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Piosenka o Dukli
w nowej odsłonie
Z okazji obchodów jubileuszu 40-lecia Ośrodka Kultury
w Dukli, zrodził się pomysł odświeżenia nieco już zapomnianej
”Piosenki o Dukli”. Powstanie utworu wiąże się z realizowanym
w latach 90-tych programem telewizyjnym dla dzieci: „Bractwo
Przygody i Zabawy”. 14 stycznia 1996 roku na dukielskim rynku
odbyło się nagranie odcinka z Duklą w roli głównej, podczas
którego po raz pierwszy odśpiewano przygotowaną specjalnie na
tą okazję piosenkę. W kolejnych latach była ona wykonywana na
wielu imprezach, m.in. na zakończenie Dni Dukli czy podczas
prezentacji artystycznej Ośrodka Kultury w Starej Prochowni
w Warszawie. Do tekstu i melodii, których autorami są TVP Lublin i Małgorzata Walaszczyk-Faryj, powstała nowa aranżacja muzyczna. Jej wykonania podjął się Artur Szajna instruktor Ośrodka
Kultury w Dukli, zajmujący się również produkcją muzyki elektronicznej. Nowa wersja utrzymana jest w klimacie współczesnych utworów tanecznych. Partie wokalną nagrała Małgorzata
Walaszczyk-Faryj z towarzyszeniem chórków Katarzyny Błaż.
Mix i mastering utworu zrealizowany został przez firmę Jackob
Sound Studio. Powstaje również wideoklip realizowany przez
Piotra Łozę z Tomaszowa Lubelskiego. Premiera utworu już
w sierpniu.
Katarzyna Błaż

Letni wieczór
Ja najbardziej lubię
tę wieczorną ciszę,
gdy siądę na dworze
i świerszcza usłyszę.
Kiedy gość odwiedzi
o tak późnej porze - pogada,
pogwarzy w smutku dopomoże.
I gdy święty Janek oświeci altanę,
lekki szum wiatru nagina konary.
Niebo niczym sito utkane gwiazdami,
Księżyc jak rogalik zawiśnie nad nami.
I zaśniemy zbyt późno, lecz oczarowani.

Maria Bieniek
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Dukielski sąd

Dukielski sąd w okresie schyłkowym monarchii habsburskiej

w linii bocznej, włączając stryja i bratanków i żadne powinowactwo w tym samym
stopniu. Urzędnicy katastralni, kanceliści
i pracownicy urzędów nie mogli być także
we wskazanym stopniu spokrewnieni lub
spowinowaceni ani z kierownikiem urzędu,
ani z adiunktami samodzielnie prowadzącymi sprawy sądowe. Było regułą, iż ubiegający się o zatrudnienie nie mogli przekroczyć czterdziestego roku życia. Wyjątki,
w przypadkach specjalnych, wymagały pozwolenia ministerstwa, a po przekroczeniu

Widok na dukielski sąd w okresie międzywojennym

pięćdziesiątego roku życia - Najwyższego
(cesarskiego) pozwolenia. Urzędnicy organów sądowych mieli nakazane uczestniczyć w niedzielnych i świątecznych
przedpołudniowych mszach, w miarę możliwości także w pozostałych świątecznych
nabożeństwach kościelnych. Liczba dziennych normalnych godzin pracy nie mogła
być mniejsza niż 7 i należało przyjąć regułę
dwukrotnego pobytu w urzędzie, 4 godziny
przed południem i 3 godziny po południu.
Jeszcze w okresie dwudziestolecia mię-

dzywojennego dukielska poczta pracowała
w służbie zewnętrznej w godzinach 9-12
i 15-18. W organach sądowych, których
kierownicy nie posiadają kwalifikacji do
pełnienia urzędu sędziego, prowadzenie
spraw sądowych odbywało się przez jednego, wykwalifikowanego w tej kwestii
i wyznaczonego do wypełniania tych zadań, adiunkta.
Opracował: Janusz Kubit
C.d.n.

Muzyczna niedziela dla dzieci

Klown Ruphert w akcji
Dzieciaki w oczekiwaniu na kolejną atrakcję

Fot. Norbert Uliasz

Pracowity lipiec dla zespołów artystycznych
OK w Dukli
Fot. [arch. OK w Dukli]
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Kapela Duklanie - po występie na placu Dietla w Iwoniczu Zdroju

Podczas występu na „XXI Dniach Wielopola Skrzyńskiego”

Aleja akacjowa w Dukli jedyna w swoim rodzaju

Kwitnąca aleja akacjowa

Kwiaty w pełni sezonu kwitnienia
Fot. kbr, Wojciech Szymański

Fragment planu katastralnego Dukli z 1851 roku z zaznaczonymi
szpalerami drzew przy drogach dojazdowych do Dukli
[Archiwum Państwowe w Przemyślu]

Prace przy przebudowie skweru
dobiegają końca
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Szlakiem ikon i dzikiej kolacji

Barbara Marchewka udziela instruktarzu
Warsztaty pisania ikon - Pałacówka

„Dzika kolacja” już gotowa

Fot. Robert Neumann

Przygotowanie kolacji z warzyw i ziół zebranych w ogrodzie i na łące

Rajd w Bieszczady
Zakupy pamiątek
z Bieszczadów
Fot. [arch. DUTW]
Przejazd Bieszczadzką Kolejką

Laureaci konkursu plastycznego z gminy Dukla
Gabriela Albrycht - 3 m.
kat. 0-III w konkursie plastycznym z nauczycielką
i pracownikiem TP KRUS
w Krośnie p. Lenikiem
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Adrian Kopa - 1 m. kat. IV-VIII
w konkursie plastycznym
z nauczycielką i dyrektorką SP
w Łękach Dukielskich
Beatą Węgrzyn

str. 13

Wakacje z Ośrodkiem Kultury

Warsztaty - obrazki eko

Warsztaty carvingu

Inkluzja - nareszcie razem

Podczas ćwiczeń i improwizacji tanecznych

Fot. [arch. OK w Dukli]

Fot. Aleksandra Kowalczyk

I obóz piłki siatkowej
IV obóz piłkarski
sekcji MOSiR
Dukla - Sanok
2021
Uczestniczki obozu piłki siatkowej w Sanoku

str. 14

nr 8/2021
Uczestnicy obozu w Sanoku - trzeci turnus

W krainie rondla i patelni

Prawo przy porannej kawie
u dokończenie ze str. 21

O tej porze roku cukinię i marchewki możemy mieć z własnej działki (jeśli
ją mamy), natomiast bataty (słodkie ziemniaki) dostępne są cały rok). W tym
numerze proponujemy:

Jeżeli jednak organ lub instytucja wystąpią
o określone dane osoby lub rodziny, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, wskazując przy tym na odpowiednią podstawę prawną,
to w ramach zakreślonych przepisami ustawy
o pomocy społecznej, rozporządzenia RODO oraz
przepisów szczególnych możliwe będzie udostępnienie danych w niezbędnym zakresie. Tytułem
przykładu można wskazać na takie przepisy jak
art. 14 ust. 4 ustawy o Policji, zgodnie z którym
Policja w celu realizacji ustawowych zadań może
korzystać z danych o osobie, w tym również zapisu elektronicznego, uzyskanych przez inne inne
organy, służby i instytucje państwowe w wyniku
wykonywania czynności operacyjno- rozpoznawczych oraz przetwarzać je w rozumieniu ustawy
RODO w związku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości, bez wiedzy i zgody osoby, której
dane te dotyczą, czy też art. 10 ustawy Prawo
o prokuraturze, zgodnie którym m.in. organy
jednostek samorząd terytorialnego udzielają prokuratorowi Generalnemu i podległym mu prokuratorom pomocy w realizacji zadań. Reasumując,
udzielenie informacji o osobach korzystających z
pomocy społecznej innym organom i instytucjom,
jest dopuszczalne, o ile wynika to wprost z obowiązujących przepisów prawa wskazujących na
taką możliwość i w zakresie niezbędnym do wykonania zadania, określonego tymi przepisami.
Konsekwencje naruszenia obowiązków oraz
zakazów określonych w przepisach art. 100
ustawy o pomocy społecznej rozciągają się na
sferę konsekwencji opisaną w przepisach o ochronie danych osobowych, a także płaszczyznę cywilną oraz karną.
Natalia Belcik
Radca prawny

Pieczone frytki z warzyw: marchewki,
cukinii i batata

Składniki:
- 500 g marchewka,
- 500 g bataty,
- 2 cukinie,
- 3 łyżki oliwy
z oliwek,
- trochę soli, pieprzu
czarnego, 1 łyżeczka tymianku i papryki mielonej, trochę ziół prowansalskich,
trochę chili,
Wykonanie:
1. Piekarnik rozgrzej do 200°C.
2. Frytki z marchewki: Marchew obierz i pokrój w zapałki. W misce wymieszaj je z oliwą, solą i pieprzem. Połóż na blasze wyłożonej papierem do
pieczenia.
3. Piecz 10 minut, przewróć na drugą stronę i piecz jeszcze przez około 10
minut.
4. Frytki z cukinii: Cukinię umyj pod bieżącą wodą i osusz papierowym ręcznikiem. Pokrój w grube słupki. Wrzuć do tej samej miski, w której była
marchewka, dodaj oliwę, zioła prowansalskie i chili oraz sól i pieprz do
smaku.
5. Piecz około 10 minut z każdej strony, raz przewracając. Pilnuj, żeby frytki
się nie spaliły!
6. Frytki z batatów: Batatów nie obieraj, ale dokładnie umyj. Przekrój wzdłuż,
a potem na grubsze frytki. Wrzuć do miski (tej samej, w której była marchewka i cukinia), wymieszaj z tymiankiem., papryką i dopraw solą i pieprzem do smaku.
7. Piecz dwa razy po ok. 15 minut, obracając co jakiś czas (aż się lekko przypieką na brzegach).
8. Podawaj frytki z ulubionymi dipami na bazie majonezu lub ketchupu.

Smac zne go!

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

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.
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„Gdy nie pasujesz do towarzystwa - nie zmienaj siebie,
zmień towarzystwo”
nr 8/2021

Zwyciężczynie w kat. dziewczynki 7-8 lat z wójtem Nowego Żmigrodu
Grzegorzem Barą. Fot. Nowy żmigród 24

II turnus piłka nożna

Spotkanie
z Magdaleną Jurczyk

Magdalena Jurczyk - grająca w ekstralidze z siatkarkami sekcji MOSiR Dukla.
Fot. Damian Leśniak

Gramy nie czekamy
w Rymanowie

Sekcja piłki nożnej na zawodach w Rymanowie.
Fot. [arch. MOSiR Dukla]

129 kolarzy
rywalizowało
w Łysej Górze

Uczestnicy obozu w Sanoku - drugi turnus

Piłkarski piknik MOSiR Dukla

Drużyny uczestniczące w pikniku

Przełomy Wisłoka i Pętla Magurska
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Na trasie „Przełomów Wisłoka” - widok z Przymiarek na Cergową
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Tuż przed startem „Pętli Magurskiej” w Dukli. Fot. Robert Neumann

Nasze piękne tereny
Fot. Maria Walczak

Gladiolus imbricatus
- mieczyk pod ścisłą ochroną

Motyle: Leśniak szmaragdek
i Kraśnik sześcioplamek
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But holenderski na słupie - Kornuty

