzać nie chcę.

Kraków, listopad 1904 rok. (Spra-
wozdanie z prac Towarzystwa rybackiego). 
Dnia 19. stycznia b. r. otrzymałem z Za-
rządu dóbr Krzeszowice 15 000 ziarn ikry 
pstrąga strumiennego, która tego samego 
dnia złożoną została na wylęgarni przy 
temperaturze wody 8° R. Zepsutej ikry wy-
brałem 4027 ziarn. Do czasu rozpuszczenia 
narybku ubyło jeszcze ikry i młodych rybek 
341 sztuk tak, iż razem wynosił ubytek 4368 
sztuk. W dniu 1. maja b. r. rozpuściłem do 
rzeki Jasiołki 10 632 ładnych, zdrowych 
pstrążąt. Z powodu łagodnej zimy, wylęg 
tego roku nastąpił bardzo wcześnie bo od 
1. do 20. lutego wszystkie rybki się wylę-
gły. Pstrągi dwuletnie i jednoroczne uro-
sły znacznie i rezultat zarybiania Jasiołki  
w X. rewirze byłby zupełnie zadawalający, 
gdyby nie kłusownictwo, które w zastrasza-
jącym i iście barbarzyński sposób niszczy 
cały rybostan rzeczny, nie oszczędzając 
najdrobniejszego narybku. Na dowód 
przesyłam Świetnemu Wydziałowi wyjętą 
przed kilkoma dniami przez straż rewirową 
siatkę w kształcie wieńcierzyka z rzeki Ja-
siołki. Siatka ta, wyglądająca na pozór jako 
niewinna zabawka dziecięca, zawierała 48 
sztuk ryb większych i mniejszych, które 
się ułowiły w ciągu jednej nocy. Oprócz tej 
siatki wydobyto jeszcze na przestrzeni 300 
do 400 kroków długości rzeki trzy wielkie 

wiencierze, w których również znajdowało 
się 28 sztuk ryb różnej wielkości. Prawie 
w tym samym czasie pod wsią Zręcinem 
przyłapała żandarmerya trzech włościan 
z tamtejszej wsi, którzy nałowiwszy drob-
nego narybku w rzece Jasiołce (360 sztuk), 
sprzedali go żydowi za 150 halerzy. Sprawę 
tę oddała żandarmerya do sądu, więc przy-
najmniej kłusownicy zostaną należycie uka-
rani. To jest pierwszy typ kłusowników. Do 
drugiego typu należą kłusownicy truciciele. 
Ci są tyle niebezpieczni od pierwszych, że 
niszczą masowo narybek wszelkiego ro-
dzaju i wieku. Tego roku dwukrotnie zatruto 
ryby w Jasiołce, raz w samej Dukli, drugi 
raz na Zboiskach w sąsiedniej wiosce. Do 
tej zbrodniczej czynności używają zwy-
kle małych dzieci w wieku od 8 do 10 lat 
widocznie w tym celu, aby proceder ten 
bezkarnie prowadzić mogli. Trzecim typem 
kłusowników są wydry, które niesłychanie 
licznie rozmnażają się w tutejszej okolicy. 
Przyczyną tego zdają się być liczne mosty 
i budowle wodne, jak młyny, tartaki i jazy, 
w których widać wydry znajdują wygodne 
schroniska. Pogromcą tych szkodników jest 
kucharz tutejszego dworu, p. Józef Telma, 
specyalista w łowieniu wyder na żelazka, 
który w ciągu trzech lat złowił w ten spo-
sób 13 sztuk wyder. Chcąc zapobiedz tego 
rodzaju nadużyciom i uchronić się przed 
niszczącym żywiołem kłusownictwa, trze-
baby utrzymywać liczną straż rewirową, co 
znowu pociągnęłoby za sobą znaczne koszta, 
których uzyskane dochody z ryb nie byłyby 
w stanie pokryć, szczególnie w pierwszych 

latach gospodarki. W dzisiejszym bowiem 
stanie rzeczy, trudno liczyć na jakiekol-
wiek korzyści materialne z dzierżawionych 
rewirów rybackich, a nawet wszelka praca 
podjęta około zarybiania rzek krajowych 
będzie bezcelową tak długo, dopóki ustawa 
i Rząd nie wezmą w opiekę tej gałęzi go-
spodarstwa krajowego. Aby jednak chociaż  
w części zapobiedz istniejącym nadużyciom 
i bezprawiu, byłoby bardzo wskazanem, 
aby krajowe Towarzystwo rybackie odnio-
sło się do c. k. Namiestnictwa z prośbą, by 
c. k. Namiestnictwo ze względu na uregu-
lowaną kwestyę rzek krajowych, wydało 
rozporządzenie Starostwom konfiskowania 
wszelkich sieci, znajdujących się u osób 
nieuprawnionych do rybołówstwa. (Rozpo-
rządzenie takie już wydane. Red.). w końcu 
dodać muszę, że na domiar złego kopalnie 
ropy w Równem i w Rogach, należące do 
akcyjnego Towarzystwa lwowskiego, zanie-
czyszczają rzekę Jasiołkę odpadkami spły-
wającej ropy do tego stopnia, iż tego roku 
znaleziono w rzece kilkanaście sztuk nieży-
wych ryb, zatrutych ropą. Świetny Wydział 
raczy w tej sprawie wystąpić z interwencyą  
i spowodować wspomniane Towarzystwo 
do zabezpieczenia rzeki Jasiołki od ścieków 
z wydobywanej ropy. Dyonizy Nowakow-
ski, delegat Towarz. Dukla, 22 czerwca 
1904.

Fragment książki Joanny i Jacka Kosz-
czan: „Kalendarium zdarzeń różnych z Du-
kli i okolic, znalezionych w polskojęzycznej 
prasie codziennej i innych dokumentach 
z lat 1800 – 1939”. Zachowana oryginaln 
a pisownia artykułu.

u dokończenie ze str. 8

Kalendarium zdarzeń różnych z Dukli i okolic
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Jubileusz 10. lecia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli
OBIEKTY: SEKCJE:

IMPREZY:

Panorama obiektów MOSiR Dukla nocą
Sekcja piłki nożnej

Sekcja piłki siatkowej

Dukla Wolf Race - podsumowanie 2019 rok

Cyklokarpaty - etap Dukla 2017 r.

Zawody w narciarstwie alpejskim - Chyrowa Ski

Sekcja szachowa

Sekcja rowerowa

Siłownia po remoncie

Lodowisko

Sauna

Dukla Wolf-Race Kryształowe Orły MTT Wrocław 2019 - na zdjęciu dyr Michał 
Szopa i Mateusz Lorenc ze statuetką na stoisku targowym Gminy Dukla

Pracownicy MOSiR Dukla z dyrektorem 
Michałem Szopą i wolontariuszami 
pracującymi przy Dukla Wolf Race

Bieg Górski na Cergową
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2. miejsce na turnieju

Rywalizacja zima 2021

Udanu debiut siatkarek

Sparing rocznika 2011
Sparing z LKS Lubatowa

Sparing rocznika 2013
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Sparing rocznika 2013
Chłopcy z U-8 rozegrali sparing z kolegami z AP Wiki Sanok. To był 

dobry 1,5 godzinny sprawdzian z mocną ekipa z młodszego rocznika.
Dziękujemy drużynie z Sanoka za przyjazd.

MOSiR Dukla, fot. str 14

Sparing rocznika 2011
Kolejny sparing rocznika 2011 odbył się na naszej, tym razem rywali-

zowali chłopcy z U-10 z Orzełkami Brzozów U-9. To były dwie godziny 
dobrej gry. Dziękujemy kolegom z Brzozowa za przyjazd.

Naszemu partnerowi firmie Cutline Wear Factory za przygotowanie 
nowych strojów.

MOSiR Dukla, fot. str 14

Sparing z LKS 
Lubatowa

W niedzielny poranek zawodnicy naszej sekcji z rocz-
nika 2010 rozegrali sparing z kolegami z Lubatowej. 
Przez blisko dwie godziny chłopcy rywalizowali na hali 
MOSiR Dukla, zbierając tym samym kolejne doświadcze-
nia. Dziękujemy rywalom za skorzystanie z zaproszenia.

MOSiR Dukla, fot. str 14

Turniej rocznika 
2011

Chłopcy z grupy orlika młodszego zagrali w turnieju 
organizowanym przez Stowarzyszenie Turnieje Piłkarskie. 
Pierwsza faza turnieju nie była udana dla naszych chłop-
ców. W rywalizacji w grupie B po rozegraniu czterech 
spotkań musimy uznać wyższość rywala i nie zdobywamy 
punktów. Następna faza to rywalizacja w grupie brązowej 
i tu było już znacznie lepiej, wygrywamy dwa mecze jeden 
remisujemy i raz przegrywamy. Ostatecznie w całym tur-
nieju zajmujemy miejsce dwunaste.

Wyniki w grupie B :
MOSiR Dukla – Stal Rzeszów II 1:5
MOSiR Dukla – Orzełek Przeworsk 2 : 5
MOSiR Dukla – AP Beskidzka 3:4
MOSiR Dukla – Wilczki Lesko 0:2

Grupa Brązowa:
MOSiR Dukla – SP Zbydniów 8:0
MOSiR Dukla – Niedźwiadki Lubatowa 3:2
MOSiR Dukla – Stal Gorzyce 3:3
MOSiR Dukla – Stał Rzeszów 0:4

MOSiR Dukla, fot. str 14

Rywalizacja zima 2021
W mroźny sobotni poranek zawodnicy naszej sekcji z rocznika 2014 

udali się do Sieniawy na turniej organizowany przez Akademię Piłkarską 
Aktiv Pro Rymanów. Do rywalizacji przystąpiło sześć zespołów, a za-
wody rozegrano systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Nasz zespół 
rozegrał łącznie aż 10 spotkań. Turniej prowadzony był bez klasyfikacji, 
emocji jednak na boisku nie brakowało. Można było zobaczyć sporo 
ciekawych akcji i ładnych bramek. Występ należy uznać za jak najbar-
dziej udany, gdyż zdobywamy kolejne doświadczenia turniejowe, które 
na pewno zaowocują w przyszłości. Wracamy do domów zmęczeni ale 
szczęśliwi.

MOSIR Dukla reprezentowali:
Mikołaj Szczepanik, Daniel Szczepanik, Szymek Jurczyk, Tymek 

Jasiński, Maja Paszek, Julia Drozd, Staś Kozicki, Michał Ciula, Mi-
chał Błażejowski oraz Ignacy Kosela

Trenerzy: Drozd Piotr, Serena Bartosz
Piotr Drozd

Bartosz Sereda
Fot. (arch. MOSiR Dukla), str. 14

For. [arch. MOSiR Dukla]

Udany debiut na siatkarskich parkietach 
młodych siatkarek MOSiR Dukla

Najmłodszy zespół siatkarek naszej 
sekcji wziął udział w turnieju mini piłki 
siatkowej w Krośnie. W zawodach wzięło 
udział 19 dwuosobowych drużyn z Kro-
sna, Wieliczki oraz dwa zespoły z Dukli. 
Dla Karoliny Szczepanik, Zuzanny 
Maślanki, Adrianny Kowalskiej i Anity 
Olszyk był to pierwszy turniej, w którym 
mogły rywalizować z rówieśniczkami. 

Pomimo początkowego stresu z każ-
dym kolejnym spotkaniem dziewczyny 
nabierały pewności i pokazały się z bardzo 
dobrej, siatkarskiej strony. Ostatecznie dru-
żyna MOSiR Dukla1 (Zuzanna Maślanka, 
Karolina Szczepanik) zakończyły turniej 
na miejscu V, a zespół MOSiR Dukla2 
(Anita Olszyk, Adrianna Kowalska) na 
miejscu VI. Zwyciężyła drużyna Karpaty 

MOSiR Krosno1, przed MKS MOS Wie-
liczka1, Karpaty MOSiR Krosno5 i MKS 
MOS Wieliczka 3. 

Dla naszych siatkarek była to dosko-
nała okazja do sportowej rywalizacja  
a także do przygotowania do ruszają-
cego już niebawem cyklu turniejów 
Kinder+Sport.
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Udany debiut na siatkarskich 
parkietach młodych siatkarek 
MOSiR Dukla

nocnej państwa; głównie na odcinku gra-
nicy zachodniej od Świnoujścia do granicy 
z Czechosłowacją. Na tym odcinku wykry-
wały i przechwytywały cele powietrzne 
jednostki Armii Czerwonej. Wybrzeże Mo-
rza Bałtyckiego od Świnoujścia do Ustki 
ochraniały jednostki sił powietrznych 
radzieckiej Floty Morskiej. Wykrywanie 
obcych celów nad tym obszarem wyko-
nywano przy pomocy radzieckich stacji 
radiolokacyjnych rozmieszczonych w re-
jonie Świnoujścia i Kołobrzegu. Wybrzeże 
Morza Bałtyckiego od Ustki do wschodniej 
granicy państwa ochraniały jednostki lotni-
cze Wojska Polskiego. W kwietniu 1949 
roku Minister Obrony Narodowej podjął 
decyzję o zorganizowaniu Grupy Orga-
nizacyjno-Przygotowawczej Dowództwa 
Obrony Przeciwlotniczej. Grupa ta we 
wrześniu 1949 roku przystąpiła do opraco-
wania planu organizacji sieci posterunków 
obserwacyjno-meldunkowych i łączności 
na obszarze kraju. W listopadzie 1949 
roku utworzono w Pyrach koło Warszawy 
Główny Posterunek Obserwacyjno-Mel-
dunkowy, a pierwszymi ogniwami systemu 
wykrywania były powołane w 1950 roku 
pododdziały obserwacyjno-meldunkowe. 
Fundamentem tworzonego systemu ob-
serwacyjno-meldunkowego na obszarze 
kraju były trzy bataliony obserwacyjno-
-meldunkowe. Zbudowany początkiem lat 
pięćdziesiątych system obserwacyjno-mel-
dunkowy w swoim pierwotnym kształcie 
przetrwał do połowy 1952 roku. Poste-
runki tego systemu były oddalone od siebie  
o 8–10 kilometrów, na głębokości 10-12 
kilometrów i tworzyły kompanijne rejony 
obserwacyjno-meldunkowe o szerokości 
około 60 kilometrów i głębokości do 30 ki-
lometrów, albo batalionowy rejon o szero-
kości 80 kilometrów i głębokości 60 kilo-
metrów. Jedynymi środkami technicznymi 
na ich wyposażeniu były stoliki kursowe, 
lornetki, dwa aparaty telefoniczne AP-48, 
busola, zegar-budzik i pięć kilometrów ka-
bla telefonicznego. We własnym zakresie, 
w razie potrzeby, żołnierze wykonywali 
drewnianą wieżę, dół nasłuchowy i schron. 
Aparat telefoniczny na wieży był na stale 
podłączony do najbliższego, dyżurującego 
całodobowo urządzenia pocztowo-tele-
graficznego. Drugi aparat, zainstalowany 
w pomieszczeniu funkcyjnym, był podłą-
czony równolegle z aparatem głównego 
obserwatora. Czuwał przy nim dyżurny 
pomieszczenia. Prowizoryczne linie telefo-
niczne z biegiem czasu zostały zastąpione 
liniami na stałych podbudowach. Służba na 
stanowiskach obserwatora i dyżurnego po-
mieszczenia była pełniona przez całą dobę, 
na trzy zmiany. Obserwacja wzrokowa na 
posterunkach była prowadzona całodo-
bowo, bez względu na porę dnia oraz stan 

pogody. Wieże i punkty obserwacyjne nie 
miały zadaszenia, obudowa gniazda się-
gała ramion obserwatora. 

 W 1952 roku system obserwacji wzro-
kowej został wsparty przez radiolokacyjny 
system wykrywania i naprowadzania. 
W większości przypadków meldunki  
z posterunku przesyłano nadal polowymi 
liniami telefonicznymi na pocztę, do stacji 
kolejowej lub placówki resortu spraw we-
wnętrznych. Stamtąd na hasło „Powietrze” 
w systemach telefonicznej łączności resor-
towej meldunek docierał na stanowisko 
dowodzenia kompanii, a następnie na SD 
batalionu i dalej do Głównego Posterunku 
Obserwacyjno-Meldunkowego w Pyrach. 
Tam też trafiały meldunki z Wojsk Ochrony 
Pogranicza, Marynarki Wojennej i okrę-
gów wojskowych, które posiadały własną 
sieć posterunków obserwacji wzrokowej. 

 Według wydanej w latach pięćdzie-
siątych instrukcji OPL, posterunki miały 
być oddalone ok 3-5 km „w pionie” od 
granicy (w głąb terytorium Polski), a od-
ległość między obiektami „w poziomie” 
miała wynosić około 8-10 kilometrów.  
W marcu 1951 roku w Chorzowie, na bazie 
2. kompanii 31. batalionu obserwacyjno-
-meldunkowego rozpoczęto formowanie 
25. batalionu obserwacyjno-meldunko-
wego (bobs.-meld. JW 1254) o stanie 634 
wojskowych i 2 cywilnych pracowników 
kontraktowych. Dowódcą oddziału został 
wyznaczony porucznik Józef Rogoziński. 
Wiodącym zadaniem jednostki było pro-
wadzenie rozpoznania poprzez wzrokowe 
posterunki obserwacyjno-meldunkowe 
usytuowane w jednej linii w południowym 
obszarze kraju, przy granicy czechosło-
wackiej, na rubieży: Koźle, Ustroń, Nowy 
Targ, Krynica, Wisłok Wielki, Smolnik, 
Ustrzyki Dolne. Poszczególne kompanie 
batalionu rozmieszczono następująco:
1) Koźle (dowódca – por. Piotr 

Sidorczyk); 
2) Pszczyna (dowódca – ppor. Typiński);
3) Nowy Targ (dowódca – ppor. 

Pawłowski); 
4) Jasło (dowódca – ppor. Wojtyga).

 
Wiosną 1952 roku batalion osiągnął 

gotowość bojową i został włączony do 
systemu obserwacyjno-meldunkowego, 
obsługując 60 posterunków obserwacji 
wzrokowej. Rubież południowa, od Mu-
szyny do wschodniej granicy nad Sanem, 
była dozorowana przez kompanię jasielską 
w składzie 14 posterunków: Wysowa, Ko-
nieczna, Ożenna, Polany, Barwinek, Wola 
Wyżna, Radoszyce, Łupków, Maniów, 
Liszna, Wetlina, Wołosate, Smolnik-Stu-
posiany i Czarna Dolna. Sztab batalionu 
przenoszono kolejno do Gliwic, Bytomia 

i Zabrza. W 1954 roku dowódcą batalionu 
został kpt. Henryk Seroka. 

 W rezultacie znacznego wysiłku or-
ganizacyjnego i ekonomicznego, w latach 
1950-1952, utworzono system, który był  
w Wojsku Polskim podstawowym ele-
mentem wykrywania i powiadamiania  
o sytuacji w przestrzeni powietrznej kraju. 
Wiosną 1952 roku system ten dysponował 
podwójną linią posterunków wzdłuż mor-
skiej i zachodniej granicy kraju oraz jedną 
linią wzdłuż granicy południowej i wokół 
Warszawy. Od strony granicy wschod-
niej nie było natomiast zorganizowanego 
podobnego systemu obserwacyjno-mel-
dunkowego. Łącznie system w kraju 
obejmował około 150 posterunków obser-
wacyjno-meldunkowych i 16 posterunków 
zbierania i opracowania informacji na 
stanowiskach dowodzenia (SD) kompanii 
i batalionów.

 Mała skuteczność tak zorganizowanego 
systemu obserwacyjno-meldunkowego 
wymusiła jego reorganizację. W 1954 roku 
nastąpiło połączenie Dowództwa Wojsk 
Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju 
i Dowództwa Wojsk Lotniczych, w Do-
wództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Prze-
ciwlotniczej Obszaru Kraju. Utworzenie 
tego Dowództwa wynikało głównie z po-
stępu technicznego systemu obserwacyjno-
-meldunkowego i zapoczątkowało prze-
chodzenie na metodę radiolokacji. W lipcu 
1955 roku 14. spobsmeld przebazowano 
do Krakowa-Rakowic. Zmiana dyslokacji 
była podyktowana koniecznością zbliżenia 
pułku do jednostek lotniczych 7. Dywizji 
Lotnictwa Myśliwskiego oraz połączenia 
stanowisk dowodzenia, co miało zapew-
nić dowódcom obu jednostek szybsze 
podejmowanie decyzji oraz poprawić wa-
runki pracy bojowej. W latach 1955-1956 

2. miejsce na Halowym 
Turnieju Piłki Nożnej 
Orlików

Udany występ zaliczyli zawodnicy naszej sekcji z rocznika 2010 na turnieju 
halowym w Krościenku Wyżnym. Chłopcy rozegrali pięć spotkań, w których 
to cztery razy zwyciężyli a raz zeszli z boiska pokonani. Solidna gra w obronie  
i skuteczność w ataku przełożyły się na ostateczny wynik w zawodach.

Klasyfikacja końcowa:
1. Wisłok Krościenko Wyżne I
2. MOSiR Dukla
3. Orzeł Pustyny
4.Wislok Krościenko Wyżne II
5. Kotwica Korczyna
6. LKS Izdebki
Wyniki MOSiR Dukla:
MOSiR Dukla – ŁKS Izdebki 3-2 (Szopa x 2, Kania)
MOSiR Dukla – Wisłok Krościenko Wyżne II 6-0 (Szopa x 3, Potyra x 3)
MOSiR Dukla – Wisłok Krościenko Wyżne I 2-4 (Stec, Potyra)
MOSiR Dukla – Orzeł Pustyny 2-1 (Szopa, Potyra)
MOSiR Dukla – Kotwica Korczyna 1-0 (Szopa)
Indywidualne wyróżnienie w naszym zespole otrzymał Alan Zimny.
Naszą sekcje reprezentowali:
Potyra Adam, Kania Oliwier, Bożętka Kacper, Wróbel Kacper,  

Stec Łukasz, Zimny Alan, Szopa Stanisław, Grałek Maciej
Trener: Piotr Drozd
Dziękujemy kolegom z Krościenka Wyżnego za zaproszenie na zawody.

Piotr Drozd, fot. str. 14

Wyniki naszych drużyn  
(grano na czas po 9 minut na mecz):

MOSiR Dukla2 – Karpaty MOSiR Krosno1  11:18
MOSiR Dukla2 – MKS MOS Wieliczka4  23:13
MOSiR Dukla2 – MKS MOS Wieliczka7  41:15
MOSiR Dukla2Karpaty MOSiR Krosno9  32:15
MOSiR Dukla1 – MKS MOS Wieliczka1  20:16
MOSiR Dukla1 – Karpaty MOSiR Krosno3  23:24
MOSiR Dukla1 – Karpaty MOSiR Krosno8  26:15
MOSiR Dukla1 – MKS MOS Wieliczka6  40:12
MOSiR Dukla1 – Karpaty MOSiR Krosno1  10:18
MOSiR Dukla1 – Karpaty MOSiR Krosno5  16:17
MOSiR Dukla1 – MKS MOS Wieliczka2  17:15
MOSiR Dukla2 – MKS MOS Wieliczka1  9:21
MOSiR Dukla2 – Karpaty MOSiR Krosno4  17:14
MOSiR Dukla2 – MKS MOS Wieliczka3  9:16
MOSiR Dukla1 – MOSiR Dukla2  25:11

Damian Leśniak

„Chatka Puchatka” c.d.
Po montażu schroniska na placu w We-

tlinie, każdy element był ponumerowany, 
a następnie gotowa konstrukcja została 
rozebrana, tak by można było elementy 
jej przemieścić na połoninę. Dopiero tak 
przygotowana, została przetransporto-
wana na Przełęcz Wyżną, skąd dalej na 
Hasikową Skałę, osadzona następnie na 
fundamentach i ponownie złożona. Część 
materiałów budowlanych była dostarczona 
na szczyt drogą powietrzną, materiały 
porozbiórkowe zwożono po dostępnym 
szlaku drożnym. 

 Wykonawca oprócz podstawowych 
prac rozbiórkowych i montażowych ma 
wykonać także roboty budowlane zwią-
zane z niwelacją terenu pod farmę foto-
woltaiczną i w zakresie montażu instalacji 
elektroenergetycznych. Zaplanowano też 
podłączenie obiektu do sieci elektroener-
getycznej za pomocą podziemnego kabla 
(inwestycja Polskiej Grupy Energetycz-
nej). Dzięki temu w „Chatce Puchatka” 
będzie stała elektryczność, a nie z agregatu 

prądotwórczego ulokowanego dotychczas  
w sąsiednim drewnianym budyneczku. 
Przewidziano także zamontowanie kolek-
torów słonecznych, za pomocą których do-
starczana będzie ciepła woda. Nowe schro-
nisko zachowa dawny i surowy wygląd. 
Po remoncie znajdą się w nim toalety i 
nowy system ogrzewania, zasilany ciepłem  
z pieca na olej rzepakowy. Do tej pory 
budynek był opalany drewnem, a niekiedy 
węglem, które trzeba było transportować 
na górę. Z obiektu, w wydzielonej stró-
żówce, w dalszym ciągu będzie korzystało 
całodobowo Górskie Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe, służby medyczne, Straż 
Parku oraz automatyczny punkt meteorolo-
giczny, obsługujący jedną z trzech najwy-
żej położonych w polskich Karpatach stacji 
pomiarowych. Obecnie nie ma możliwości 
podejścia do schronu „Chatki Puchatka”, 
ani przejścia leśnym odcinkiem dawnego 
szlaku żółtego. Poza tym cały grzbiet Po-
łoniny Wetlińskiej jest udostępniony (szlak 
czerwony); jest to okazja do podziwiania 

Wieża obserwacyjna

okolicznych połonin z nieco innej per-
spektywy niż dotychczas. Czasowa zmiana 
przebiegu szlaku turystycznego, pozwoli 
na korzystanie przez turystów z tymcza-
sowej bacówki wzniesionej w sąsiedz-
twie końcem roku 2019, w której na czas 
przebudowy świadczona będzie namiastka 
usług turystycznych, zapewnianych do-
tychczas w „Chatce Puchatka”. 

Końcem lat czterdziestych XX wieku 
opracowano założenia dotyczące orga-

nizacji i rozbudowy wojskowego systemu 
obserwacyjno-meldunkowego, które zo-
stały zawarte w rozkazie Ministra Obrony 
Narodowej z 10 stycznia 1949 roku. Wpro-
wadzono wtedy obowiązek organizowania 
przez podległe MON służby, posterunków 
obserwacyjno-meldunkowych przy do-
wództwach wszystkich rodzajów wojsk, 
niektórych ministerstwach i instytucjach 
państwowych. Do czasu uruchomienia na 
terenie państwa własnego systemu obser-
wacji powietrznej, który był podstawowym 
elementem wykrywania i powiadamiania o 
sytuacji w przestrzeni powietrznej Polski, 
uzgodniono formy tymczasowego funkcjo-
nowania systemu obserwacyjno-meldun-
kowego wzdłuż granicy zachodniej i pół-
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Sroga zima w 1907 roku  
na dukielskich Łąkach

W lutym 2021 roku można było przy-
pomnieć sobie jak wygląda prawdziwa 
zima, w odróżnieniu od ubiegłorocznej 
(2019/2020). Ponad sto lat temu tygodnik 
wydawany każdej soboty w Krakowie pod 
redakcją Stanisława Lipińskiego – „Nowo-
ści Ilustrowane”, w numerze 10 z 9 marca 
1907 roku, na stronie 15 zamieścił artykuł 
pt. „Niesłychana zaspa śnieżna”. 

Na podstawie doniesień dukielskiego 
korespondenta prasowego, w artykule po-
dano, iż kończąca się wówczas zima dała 
się we znaki w różnych krajach; w tym  
i w Galicji, gdzie szczególnie w okolicach 
Krosna i Dukli zamiecie śnieżne przybrały 
nadzwyczajne rozmiary. Owym korespon-
dentem prasowym był doktor praw Ed-
mund Pągowski, który w 1903 roku jako 
auskultant został przydzielony do c. k. 
Wyższego Sądu Krajowego w Krakowie,  
z miejscem pełnienia służby w c. k. Sądzie 
Krajowym w Krakowie dla Galicji zachod-
niej. Po awansie na stopień adiunkta, został 
w roku 1904 przeniesiony do pełnienia 
służby sędziowskiej w Sądzie Powiatowym 
w Dukli. W 1908 roku Edmund Pągowski 
został przeniesiony na zajmowanym sta-
nowisku adiunkta w dukielskim sądzie, do  
c. k. Sądu Powiatowego w Krzeszowicach 
i opuścił Duklę. Wymieniony korespondent 
prasowy donosił o nieprawdopodobnych 
zaspach jakie nawiedziły dukielskie przed-
mieście – Łąki, na którym on zamieszki-

wał. Zapewne 
zimy wówczas 
były bardziej 
śnieżne i przy 
w i e j ą c y c h 
p o ł u d n i o w o -
- w s c h o d n i c h 
wiatrach dukiel-
skich powodo-
wało to osadza-
nie się śniegu 
przy pierwszej 
n a p o t k a n e j 
przeszkodzie, 
jaką stanowiły 
domy na przed-
mieściu Łąki.  
A może wcześniej w Krakowie takiej, jak 
ta w Dukli z 1907 roku, sędzia Pągowski 
zimy nie doświadczył. Dołączono do tego 
doniesienia trzy fotografie przesłane przez 
pana sędziego, obrazujące wymieniony 
epizod srogiej zimy. Pierwsze zdjęcie 
przedstawia grupę domów na przedmieściu 
Łąki zasypanych zupełnie śniegiem; drugie 
pokazuje grupę ludzi pracujących przy od-
śnieżaniu dachów domów w innym ujęciu 
tej samej lokalizacji przedmieścia. Jeden 
z domów zawiany był po dach i komin,  
i tylko parę otworów w wydrążonym 
tunelu dopuszczało światło do wnętrza 
mieszkań. Zaspa, w miejscu gdzie znajduje 
się kobieta z przodu tej fotografii, dosię-
gła czterech metrów i zupełnie przykryła 

Tytulatura numeru 10, z 9 marca 1907 roku, „Nowości Ilustrowanych”

Wycinek mapy katastralnej Dukli przedstawiający m.in. uliczkę „Na Łąkach” z przełomu XIX i XX wieku

stającą tam latarnię miejską. Mieszkający  
w tym domu krawiec musiał przez tydzień 
w porze dziennej świecić lampy naftowe, 
podobnie jak trzeba czynić to nocą, gdyż 
okna zasypane grubą warstwą śniegu nie 
dopuszczały światła dziennego, a żyw-
ność podawano do drzwi małym otworem 
wybitym w zaspie śnieżnej. Na trzecim  
i ostatnim zdjęciu przedstawiony jest 
dom w którym mieszkał sędzia Pągowski,  
w którym pomimo wysokiego parteru 
okna zasypane i zawiane były do połowy 
swej wysokości. W samym mieście Du-
kla, klęska żywiołowa nie przybrała tak 
wielkich rozmiarach jak na przedmieściu 
Łąki, chociaż też dała się we znaki. Na-
leży zauważyć, iż dzisiejszy przebieg 
ulicy Łąki w Dukli jest nieco odmienny od 
umiejscowienia ulicy „Na Łąkach” ozna-
czonej na starej mapie katastralnej Dukli 
z przełomu XIX i XX wieku, czyli odpo-
wiadającej wystąpieniu opisywanej klęski 
żywiołowej. Otóż dawna ulica Na Łąkach 
łączyła się z ulicą Węgierską (obecna ulica 
Kościuszki) przed budynkiem Magistratu,  
a po byłym budynku, który stał w miejscu 
w którym wzniesiono na przełomie lat pięć-
dziesiątych i sześćdziesiątych XX stulecia, 
budynek oznaczony nr 2 przy tej ulicy;  
w miejscu gdzie obecnie jest urządzona 
droga na zaplecze tego budynku, a wej-
ściem do współczesnej sali kinowej przy-
budowanej do Magistratu. Dalej ulica 
„Na Łąkach” przebiegała podobnie jak 
współczesna ulica Słowacka. Dzisiejsza 
ulica Łąki odpowiada innej, równoległej 
wówczas od strony południowej do ulicy 
„Na Łąkach” uliczce, oznaczonej wtedy 
numerem 1184. Traktu Węgierskiego 

wówczas jeszcze nie było; powstał w po-
łowie lat sześćdziesiątych XX stulecia. 
Okolice zawianych domostw na Łąkach, 
przedstawione na zdjęciach adiunkta Pą-
gowskiego, położone były w lokalizacji 
przed obecnym sklepem BIEDRONKA, 
a pobliskie wzgórze zasypane śniegiem – 
to wzgórze ponad budynkiem obecnego 
Liceum Ogólnokształcącego i Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, wówczas zu-
pełnie pozbawione roślinności krzaczasto-
-drzewnej, tak dzisiaj, po wstąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej i zaniechaniu ich do-
tychczasowej uprawy rolnej, ogarniające 
tereny podgórskie.

Opracował: Janusz Kubit

Opis pozostałych zdjęć na str. 23
1) Powyżej dachów zawiane śniegiem 

domy „Na Łąkach”, przedmieściu Dukli
2) Mieszkańcy Dukli odśnieżający dachy 

domów „Na Łąkach”
3) Dom w którym mieszkał sędzia Pągow-

ski; okna zasypane i zawiane śniegiem 
do połowy swej wysokości

4) Drewniana zabudowa Dukli zniszczona 
w wyniku działań wojennych 1914/1915

u dokończenie ze str. 17

„Chatka Puchatka”

przystąpiono do kolejnej reorganizacji 
oddziałów i systemu obserwacyjno-mel-
dunkowego, który został ostatecznie za-
stąpiony przez system radiolokacyjny. 14. 
samodzielny pułk obserwacyjno-meldun-
kowy (14. spobsmeld) powstał na bazie 25. 
batalionu obserwacyjno-meldunkowego. 
Wkrótce przystąpiono do rozbudowy sys-
temu i polepszania jego efektywności dzia-
łania, poprzez sukcesywne wprowadzanie 
do ugrupowania posterunków radiotech-
nicznych. Celem było zbudowanie systemu 
rozpoznania powietrznego opartego na ra-
diolokacji. Nastąpiło to w 1957 roku, wraz 
z rozformowaniem ostatniej kompanii ob-
serwacyjno-meldunkowej. Od tego czasu 
funkcjonowały już wyłącznie jednostki 
radiotechniczne. Dlatego wybudowane 
w 1955 roku budynki posterunków ob-
serwacyjno-meldunkowych, po zaledwie 
kilku miesiącach użytkowania, okazały się 
zbędne w nowym systemie wykrywania 
powietrznego.

 Bliźniacze z „Chatką Puchatka”, ist-
niało także w latach 1965-1977 schronisko 
na Łopienniku, zwane również „Chatką na 
Horodku”, położone na szczycie Horodka 
(889 m n.p.m.), na południe od szczytu Ło-
piennika (1069 m n.p.m.). Po opuszczeniu 

obiektu przez wojsko, zostało ono przejęte 
przez PTTK, które urządziło w nim samo-
obsługowy schron turystyczny. W 1965 
roku budynek zagospodarowało Zrze-
szenie Studentów Polskich z Warszawy, 
tworząc w nim schronisko z trzydziestoma 
miejscami noclegowymi, które nie było 
zelektryfikowane, a woda donoszona była  
z położonego poniżej źródła. Gospoda-
rzami schroniska byli kolejno: Witold Cy-
gan (do 1969 roku), Olgierd Łotoczko (do 
1973 roku) oraz Maciej Pytel. Schronisko 
zostało zamknięte przez sanepid latem 
1974 roku (z powodu braku wody i obec-
ności myszy oraz pcheł), po czym spłonęło 
w 1977 roku (istnieją hipotezy, że zostało 
celowo podpalone, kiedy gospodarza 
schroniska wezwano do leskiego SB). 

 Znane przejęte od wojska posterunki 
obserwacyjno-meldunkowe na terenie 
byłego województwa rzeszowskiego znaj-
dowały się, licząc od wschodu, w miejsco-
wościach: Wetlina (1220 m npm), Liszna 
(właściwie Dołżyca; w paśmie Łopiennika, 
pod szczytem Horodka 889 m npm), Wisłok 
Wielki (Ubycz 605 m m.n.m.), Jaśliska, 
Barwinek (Dział Tylawski 610 m npm), 
Polany (Jasieniów 629 m npm), Ożenna, 
(Czarne), Wysowa (Regetów-Rotunda 771 
m npm). Budynek w Ustrzykach Dolnych 
został przekazany PTTK z odrębnymi doku-
mentami również w 1956 roku. Na terenie 
obecnej Gminy Dukla istniały zatem dwa 
budynki, byłe posterunki obserwacyjno-
-meldunkowe; na Dziale Tylawskim i na 
Jasieniowie. Brak stałej opieki sprawowanej 
przez Oddział PTTK w Krośnie spowo-

dował, iż schrony turystyczne nie zostały 
trwale zagospodarowane, ponieważ znaj-
dowały się na szczytach i były oddalone od 
zamieszkałych miejscowości. Prezydium 
Zarządu Okręgu PTTK podjęło uchwałę 
aby zwrócić się do Zarządu Lasów Pań-
stwowych, ażeby leśnicy wykorzystali te 
obiekty na mieszkania robotników leśnych 
lub zbieraczy jagód. Starania podjęte w celu 
pozyskania chętnych dla zaopiekowania 
się tymi domkami nie przyniosły wyników, 
dlatego będąc wystawionym na niszczyciel-
skie żywioły sil natury i samego człowieka, 
zniszczały wkrótce i do dzisiaj pozostały 
po nich jedynie fotografie i resztki ruin 
podpiwniczeń. 

Opracował: Janusz Kubit na podstawie:
Zespół autorów: Bronisław Peikert 

(przewodniczący zespołu), Zbigniew Ku-
śmierek (redakcja naukowa), Jan Ginowicz, 
Adolf Stachula, Kazimierz Walkowiak, 60 
lat wojsk radiotechnicznych. Zarys historii, 
Szefostwo Wojsk Radiotechnicznych Sił 
Powietrznych, Warszawa 2011;

Andrzej Wesół, Schroniska – widma -  
z kart historii zagospodarowania turystycz-
nego Beskidu Niskiego i Bieszczadów 
(część I), Wędrowiec Małopolski nr 35, 
Rzeszów sierpień 2018, ss. 62-72;

Materiały informacyjne Bieszczadz-
kiego Parku Narodowego

Zdjęcia ze zbiorów: 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 

Biura Turystyki Kulturowej PAWUK  
w Zagórzu, Oddziału PTTK Rzeszów, To-
masza Olszewskiego

Straciła panowanie nad autem i jazdę zakończyła na boku
Do zdarzenia doszło w poniedziałek 22 lutego po godz. 5 rano w miejscowości 

Wietrzno.
Kierująca samochodem marki Opel Meriva, jadąc w kierunku Zręcina na śliskiej na-

wierzchni straciła panowanie nad pojazdem. Samochód wypadł z drogi, zatrzymując się 
na boku.

Na miejsce wezwani zostali strażacy z JRG PSP Krosno i OSP Równe, zespół ratow-
nictwa medycznego i policjanci z drogówki.

Kobieta podróżowała sama, na szczęście nic się jej poważnego nie stało.

Wydarzyło się w naszej gminie
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Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Prawo przy porannej kawie ...

ciąg dalszy na str. 22u 

Łowiectwo i ekologiaW pasiece

Leczenie czerwiem pszczelim
O apiterapii słyszał już prawie każdy. 

Przypomnę tylko, że ta dziedzina nauki 
zajmuje się zastosowaniem produktów 
pszczelich takich jak miód, propolis, 
mleczko pszczele, pyłek kwiatowy oraz 
pierzga w leczeniu. Wykorzystuje rów-
nież wydzieliny pszczół w tym mleczko 
pszczele, jad i wosk. Jednak mało kto 
słyszał, że apiterapia wykorzystuje czerw 
pszczeli. Nas Polaków po prostu szokuje 
wykorzystywanie larw pszczelich w ja-
kimkolwiek celu. Mianem czerwiu określa 
się postać rozwojową pszczół od wyklu-
cia z jaja aż do uzyskania postaci owada 
doskonałego. W Nepalu czerw pszczoły 
skalnej jest uważany za rarytas kulinarny.  
W Afryce również spożywa się larwy 
pszczół. Jednak my Europejczycy czujemy 
niemalże wrodzony opór do spożywania 
tego typu pokarmu. Wracając do wykorzy-
stywania czerwiu pszczelego w apiterapii 
pragnę zaznaczyć, że ze względów gospo-
darki pasiecznej wykorzystuje się czerw 
trutowy. Trutnie to samce pszczele poja-
wiające się w ulu okresowo, jak rodzina jest  
w pełni rozwoju i jest zdolna do wydania 
roju. „Kosztują” one rodzinę pszczelą a ich 
jedyne zadanie to zapłodnić matkę pszczelą. 
Po wykonaniu zadania truteń musi umrzeć. 

Wynicowanie aparatu kopulacyjnego 
wiąże się z takim wysiłkiem, że truteń po 
kopulacji umiera. Najlepszy wiek larw do 
ich pozyskania to od 8 do 11 dnia życia. 
Masa jednej larwy w tym czasie to około 
280 do 360 mg. Larwy pszczele bardzo 
szybko ulegają procesowi gnilnemu więc 
należy je przerobić do 24 godzin od wyjęcia  
z ula. W tym celu poddaje się je suszeniu  
w temperaturze od 70 do 75 stopni Celsju-
sza w suszarkach z obiegiem powietrza lub 
w urządzeniach potrafiących zmniejszyć 
ciśnienie w temperaturze 40 stopni Cel-
sjusza. Następną metodą konserwacji larw 
trutowych to zalanie ich 40 procentowym 
alkoholem etylowym w proporcji jeden do 
jednego. Kolejny sposób to utworzenie ho-
mogenatu z dodatkiem miodu o stężeniu od 
1 do 5 procent miodu. Taka postać czerwiu 
przydaje się do spożycia przez 6 miesięcy. 
Pozostałe metody wymagają sprzętu spe-
cjalistycznego jak przechowywanie w tem-
peraturze minus 196 stopni Celsjusza. Taka 
metoda pozwala przechowywać czerw  
w stopniu nienaruszonym przez wiele lat. 
Czerw trutowy wykorzystuje się z do-
brym i potwierdzonym naukowo skutkiem  
w leczeniu i wspomaganiu leczenia chorób 
psychicznych i nerwicy neurastenicznej 

oraz nerwicy depresyjnej. Przy tym nie za-
uważono żadnych skutków ubocznych po-
dawania leku. W grupie dzieci z opóźnie-
niem neuropsychomotorycznym, również 
otrzymano pozytywne wyniki. Produkty 
lecznicze z czerwiu mają także zauważal-
nie dobry wpływ podczas wspomagania 
leczenia niepłodności u mężczyzn. 

Przeciwskazania do stosowania leków 
otrzymanych z czerwiu trutowego mają 
osoby uczulone na mleczko pszczele, jad 
pszczeli. Osoby chore na astmę, chorobę 
Addisona i wypryski alergiczne. 

Umorzenie postępowania administracyjnego
Zgodnie z §1, gdy postępowanie  

z jakiejkolwiek przyczyny stało się bez-
przedmiotowe w całości albo w części, 
organ administracji publicznej wydaje 
decyzję o umorzeniu postępowania odpo-
wiednio w całości albo w części. 

Decyzja o umorzeniu postępowania 
w całości nie rozstrzyga merytorycznie 
sprawy – wydanie takiej decyzji zamyka 
drogę do konkretyzacji praw lub obo-
wiązków stron i kończy bieg postępowa-
nia w określonej instancji administracyjnej 
(wyrok w Szczecinie z 5 września 2002 r., 
SA/Sz 3020/00). Umorzenie postępowa-
nia w części oznacza natomiast zniesienie 
jedynie części postępowania i w żadnym 
stopniu nie ogranicza kompetencji or-
ganu do rozstrzygnięcia sprawy w po-
zostałym zakresie. Nie dotyczy to jednak 

umorzenia postępo-
wania na wniosek strony, które może być 
umorzone jedynie w całości. 

Bezprzedmiotowość postępowania 
oznacza, że brak jest któregoś z elementów 
materialnego stosunku prawnego, a wobec 
tego nie można wydać decyzji załatwiają-
cej sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do 
istoty (wyrok NSA z 27 stycznia 1998 r., 
I SA/Łd 1025/96). W orzecznictwie wska-
zuje się także, iż do bezprzedmiotowości 
postępowania dochodzi wówczas, gdy 
postępowanie zostało wszczęte i toczy się 
w sprawie, która nie jest sprawą z zakresu 
administracji publicznej w rozumieniu art. 
1 pkt 1 kodeksu.

Okoliczności stanowiące podstawę do 
umorzenia postępowania mogą pojawić się 
zarówno przed wszczęciem postępowa-

nia, jak i w jego trakcie. Dla przykładu, 
zmiana przepisów prawa materialnego  
w toku postępowania administracyjnego, 
między wydaniem decyzji w I instancji  
a rozpatrzeniem odwołania, zobowiązuje 
organ odwoławczy do uwzględnienia no-
wego stanu prawnego. Jeżeli zatem nowe 
przepisy nie dopuszczają możliwości 
wydania decyzji w sprawach określonego 
rodzaju, to organ odwoławczy powinien 
uchylić zaskarżoną decyzję i umorzyć po-
stępowanie (wyrok SN z 7 maja 2002 r., III 
RN 59/01).

Śmierć strony prowadzi do bezprzed-
miotowości postępowania jedynie wów-
czas, gdy przedmiotem postępowania są 
uprawnienia i obowiązki o charakterze 
osobistym, nierozerwalnie związane  
z osobą strony. W innych przypadkach 
w miejsce zmarłej strony wstępują jej 
spadkobiercy, wezwani przez organ do 
udziału w postępowaniu. Nie prowadzi do 
bezprzedmiotowości postępowania także 
śmierć strony, która nie złożyła wniosku o 
wszczęcie postępowania.

 Postępowanie należy także umorzyć, 
gdy w toku postępowania okaże się, 
że osoba, której żądanie spowodowało 
wszczęcie postępowania, nie legitymuje 
się interesem prawnym. Gdy w chwili 
złożenia wniosku o wszczęcie postępowa-
nia nie można precyzyjnie ustalić, czy pod-
miot występujący z żądaniem posiada, czy 

nie posiada przymiotu strony w rozumieniu 
art. 28 k.p.a., należy w toku postępowania 
administracyjnego wyjaśnić wszelkie 
wątpliwości dotyczące interesu prawnego 
po stronie wnoszącego podanie. W przy-
padku, gdy okaże się, iż wnoszący żądanie 
nie dysponuje owym interesem prawnym, 
wtedy wszczęte postępowanie musi zostać 
umorzone.

Umorzenie postępowania na podstawie 
art. 105 § 1 k.p.a. jest więc obligatoryjne. 
Natomiast w myśl § 2 art. 105 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, organ 
administracji publicznej może umorzyć 
postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, 
na której żądanie postępowanie zostało 
wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne 
strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z in-
teresem społecznym.

Ocena wniosku o umorzenie postępo-
wania pozostawiona została w tej sytuacji 
uznaniu organom administracji. Uznanie 
administracyjne charakteryzuje się tym, 
iż organ administracji publicznej ma 
możliwość wyboru pozytywnego lub ne-
gatywnego dla strony rozstrzygnięcia. Jed-
nakże wybór ten poprzedzać ma należyte 
zgromadzenie i zanalizowanie materiału 
dowodowego, prawidłowe ustalenie stanu 
faktycznego i przeprowadzenie wniosko-
wania opartego na zasadach logicznego 
rozumowania i doświadczenia życiowego.

Przez użyte w komentowanym przepi-
sie sformułowanie „nie sprzeciwiają się 
temu inne strony” nie należy rozumieć 
oświadczenia woli pozostałych stron 
wyrażające aprobatę na umorzenie postę-
powania. Brak sprzeciwu oznacza, że na 
zapytanie organu wystarczy, iż strona nie 
udzieli odpowiedzi, czyli nie sprzeciwi 
się umorzeniu postępowania, nie musi od 
razu wyraźnie oświadczać, że również żąda 
umorzenia postępowania. O okoliczności 
zażądania przez wnioskodawcę umorzenia 
postępowania oraz o możliwości wniesie-
nia sprzeciwu pozostałe strony muszą być 
przez organ poinformowane. Względy 
szybkości postępowania przemawiają też 
za tym, by przy okazji organ wyznaczył 
stronom termin do ewentualnego wniesie-
nia sprzeciwu.

Dodatkowo, interes społeczny jest  
w tym paragrafie przeciwstawiany inte-
resowi strony żądającej umorzenia, albo-
wiem stanowi on przesłankę uniemożli-
wiającą spełnienia jej żądania. Ewentualne 
stwierdzenie tej przesłanki zależeć będzie 
od możliwość skonkretyzowania, o jaki 
interes społeczny chodzi i wykazania, że 
jest on w konkretnej sprawie na tyle ważny 
i znaczący, by uzasadniać ograniczenie 
uprawnień indywidualnych (wyrok SN  

 Celem postępowania administracyj-
nego jest załatwienie sprawy przez wyda-
nie decyzji rozstrzygającej ją co do istoty, 
zatem temu powinna służyć działalność 
orzecznicza administracji. Jednak cel ten 
nie zawsze może być osiągnięty z różnego 
rodzaju przyczyn. Wskazać należy, że w 
postępowaniu administracyjnym może 
nastąpić chwilowy zastój postępowania, 
powodujący jego zawieszenie, albo też 
zastój trwały i ostateczny, wyrażający się  
w umorzeniu postępowania, które trakto-
wane jest jako środek ostateczny, niweczący 
dotychczasowe wyniki postępowania.

W art. 105 Kodeksu postępowania 
administracyjnego zawarto dwa powody, 
dla których można umorzyć postępowanie 
administracyjne. 

Czerw pszczeli

Liczby w służbie manipulacji
W mediach społecznościowych poja-

wiła się informacja, że oto myśliwi poka-
zali swoje plany łowieckie - zamierzają 
uśmiercić 1,5 mln zwierząt. Na osobach 
niezwiązanych z łowiectwem taka liczba 
może zrobić wrażenie. 

Dane liczbowe można zaprezentować 
w dowolny sposób, również taki, który bę-
dzie przeinaczał fakty lub nie do końca opi-
sywał rzeczywistość. Wszystko zależy od 
intencji prezentującego. Pseudoekolodzy 
często wykorzystują dane bezwzględne,  
a to w celu porażenia nas wielkością liczb. 
Tymczasem tylko zaprezentowanie danych 
względnych, a więc zestawionych z in-
nymi, służy prawdzie.

Dlaczego pseudoekologów nie oburza 
wielkość rolniczej produkcji zwierzęcej? 
Bo łatwiej atakować tych mniejszych  
i słabszych. W Polsce co roku ubija się po-
nad 2 mln sztuk bydła, 23 mln sztuk trzody 
chlewnej i ponad 1,2 mld sztuk drobiu.

Liczba 1,5 mln jest bez znaczenia, je-
żeli nie zostanie zestawiona z liczebnością 
populacji zwierząt łownych. Wielkość 
odstrzału zwierzyny planuje się w oparciu 
o zasady gospodarowania ich populacjami 
określonymi przez Naczelną Radę Ło-
wiecką. Ustalając poziom pozyskania w 
rocznym planie łowieckim, bierze się pod 
uwagę optymalne zagęszczenie. W popula-
cjach ustabilizowanych wielkość odstrzału 
jest równa lub zbliżona przyrostowi zreali-
zowanemu, a w populacjach przegęszczo-
nych większa. Jeżeli zinwentaryzowane 
zagęszczenie jest mniejsze od minimal-
nego, które umożliwia gospodarowanie da-
nym gatunkiem, to odstrzał może zostać w 
ogóle wstrzymany. W wielu kołach tak się 
dzieje w odniesieniu do zająca i kuropatwy.

Generalnie gospodarowanie zwierzyną, 
jak i każdym innym odnawialnym zasobem 
przyrody, polega na zabezpieczeniu ciągło-
ści. Nikomu nie zależy na tym, by, jak to 

mówią pseudoekolodzy, ,,wybić wszystko, 
co się rusza”. Gdyby tak było, to po co 
wszystkie inwentaryzacje i planowanie? 
Na przykład u jeleniowatych zrealizowany 
odstrzał wynosi od 20 do 40% wiosennego 
stanu populacji. Jest to wartość bezpieczna 
dla trwania i rozwoju gatunku. Sumaryczny 
plan pozyskania wykazuje z roku na rok 
trend rosnący, co dla osób samodzielnie 
myślących powinno być uspokajające, bo 
oznacza to, że i zwierząt jest coraz więcej. 

Jeszcze warto przedstawić porównania 
międzynarodowe. Czy te 1,5 mln zwierząt 
zaplanowanych do pozyskania pozwala 
uznać, że w Polsce strzela się więcej niż 
w innych krajach i należy się tym bul-
wersować? W czterokrotnie mniejszych 
Czechach odstrzał jest na poziomie ponad 
1,2 mln sztuk zwierzyny – wykonanie,  
a nie plan. U Niemców, a więc w kraju 
większym od nas o 14%, pozyskuje się 
około 4 mln zwierząt. W Hiszpanii, więk-
szej od Polski o 60%, prawie 20 mln sztuk. 

Na podstawie artykułu z ,,Łowca 
Polskiego’’

opracował Bartosz Szczepanik

https://sip.lex.pl/#/document/521787294?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/521784353?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/520150808?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/520150808?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(28)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(105)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(105)&cm=DOCUMENT
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Prawo przy porannej kawie
Sroga zima w 1907 roku na dukielskich Łąkach

Zima w Dukli w 2021 roku

„Jeśli czegoś chcesz znajdziesz sposób, 
     jeśli nie chcesz znajdziesz powód.”

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

Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł
A-4 250 60 600 150

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

W krainie rondla i patelni

Smacznego!

Dukla - ul. Kościuszki

Zasypane samochody przy Urzędzie Miejskim w Dukli Kolejka tirów przez Duklę Fot. kbr

Dukielski rynek w śniegu

Burak ćwikłowy to kopalnia cennych pierwiastków. Zawiera także witaminy: 
A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, C, ponadto pierwiastki: żelazo, potas (tylko 2 bu-
raki to az 528 mg potasu), magnez, wapń, fosfor, miedź, chlor, fluor, cynk, bor, lit, 
molibden, mangan, kobalt, zawiera również cukry, białka, bioflawonoidy, karoten , 
betaninę, kwas foliowy, kwas jabłkowy, cytrynowy, szczawiowy, nikotynowy, anto-
cyjany i błonnik. Betacyjany, nadające burakowi barwę czerwoną pełnia ważną role 
w profilaktyce antyrakowej. Dzięki dużej zawartości potasu obniża ciśnienie tętnicze 
i zapobiega chorobom serca, ma również działanie oczyszczające wątrobę, jest dobry 
na odchudzanie, bo zawiera duże ilości błonnika, daje uczucie sytości i przyspiesza 
przemianę materii. Dlatego też jedzmy jak najwięcej buraków ćwikłowych, z pewno-
ścią wyjdzie nam to na zdrowie. Dzisiaj podaję przepis na:

Carpaccio z buraków
Składniki na 2 porcje:
• 2 upieczone buraki w skórce
• garść rukoli lub roszponki
• garść orzechów włoskich
• kawałek parmezanu  

(sera owczego twarogowego lub 
innego)

Sos winegret:
• 1 łyżka soku z cytryny (lub octu bal-

samicznego, tutaj polecam z czerwo-
nego wina)

• 3 łyżki oliwy z oliwek
• sól, pieprz
Sposób przygotowania:

1. Buraki obrać i pokroić na bardzo cienkie plastry. Ułożyć je na dwóch dużych 
talerzach.

2. Umytą i osuszoną sałatę rozłożyć na burakach.
3. Orzechy podprażyć na suchej patelni, aż zaczną pachnieć. Pozostawić do ostygnię-

cia, a następnie posiekać.
4. Parmezan zetrzeć na cienkie, szerokie plastry (np. na bocznej ściance tarki przezna-

czonej m.in. do szatkowania ogórka). Ser rozłożyć na sałacie. Posypać orzechami.
5. Przygotować sos. W misce wymieszaj sok z cytryny z solą i pieprzem. Dodać 

oliwę. Mieszać energicznie, najlepiej trzepaczką, aż składniki się połączą. Sosem 
polać carpaccio.

1

2

3

4

w wyroku z dnia 18 listopada 1993 r., III 
ARN 49/93). Wniesienie przez którąkol-
wiek ze stron sprzeciwu wyklucza możli-
wość umorzenia postępowania.

Przepis ten ma zastosowanie do postę-
powań administracyjnych, które mogą być 
prowadzone także z urzędu, a w przypadku 
postępowań prowadzonych tylko na wnio-
sek przepis ten może być stosowany wy-
łącznie wówczas, gdy wniosek o wszczęcie 
postępowania został złożony przez więcej 
niż jeden podmiot, a sprzeciw pochodzi od 
jednego z pozostałych wnioskodawców. 
Jeżeli bowiem jedyny wnioskodawca 
cofa wniosek i wnosi o umorzenie po-
stępowania, które może być wszczęte  
i prowadzone tylko na wniosek, to wów-
czas ma zastosowanie art. 105 § 1 k.p.a., 
to jest zachodzi obiektywna przeszkoda – 
brak wniosku – do dalszego prowadzenia 
postępowania administracyjnego i musi 
być ono umorzone (wyrok NSA z 26 wrze-
śnia 2001 r., V SA 381/01, wyrok NSA z 26 
stycznia 2016 r., II OSK 1363/14).

Jak podkreślił NSA w Katowicach  
w wyroku z 16.12.1996 r., SA/Ka 2493/95, 
„Procedura administracyjna nie przewiduje 
miejsca dla decyzji o odmowie umorzenia 
postępowania”, w razie bowiem uzna-
nia przez organ administracji publicznej,  
że przesłanki wymienione w komentowa-
nym przepisie nie zostały spełnione, jest on 
obowiązany kontynuować postępowanie 
i rozstrzygnąć sprawę co do jej istoty.

Natalia Belcik 
Radca prawny

https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(105)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/520172613?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/522127771?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/520122663?cm=DOCUMENT
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Walentynkowa Cergowa
Wieża widokowa na górze Cergowej z lotu ptaka

Na szczycie góry Cergowej 14 lutego

Serduszko w siatce 
zabezpieczającej  
na wieży widokowej

Fot. Maria Walczak

Wieża widokowa na górze Cergowej

Lawiny na Cergowej.Fragment tegorocznego 
zsuwu na stoku góry. Fot: Dominik Jagieła
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