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„Nie krzywdź innych byś krzywdy nie doznał” 
         /Demokryt/
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25 lat z Czytelnikami
Srebrny JubileuSz DukielSkiego MieSięcznika

Medale dla najbardziej zasłużonych

Jubileusz 25 lecia otworzyli: Małgorzata Walaszczyk-Faryj - dyr OK w Dukli, wydawca,  
Andrzej Bytnar - burmistrz Duki i Krystyna Boczar-Różewicz - redaktor naczelna

Duet gitarowy: Maciej Cetnarski  
i Kacper Czopownik

Duet klarnetowy: Jakub Ladziński  
i Rafał Gomółka

Z okazji Dnia Matki wszystkim Mamom składamy 
najserdeczniejsze życzenia, dużo szczęścia, zdrowia, 

radości i miłości oraz wytrwałości w pełnieniu 
matczynych obowiązków.

Redakcja Dukli.pl

Wszystkim Mamom
dedykujemy także wiersze, które napisał Adam Czaja.

MATKA

Ona nauczyła mnie pięknej mowy 
świat opowiedziała jak bajkę
więc nie płakałem
z nią liczyłem krople deszczu na szybie i motyle na łące
może dlatego teraz wszystkim zasmuconym daję słońce
co wziąłem z jej oczu.

***

Słońce twoich spojrzeń
rąk ciepło
i te jak ogród otwarte ramiona
to zacisze gdzie żyje moja nadzieja.

***

Wtedy gdy byłaś tak blisko 
zaledwie na odległość spojrzeń i na ciepło oddechów
Nie powiedziałem że cię kocham
może dlatego teraz smutno patrzę na wschody słońca
żal to czy tęsknota 
Nie wiem

Kąc ik poe tyc ki
22 kwietnia br. w Transgranicznym Centrum 

wymiany Kulturalnej w Dukli odbyła się uroczy-
stość Jubileuszu 25 lecia dukielskiego miesięcz-
nika. W programie uroczystości były: wspomnie-
nia pierwszego redaktora naczelnego Zenona Du-
dzika o początkach gazety, prezentacja multimedialna 
25 lat miesięcznika Dukla.pl/DPS, którą przedsta-
wiła obecna redaktor naczelna Krystyna Boczar-Ró-
żewicz, okolicznościowy koncert uczniów Społecznej 
Szkoły Muzycznej w Krośnie, a także otwarcie wy-
stawy fotograficznej autorstwa Wojciecha Różewi-
cza i Wojciecha Szymańskiego pt. Kapliczki, krzyże, 
figury…

Uroczystość rozpoczęła Małgorzata Walasz-
czyk – Faryj dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli, wy-
dawca gazety, przybyłych na uroczystość gości przy-
witała Krystyna Boczar-Różewicz- redaktor naczelna 
miesięcznika. W swoim wystąpieniu Zenon Dudzik 
pierwszy redaktor naczelny miesięcznika przypo-
mniał historię powstania i początki gazety, jak była 
tworzona, kto zbierał materiały, jaka była technologia 
druku. Zespół tworzący gazetę był bardzo skromny, 
tworzyli go oprócz Zenona Dudzika, Urszula Ba-
ran, Wiesław Jakimczuk, Dorota Krężel i Teresa Pa-
szek. Z czasem coraz więcej osób współpracowało  
z gazetą. Marszałek Województwa Podkarpackiego na 
uroczystość nie przybył, ale wysłał list gratulacyjny, 
który odczytała redaktorka naczelna. Prezentację 25 
lat miesięcznika Dukla.pl/DPS przedstawiła Krystyna 
Boczar-Różewicz, która powiedziała: W powstałej na 
początku lat 90. ubiegłego wieku nowej rzeczywistości 
ustrojowej Polski powszechny pęd do decentralizacji 
życia przyczynił się do powstania niezależnych środ-
ków masowego przekazu. Gmina Dukla była jedną  
z pierwszych gmin na terenie dzisiejszego wojewódz-
twa podkarpackiego, w której utworzono niezależną 
prasę lokalną. Nie było telefonów (nie tylko komór-
kowych), komputerów i internetu, a jedynymi for-
mami porozumiewania się z mieszkańcami były ze-
brania wiejskie i tzw. „motyle”, czyli kartka papieru z 

informacją, która była przekazywana  
z domu do domu. Po niespełna roku 
samorządności z inicjatywy ówcze-
snego burmistrza Zygmunta Nowaka, 
Rada Miejska w Dukli wyraziła zgodę 
na utworzenie gazety, po konsul-
tacjach wybrano nazwę: Dukielski 
Przegląd Samorządowy. Powołano 
zespół redakcyjny, a redaktorem na-
czelnym został Zenon Dudzik. Pierw-
szy „0” numer miesięcznika ukazał 
się w kwietniu 1991 roku. 

Gazeta pełni funkcje: informa-
cyjną, edukacyjną- wcześniej cho-
dziło o przekazanie społeczeństwu 
czym różni się nowa władza od do-
tychczasowej, poprzez edukację two-
rzono społeczeństwo obywatelskie. 
W chwili obecnej funkcję edukacyjną 

pełnią kąciki tematyczne. Gazeta 
pełni także funkcję dokumentacyjną – 
jest kroniką gminy. Możemy w niej pu-
blikować ogłoszenia, prawo lokalne...

Na temat dukielskiego miesięcz-
nika została napisana praca magister-
ska przez duklankę Annę Radwań-
ską pt.”Dukielski Przegląd Samorzą-
dowy 1991- 2005 – próba monogra-
fii”. Praca napisana została pod kie-
runkiem prof. dra hab. Romana Ja-
skuły na Wydziale Humanistycznym 
Instytutu Informacji Naukowej i Bi-
bliotekoznawstwa Akademii Peda-
gogicznej w Krakowie w 2006 roku. 
Przez te wszystkie lata pismo było 
urozmaicane różnymi rubrykami, 
ciekawostkami. Powstawały rubryki 
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Gmina Dukla wspiera aktywnych 

Nowe szlaki w gminie Dukla

www. it.dukla.pl 
nowa strona internetowa  
Informacji Turystycznej

Mieszkańcy i turyści mogą już korzystać z nowej strony 
internetowej Transgranicznej Informacji Turystycznej w Du-
kli, wpisując adres www.it.dukla.pl. 

Strona jest ciągle w budowie, jednak już w chwili obec-
nej można znaleźć podstawowe informacje o noclegach, ga-
stronomii, atrakcjach turystycznych, szlakach turystycznych, 
wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a także informa-
cje praktyczne związane z turystyką. Ponadto na stronie 
znajduje się informacja o profilu na portalu społecznościo-
wym Facebook, na którym zamieszczane są informacje, cie-
kawostki oraz zdjęcia wykonane przez mieszkańców i tury-
stów. Można również oglądnąć foldery informacyjne gminy 
Dukla on-line, znajdujące się w zakładce Wydawnictwa. 
Te i wiele innych informacji znajdą Państwo, zaglądając na 
stronę, która jest dostosowana do urządzeń mobilnych oraz 
będzie dostępna w angielskiej wersji językowej.

Prace nad zamieszczanymi treściami, informacjami, 
zdjęciami ciągle trwają, dlatego, mile widziane uwagi i spo-
strzeżenia, które będą pomocne w udoskonaleniu strony 
www.it.dukla.pl. Pomysły można przesyłać na e-mail:  
tit@dukla.pl. 

Anna Chłopecka 
Fot. na okładce

Warsztaty turystyczne 
w Krempnej

W dniach 25-26 kwietnia br. w siedzibie Magurskiego Parku Na-
rodowego w Krempnej odbyły się warsztaty turystyczne zorganizo-
wane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Pro-
gram warsztatów miał na celu przybliżenie wiedzy na temat planowa-
nia oferty turystycznej i budowania sieciowych produktów turystycz-
nych. Zajęcia były podzielone na część teoretyczną, prowadzoną przez 
dr. Krzysztofa Szparę i praktyczną, polegającą na pracy w grupach.  
W przerwie między zajęciami uczestnicy zwiedzili muzeum.

Na warsztaty zaproszono przedstawicieli jednostek samorządo-
wych, hoteli, gospodarstw agroturystycznych, dyrektorów placówek 
związanych z turystyką, przewodników turystycznych oraz przedsta-
wicieli Magurskiego Parku Narodowego. Z gminy Dukla udział wzięli: 
Anna i Bogdan Płóciennik z Zawadki Rymanowskiej oraz Anna Chło-
pecka - pracownik Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli. 

Anna Chłopecka

Gmina Dukla – jedna 
z 2478 gmin w Polsce, 
ukryta gdzieś w Beskidzie 
Niskim, pośród gór nie-
przekraczających 1000 m. 
n.p.m., z cichą, nadszarp-
niętą zębem czasu i zawiro-
waniami historycznymi sto-
licą gminy –Duklą. Dla nas 
mieszkańców, którzy wro-
śliśmy w tę ziemię i w jej 

dorobek niekiedy nie jest 
łatwo dostrzec unikato-
wość i niezwykły poten-
cjał tego miejsca. A jednak 
Dukla przyciąga turystów 
polskich i zagranicznych, 
którzy dostrzegają bogac-
two historii i tradycji, za-
bytków, pięknej przyrody, 
różnorodności kultur, jak  
i przyjaznych ludzi.

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców i tury-
stów planowane jest utworzenie 
kolejnych ciekawych szlaków tu-
rystycznych na terenie gminy.  
W związku z tym przedsięwzię-
ciem 14 kwietnia br. wspólnie 
z Zastępcą Nadleśniczego Nad-
leśnictwa Dukla Stanisławem 
Gazdą, dyrektorem MOSiR Du-
kla Michałem Szopą oraz przed-
stawicielem Urzędu Miejskiego w 
Dukli Anną Chłopecką dokonano 
w terenie wstępnych ustaleń nad 
przebiegiem dwóch szlaków: zie-
lonego, który z Wietrzna prowadzi 
przez ciekawe punkty, wśród któ-
rych najciekawszym jest stanowi-
sko archeologiczne w lesie mię-
dzy przysiółkami Banią, a Łazami, 

gdzie odkryto ciałopalne cmen-
tarzysko kurhanowe oraz czer-
wonego rozpoczynającego się  
w Wietrznie, biegnącego przez za-
ciszne tereny leśne, wokół „Fran-
kowa” – wzgórza, na którym była 
usytuowana skocznia narciarska, 
w kierunku Wzgórza 534, gdzie 
połączy się z istniejącym Szla-
kiem Rowerowym Gminy Dukla 
oznaczonym kolorem niebieskim. 
Czerwony szlak będzie również 
prowadził do dukielskiego rynku 
starą drogą obok Sanktuarium 
św. Jana, którą przebiegał histo-
ryczny szlak handlowy.

W przyszłości planowane jest 
stworzenie sieci szlaków tury-
stycznych gminy Dukla, do któ-
rej stopniowo będą włączane ko-
lejne miejscowości i ich atrakcje. 
Szlaki wraz z infrastrukturą mają 
służyć zarówno mieszkańcom, 
jak i turystom, którzy chcą aktyw-
nie spędzić czas otoczeni piękną 
przyrodą Beskidu Dukielskiego. 

tekst i fot. (na wkładce) 
Anna Chłopecka

Wspomnienie byłego sapera
Nazywam się Szczepan Żuber, mam 88 lat i mieszkam w Sanoku. Służyłem w Wojsku Polskim w 

Sanoku w latach 1949-1952. Pracowałem jako saper, uczestniczyłem min. w rozminowywaniu Do-
liny Śmierci w okolicach Dukli takich miejscowości jak: Iwla, Chyrowa, Tylawa, Głojsce, Polany, a 
także wielu innych miejscowości położonych dalej od Dukli: Tarnowiec, Krosno – Lotnisko, Jasło. 
Kiedy 2 maja 1950 roku stanąłem wraz z kolegami na dukielskiej ziemi, ogarnął nas strach i prze-
rażenie, z powodu tego co zobaczyliśmy. Daliśmy jednak radę. Spędziliśmy na dukielszczyźnie dwa i 
pół roku na rozminowywaniu terenu, nikt nie zginął, nikt nie został ranny. Uważam, że nasza praca 
nie poszła na marne. Do dnia dzisiejszego wspominam te wydarzenia. Pozdrowienia dla Czytelni-
ków Dukli i dla Redakcji.

Szczepan Żuber 
Saper z Sanoka

stałe, które kontynuowane są 
do dnia dzisiejszego, powstają 
nowe, które ukazują się co mie-
siąc lub rzadziej. Kilkakrotnie 
zmieniało się logo gazety, ale 
zawsze niezmiennym elemen-
tem był i jest herb Dukli. Zmie-
niała się także cena gazety od 
1000 – 5000 zł przed denomi-
nacją i od 0,80-2,80 zł po de-
nominacji. Początkowo gazeta 
miała 8 stron, obecnie 28 lub 
32. Od 1 stycznia 2009 roku 
gazeta zmieniła nazwę na Du-
klę.pl z podtytułem Dukielski 
Przegląd Samorządowy. Na ła-
mach gazety ukazało się kilka 
tysięcy artykułów, informacji, 
reklam, ogłoszeń, wywiadów, 
drukowane jest także prawo 
lokalne - uchwały Rady Miej-
skiej w Dukli. Gazeta publikuje 
informacje bieżące, lokalne  
i z regionu. Podsumowując re-
daktor naczelna powiedziała: 
Przez 20 lat zapisano około 
6125 stron formatu A4, wy-
dano 300 numerów gazety, po-
jawiło się 1326 reklam, wywia-
dów udzieliło 177 osób. W pre-
zentacji zdjęciowej pokazała, 
że gazeta uczestniczyła w waż-
nych wydarzeniach w gminie,  
a także zaprezentowała wszyst-
kich, którzy przez 25 lat przy-
czynili się do jej powstawania. 
Wszyscy współpracujący z ga-
zetą zostali uhonorowani oko-
licznościowymi upominkami, 
a najbardziej zasłużeni zostali 
odznaczeni medalami, byli to 
wydawcy i współtworzący mie-
sięcznik przez kilkanaście lat: 

Zygmunt Nowak, Piotr Wit-
kowski, Marek Górak, Andrzej 
Bytnar, Małgorzata Walasz-
czyk – Faryj, Zenon Dudzik, 
Wiesław Jakimczuk, Aleksan-
dra Żółkoś, Maria Walczak, 
Halina Cycak, Witold Puz, 
Janusz Kubit, Krystyna Bo-
czar-Różewicz, Wiktor Szyn-
dak, Bogdan Kaczor, Stani-
sław Kalita, Bogusław Szczu-
rek, Janusz Krowicki, Daniel 
Biały, Andrzej Śliwiński, Bar-
bara Żwirecka, Barbara Pu-
dło, Wacław Cyran, Hen-
ryk Kyc, Jan Grzywacz, Nor-
bert Uliasz, Anna Lenkiewicz, 
Piotr Jakieła, Urszula Szczu-
rek, Aneta Cyran, Beata Bek, 
Bogdan Maciejewski, Daniel 
Ożga, Damian Leśniak, Jerzy 
Gunia, Jadwiga Morawska, Jo-
lanta Wojdyła, Henryka Leń-
czyk, Zenon Leńczyk, Justyna 
Zimny – Frużyńska, Edward 
Marszałek, Konrad Sikora, 
Bartosz Szczepanik, Waldemar 
Półchłopek, Zbigniew Panek, 
Stanisław Lis, Katarzyna Maj-
chrzak, Jacek Koszczan, Jaro-
sław Szubrycht, Przemysław 
Ziółek, Zbigniew Ringer, Jó-
zef Janowski, Andrzej Szwast, 
Grzegorz Lega, Ewa Kaczmar-
ska-Więckowska, Bogdan Płó-
ciennik, Bogusława Sęp, Piotr 
Świder, Zdzisława Skiba, Mi-
rosław Matyka, Józefa Win-
nicka-Sawczuk, Wiesław Kop-
czyk, Mateusz Lorenc, Woj-
ciech Szymański

Burmistrz Andrzej Byt-
nar wręczył redaktor naczel-

nej wiązankę 
kwiatów, se-
kretarz gminy 
Dukla Halina 
Cycak dy-
plom uznania. 
Burmistrz po-
wiedział: na 
ręce pani re-
daktor skła-
dam podzię-
kowanie tym 
w s z y s t k i m , 
którzy przez 
25 lat współtworzyli dukielski 
miesięcznik, to także Wasza za-
sługa, że DPS przetrwał 25 lat. 
Gratulacje składali i wręczali 
pamiątkowe upominki zapro-
szeni goście: dyrektor Środo-
wiskowego Domu w Cergowej 
Bogumiła Dymek-Urynowicz, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Du-
kli Małgorzata Bielec, Edward 
Marszałek – rzecznik prasowy 
Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krośnie, dy-
rektor Zespołu Szkół nr 1w Du-
kli Jerzy Pęcak i dyrektor Ze-
społu Szkół nr 2 w Dukli Jan 
Drajewicz, dyrektor Zarządu 
Rady Powiatu Aleksander Mer-
cik i Grażyna Ostrowska - kie-
rownik Wydziału promocji Sta-
rostwa w Krośnie.

W programie uroczystości 
było również otwarcie wystawy 
fotograficznej autorstwa Woj-
ciecha Różewicza i Wojciecha 
Szymańskiego pt. „Kapliczki, 
krzyże, figury….”, którą otwo-
rzyły Katarzyna Majchrzak  
i Joanna Sieniawska autorki 
tekstu o kapliczkach do albumu 
fotograficznego: Kapliczki 
dziedzictwem kulturowym 

gminy Dukla. Wystawa będzie 
czynna do 15 maja w godzinach 
od 8.00-19.00.

Na małej wystawce zorgani-
zowanej z okazji Jubileuszu 25. 
lecia miesięcznika można było 
zobaczyć wszystkie numery już 
archiwalne dukielskiego mie-
sięcznika. Uroczystość uświet-
nił koncert uczniów Społecznej 
Szkoły Muzycznej II stopnia w 
Krośnie: duet gitarowy Maciej 
Cetnarski i Kacper Czopowik  
i duet klarnetowy: Jakub La-
dziński i Rafał Gomółka. 

Wszystkim, którzy przy-
byli na uroczystość Jubileuszu 
25 lecia Dukli.pl/DPS serdecz-
nie dziękuję, współpracujących 
z gazetą proszę o dalszą pracę, 
a wydawcę i pana burmistrza  
o finansowanie. Gazeta musi 
żyć, aby miała coraz większe 
grono Czytelników. Moim ma-
rzeniem jest zdigitalizowanie 
początkowych numerów gazety, 
to zwiększyłoby dostępność do 
tych archiwalnych numerów. 

Koleżankom z pracy: Ani 
Chłopeckiej, Natalii Belcik, 
Agacie Pietruś, Wioli Jakieła 
bardzo serdecznie dziękuję za 
pomoc w organizacji Jubile-
uszu, a także za piękne wier-
szyki, które mogą podnieść 
człowieka na duchu, bo słowo 
ma moc ogromną. Dziękuję 
także pracownikom Ośrodka 
Kultury w Dukli, szczególnie 
Annie Lenkiewicz, za przygo-
towanie wystawy fotograficz-
nej uświetniającej uroczystość. 
Z wyrazami szacunku

Krystyna Boczar-Różewicz

u dokończenie ze str. 2 

25 lat z Czytelnikami
Srebrny Jubileusz Dukielskiego Miesięcznika

Uczestnicy Jubileuszu

Fot. Janusz Krowicki i Piotr Jakieła
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Beskid Niski  
i Bieszczady 4-you

W dniach od 11 do 14 kwietnia br. gmina Dukla uczest-
niczyła w promocji marki Beskid Niski i Bieszczady w Cen-
trum Handlowym Blue City w Warszawie. Organizatorem 
Jarmarku „Bieszczady 4-You” było Centrum Promocji Biesz-
czad z Sanoka. W jarmarku uczestniczyły gminy, przedsię-
biorcy, a także Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid 
Niski”. Prezentowane były materiały promujące atrakcje tu-
rystyczne, bazę noclegową, a także produkty z gmin: Du-
kla, Rymanów, Iwonicz-Zdrój, Cisną, Zagórz, Sanok, Bu-
kowsko, Komańczę, Lesko, Baligród, Lutowiska, Solinę, 
Czarną, Ustrzyki Górne i Olszanicę. Gmina Dukla prezen-
towana była przez: Urząd Miejski w Dukli, Zakład Mię-
sny „Jasiołka”, Browar Dukla. Podczas jarmarku była pro-
mowana Bieszczadzka Karta Turysty, którą wspierają m. in. 
Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, LOT „Beskid Niski, Biuro 
Podróży Bieszczader, Port Solina, Bieszczadzkie Drezyny 
Rowerowe, Centrum Handlowe Blue City współorganizator 
Jarmarku Bieszczady 4 You. Patronat medialny imprezy ob-
jęło Polskie Radio Rzeszów. Stoiska odwiedziło setki War-
szawiaków i mieszkańców podwarszawskich miejscowości.

Krystyna Boczar-Różewicz 
Fot. na wkładce

Promocja książki  
„Przez bezkresy historii”

21 kwietnia br. odbyła się promocja książki „Przez bezkresy historii” 
Jana Spytka Tarnowskiego. Książka jest podróżą w czasie i przestrzeni: 
w głąb historii, o losach Ukraińców i Polaków. Autor wędrując obecnie 
szlakiem warownych rezydencji i strażnic kresowych na Podolu, Woły-
niu pięknym językiem opowiada o śladach polskości na tych ziemiach. 
To również prywatna pielgrzymka Autora po tych terenach. Książkę 
można zakupić w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli.

kbr 
Fot. na wkładce

Z posiedzenia Rady
Sesja Rady Miejskiej w Dukli odbyła się 19 lutego 2016 

roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli.
W sesji wzięli udział radni: Jan Dembiczak, Andrzej Dziedzic, 

Zenon Leńczyk, Władysław Boczar, Krzysztof Woźniak, Halina 
Pietruś, Tomasz Węgrzyn, Andrzej Kedra, Ewa Przystasz, Mariusz 
Folcik, Jan Marszał, Adam Faustus, Zbigniew Głód, Teresa Bel-
cik, Bohdan Gocz.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji Rady Miejskiej.
3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Dukla z organiza-

cjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego za 2015 rok.

6. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Cergowej za rok 2015.

7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Chyrowa, Głojsce, Iwla-2 (druk nr 125)    

b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Nadole Teodorówka-2 (druk nr 126)

c) uchwalenia Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 
Dukla (druk nr 127),

d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok 
(druk nr 128),

e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla 
(druk nr 129),

f) przystąpienia Gminy Dukla do Lokalnego Funduszu Po-
życzkowego „Samorządowa Polska” Dukla sp. z o.o. z sie-
dzibą w Dukli oraz do Krajowego Funduszu Poręczenio-
wego „Samorządowa Polska” sp. z o. o. z siedzibą w War-
szawie (druk nr 130),

g) opinii dotyczącej zmiany okręgu rejestracji stanu cywilnego 
w Dukli (druk nr 131).

9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Oświadczenia i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

Rada Miejska po wysłuchaniu opinii poszczególnych komisji 
podjęła następujące uchwały:

a) nr XIX/120/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Chyrowa, Głojsce, 
Iwla-2 (druk nr 125). Uchwałę podjęto jednomyślnie / gło-
sowało 13 radnych/,  

b) nr XIX/121/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nadole Teodorówka-2 
(druk nr 126). Uchwałę podjęto jednomyślnie / głosowało 
14 radnych/,

c) nr XIX/122/16 w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 2 Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Miasta i Gminy Dukla (druk nr 127). Uchwałę podjęto 
większością głosów / głosowało 14 radnych, 11 za., 3 przeciw/,

d) nr XIX/123/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
Gminy Dukla na 2016 rok (druk nr 128). Uchwałę pod-
jęto większością głosów / głosowało 11 radnych, 10 za,  
1 wstrzymujący/,

e) nr XIX/124/16 w sprawie zmian  w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 129). Uchwałę pod-
jęto większością głosów / głosowało 14 radnych, 13 za,  
1 wstrzymujący/,

f) nr XIX/125/16 w sprawie opinii dotyczącej zmiany okręgu 
rejestracji stanu cywilnego w Dukli (druk nr 131). Uchwałę 
podjęto jednomyślnie / głosowało 15 radnych/.

Pełne teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej: www.
bip.dukla.pl

Halina Cycak 
Sekretarz Gminy Dukla

Biało- czerwony 
symbol polskości

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony został  
w 2004 roku. Wybór 2 maja nie jest jednak przypadkowy i ma 
podłoże historyczne. To właśnie tego dnia zdobywający Berlin 
żołnierze z 1 Dywizji Kościuszkowskiej umieścili flagę na Ko-
lumnie Zwycięstwa w Berlinie, a ponadto w okresie PRL –u,  
w dniu 2 maja obywatele mieli nakaz zdejmowania flag. Działania 
te miały na celu uniemożliwienie wyeksponowania flagi podczas 
nieuznawanego przez władze święta 3 maja. 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ma w założeniu popula-
ryzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych, 
które na przestrzeni wieków ulegały przeobrażeniom. Źródłem 
dzisiejszych barw narodowych jest herb Królestwa Polskiego  
i herb Wielkiego Księstwa Litewskiego. Oficjalnie biel i czerwień 
jako polskie barwy narodowe uznane zostały w 1919 roku. Obec-
nie kwestia ta uregulowana jest w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 
r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzisiaj, patrząc na naszą flagę państwową dostrzec powinni-
śmy nie tylko jej rzeczywiste walory, ale nade wszystko ukryte 
znaczenie, które nadały jej wielopokoleniowe karty historii. Dzi-
siaj nie musimy toczyć wojen, przelewać krwi czy ryzykować ży-
cia w imię wolności. Oczy wyobraźni zwrócone w kierunku flagi 
powinny więc podsunąć nam wizje przyjęcia chrztu przez Mieszka 
I, decydujące zwycięstwo armii Jagiełły nad siłami Zakonu Krzy-
żackiego, walkę w powstaniach, toczone boje w wojnach i zry-
wach narodowościowych. Nie można spoglądając na nią, zatracić 
swoją tożsamość i zapomnieć o Polakach dla których Ojczyzna 
stanowiła najważniejsze dobro.

Natalia Belcik

Pierwsi w Europie
Wszystko wydarzyło się 225 lat temu, 3 maja 1791 roku 

po burzliwej debacie Sejm Czternoletni przejął przez akla-
mację ustawę rządową, która przeszła do kart historii jako 
Konstytucja 3 Maja. Zaznaczenia wymaga fakt, iż akt ten był 
pierwszy w Europie natomiast drugi na świecie. Zmienił on 
ustrój państwa na monarchię konstytucyjną a nade wszystko 
ograniczał demokrację szlachecką. Dokument podkreślał 
jedność państwa, czego wyrazem było ujednolicenie rządu, 
skarbu i armii. Konstytucja potwierdzała dominującą rolę 
religii katolickiej, ustanawiała trójpodział władzy, wprowa-
dzała tron dziedziczny likwidując wolną elekcję. 

Tworzona w mrocznym dla naszego kraju okresie za-
chwycała innowacyjnością i nowoczesnością, będąc jedno-
cześnie spoiwem najlepszych politycznych tradycji Oświe-
cenia. Konstytucja stanowiła symbol do odrodzenia naro-
dowego przez cały okres zaborów. Odniesienia do niej znaj-
dowały się w Konstytucji Księstwa Warszawskiego. W 32. 
rocznicę jej uchwalenia piętnastoletni uczeń gimnazjum wi-
leńskiego napisał na tablicy„Vivat Konstytucja 3 maja!”. 
Jego koledzy dopisali niżej: „Jak słodkie wspomnienie dla 
nas rodaków, lecz nie masz kto by się o nią upomniał”. To 
wydarzenie stało się początkiem prześladowań wileńskiej 
młodzieży. 

Konstytucja 3 Maja obowiązywała niewiele ponad rok 
jednak po trzecim rozbiorze stała się istotnym punktem od-
niesienia dla zniewolonych Polaków. Była to pewna idea, 
do której tamci ludzie mogli się odwołać w sytuacji kiedy 
nasz kraj zniknął z mapy. 

Natalia Belcik

Mieszkańcy Iwli i ks. Ryszard 
Szwast zapraszają 

na X pielgrzymkę do Krzyża Wdzięczności, postawionego przez 
mieszkańców Iwli w 2007 roku na Łazach-Kąt, w podzięce za uratowa-
nie życia w czasie operacji karpacko-dukielskiej w 1944 roku podczas II 
wojny światowej. Pielgrzymka odbędzie się 21 maja 2016 roku. Wyjście 
do Krzyża spod starej szkoły w Iwli o godz. 14.00. Wezmą w niej udział 
przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i instytucji ochrony przyrody, 
radni gminy Dukla, powiatu krośnieńskiego, radni Sejmiku wojewódz-
twa podkarpackiego, parlamentarzyści.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

Wyrazy głębokiego współczucia oraz najszczersze 
kondolencje

dla Państwa Renaty i Marka Góraków  
i całej rodziny

z powodu tragicznej śmierci
Syna Grzegorza

składa
Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Dukli

* * *
Państwu

Renacie i Markowi Górakom,  
całej rodzinie i bliskim

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu tragicznej śmierci 

syna Grzegorza
składa

dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Michał Szopa

wraz z pracownikami
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ciąg dalszy na str. 10 u

Z kroniki pięcioklasowej szkoły 
powszechnej męskiej w Dukli

W numerze czerwcowym (290) Du-
kli DPS z 2015 r. opublikowany został ar-
tykuł pt. „Setna rocznica wyzwolenia Du-
kielszczyzny”. Obecnie, w sto pierwszą 
taką rocznicę, przedstawia się fragment  
z „Kroniki pięcioklasowej szkoły po-
wszechnej męskiej w Dukli”, który dosko-
nale obrazuje klimat tamtych dni. Frag-
ment ten potwierdza wersję wydarzeń  
z przełomu lat 1914/1915, zaprezentowana 
w DPS-ie, która została ustalona na podsta-
wie zachowanych wycinków prasowych, 
widokówek oraz fotografii do których do-
tarto podczas opracowywania tematu. Spi-
sywane na gorąco przez Antoniego Bednar-
skiego, kierownika pięcioklasowej szkoły 
powszechnej męskiej w Dukli, wydarzenia 
zawarte w Kronice szkoły, doskonale od-
dają klimat tamtych dni i obawy mieszkań-
ców Dukli podczas przesuwającego się kil-
kakrotnie przez miasto frontu i działań wal-
czących ze sobą armii. Jakże znamienne 
jest, że odnotowując rozgrywające się zda-
rzenia, o działaniach armii austro-węgier-
skiej kierownik szkoły wskazuje na dzia-
łania „naszych” wojsk. Kierownik szkoły 
reprezentując oświatę finansowaną przez 
rządowe czynniki austro-węgierskie mu-
siał utożsamiać się z tymi czynnikami po-
mimo, iż było to państwo zaborcze. W ar-
mii austro-węgierskiej służyło wielu Po-
laków, a w Galicji językiem urzędowym, 
oprócz niemieckiego, był język polski,  
a szeroka autonomia zapewniała Polakom 
w tym zaborze najwięcej swobód obywa-
telskich i grupowych. Statystycznie na 1000 
żołnierzy c. i k. monarchii przypadało: 267 
Austriaków (Niemców), 223 Węgrów, 135 

Czechów, 85 Polaków, 81 Rusinów, 67 
Chorwatów i Serbów, 64 Rumunów, 38 Sło-
waków, 26 Słoweńców i 14 Włochów.

Do ilustracji prezentowanego frag-
mentu Kroniki posłużyły fotografie lub 
wycinki prasowe wykorzystane w opraco-
waniu zaprezentowanym rok temu, które 
doskonale potwierdzają zaistniałe wyda-
rzenia sprzed ponad stu lat. 

15 luty 1914 
C. k. Rada szkolna krajowa mianuje 

rozp. z d. 7 II 1914 L.1342 p. Ant. Bednar-
skiego stałym kierownikiem szkoły z waż-
nością od 1 II 1914 

28 czerwiec 1914
O godz. czwartej dnia tego rozeszła się 

wiadomość o zamachu w Sarajewie na na-
stępcę tronu arc. Franciszka Ferdynanda 
i jego małżonkę. Gdy doniesienia poja-
wiły się w formie pozytywniejszej wraże-
nie było straszne. Wszyscy potępiają ten 
wstrętny o pomstę wołający akt barbarzyń-
skiej zapalczywości i z tem większą czcią  
i sympatia zwracają się do osoby sędziwego 
Monarchy, któremu według własnych słów 
Jego los nielitościwy żadnego nie oszczę-
dzał bólu. Oby Opatrzność ochroniła na za-
wsze Monarchę od tak dzikich wybryków 
namiętności. 

30 czerwiec 1914
Rok szkolny zakończono uroczystym 

nabożeństwem.
Skład grona nauczycielskiego w r. szk. 

1913/14 był następujący: Antoni Bednar-
ski, kierownik szkoły; Władysław Micha-

lik i Szymon Gomułka, nauczyciele; ks. 
Antoni Typrowicz i Hirsch Blum, nauczy-
ciele religii. Siły nauczycielskie tymcza-
sowe: Stanisława Potoczna, Józef Szajna, 
Franciszek Teldy.

4 lipiec 1914
Z polecenia konsystorza odbyło się  

w kościele parafialnym uroczyste nabożeń-
stwo żałobne za spokój duszy śp. arc. Fer-
dynanda i jego małżonki ks. Zofii Hohen-
berg. W nabożeństwie uczestniczyli wszy-
scy urzędnicy miejscowi oraz nauczyciel-
stwo obu szkół dając wyraz swego szcze-
rego uczucia w ciężkich przejściach domu 
panującego. Z gmachu szkolnego powie-
wała żałobna chorągiew. 

8 lipiec 1914
Przy ulicy Mickiewicza wybuchł 

groźny pożar, który zniszczył realność 
Izaka Reicha i sąsiednie.

10 lipiec 1914 
Kierownik szkoły wyjeżdża do Bia-

łej, celem reprezentowania tutejszego Koła  
T. S. L. [Towarzystwo Szkoły Ludowej] na 
dorocznym Walnym Zjeździe delegatów  
T. S. L. w dniach 11 i 12 lipca.

21 lipca 1914
Wykonano chodnik z budynku szkol-

nego do mieszkania stróża i ustępów.

28 lipca 1914
Austrya wypowiada wojnę Serbii, 

pierwsze walki na Dunaju i Sawie, znisz-
czenie częściowe mostu między Zemuniem 
a Belgradem.

1 sierpień 1914 
Wskutek zarządzenia ogólnej mobili-

zacji wyjeżdżają z Dukli kierownik szkoły, 
nauczyciele Blum i Gomułka celem zgło-
szenia się do szeregów. Nadto pełnią służbę 
wojskową w tym czasie tymcz. nauczyciele 
Józef Szajna i Franciszek Teldy powołani 
wcześniej.

5 sierpień 1914
Austrya wypowiedziała wojnę Rosyi. 

13 sierpień 1914
Budynek szkolny zajmuje wojsko, ce-

lem pomieszczenia w nim wojennej kwa-
tery prasowej. 

20 sierpień 1914 
Za pośrednictwem prasy wojennej do-

szła tu pierwsza wiadomość o śmierci pa-
pieża Piusa X. W czasie, kiedy pożoga wo-
jenna ogarnęła niemal świat cały, odcho-
dzi najlepszy i najświętszy z ludzi, jacy 
w ostatnich czasach na świecie żyli. Przez 
śmierć Ojca świętego groźniej się zrobiło 

na świecie ciemniej i straszniej jak gdyby 
Zmarły wziął z sobą do grobu ostatni 
uśmiech słoneczny, ostatni kwiat i ostatnie 
dobre słowo. Świat chrześcijański z trwogą 
i lękiem patrzy w noc swej przyszłości w 
mękę swych walk. Nie rozjaśni już mro-
ków „Ogień gorejący”

29 sierpień 1914
Nadeszło zawiadomienie c. k. Rady 

szkolnej w Krośnie, że c. k. Rada szkolna 
krajowa rozp. z dnia 31 lipca 1914 r. L 
15733/I przeniosła stałego nauczyciela tu-
tejszej szkoły Szymona Gomułkę na rów-
norzędną posadę do 5 kl. Szkoły mieszanej 
w Jordanowie.

3 wrzesień 1914
C. k. Rada szkolna okręgowa zawia-

damia o zamianowaniu rozp. z d. 26 VIII 
1914. L. 2524 p. Władysława Polińskiego 
tymczasowym nauczycielem tutejszej 
szkoły w miejsce przeniesionego Szymona 
Gomułki, dalej o przeniesieniu rozp. z d. 
27 VIII 1914. L. 2534. Franciszka Toldy-
ego do Kopytowej i zamianowaniu w jego 
miejsce p. Heleny Ziemskiej, nauczycielką 
tymcz.

Rok szkolny nie rozpoczął się z powodu 
zajęcia budynku szkolnego przez wojenną 
kwaterę prasową, i dla braku innych stoso-
wanych lokalności w mieście.

16 wrzesień 1914
Wojenna kwatera prasowa wyjeżdżając 

z Dukli opróżnia budynek szkolny, zajmo-
wany odtąd na krótszy lub dłuższy przeciąg 
czasu przez przechodzące wojska.

20 wrzesień 1914
Kierownik szkoły bawiący od 18. sierp-

nia na urlopie, wyjeżdża do Sanoka, celem 
stawienia się przed komisją rozpoznaw-

czą. Z powodu ewakuacyi Sanoka komisja 
zebrać się nie mogła, a wezwanych ode-
słano do domu wyznaczając im termin póź-
niejszy. 

21 wrzesień 1914
Rozpoczął się odwrót wojsk naszych,  

w mieście przerażenie – mieszkańcy wy-
jeżdżają tłumnie z obawy przed nieprzyja-

Niedźwiedzica Cisna 
już w Poznaniu

Cisna to od minionego piątku imię młodej niedźwiedzicy, 
która po trzech tygodniach pobytu w Ośrodku Rehabilitacji 
Zwierząt Chronionych w Przemyślu, znalazła stałe lokum w po-
znańskim ZOO. Dotarła tam w sobotę 23 kwietnia wieczorem. 

Cisna podczas 8-godzin-
nej podróży pokonała ponad 
600 kilometrów pod troskliwą 
opieką lekarzy z kliniki dla dzi-
kich zwierząt w Przemyślu. Po 
drodze kilka razy trzeba było 
robić przystanki dla nakarmie-
nia podopiecznej i wyczyszcze-
nia klatki. 

W poznańskim ZOO otrzy-
mała przestronny wybieg i fa-
chową opiekę. Będzie tam 
przybywać w towarzystwie 
trójki dorosłych niedźwiedzi. 
Wcześniej leśnicy wybrali jej 

imię - Cisna - spośród ponad 
700 propozycji nadesłanych 
przez internautów.

- W najśmielszych ocze-
kiwaniach nie spodziewali-
śmy się takiego odzewu - mówi 
inicjator konkursu Mateusz 
Świerczyński z Nadleśnictwa 
Cisna. - Najczęściej pojawia-
jącymi się propozycjami były: 
Cisna, Solinka, Matragona  
i Bieszczadka. Za imieniem Ci-
sna przemawiało to, że koja-
rzy się od razu z Bieszczadami, 
że niedaleko Cisnej znaleziono 

niedźwiedzicę, że będzie przy-
pominała o udziale w jej ura-
towaniu leśników i goprow-
ców z Cisnej. Ten wybór poparł 
też Janek Koza, goprowiec, 
który zauważył niedźwiadka i 
natychmiast nas zawiadomił,  
a potem dzielnie uczestniczył w 
akcji ratunkowej.

Cała historia z uratowaniem 
niedźwiedzicy zostanie przed-
stawiona na specjalnej tablicy 
przy wybiegu Cisnej w poznań-

skim ZOO, z którym leśnicy 
z Nadleśnictwa Cisna nawią-
zali już współpracę. Dokonu-
jąc symbolicznej adopcji zade-
klarowali rzeczową i finansową 
pomoc w zapewnieniu jej jak 
najlepszych warunków. 

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP  

w Krośnie 
Zdjęcia: Ośrodek Rehabili-
tacji Zwierząt Chronionych  

w Przemyślu

Niedźwiedzica Cisna

Zdjęcie zamieszczone w prasie, jak głosi podpis, przedstawia przegląd w Du-
kli oddziału kozaków kubańskich – potomków „Zaporożców”

W Dukli podczas Wielkiej Wojny mieścił się austro-węgierski szpital polowy, gdzie pielęgniarki opieko-
wały się rannymi żołnierzami. Pocztówka nr K 145 wydana w 1915 roku w Wiedniu przez spółkę Kilo-
phot przedstawia ciężko rannego węgierskiego honweda, który poczuł się znacznie lepiej gdy panie  
z Czerwonego Krzyża podały mu do picia napój – głosi napis na pocztówce
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Z kroniki pięcioklasowej szkoły powszechnej męskiej w Dukli

cielem. W ostatnich dniach września mia-
sto wyglądało jak wymarłe, skończyło się 
jednak na strachu, bo Moskale tym razem 
do Dukli nie przyszli. Wiele emocyi spra-
wił wystraszonym mieszkańcom aeroplan, 
widziany tu po raz pierwszy dnia 27go 
około godz. 4tej po południu. Sądzono, że 
to aeroplan rosyjski, obawiając się bom-
bardowania, na szczęście obawy okazały 
się płonne. 

Październik 1914
Z rozpoczęciem ofensywy wojsk na-

szych, miasto zaczyna się ożywiać. Budy-
nek szkolny zajmuje wojsko, i urządza w 
nim szpital dla chorych zakaźnych. Zjeż-
dżają się rozpruszeni uchodźcy i zalud-
niają opuszczone domostwa, powracają 
urzędnicy, a urzędy podejmują swe czyn-

ności. Kiedy wkrótce nadeszła wiadomość 
o oswobodzeniu Przemyśla, radość była 
ogromna, zdawało się że niebezpieczeń-
stwo inwazji nieprzyjacielskiej raz na za-
wsze minęło. 

1 listopad 1914
Ponowny odwrót wojsk naszych, wśród 

mieszkańców popłoch nie do opisania. 
Rozpoczynają się sceny jak we wrześniu, 
majętniejsi wyjeżdżają spakowawszy nie-
zbędne ruchomości na wozy, biedniejsi, 
których nie stać było na podwody wybie-
rają się na piechotę z tobołkami w rękach, 
mimo deszczu i zimna. Wkrótce miasto 
prawie zupełnie opustoszało. 

9 listopad 1914
Szpital wojskowy uchodząc, opróżnia 

budynek szkolny.

12 listopad 1914
Po walkach ulicznych z tyl-

nymi strażami wojsk naszych 
wkracza do miasta patrol ro-
syjska. Obejrzawszy miasto, i 
nie wyrządziwszy tym razem 
nikomu szkody, odjechali Mo-
skale w kierunku Krosna.

19 listopad 1914
Po tygodniowej pauzie zja-

wili się w mieście znowu Mo-
skale. Byli to przeważnie Ko-
zacy, którzy jak wszędzie tak 
i tu występ swój rozpoczęli od 

rozbijania i plądrowania sklepów i ogra-
bianiu mieszkań opuszczonych przez wła-
ścicieli. 

20 listopad 1914
Rozpoczął się pochód wojsk rosyjskich 

w kierunku Węgier. Budynek szkolny za-
jęto na szpital dla rannych, o czem zawia-
domił kierownika szkoły osobiście lekarz 
sztabu generalnego Turowicz.

Odgłosy strzałów armatnich jakie  
w następnych dniach do miasta dochodziły, 
świadczyły, że na granicy węgierskiej od-
bywa się zacięta walka. Sale szkolne za-
pełniły się wnet rannymi, z których wielu 
umierało; wynoszono ich pod kościół, 
układano szeregiem, poczem po modłach 
i operach popa eksportowano na cmentarz. 
Najwięcej rannych przybyło do szpitala  
w dniach 22, 29 i 30 listopada.

12 grudzień 1914
Z powodu zbliżania się naszych wojsk, 

Rosyanie w popłochu uciekli z miasta. 
Dnia tego i następnego do godz 11.tej trwa-
jąca bitwa skończyła się porażką nieprzyja-
ciela, a wojska nasze wkroczyły do miasta 
wśród wielkiej radości pozostałych miesz-
kańców. 

22 grudzień 1914
Wobec naporu przeważających sił nie-

przyjacielskich wojska nasze zmuszone są 
wycofać się na poprzednie stanowiska.

24 grudzień 1914 
Wigilia Świat Bożego Narodzenia! 

Dzień ten jak i dwa następne pamiętne 

będą dla nielicznych pozostałych miesz-
kańców Dukli. Spędzano bowiem te dni 
świąteczne w piwnicach domów, z obawy 
przed pociskami rosyjskimi, które na mia-
sto i okolicę padały. Na szczęście strzały 
te nie wyrządziły znaczniejszej szkody; 
zburzyły tylko leśniczówkę na Popardach  
i dom gospodarza Gniadego na Nadolu. 

26 grudzień 1914
Po ustąpieniu wojsk naszych, Moskale 

weszli do miasta.

27 grudzień 1914
Budynek szkolny zajęto ponownie na 

szpital dla rannych ros.

19 styczeń 1915
Na podwórzu szkolnem odbywa się oso-

bliwa parada, jakiej tu chyba nigdy nie wi-
dziano: uroczystość Jordanu, święcenie wody 
w studni przez duchownego prawosławnego.

7 luty 1915
Żołnierze ro-

syjscy zaczęli roz-
bierać drewutnię 
szkolną wybudo-
wana w paździer-
niku 1913 r. Inter-
wencja kierownika 
szkoły u komen-
danta sztabu nie od-
niosła skutku. 

22 marzec 1915
Doszło do wia-

domości o poddaniu się Przemyśla, której  
z początku nie dowierzaliśmy. Sztab rosyj-
ski uważał za stosowne powiadomić o tem 
ludność afiszami, ułożonymi w nieudol-
nej polszczyźnie. Wywołało to u ludności 
wielkie przygnębienie. 

Kwiecień 1915 
Sale szkolne przepełnione chorymi na 

tyfus, codziennie kilku umiera. Przy końcu 
tego miesiąca pojawiają się nad miastem 
coraz częściej samoloty pruskie rzucając 
bomby na Rosyan. 

2 maj 1915
Historyczny dzień przełamania frontu 

rosyjskiego pod Gorlicami zaznaczył się  
i w naszem mieście pewnemi poruszeniami 
wojsk. Szpital zajmujący dotąd budynek 
szkolny przeprowadził się do innego lokalu 
a na jego miejsce szpital z Węgier. 

5 maj 1915
Atoli o godzinie drugiej po południu 

odezwały się niespodziewanie moździe-
rze pruskie, niedaleko, jak się zdawało tuż 
za lasem frankowskim. Wśród Moskali po-
wstała panika nie do opisania, rozpoczął 
się bezładny odwrót w kierunku Jaślisk, 
gdyż na drodze prowadzącej do Przemyśla, 
zdołali już Niemcy położyć żelazną rękę, 
jak brzmiał odnośny komunikat wojenny. 

6 maj 1915
Ostrzeliwanie uciekających Rosyan 

wywołało wśród mieszkańców wielka 
trwogę, gdyż pociski 21 cm na miasto pa-
dały. Nie obeszło się tym razem bez ofiar. 
Zginął tragiczną śmiercią były długoletni 
burmistrz miasta i przewodniczący Rady 
szkolnej miejscowej, śp. Aleksander Ob-
łaza. – Przed południem dnia tego we-
szły do miasta patrole niemieckie, zabraw-
szy wielu jeńców rosyjskich. W dniach 
następnych przemaszerowały przez mia-
sto oddziały wojsk austriackich i niemiec-
kich, prowadzono długie szeregi pojma-
nych do niewoli Rosyan, a potem nastała 
upragniona cisza i do Dukli dochodziły już 
tylko echa dalekich walk. 

24 maja 1915
W podróży inspekcyjnej do części kraju 

uwolnionej od nieprzyjaciela, towarzysząc 
J. E. dr Witoldowi Korytowskiemu, na-

Trwa składanie wniosków  
o dopłaty do materiału siewnego

Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnio-
ski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zu-
żytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii eli-
tarny lub kwalifikowany.

Wsparcie jest udzielane do powierzchni gruntów ornych obsia-
nych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub 
kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/
wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r. 

Dopłatami objęte są następujące gatunki roślin: 
• zboża: pszenica zwyczajna, pszenica twarda, żyto (popula-

cyjne, syntetyczne lub mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto, 
owies,

• rośliny strączkowe: łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch 
siewny, bobik, soja, wyka siewna,

• ziemniak
• mieszanki zbożowe i pastewne sporządzone z ww. roślin obję-

tych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka.

O wsparcie mogą ubiegać się także producenci rolni, których 
uprawy zostały zniszczone w wyniku działania niskich tempe-
ratur. Warunkiem otrzymania dopłaty jest zakupienie i zużycie do 
siewu lub sadzenia materiału siewnego, a także dołączenie doku-
mentów potwierdzających zakup materiału siewnego i wystąpie-
nie szkody w uprawach. 

Wnioski wraz z załącznikami można złożyć poprzez aplikację ELF 
dostępną na stronie https://elf.arr.gov.pl lub Oddziale Terenowym 
właściwym dla miejsca zamieszkania albo wysłać pocztą. O terminie 
złożenia wysłanego wniosku decyduje data stempla pocztowego. 

Wnioski na bieżąco są weryfikowane pod względem formal-
no-prawnym. Stawki dopłat zostaną określone po upłynięciu ter-
minu ich składania, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w 
terminie do 30 września. Natomiast środki finansowe zostaną wy-
płacone w terminie 30 dni od wydania decyzji przyznających do-
płaty, najpóźniej do końca 2016 r. 

Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Agencji Rynku 
Rolnego w zakładce materiał siewny (http://www.arr.gov.pl/
wsparcie-rynkowe/material-siewny). 

Wykład medyczny dla 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dnia 14 kwietnia w Trans-
granicznym Centrum Wymiany 
Kulturalnej w ramach Dukiel-
skiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, odbył się wykład me-
dyczny połączony z badaniem 
oceniającym stan odżywiania 
oraz skład ciała metodą bioimpe-
dancji (BIA). Spotkanie popro-
wadzili wykładowcy Instytutu 
Pielęgniarstwa i Nauk o Zdro-
wiu Wydziału Medycznego Uni-
wersytetu Rzeszowskiego: dr n. 
o zdr. Paweł Więch i dr n. o zdr. 
Dariusz Bazaliński. Towarzy-
szyły im dwie studentki I roku 
Pielęgniarstwa należące do uni-
wersyteckiego Koła Nukowego. 

Podczas wykładu słuchacze 
DUTW zapoznali się z podsta-
wowymi zasadami udzielania 
pierwszej pomocy. Prowadzący 
podzielili zebranych na dwie 
grupy i przystąpili do realiza-
cji zajęć praktycznych oraz ba-
dań. W sali na pierwszym pię-
trze pod okiem dr Pawła Wię-
cha uczestnicy spotkania mieli 
możliwość przećwiczenia na 
fantomie resuscytacji krąże-
niowo-oddechowej oraz reani-
macji przy pomocy AED czyli 
automatycznego defibrylatora 
zewnętrznego. Słuchacze na-
uczyli się również układania 
nieprzytomnej, oddychającej 

osoby w pozycji bocznej 
ustalonej. Instruktor bacz-
nie obserwował popraw-
ność wykonywanych ćwi-
czeń i w razie potrzeby 
korygował błędy. W sali 
na parterze dr Dariusz Ba-
zaliński wraz ze student-
kami przeprowadzali dar-
mowe badania. Uczest-
nicy po wypełnieniu krót-
kiej ankiety zostali poddani 
pomiarowi składu ciała za po-
mocą elektrod przymocowa-
nych do dłoni i stóp. Metoda 
BIA pozwala określić tkankę 
tłuszczową w masie ciała, masę 
beztłuszczową i stopień na-

Uczestnicy zajęć praktycznych organizowanych  
w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku

wodnienia organizmu. Osoby,  
u których wykryto jakieś nie-
prawidłowości miały możli-
wość oddania krwi do badań. 
Tekst i fot. Katarzyna Michna

ciąg dalszy na str. 12 u

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

Niemieckie wojsko było już na froncie wschodnim w zimie 
1914/1915. Zdjęcie zamieszczone w Nowościach Ilustrowanych 
nr 11 z 1915 roku przedstawia niemiecką artylerię pod Duklą
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Dziedzictwo chrześcijańskie  
w historii i kulturze Polski

Beskid Niski i Bieszczady 
4-you

Aleksandra Żółkoś kustosz dukielskiego muzeum i dyrek-
tor Waldemar Półchłopek otwarli wystawę

Kolekcjoner Zbigniew Więcek opowiadał o swoich zbiorach

Fragment wystawy - kolekcja krzyży

Uczestnicy wystawy

Fot. [archiwum muzeum]

Płomień pamięci 
na Górze Cergowej

O 21.37 zapłonęło ognisko

Podczas mszy św. na szczycie góry Cergowej

ZM „Jasiołka” w Centrum Handlowym 
Blue City w Warszawie

Stoisko gminy Dukla w Centrum Handlowym Blue City  
w Warszawie

Fot. kbr
Fot. kbr

Płomień pamięci  
na górze Cergowej

W jedenastą rocznicę śmierci Największego z Polaków św. Pa-
pieża Jana Pawła II grupa około 150 osób zebrała się na szczycie 
góry Cergowej, aby modlić się i wspominać Go. Mszę św. odpra-
wił ks. Sebastian Lasota, który w kazaniu nawiązał do górskich 
wędrówek św. Jana Pawła II i do przyrody, której był gorącym orę-
downikiem. We mszy św. uczestniczył także ks. Mirosław.

O godz. 21.37 zapłonął tradycyjny płomień. Nad całością orga-
nizacyjnie czuwało PTTK w Krośnie.

Krystyna Boczar-Różewicz 
Fot. na wkładce

Dziedzictwo chrześcijańskie  
w historii i kulturze Polski

Z okazji Jubileuszu 1050-le-
cia Chrztu Polski 21 kwietnia w 
Muzeum Historycznym - Pałac 
w Dukli została otwarcia wy-
stawa nawiązująca do dziedzic-
twa chrześcijańskiego w histo-
rii i kulturze Polski. 

Wystawa składa się z dwóch 
części: w pierwszej zatytułowa-
nej „1050 lat dziejów Polski w 
kolekcjach Zbigniewa Więcka” 
temat został ukazany głównie 
w numizmatyce, filokartystyce 
i pamiątkach historycznych. W 
tym szczególnym zapisie eks-
pozycyjnym przypomniano hi-
storyczną rolę tego aktu w dzie-
jach państwa, narodu i Kościoła 
polskiego. Wśród symboli na-
rodowych i pamiątek historycz-
nych na wymienienie zasługuje 
miniatura szczerbca – miecza 
koronacyjnego królów Polski, 
jedynego zachowanego insy-
gnium koronacyjnego dynastii 
piastowskiej oraz Medal Jubile-
uszowy wydany z okazji 1050. 
Rocznicy Chrztu Polski.

Drugą część ekspozycji pn. 
„Dziedzictwo chrześcijańskie 

w historii i kulturze Polski” sta-
nowią przedmioty kultu od po-
czątków chrześcijaństwa do 
czasów obecnych, zabytki re-
ligijno-patriotyczne oraz para-
menty liturgiczne i aparaty ko-
ścielne pochodzące z Zakonu 
Nawiedzenia Najświętszej Ma-
rii Panny w Jaśle oraz od osób 
prywatnych. 

Do najstarszych zabyt-
ków na wystawie należy lunula 
(słowiańska ozdoba w kształ-
cie sierpa księżyca z dodanym 
krzyżykiem będącym oznaką 
wpływów chrześcijańskich)  
i zawieszka kolista z wyobra-
żeniem oranta, obydwie z X w. 
Na uwagę zasługują średnio-
wieczne enkolpiony (krzyże 
relikwiarzowe) datowane od 
XI do XIII w., które zawierały 
np. fragmenty relikwii lub wy-
brane zdania z Pisma Świętego. 
Do niezwykle interesujących 
obiektów na ekspozycji zali-
czany jest krzyż karawakowy 
z XVII w., zwany karawaką (od 
miejscowości Caravaca w Hisz-
panii), który miał chronić przed 

zarazą. Na wystawie duży ze-
spół tworzą medaliki, datowane 
od średniowiecza do czasów 
współczesnych, pochodzące  
z różnych miejsc kultu, upa-
miętniające uroczystości reli-
gijne, kanonizacyjne, jubile-
uszowe, czy koronacje obra-
zów Matki Boskiej. Do waż-
nych obiektów należy pamiąt-

kowy medal z XVII w. ze sceną 
Chrztu. Ornamentacją wyróż-
nia się także XIX-wieczny me-
dal ze św. Jerzym, patronem 
podróżników.

Na wystawie prezentowane 
są również zabytkowe para-
menty, m.in. XVIII-wieczne 
kapy, stuły, ornat, czy palka z 
XVII w. Zgromadzone obiekty 
są wyrazem dziedzictwa chrze-
ścijańskiego w historii i kultu-
rze Polski. Wystawa czynna bę-
dzie do 10 czerwca br. Serdecz-
nie zapraszamy do zwiedzania 
wystawy.

Aleksandra Żółkoś 
Fot. na wkładce

miestnikowi Galicyi, zatrzymał się w Du-
kli J. W. Pan Prezydent Rady Szkolnej Kra-
jowej Dr Ignacy Dembowski. W rozmowie 
z kierownikiem szkoły, wypytywał się Pan 
Prezydent troskliwie o stosunki szkolne,  
o losy nauczycielstwa które inwazje rosyj-
ską przebyło, i wyraził żal, że z powodu 
spóźnionej pory nie może obejrzeć budyn-
ków szkolnych, i szkód przez wojnę wy-
rządzonych. Późnym wieczorem odjechali 
obaj dostojnicy do Krosna. 

Czerwiec 1915
Dopiero po oddaleniu się nawałnicy 

wojennej można było przystąpić do zbada-
nia szkód wyrządzonych szkole. Były one 
znaczne. Sam budynek ocalał wprawdzie, 
ucierpiało jednak urządzenie wewnętrzne, 
zepsute były mianowicie piece w izbach, 
klamki we drzwiach, brakowało kilka-
dziesiąt szyb. Sprzęty szkolne i środki na-

ukowe ocalały dzięki temu, że kierownik 
szkoły przechowywał je w swem mieszka-
niu. Tylko większa część ławek i podłoga, 
których dla znacznych rozmiarów schować 
nigdzie nie było można, uległy rozebra-
niu i spaleniu. Temu losowi uległo również 
ogrodzenie obejścia i drewutnia, o czem 
wspomina się wyżej. Suma szkód wyniosła 
przeszło 3 000 K[oron]. 

Większe jednak były szkody moralne, 
ponieważ nauka przez cały rok się nie-
odbywała a młodzież pozbawiona dobro-
czynnego wpływu szkoły, bez dostatecz-
nej opieki w domu narażona była na zgor-
szenie. 

Zarządzone bezzwłocznie odkażenie  
i odczyszczenie budynku szkolnego, biele-
nie ścian, i prowizoryczne naprawy urzą-
dzenia napotkały na znaczne trudności,  
z powodu braku robotników, materyałów  
a nawet narzędzi.

W połowie tego miesiąca restytuowano 
urząd podatkowy a nauczycielstwu wypła-
cono zaległe pobory służbowe za cały czas 
t.j. od 1 grudnia 1914 r.

Skład grona nauczycielskiego w r. szk. 
1914/15 był następujący: Kierownik: An-
toni Bednarski, naucz. rel. kat. ks. Antoni 
Typrowicz, naucz. Władysław Michalik, 
naucz. rel. mojżesz. Herman Blum. Na-
uczyciele tymczasowi: Stanisława Po-
toczna, Helena Ziemska, Józef Szajna, 
Władysław Poliński. W czasie inwazji ro-
syjskiej pozostali na miejscu kierow-
nik szkoły, ks. Typrowicz i naucz. Micha-
lik. Nauczycielki Potoczna i Ziemska ba-
wiły u swych rodziców pierwsza w Kro-
śnie, druga w Żarnowcu, służbę wojskową 
w tym czasie pełnili Józef Szajna, Wł. Po-
liński i Herm. Blum.

Lipiec 1915
Wykończono prowizoryczne odrestau-

rowanie budynku szkolnego po inwazji ro-
syjskiej.”

u dokończenie ze str. 11 

Z kroniki pięcioklasowej szkoły powszechnej męskiej w Dukli
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25 lat z Czytelnikami
Srebrny JubileuSz DukielSkiego MieSięcznika

Uczestnicy Jubileuszu 25 lecia Dukli.pl/DPS

Zygmunt Nowak „Ojciec Chrzestny” gazety odbiera medal

Zenon Dudzik - pierwszy redaktor  
naczelny odbiera medal

Redaktorzy naczelni z Jubileuszowym TortemKatarzyna Majchrzak i Joanna Sieniawska, autorki tekstu do albumu o kapliczkach, otwarły wystawę 
„Kapliczki, krzyże figury ...”

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

Dzień baletu
Już trzeci raz miał miejsce w Ośrodku Kultury w Dukli 

„Dzień Baletu”, obchodzony przez Szkółkę w miesiącu, w któ-
rym cały świat obchodzi Międzynarodowy Dzień Tańca. Szkółka 
baletowa działa w Ośrodku Kultury od roku 2012. Obecnie w jej 
skład wchodzą cztery, różnie zaawansowane grupy tanecznie. 
Łącznie tańczy 50 dziewczynek w wieku od 5 do 13 lat. Dzieci 
zgłębiają technikę tańca klasycznego, potocznie zwaną baletem. 
Pracują w oparciu o rosyjską szkołę baletową, wspierając się tech-
niką barre aul soul. Choreografem i instruktorem szkółki jest Mo-
nika Waga. Co roku przygotowywane są choreografie, które to 
szkółka prezentuje na różnych uroczystościach.

Norbert Uliasz

KONKURS RECYTATORSKI 
POEZJI I PROZY O TEMATYCE 
RELIGIJNEJ

Regulamin: 
1. Konkurs jest imprezą otwartą dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

z terenu gminy Dukla. 
2. Każdy uczestnik prezentuje jeden dowolnie przez siebie wy-

brany utwór – wiersz lub proza (fragment) 
3. Utwór powinien być dobrany do wieku (zrozumiały dla wy-

konawcy) 
4. Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach wie-

kowych:

 kat I - przedszkolaki 
 kat.II - klasy I do III 
 kat.III - klasy IV do VI 
 kat.IV - gimnazjum 
 kat.V - dorośli 

5. Kryteria oceny: właściwy dobór repertuaru, kultura słowa, dyk-
cja, interpretacja tekstu i ogólny wyraz artystyczny. 

6. Komisja konkursowa przyzna I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. 
7. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 13 maja 2016r. od 

godz. 9.00 w Sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kultury  
w Dukli. 
W razie dużej ilości uczestników konkurs zostanie podzielony 

lub przeniesiony na inny dzięń.

8. Karty zgłoszeń należy przesłać do dnia 6 maja 2016r. do godz 
16.00 pod adres norbert@dukla.pl lub Ośrodek Kultury w Du-
kli ul. Trakt Węgierski 38. 38-450 Dukla Tel . 662054407
 - imię i nazwisko 
 - tytuł utworu 
 - kategoria 
 - instytucja delegująca 
 - imię i nazwisko opiekuna 
 - telefon kontaktowy 

9. Cel konkursu: 
 - popularyzacja poezji i prozy o treściach religijnych autorów 

duchownych i świeckich, 
 - pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka 

polskiego, 
 - kształtowanie kultury żywego słowa, rozwijanie wyobraźni,

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
11. Uczestnicy poprzez przystąpienie do przeglądu wyrażają 

zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz 
na publikacje wszelkich utrwalonych materiałów w określony 
przez Ośrodek Kultury sposób. 

Zaprezentowanie efektownych, ciekawych choreografii w wykonaniu dukiel-
skich baletnic
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Konkurs plastyczny
Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza dzieci, młodzież

oraz dorosłych z terenu gminy Dukla
 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

pt. „MÓJ ANIOŁ” 

REGULAMIN 

1.Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę wykonaną dowolną 
technika plastyczną. 

2. Prace konkursowe wyłącznie w formacie A-3. 

3. W konkursie wezmą udział te prace, które zostaną nadesłane do 
6 maja 2016
 do godz. 16.00 do Ośrodka Kultury w Dukli ul. Trakt Węgierski 
38, 38-450 Dukla

4. Każda praca powinna być dokładnie opisana (imię i nazwisko, 
kategoria, szkoła). Informacja umieszczona na małej karteczce z 
przodu pracy w prawym dolnym rogu. 
 
Nagrody wręczane będą podczas XXIV Gminnego Przeglądu 
Piosenki Religijnej. Prace nieodebrane do 13 maja ulegną znisz-
czeniu.

5. Komisja konkursowa będzie oceniać prace w kategoriach wie-
kowych: 

 Kat I - kl I - III 
 Kat II - kl IV- VI 
 Kat III - Gimnazjum 
 Kat IV - Dorośli 

6. Kryteria oceny: pomysł, stopień trudności, zgodność pracy z te-
matem konkursu, ogólny wyraz artystyczny. 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 maja 2016r. 

V „Gosposiadę” świętowano  
w Wietrznie…

2 kwietnia odbyło się V 
Spotkanie Kół Gospodyń 
Wiejskich Gminy Dukla czyli 
słynna w naszej gminie i je-
dyna w Polsce „Gosposiada”. 
W tym roku gospodarzem im-
prezy było Koło Gospodyń 
Wiejskich w Wietrznie z prze-
wodniczącą Danutą Czelniak, 
które przyjęło zaproszonych 
gości w pięknie przystrojonej 
sali domu ludowego. Na uro-
czystość przybyli przedstawi-
ciele KGW z Barwinka, Głojsc, 
Iwli, Łęk Dukielskich, Mysz-
kowskiego, Tylawy oraz nowo 
utworzone KGW z Mszany. 

Koła, jak co roku przywio-
zły ze sobą smakowite, trady-
cyjne potrawy oraz nowocze-
sne przysmaki. Na stole go-
spodarzy „Gosposiady” znala-
zły się między innymi fasze-
rowane jajka, galaretki, kieł-
basy, szynki, różne rodzaje ma-
rynowanych grzybków, swoj-
ski chleb, pasztet, proziaki, 
chrzan oraz słodkie rurki z kre-
mem, babeczki i muffiny. Go-
spodynie z Głojsc przygoto-
wały „smalec bez smalcu”, fa-
szerowane jajka, marynowane 
grzybki, pierogi, proziaki, ma-
sło, chleb swojski, oliwki, babę, 
oraz nalewkę gruszkową i ma-
linową. Przedstawicielki Koła 
Gospodyń Wiejskich z Mszany 
poczęstowały gości prozia-
kami, ogórkami kiszonymi, 
masłem, serem, smalcem, ma-
rynowanymi grzybkami, pa-

pryką i cukinią oraz babecz-
kami na słono z oliwkami. Pa-
nie z Łęk Dukielskich przywio-
zły ze sobą ogórki, chrzan, pa-
luchy, smalec, masło, maryno-
wane grzybki, bandurzaka oraz 
rogaliki drożdżowe, baby i ba-
beczki. Stoisko Pań z Iwli wa-
biło gości kolorowymi szasz-
łykami, roladkami z łososia  
i szpinaku, pieczonymi pieroż-
kami, swojskim chlebem, jaj-
kami faszerowanymi, prozia-
kami, wędliną, babą, babecz-
kami oraz nalewką z malin. 
Członkinie z Barwinka: Maria 
Kwaśniowska, Dorota Mrówka 
i Danuta Zygmunt na czele  
z przewodniczącą Anną Deli-
matą, przygotowały sos tatar-
ski, sałatkę z tuńczykiem, ro-
galiki, babę oraz nalewkę pi-
gwową, truskawkową, wielo-
owocową, nalewkę z czarnego 
bzu, z róży pomarszczonej,  
z aronii oraz nalewkę „Łzy Mu-
rzyna”. Na stoliku koła z Rów-
nego znalazły się proziaki, ka-
puśniaczki, galaretki, masło, 
twaróg, kruche ciastka oraz na-
lewki z głogu i z aronii. Gospo-
dynie z Tylawy przywiozły ze 
sobą swojski chleb, wędliny, 
jajka faszerowane, roladki z ło-
sosiem i szpinakiem, sałatkę, 
roladki z serem, babę, babeczki 
oraz pigwówkę.

Około godziny 17.00 pani 
dyrektor Ośrodka Kultury w 
Dukli - Małgorzata Walasz-
czyk-Faryj i przewodnicząca 

Przysmaki V Gosposiady stworzone przez Koła Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich  
w Wietrznie – Danuta Czelniak, 
uroczyście przywitały zgroma-
dzonych gości życząc im uda-
nej zabawy. Następnie na sce-
nie zaprezentowały się w śpie-
wie KGW z Wietrzna, Głojsc 
oraz z Równego. „Gosposiadę” 
uświetnił również występ nowo 
założonej kapeli ludowej dzia-
łającej przy Ośrodku Kultury w 
Dukli, która zaprezentowała się 
w składzie: Piotr Jakieła – kon-
trabas, Stanisław Kafel – akor-
deon, Jaromir Faustus – klar-
net, Artur Szajna – cymbały 
oraz debiutantka Katarzyna 
Michna – skrzypce. Zagrali oni 
kilkanaście piosenek ludowych 
w wersji instrumentalnej oraz 
dwa utwory z gościnnym udzia-
łem pani dyrektor OK i Bar-
bary Faustus. Kapela zachwy-
ciła zebranych wspaniałym wy-
stępem i porwała do wspólnego 
muzykowania. W przewie czę-
ści artystycznej przeprowa-
dzono konkurs na najlepszą na-
lewkę. W tym roku jury przy-
znało nagrodę nalewce z je-
żyny bezkolcowej przygotowa-
nej przez panią Danutę Czel-
niak. Na obiad podano zupę ce-
bulową, pieczeń z ziemniakami 
i surówką oraz kompot. Na sto-
łach znalazły się również pie-
rogi, krokiety z barszczem oraz 
sałatki, wędliny i różne rodzaje 
ciast. Po smakowitym obie-
dzie odbyły się również wy-
bory Miss Gosposiady. Kandy-
datki musiały się zmierzyć w 
trzech konkurencjach wyma-
gających sprawności fizycznej 
i sprytu. Rywalizowały w prze-
ciąganiu liny, kalamburach oraz  

w przebijaniu balonów bez po-
mocy rąk. Publiczność głośno 
dopingowała wszystkim Pa-
niom i czynnie uczestniczyła 
w konkurencjach. Po podlicze-
niu punktów tytuł Miss Gospo-
siady 2015 przyznano pani Elż-
biecie Jakubczyk z Koła Go-
spodyń Wiejskich z Myszkow-
skiego. Następnie Burmistrz 
Gminy Dukla Andrzej Bytnar 
i Pani dyrektor Ośrodka Kul-
tury wręczyli na ręce przewod-
niczących KGW pamiątkowe 
upominki i dyplomy oraz po-
dziękowali gospodarzom tego-
rocznej „Gosposiady”. Po czę-
ści artystycznej zaproszono 
wszystkich do wspólnej za-
bawy, do której przygrywał ze-
spół „FAIR PLAY”.

Ośrodek Kultury składa ser-
deczne podziękowania wszyst-
kim przewodniczącym KGW, 
które wzięły udział w „Go-
sposiadzie”: Danucie Czel-
niak – Wietrzno, Annie De-
limacie – Barwinek, Czesła-
wie Czepidze – Głojsce, Rena-
cie Ukleji – Iwla, Marii Kołacz 
– Łęki Dukielskie, Marii Wiel-
gosz – Mszana, Krystynie Leń 
– Myszkowskie, Grażynie Kłap 
– Równe, Annie Gęborys – Ty-
lawa oraz wszystkim członki-
niom tych Kół. Dziękujemy za 
zaangażowanie i trud włożony 
w przygotowanie imprezy, 
a także za liczne przybycie  
i wspólną zabawę. Szczególne 
wyrazy uznania kierujemy  
w stronę gospodarzy tegorocz-
nej edycji „Gosposiady”. 

Katarzyna Michna
Występ nowo założonej kapeli ludowej działającej przy Ośrodku Kultury w Du-
kli, w składzie Piotr Jakieła – kontrabas, Stanisław Kafel – akordeon, Jaromir 
Faustus – klarnet, Artur Szajna – cymbały oraz Katarzyna Michna- skrzypce

Dzień otwarty  
w dukielskim liceum

W dukielskim liceum odbył się Dzień Otwarty a w nim sporo 
niespodzianek i atrakcji min. turniej strzelecki, miniturniej piłkar-
ski, zawody Bumber Balla. Można było wziąć udział w grze miej-
skiej na terenie budynku zespołu szkół. Gra polegała na rozwiąza-
niu zadań umieszczonych na karcie gry. Wskazówki zostały ukryte 
na terenie szkoły. Każdy uczestnik musiał posiadać telefon lub ta-
blet z dostępem do Internetu (WiFi) oraz długopis. Na urządze-
niu należało zainstalować aplikację do odczytywania QR Kodów 
(np. QR Code Reader). W związku z 1050. leciem chrztu Polski 
przeprowadzony został quiz multimedialny dotyczący początków 
państwa polskiego. W pracowniach odbyły się pokazy fizyczne  
i chemiczne, lekcje otwarte z języków obcych, pokaz filmów o na-
szej szkole a także wystawa o ciekawych książkach z okresu śre-
dniowiecza. Swoje stanowiska wystawili partnerzy szkoły PWSZ, 
WSPiA kryminalistyka, Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, 
wojsko. Uczestnicy mogli posilić się ciepłym żurkiem przygoto-
wanym przez firmę ZIKO i Jasiołka. Na zakończenie najlepszym 
w poszczególnych konkurencjach rozdane zostały nagrody i oko-
licznościowe dyplomy. Od tego roku dukielskie liceum i techni-
kum uruchamia nowe atrakcyjne kierunki. Zapraszamy w nasze 
mury. Przekonajcie się sami http://zs2.dukla.pl/

S. Kalita
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Wykład medyczny

Świętowano V Gosposiadę w Wietrznie

Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej

Dzień baletu

Śpiewali o marzeniach, 
smutku i miłości

Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich wraz z dyr OK Małgorzatą  
Walaszczyk- Faryj i burmistrzem Dukli- Andrzejem Bytnarem

Zespół Śpiewaczy „Wietrznianki” wystąpił z koncertem

Laureaci Gminnego Przeglądu Piosenki Znanej i Lubianej wraz z Jury
Wykład medyczny w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem uczestników

Zespół Dysonans - Zwycięzcy IV kat. Powiatowego Przeglądu Piosenki Znanej i Lubianej Zespół Song - laureaci Powiatowego Przeglądu Piosenki Znanej i Lubianej
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Występ najmłodszych baletnic 
w Ośrodku Kultury w Dukli

Powiatowy Przegląd Piosenki 
Znanej i Lubianej 

Śpiewali  
o marzeniach, 
smutku i miłości …

W dniu 15 kwietnia odbył się Gminny Konkurs Piosenki Zna-
nej i Lubianej. Jury w składzie, przewodnicząca: Dorota Świstak, 
Małgorzata Lasek-Such oraz Katarzyna Michna po długich obra-
dach postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia. 

Wręczenie nagród najmłodszym laureatom Gminnego Przeględu Piosenki 
Znanej i Lubianej

Ośrodek Kultury w Dukli gościł pasjonatów i miłośników 
muzycznych, którzy prezentowali wykonanie wielu fantastycz-
nych utworów. 21 kwietnia br. odbył się bowiem w murach na-
szego obiektu III Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubia-
nej. Komisja składzie: przewodniczący Andrzej Aszlar, Radosław 
Zięba i Katarzyna Michna postanowiła przyznać następujące miej-
sca i wyróżnienia:

Kategoria I
1 miejsce Maria Jarosz - GOK Rymanów
2 miejsce Oliwia Szybka – Prywatna Szkoła Muzyczna
3 miejsce Maja Puchalik – GOK Rymanów
Wyr:
Oliwia Bobula – SP Dukla
Julia Bik – Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży „Dy-
sonans”
Joanna Kawulok – Bell Canto

Kategoria II
1 miejsce Mar-
lena Szmyd – Pu-
bliczne Gimnazjum 
w Krościenku
2 miejsce Lidia Ka-
sperkowicz – GOK 
Rymanów
3 miejsce Sabina 
Mercik - Publiczne 
Gimnazjum w 
Krościenku
Wyr:
Gabriela Winnicka - 
ZSP Jaśliska 
Aleksandra Dyszkowska – Bell Canto

Kategoria IV
1 miejsce zespół „Dysonans” - Stowarzyszenie Kultury Dzieci  
i Młodzieży „Dysonans”
1 miejsce zespół „Song” - Publiczne Gimnazjum w Krościenku
3 miejsce zespół „Dysonans SP - Stowarzyszenie Kultury Dzieci 
i Młodzieży „Dysonans”
Wyr:
Zespół „Petrol” – ZSP nr 5 w Krośnie
zespół „Dysonans Gim” - Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Mło-
dzieży „Dysonans”

Norbert Uliasz

KATEGORIA I 
Wyróżnienie:
Julia Bąk, (Dukla)
Milena Wróbel, (Dukla)
Daria Delimata, (Dukla)
Filip Niziołek, (Dukla)
Maria Uliasz, (Dukla)
Oliwia Gratkowska, (Dukla)
Zuzanna Kwaśnicka, (Dukla)

KATEGORIA II 
I miejsce - Eliza Kowalska 
(Bell Canto)
II miejsce - Maja Czekaj (Bell 
Canto)
III miejsce - Filip Wołtosz 
(Jasionka)
Wyróżnienie : 
Emilia Bałon (Bell Canto) 
Urszula Jakieła (Indywidualnie) 

KATEGORIA III
I miejsce - Oliwia Bobula 
(Dukla)
II miejsce - Joanna Kawulok 
(Bell Canto)
III miejsce - Daria Rajchel 
(Bell Canto)
Wyróżnienie
Wacław Czupiński (Iwla)
Małgorzata Wróbel (Jasionka)

KATEGORIA IV 
I miejsce- Julia Kula 
(Jasionka)
II miejsce - Aleksandra Dysz-
kowska (Bell Canto)
III miejsce - Bartłomiej Dębiec 
(Wietrzno)

Aleksandra Dyszkowska- wyróżnienie

Wyróżnienia:
Nina Kogut (Indywidualnie)
Elżbieta Wierdak (Wietrzno)
A.Dyszkowska, J. Pasterczyk, J. Solińska, N.Wróbel (Dukla)
Serdecznie gratulujemy!

Norbert Uliasz

Wszystkie fotografie [archiwum OK w Dukli]
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II Turniej Szkolnej Ligi  
Tenisa Stołowego

Niedźwiedzica Cisna  
już w Poznaniu

Nowe szlaki  
w gminie Dukla Medale dla tenisistów

Pstrąg potokowy z Jasiołki 
Fot. M. Futiakiewicz

Marcin Futiakiewicz wędkuje na Jasiołce
Fot. Maria Walczak
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Cisna ze swoim opiekunem

Uczestnicy ligi

Stanisław Gazda, zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Dukla  
i Michał Szopa dyrektor MOSiR Dukla podczas przejścia  
nowym szlakiem

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Fot. Anna Chłopecka
Fot. [archiwum MOSiR]

To bardzo trafiona inwestycja gminy Dukla
Z Michałem Szopą dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Dukli rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

W styczniu br. minęło 5 lat od utworzenia Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli i zarządzania nim przez 
dyrektora Michała Szopę. Rozmawiam z nim o tym co udało 
się zrealizować z wytyczonych celów i o planach na najbliższą 
przyszłość.

K. Boczar-Różewicz: Czy utwo-
rzenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Dukli 
było trafioną decyzją?

Michał Szopa: Podziękowa-
nie należy się władzom, które 
podjęły ważną decyzję o cen-
tralizacji sportu i jego roz-
woju poprzez utworzenie Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Dukli. Zapotrzebowanie 
na tego typu obiekt było i jest 
ogromne. Widać to po ilości 
osób korzystających codzienne 
z obiektu. Było to potrzebne  
i jest potrzebne ze względu na 
rolę sportu obecnie w życiu co-
dziennym. Ostatnie 5 lat poka-
zało, że to bardzo trafiona in-
westycja gminy Dukla, służąca 
mieszkańcom gminy.

KBR: Jakie obiekty istniały 
5 lat temu i jak udało się je 
ożywić?

Michał Szopa: 5 lat temu była 
hala sportowa, boisko spor-
towe ze sztuczną nawierzchnią 
z zapleczem: trybunami i szat-
niami i wielofunkcyjne boisko 
tartanowe. W pierwszym roku 
działalności w sierpniu została 
otworzona siłownia, sala fitness 
i sauna. Zagospodarowywali-
śmy także obiekty już istniejące. 
Co roku władze przeznaczały 
określoną pulę pieniędzy na re-
alizację następnych inwestycji 
i tak powstały korty tenisowe  
i lodowisko. Bardzo się cieszę, 
że powstało lodowisko, cho-
ciażby ze względu na to, że  

w ostatnich dwóch latach zimy 
są bezśnieżne i to jedyna atrak-
cja zimowa w naszej gminie, 
gdzie można wolny czas spę-
dzić na świeżym powietrzu. 
Nawet przy temperaturze 5-8 
stopni Celsjusza możemy utrzy-
mać lód w dobrym stanie. Hala 
sportowa jest bardzo mocno 
wykorzystywana, szczególnie 
w okresie jesienno-zimowym. 
Odbywają się tu imprezy zwią-
zane z grami zespołowymi jak: 
piłka nożna halowa, siatkówka, 
tenis stołowy, szachy. W ubie-
głym roku po raz pierwszy od-
były się zawody karate kyoku-
shin. Odbywają się zajęcia fit-
ness, zumba, zajęcia gimna-
styczne z elementami yogi. Raz 
odbyły się nawet zawody z za-
kresu pilotowania modeli sa-
molotowych.

KBR: Co udało się zrealizo-
wać z planów, obiecywał Pan 
współpracę z UKS-ami, Nie-
publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej Revita i Vivą.

Michał Szopa: Z NZOZ Viva 
współpracujemy z racji ba-
dań prowadzonych przez tę 
placówkę u nas. Z NZOZ Re-
vita rozważana była współ-
praca, poprzez utworzenie pla-
cówki rehabilitacyjnej, jednak 
okazało się, że warunki loka-
lowe nie spełniają określonych 
wymogów i dlatego ta współ-
praca nie została rozpoczęta. 
Natomiast były prowadzone 
przez naszych instruktorów za-

jęcia z tenisa stoło-
wego, w których brały 
udział dzieci niepeł-
nosprawne. Współ-
pracujemy ze Stowa-
rzyszeniem na rzecz 
Rozwoju Dukielsz-
czyzny- MOSiR Du-
kla, UKS TKKF MO-
SiR Dukla, SKS MO-
SiR Dukla. 

KBR: W Miejskim 
Ośrodku Sportu i Re-
kreacji w Dukli po-
wstało kilka sekcji 
sportowych, proszę powie-
dzieć jakie to sekcje?

Michał Szopa: Pierwszą sek-
cją, która powstała w MOSiR 
Dukla była sekcja piłki nożnej, 
od początku prowadzi ją Daniel 
Ożga. Mogą na nie uczęszczać 
dzieci już od 4 roku życia. Ak-
tywność sekcji jest duża. Dzieci 
biorą udział w wielu zawodach 
sportowych. Ostatnio podpisa-
liśmy współpracę z Beniamin-
kiem Krosno. Chodzi o jak naj-
większą jednolitość i profesjo-
nalizm szkolenia dzieci i mło-
dzieży. Chciałbym podkreślić 
dużą rolę rodziców w tej sek-
cji, którzy bardzo się udzielają, 
jeżdżą z dziećmi i młodzieżą 
na zawody, a także pomagają 
w ich organizacji np. MOSiR 
Cup, czy szkoleniowego obozu 
dochodzeniowego dla naj-
młodszych zawodników. MO-
SiR Dukla przejął także koor-
dynowanie szkoleń młodzieżo-
wej piłki nożnej w gminie Du-
kla ze wszystkich klubów pił-
karskich. Chodzi tu o wyrówna-
nie warunków i poziomu szko-
lenia i umożliwienie wszystkim 
dobrego startu. Został powo-

Michał Szopa

łany koordynator gminny, któ-
rym został Daniel Ożga.
Kolejne, które powstały to sek-
cje: tenisa stołowego i ziem-
nego. Sekcja tenisa stołowego 
jest tylko uzupełnieniem dzia-
łalności UKS TKKF MOSiR 
Dukla. Zawodnicy tenisa stoło-
wego mają osiągniecia na are-
nie ogólnopolskiej, byli dwu-
krotnie Mistrzami Polski w kat. 
chłopców 2003-2004. To za-
sługa instruktorów, którzy pra-
cują w MOSiR Dukla i w TKKF, 
a także ogromnego zaangażo-
wania pana prezesa Stanisława 
Paszka, jak również zawod-
ników, którzy ciężko pracują 
na swoje sukcesy. Jeśli chodzi  
o sekcję tenisa ziemnego to 
udział w turniejach wiąże się 
z dużymi nakładami finanso-
wymi, sam sprzęt jest drogi. Za 
mało liczna jest sekcja, aby wy-
brać reprezentatywną grupę, 
mimo że warunki do uprawia-
nia tej dyscypliny sportu są 
bardzo dobre. Rekreacyjnie  
z kortów korzysta wiele osób.
Kolejna to sekcja rowerowa, 
która powstała 3 lata temu. 
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czą chęci, miejsce i dobre buty. 
W tym roku zaczniemy organi-
zować biegi uliczne po osiedlu 
w Dukli, w październiku.. Bieg 
ma się odbywać na dystansach 
5 i 16 km. W najbliższą sobotę 
odbędzie się w parku, za zgodą 
właścicieli, bieg na 1050 m  
z okazji 1050 Rocznicy Chrztu 
Polski.

KBR: Organizowane imprezy 
sportowe przez MOSiR to zna-
komity sposób na promocję 
gminy. Jakie imprezy organi-
zuje MOSiR?

Michał Szopa: Ważną i z trady-
cjami imprezą biegową jest or-
ganizowany od wielu lat Bieg 
na Górę Cergową. Organizo-
waliśmy Mistrzostwa Polski w 
Biegach Górskich w Chyrowej. 
W 2012 roku odbyła się I edy-
cja MTB Dukla i wzięło w niej 
udział 70 zawodników, kolejną 
imprezą były Cyklokarpaty, po-
czątkowo byliśmy współorga-
nizatorem etapu razem z Iwo-
niczem i trasy przebiegały czę-
ściowo po naszym terenie. Na-
stępnego roku Dukla była już 

organizatorem jednego z eta-
pów, a kolejnego organizowali-
śmy finał Cyklokarpat. Zawod-
nicy byli bardzo zadowoleni  
z tras, trudnych i wymagają-
cych. Rok temu w etapie Cyklo-
karpat w Dukli wzięło udział 
600 zawodników plus około 100 
dzieci, zobaczymy jak będzie w 
tym roku. Zawody MTB w ko-
lejnych latach odbywały się w 
Wietrznie. W tym roku wzięło 
w nich udział prawie 300 za-
wodników z Polski i regionu.  
W Wietrznie są lepsze warunki 
do przygotowywania tras dla 
zawodników, co roku utrud-
niamy i wydłużamy dystanse. 
W tym roku w dukielskim parku 
odbędzie się 8 października fi-
nał Podkarpackiej Ligi Rowe-
rowej w formule XC.

KBR: Czy w tym roku będzie 
oddana do użytku nowa inwe-
stycja, chodzi mi o trójkąt re-
kreacyjny?

Michał Szopa: W tym roku pla-
nujemy oddać do użytku trójkąt 
rekreacyjny, położony przy bo-
isku do piłki nożnej. Znajdą się 

Ta sekcja mocno się rozwija, 
mamy bowiem około 60 zawod-
ników. Ta dyscyplina jest bar-
dzo kosztowna, wymaga za-
angażowania finansowego za-
wodników. Dobry rower kosz-
tuje bowiem kilka tysięcy zło-
tych i zawodnicy te koszty po-
krywają sami. My staramy się 
pozyskać pieniądze od spon-
sorów, ale to wystarcza na 
jednolity ubiór zawodników.  
W ostatnich latach obserwu-
jemy wzrost zainteresowa-
nia turystyką rowerową, która 
przynosi gminie wymierne ko-
rzyści. Na zawody u nas orga-
nizowane przyjeżdżają zawod-
nicy z całej Polski, poza tym tu-
rystyka to znakomity sposób na 
promocję.

KBR: Absolutnie się zgadzam, 
turystyka to wielka szansa dla 
naszej gminy. Wymaga jed-
nak systematycznego finan-
sowania. W turystyce bowiem 
występuje efekt mnożnikowy, 

na przyjeżdżającym do nas tu-
ryście zarabiają wszyscy: ho-
telarze, gastronomia, stacje 
paliw, sklepy.

Michał Szopa: Kontynuując, 
w turystyce nie wystarczy praca 
społeczna, potrzebne są finanse 
i to systematycznie co roku. Be-
skid Niski daje ogromne możli-
wości, jest unikatowym regio-
nem w Polsce. Sposób odpo-
czynku zmienił się biernego na 
aktywny, nawet w kierunku su-
rvivalowym.
Kolejna to sekcja siatkarska, 
została utworzona i działa od 
1 października 2014r. na ba-
zie dziewczynek. Wraz z założe-
niem sekcji bardzo zwiększyło 
się zainteresowanie piłką siat-
kową. Zajęcia prowadzone są 
przez instruktora Damiana Le-
śniaka i odbywają się dwa razy 
w tygodniu. W przyszłości z 
tych młodych zawodniczek zo-
stanie utworzona drużyna siat-
karska.

tu: dwa boiska do piłki plażo-
wej siatkowej i boisko do piłki 
nożnej, skatepark lub pump-
track, duży plac zabaw z czasem 
doposażony w elementy siłowni 
zewnętrznej, alejki, wiaty. Bę-
dzie tu można przyjść z dziećmi 
i odpocząć. Korzystanie z niego 
będzie także nieodpłatne.

KBR: Jak odpoczywa dyrektor 
MOSiR Dukla i czy ma czas na 
wypoczynek?

Michał Szopa: Niewiele, ale 
odpoczywam aktywnie w ra-
mach działalności, którą pro-
wadzi MOSIR. Uprawiam ak-
tywnie sport: jeżdżę na rowe-
rze w ramach sekcji MTB MO-
SiR Dukla jako jeden z zawod-
ników, a także biegam. Praca 
w MOSiR jest nieodłączną czę-
ścią mojego życia prywatnego, 

jednak udaje mi się znaleźć 
czas dla rodziny, która jest też 
usportowiona. Chciałbym mieć 
więcej czasu, aby popływać ra-
zem z dziećmi oczywiście.

KBR: Dziękuję za rozmowę 
i życzę realizacji wszelkich 
planów w życiu osobistym  
i zawodowym, a także odro-
binę czasu więcej dla siebie  
i rodziny.

Michał Szopa: Korzystając 
z okazji chciałbym podzięko-
wać wszystkim za współpracę: 
władzom samorządowym, rad-
nym, jednostkom OSP, wszyst-
kim jednostkom gminy Dukla, 
który współpracowali z nami 
przez ostatnie 5 lat, GOPRowi, 
a także sponsorom. Dziękuje za 
rozmowę.

To bardzo trafiona inwestycja gminy Dukla
u dokończenie ze str. 21 

KBR: Czy to już wszystkie sek-
cje działające przy MOSiR 
Dukla?

Michał Szopa: Najmłodszą sek-
cją są szachy, które świetnie się 
rozwijają dzięki pomysłodawcy 
i instruktorowi w jednej osobie 
dyrektorowi Szkoły Podstawo-
wej w Iwli Jerzemu Guni. Za-
jęcia w sekcji odbywają się co 
tydzień od września do kwiet-
nia. Pan Jerzy Gunia organi-
zuje również Gminną Ligę Sza-
chową. Mamy także 15 zawod-
ników, którzy jeżdżą na różne 
zawody szachowe. U nas odby-
wały się nawet zawody między-
narodowe, z udziałem ponad 
100 zawodników. Wydawałoby 
się, że ta dyscyplina nie znaj-
dzie zwolenników, jest jednak 
inaczej garną się do tej sekcji 
szczególnie dzieci ze szkół pod-
stawowych. 

KBR: To chyba dobrze, bo sza-
chy uczą logicznego myślenia.

Michał Szopa: I strategii, tak 
bardzo potrzebnej we współ-
czesnym życiu. Chciałbym pod-

kreślić, ze we wszystkich sek-
cjach zajęcia prowadzone są 
za darmo, przyjęliśmy bowiem 
taką koncepcję, że skoro MO-
SiR utrzymywany jest z pienię-
dzy publicznych (z podatków, 
również i mieszkańców naszej 
gminy)to nieodpłatne zajęcia  
w sekcjach są taką formą re-
kompensaty.

KBR: Czy są plany powołania 
sekcji Nordic Walking?

Michał Szopa: Od trzech ty-
godni nasz instruktor prowa-
dzi zajęcia z Nordic Walking 
w Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku, który rozpoczął dzia-
łalność przy Ośrodku Kultury  
w Dukli. W pierwszym tygodniu 
były prowadzone zajęcia teo-
retyczne, a przez kolejne dwa 
tygodnie odbywały się zaję-
cia praktyczne w parku dukiel-
skim, dzięki współpracy z wła-
ścicielami parku Tarnowskimi. 
Chciałbym, aby powstała sek-
cja Nordic Walking razem  
z sekcją biegową. Do biega-
nia nie potrzeba dużych na-
kładów finansowych, wystar-

Puchar Smoka 
Brzyska

Za zawodnikami startującymi w formule XC pierwsze zawody 
serii Puchar Smoka, które odbyły się 3 kwietnia br. w Brzyskach. 
Słoneczna pogoda sprawiła, że na starcie zameldowała się spora 
grupa zawodników, którzy sprawdzili swoją formę przed zbliżają-
cymi się regularnymi startami w maratonach oraz zawodach XC. 
Trasa w 80% składała się z nawierzchni asfaltowej, nie zabrakło 
jednak jazdy terenowej i technicznej. W zawodach uczestniczyło 
kilku zawodników naszej sekcji, którzy uzyskali następujące lo-
katy w swoich kategoriach:

Staś Szopa – 2 miejsce
Szymon Niezgoda – 3 miejsce
Marek Krakowiecki – 10 miejsce
Michał Niezgoda – 1 miejsce
Piotr Malczewski – 10 miejsce
Robert Albrycht – 2 miejsce
Piotr Smolak – 4 miejsce
Serdecznie gratulujemy!

Mateusz Lorenc

III Turniej Szkolnej Ligi 
Tenisa Stołowego

31 marca br., na hali MOSiR w Dukli odbył się III Turniej Szkol-
nej Ligi Tenisa Stołowego. Do zaciętej rywalizacji przystąpiło 42 za-
wodników i zawodniczek ze szkół podstawowych i gimnazjalnych  
z całego terenu Gminy Dukla. Po długotrwałych i emocjonujących 
rozgrywkach zawodnicy uzyskali następujące wyniki:

Kategoria I : Klasy I-III SP dziewczyny:
1. Aleksandra Jurczyk 50 pkt. Dukla 
2. Joanna Czaja 47 pkt. Łęki Dukielskie
3. Julia Sajdak 45 pkt. Dukla.

Kategoria I : Klasy I-III SP chłopcy :
1. Oskar Maciejewski 50 pkt. Dukla 
2. Karol Rąpała 47 pkt. Dukla 
3. Tytus Pernal 45 pkt. Dukla 

Po trzech rozegranych turniejach w tej kategorii, Dukla ze zdo-
bytymi 533 pkt. wyprzedza Łęki Dukielskie, które do tej pory uzy-
skały 485 pkt. 

Kategoria II : Klasy IV-VI SP dziewczyny :
1. Maja Krukar 50 pkt. Łęki Dukielskie

2. Aurelia Gierlicka 47 pkt. Łęki Dukielskie
3. Buczyńska Milena 45 pkt. Łęki Dukielskie 

Kategoria II : Klasy IV-VI SP chłopcy :
1. Michał Olbrycht 50 pkt. Dukla
2. Piotr Krukar 47 pkt. Łęki Dukielskie
3. Emanuel Kowalski 45 pkt. Dukla 

Po trzech rozegranych turniejach w tej kategorii, Szkoła  
w Łękach Dukielskich z 560 pkt. wyprzedza Duklę, która ak-
tualnie zdobyła 526 pkt, Tylawą z dorobkiem 162 pkt, Głojsce  
z wynikiem 146 pkt. oraz Iwlę, która do tej pory zdobyła 146 pkt.

Kategoria III : Klasy I-III Gim. dziewczyny :
1. Karina Buczek 50 pkt. Dukla 
2. Ewelina Solińska 47 pkt. Łęki Dukielskie
3. Magdalena Olbrycht 45 pkt. Dukla 

Kategoria III : Klasy I-III Gim. chłopcy :
1. Szczepan Ryczak 50 pkt. Łęki Dukielskie
2. Michał Węgrzyn 47 pkt. Łęki Dukielskie
3. Bartosz Ryczak 45 pkt. Łęki Dukielskie

Po trzech rozegranych turniejach w tej kategorii, Szkoła  
w Łękach Dukielskich z dorobkiem 539 pkt. zwycięża nad Du-
klą, która aktualnie zdobyła 529 pkt, Iwlą z wynikiem 466 pkt, 
Tylawą z rezultatem 428 pkt. oraz Głojscami, które do tej pory 
zdobyły 268 pkt.

Szczegółowe wyniki na stronie www. mosir.dukla.pl
Wszystkim uczestnikom gminnych, sportowych zmagań 

gratulujemy sukcesów!
Bogdan Maciejewski

Przepisy ruchu 
drogowego  
w praktyce

Sygnalizator S-2 do warunkowego skrętu
Przedstawiony tu sygnalizator ze-

zwala na warunkowy skręt w kierunku 
wskazanym strzałką. Problem w tym, 
że zdecydowana większość kierowców 
nie stosuje się do przepisów związa-
nych z tym sygnalizatorem.

Warunki te, to:
• zatrzymanie się przed sygnaliza-

torem,
• ustąpienie pierwszeństwa pie-

szym znajdującym się na 
przejściu,

• ustąpienie pierwszeństwa po-
jazdom poruszającym się drogą 
poprzeczną.

Po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i ustąpieniu pierw-
szeństwa pieszym, możemy dojechać do krawędzi jezdni i tam 
czekać na możliwość opuszczenia skrzyżowania. Identyczne za-
sady obowiązują przy warunkowym skręcie w lewo. 

Materiał ten szczególnie polecam kandydatom na kierowców.
Ryszard Chrobaczyński

Ośrodek Szkolenia Kierowców
Tip Top
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OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r, 
poz.1774 ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., 
poz.1490 ) o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komu-
nalnego Gminy Dukla:

- nieruchomość położona w Równem obejmująca działkę nr 
397/7 o powierzchni 0,1255 ha, zabudowaną budynkiem 
usługowym o pow. użytkowej 168,04 m2 wyposażonym w 
instalację elektryczną, wod.-kan., gaz i c.o., objęta Księgą 
Wieczystą nr KS1K/00064048/7, zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość po-
łożona jest w terenie oznaczonym symbolem „U2”- teren 
usług komercyjnych – 70% i „KU1”- teren urządzeń komuni-
kacyjnych – 30%. Działka położona przy drodze krajowej nr 
9. Budynek obciążony jest umowami najmu zawartymi na 
czas nieokreślony.

Zgodnie z art. 678 § 1 Kodeksu Cywilnego zbycie przedmiotu umo-
wy podczas trwania stosunku najmu nie powoduje ustania 
tego stosunku.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) upłynął dnia 11 stycznia 2016 r. 

I Przetarg zorganizowany w dniu 9 marca 2016 r. na w/w 
nieruchomość zakończył się wynikiem negatywnym. 

 Cena wywoławcza wynosi 90 000,00 zł (wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 9 000,00 zł.

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

Przetarg odbędzie się dnia 20 maja 2016 r. o godz. 9
00

 w pok. 
Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, je-
żeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 16 maja 2016 r.-
włącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do 1400 
lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 58 
8642 1096 2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia wadium uwa-
ża się datę wpływu środków na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie nieru-
chomości.
Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wa-
dium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu 
w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji prze-
targowej:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy 
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób 
reprezentujących dany podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz.U. 
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umowy nota-
rialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć ze-

Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2015r, poz.1774), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 
r., poz.1490) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komu-
nalnego Gminy Dukla:

- działka nr 6/240 o powierzchni 0,0899 ha, położona  
w Dukli objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00085856/7, zgod-
nie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego działka położona jest w terenie oznaczonym symbo-
lem „MN/U-1”- teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 
Działka położona na obrzeżu zabudowy miejskiej i w sąsiedz-
twie terenów rolnych. Droga dojazdowa do działki nie jest 
urządzona. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) upłynął dnia 11 kwietnia 2016 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 13 000,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1300,00 zł.

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

- działka nr 3086 o powierzchni 0,07 ha, położona w Iwli ob-
jęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064057/3, zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 
położona jest w terenie oznaczonym symbolem „R1”- teren 
rolny. Działka położona w południowo-wschodniej części wsi, 
przylega do asfaltowej drogi dojazdowej. Nieruchomość jest 
wolna od obciążeń. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) upłynął dnia 11 kwietnia 2016 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 1500,00 zł ( wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 150,00 zł.

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

- działka nr 3137 o powierzchni 0,07 ha, położona w Iwli obję-
ta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064057/3, zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego działka po-
łożona jest w terenie oznaczonym symbolem „RM2”- tere-
ny zabudowy zagrodowej- 90%, „KDW1/2”- droga wewnętrz-
na- 10%. Przez działkę przebiega linia energetyczna. Dojazd 
do działki jest utrudniony ze względu na położenie drogi do-
jazdowej w dość głębokim wąwozie. Nieruchomość jest wol-
na od obciążeń. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) upłynął dnia 11 kwietnia 2016 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 5 400,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 540,00 zł.

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

Przetarg odbędzie się dnia 8 czerwca 2016 r. o godz. 9
00

 w pok. 
Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, je-
żeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 3 czerwca 2016 r.-
włącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do 1400 
lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 58 
8642 1096 2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia wadium uwa-
ża się datę wpływu środków na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie nieru-
chomości.
Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wa-
dium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu 
w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji prze-
targowej:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy 
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób 
reprezentujących dany podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. 
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź. zm.), do zawarcia umowy nota-
rialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć ze-
zwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cyto-
wanej wyżej ustawy.
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umo-
wy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpła-
conego wadium.
Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uza-
sadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzy-
skać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefo-
nu (13) 432 91 13.

KOMUNIKAT
BURMISTRZA DUKLI

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U .z 2015 r., poz. 1774 z póź-
niejszymi zmianami) informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczo-
nych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje część działki nr 89/2 położonej  
w Dukli.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 23 maja 2016 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.

Burmistrz
Andrzej Bytnar

zwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cyto-
wanej wyżej ustawy.
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umo-
wy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpła-
conego wadium.
Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uza-
sadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzy-
skać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefo-
nu (13) 432 91 13.

ZARZĄDZENIE NR 26/16
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne na 

cmentarzu komunalnym w Dukli przy ulicy Pocztowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi 
zmianami), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmen-
tarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2126 z póź-
niejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, 
poz. 236 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XVIII/118/15 
Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powie-
rzenia uprawnień Burmistrzowi Dukli, Burmistrz Dukli zarządza, 
co następuje:
§ 1. Ustala stawki opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komu-
nalnym w Dukli przy ulicy Pocztowej, zgodnie z poniższą tabelą:

ZARZĄDZENIE NR 26/16
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 12 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Dukli przy ulicy 
Pocztowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515 z późniejszymi zmianami), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarlych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2126 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996  r. 
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 
XVIII/118/15 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi 
Dukli, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala stawki opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Dukli przy ulicy Pocztowej, zgodnie 
z poniższą tabelą:

Lp. Wyszczególnienie Jednostka 
miary Opłata netto

1 2 3 4
I Udostępnienie miejsc grzebalnych na terenie cmentarza

1 Opłata za miejsce pod grób ziemny 
jednomiejscowy do 20 lat jednorazowo 125,00

2 Opłata za miejsce pod grób ziemny 
poziomy dwumiejscowy do 20 lat jednorazowo 250,00

3 Opłata za miejsce pod grób ziemny 
trzymiejscowy poziomy do 20 lat jednorazowo 375,00

4 Opłata za miejsce pod grób ziemny dla 
dziecka na 20 lat jednorazowo 75,00

5 Opłata za miejsce pod grób murowany 
pojedynczy do 20 lat jednorazowo 250,00

6 Opłata za miejsce pod grób murowany 
pionowy podwójny do 20 lat jednorazowo 350,00

7 Opłata za miejsce pod grób murowany 
poziomy podwójny do 20 lat jednorazowo 550,00

8
Opłata za miejsce pod grób murowany, 
grobowca rodzinnego na cztery miejsca 
do 20 lat

jednorazowo 1 400,00

II Zachowanie grobu na dalsze lata
1 Wznowienie opłaty - pozostawienie 

grobu pojedynczego na dalsze 20 lat jednorazowo 125,00

2
Wznowienie opłaty – pozostawienie 
grobu podwójnego poziomego na dalsze 
20 lat

jednorazowo 250,00

3
Wznowienie opłaty – pozostawienie 
grobu trzymiejscowego poziomego na 
dalsze 20 lat

jednorazowo 375,00

4 Wznowienie opłaty – pozostawienie 
grobu dla dziecka na 20 lat jednorazowo 75,00

5

Opłata za każdy nieopłacony okres po 20 
latach od momentu upływu do momentu 
wznowienia opłaty – grób 
ziemny/murowany jednomiejscowy

1 miesiąc 1,00

6

Opłata za każdy nieopłacony okres po 20 
latach od momentu upływu okresu do 
momentu wznowienia opłaty – grób 
ziemny/murowany, 
dwumiejscowy/poziomy

1 miesiąc 2,00

7 Opłata za każdy nieopłacony okres od 1 miesiąc 0,50
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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

Ogłoszenia o zatrudnieniu 

umieszczamy bezpłatnie

Prawo przy porannej kawie ...

Zadatek a zaliczka,
czyli o tym, że diabeł tkwi w szczegółach…

Gospodarstwo Ogrodnicze
„OLA”

oferuje sprzedaż:
- kwiatów balkonowych i ogrodowych,

- krzewów ozdobnych
- sadzonek warzyw

Ceny: 
- surfinia – 3,00 zł

- aksamitka – 1,00 zł
- pomidory różnych odmian – 1,50 zł

Zapraszamy.

Kontakt: 606 782 467
Cergowa 222a

Codzienność objawia się 
różnorodnymi sytuacjami, 
które nierzadko zmuszają nas 
do zastosowania jednej z ana-
lizowanych form płatności  
w prawie cywilnym. Warto być 
wówczas świadomym konse-
kwencji ich zastosowania i re-
alizowania, tak aby po podpi-
saniu umowy, albo w momen-
cie poznania brutalnej prawdy  
o naszym kontrahencie móc 
spać spokojnie. 

Mogłoby się wydawać, iż 
pojęcia zadatku i zaliczki są 
wymysłem synonimów reali-
zowanych przez otoczenie,  
w ramach potrzeby niepo-
wielania przez społeczeństwo 
tych samych słów. Trwoga jed-
nak temu, kto tak pomyśli! Po-
mimo, iż płatności te polegają 
na otrzymaniu określonej czę-
ści wynagrodzenia przed sfi-
nalizowaniem umowy, to dia-
metralna różnica ujawnia się w 
momencie jej niezrealizowania.

Zaliczka w sytuacji niewy-
konania umowy podlega zwro-
towi, gdyż wypłacana jest ona 
na poczet przyszłego wynagro-
dzenia ustalonego przez strony 
w konkretnej sprawie. Odszko-
dowania za poniesioną w wy-
niku tego szkodę można do-
chodzić wyłącznie na zasa-
dach ogólnych. Nie uprawnia 
ona również do odstąpienia od 
umowy w przypadku jej niewy-
konania przez drugą stronę bez 
wyznaczania dodatkowego ter-
minu do zrealizowania zobo-
wiązania. Decydujące znacze-
nie mają jednak zawsze oko-
liczności danego przypadku 
oraz zapisy umowne. Zaliczka 
powszechnie pełni rolę swoistej 
formy rezerwacji towaru czy 
też usługi. Instytucja ta nie zo-
stała szczegółowo uregulowana 

§ 2. Do opłat ustalonych w § 1 w tabeli w kolumnie 4 zostanie do-
liczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek od towa-
rów i usług.
§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 168/15 Burmistrza Dukli z dnia 31 
grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi cmen-
tarne na cmentarzu komunalnym w Dukli przy ul. Pocztowej.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Naczelnikowi Wydziału 
Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Dukli.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obo-
wiązującą od 1 marca 2016 r.

Burmistrz
Andrzej Bytnar

momentu upływu okresu do momentu 
wznowienia opłaty na 20 lat – grób dla 
dziecka

III Kaplica cmentarna
1 Opłata za korzystanie z kaplicy 

cmentarnej 1 doba 100,00

IV Nagrobki

1

Opłata za zezwolenie na: obmurowanie 
grobu ziemnego, remont  istniejącego lub 
wymianę nagrobka, postawienie nowego 
nagrobka

jednorazowo 80,00

V Wjazd pojazdami na teren cmentarza komunalnego *
Samochodem o ładowności do 3,5 t

1 Wjazd związany z wykonywaniem usługi 
pogrzebowej jednorazowo 75,00

2 Wjazd związany z wykonywaniem usługi 
cmentarnej jednorazowo 75,00

3 Wjazd związany z wykonywaniem usługi 
budowlanej jednorazowo 100,00

VI Pozostałe opłaty
1 Rezerwacja miejsca pod grób 

jednomiejscowy do 5 lat jednorazowo 50,00

2 Rezerwacja miejsca pod grób 
dwumiejscowy poziomy do 5 lat jednorazowo 100,00

3 Opłata za korzystanie z wody- pobierana 
przy pogrzebie jednorazowo 10,00

4 Opłata za utrzymanie czystości i 
porządku- pobierana przy pogrzebie jednorazowo 250,00

5 Opłata za składowanie materiałów 
budowlanych na nagrobek jednorazowo 10,00

6
Opłata za składowanie materiałów 
budowlanych na grób murowany, 
grobowiec

jednorazowo 20,00

*Obowiązek wnoszenia opłat nie dotyczy wjazdu samochodów:
1) podmiotu wykonującego prace na podstawie umowy zawartej z Gminą Dukla,
2) dowożących zwłoki do kaplicy.

§ 2. Do opłat ustalonych w § 1 w tabeli w kolumnie 4 zostanie doliczony, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, podatek od towarów i usług.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 168/15 Burmistrza Dukli z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek 
opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Dukli przy ul. Pocztowej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Naczelnikowi Wydziału Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Dukli.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2016 r.

 

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Id: 0FC53ADF-B835-481D-96E7-4E2C55170E64. Podpisany Strona 2

w kodeksie cywilnym, dlatego 
zasady jej funkcjonowania na-
leży wyprowadzić z tego aktu 
prawnego dotyczącego wyko-
nywania umów wzajemnych. 

Gdyby jednak strony 
umowy ustaliły, iż jedna z nich 
otrzymuje zadatek to zgod-
nie z art. 394 §1 kodeksu cy-
wilnego w braku odmiennego 
zastrzeżenia umownego albo 
zwyczaju, zadatek dany przy 
zawarciu umowy ma to zna-
czenie, że w razie niewyko-
nania umowy przez jedną ze 
stron, druga strona może bez 
wyznaczenia terminu dodat-
kowego od umowy odstąpić 
i otrzymany zadatek zacho-
wać, a jeżeli sama go dała, 
może żądać sumy dwukrot-
nie wyższej. Prawo to ma na 
celu przede wszystkim skłonie-
nie stron do wykonania umowy, 
jak też zrekompensowanie stro-
nie uprawnionej do odstąpienia 
od umowy ewentualnej szkody, 
jaką poniosła z tego tytułu.  
Z paragrafu pierwszego oma-
wianego przepisu wynika, iż 
zadatek powinien być przeka-
zany przy zawarciu umowy. 
Przepis ten ma jednak charak-
ter dyspozytywny, co ozna-
cza możliwość ustalenia przez 
strony w umowie, iż kwota ma-
jąca stanowić zadatek zosta-
nie przekazana kontrahentowi  
w uzgodnionym terminie, już 
po jej zawarciu. Nastąpić to 
może przelewem na konkretny 
rachunek bankowy. Uniemożli-
wienie takiej czynności, szcze-
gólnie przy zadatku o większej 
wartości, narażałoby bowiem 
strony na utrudnienia związane 
z bezpieczeństwem transak-
cji. Przedmiotem zadatku może 
być przede wszystkim kwota 
pieniężna, która jest najczęściej 

stosowana w praktyce, jak rów-
nież rzecz. W doktrynie wska-
zuje się jednak, iż z uwagi na 
przewidzenie przez ustawo-
dawcę konieczności jej zwrotu 
w podwójnej wysokości, przed-
miotem zadatku może być wy-
łącznie rzecz zamienna.

Warto wskazać, iż zgodnie z 
Wyrokiem Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie z dnia 10 marca 
2015r., skutki prawne zadatku 
określone w art. 394 § 1 k.c. po-
wstają w przypadku, gdy dłuż-
nik nie wykona zobowiązania 
z przyczyn, za które wyłącznie 
on ponosi odpowiedzialność. 
Polega to przede wszystkim na 
tym, iż w momencie bezsku-
tecznego upływu terminu wy-
magalności po stronie wierzy-
ciela powstaje uprawnienie do 
odstąpienia od umowy bez ko-
nieczności wyznaczania dłuż-
nikowi dodatkowego terminu 
i bez względu na to czy spóź-
nione świadczenie miałoby 
dla niego jeszcze znaczenie.

Ideą zadatku jest skrupu-
latne zabezpieczenie interesów 
strony, która została pokrzyw-
dzona w wyniku niezrealizo-
wania umowy przez jej kon-
trahenta. Co jednak w sytuacji 
gdy niewykonanie zobowiąza-
nia umownego nastąpiło w ra-
zie rozwiązania umowy bądź 
wskutek okoliczności, za które 
żadna ze stron nie ponosi odpo-
wiedzialności albo za które po-
noszą odpowiedzialność obie 
strony? Zadatek podlega wów-
czas zwrotowi, a obowiązek za-
płaty jego podwójnej wysoko-
ści odpada. 

Artykuł 394 § 1 Kodeksu 
cywilnego jest przepisem dys-
pozytywnym – oznacza to, że 
strony mogą dowolnie kształ-
tować w umowie zakres za-
datku. Można ograniczyć wy-
magalność zadatku do kon-
kretnych sytuacji albo przy-

jąć odmienną wysokość za-
datku w przypadku zwłoki 
strony, która go przyjęła. 
Swoboda kontraktowania obej-
muje wysokość zadatku, która 
nie została uregulowana w spo-
sób szczególny. Orzecznictwo 
i poglądy doktryny w tym za-
kresie stale ewoluują. Przyj-
muje się jednak, że kwota wrę-
czana tytułem zadatku stanowi 
„pewien ułamek – zwykle nie-
wielki – świadczenia pienięż-
nego, które jedna ze stron ma 
spełnić (...) na rzecz strony 
drugiej” . Zgodnie natomiast z 
wyrokiem Sądu Najwyższego  
z dnia 21 maja 2005r., do-
puszcza się zastrzeżenie za-
datku przekraczającego na-
wet połowę całego świadcze-
nia. Warto jednak nadmie-
nić ku przestrodze, iż Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów zakwestionował prak-
tykę przedsiębiorcy prowadzą-
cego Ośrodek w Jastrzębiej Gó-
rze, która polegała na pobiera-
niu zadatku w wysokości 100 
proc. całej kwoty do zapłaty. 
Działanie to było realizowane 
poprzez zatrzymywanie pełnej 
sumy pieniędzy w sytuacji, gdy 
konsument zrezygnował z za-
kwaterowania. 

Reasumując, należy zwra-
cać szczególną uwagę na to, 
aby przy negocjowaniu warun-
ków umowy, mając na wzglę-
dzie zaistniałe różnice, jedno-
znacznie wskazać licząc się 
z ewentualnymi konsekwen-
cjami, która z form płatno-
ści jest dla nas korzystniej-
sza. W najnowszym wyroku 
Sądu Najwyższego z dnia 26 
lutego 2016r. rozstrzygnięto 
praktyczną i uprzednio kontro-
wersyjną w doktrynie kwestię, 
stwierdzając, iż zadatek pod-
lega rocznemu przedawnieniu. 

Natalia Belcik

ZARZĄDZENIE NR 26/16
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne na cmen-

tarzu komunalnym w Dukli przy ulicy Pocztowej

u dokończenie ze str. 25 Wypadek ciągnika rolniczego i osobówki w Głojscach
Do zdarzenia doszło 7 kwietnia.
Policjanci wstępnie ustalili, że kierujący ciągnikiem rolniczym ja-
dąc w kierunku Nowego Żmigrodu zaczął skręcać w lewo na po-
sesję. Podczas tego manewru został uderzony przez volkswage-
na golfa, jadącego w tym samym kierunku, który rozpoczął ma-
newr wyprzedzania. Obaj kierujący podróżowali sami. Podczas 
zderzenia doznali obrażeń i trafili do szpitala. Policjanci ustali-
li, że obaj byli trzeźwi. Na czas czynności służbowych wykonywa-
nych na miejscu wypadku przez policjantów droga wojewódzka nr 
993 była zablokowana.

Wydarzyło się  
w naszej gminie
Żródło: strona internetowa KMP w Krośnie
Wybrał: WS
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W pasiece Łowiectwo i ekologia

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

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

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

Chytry dwa razy traci
W maju rodzina pszczela 

dochodzi już do takiej siły, że 
zaczyna przygotowania do po-
działu czyli rójki. W ten sposób 
z jednego ula powstają dwie ro-
dziny. Rójka jest zjawiskiem 
niepożądanym z punktu widze-
nia pszczelarzy. Poprzez rójkę 
pszczelarz traci najcenniej-
sze pszczoły, miód, bo „ucie-
kinierki” muszą wziąć ze sobą 
prowiant na drogę. Ponadto w 
rodzinie pozostaje matecznik 

lub młoda matka, która musi 
się unasiennić, przez co rozwój 
rodziny zostaje zatrzymany. 
Pszczelarze ciągle głowią się 
jak tu, zapobiec rójce. Jednym 
z wielu zabiegów zapobiegaw-
czych jest tworzenie odkładów 
i pakietów. 

Odkład jest to zabranie 
z rodziny macierzystej kilku 
plastrów z obsiadającym je 
pszczołami. Siła odkładu po-
winna być uzależniona od tego 

jakie mamy przeznaczenie dla 
nowej rodzinki. I tak, jeżeli 
chcemy sprzedać ją to musi 
mieć co najmniej dwie ramki 
czerwiu i dwie osłonowe z mio-
dem i pierzgą. Pszczół winno 
być co najmniej 1,2 kg. Zrobie-
nie odkładu powstrzymuje nam 
pęd do rójki na około 14 dni. Po 
tym czasie jeżeli rodzina dalej 
przygotowuje się do rójki na-
leży znowu wykonać odkład 
lub pakiet. Pakiet jest podobny 
do odkładu jednak nie ma w 
nim ramek. Dzięki temu mo-
żemy go szybko i skutecznie 
poddać zabiegom przeciw war-
rozie i osadzić na dowolny ro-

dzaj ramek. Pszczelarze obec-
nie bardziej wolą pakiety niż 
odkłady. Pakiet dodatkowo ła-
twiej się transportuje. Zago-
spodarować odkład czy pakiet 
można tak by zasilić rodzinę, 
z której powstał w czasie po-
żytku. Dzięki temu możemy 
wymienić matkę w rodzinie 
produkcyjnej i uzyskać więcej 
miodu. Można także wykorzy-
stać pakiet jako ulik weselny 
dla nowej matki. Matki wycho-
wane w pakietach są zdecydo-
wanie w lepszej kondycji niż 
matki z ulików weselnych. Za-
letą jest również to, że przy li-
kwidacji takich ulików „wesel-
nych” możemy stworzyć kilka 
rodzin zapasowych, które po-
służą jako uzupełnienie strat zi-
mowych. Można je wykorzy-
stać również jako „przechowal-
nia” dla starej matki. Odkład ze 
starą matką może także posłu-
żyć jako baza materiału do ho-
dowli matek.

Każda pasieka musi mieć 
przynajmniej jedną trzecią ro-
dzin więcej w sezonie na różne 
awaryjne wypadki. Niektórzy 
pszczelarze pozwalają matkom 
„starym” dokończyć żywota 
w odkładach. Argumentując 
tym, że „...ciężko pracowała 
dla mnie to niech spokojnie 
skona w rodzinie”. Wiąże się to 
z większym nakładem pracy. 
Do mnie ta argumentacja prze-
mawia, jednak jestem świa-
dom, że w pasiekach zawodo-
wych jest to trudne do reali-
zacji.

Niektórzy pszczelarze wy-
konują odkład na matecznik za-
silając regularnie odkład czer-
wiem na wyjściu co daje im od-
chowanie młodej matki i una-
siennienie w lepszych warun-
kach. Nie muszą wykonywać 
drugiego odkładu bo ciągle od-
bierają nadmiar czerwiu i otrzy-
mują jeden silny odkład, który 

pod koniec sezonu jest pełno-
wartościową rodziną i może 
podjąć pracę przy zbiorze spa-
dzi lub być wykorzystany jako 
rodzina zimująca, a rodzina po 
spadzi jako zasilająca. Jest to 
jedno z założeń gospodarki ro-
tacyjnej opierającej się na two-
rzeniu odkładów. Dzięki temu 
każda rodzina produkcyjna od-
nawia się co roku i do zimowli 
wchodzi silna i zdrowa. Ro-
dziny w takiej pasiece, na ogół 
są zdecydowanie w lepszej 
kondycji. Wykorzystuje się tu 
zalety młodej matki, która ob-
ficiej czerwi. Rodziny z mło-
dymi matkami raczej nie chcą 
się roić. Te zalety są okupione 
większym nakładem pracy  
i koniecznością zainwestowa-
nia w dodatkowy sprzęt, ale to 
się opłaca. Bo w pszczelarstwie 
sprawdza się zasada, że „chytry 
dwa razy traci”. 

Pierogi z białą kapustą
Składniki:

ciasto:
mąka (0,5 kg)
jajko (1 sztuka)
sól (1 szczypta)
Proszek do pieczenia WINIARY(1 szczypta)
olej (1 łyżka)
farsz:
biała kapusta (1 kg)
cebula (1 sztuka)
kiełbasa zwyczajna (1 sztuka)- wersja dla wegetarian bez kiełbasy
smalec (3 łyżki)
mąka (2 łyżki)

Wykonanie: 
• Mąkę przesiać na stolnicę dodać resztę składników i wodę w takiej ilości ,aby powstało 

gładkie ciasto, gotowe ciasto przykrywamy ściereczką i zostawiamy na około 30 min. aby 
odpoczęło .

• Farsz: kapustę pokroić w kostkę, kostka nie musi być równa tylko mała i obgotować w oso-
lonej wodzie. Cebulę i kiełbasę pokroić w kostkę, zrumienić na smalcu lub ojeju, następnie 
dodać osączoną z wody kapustę ,doprawić solą i pieprzem, ewentualnie jarzynką, wszystko 
razem dusić jeszcze kilka minut na koniec posypać mąką i wymieszać .

• Ciasto rozwałkować na cienki placek, szklanką wyciąć krążki ciasta które napełnić far-
szem, zlepić pierogi .Gotowe pierogi gotować w osolonej wodzie.

• Polać masełkiem.
Smacznego!

WŁOŚNICA 
– choroba pasożytnicza dotykająca ludzi.

Dziki jako padlinożercy odgrywają istotną rolę w krążeniu wło-
śni w środowisku leśnym. Jednocześnie stanowią wskaźnik roz-
przestrzenienia się i utrzymywania włośnicy. Głównym rezerwu-
arem tych nicieni stały się lisy, czego dowodzi stwierdzenie u nich 
czterech gatunków Trichinella. Wszystkie odnotowane w Polsce 
gatunki włośni są patogenne dla człowieka. Najczęściej stwierdza 
się T. spiralis i T. britovi u dzikich zwierząt mięso i wszystkożer-
nych, T. pseudospiralis i T. nativa u lisów. 

Spożycie mięsa lub wyrobów wędliniarskich zawierających 
żywe larwy Trichinella grozi WŁOŚNICĄ – groźną chorobą paso-
żytniczą. W lżejszych przypadkach w pierwszej fazie przypomina 
grypę, więc niełatwo skojarzyć jej objawy ze zjedzeniem mięsa  
z niepewnego źródła. Pojawia się obrzęk oczu, któremu towarzy-
szą problemy żołądkowo – jelitowe takie jak biegunka, wymioty 
oraz bóle brzucha. Charakterystyczne są zmęczenie, gorączka 
z bólem głowy, dreszcze, kaszel, ból stawów i mięśni. W przy-
padku silniejszym mogą wystąpić trudności z koordynacją ruchów 
a także problemy z sercem i oddychaniem. Po spożyciu zarażo-
nego mięsa kwasy żołądkowe w układzie pokarmowym rozpusz-
czają powłokę cysty uwalniając w ten sposób larwy. Te przedo-
stają się do jelita cienkiego, gdzie osiągają dojrzałość płciową. Sa-
mice składają jajeczka, które już jako larwy przedostają się do tęt-
nic i wraz z krwią wędrują do mięśni, gdzie się osadzają. Lecze-
nie jest długotrwałe środkami przeciwpasożytniczymi. Choroba  
w swojej najgroźniejszej postaci bywa śmiertelna. 

Za pojawienie się na rynku mięsa zarażonego larwami wło-
śni ponosi odpowiedzialność dostawca, który lekceważy zagroże-
nie i nie przekazuje próbek mięsa do badania. W przypadku pozy-
skania dzików na użytek własny odpowiedzialność za przeprowa-
dzenie badania spoczywa na myśliwym, który rozprowadza wy-
roby w kręgu rodziny, przyjaciół i znajomych. Najlepszą metodą 
badań próbek mięsa jest referencyjna metoda wytrawiania prze-
prowadzana w laboratoriach, zwłaszcza wobec faktu stwierdze-
nia u dzików gatunku włośnia niewidocznego w trychinoskopie.  
W metodzie tej badaniu podlegają próbki o łącznej masie nie 
mniejszej niż 50 g, pobrane po jednej z sześciu miejsc predylek-
cyjnych tj. mięśni każdego filaru przepony, żuchwowych, przed-
ramienia, międzyżebrowych i języka. Wytrawianie polega na roz-
puszczeniu rozdrobnionych próbek w roztworze kwasu solnego  
i pepsyny. Wyizolowane w ten sposób larwy Trichinella stają się 
dobrze widoczne w osadzie pod mikroskopem. 

BaSz

Pstrąg potokowy
Wskaźnik czystych wód

Pstrągi, mewy, żurawie, bociany, bobry, czaple i wydry 
to zwierzęta które spotykamy na rzece Jasiołce. Chrońmy 
Jasiołkę przed zanieczyszczeniami, ponieważ ma ona 
ogromny potencjał bioróżnorodności. Woda w niej jest 
czysta i przejrzysta, bo żyją tu pstrągi potokowe /zdj./ zło-
wione przez wędkarza Marcina Futiakiewicza na odcinku 
od Wietrzna do Wrocanki. Marcin jest studentem drugiego 
roku AGH w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa Nafty  
i Gazu, zamiłowanym wędkarzem, profesjonalistą nagra-
dzanym w wielu konkursach. Wędkowanie uprawia od 15 
lat, rozpoczął w 6 roku życia u boku swojego taty. Mieszka 
nad piękną Jasiołką, lecz prawdziwe wędkowanie uprawia 
na Sanie i Zalewie Solińskim. Dba o naszą przyrodę, a zło-
wione okazy ucieszą jego oko i wpuszcza je z powrotem 
do wody. Każdą wolną chwilę spędza na wędkowaniu, co 
daje mu poczucie spokoju, możność poznawania i podzi-
wiania pięknej naszej przyrody.

Pstrąg potokowy/Salmo trutta/ długości od 38 do 
80cm, smukłe ciało ułatwiające pływanie w wartkim prą-
dzie wody. Na ciele widoczne czarne i czerwone kropki, 
brzuch żółtobiały, płetwa tłuszczowa jasna o ciemnym 
brzegu. Żyją w czystych, zimnych, nieregulowanych gór-
skich rzekach.

PSTRĄG POTOKOWY JEST WSKAŹNIKIEM 
BARDZO CZYSTYCH WÓD.

Maria Walczak
Fot. na wkładce

Po prostu z natury

Może zdarzyć się tak, że 
pomimo odkładów rodzina na-
dal się szykuje do rójki. Jeżeli 
nie jest to spowodowane wa-
runkami atmosferycznymi, to 
należy rodzinę główną pozba-
wić matki i pozwolić rodzinie 
założyć mateczniki. Po trzech 
dniach zrywamy mateczniki  
i pozwalamy na założenie ko-
lejnych i znowu je zrywamy 
aż do zasklepienia czerwiu 
otwartego. 

Wtedy podajemy odkład  
z matką o ograniczonym pędzie 
do rójki. Z reguły jest już czer-
wiąca i dzięki temu mamy na-
dal pełnowartościową rodzinę, 
niemalże gotową od razu pod-
jąć prace produkcyjne. 
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Złota myśl J
„Miłość jest jak rozmowa telefoniczna - długo czekasz na połączenie  

 po czym okazuje się że to pomyłka.”

Uśmiechnij się!

Otwarty wyścig rowerów MTB Wietrzno

Tuż przed startem

Trasa na Grodzisku była znakomita

Pani wiceburmistrz Elżbieta Wróbel wspaniale kibicowała kolarzom

Zwyciążczynie kat. K1 z burmistrzem Andrzejem BytnaremWspólne zdjęcie z burmistrzem Andrzejem Bytnarem i wiceburmistrz Elżbietą Wróbel

Otwarty Wyścig Rowerów MTB 
Wietrzno

W sobotę 23 kwietnia br. 
odbył się V Otwarty Wyścig 
Rowerów MTB Wietrzno or-
ganizowany przez MOSiR Du-
kla, który przyciąga z roku na 
rok coraz większą ilość zawod-
ników swoimi profilami i trud-
nością tras. W tym roku padł 
rekord frekwencji; wystarto-
wało łącznie około trzystu ko-
larzy rywalizujących na Gro-
dzisku Wietrzno i okolicach na 
dystansach 20 km, 41 km oraz 
wyścigu XC dla dzieci. Naj-
dłuższy dystans był wliczany 
do ogólnopolskiego rankingu 
„Super Klasyfikacja MTB”.

Pogoda dopisała, było bez-
wietrznie, na trasie dość sucho, 
zacienione fragmenty z pod-
łożem błotnym lecz w więk-
szości wszystko do przejecha-
nia. Interwałowy profil tras, 
techniczne odcinki na których 
dobry balans miedzy korze-
niami oraz odpowiednia ka-
dencja na odcinkach kamieni-
stych była bardzo ważna, cha-
rakterystyczny przejazd przez 
wały, strumyki, krzykliwy pisk 
drapieżnego ptactwa i wiele in-
nych smaczków czekały na za-
wodników. Na starcie, w pierw-
szym rzędzie ustawiła się czo-
łówka która miała rozstrzy-
gnąć rywalizację miedzy sobą. 
Grządziel, Lary Zębatka,Bie-
leń, Gierczak, Gajda, Rydel, 

Sajdak to tylko kilka z wielu 
znanych twarzy którzy rywa-
lizowali w Wietrznie. Start  
z mocnym tempem od samego 
początku narzuconym przez 
Jacka Szczurka z MTB MO-
SiR Dukla, a że było pod górę 
to szybko peleton został po-
rwany na mniejsze grupki. 
Po około 10 km wiadomo już 
było kto ma dobrze podgrzaną 
nóżkę, ton rywalizacji nadawał 
Karol Rożek z AGH, jak cień 
za nim podążali Lary Zębatka 
z laryzebatka.com oraz Marcin 
Rydel z Eko Line Zryw Busz-
kowiczki którzy równym tem-
pem, rywalizowali do samej 
mety . O błysk szprychy wygrał 
Marcin Rydel przed Karolem 
Rożkiem, prawie minutę póź-
niej na metę przyjechał Lary 
Zębatka. Wśród kobiet domina-
cja Ewy Ruszały z sowasport.
pl która przyjechała zponad 27 
minutową przewagą nad Basią 
Gosztyła z DOTR. Cieszy że 
na obu dystansach startowało 
dużo pań! Dystans Hobby to 
mocna jazda juniorów z MTB 
MOSiR Dukla; Michał Nie-
zgoda wygrywa wyścig przed 
Kamilem Cyganem z JSC Ja-
sło, trzeci przyjeżdża kolega 
klubowy Michała; Hubert Du-
dzik. W kategorii pań zwycięża 
Kamila Sowa z klubu Stal Rze-
szów przed zawodniczkami  
z MTB MOSiR Dukla Domi-
niką Gosztyła i Olą Szczurek.

Gdy ostatni zawodnik na-
grodzony gromkimi brawami 
minął metę organizatorzy roz-
poczęli rywalizację najmłod-
szych na specjalnie przygoto-
wanej pętli XCO. Rywalizacja 
przebiegała w gorącej atmosfe-
rze przy ogłuszającym dopingu 
rodziców. Miny i euforia dzie-

ciaków mówiły dlaczego warto 
organizować takie zawody dla 
dzieci.

Zawodnicy naszej sekcji 
pojechali bardzo mocno; szcze-
gólnie po juniorach widać że 
będą liczyć się w stawce w roz-
poczynającym się za tydzień 
cyklem Cyklokarpaty. Jacek 
Szczurek mocna forma i wy-
grana w swojej kategorii wie-
kowej. Hubert Dudzik znako-
mity wyścig i trzecie miejsce 
w „Open” (świetna kadencja 
na podjazdach). Wygrana Mi-
chała Niezgody raczej nie była 
zaskoczeniem. Nasze juniorki 
mają mocne nóżki co dało dru-
gie (Dominika Gosztyła) i trze-
cie miejsce (Ola Szczurek). 
Kilku naszych zawodników 
zanotowało defekty ale to jest 
normalne w sporcie MTB. Se-
zon na dobre rozpoczęty. Bę-
dzie się działo!

Zawody przebiegały spraw-
nie, bardzo dobre zabezpiecze-
nie trasy, na trudnych odcin-
kach GOPR i strażacy, na bufe-
tach harcerze. Nie obyło się bez 
upadków i interwencji karetki, 
defektów, kilka osób kończyło 
wyścig dobiegając do mety. Im-
preza bardzo udana i widać że 
gmina Dukla, a przede wszyst-
kim MOSiR Dukla idzie mocno 
w kierunku znakowwania no-
wych odcinków rowerowo-pie-
szych i nordic-walking.

Zawody w Wietrznie są or-
ganizowane zawsze na tydzień 
przed pierwszym wyścigiem 
serii maratonów Cyklokarpaty 
co sprawia że pojawia się na 
nim bardzo mocna grupa ko-
larzy. Około  80% ze startują-
cych w Wietrznie wystartuje 1 
maja w wyścigu w Przemyślu 
na który serdecznie zapraszam.

Wyniki naszych zawod-
ników; V Otwarte Zawody 
MTB Wietrzno, 23.04.2016

Dystans „Hobby” 20 km
Kategoria K1

2. Dominika Gosztyła
3. Ola Szczurek
5. Ania Szczurek
6. Martyna Misiołek
7. Aleksandra Opałka

Kategoria M1
1. Michał Niezgoda
6. Konrad Kowalski
11. Marek Krakowiecki
14. Olaf Szwast
15. Szymon Niezgoda

Kategoria M2
2. Hubert Dudzik
7. Daniel Wróbel
9. Konrad Zima
10. Szymon Lorenc
18. Bogdan Przystasz
22. Dominik Malczewski
26. Paweł Litwin
27. Grzegorz Głód
28. Wojciech Paszek
30. Piotr Jackowski
35. Rafał Dłużniewski
37. Bartosz Patlewicz
43. Janusz Krowicki
57. Kamil Lorenc
58. Jerzy Szwast
60. Marcin Misiołek
62. Rafał Opałka

Dystans „Mega” 41 km
Kategoria M1

16. Mateusz Budzisz
17. Norbert Sudia
DNF. Przemysław Kowalski

Kategoria M2
30. Piotr Malczewski
38. Marcin Walaszczyk
41. Bogusław Belcik
45. Mateusz Lorenc
59. Adam Belcik
69. Marcin Bik
70. Mirosław Hanas
DNF. Marcin Prejznar

Kategoria M3
1. Jacek Szczurek
19. Wojciech Gołąbek

Pełne wyniki zawodów na 
stronie www.mosir.dukla.pl

Mateusz Lorenc

- Dzień dobry, ja na rozmowę  
o pracę. 
- Dzień dobry, a z kim jest pan 
umówiony? 
- Nie wiem. 
- A na jakie stanowisko? 
- Też nie wiem. 
- To co pan umie?! 
- No, nie wiem. 
- Wie pan co, prezesa to już 
mamy.
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Dzień otwarty w dukielskim liceum

Warsztaty w Krempnej Promocja książki  
Jana Tarnowskiego

Otwarty wyścig rowerów MTB Wietrzno

Kursanci przygotowują produkt turystyczny z Beskidu Niskiego
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Najmłodszy uczestnik zawodów
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