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„Im wyżej szybujemy, tym mniejsi wydajemy się tym, 
którzy nie potrafią latać”

(Friedrich Nitzsche)

Złota myśl:Boisko sportowe  
w Głojscach otwarte

18 czerwca 2021 roku w godzinach 
popołudniowych odbyło się oficjalne 
otwarcie wielofunkcyjnego boiska 
sportowego przy Szkole Podstawowej 
w Głojscach. Budowa boiska wraz  
z niezbędną infrastrukturą techniczną 
(instalacje deszczowe, odwodnienie 
liniowe), ciągami pieszymi i ogro-
dzeniem została zakończona jeszcze 
pod koniec ubiegłego roku. Pandemia 
i zdalna nauka spowodowały, że ofi-
cjalne otwarcie boiska przesunęło się  
o ponad pół roku.

W piątek, 18 czerwca na placu 
przed szkołą w Głojscach dyrektorka 
szkoły Elżbieta Knap przywitała przy-
byłych na otwarcie gości: zastępcę bur-
mistrza Dukli Łukasza Piroga wraz ze 
współpracownikami, przedstawicielkę 
Kuratorium Oświaty w Krośnie Lu-

cynę Opoń, dyrektorów szkół i przed-
szkola z gminy Dukla, radną powiatu 
krośnieńskiego Józefę Winnicką –
Sawczuk, sołtysa wsi Andrzeja Kusza, 
przewodniczącą Rady Rodziców Ilonę 
Kłosowską, uczniów i rodziców. Pani 
dyrektor przedstawiła krótko historię 
powstania boiska sportowego i bardzo 
gorąco dziękowała władzom samorzą-
dowym za sfinalizowanie tej, tak bar-
dzo potrzebnej dla szkoły, a także dla 
całej społeczności Głojsc inwestycji. 

W programie otwarcia był występ 
artystyczny w wykonaniu przedszko-
laków i uczniów szkoły. Ponieważ rok 
2021 to rok olimpijski, mottem wy-
stępów artystycznych była olimpiada  
i sport, co znakomicie komponowało 
się z otwieraną inwestycją. W pro-
gramie wzięły udział czterolatki, pię-
ciolatki i sześciolatki, dzieci z klasy 

III, V, VII i VIII. Po występach arty-
stycznych zastępca burmistrza Dukli 
zaniósł „ogień olimpijski” wraz z panią 
dyrektor i zapalił znicz przy boisku. 
Po zapaleniu ognia nastąpiło oficjalne 
otwarcie boiska, poprzez symboliczne 
przecięcie wstęgi i poświęcenie przez 
ks. Janusza Kuniora proboszcza para-
fii Głojsce. Spotkanie zakończyło się 
poczęstunkiem, przygotowanym przez 
panie z Rady Rodziców, była także 
wata na patyku i popcorn, z czego naj-
więcej radości miały dzieci.

Krystyna Boczar-Różewicz

Zaproszeni goście

Pani dyrektor Elżbieta Knap i zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg  
z „olimpijskim ogniem” 

Symboliczne otwarcie boiska
Fot. kbr

Występy przedszkolaków

24 lata temu - 
kanonizacja  

św. Jana z Dukli
24. rocznica pobytu Jana Pawła II  
w Dukli i kanonizacji św. Jana z Dukli

W tym roku obchodziliśmy 24. rocznicę pielgrzymki Ojca 
Świętego Jana Pawła II do Dukli i kanonizacji duklanina naszego 
największego rodaka św. Jana z Dukli. Przez te dwadzieścia cztery 
lata wydarzyło się bardzo wiele. Ojciec Święty Jan Paweł II po 
swojej śmierci 2 kwietnia 2005 roku szybko został beatyfikowany 
na błogosławionego, a 27 kwietnia 2014 roku został kanonizo-
wany na Świętego na Placu Świętego Piotra w Watykanie. Dukla 
przyjmując tak znamienitego Gościa znalazła się wśród 118 Miast 
Papieskich w Polsce, tj. miast które odwiedził w czasie swoich 
pielgrzymek do ojczyzny Jan Paweł II. Rada Miejska w Dukli  
w podzięce największemu z Polaków za przybycie na kanonizację 
naszego rodaka św. Jana z Dukli ustanowiła 9 czerwca Dukielskim 
Dniem Jana Pawła II, podejmując stosowną uchwałę 2 lipca 2005 
roku.

W środę 9 czerwca br. o godz. 18.00, z okazji 24 rocznicy 
pielgrzymki św. Jana Pawła II do Dukli i kanonizacji św. Jana  
z Dukli, w sanktuarium św. Jana z Dukli odprawiona została Msza 
św. dziękczynna. Po Mszy św. przy figurach świętych i Krzyżu 
Pojednania, odprawione zostało nabożeństwo do św. Jana z Dukli 
i św. Jana Pawła II. Dukla pamięta.

kbr, fot. str. 13

Wielofunkcyjne boisko sportowe 
ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole 
Podstawowej w Głojscach o wymia-
rach: 32,5 m x 22,5 m wraz infrastruk-
turą techniczną (instalacje deszczowe, 
odwodnienie liniowe ), niezbędnymi 
ciągami pieszymi i ogrodzeniem zo-
stało wykonane w 2020 roku. Koszt 
całkowity zadania to 559 595,72 zł. 
Odbiór techniczny boiska odbył się  
2 grudnia 2020 roku.

Uchwała Nr XXXVII/232/05
Rady Miejskiej w Dukli

z dnia 2 lipca 2005 r.

w sprawie ustanowienia  
„Dukielskiego Dnia Jana Pawła II”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Dukli

w podzięce Wielkiemu Polakowi, Pierwszemu Honorowemu 
Obywatelowi Dukli, Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II za Jego 
wspaniały pontyfikat dla świata, dla Polski i dla Dukli- oraz dla 
upamiętnienia po wsze czasy Jego odwiedzin na naszej dukiel-

skiej ziemi w dniu 9 czerwca 2017 roku 
i kanonizacji naszego rodaka, Jana z Dukli

uchwala co następuje:

§1
Ustanawia 9 czerwca „Dukielskim Dniem Jana Pawła II”

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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wiadomości

Absolutorium dla Burmistrza 
Dukli jednogłośnie

Zatrzymaj pandemię, 
zaszczep się!!!!

W Polsce od 4 marca 2020 roku wirusem COVID-19 zaraziło się 2 879 030 
osób z których 74 858 były to przypadki śmiertelne. Dostępne dane wskazują, że 
przechorowanie COVID-19 nie wiąże się z wytwarzaniem trwałej odporności. 

Szczepionka jest rozwiązaniem, które może zabezpieczyć nas przed kolejną 
falą pandemii. Im więcej osób zostanie zaszczepionych, tym ochrona przed koro-
nawirusem będzie skuteczniejsza. Każdy z nas może zatrzymać pandemię. Przy-

GRUPA WIEKOWA LICZBA 
MIESZKAŃCÓW

LICZBA 
MIESZKAŃCÓW 

ZASZCEPIONYCH 
PRZYNAJMNIEJ 
JEDNĄ DAWKĄ

%

12-19 1251 103 8,2 %

20-39 4210 775 18,4 %

40-59 3960 1 301 32,9 %

60-69 1853 976 52,7 %

70 + 1709 961 56,2 %

ogółem 14 476 4 116 28,4%

Budżet Obywatelski 
miasta Dukli 2022

Budżet obywatelski jest procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują  
o wydatkach publicznych. Mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które 
następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji. Propozycje projektów, które 
pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod głosowanie. Najlepszy wynik głosowa-
nia decyduje o zakwalifikowaniu projektu do realizacji.

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty należące do zadań 
własnych gminy, nie naruszające obowiązujących przepisów prawa w tym prawa własno-
ści, nie kolidujące z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez Gminę 
Dukla, realizowane są: na składnikach mienia komunalnego oraz możliwe do wykonania 
w trakcie jednego roku budżetowego.

Rusza piąta edycja Budżetu Obywatelskiego miasta Dukli. Mieszkańcu, masz moż-
liwość decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz 
szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. Zgłoś 
projekt, zagłosuj, zmieniaj swoje otoczenie, miej wpływ na realizację pomysłów. Rada 
Miejska w Dukli przeznaczyła 70.000,00 zł na zadania, które zostaną wybrane do realiza-
cji, zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego Dukli na 2022 rok. 

jęcie szczepionki to nie tylko ochrona 
nas samych. To także ochrona naszych 
rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół. 

W Gminie Dukla statystyki szczepień 
przedstawiają się następująco: (patrz ta-
bela). Stan na dzień : 25.06.2021 r.

Ogólny procent mieszkańców za-
szczepionych w pełni na terenie Gminy 
Dukla: 22,0 %

Aktualny poziom zaszczepie-
nia mieszkańców można sprawdzić 
na stronie: https://www.gov.pl/web/
szczepienia-gmin

Pokonanie pandemii COVID-19 
i powrót do normalności są możliwe 
tylko gdy przerwiemy łańcuch zakażeń. 
Szczepionka daje nam taką możliwość. 
Aby efekty były jak najlepsze i jak naj-
szybsze wszyscy musimy być solidarni.

red

Wszyscy ponosimy 
koszty 

za osoby pozbawiające się odpadów nielegalnie 
Pomimo, że obowiązująca ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) nakłada na właścicieli nieruchomości 
oraz zarządców terenu obowiązek dbania o czystość i porządek na terenie nieruchomości, 
zwłaszcza pozbywanie się odpadów w sposób zgodny z przepisami to proceder nieustan-
nie powstających nowych wysypisk śmieci istnieje nadal i stanowi poważny problem. 

Dzikie wysypiska śmieci – to miejsca, gdzie odpady składowane są nielegalnie. Są 
niezabezpieczone i nieprzystosowane do pełnienia funkcji składowisk odpadów, stanowią 
realne zagrożenie dla środowiska naturalnego, a także zdrowia ludzi. Powodują zagroże-
nie dla ptaków i zwierząt, które traktują te śmieci jako pożywienie. 

Wywiezione na łąkę, czy też do lasu, wrzucone do rowu, wody odpady szybko nie 
znikną - będą szpecić środowisko przez co najmniej kilka kolejnych lat. Składowanie 
odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych podlega odpowiedzialności karnej 

15/15 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium

Burmistrz Andrzej Bytnar

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Podziękowanie
Bardzo serdecznie dziękujemy

Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom oraz Wszystkim,
którzy łącząc się z nami w bólu, okazali wsparcie, 

uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej oraz odprowadzili  
w ostatnią drogę

śp. Zofię Witkowską
Dziękujemy za przybycie i okazanie wsparcia.

Pogrążeni w smutku: mąż Piotr oraz dzieci z rodzinami.

Od 23 czerwca do 15 lipca br., każdy 
mieszkaniec Dukli może zgłosić propo-
zycje wybranego przez siebie zadania, na 
formularzu wraz z podpisami co najmniej 
10 mieszkańców Dukli. Formularz zgło-
szeniowy jest udostępniony w Urzędzie 
Miejskim w Dukli w pokoju nr 111 oraz 
na stronie internetowej www.dukla.pl  
w zakładce „Budżet obywatelski”, gdzie 
znajdują się wszelkie szczegóły i doku-
menty dotyczące przeprowadzonej proce-
dury. Ogłoszenie ostatecznej listy zadań, 
które zostaną poddane pod konsultacje  
z mieszkańcami nastąpi do 3 sierpnia br., 
natomiast podanie ostatecznych wyników 
zaplanowane zostało do 7 września br.

Realizacja i wdrożenie zwycięskiego 
przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku. 

Czekamy na zgłaszanie propozycji 
zadań aby ostatecznie w głosowaniu wyty-
pować te, które będą realizowane w 2022 
roku.

Halina Głód

Podczas sesji Rady Miejskiej w Dukli, która odbyła się 31 maja br., burmistrz Dukli 
Andrzej Bytnar uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2020. Radni, po za-
poznaniu się z pozytywną opinią organu nadzorującego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

i sprawozdaniami burmi-
strza i skarbnika Gminy byli 
jednogłośni. Za udzieleniem 
absolutorium głosowało 15 
radnych. Udzielenie absolu-
torium oznacza stwierdzenie 
prawidłowości działania 
finansowego organu wyko-
nawczego w danym roku 
budżetowym. Absolutorium 
służy Radzie do sprawo-
wania kontroli wykonania 
budżetu.

Burmistrz podziękował radnym za 
udzielenie absolutorium. 

Tekst i fot. Barbara Pudło

zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 
r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1444 z późn. zm.) lub odpowiedzialności 
za wykroczenia w myśl przepisów ustawy 
z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 281 z późn. zm.). 
Koszty utylizacji odpadów pochodzą-
cych z dzikich wysypisk gmina pokrywa 
z opłat za wywóz śmieci pobieranych od 
mieszkańców. Oznacza to, że wszyscy 
płacimy za te osoby, które pozbywają się 
odpadów z terenu nieruchomości w sposób 
nielegalny, mimo, iż odpady zmieszane  
i segregowane odbierane są sprzed posesji, 
a odpady problemowe można zawieźć do 
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Dukli przy ul. 
Bernardyńskiej. 

Adriana Bożętka
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Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” 
otrzymało dofinansowanie i realizuje projekt pn. 

„Modernizacja sceny i wyposażenie 
Domu Ludowego w Wietrznie” 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury tu-
rystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W ramach projektu planowana jest realizacja zadania polega-
jącego na: Modernizacji sceny i wyposażenie Domu Ludowego  
w Wietrznie, którego celem jest stworzenie optymalnych warun-
ków do prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez moderni-
zację sceny i wyposażenie Domu Ludowego w Wietrznie w nowe 
stoły, krzesła i wieszaki.

Wartość projektu : 74 266,16 zł.
Wartość dofinansowania: 74 266,00 zł.

Podpisano umowę na 
prace remontowe przy 
elewacji wschodniej 

wschodniej kamienicy polegać będą 
na: oczyszczeniu elewacji wschodniej  
z zanieczyszczeń, usunięciu wtórnych na-
warstwień i napraw cementowych, skuciu 
odspojonych fragmentów tynku, dezyn-
fekcji ścian, wzmocnieniu strukturalnym 
tynków, ustabilizowaniu pęknięć, uzupeł-
nieniu ubytków tynków, kamienia i cegły 
w oryginalnej technologii, czyszczeniu  
i konserwacji elementów stalowych i drew-
nianej werandy , klamek, okuć okiennych  
i drzwiowych, wymiana zniszczonej sto-
larki na nową drewnianą.

Kamienica położona przy ul. 3 Maja 1 
to jeden z cenniejszych zabytków Dukli, 
nadaje charakteru tej części miasteczka, 
w której jest położona. Elewacje są za-
bytkiem o dużej wartości historycznej  
i artystycznej, świadczącym o historii 
Dukli i jej właścicieli: Mniszchów, Mę-
cińskich, Tarnowskich i Springerów.  
W 2014 roku Burmistrz Dukli włączył ją 
do gminnej ewidencji zabytków. 25 lutego 
2020 roku na wniosek gminy Dukla Wo-
jewódzki Konserwator Zabytków orzekł 
wpisanie do rejestru zabytków nierucho-
mych województwa podkarpackiego pod 
nr A- 1654: elewacje kamienicy, które 
obecnie reprezentują formę eklektyczną 
bliską neorenesansowi.

Tekst i fot. Krystyna Boczar-Różewicz

Stowarzyszenie Miłośników Równego "Równianie" otrzy-
mało dofinansowanie i realizuje projekt pt. 

„Doposażenie siłowni zewnętrznej  
i budowa mini placu zabaw”

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury tu-
rystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W ramach projektu planowana jest realizacja zadania polegają-
cego na: Doposażenie siłowni zewnętrznej i budowa mini placu 
zabaw, którego celem jest podniesienie jakości życia poprzez 
doposażenie i budowę obiektów małej architektury oraz stworze-
nie ogólnodostępnego miejsca rekreacji na terenie miejscowości 
Równe.

Wartość projektu: 50 005,00 zł
Wartość dofinansowania: 50 005,00 zł

27 maja 2021 roku została podpisana 
umowa z wykonawcą zadania: Remont 
elewacji wschodniej zabytkowej kamie-
nicy położonej na działce 48/7 przy ul. 3 
Maja 1 w Dukli, wyłonionego w drodze 

procedury przetargowej. Wykonawcą za-
dania została firma Usługi Wysokościowe 
K2 Dawid Musiał z Sieklówki. Termin 
jego realizacji to: 3 miesiące od daty pod-
pisania umowy. Koszt realizacji zadania:  

108 005, 37 zł. Na remont 
kamienicy gmina pozy-
skała 60 tys. zł, w tym 
20 tys. zł z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, 30 tys. zł 
od Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w 
Przemyślu i 10 tys. zł od 
Marszałka Województwa 
Podkarpackiego.

Prace konserwa-
torskie, restauratorskie 
i remontowe elewacji 

Zasłużeni  
dla Kultury Polskiej  
z gminy Dukla 

17 czerwca br. odbył się Dzień Działacza Kultury Powiatu 
Krośnieńskiego. Na wniosek Burmistrza Dukli nagrodę sta-
rosty otrzymał działający w Ośrodku Kultury w Dukli zespół 
obrzędowo- śpiewaczy „Szarotka - Duklanie”. Nagroda została 
przyznana za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 
upowszechniania i ochrony kulturalnych wartości dziedzictwa. 
Natomiast odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
przyznawane przez Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa 
Narodowego otrzymały wieloletnie działaczki zaangażowane  
w propagowanie kultury ludowej Grażyna Kłap przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich w Równem i Danuta Czelniak prze-
wodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wietrznie. 

Odznaczonym gratulujemy!
Barbara Pudło 

Fot. str. 13

Dukielski Wzornik

Nowy odcinek 
szlaku 

rowerowego  
w gminie Dukla

Udostępniony został, dla amatorów dwóch kółek, 
kolejny odcinek szlaku rowerowego. Od murów klasz-
tornych OO. Bernardynów (szlak rowerowy niebieski) 
ulicą Bernardyńską został oznaczony łącznikowy szlak 
rowerowy czerwony w stronę dawnej skoczni narciar-
skiej na Frankowie, biegnący między polami upraw-
nymi Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian. Końcowy 
odcinek przed skocznią narciarską został wykory-
towany i utwardzony klińcem. Długość oznaczonej 
ścieżki znacznikami turystycznymi wynosi 1408 m  
i łączy się ze szlakiem czerwonym w stronę Pałacówki 
lub w stronę Wietrzna przez Łazy.

Podziękowania za pomoc dla:
• Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Dukli,
• Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli.

Mateusz Lorenc 
Fot. str. 27

Wschodnia elewacja kamienicy

Fundacja na Rzecz Kultury „Wa-
lizka” we współpracy z Gminą Dukla 
realizuje projekt „Dukielski wzornik”. 
Bardzo nam zależy na zebraniu doku-
mentacji przeróżnych wzorów, zdobień 
występujących w naszej gminie. Szu-
kamy zatem osób, które mają hafty, 
koronki, serdaki, makatki i wszelkie 
inne rękodzieło wykonane lokalnie, 
najchętniej przedmioty stare. Interesują 
nas także ciekawe elementy zdobień 
domów, belek, okapów nadokiennych. 
Nasza praca polegać będzie na wyko-
naniu fotografii i rysunków. 

We wrześniu 
zaprosimy też pań-
stwa do udziału  
w drugiej części pro-
jektu - warsztatach 
etnodesignu, czyli 
projektowania no-
woczesnych, użytko-
wych przedmiotów 
inspirowanych tra-
dycyjnymi wzorami. 
Warsztaty będą otwarte i nieodpłatne. 
Wszystkich zainteresowanych projek-
tem, posiadaczy rękodzieła i chętnych 

do udziału w warsztatach zapraszamy 
do kontaktu: fundacjawalizka@gmail.
com lub 512103504
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Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady bezpośrednie  
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza?

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez 
Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności  
i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775),nie można odmówić przekazania da-
nych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział 
w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:
1) imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
2) numer identyfikatora oraz hologram,
3) nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
4) podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
5) okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:
- poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.

gov.pl/ ,
- poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy 

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, 
a następnie 2 – weryfikacja tożsamości 
rachmistrza,

- w przypadku wątpliwości o pomoc 
w weryfikacji można także poprosić 
policję.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego  
w terenie prowadzony jest przez rach-
mistrzów spisowych z zachowaniem 
standardowych zaleceń sanitarnych, 
zgodnie z aktualnymi przepisami 
prawa i zaleceniami. W trakcie prze-
prowadzenia wywiadów bezpośred-
nich rachmistrz spisowy powinien bez-
względnie dbać o zachowanie dystansu 
społecznego, a także realizować obo-
wiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli 
respondent jest objęty kwarantanną 
lub izolacją domową, wywiad może 
odbyć się telefonicznie pod warunkiem 
przekazania rachmistrzowi numeru te-
lefonu kontaktowego.
Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze 

nie wywiązali się z obowiązku przekaza-
nia danych przez Internet, aby uczynili 
to, nie czekając na telefon bądź wizytę 
rachmistrza. Spisać można się logując na 
stronie https://spis.gov.pl lub dzwoniąc na 
numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

Wszystkie osoby, które samodzielnie 
spiszą się przez Internet, mogą wziąć 
udział w loterii. Tę możliwość mają tylko 
i wyłącznie osoby, które dokonały samo-
spisu internetowego.

Program „Czyste Powietrze” 
w gminie Dukla

Informujemy, że gmina Dukla uruchomiła punkt kon-
sultacyjno-informacyjny w ramach realizacji programu 
„Czyste Powietrze”. 

Punkt działa w dniach:
• wtorek, w godzinach od 10:00 do 15:00, pokój 106 

(parter).
• czwartek, w godzinach od 8:00 do 13:00, pokój nr 

106 (parter).

Mieszkańcy gminy Dukla mogą uzyskać pomoc w 
wypełnianiu i złożeniu wniosku oraz uzyskać niezbędne 
informacje odnośnie w/w programu. 

Zachęcamy do wcześniejszego umówienia się na 
spotkanie telefonicznie,  nr tel.: 13 43 29 113.

Trwają prace 
przy przebudowie skweru w Dukli

15 marca 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą 
prac związanych z realizacją projektu pt. Przebudowa skweru 
zielonego przy ul. Trakt Węgierski w Dukli, która została firma 
RAF-MAR sp. z o.o. z Lutczy, wyłoniona w drodze przetargu. Nie-
sprzyjająca w tym roku aura spowodowała, że prace rozpoczęły 
się dopiero po połowie kwietnia. W zakres prac wchodzi: prze-
budowa skweru położonego przy ul. Trakt Węgierski, przedzielo-
nego ulicą 3 Maja, zagospodarowanie terenu zaprojektowanymi 
ścieżkami pieszymi (chodniki) i ciągami pieszo-jezdnymi (drogi 
dojazdowe), które zostaną wyodrębnione z powierzchni zielonej, 
wykonanie cokołu z sadzawką, który będzie stanowił podstawę 
do osadzenia kamienia rocznicowego, wykonanie nowego oświe-
tlenia nawiązującego do tradycyjnego oświetlenia historycznego. 
Prace trwają, przewiduje się zakończenie inwestycji w połowie 
sierpnia. Koszt przedsięwzięcia to 401 055,37 zł. 

Krystyna Boczar-Różewicz 
Fot. str. 27

Balon ze świata 
Mieszkaniec Trzciany spacerując po polach, zauważył 

na kwitnącej tarninie coś białego. Kiedy podszedł bliżej 
okazało się, że to gumowy balon. Po ściągnięciu balona  
z tarniny okazało się, że do balona przytwierdzona jest kar-
teczka z napisem w języku obcym. Zrobił zdjęcie i przyniósł 
do Redakcji. Napis brzmi:

Zie elkaar graag
E

Zorg voor elkaar
Eet frietjes. Orink bier. Maak plezier.

Nie jest to język angielski, ani szwedzki, prawdopo-
dobnie jest to język niderlandzki. Takie balony w Polsce 
popularne są jako ozdoby weselne. Ale skąd w Trzcianie 
balon prawdopodobnie z drugiego końca Europy? Chyba 
go przywiało. Czytelnika, który nam pomoże w przetłuma-
czeniu tekstu prosimy o kontakt. Mieszkańcowi Trzciany 
dziękujemy za tę ciekawostkę.

kbr, fot, str. 15

Dzwon „Głos 
Nienarodzonych”

W niedzielę 27 czerwca br. parafię św. Jana z Dukli w Dukli 
nawiedził niezwykły gość „Dzwon Nienarodzonych”, który roz-
począł pielgrzymkę po Polsce, a do Dukli przywieziony został 
prosto z Kolbuszowej. To właśnie na pomysł powstania dzwonu 
„Głos Nienarodzonych” wpadł wiceprezes fundacji „Życiu Tak”. 
W ubiegłym roku dzwon został odlany w pracowni ludwisarskiej 
Jana Felczyńskiego w Przemyślu, waży prawie tonę. Dzwon był 
w Watykanie w marcu br., gdzie został poświęcony przez Papieża 
Franciszka. Dźwięk dzwonu ma symbolizować „krzyk” niena-
rodzonych dzieci. Każdy, kto chciał mógł, przez całą niedzielę, 
przyjść i przez uderzenie sercem dzwonu zaprotestować prze-
ciwko aborcji.

kbr 
Fot. str. 15

Surmia zwana 
katalpą

Surmia (Catalpa Scop.)zwana również katalpą jest 
drzewem z rodziny bignoniowatych. Chętnie uprawiana 
jest w przestrzeni publicznej i w prywatnych ogrodach 
ze względu na dekoracyjne duże liście, pachnące miodo-
dajne kwiaty i oryginalne owoce. Piękne drzewo szybko 
rośnie, osiągając docelowo wysokość 10-20 m i szero-
kość korony około 6-8 m. W niewielkich ogrodach i przy 
ulicach sprawdzi się katalpa szczepiona, dorastająca do 
około 5 m wysokości i o kulistej, słabo rosnącej koronie, 
ale nie kwitnąca i nie wydająca nasion. Surmia Catalpa 
znajduje zastosowanie jako efektowny soliter, wspaniale 
prezentujący się w różnych typach ogrodów. Uwagę 
zwracają soczyście zielone sercowate liście, osiągające 
do 25 cm długości. Pod spodem są lekko owłosione, 
niekiedy mają dwie niewielkie klapy. Pojawiają się  
w połowie maja i wówczas surmia przypomina ogromny 
parasol. Katalpa kwitnie w na przełomie czerwca/lipca. 
Białe dzwonkowate kwiaty, zebrane są w okazałe kwia-
tostany. Charakterystyczne długie owoce, przypominają 
wiszące strąki, o długości 30-40 cm. Wewnątrz znajdują 
się nasiona ze skrzydełkami. Strąki zdobią w ciekawy 
sposób roślinę, pozostając na drzewie do wiosny. Jesienią 
zielone liście przebarwiają się na ciepły żółty kolor. Na 
zimę opadają.

Opracował: Janusz Kubit 
Fot. str. 27

Promocja poezji
13 czerwca br. w Domu Ludowym w Wietrznie odbyła się pro-

mocja tomiku wierszy ks. Ireneusza Wójcika – proboszcza pa-
rafii pw. Św. Michała Archanioła w Wietrznie. Tomik ma: wstęp, 
12 rozdziałów tematycznych i zakończenie. Spotkanie prowadziła 
p. Urszula Szpiech, a uczestniczyli w nim mieszkańcy Wietrzna.

kbr 
Fot. str. 27

Szczegółowe informacje nt. Programu „Czyste Powietrze” 
dostępne są również na stronach internetowych:

• Ministerstwa Klimatu i Środowiska,
• czystepowietrze.gov.pl,
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Rzeszowie.
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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

Zakończenie roku artystycznego 
2020/2021

Wyniki Gminnego 
Konkursu Piosenki 
Religijnej ONLINE

1 czerwca 2021 roku odbyły się obrady komisji „Gminnego Konkursu Piosenki Reli-
gijnej ONLINE”. Jury powołane przez organizatora - Ośrodek Kultury w Dukli wybrało 
następujących laureatów.

Kategoria 1 – kl. 1-3
1.  miejsce: Gabriela Albrycht – Równe
2. miejsce: Lena Fornal – Iwla
3. miejsce: Weronika Sypień – Głojsce
Wyróżnienie: Zespół wokalny z klasy III SP w Równem i Maria Pec - Głojsce

Kategoria 2 – kl. 4-8
1.  miejsce: Marcelina Albrycht – Równe
2.  miejsce: Gabriela Kucharska – Wietrzno
Wyróżnienie: Filip Niziołek – Jasionka i Zuzanna Sikora – Zawadka Rymanowska

Katarzyna Błaż 

327 laików na Julię Sechman
Wyniki Powiatowego Konkursu Piosenki Znanej i Lubianej ONLINE

W tegorocznym „Powiatowym Konkursie Piosenki Znanej 
i Lubianej - ONLINE” uczestnicy zmierzyli się z twórczością 
legendy polskiej sceny muzycznej, zmarłego niedawno Krzysz-
tofa Krawczyka. W konkursie wzięło udział kilkanaście nagrań, 
nadesłanych przez solistów i zespoły wokalne. Jury konkursowe 
wyłoniło następujących laureatów.

KAT.1 – kl. 1-3
1. miejsce: Zuzanna Sikora – Zawadka Rymanowska
2. miejsce: Szymon Karaś – Łęki Dukielskie
KAT.2 – kl. 4-8
1.  miejsce: Julia Sechman – Miejsce Piastowe
2. miejsce: Gabriel Ciołkosz – Bóbrka
3.  miejsce: Alicja Mercik – Targowiska i Dysonans kl. 4 

– Krosno

Wyróżnienie: Marcin Łajdanowicz - Krosno
KAT.3 – szkoły średnie i dorośli
1.  miejsce: Jadwiga Zima – Tylawa
2. miejsce: Gabriela Kmon – Korczyna
Wyróżnienie: Anna Witek – SDS w Cergowej i Monika Jakieła 

– ŚDS w Cergowej

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wzięli 
również udział w głosowaniu internetowym na największą ilość 
„Laików”. Faworytem internautów okazała się: Julia Sechman, 
zdobywając 327 głosów i nagrodę publiczności.

Katarzyna Błaż18 czerwca 2021 r. w sali kinowo-te-
atralnej Ośrodka Kultury w Dukli odbył 
się koncert z okazji zakończenia zajęć 
artystycznych w sezonie 2020/2021. Przed 
publicznością wystąpili uczniowie ogni-
ska muzycznego, zajęć tańca ludowego 
i rytmiki. Grupa 21 dzieci uczestnicząca 
w wyżej wymienionych formach stałych 
działalności OK przygotowała program 
artystyczny prezentujący efekty swojej 
rocznej pracy. 

Jako pierwsze wystąpiły dzieciaki z 
zajęć rytmiki, które wykonały jedną z po-
znanych zabaw kubeczkowych. Następnie 
na scenie prezentowali się uczniowie ogni-
ska muzycznego, w którym prowadzona 
była nauka gry na pianinie, gitarze, ukulele  
i flecie prostym. Ze sceny zabrzmiały pio-

senki z repertuaru 
dziecięcego, utwory 
klasyczne, piosenki 
filmowe oraz inter-
pretacje znanych 
przebojów muzyki 
rozrywkowej. Po pre-
zentacjach indywidu-
alnych, uczniowie 
ogniska muzycznego 
zagrali wspólnie, 
wchodząc w skład 
założonego w maju 
zespołu instrumen-
talnego. Mimo krót-
kiego okresu przygotowawczego udało się, 
podczas koncertu wykonać dwa utwory: 
„Była sobie żabka mała” i „Hej sokoły”. 

Na zakończenie w „Poleczce” zaprezen-
tował się zespół tańca ludowego. Koncert 
przygotowali instruktorzy Ośrodka Kultury 
w Dukli Katarzyna Błaż i Artur Szajna.

Rok artystyczny 2020/2021 nie należał 
do łatwych, z wiadomych przyczyn. Orga-
nizacyjnie Ośrodek Kultury w Dukli musiał 
się zmierzyć z niemałymi przeciwnościami 
losu. Ciągłe zmiany spowodowane wpro-
wadzaniem obostrzeń ograniczających 
działalność instytucji kultury sprawiały, 
że niejednokrotnie zawieszana była moż-
liwość prowadzenia zajęć stacjonarnych.  
I jak w przypadku indywidualnej nauki gry 
na instrumentach można było korzystać  
z innych form kontynuowania zajęć, tak 
niestety dzieciaki uczestniczące w zaję-
ciach grupowych takich jak zajęcia ta-
neczne czy zajęcia rytmiki, musiały ocze-
kiwać czasem i kilka miesięcy na powrót 
na salę ćwiczeń. Na szczęście za każdym 
razem wracały praktycznie w niezmienio-
nym składzie spragnione nabywania no-
wych umiejętności i spotkania z kolegami.

Rok artystyczny 2020/2021 dobiegł 
końca, ale Ośrodek Kultury już teraz za-
prasza wszystkich chętnych do zapisów na 
zajęcia po wakacjach!

Katarzyna Błaż 
Fot. str. 14

Grupa rytmiki przed występem

Niedziela z Kopalnią Marzeń
Niedzielne popołudnie 13 czerwca 

2021 r. upłynęło pod znakiem doskonałej 
zabawy i mnóstwa atrakcji, jakie zapew-
nił Ośrodek Kultury w Dukli w ramach 
pierwszej w tym sezonie imprezy plene-
rowej – „Niedzieli z Kopalnią Marzeń”. 
Było to również pierwsze wydarzenie 
kulturalne, które udało się zorganizować 
po częściowym zniesieniu obostrzeń dla 
instytucji kultury. Tym bardziej cieszy fakt, 
że mogliśmy zadedykować to popołudnie 
najmłodszym mieszkańcom Dukli i okolic, 
i razem z nimi zainaugurować cykl letnich 
spotkań na dukielskim rynku. 

Choć aura pogodowa nas nie roz-
pieszczała i ciemne chmury przeplatały 
się ze słońcem, udało się przeprowadzić 
wszystkie zaplanowane punkty programu. 
Zaproszeni animatorzy z „Kopalni ma-
rzeń” skutecznie zachęcali zarówno dzieci 
jak i dorosłych do wspólnej aktywności 
w ramach proponowanych zabaw i licz-
nych konkurencji sprawnościowych. Mali 
śmiałkowie mogli spróbować swoich sił  
w tańcu limbo, czyli zabawie z obniża-
jącą się poprzeczką, przeciąganiu liny 
czy wziąć udział w wyścigach na nartach. 
Odbyła się wielka bitwa na maskotki oraz 
„tańce-połamańce”. Największą atrak-
cją był pokaz chodzenia na szczudłach  
i puszczania wielkich baniek mydlanych. 
Chętne dzieci mogły również przyozdobić 
swoje twarze w kolorowe wzory i zabrać 
ze sobą pamiątkowy balonik w wybranym 
kształcie. Na dukielskim rynku stanął 
również wielki dmuchaniec – zjeżdżalnia,  
z którego dzieciaki mogły korzystać, tak 

jak i z innych niedzielnych atrak-
cji, zupełnie za darmo. 

Zabawa udała się znakomicie. 
A to dopiero początek niespo-
dzianek jakie na to lato przygo-
tował Ośrodek Kultury w Dukli. 
Już 11 lipca na dukielskim rynku 
zagoszczą klauni Ruphert i Rico, 
którzy zapewnią moc atrakcji  
i dużą dawkę humoru. Niebawem 
na naszej stronie internetowej  
i profilu facebookowym szcze-
góły wydarzenia. 

Katarzyna Błaż 
Fot. str. 14

Szczere wyrazy współczucia i głębokiego żalu 

Pani Teresie Belcik
Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli

z powodu śmierci

Mamy
składają

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar
Zastępca Burmistrza Dukli Łukasz Piróg 

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Dukli

Mariusz Folcik
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli 

wraz z Radą Miejską w Dukli
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Zasłużeni dla kultury polskiej

Nagroda burmistrza Dukli  
dla Marceliny Albrycht

Odznaczone z zastępcą burmistrza Dukli, przewodniczącym Rady Powiatu, 
dyr. OK w Dukli oraz radną powiatową

Nagrodzone panie z dyr OK w Dukli Małgorzatą Walaszczyk-Faryj

Fot. [arch. OK w Dukli]

Marcelina odbiera gratulacje i nagrodę od burmistrza Dukli 
Andrzeja Bytnara

Marcelina z burmistrzami i osobami wspierającymi jej talent

Św. Jan Paweł II w Dukli - klasztor OO. Bernardynów, 9 czerwca 1997 r.

Fot. Barbara Pudło

Fot. [arch. gminy Dukla]

Cudze chwalicie,  
swego nie znacie
Mozaika dziedzictwa regionu

Nagroda Burmistrza Dukli  
dla Marceliny Albrycht

Uczennica Szkoły Podstawowej w Równem Marcelina Albrycht otrzymała od Bur-
mistrza Dukli nagrodę za wybitne osiągnięcia muzyczne w skali ogólnokrajowej jak  
i międzynarodowej. 

Marcelina od kilku lat rozwija swoje umiejętności pod opieką p. Krzysztofa Zajdla 
w Studio Wokalno - Instrumentalnym. Uczestniczy w licznych przeglądach, konkursach 
muzycznych zdobywając liczne nagrody. Marcelina ma ogromne wsparcie w rodzicach  
i nauczycielach, którzy pomagają jej w realizowaniu swoich pasji.

 Jesteśmy dumni, że w gminie Dukla mamy zdolnych, pracowitych i wytrwałych  
w dążeniu do celu ludzi. Marcelina Albrycht jest dla nas powodem do dumy. 

Barbara Pudło

Czar Jeziorek Duszatyńskich
Wreszcie zawitała do nas piękna po-

goda i wybraliśmy szlak turystyczny na 
Jeziorka Duszatyńskie. Miłym zaskocze-
niem okazała się zmiana początkowego 
odcinka ścieżki szlaku czerwonego, 
który dawniej prowadził przez błotnistą 
drogę i skład drewna, a obecnie przez 
las nad samym potokiem Olchowatego. 
Tutaj pięknie wyeksponowany został 
próg skalny wodospadu stanowiącego 
pomnik przyrody nieożywionej.

Na jeziorka podążały tłumy ludzi  
z dziećmi w różnym wieku, bo faktycz-
nie można tu odpocząć, zapominając 
o całym świecie. Jeziorka Duszatyń-
skie stanowią perełkę przyrodniczą, tu 

Pandemia pandemią, ale od dawna 
wiadomo, że najlepszym lekarstwem na 
wszelkie nieszczęścia jest jakakolwiek ak-
tywność. Wychodząc z tego założenia „stu-
denci” Dukielskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, gdy tylko poluzowano epi-
demiczne obostrzenia, wyruszyli w trasę. 
Tym razem - kierunek Roztocze. Nie był to 
jednak spontaniczny wypad, lecz realizacja 

projektu współfinansowanego przez Gminę 
Dukla, którego tytuł został zaczerpnięty ze 
słynnego powiedzenia „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie”. Stanisław Jachowicz, 
ten od kotka, który „leżał w łóżeczku”, stał 
się inspiracją, by nawet w „trzecim wieku” 
dalej przekonywać się co posiadamy.

Na początku trasa wiodła przez Prze-
worsk, dawną siedzibę polskiej magnate-

rii, Susiec, do Krasnobrodu, gdzie dzień 
zakończyliśmy studencką biesiadą. Na-
zajutrz, po spacerze w Krasnobrodzkim 
Parku Krajobrazowym, przejechaliśmy do 
Guciowa, by na własne oczy zobaczyć jak 
dawniej prowadzono gospodarstwo i do-
cenić zdobycze współczesnej cywilizacji. 
Następnie dotarliśmy do głównego celu 
naszej eskapady – Zwierzyńca.

Podczas wycieczki, zgodnie z planem 
projektu, mieliśmy okazje spróbować lo-
kalnych specjałów. Dodatkową atrakcją 
były warsztaty kulinarne, które odbywały 
się na świeżym powietrzu, w żywym skan-
senie „Pastewnik”. W Zwierzyńcu kolejny 
punkt projektu – Roztoczański Park Naro-
dowy, gdzie do dziś prowadzi się hodowle 
konika polskiego. Był to następny etap po-
znawania „mozaiki dziedzictwa regionu”., 
gdyż dla poprawienia kondycji, odbyliśmy 
krótki rajd wzdłuż „Szumów nad Tanwią”. 
Pogoda dopisywała, studenckie poczucie 
humoru również. Wprawdzie ulewa na 
koniec dnia nie pozwoliła dojechać do 
Szczebrzeszyna by posłuchać co brzmi  
w trzcinie, ale jeszcze wszystko przed 
nami. 

Tak więc kolejny rok studiów koń-
czymy rajdem w Bieszczadach i wizytą 
w Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Sol-
skiego, a planów na przyszłość na razie nie 
zdradzamy by nie zapeszać powodzenia 
nowego projektu, na którego akceptację już 
dzisiaj liczymy.

Swe spostrzeżenia przekazała studentka 
II roku DUTW, a zdjęciami ozdobił wielo-
letni słuchacz uczelni August Podgórski.

Barbara Kiepura 
Fot. str. 14

woda zmienia barwę w zależności od 
pory dnia, a powiew wiatru dostarcza 
wspaniałego odpoczynku. To miejsce 
związane jest z pobytem wspaniałego 
turysty Świętego Jana Pawła II w 1953 
roku, gdzie urok tego miejsca utrwalił 
w utworze „Przed sklepem jubilera’’. 
Nasze wędrówki odbyły się na przeło-
mie wiosny i lata 20 czerwca 2021 roku. 
Odbite niebo w tafli wody, kołyszące 
się gałęzie drzew zwisające nad wodą, 
wystające nad powierzchnią wody pnie 
porośnięte bukietami paproci, pływające 
liście roślin wodnych, skrzypy bagienne 
metrowej długości przy brzegach, a to 
wszystko w mieniącej się palecie barw 

wody od niebieskiej, przez zieleń, gra-
nat i biel - poruszana przez wiatr doda-
wała uroku chwili.’ Trzeba było jeszcze 
zdobyć szczyt Chryszczatej z pięknym 
sędziwym drzewostanem, a schodząc 
do Duszatyna pomoczyliśmy stopy  
w Olchowatym.

W Komańczy odwiedziliśmy klasz-
tor i figurkę Matki Bożej Leśnej, wspo-
minając Prymasa Tysiąclecia Stefana 
Wyszyńskiego, który miał szczęście  
w nieszczęściu być internowanym w tym 
przedsionku Raju.

 Maria Walczak, Ewka i Rafał 
Fot. str.15

24 lata temu - 
kanonizacja św. Jana z Dukli
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Cudze chwalicie, swego nie znacie

Niedziela z „Kopalnią Marzeń”

Zakończenie roku artystycznego 2020/2021

Uczestnicy wyjazdu na molo w Krasnobrodzie Uczestnicy wyjazdu pod budynkiem muzeum w Przeworsku

Rajd wzdłuż „Szumów nad Tanwią”

Wykonwacy koncertu z pracownikami OK w Dukli

Klaudia Mikołajczyk uczennica klasy pianina Fo
t. 
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Zwiedzanie Zwierzyńca Fot. August Podgórski

Balonowe ZOOKonkurencja w przeciąganiu liny

Warsztaty w Krempnej

Balon  
w Trzcianie

Dzwon „Głos 
Nienarodzonych”

Warsztaty w Mszanie  
i Zawadce Rymanowskiej

Czar Jeziorek Duszatyńskich

Maria Walczak z przyjaciółmi Jedno z jeziorek Duszatyńskich z ponad metrowymi skrzypami bagiennymi

Podczas wykładu dr Krzysztofa Szpary

Uczestnicy konferencji podczas wyjazdu studyjnego

Podczas warsztatów ze zdobnictwa karpackiego

Dzwon „Głos Nienarodzonych” przed kościołem św. Jana z Dukli

Fot. kbr

Fot. Anna 
Chłopecka, 

kbr

Fot. Anna Chłopecka
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O Puchar  
Małgorzaty Glinki

Kolejne sukcesy 
siatkarek

Rywalizacja kolarzy 
górskich

IV kolejka Orlika 
Młodszego

Zmagania szachistów

Turniej 
rocznika 

2013

Turniej rocznika 2014

Sparing rocznika 2011

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

IV kolejka Ligi Orlika Młodszego
Drużyna MOSiR Dukla znowu zawitała do Leżajska by rozegrać przedostat-

nią kolejkę naszej ligi. Pobyt w Leżajsku ponowie okazał się udany dla naszych 
zawodników, ponieważ po raz kolejny przywozimy do Dukli komplet zwycięstw  
w czterech spotkaniach. Brawa dla chłopców.

A już w najbliższym czasie rozegramy ostatnią kolejkę, która odbędzie się  
w Jaśle.

Daniel Ożga 
Fot. str. 16

Zawodniczki MOSiR Dukla 
z Małgorzatą Glinką
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Zawodnicy podczas rozgrywek o Puchar Burmistrza Dukli  
w ramach X Gminnej Ligi Szachowej

Drużyna z trenerem
Zawodnicy z trenerem

Zawodnicy z trenerem

Wspólne zdjęcie rywalizujących drużyn

Amelia i Karolina  
z pucharami

Turniej rocznika 
2013

W sobotę nasza drużyna uczestniczyła w tur-
nieju o puchar prezesa Zamczysko Odrzykoń. 
Rywalizowaliśmy z wieloma silnymi zespołami, 
odnosząc kilka zwycięstw, ale też doznając paru 
porażek. Zebraliśmy kolejne ważne doświadcze-
nie turniejowe i szykujemy się już na kolejne 
wyzwania.

Skład drużyny: Jan Bargiel, Kacper Kro-
wicki, Filip Dziadosz, Paweł Ryczak, Szymon 
Sysak, Jakub Kwaśnicki, Antoni Drozd.

Piotr Drozd 
Fot. str. 16

Turniej o Puchar Małgorzaty Glinki
Przygotowujące się do Mistrzostw Polski młode siatkarki MOSiR Dukla 12 czerwca 

udały się do Tarnowa, gdzie rywalizowały w Ogólnopolskim Turnieju Mini Piłki Siat-
kowej o Puchar Małgorzaty Glinki. 

Oprócz rozmowy, zrobienia pamiątko-
wych zdjęć i pokazania swoich siatkarskich 
umiejętności przed jedną z najlepszych 
polskich siatkarek możliwość rywaliza-
cji z bardzo mocnymi drużynami. Nasz 
zespół w składzie Zuzanna Maślanka, 
Karolina Szczepanik i Adrianna Kowal-
ska bardzo dobrze rozpoczęły zmagania  
w grupie od 3 kolejnych zwycięstw. Z UKS 
Setbol Oświęcim 2 (21:11), STS Sandecja 
Nowy Sącz (21:7), UKS Źródełko Kato-
wice (21:16). Dopiero po dobrym meczu 
przegrywamy z MKS MOSiR Wieliczka 1 
(13:21). Z drugiego miejsca awansujemy 
do fazy finałowej. Tutaj również bardzo 
dobry początek rywalizacji. Kolejne zwy-
cięstwa: Karpaty MOSiR Krosno 2 (21:14) 
i UKS Jedynka Tarnów 1 (21:18). Później 
porażki z UKS Jedynka Tarnów 3 (11:21) 
i po bardzo dobry spotkaniu z MKS Li-

manowa 1 (19:21). W meczu o miejsce 7 
przegrywamy (19:21) z SKPS Dunajec 
Nowy Sącz. Ostatecznie turniej kończymy 
na wysokim 8 miejscu a w całym turnieju 
rywalizowało 30 drużyn. Zwyciężyły za-
wodniczki Siatki Zgierz przed MKS Lima-
nowa 1 i UKS Jedynka Tarnów 3.

W niedzielę do rywalizacji przystąpiły 
zawodniczki w kategorii 3-ki. Do Tarnowa 
pojechały Ula Jakieła, Magdalena Pi-
róg, Klaudia Bałuta i Amelia Skrzęta. 
Zawody rozpoczynamy od zwycięstw 
z MCKIS Jaworzna 2 (21:12), MUKS 
Ogniwo Piwniczna 1 (21:4) i UKS Jedynka 
Tarnów 2 (21:12). Porażka dopiero w me-
czu o pierwsze miejsce w grupie z MKS 
MOS Wieliczka 1 (15:21). W następnym 
etapie zmagań wygrywamy jeszcze z 
MUKS Ogniwo Piwniczna 2 (21:19) i po 
bardzo dobrych spotkaniach przegrywamy 

z późniejszym triumfatorem zawodów KS 
Prądniczanka Kraków 1 (14:21) oraz SKPS 
Dunajec Nowy Sącz 1 (19:21). W ostatnim 
etapie doznajemy 2 porażek z „miejsco-
wymi” UKS Jedynką Tarnów 1 (18:19)  
i szczególnie bolesna porażka z Tarnowem 
4 (5:21). Puchar Małgorzaty Glinki znio-
sły siatkarki KS Prądniczanki Kraków 1, 
miejsce drugie – MKS MOS Wieliczka 1, 
trzecie – UKS Setbol Oświęcim. Amelia, 
Klaudia, Magda i Ula zawody zakończyły 
na wysokim 7 miejscu w gronie 20 zespo-
łów rywalizujących tego dnia.

Występ naszych obydwu drużyn należy 
jednak uznać za bardzo udany. Była to 
doskonała okazja do sprawdzenia swoich 
siatkarskich umiejętności dla tle rywali  
z innych województw. Wiele akcji zarówno 
w ataku jak i obronie mogło się podobać. 
Należy szybko wyciągnąć wnioski nad któ-
rymi elementami musimy jeszcze mocno 
popracować, aby w kolejnych turniejach 
zagrać jeszcze lepiej.

Damian Leśniak
Fot. str. 16

Sparing rocznika 
2011

Drużyna MOSiR Dukla rocznik 2011 zagrała 
na naszym stadionie z AP Wiki Sanok. Graliśmy 
na dwóch boiskach 7×7 i 5×5. Było to fajne prze-
tarcie przed ligą Orlika w Leżajsku. Dziękujemy 
kolegom z Sanoka za przyjazd i fajna grę.

Piotr Drozd 
Fot. str. 16

Rywalizacja kolarzy górskich  
w Wierzchosławicach 

13 czerwca 2021 r. w Wierzchosławicach koło Tarnowa odbyła się pierwsza 
edycja maratonu Daretobe. Zawody rozgrywane były na trzech dystansach 29,5 
km, 43 km, oraz na 69 km. Organizator wyznaczył trasy w kompleksie leśnym 
o podłożu szutrowym, które schematem wytyczania przypominały układ ulic No-
wego Jorku. Dokładnie o godz. 11:00 do rywalizacji ruszyło 205 kolarzy. Trasy 
bardzo szybkie, najlepsi kończyli wyścig ze średnią prędkością powyżej 31 km/h. 
Zawodnicy sekcji MTB MOSiR Dukla wystartowali na dwóch dystansach. Wiktor 
Litwin w kategorii M0 zajął trzecie miejsce na 29,5 km. Na dystansie 69 km, Jacek 
Szczurek skończył rywalizację na najniższym miejscu na podium, Paweł Litwin 
był szósty, Mateusz Lorenc ukończył na dwunastym miejscu. Wszyscy trzej  star-
towali w kategorii powyżej 40 lat.

Tekst: Mateusz Lorenc 
Fot. Tomasz Lalewicz str. 16
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Sparing rocznika 2010  
z RKS Garbarnią Kraków

Porażką 1-4 zakończył się pierwszy oficjalny sparing na-
szego zespołu, rozpoczynający przygotowania do startu w Lidze 
Młodzika. Proste błędy w obronie oraz ustawieniu jak również 
problemy z wyprowadzaniem piłki od własnej bramki to manka-
menty, nad którymi musimy szczególnie popracować.

Cieszy natomiast solidna gra z przodu oraz umiejętność wy-
prowadzania groźnych i szybkich kontrataków. Mimo porażki, 
sparing z bardzo solidnym zespołem jakim niewątpliwie jest 
RKS Garbarnia Kraków daje powody do zadowolenia i mobi-
lizacji na kolejne spotkania. Jedyną bramkę dla naszego zespołu 
w dniu dzisiejszym zdobył Oliwier Kania.

Zmagania szachistów 
X Gminna Liga Szachowa o Puchar Burmistrza Dukli

11 czerwca 2001 r. w Szkole Podstawowej w Iwli rozpoczęli zmagania szachiści  
w rozgrywkach szachowych w ramach X Gminnej Ligi Szachowej o Puchar Burmi-
strza Dukli. W zawodach wzięło udział 62 zawodników ze szkół: Jasionki, Dukli, Łęk 
Dukielskich, Wietrzna, Rogów i Iwli.

W tym roku zaplanowano do rozegrani trzy turnieje w szachach szybkich. Jeden  
w edycji wiosennej tempem 15 minut + 5 s na zawodnika i dwa tempem 30 minut + 5 s 
na ruch na zawodnika w jesieni. Zawody rozgrywane są w dwóch grupach wiekowych: 
rocznik 2012 i młodsi i rocznik 2007-2011.

Wyniki http://mosir.dukla.pl/wp-content/uploads/XGLSz.pdf. Kolejny turniej w paź-
dzierniku 2021 roku. Zadanie współfinansowane przez Gminę Dukla.

Tekst i zdjęcia: Jerzy Gunia 
Fot. str. 16

Dwie drużyny siatkarek z awansem 
na Mistrzostwa Polski!!

II kolejka Podkarpackiej Ligi Orlika
 Chłopcy z rocznika 2011 udali się do Leżajska by rozegrać kolejne mecz w Lidze 

Orlika. Graliśmy tylko z trzema zespołami, ponieważ z udziału w drugiej kolejce zrezy-
gnowała drużyna Czarnych Jasło.

Wyniki :
MOSiR Dukla – Sparta Leżajsk 4-1
MOSiR Dukla – Sparta Leżajsk II 4-2
MOSiR Dukla – Siarka Tarnobrzeg 3-2
A już za tydzień udamy się na III kolejkę do Tarnobrzega.

Piotr Drozd

Turniej rocznika 2014  
w piłce nożnej

Sobotnie popołudnie grupa U7 z naszej sekcji spędziła  
w Posadzie Górnej na turnieju organizowanym przez Akademię 
Piłkarską Aktiv Pro Rymanów. Pogoda idealna, boiska jeszcze 
lepsze, setka dzieci, czego chcieć więcej? Dziesięć zespołów 
rywalizowało ze sobą w formie festiwalu, bez liczenia bramek 
i punktów. Wspaniała atmosfera, mnóstwo strzelonych goli, 
przeprowadzonych akcji, a co za tym idzie emocji, które towa-
rzyszyły zawodnikom przez cały dzień. Zdobywamy kolejne 
doświadczenia, podnosimy swoje umiejętności rywalizując  
i bawiąc się z rówieśnikami z innych szkółek.

Dziękujemy bardzo Aktiv Pro Rymanów za zaproszenie.
Tekst i fot. str. 16, Piotr Drozd

Kolejne sukcesy siatkarek
W zorganizowanym w Jedliczu turnieju siatkarskich “singli”,  

a więc w grze pojedynczej:
W kategorii 2011r. nasze zawodniczki zajęły -
1. miejsce Amelia Maślanka
2. miejsce Iga Krowicka

W kategorii 2010r. miejsca na podium zajęły
I miejsce Karolina Szczepanik
III miejsce Kamila Jędrzejczak

Damian Leśniak 
Fot. str. 16

W sobotę 22 maja 2021 roku w Prze-
myślu odbył się Finał Wojewódzki roz-
grywek Kinder+Sport. Do rywalizacji, 
która odbywała się w 3 kategoriach wieko-
wych przystąpiło, aż 6 naszych zespołów. 
Trzy z nich w najmłodszej kategorii 2-ki 
(MOSiR Dukla II): Zuzanna Maślanka  
i Karolina Szczepanik (MOSiR Dukla I), 
Adrianna Kowalska i Anita Olszyk i Iga 
Krowicka z Kamilą Jędrzejczak (MO-
SiR Dukla III). Dwóm pierwszym zespo-
łom bardzo pewnie udało się awansować 
z grupy do ćwierćfinałów. Tutaj wyższość 
nad przeciwnikiem musiały uznać Anita  
z Adrianną, które przegrały z drużyną Kar-
pat MOSiR Krosno I i zakończyły zawody 
na miejscach 5-8. W fazie pucharowej 
dwa kapitalne mecze rozegrały Karolina 
Szczepanik i Zuzanna Maślanka, które 
najpierw 2:1 pokonały UKS 15 Przemyśl I 
oraz w półfinale po bardzo emocjonującym 
meczu Karpaty MOSiR Krosno I również 
2:1. Wygrywając to spotkanie, awansu-
jąc do finałów zapewniły sobie awans do 
Mistrzostw Polski w rozgrywkach Kin-

der+Sport w kategorii 2-ki.  
W finale zabrakło bardzo nie-
wiele i w decydującym secie 
na przewagi przegrywamy 2:1 
z Nową Dębą I. Nie zmienia 
do faktu, że dziewczęta ro-
zegrały kapitalne zawody i w 
pełni zasłużenie odebrały z rąk 
przedstawicieli Podkarpac-
kiego Związku Piłki Siatko-
wej bilety na turniej finałowy 
Mistrzostw Polski.

Ponieważ finały rozgry-
wane były na dwóch różnych 
halach sportowych zaraz 
po zakończeniu rywalizacji 
w 2-kach udaliśmy się na 
obiekty, gdzie rywalizowały 
3-ki i 4-ki. I zaraz po wejściu 
na halę dociera do nas równie wyśmienita 
informacja, że Klaudia Bałuta, Urszula 
Jakieła i Magdalena Piróg w kategorii 3-ki 
uzyskały awans do finału rozgrywek woje-
wódzkich. A oznaczało to jak w przypadku 
młodszych koleżanek awans do Mistrzostw 

Polski!! W meczu finałowym przegraliśmy 
z Kępą Dębica I. O wielkim pechu może za 
to powiedzieć nasz drugi zespół w składzie 
Oliwia Jakieła, Amelia Skrzęta, Michalina 
Fornal, ponieważ w wyniku kontuzji jed-
nej z zawodniczek już w pierwszym meczu 
grupowym i braku zawodniczek rezerwo-
wych zmuszeni byliśmy wycofać drużynę 
z dalszej rywalizacji.

Na etapie grupowym zakończyły za-
wody siatkarki w najstarszej kategorii, 
a więc 4-ki. Zespół w składzie Izabela 
Szczepanik, Klaudia Długosz, Dominika 
Jakieła i Wiktoria Konop doznał 3 porażek 
i został sklasyfikowany na miejscach 5-8.

Jak się później okazało zostaliśmy naj-
większymi wygranymi finałów wojewódz-
kich, bo spośród 6 biletów na finał ogólno-
polski sekcja piłki siatkowej MOSiR Dukla 
wywalczyła ich aż dwa. I to właśnie nasze 
zespoły reprezentować będą województwo 
podkarpackie na Mistrzostwach Polski 
w rozgrywkach Kinder+Sport. Ogromne 
brawa dla dziewcząt, które systematycznie 
uczęszczają na zajęcia, doskonaląc swoje 
siatkarskie umiejętności, czego efektem są 
właśnie te osiągane wyniki. Podziękowania 
również dla trenera Krzysztofa Belczyka, 
który jest współtwórcą tych sukcesów.

Finały Mistrzostw Kinder+Sport zapla-
nowane są na 26 do 29 sierpnia w Zabrzu. 
Dlatego przed siatkarkami krótkie waka-
cje, a później okres przygotowań do tychże 
mistrzostw, aby móc pokazać się tam z jak 
najlepszej strony i walczyć o jak najwyższe 
miejsca.

Tekst i fot.str. 27 
 Damian Leśniak

Dziękujemy kolegom z Krakowa za wspólną grę i życzymy dal-
szych sukcesów.

Tekst: Piotr Drozd, fot. RKS Garbarnia Kraków

Warsztaty ze zdobnictwa 
karpackiego i serowarskie

17 czerwca br. w Rodzinnym Gospo-
darstwie Ekologicznym „FIGA” w ma-
lowniczej Mszanie odbyły się warsztaty 
serowarskie. Zaprezentowano trady-
cyjne receptury oraz cykl produkcyjny 
kozich serów. Uczestnicy mieli możli-
wość poznania praktycznych aspektów 
produkcji serów typowych dla regionu. 
Oczywiście można było spróbować 
smacznych wyrobów serowarskich.

Następnego dnia miały miejsce 
„Warsztaty ze zdobnictwa regional-
nego” zorganizowane w gospodarstwie 
agroturystycznym FARFURNIA w Za-
wadce Rymanowskiej. Zajęcia prowa-
dzone były przez Barbarę Marchewkę, 
która wprowadziła uczestników w cie-
kawy temat o regionalnych motywach 

zdobniczych charakterystycznych dla Karpat, 
a szczególnie dla pogranicza polsko-ukraiń-
skiego. Omówiła również funkcje materiałów 
wykorzystywanych przez naszych przodków. 
Nasza lokalna 
artystka przywio-
zła ze sobą kufry 
pełne skarbów, jako 
przykłady sztuki 
użytkowej i nie 
tylko. Pojawiły się 
również książki  
i albumy. Warsztaty 
zostały zorganizo-
wane przez Stowa-
rzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji 
Podkarpacia „Pro 

Carpathia” w ramach projektu 
„Szlak Kultury Wołoskiej na 
pograniczu polsko-ukraińskim. 
Warsztaty były zorganizowane 
w trybie stacjonarnym po stronie 
polskiej oraz w wersji on-line dla 
ukraińskich partnerów.

Anna Chłopecka 
Fot. str. 15
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Kalendarium zdarzeń różnych
Z Dukli i okolic

Fragment książki Joanny i Jacka Kosz-
czan: „Kalendarium zdarzeń różnych  
z Dukli i okolic, znalezionych w polskoję-
zycznej prasie codziennej i innych doku-
mentach z lat 1800 – 1939”. Zachowana 
oryginalna pisownia artykułu.

PROPINACYA
nie urządzał wyszynku w lokalu prze-
znaczonym na sprzedaż; ażeby koncesji 
udzielonej tylko w związku z restauracją, 
cukiernią itd. nie prowadził po zamknię-
ciu restauracji, kawiarni itd. i ażeby kon-
cesji udzielonej na prowadzenie gorzelni 
lub browaru nie prowadził w razie ich 
zaniechania,

5) wobec korzyści jakie przynosi 
koncesja przy zmniejszonej ich licz-
bie, przestrzegać należy z całym rygo-
rem przepisów sanitarno-policyjnych,  
a w szczególności co do czystości lokalu 
i jakości podawanych napojów,

6) badanie podań o przenoszenie 
lokalu w inne miejsce należy traktować z 
całą ścisłością i nie dopuszczać do prze-
noszenia lokalu poza główny kompleks 
zabudowań gminy (w szczególności za 
granicę miasta) lub w pobliże kościoła  
i szkoły.

Ponadto nadmieniono przy tym, że 
wszelkie przekroczenia w powyższym 
kierunku będą badane nie tylko wskutek 
wniesionych zażaleń lub doniesień, lecz 
także z urzędu, przez poczynione wizy-
towanie lokali szynkowych oraz, że obo-
wiązkiem organów policji miejscowej 
jest ścisłe przestrzeganie powyższych 
przepisów. 

W Powiatowym Dzienniku Urzędo-
wym c. k. Starostwa i c. k. Rady szkolnej 
okręgowej w Krośnie z 1912 roku, nr 
3, pod L.1596. Krosno, dnia 23. stycz-
nia 1912, zamieszczono inny urzędowy 
okólnik wiążący się ze zwalczaniem 
pijaństwa, kierowany do Zwierzchności 
gminnych (Magistratu), Przełożeństw 
obszarów dworskich i Posterunków c. k. 
Żandarmerii w powiecie. 

Podano w nim, zachowując oryginalną 
pisownię, że z wielu stron dochodzą Sta-
rostę Krośnieńskiego zażalenia i skargi 
o wzrastającym rozwielmożowaniu się 
pijaństwa w gminach tutejszego powiatu, 
a z nim w parze mnożeniu się przeróż-
nych wybryków i hałasów ulicznych, 
bójek i kalectwa osób, słowem – czynów 
wywołujących nie tylko demoralizację i 
postrach, lecz zagrażających bezpieczeń-
stwu osób i mienia. 

Smutne nad wyraz te objawy są do-
statecznym dowodem, że Zwierzchności 
gminne (Magistrat) i Przełożeństwa ob-
szarów dworskich, tudzież Posterunki c. 
k. Żandarmeryi nie przestrzegają wcale 
obowiązków ustawy na nie nałożonych, 

Koncesja na wyszynk palonych wy-
robów spirytusowych i piwa wydania 9 
września 1919 roku przez c. k. Starostwo 
w Krośnie (L.14380) na druku sporzą-
dzonym w drukarni Wojciecha Lenika w 
Krośnie

Do naszych czasów dotrwał też inny 
okólnik krośnieńskiego c. k. Starostwa 
dotyczący koncesji na wyszynk palonych 
napojów spirytusowych, wykonany rów-
nież metodą hektograficzną na papierze 
o wymiarach 21x34 cm, który rozesłany 
został do zwierzchności gminnych (zarzą-
dów) i magistratu królewskiego wolnego 
miasta Krosna, już po wygaśnięciu prawa 
propinacji i udzieleniu nowych koncesji 
na wyszynk palonych napojów spirytu-
sowych i piwa. Datowany jest on na 10 
marca 1911 roku, L. 75/pr., zaś podpisał 
go kierownik c. k. Starostwa – Metzger. 
Starostą powiatowym w Krośnie od 1 
stycznia 1911 roku mianowanym był dr 
Stefan Franciszek Zbigniew Żelechow-
ski, które objął swoje obowiązki 12 
stycznia 1911 roku od kierownika c. k. 
Starostwa.

Wskazano w owym okólniku, aby 
po prawomocnym udzieleniu koncesji 
szynkarskiej, zwracać osobom którym jej 
udzielono baczną uwagę i przestrzegać 
z całą ścisłością, ażeby granice koncesji 
nie były przekraczane oraz warunki jej 
zachowania i przenoszenia dotrzymane,  
a w szczególności:

1) aby granice zezwolenia nie były 
przekraczane, a tam gdzie koncesja pro-
wadzona ma być osobiście, nie była pro-
wadzona przez zastępcę lub dzierżawcę 
chyba, że Starostwo z różnych powodów; 
jak choroba czy podeszły wiek, na cza-
sowe ustanowienie zastępstwa zezwoliło,

2) przestrzegać należy ażeby tam, 
gdzie przy nadaniu koncesji zezwolono 
na prowadzenie jej przez zastępcę lub 
dzierżawcę, każda zmiana w osobie ta-
kiego zastępcy następowała z przyzwole-
niem Starostwa,

3) nie dopuszczać bezwarunkowo 
do udostępniania upoważnienia/koncesji, 
którego ustawa nie przewiduje,

4) baczyć na to aby koncesjona-
riusz mający koncesję tylko na pewne 
upoważnienia gospodnio-szynkarskie 
nie przekraczał ich, np.: mając koncesję 
na wyszynk piwa nie szynkował wódki 
albo mając koncesję na drobną sprzedaż, 

a przypominanych im tutejszymi rozpo-
rządzeniami z dnia 23. stycznia 1909, L. 
33361 ex 1908 (ogłoszonym w Dz. pow. 
Nr 3, str. 19) i z dnia 10. marca 1910 
L.6820 (ogłoszonym w Dz. pow. Nr 6, str. 
33) w celu zapobieżenia pijaństwu. 

Wobec tego tylko obojętności i po-
błażliwości organów gminnych przypisać 
należy rozszerzenie się nałogu pijaństwa, 
który pociąga za sobą zubożenie i dege-
nerację ludności. 

Wezwał przeto świetny c.k. Staro-
sta ponownie Zwierzchności gminne 
(Magistrat) i Przełożeństwa obszarów 
dworskich, tudzież Posterunki c. k. 
Żandarmerii do ścisłego zastosowania 
się do zarządzeń zawartych w wyżej po-
wołanych tut. okólnikach, względnie do 
ścisłego przestrzegania postanowień roz-
porządzenia ministerialnego z 3. kwietnia 
1855 (dz. p. p. Nr 62) co do spoczynku 
nocnego i udzielania zezwoleń do trzy-
mania otworem gościn i szynków poza 
godziną policyjną, przy czym zaznaczył, 
że po oznaczonej dozwolonej godzinie 
policyjnej w nocy, w myśl par. 1 tego 
rozporządzenia, domy zajezdne i szynki 
muszą być bezwarunkowo zamknięte i po 
tej godzinie gościom ani wstępować, ani 
też dłużej przebywać w nich nie wolno. 
W razie przeciwnym, tak właściciel go-
ściny lub szynkowni, jak i jego goście, 
którzy po wezwaniu ze strony organ6w 
bezpieczeństwa nie oddalą się z lokalu, 
do czego ich ewentualnie zmusić należy, 
podpadną karze przewidzianej par. 1. 

cz. III

ciąg dalszy na str. 22

Dukla, 8 lipca 1928 roku. (Po-
święcenie dzwonów i drogi krzyżowej).  
W czasie odpustu błog. Jana dnia 8. 
lipca Przew. O. Cyprjan Jurkiewicz 
poświęcił 3 nowe dzwony sprowadzone 
od firmy Br. Felczyńskich z Przemy-
śla – 325 kg wagi, za 3 381 zł. Imiona 
dzwonów Jan, Franciszek i najmniej-
szy Wojciech Dominik. W czasie po-
świecenia przepięknie przemawiał O. 
Kustosz i podziękował ofjarodawcom  
z całej okolicy. Sumę celebrował Przew. 
X. Fuk, Dziekan z Jasionki, kazanie 
śliczne wypowiedział X. Kwaśny wi-
kary z Przeworska, rodak dukielski. Na 
drugi dzień na Puszczy błog. Jana, sumę 
celebrował X. Jarek, kazanie wygłosił 
X. Grzyb prob. z Klimkówki, a nowe 
stacje „Drogi krzyżowej” poświęcił  
i przepięknie przemówił do licznie 
zgromadzonych czcicieli błog. Jana, O. 
Cyprjan, Kustosz prow. 

Dukla, lipiec 1933 roku. (Dwusetny 
jubileusz beatyfikacji Jana z Dukli). 
Mimo wszechstronnego przygotowania 
ze strony klasztoru jub. ten nie wypadł 
tak, jak się spodziewano z powodu 
ciągłego prawie deszczu. Cały czas 
trwania uroczystości jub. t. j. od 6 do 
10 lipca padał deszcz, czasami nawet 
b. ulewny. W ostatni dzień tj. 10. lipca 
na Puszczy dopiero pogoda dopisała  
i wiernych dość sporo przybyło. Cho-
ciaż deszcz przeszkadzał spora liczba 
wiernych brała udział w św. ćwicze-
niach, można liczyć na 6. tysięcy osób. 
Kazania rekolekcyjne głosili nasi Oj-
cowie O. Floryan Royowski i O. Her-
kulasz Ziarnek, pierwszy kustosz Kon-
wentu Krakowskiego, a drugi gwardjan 
ze Sokala. Dnia 8. lipca w sobotę po 
południu odbyła się spowiedź, a o 6 
tej rano w niedzielę Msza św. kazanie 
i komunja św. generalna. Do komunii 
św. przystąpiło około 2 000 wiernych. 
W niedzielę, korzystając z chwilowej 
pogody urządzono ołtarz polowy przed 
figurą M. Bożej na cmentarzu kościel-
nym, i gdyby nie spóźnienie celebran-
tów ze sumą, pogoda na czas sumy i ka-
zania wyjątkowo 1½ godz. dopisała lecz 
przy końcu sumy lunął deszcz ulewny. 
Sumę celebrował P. X. Fuk proboszcz 

z Jasionki i dziekan dukielski w asyście 
O. Wikarego Klasztoru O. Justyna i O. 
Peregrina. Kazanie przepiękne wygłosił 
O. Misjonarz, Florjan Rogowski. Nie-
szpory odbyły się o godz. 6 tej. i były 
transmitowane przez stację lwowską 
na wszystkie rozgłośnie polskie. Nie-
szpory celebrował X. Kan. Struś em. 
katech. a przepiękne i treściwe kaza-
nie o św. Janie wygłosił P. X. Michał 
Buniowski miejscowy katecheta. X. 
X. było 16 tu. Zaznaczyć wypada, że 
okolica nie bardzo życzliwie przyszła 
z pomocą n. p. Lipowica na odnowie-
nie Kościoła zaledwie 8 zł. ofiarowała, 
a najmniej życzliwości okazał obszar 
dworski, nawet drzewa na krzyż jub. 
odmówił. Miasteczko dość życzliwie 
t. j. mieszczanie, bo inteligencja nie 
dopisała. Najwięcej gorliwości o cześć 
błog. Jana i pomocy materialnej okazał  
P. Feliks Głód, sekretarz sądu grodz-
kiego w Dukli i prezes przysp. wojsk., za 
co Mu tutaj po wieczne czasy w księdze 
kroniki klasztornej imieniem swojem  
i całego Klasztoru dukielskiego wyra-
żam wdzięczne „Bóg zapłać”. Burmistrz 
miasta X. A. Typrowicz pod naciskiem 
pewnych osób wydał odezwę do miesz-
kańców Dukli, by w wigilję święta błog. 
Jana wieczór miasto było iluminowane, 
wystawiono 3 bramy (dość mizerne). 
Dodać należy, że chłopcy z przysposo-
bienia wojskowego grali rano i wieczór 
w czasie uroczystości jub. na wieży 
klasztornej na cześć błog. Jana. To też 
jest zasługą P. Prezesa Głoda, jak rów-
nież i 2. odczyt o błog. Janie, jeden w 
Dukli a drugi na Puszczy mimo desz-
czu, błota i innych trudności „Cześć Mu 
za to”. Uroczystości jubileuszowe na 
Puszczy. W tym samym czasie, kiedy 
w Klasztorze w Dukli odbywały się 
uroczystości jub. na Puszczy św. Jana 
mieszkało stale t. j. od 6 do 10 lipca 2 
X. X. Nasz O. Flawian Dąbrowski prof. 
teol. i X. Józef Damborowski prof. gim. 
z Dembowca rodem. Ci dwaj kapłani 
odprawiali tamże sumy, głosili słowo 
Boże i spowiadali. W poniedziałek 
10. lipca na zakończenie uroczystości 
jub. o godz. 6 rano wyruszyła procesja  
z Klasztoru na Puszczę. Na Puszczy  

o godz. 8. odprawił mszę św. w ob-
rządku greckim X. Myszkowski pro-
boszcz ruski z Pielgrzymki ad Żmigród. 
Wotywę uroczystą przy ołtarzu polo-
wym O. Justyn wik. Konwentu Duk. 
Przed sumą odbyło się poświęcenie jub. 
dzwonów. Aktu poświęcenia dokonał 
uroczyście wielki czciciel błog. Jana 
N. O. Prowincjał, Cyprjan Jurkiewicz, 
który mimo zmęczenia uroczystościami 
lwowskiemi chętnie przybył na Puszczę 
dukielską. Słowo Boże przy poświę-
ceniu wygłosił również wielki czciciel 
błog. Jana i znany nie tylko w całej Du-
kielszczyźnie, ale w całej Polsce, Mi-
sjonarz ceniony i lubiany przez wszyst-
kich, którzy mieli szczęście Go poznać i 
jego nauk słuchać. Czcig. O. Konstanty 
zk. prow. kapucyński z Krosna, rodem 
z Głogowa. Sumę celebrował, O. Fla-
wian Dąbrowski profesor Teologii ze 
Lwowa, a kazanie przepięknie wygło-
sił również ze Lwowa X. prof. Feliks 
Herman, lektor św. Teologii, który 
mimo wielkiego przemęczenia misjami 
lwowskimi przybył nocnym pociągiem 
ze słowem Bożym na Puszczę św. Jana. 
Po uroczystej sumie N. O. Prowincjał 
O. Cyprjan Jurkiewicz poświęcił krzyż 
jubileuszowy, przepięknie przemówił 
do tysięcy wiernych czcicieli błog. Jana 
z Dukli, podziękował im za wszystkie 
trudy, ofiary, pobłogosławił, i oddał ich 
w dalsza opiekę błog. Jana, a zwłaszcza 
małe dzieci. Nakoniec udzielił wszyst-
kim błog. ap. i w ten sposób zakończył 
uroczystości jubileuszowe dukielskie 
ku większej chwale Bożej i czci błog. 
Jana Duklana, patrona Polski, Litwy  
i Rusi. Obyśmy wkrótce mogli obcho-
dzić uroczystości kanonizacyjne Na-
szego Rodaka i Brata Zakonnego, co daj 
Boże, Amen. P. S. Na uroczystości jub. 
i na odnowienie Kościoła Gmina miasta 
Dukli ofiarowała 300 złp., a przysposo-
bienie wojskowe „Strzelec” 100 złp. 
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cesarskiego rozporządzenia z 20. kwiet-
nia 1854 (dz. p. p. N r. 96). Niemniej 
czuwać należy nad przestrzeganiem po-
stanowień ustawy z 19. lipca 1877 (dz. 
u. p. Nr 67), dotyczącej powstrzymania 
opilstwa, a której treść winna w każdym 
lokalu szynkarskim w miejscu w oczy 
wpadającym być umieszczoną. 

Dochodzenie i karanie przekroczeń 
tej ustawy należy do sądów powiato-
wych, a par. 6. tej ustawy postanawia, 
że kto w ciągu roku trzy razy za pijań-
stwo sądownie karany będzie, temu 
polityczna władza powiatowa może na 
czas jednego roku zakazać uczęszczania 
do restauracji i szynkowni w miejscu 
zamieszkania i najbliższej okolicy. Na-
leży przeto bezzwłocznie. przypomnieć 
miejscowym szynkarzom ciążącą na 
nich odpowiedzialność za przekrocze-
nia powołanych przepisów i zniewalać 
ich do ścisłego ich przestrzegania, z dru-
giej zaś strony należy przy nadarzającej 
się sposobności pouczać i ostrzegać 
ludność, a zwłaszcza młodzież przed 
zgubnymi skutkami opilstwa. 

Poza słynną Fabryką Wódek i Li-
kierów Baczewskiego we Lwowie (rok 
założenia 1782; od 1810 Cesarsko-Kró-
lewski Dostawca Dworu) oraz Uprzy-
wilejowaną Fabryką Likierów, Rosoli-
sów i Rumu Alfreda hr. Potockiego w 
Łańcucie (rok założenia 1764), Fabryką 
Wódek, Koniaków i Vermouthu firmy 
Stock w Białej (rok założenia 1827)  
i Parową Fabryką Wódek i Likierów w 
Oświęcimiu (rok założenia 1804), wśród 
grona wybijających się producentów 
i dostawców napojów alkoholowych 
wyróżnić można było: c.k. Uprzywile-
jowaną Fabrykę Likierów Kazimierza 
hr. Drohojowskiego w Bolanowicach, 
Arcyksiążęcą Fabrykę Jarzębiaku, Li-
kierów Jarzębowych i Konserw Jarzyn 
Suszonych w Izdebniku, Fabrykę Wó-
dek Polskich i Nalewek Owocowych 
Markusa Kesslera we Lwowie, wytwór-
nię Karola Bałłabana ze Lwowa, Pierw-
sze Małopolskie Towarzystwo Akcyjne 
Rafinerii Spirytusu ze Lwowa, Pierwszą 
Brodzką Rafineryję Spirytusu, Fabrykę 
Rumu i Likierów Braci Kapelusz  
z Brodów. Do innych nie mniej znanych 
dostawców trunków zaliczali się m.in.: 
Jakub Haberfeld z Oświęcimia, który 

na oświęcimskim zamku produkował 
wielokrotnie nagradzaną w świecie Zam-
kówkę; w Skoczowie fabryka likierów  
i piwa Franciszka Blattana - wytwarzała 
m.in. alasz i piwo Ale; w Chybiu rafino-
wano spirytus; Fabryka likierów i wódek 
B. Staiera i Syn z Milówki wytwarzała 
słynny likier ziołowy Góral. Znane 
były ponadto likiery Krzysztoforskiego  
z fabryki w Dziedzicach; w Białej likiery 
w swojej fabryce produkował Samuel 
Fränkiel, a potem jego dzieci. Likiery 
wytwarzał też browar B.B.Brauerei A.G. 
w Bielsku. I wreszcie Zygfryd Gessler  
z Bielska wytwarzał słynny ziołowy spe-
cjał Altvater.

W okresie międzywojennym, do czasu 
przyjęcia przez Sejm ustawy z dnia 21 
marca 1931 roku o ograniczeniu w sprze-
daży, podawaniu i spożyciu napojów 
alkoholowych (Dz. U. z 1931 r., Nr 51, 
poz. 423), utrzymano na terenie dawnej 
Galicji rozwiązania prawne w zakresie 
sprzedaży napojów spirytusowych (alko-
holowych), istniejące w dobie zaboru au-
striackiego. Wojewoda Lwowski podał do 
wiadomości wykaz detalicznej sprzedaży 
napojów alkoholowych ustalonych dla 
poszczególnych miast i gmin wiejskich 
na obszarze Województwa Lwowskiego 
(Lwowski Dziennik Wojewódzki z 1931 
r. Nr 20, poz. 285), gdzie pod punktem 
9 dotyczącym powiatu Krosno, wyka-
zano 31 punktów detalicznej sprzedaży 
napojów alkoholowych, wśród których 
z jednym punktem z wyszynkiem – było 
20 miejscowości i z jednym punktem bez 
wyszynku – było 7 miejscowości, i tak: 

Dukla – 4 z wyszynkiem, 1 bez 
wyszynku,

Iwonicz - 4 z wyszynkiem, 1 bez 
wyszynku,

Korczyna - 2 z wyszynkiem, 1 bez 
wyszynku,

Krosno - 13 z wyszynkiem, 4 bez 
wyszynku.

Na terenie obecnej Gminy Dukla 
podano następujące punkty detalicznej 
sprzedaży napojów alkoholowych: 

Łąki – 1 z wyszynkiem,
Trzciana - 1 z wyszynkiem,
Zyndranowa - 1 bez wyszynku.

Obecnie sprzedaż napojów alkoho-
lowych przeznaczonych do spożycia  
w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 
może być prowadzona tylko na podsta-
wie zezwolenia wydanego przez wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta), właści-
wego ze względu na lokalizację punktu 
sprzedaży, na czas oznaczony, nie krótszy 
niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży na-
pojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży - nie 
krótszy niż 2 lata, na podstawie wniosku 
przedsiębiorcy, po uzyskaniu pozytywnej 
opinii gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych o zgodności 
lokalizacji punktu sprzedaży z uchwa-
łami rady gminy (rada gminy ustala, 
w drodze uchwały maksymalną liczbę 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych na terenie gminy oraz maksymalną 
liczbę zezwoleń odrębnie dla poszcze-
gólnych jednostek pomocniczych gminy 
jak również zasady usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoho-
lowych oraz ograniczenia w godzinach 
nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miej-
scem sprzedaży). I tak; Rada Miejska w 
Dukli 14 czerwca 2018 roku podjęła sto-
sowne uchwały w tych sprawach, ustala-
jąc na terenie Gminy Dukla maksymalną 
liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych:

1. Przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży:

1) do 4,5% zawartości alkoholu 
oraz na piwo - 18 zezwoleń,

2) powyżej 4,5% do 18% zawar-
tości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 12 
zezwoleń,

3) powyżej 18% zawarto-
ści alkoholu – 12 zezwoleń.

2. Przeznaczonych do spo-
życia poza miejscem sprzedaży:

1) do 4,5% zawartości 
alkoholu oraz na piwo - 50 
zezwoleń,

2) powyżej 4,5% do 18% 
zawartości alkoholu (z wyjąt-
kiem piwa) – 30 zezwoleń,

3) powyżej 18% zawarto-
ści alkoholu – 30 zezwoleń,

jak również w sprawie ustalenia zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i poda-
wania napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Dukla (punkty sprzedaży i poda-
wania napojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
lub punkty sprzedaży napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży powinny być usytu-
owane w odległości nie mniejszej niż 40 
metrów od budynków kultu religijnego, 
placówek oświatowych i cmentarzy) oraz 
w sprawie wprowadzenia stałego zakazu 
sprzedaży, podawania, spożywania oraz 
wnoszenia napojów alkoholowych w nie-
których miejscach Gminy Dukla (miejsca 
pamięci narodowej oraz wyodrębnione  
i zagospodarowane place zabaw dla 
dzieci) i w sprawie wprowadzenia od-
stępstwa od zakazu spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach publicznych 
na terenie Gminy Dukla (domy ludowe  
i nieruchomości gruntowe przy nich po-
łożone oraz parking przy MOSiR w Du-
kli - można spożywać napoje alkoholowe 
tylko i wyłącznie podczas imprez, pod-
czas, których zostało wydane przez Bur-
mistrza Dukli zezwolenie na sprzedaż na-
pojów alkoholowych, w okresie ważności 
zezwolenia). Corocznie Rada Miejska w 
Dukli uchwala ponadto gminny program 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
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Warsztaty w Krempnej
W dniach 21-23 czerwca w Ośrodku 

Edukacyjno-Muzealnym w Krempnej od-
były się warsztaty pn. „Strategia zrówno-
ważonego rozwoju turystyki opartej na 
przyrodniczym i kulturowym bogactwie 
Magurskiego Parku Narodowego i jego 
otoczenia”. Spotkanie zorganizowało Sto-
warzyszenie Ekopsychologia, które jest 
partnerem międzynarodowego projektu 
„Centralparks - Wzmocnienie zdolności 
zarządzania karpackimi obszarami chro-
nionymi na rzecz integracji i harmonizacji 
ochrony różnorodności biologicznej i lokal-

nego rozwoju społeczno-gospodarczego”, 
wspieranego przez Program Interreg EU-
ROPA ŚRODKOWA. Do głównych celów 
projektu Centralparks należą wspieranie  
i ułatwianie współpracy transgranicznej  
w regionie karpackim, poprawa zdolności 
zarządzania karpackimi obszarami chro-
nionymi dla wdrażania Konwencji o ochro-
nie i zrównoważonym rozwoju Karpat oraz 
harmonizowanie działań podejmowanych 
na rzecz ochrony różnorodności biologicz-
nej z lokalnym rozwojem społeczno-go-
spodarczym. Na warsztaty organizatorzy 

zaprosili przedstawicieli siedmiu gmin, 
w obrębie których położony jest Magur-
ski Park Narodowy. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele gmin: Dukla, Dębowiec, 
Krempna, Osiek Jasielski i Sękowa.

W ramach warsztatów podjęto próbę 
wskazania inicjatyw rozwojowych oraz 
dyskutowano nad możliwością współpracy 
między gminami, współpracy, która dałaby 
szansę na zrównoważony rozwój turystyki 
skupiający się na założeniu, że MPN byłby 
magnesem, a gminy przez współpracę  
i mądrą i zrównoważoną turystykę w 
otoczeniu parku, przyciągałyby turystów 
inicjując wspólne przemyślane działania 
i inwestycje i pobudzały mieszkańców do 
budowania silnej karpackiej marki.

W trakcie warsztatów można było do-
wiedzieć się o Konwencji Karpackiej oraz 
o „Strategii lokalnego zrównoważonego 
rozwoju turystyki opartej na przyrodni-
czym i kulturowy dziedzictwie Karpat”,  
o działaniach MPN w ramach turystyki 
opartej na zrównoważonym rozwoju, o do-
brych praktykach. W ramach warsztatów 
odbyła się wizyta studyjna prezentująca 
dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe 
MPN. 

Ostatni dzień warsztatów był próbą 
identyfikacji ograniczeń i problemów roz-
wojowych, ale również potencjału i wizji 
regionu w przyszłości. Warto zaznaczyć, 
że Polska nie posiada wewnętrznych prze-
pisów dotyczących kształtowania polityki 
górskiej, a rejony górskie są specyficzne 
pod względem niekorzystnych warunków 
gospodarowania i istnienia wielu ograni-
czeń rozwojowych. Drugim problemem 
jest fakt, że Unia Europejska nie jest stroną 
Konwencji Karpackiej, co oznacza, że 
brakuje skutecznych mechanizmów finan-
sowania obszarów górskich Karpat.

Anna Chłopecka
Fot. str. 15

alkoholowych, stanowiący część 
strategii rozwiązywania proble-
mów społecznych, a Burmistrz 
Dukli powołał gminną komisję 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych.

Tak więc w czasach nam 
współczesnych korzysta się ze 
starych rozwiązań pomimo tego, 
że z różnych przyczyn ludzie pili, 

piją i pić dalej będą napoje alkoholowe.  
I tak to jest z tą PROPINACYĄ.

Zródła: S. Weistock, Zbiór przepisów, 
rozporządzeń i orzeczeń najwyższych władz 
administracyjnych: o prawie propinacyi 
(pro i contra), hurtowym handlu trunkami 
propinacyjnymi, tudzież wyrobu i drobnej 
sprzedaży słodzonych trunków, piwem 
zagranicznem, winem i spirytusem denatu-
rowym i t.d. oraz przepisy o opłatach gmin-
nych i o postępowaniu karnem, jakoteż  
o wznowieniu takowego, Lwów 1906

Opracował: Janusz Kubit
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Dostęp do akt w postępowaniu 
administracyjnym

Prawo dostępu do akt sprawy admi-
nistracyjnej jest ściśle powiązana z jaw-
nością postępowania administracyjnego 
oraz z zasadami ogólnymi postępowania 
administracyjnego tj. zasadą pogłębia-
nia zaufania, zasadą informowania oraz 
zasadą czynnego udziału strony w po-
stępowaniu. Zgodnie z wyrokiem z dnia 
11 marca 2021 r. Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie, sygn. 
akt II SA/Wa 1439/20, przepis art. 73 
§ 1 k.p.a. obliguje organ administracji 
wyłącznie do umożliwienia stronie reali-
zacji wskazanych w nim uprawnień, ich 
wykonanie pozostawiając jednakże stro-
nie. Ustawodawca, przyznając stronie 
prawo do przeglądania akt sprawy, jed-
nocześnie precyzyjnie ustalił bowiem, 
poprzez jakie działania może ona reali-
zować to prawo, tj. poprzez umożliwie-
nie zapoznania się z treścią znajdujących 
się w aktach dokumentów, jak również 
utrwalenia na własny użytek zawartych 
w nich wiadomości.

Dostęp do akt postępowania admi-
nistracyjnego jest ograniczony podmio-
towy. Z treści art. 73 § 1 k.p.a. wynika, 
że z powyższego uprawnieninia skorzy-

stać może tylko strona postępowania 
administracyjnego w rozumieniu art. 
28 k.p.a., w myśl którego „stroną jest 
każdy, czyjego interesu prawnego lub 
obowiązku dotyczy postępowanie albo 
kto żąda czynności organu ze względu 
na swój interes prawny lub obowiązek”. 
Oprócz strony z prawa dostępu do akt 
mogą skorzystać podmioty występujące 
w postępowaniu administracyjnym na 
prawach strony tj. organizacja społeczna, 
prokurator, a także Rzecznik Praw Oby-
watelskich i Rzecznik Praw Dziecka, na 
podstawie przepisów odrębnych.

Zgodnie z treścią art. 73 § 1 k.p.a. 
strona ma prawo wglądu w akta sprawy, 
sporządzania z nich notatek, kopii lub 
odpisów. Czynności te są realizowane w 
lokalu organu administracji publicznej w 
obecności pracownika tego organu. W 
doktrynie wskazano, że z jednej bowiem 
strony, organ administracji powinien 
zapewnić stronie rzeczywistą możliwość 
swobodnego realizowania konkretnych 
uprawnień w zakresie prawa dostępu do 
akt, z drugiej jednak strony, musi dys-
ponować środkami ostrożności pozwa-
lającymi na zabezpieczenie akt przed 

potencjalnymi próbami ich przerobienia, 
zniszczenia czy kradzieży. Stąd też re-
alizacja prawa dostępu do akt odbywa 
się w siedzibie organu administracji 
publicznej w obecności pracownika 
organu oddelegowanego do kontroli pra-
widłowości tych czynności i niedopusz-
czalne jest wynoszenie akt sprawy poza 
siedzibę organu.

Strona może również żądać uwierzy-
telnienia odpisów lub kopii akt sprawy 
lub wydania jej z akt sprawy uwierzy-
telnionych odpisów, o ile jest to uzasad-
nione ważnym interesem strony. W myśl 
wyroku z dnia 21 maja 2021 r., sygn. 
akt II SA/Po 734/20, pojęcie „ważnego 
interesu strony”, nie zostało w ustawie 
zdefiniowane, wobec czego rozpatrując 
zgłoszone na podstawie tego przepisu 
żądanie, organ administracji w każdym 
zindywidualizowanym przypadku po-
winien dokonać własnej oceny, czy w 
danej sprawie taki ważny interes zaist-
niał. Ciężar dowodu wykazania ważnego 
interesu spoczywa na stronie, przy czym 
to do organu administracji publicznej 
należy ocena czy w konkretnej sprawie 
strona ten interes wykazała.

Prawo wglądu strony w akta oznacza 
najogólniej rzecz ujmując przeglądanie 
i zapoznanie się ze zgromadzonymi 
przez organ administracji publicznej w 
toku postępowania administracyjnego 
aktami sprawy administracyjnej w ro-
zumieniu wcześniej wskazanym. Prawo 
to przysługuje również po zakończeniu 
postępowania. Z tych akt strona może 
sporządzać notatki (własnoręcznie lub 
techniką komputerową), kopie lub od-
pisy na własny użytek.

Pod pojęciem kopii akt sprawy na-
leży rozumieć odzwierciedlenie orygi-
nału techniką metodą nowoczesną (np. 
za pomocą kserokopiarki), przy czym 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby strona 
utrwaliła na własny użytek zgromadzone 
w aktach sprawy dokumentu poprzez 
innego rodzaju urządzenia. Strona może 
wykonać zdjęcia np. telefonem komór-
kowym, aparatem fotograficznym, ta-
bletem czy skanerem, w tym skanerem 
przenośnym itp. 

Odpis akt sprawy oznacza z kolei 
odzwierciedlenie oryginału metodą tra-
dycyjną (techniką ręczną). W praktyce 
jednak najczęściej spotkać się można 
z wydaniem stronie odpisu akt sprawy, 
która jest sporządzona przez organ w sy-

tuacji, gdy żąda ona jej uwierzytelnienia. 
Odpis ten najczęściej przyjmuje formę 
wydruku komputerowego. Można rów-
nież przyjąć, że odpis stanowi doskonal-
szą wersję kserokopii dokumentu.

Podkreślić należy, że organ nie ma 
obowiązku sporządzania na wniosek 
strony notatek, kopii i odpisów materia-
łów znajdujących się w aktach sprawy. 
W wyroku z 21.10.2011 r., sygn. akt II 
OSK 1462/10 NSA stwierdził, że „strona 
może sama sporządzać kserokopie doku-
mentów z akt sprawy, jednakże nie może 
żądać, aby takie kserokopie wykonywał 
i dostarczał sam organ administracji. Or-
gan ten nie ma takiego obowiązku, albo-
wiem sporządzanie notatek czy odpisów 
z akt postępowania ustawodawca pozo-
stawił stronie, niezależnie od rodzaju 
użytych do tego środków technicznych”. 

Zgodnie z wyrokiem Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w War-
szawie z dnia 8 marca 2021 r., sygn. 
akt II SA/Wa 1348/20 z treści art. 73 § 
3 k.p.a. nie wynika obowiązek organu 
administracyjnego przekształcania akt 
administracyjnych sprawy lub ich części 
(poszczególnych dokumentów) prowa-
dzonych w postaci papierowej do postaci 
cyfrowej w celu ich udostępnienia stro-

nie w tej formie, jak również obowiązek 
ich udostępniania w ogóle za pomocą ja-
kichkolwiek środków komunikacji elek-
tronicznej (np. poczty elektronicznej), 
lecz tylko za pośrednictwem własnego 
sytemu teleinformatycznego. W grę 
wchodzą zatem wdrożone w konkret-
nym organie narzędzia informatyczne 
i systemy kancelaryjne, tzw. systemy 
obiegu dokumentów (włącznie z elektro-
nicznym zarządzeniem dokumentacją, 
EZD), które umożliwiają udostępnienie 
akt w postaci elektronicznej, jak również 
umożliwiają elektroniczne komuniko-
wanie się ze stroną na wskazany przez 
nią adres elektroniczny.

Strona we wniosku powinna w spo-
sób precyzyjny skonkretyzować swoje 
żądanie wskazując nie tylko na materiał, 
który ma być udostępniony jako uwie-
rzytelniona kopia lub odpis, ale również 
wykazać istnienie ważnego interesu, na 
co zwrócił uwagę WSA w Warszawie 
w wyroku z 13.11.2017 r., sygn. akt VII 
SA/Wa 113/17 37 . W przypadku, gdy 
organ poweźmie wątpliwości, co do żą-
dania strony winien ją wezwać do dopre-
cyzowania treści żądania na podstawie 
art. 64 § 2 k.p.a. W myśl tego przepisu, 
jeżeli podanie nie 

Badanie pod kątem włośni mięsa branego 
na użytek własny myśliwego.

Przy okazji prac nad nowelizacją 
ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej pla-
nuje się także wprowadzenie poprawek do 
ustawy o produktach pochodzenia zwierzę-
cego. Propozycje zmian odnoszą się m.in. 
do badania mięsa dzików na obecność 
włośni. Opłaty za badanie mają zostać cał-
kowicie zniesione. Ale uwaga – będzie to 
dotyczyć tylko tusz branych przez myśli-
wych na własny użytek. 

Ustawodawca planuje jednocześnie 
nałożyć na dzierżawców oraz zarządców 
obwodów łowieckich (a także dyrektorów 
parków narodowych i dyrektorów RDOŚ) 
obowiązek prowadzenia ścisłej ewiden-
cji wyników takich badań. Myśliwi będą 
musieli dostarczać kopie stosownych 
dokumentów (tj. zaświadczenia o przepro-
wadzeniu badania próbek mięsa na obec-
ność włośni lub decyzji administracyjnej 
w sprawie uznania mięsa za niezdatne do 
spożycia przez ludzi) w terminie do 30 dni 
od strzelenia zwierzęcia. Jeżeli nie spełnią 
tego wymogu, to najpóźniej w ciągu kolej-

nych siedmiu dni dane adresowe osoby za-
legającej z przekazaniem dokumentów zo-
staną przekazane właściwemu ze względu 
na miejsce jej zamieszkania powiatowemu 
lekarzowi weterynarii. Ten nałoży karę w 
wysokości od 200 do 5000 zł, z 14-dnio-
wym terminem na odwołanie.

Do 31 stycznia zarządcy lub dzier-
żawcy obwodów łowieckich, dyrektorzy 
parków narodowych oraz dyrektorzy 
RDOŚ będą natomiast musieli dostarczać 
powiatowemu lekarzowi weterynarii wła-
ściwemu dla ich siedziby zbiorcze zesta-
wienie za rok ubiegły, zawierające imiona 
i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresy 
myśliwych, którym odstąpiono pozyskane 
przez nich dziki, oraz rodzaj wystawionego 
dokumentu potwierdzającego badanie na 
obecność włośni. Za niewywiązanie się z 
tego obowiązku będzie groziła kara od 500 
do 10 000 zł. 

Proponowane rozwiązania wiążą się z 
koniecznością zapewnienia ochrony zdro-
wia publicznego. Jak czytamy w uzasad-

Lipa to nie taka „lipa”
Lipiec to miesiąc kwitnących lip od, 

których wziął nazwę. Lipa to drzewo, które 
ze względu na swe rozmiary jest niemile 
widziane w ogrodach przydomowych. 
Drzewa osiągają wysokość około 25 me-
trów. Nie każdy posiada tak dużą działkę, 
by zasięg tak okazałego drzewa nie obej-
mował domu. Przy obecnych anomaliach 
pogodowych, mam tu na myśli silne wiatry, 
tak potężne drzewo jest wielkim zagroże-
niem dla budynku. Z tego powodu lipy są 
wycinane lub przycinane. Błędy w wykona-
niu cięć sanitarnych powodują, że drzewo 
choruje i traci swą wytrzymałość. Pień lub 
konary ulegają próchnieniu. Drzewo ma 
bardzo silne mechanizmy samoleczenia. 
Jednak nie naprawi wszystkich błędów. 
Lipa dobrze zabliźnia rany po cięciu, je-
żeli są dobrze wykonane i zabezpieczone. 

Lipy ze względu na swoje rozmiary pełnią 
bardzo ważną funkcję w miastach lub osie-
dlach, gdzie duże powierzchnie są zabudo-
wane. W upalne dni znacznie obniżają tem-
peraturę w najbliższym otoczeniu. Ponadto 
są „wielkimi” naturalnymi filtrami. Lipy są 
drzewami długowiecznymi bez problemów 
mogą dożyć 200 lat i więcej. W Niemczech 
jest przedstawicielka lip, której wiek sza-
cuje się na około 1200 lat. Jest to najstar-
sza znana nam lipa w Europie. To drzewo 
jest starsze niż państwo polskie, w którym 
obecnie chroni się jako pomniki przyrody 
około 3744 lipy. Najstarsza przedstawi-
cielka lip w Polsce rośnie w Cielętnikach. 
Niestety została znacznie zniszczona przez 
orkan „Ksawery” w 2017 roku. Wprawdzie 
żyje jeszcze, ale tylko jedna odnoga. My 
duklanie możemy pochwalić się trzema li-

pami chronionymi jako pomniki przyrody. 
Lipa w Zawadce Rymanowskiej jest naj-
bardziej okazała, a jej wiek jest szacowany 
na około 300 lat. W Jasionce obok kościoła 
rośnie lipa mająca ok. 250 lat. Ostania z lip 
w Wietrznie rośnie koło szkoły, jest równo-
latką pierwszej, jednak trochę mniejszych 
rozmiarów niż jej równolatka z Zawadki 
Rymanowskiej. Lipy w Wietrznie i Ja-
sionce są przedstawicielkami lip drobno-
listnych, a lipa w Zawadce Rymanowskiej 
jest przedstawicielką lip szerokolistnych. 

nieniu projektu ustawy, w praktyce bardzo 
duża część dzików trafia do myśliwych na 
ich potrzeby. Niestety Inspekcja Wetery-
naryjna nie otrzymuje informacji, czy po-
lujący przestrzegają prawnego obowiązku 
badania mięsa. Zagrożenie zaś jest wciąż 
duże. Według oficjalnych danych w 2019 
r. na 304 794 zbadane dziki u 719 potwier-
dzono zakażenie włośniami. 

Do ustawy o produktach pochodzenia 
zwierzęcego planuje się też wprowadzić 
przepis jednoznacznie zakazujący wprowa-
dzania na rynek mięsa przeznaczonego na 
użytek własny, a także żywności zawierają-
cej takie mięso. Obecnie wynika to jedynie 
z definicji „produkcji mięsa na użytek wła-
sny” i może budzić niejasności. Złamanie 
tego obostrzenia miałoby się skończyć 
nałożeniem kary od 1000 do 5000 zł. 

Na podstawie artykułów  
z „Braci Łowieckiej” 

 opracował Bartosz Szczepanik
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Prawo przy porannej kawie

Surmia katalpa

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!

„Prócz wyższego wykształcenia dobrze byłoby posiadać jakieś śred-
nie wyobrażenie i co najmniej podstawowe wychowanie.”

Nowy  
tomik poezji

Siatkarki z awansem  
na Mistrzostwa Polski

Nowy odcinek szlaku rowerowego  
w gminie Dukla

Sprzedam działkę 
budowlaną

o powierzchni 34a, 
położoną w Zboiskach

Kontakt: 604 439699  
lub 17 77 29 018

spełnia innych wymagań ustalonych  
w przepisach prawa, należy wezwać 
wnoszącego do usunięcia braków w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż siedem dni, z pouczeniem, że nie-
usunięcie tych braków spowoduje pozo-
stawienie podania bez rozpoznania.

W przypadku odmowy umożliwie-
nia stronie przeglądania akt sprawy, 
sporządzania z nich notatek, kopii i od-
pisów oraz wydania uwierzytelnionych 
kopii lub odpisów organ administracji 
publicznej powinien wydać postano-
wienie, powołując się na art. 74 § 2 
k.p.a. Zgodnie bowiem z treścią tego 
przepisu „odmowa umożliwienia stro-
nie przeglądania akt sprawy, sporzą-
dzania z nich notatek, kopii i odpisów, 
uwierzytelnienia takich kopii i odpisów 
lub wydania uwierzytelnionych odpi-
sów następuje w drodze postanowienia, 
na które służy zażalenie”. 

Natalia Belcik 
Radca prawny

Kapusta jest warzywem posiadającym w swym składzie mnóstwo wartości 
odżywczych. Jest bombą witaminową o dużej zawartości witaminy C (30-36 mg  
w 100 g), zawiera witaminy z grupy B, A, E, K. Kapusta jest bogata również w kwas 
foliowy i duże pokłady rutyny. Kapusta posiada również związki o silnym działaniu 
antynowotworowym, a mianowicie indolo-3-karbinol, izotiocyjaninę oraz sulforan. 
Kapusta w swym składzie zawiera również wapń, potas, magnez, żelazo.

Warzywo to ma właściwości budowania układu odpornościowego, oczyszcza 
również organizm z toksyn. Należy również dodać, że kapusta jest sama w sobie pro-
duktem niskokalorycznym, na 100 g ma zaledwie 40 kcal. Oprócz tego w kapuście 
znajduje się także siarka, którą wyczuć można w czasie gotowania kapusty, a ma ona 
dobroczynny wpływ na wygląd, skóry, włosów oraz paznokci. 

Mamy już młodą kapustę, warto zatem przygotować może mniej popularne

Kotlety z kapusty
Warto poeksperymentować, wykorzystując przy tym czerstwe bułki, podaję 

przepis:
Składniki:

• 1 kg kapusty białej
• 2 czerstwe kajzerki
• 1 jajo, sól, pieprz
• 1/2 łyżeczki mielonego kminku
• 1 cebula, olej
• 1/2 pęczka koperku
• mleko, bułka tarta

Przygotowanie:
Kajzerki zalewamy ciepłym mlekiem i odstawiamy do namoczenia, następnie po-

rządnie odciskamy na sicie.
Kapustę szatkujemy i wrzucamy do lekko posłodzonego i osolonego wrzątku. Go-

tujemy, aż zmięknie, ale nie zacznie się rozpadać. Dokładnie odsączamy i szatkujemy 
najdrobniej jak się da lub razem z bułkami wkładamy do malaksera i miksujemy na 
dość gładką masę.

Cebulę kroimy w bardzo drobną kosteczkę i szklimy ją na 1-2 łyżkach oleju i doda-
jemy do masy.

Do całości dodajemy jajo, doprawiamy solą, pieprzem i kminkiem.
Wyrabiamy ciasto, jeśli będzie zbyt luźne dosypujemy bułkę tartą. Następnie for-

mujemy zgrabne kotleciki, panierujemy w bułce i smażymy na rozgrzanym oleju na 
złoto.

Trwają prace przy przebudowie skweru

Skwer podczas prac

Okładka tomiku poezji
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Siatkarki, które awansowały do Mistrzostw Polski

Przebieg szlaku i oznakowanie na trasie
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Tytuł projektu: Dukla – Svidník 360o

Gmina Dukla otrzymała dofinansowanie i realizuje projekt 
„Dukla – Svidnik 360o”. Celem projektu jest zwiększenie atrak-
cyjności transgranicznego szlaku rowerowego „Beskidzkie Mu-
zea” po stronie polskiej i słowackiej. W ramach projektu zosta-
nie wykonana w Dukli, Cergowej i Zboiskach 16 przystankowa 
ścieżka historyczno-przyrodnicza „Po Dukli” o długości 13,5 km 
obejmująca atrakcje przyrodnicze i historyczne. Na ścieżce przy 
przystankach powstanie mała infrastruktura turystyczna: Budka 
Nietelefoniczna – pełniąca rolę podpowiadacza –przewodnika, 
tablice informacyjne, samoobsługowa stacja naprawy rowerów, 
stacja ładowania małej elektromobilności: rowerów, smart-
fonów, zostanie zakupionych 8 rowerów górskich i 2 rowery 
elektryczne, powstanie wypożyczalnia rowerów, a na wieży 
widokowej, na górze Cergowej zostanie zainstalowana luneta 

panoramiczna. W ramach projektu powstanie nowy e-produkt 
– Prezentacja Dukla – Svidnik 360o /VR tj. rozbudowany sys-
tem promocji transgranicznego szlaku rowerowego „Beskidzkie 
Muzea” - powstanie interaktywna ścieżka po Dukli i muzeach 
w Dukli, Zyndranowej, Olchowcu i Svidniku z wykorzystaniem 
aplikacji WEB i offline stworzona na bazie panoram sferycznych 
z drona i ziemi. Wydanie zostanie informator tradycyjny trójję-
zyczny (polsko, angielsko, słowacki): Ścieżka historyczno-przy-
rodnicza „Po Dukli”.

Wartość projektu: 65 360,74€, w tym Gminy Dukla – part-
nera wiodącego: 29 092,08€ - 44,51%, w tym udział środków z 
EFRR: 33 000,63€ - 50,49%, środki z budżetu państwa: 3 268,03€ 
- 5%. Partner słowacki – Mesto Svidnik (bezfinansowy).

Termin realizacji projektu: 1.05.2021- 31.03.2022 r.

Projekt „Dukla – Svidnik360o” realizowany przez gminę Dukla – partnera wiodącego i Mesta Svidník - partnera słowackiego  
jest współfinansowany przez Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014-2020.
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