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Drodzy Czytelnicy
�Dynowinki�!

Luty w tym roku wcale nie mia³ zamiaru nas oszczêdziæ.
Pokaza³ siê od strony mro�nej i �nie¿nej. Pomimo srogiej
zimy w sercach dynowian by³o gor¹co Dzia³o siê wiele.
Dzieciaki ferie rozpoczê³y zabaw¹ choinkow¹, maturzy-

�ci cudownie bawili siê na studniówkach, a mieszkañcy Dy-
nowa i lokalni przedsiêbiorcy mieli okazjê spotkaæ siê z
Pani¹ Burmistrz Miasta Ann¹ Kowalsk¹ na spotkaniu no-
worocznym.

Wielkim wydarzeniem by³o te¿ 50-lecie po¿ycia ma³¿eñ-
skiego par z naszego miasta, które organizowa³a Kierownik
Urzêdu Stanu Cywilnego Pani Zofia Siry.
Szczegó³y tych i innych wydarzeñ znajdziecie Pañstwo w

tym numerze �Dynowinki�.
Mamy nadziejê, ¿e lutowe wydanie �Dynowinki� przy-

padnie Pañstwu do gustu i umili spêdzenie zimowych, d³u-
gichwieczorów.

Redaktorzyprowadz¹cy:
P. Toczek

J. Kaszycka
M. Peszek

Pomys³ utworzenia muzeum
regionalnego w Dynowie ma ju¿
wieloletni¹ historiê. Powstawa³yw
ostatnich latach ró¿ne komitety
obywatelskie stawiaj¹ce sobie za
cel organizacjê nie tylko muzeum
ale nawet skansenu.
Towarzystwo Przyjació³ Dyno-

wa uzna³o powo³aniemuzeum jako
swój obowi¹zek statutowy. Mu-
zeum by³o i jest kluczowym tema-
tem zebrañ nie tylko Towarzystwa.
Wielokrotnie na ³amach �Dynowin-

ki� zabiera³em g³os w tej sprawie, przekazuj¹c czytelnikom
informacje, i¿ jeste�my blisko celu. Pisz¹c to wierzy³em, ¿e
przedsiêwziêcie ma autentycznych zwolenników a potrzebê
utworzenia muzeum dostrzega i bêdzie popieraæ czynnie
Rada Miasta wraz z Burmistrzem. Nie mogê pogodziæ siê z
my�l¹, ¿e mo¿e przepa�æ wieloletni wysi³ek i praca pomy-
s³odawcy utworzeniamuzeum�Pana Aleksandra Krasno-
poskiego. Tymczasem zebrane przez niego zbiory przy udziale
Pana Czes³awa Szybiaka stanowi¹ce darowizny mieszkañ-
cówDynowa, przechowywane s¹ w kilkumiejscach bez w³a-
�ciwego nadzoru, bez ewidencji itp. Marnuj¹ siê nie tylko

zbiory i s³uszna inicjatywa, ale rów-
nie¿ zaufanie ludzi, którzy przeka-
zali na ten cel swoje pami¹tki.
Niestety bez lokalu po³o¿onego w

centrummiasta, urz¹dzeniemuzeum
ze wszech miar nie jest mo¿liwe.
Na posiedzeniu Komisji Spraw

Spo³ecznych Rady Miasta w dniu
2.02.2006 r., w którym uczestniczy³em, Pani Burmistrz z³o-
¿y³a deklaracjê o przeznaczeniu na potrzebymuzeum, loka-
lu przy ul. Rynek 13 w Dynowie. Deklaracja ta winna zma-
terializowaæ siê stosown¹ uchwa³¹ Rady Miasta. Tymcza-
semwyznaczone w bie¿¹cymmiesi¹cu posiedzenie Rady nie
ma takiego punktu porz¹dku obrad. Czy¿by by³a to kolejna
deklaracja bez pokrycia ?
Zbli¿a siê rocznica �lokacji� miasta, która ma byæ uro-

czy�cie obchodzona. Mo¿e ta okoliczno�æ wp³ynie na podjê-
cie ostatecznej i konkretnej decyzji a chwila rozpoczêcia or-
ganizacji muzeum ju¿ na wiosnê tego roku stanie siê fak-
tem. G³êboko nadal w to wierzê.

PrezesStowarzyszeniaPromocji
i RozwojuRegionuDynowskiego
TowarzystwaPrzyjació³Dynowa

drAndrzej Stankiewicz
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�WOODSTYLEBalawejder� Sp.j

Firma � Woodstyle� prowadzi dzia-
³alno�æ od 2000 r. Produkuje na eks-
port p³yty meblowe, trepowe i gólno-
u¿ytkowe z drewna litego. Surowcem
jest drewno zakupywanena terenie Pol-
ski, Ukrainy, Bia³orusi, S³owacji, Ru-
muni, Chorwacji, Bo�ni krajów Ba³tyc-
kich a nawet przywo¿one zAfryki przez
port w Hamburgu. Przy produkcji sto-
sowana jest nowoczesna technologia co
sprawia ¿e ca³o�æ produkcji jest eks-
portowana. Zak³ad ca³y czas siê rozwi-
ja.

Spó³dzielnia Inwalidów
im. J. KiliñskiegowDynowie

Spó³dzielnia Inwalidów powsta³aw
1951 r. Zatrudnia ³¹cznie 217 osób,
g³ównie osoby niepe³nosprawne. Produ-
kuje odzie¿ robocz¹: na rynek polski,
niemiecki, duñski i szwedzki. S¹ to;
ubrania robocze, kurtki podgumowa-
ne, kombinezony, koszule flanelowe,
rêkawice robocze.
Zawsze otwarta na wspó³pracê.

W dniu 29 stycznia br. w Zespole Szkó³ w Dynowie przy ul.
Szkolnej odbylo sie spotkanie noworoczne zorganizowane przez
Burmistrz Miasta Dynowa Annê Kowalsk¹. W spotkaniu udzia³
wziêli lokalni przedsiêbiorcy, dzia³acze kultury oraz zaproszeni go-
�cie.
Uroczysto�æ rozpoczêto minut¹ ciszy i wspólnej modlitwy w

intencji ofiar tragedii w Katowicach. W krótkiej czê�ci artystycz-
nej wyst¹pi³ Zespó³ Chóralny �Akord�, Kapela �Dynowianie�, ze-
spó³ wokalno-instrumentalnyMOKiR, zespó³ wokalno-instrumen-
talny �Brevis� i zespól taneczny ZS w Dynowie, zespó³ taneczny
�Bartkowiaczki� SP. nr 2 w Dynowie, Monika Pa�ciak ze Szko³y
Muzycznej �Virtuoso� oraz m³odzie¿ z LiceumOgólnokszta³c¹cego
w Dynowie.
Podczas uroczysto�ci zosta³y wrêczone dyplomy oraz wyró¿nie-

nia dla najprê¿niej dzia³aj¹cych przedsiêbiorców, tj.:

ZPHU �BRYKIET� s.c. wDynowie

Zak³ad Produkcyjno-Handlowo-
Us³ugowy �Brykiet� prowadzi dzia³al-
no�æ od 2005r. Zajmuje siê produkcj¹
brykietów opa³owych z odpadówdrzew-
nych. Stosuje technologiê ekologiczn¹
opart¹ na sprasowaniu odpadów bez
stosowania kleju. Produkcja w 80% na
eksport. Zak³ad m³ody ale produkuje
na czasie.

Nadle�nictwoDynów

oraz edukacj¹ le�n¹. Gospodaruj¹ na
obszarze 10.500 ha, zatrudniaj¹c 42
pracowników.Nadle�nictwoDynówwy-
ra�nie przoduje w wspó³pracy z miej-
scowym samorz¹dem oraz szko³ami.
Zawsze otwarci na propozycje dotycz¹-
ce edukacji ekologicznej, szkoleniam³o-
dzie¿y, realizowania wspólnych progra-
mów.

�Drew-but�wDynowie
�TadeuszMajda i Jan Zagórski

Spó³ka funkcjonuje od 2001 r. na
bazie by³ej �Kopyciarni�. Produkuje
obuwie robocze, ochronne, wyj�ciowe, a
tak¿e inne wyroby drewniane dla prze-
myslu obuwniczego.

Pomimo przej�ciowych trudno�ci w
zbycie doskona³ych produktów zawsze
otwarty na potrzeby �rodowiska.

PPH �TRAK�
Jach, Pinkowicz Sp.j.

PrzedsiêbiorstwoProdukcyjno-Han-
dlowe �TRAK� przy ul. Grunwaldzkiej
prowadzi dzia³alno�æ od 1996 r.Zajmu-
je siê produkcj¹ wyrobów tartacznych,
stolarskich, ciesielskich dla budownic-
twa. Produkuje te¿ opakowania drew-
niane, palety.

�Moeshle� Polska sp.z.o.o

Jako firma funkcjonuje od 1970 r,
w Polsce od 2002r. Produkuje ze stali
szlachetnej zbiorniki dla przemys³u:
mleczarskiego,winiarskiego, browarów,
a tak¿e dla przemys³u farmaceutycz-
nego, chemicznego i oczyszczalni �cie-
ków.Zatrudnia 22 osoby.Zakupi³a ma-
j¹tek po by³ym Fermstalu i w przeci¹-
gu 1 roku wyremontowa³a i dostoso-
wa³a opustosza³¹ halê do swoich po-
trzeb. Przy tym zlecaj¹ce czê�æ robót
naszemu Zak³adowi Gospodarki Ko-
munalnej przyczyni³a siê wydatnie do
obni¿enia bezrobocia. Produkcja w
naszym zak³adzie ruszy³a zatem spo-
dziewamy siê, ¿e nasz rynek pracow-
niczy to odczuje.

Zajmuje siê ochron¹ lasów, pozy-
skiwaniem drewna, prowadzeniem
szkó³ek le�nych, sprzeda¿¹ sadzonek
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ZPHU �Tibor� s.c. wDynowie

Zak³ad powo³anyw2005 r. rozpocz¹³
produkcjêmebli na indywidualne zamó-
wienia, na bazie p³ytwykonanychw fir-
mie Woodstyle. Nawierzchnia mebli
uszlachetniana jest poprzez olejowanie
i woskowanie,a nie lakierowanie, zgod-
nie z wymaganiami odbiorców.
Zak³adm³ody, awiêcmamynadziejê

¿e wpisze siê pozytywnie w nasz¹ dy-
nowsk¹ historiê.

GminnaSpó³dzielnia
�SamopomocCh³opska�

GS funkcjonuje na terenie Dynowa
od 1918r. Zajmuje siê handlem, sku-
pem ziemiop³odów, us³ugami dla rolni-
ków, przemia³em zbó¿, us³ugami trans-
portowymi, produkcj¹ napojów ch³odz¹-
cych,produkcj¹ pasz dla zwierz¹t.
PiekarniaGSwypieka smaczne pie-

czywo i ciasta.

Z wielkim zaskoczeniem przyjêli�my w dniu 24 stycznia
2006 roku ¿a³obn¹ wie�æ o nag³ej �mierci Doktora Konrada
Jasiñskiego.
Doktor Jasiñski urodzi³ siê w 1933 roku. Studia me-

dyczne ukoñczy³ w 1965 roku w �l¹skiej Akademii Medycz-
nej w Katowicach. Sta¿ i pierwsze 2 lata pracy odby³ w
Szpitalu Miejskim w Sarzynie. Od roku 1960 do 1974 pra-
cowa³ w Przychodni Rejonowej w Le¿ajsku, nastêpnie � do
roku 1977 � w Krzeszowicach (powiat Nisko).
Pracê w Przychodni Rejonowej w Dynowie rozpocz¹³ w

1978 roku, gdzie po �mierci Doktora Siwca obj¹³ kierownic-
two. Po 20 latach pracy w naszej Przychodni przeszed³ na
emeryturê, nie rezygnuj¹c z dalszej pracy w s³u¿bie zdrowia
� wszêdzie tam, gdzie by³ potrzebny...
By³ cz³owiekiem ¿yczliwym i rozumiej¹cym potrzeby i tro-

ski zwyk³ych ludzi. Ta naturalna ¿yczliwo�æ przejawia³a siê
równie¿w stosunku do zwierz¹t.Wszyscy pamiêtamyukocha-
negopsa, któryniedawno �osieroci³� swegoPana, a piêkny czar-
ny kot do dzi� prze¿ywa �dramatyczny� smutek rozstania...
Pozazawodowe pasje i zainteresowania Doktora koncen-

trowa³y siê na historii XX wieku, militariach i pami¹tkach
wojennych.
Z ¿alem ¿egnamy Doktora Konrada, który tyle lat po-

�wiêci³ naszemu zdrowiu � zaniedbuj¹c w³asne... ¯onie i
Córce Doktora sk³adamy serdeczne wyrazy wspó³czucia.

CZE�Æ JEGO PAMIÊCI.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 24 stycznia 2006 r.

zmarł lekarz medycyny

KONRAD
JASIŃSKI

długoletni pracownik i kierownik
Przychodni Rejonowej

oraz Pogotowia Ratunkowego
w Dynowie.

W zmarłym żegnamy serdecznego Kolegę
i sumiennego Pracownika.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

„...Porzuciłeś rodzinę, pracę i przyjaciół krąg drogi
I odszedłeś na wieczność za mogilne progi,
Zostawiłeś wszystko, co kochałeś szczerze,
Poszedłeś, gdzie cisza i spokój zawarły przymierze...
Ale zniczem niezgasłym na ziemi się pali

Żal i pamięć o Tobie tych, którzy zostali...”

Pracownicy Przychodni Rejonowej w Dynowie

Serdeczne podziękowanie Panu Wójtowi A. Chrobakowi i pra-

cownikom U.G. w Dynowie za bezpłatne udostępnienie autobu-

su tym, którzy chcieli towarzyszyć zmarłemu lekarzowi Konra-

dowi Jasińskiemu w ostatniej drodze – składają kierownictwo

i pracownicy Przychodni w Dynowie.

Konrad
Jasiñski
(1933-2006)
�...szczê�cie � to przemijanie
nam te¿ znikn¹æ trzeba...�

ks. JanTwardowki

Do GS nale¿¹ te¿ Bar �TAWERNA�
wBartkówce oraz Zajazd �PodK³osem�
przy stacji kolejowej.
W sumie GS zatrudnia ponad 100

osób.

Dyplomy otrzyma³y równie¿ firmy
z bran¿y gastronomicznej:
1. Firma Handlowo � Us³ugowa � To i
Owo�- Hotelik �Ober¿a�- M.i Z.
Poñczocha

2. � Zajazd na Rozdro¿u� E.i Z. Ko-
�mider

3. Karczma�Pod Semaforem�
4. PrzedsiêbiorstwoHandlowo-Us³ugo-
we �Cafe-BarParadise�- L. Derda

5. Firma Handlowo-Us³ugowa �La-
Loco�P.Majda

Szczególne podziêkowania wraz z
¿yczeniami dalszych tak wspania³ych
osi¹gniêæ w kolejnych latach otrzyma-
³y nastêpuj¹ce zespo³y:
1. Zespó³ Chóralny �Akord�
2. RedakcjaMiesiêcznika �Dynowinka�
3. Amatorski Zespó³ Teatralny w Dy-
nowie

4. Orkiestra Dêta OSP wDynowie
Uroczysto�æ by³a wyrazem podziê-

kowania dla osób, które w szczegolny
sposób wspieraj¹ swoimi dzia³aniami
rozwój miasta oraz podejmuj¹ inicja-
tywy dla dobra naszej �Ma³ej Ojczyzny�.

J. Kaszycka
Urz¹dMiastaDynów



DYNOWINKA Nr2/1256

Pomieszczenia przeznaczonenaGCI
zosta³y wygospodarowane z pomiesz-
czeñ sk³adu opa³u i pomieszczeñ ma-
gazynowych w budynku Urzêdu Miej-
skiego. Remont przeprowadzonowmie-
si¹cu wrze�niu i pa�dzierniku 2005 r.
Ogólny koszt remontu to 25.242,08 z³,
w tymze �rodkówWojewódzkiegoUrzê-
du Pracy - 18.000 z³.
GCI wyposa¿one jest w 5 kompute-

rów, skanery, ksero.Warto�æ zakupione-
go sprzêtu komputerowego wynosi
20.544,68 z³ (ca³o�æ z dotacji), ksero �

Gminne Centrum Informacji
w Dynowie

rozpoczęło swoją działalność
w dniu 2.11.2005 r.

19.105,20 z³ w tym z dotacji 10.000 z³.
GCI otwarte jest we wszystkie dni ro-
bocze od poniedzia³ku do pi¹tku od 7.00
do 17.00. Oferta GCI skierowana jest
do bezrobotnych, poszukuj¹cych pracy,
przedsiêbiorców, m³odzie¿y szkó³ �red-
nich, studentów szkó³ wy¿szych i absol-
wentów tych szkó³.Obs³ugaGCI groma-
dzi i udostêpnia przepisy zwi¹zane z za-
trudnieniem, prowadzeniem rozmowy
kwalifikacyjnej, rozwi¹zywaniemumów
o pracê, zak³adaniem w³asnej dzia³al-
no�ci, pomoc przy pisaniu CV, listów

motywacyjnych. WGCImo¿na skorzy-
staæ z komputerów z dostêpem do in-
ternetu, drukarki, ksera i skanera.
Do 31.01.br. odwiedzi³o nas ponad

400 osób, które skorzysta³y z kompu-
terów i internetu. Bezrobotni korzystali
z pomocy obs³ugi przy wyszukiwaniu
ofert pracy, równie¿ z instrukta¿u jak
korzystaæ z internetu, wyszukiwaæ od-
powiednie strony z kioskiem z prac¹.
M³odzie¿ szuka³a materia³ów do refe-
ratów, prac licencjackich i magister-
skich. Chêtnym pomaga³y�my w pisa-
niu CV i listówmotywacyjnych.
Serdecznie zapraszamy do odwie-

dzenia nas osobi�cie lub na stronie in-
ternetowej.

Dynów, ul. Rynek 2 � Budynek
UrzêduMiejskiego �wej�cie od ul.
Krzywej.

MariaPeszek
Urz¹dMiastaDynów

www.gci.dynow.pl

����� �mieci i nieczysto�ci: wywóz tylko z umow¹
����� Wszyscy w gminnej ewidencji
����� Selektywna zbiórka ju¿ w domu: zu¿yty sprzêt elektrycz-
ny i elektroniczny: odkurzacz i komputer nie do kosza

����� Nowe i stare obowi¹zki w³a�cicieli nieruchomo�ci
����� Nowe obowi¹zki w³a�cicieli zwierz¹t
����� Obowi¹zkowa deratyzacja nieruchomo�ci

Niebawem Rada Miasta Dynowa
uchwali nowy �Regulamin utrzymania
czysto�ci i porz¹dku w Gminie Miej-
skiej Dynów� (tekst artyku³u pisany w
dniu 17 lutego 2006 r.).
Uchwalony przez Radê i zaopinio-

wany przez powiatowego inspektora sa-
nitarnego regulamin,
bêdzie podstawowym aktem praw-

nym okre�laj¹cym obowi¹zki wszyst-
kich osób przebywaj¹cych na terenie
miasta, zwi¹zane z utrzymaniem po-
rz¹dku i czysto�ci.
Regulamin zawiera³ bêdzie szcze-

gó³owe obowi¹zki w³a�cicieli zwi¹zane
z utrzymaniem czysto�ci i porz¹dku za-
równo na terenie nale¿¹cej do niego nie-
ruchomo�ci, jak i przylegaj¹cych do jego
granic terenów publicznych.

W szczególno�ci w³a�ciciel nieru-
chomo�ci bêdzie mia³ obowi¹zek:

- wyposa¿yænieruchomo�æwurz¹dzenia
s³u¿¹ce do zbierania odpadów komu-
nalnychorazutrzymywanie tychurz¹-
dzeñ w odpowiednim stanie sanitar-
nym, porz¹dkowym i technicznym;

- przy³¹czenia nieruchomo�ci do istnie-
j¹cej sieci kanalizacyjnej lub, w przy-
padku gdy budowa sieci jest technicz-
ne b¹d� ekonomicznie nieuzasadnia-
na, wyposa¿enia swojej nieruchomo-
�ci w zbiornik bezodp³ywowy na nie-
czysto�ci ciek³e lub przydomow¹
oczyszczalniê �cieków;

- prowadzenia selektywnej zbiórki od-
padówkomunalnych

- uprz¹tniêcia b³ota, �niegu, lodu i in-
nych zanieczyszczeñ z chodników po-
³o¿onychwzd³u¿ nieruchomo�ci, przy
czym za taki chodnik uznaje siê wy-
dzielon¹ czê�æ drogi publicznej s³u-
¿¹c¹ do ruchu pieszego.

PORZ¥DEK
NACHODNIKACH

Jednym z podstawowych obowi¹z-
kóww³a�cicieli jest utrzymywanie czy-
sto�ci na chodnikach przylegaj¹cych do
ich nieruchomo�ci.

Polega on na uprz¹tniêciu b³ota,
�niegu i lodu oraz innych zanieczysz-
czeñ z chodników.

W okresie zimowym chodniki na-
le¿y posypywaæ piaskiem innym natu-
ralnym kruszywem lub �rodkami che-
micznymi.

Wykaz tych �rodków zawiera roz-
porz¹dzenie ministra �rodowiska z
27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i wa-
runków stosowania �rodków, jakie
mog¹ byæ u¿ywane na drogach publicz-
nych oraz na ulicach i placach. �rodki
chemiczne stosowane do usuniêcia ob-
lodzeñ to m.in.
- chlorek sodu
- chlorekmagnezu
- chlorek wapnia
W³a�ciciele nieruchomo�ci obowi¹-

zani bêd¹ równie¿ do usuwania nawi-
sów �nie¿nych i sopli lodowych powsta-
j¹cych na dachach. Regulamin nak³a-
da³ bêdzie na nich obowi¹zek usuwa-
nia tych zanieczyszczeñ niezw³ocznie po
ich pojawieniu siê w sposób niepowo-
duj¹cych zak³óceñw ruchu pieszych lub
pojazdów.
W³a�ciciele nieruchomo�ci s¹ jedy-

nie obowi¹zani do uprz¹tniêcia zanie-
czyszczeñ.
Ich usuniêcie (odbiór) jest ju¿ za-

daniem nale¿¹cym do zarz¹dców dro-
gi.
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W£A�CICIEL
ZPISEMN¥UMOW¥

Do chwili obecnej w³a�cicieli nie
obowi¹zywa³a zasada spisywania
umówna odbiór odpadówkomunalnych
czy wywóz �cieków z szamb.
Po wej�ciu w ¿ycie nowego Regula-

minu ka¿dy w³a�ciciel nieruchomo�ci
bêdzie mia³ obowi¹zek posiadania
umowy pisemnej z przedsiêbiorcami
prowadz¹cymi dzia³alno�æ gospodarcz¹
w zakresie odbioru odpadów komunal-
nych oraz opró¿niania szamb.
W³a�ciciel musi udokumentowaæ

wykonanie obowi¹zku w zakresie wy-
wozu odpadów i opró¿niania szamb,
okazuj¹cw uprawnionym osobomumo-
wê i dowód p³acenia za te us³ugi.

Urz¹dMiejski bêdzie mia³ obowi¹-
zek prowadzenia ewidencji tych umów.
Dziêki niej mo¿liwa bêdzie kontro-

la, jak w³a�ciciele nieruchomo�ci i fir-
my �wiadcz¹ce us³ugi w zakresie wy-
wozu �mieci i szambwywi¹zuj¹ z usta-
wowych obowi¹zków.
Nie bêdzie ju¿ pob³a¿ania dla tych,

którzy uchylaj¹ siê od zbierania �mie-
ci i wywozu szamba.
Je¿eli kto� nie podpisze umowy, to

Urz¹d Miejski zorganizuje wywóz
�mieci lub szamb dla tych posesji za
odp³atno�ci¹. Ustali te¿ wysoko�æ
op³at i terminy w których trzeba bê-
dzie je regulowaæ, a tak¿e uzgodni z
w³a�cicielem sposób udostêpniania
urz¹dzeñ. Wszystko to zostanie usta-
lone decyzj¹ Burmistrza Miasta. De-
cyzja ta bêdzie wa¿na przez rok. Po
roku zostanie przed³u¿ona, chyba ¿e
na przynajmniej 3 miesi¹ce przed
up³ywem jej wa¿no�ci w³a�ciciel nie-
ruchomo�ci przedstawi umowê na
wywóz �mieci b¹d� nieczysto�ci p³yn-
nych.

ILE
ZA�MIECIE

Maksymalna stawka za wywóz
�mieci i nieczysto�ci z szamb bêdzie
ustalona przez Radê Miasta.
Przedsiêbiorcy nie bêd¹mogli usta-

laæ wy¿szej, nie ma natomiast prze-
szkód, by ustalili ni¿sz¹.

Maksymalna stawka zapewnie bê-
dzie stosowana do tych w³a�cicieli nie-
ruchomo�ci, którzy bêd¹ siê uchylaæ od
podpisania umowy, a obowi¹zekwywo-
zu �mieci i nieczysto�ci z szamb bê-
dzie realizowa³ Urz¹d Miasta na pod-
stawie decyzji Burmistrza.

SELEKTYWNA
ZBIÓRKA

Nowy Regulamin zak³ada znaczne
zni¿ki przy op³atach za wywóz �mieci
w przypadku gdy w³a�ciciele nierucho-
mo�ci bêd¹ prowadzili selektywn¹
zbiórkê i osi¹gn¹ odpowiednie poziomy
selekcji.
Zni¿ki w op³atach bêd¹ udzielane

za uzyskane nastêpuj¹cych poziomów
selektywnej zbiórki odpadów:
- od 50% do 70% za uzyskanie maksy-
malnego, przewidzianego w danym
okresie w Gminnym Planie Gospo-
darki Odpadami poziomu selektyw-
nej zbiórki i odbioru � zni¿ka w wy-
soko�ci

- 20% od pe³nej op³aty za odbiór od-
padównieselekcjonowanych,

- od 76% do 99% poziomu jw. � zni¿ka
w wysoko�ci 30%

- od 100% poziomu jw.-zni¿ka wwyso-
ko�ci 40%
Maksymalny poziom selekcji dla

poszczególnych kategorii odpadów zo-
sta³ okre�lony w Gminnym Programie
Gospodarki Odpadami oraz w Krajo-
wymProgramieGospodarkiOdpadami.

NOWEOBOWI¥ZKI
PRODUCENTÓW,
SPRZEDAWCÓW

ORAZU¯YTKOWNIKÓW
SPRZÊTUAGD

Przedsiêbiorca wprowadzaj¹cy na
rynek sprzêt elektryczny i elektronicz-
ny dla gospodarstw domowych bêdzie
musia³ zorganizowaæ i sfinansowaæ od-
biór zu¿ytego sprzêtu, a tak¿e jego prze-
tworzenie, odzysk, recykling i uniesz-
kodliwienie.
Sprzedawcy sprzêtu AGD bêd¹mu-

sieli nieodp³atnie przyj¹æ zu¿yty sprzêt
przy sprzeda¿y nowego, je¿eli zu¿yty
sprzêt jest tego samego rodzaju i w nie
wiêkszej ilo�ci.
Natomiast u¿ytkownicy takiego

sprzêtu bêd¹ musieli oddaæ zu¿yte
urz¹dzeniadopunktu zbiórki.Niewolno
bêdzie wyrzucaæ ich razem ze �miecia-
mi.

OBOWI¥ZKI
W£A�CICIELIZWIERZ¥T

NowyRegulamin szczegó³owo okre-
�la³ bêdzie obowi¹zki w³a�cicieli posia-
daj¹cych zwierzêta domowe, wymaga-
nia utrzymania zwierz¹t gospodarskich
na terenach wy³¹czonych z produkcji
rolnej oraz zasady i terminy przepro-
wadzania deratyzacji.

Jednym z podstawowych obowi¹z-
kóww³a�cicieli zwierz¹t domowych jest
obowi¹zeknatychmiastowegousuwania
przez nich zanieczyszczeñ pozostawio-
nych przez zwierzêta domowe w obiek-
tach i na terenach przeznaczonych do
u¿ytku publicznego.

Regulamin wprowadza ca³kowity
zakaz hodowli zwierz¹t gospodarskich
na terenach wy³¹czonych z produkcji
rolnej.
Odstêpstwo od powy¿szego zakazu

mo¿liwe jest jedynie w przypadku, gdy
utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich
stanowi jedyne �ród³o utrzymania ro-
dziny, a na chów zwierz¹t wyra¿a zgo-
dê Burmistrz Miasta.

PSYRAS
NIEBEZPIECZNYCH

Oddzielnym zagadaniem pozostaje
kwestia w³a�ciwego postêpowania z
psami nale¿¹cymi do ras uznanych za
agresywne. Listê okre�la rozporz¹dze-
nie ministra spraw wewnêtrznych i
administracji z dnia 28.04.2003 r.

Ustawa o ochronie zwierz¹t nak³a-
da obowi¹zek uzyskania zezwolenia
w³a�ciwego organu gminyna prowadze-
nie hodowli lub utrzymywanie takiego
psa.
Naruszenie powy¿szych przepisów

stanowiæ mo¿e podstawê do orzeczenia
kary grzywny lub kary aresztu.

OBOWI¥ZKOWA
DERATYZACJA

Nowy Regulamin nak³ada na w³a-
�cicieli nieruchomo�ci obowi¹zek
przeprowadzenia co najmniej raz do
roku deratyzacji na terenie nierucho-
mo�ci.
Termin i obszar przeprowadzenia

obowi¹zkowej deratyzacji okre�la Bur-
mistrz Miasta w uzgodnieniu z powia-
towym inspektorem sanitarnym.
Termin powy¿szy podaje siê do pu-

blicznej wiadomo�ci w sposób zwycza-
jowo przyjêty.
Ustawa o ochronie zwierz¹t oraz

zwalczaniu chorób zaka�nych zwierz¹t
uprawnia powiatowego lekarzawetery-
narii dowprowadzenia specjalnych �rod-
kówmaj¹cych na celu wyeliminowanie
zagro¿enia chorob¹ zaka�n¹, w tym
obowi¹zkowej deratyzacji miejsc prze-
bywania zwierz¹t. W tym celumo¿e on
wydaæ rozporz¹dzeniemaj¹cemoc pra-
wamiejscowego

WojciechBarañski



DYNOWINKA Nr2/1258

Ca³kowita warto�æ realizowanego
projektu (zgodnie z umow¹) wynosi
3.305.921,46 PLN, w tym dofinanso-
wanie z EFRR 2.299.532,98 PLN.
Projekt dotyczy g³ównie zagadnieñ
zwi¹zanych z ochron¹ �rodowiska i
skierowany jest do mieszkañców
gmin nadsañskich: Gminy Miejskiej
Dynów i Gminy Sianki (Ukraina).
Projekt ma charakter transgra-

niczny i do jego realizacji konieczny
jest udzia³ partnera ukraiñskiego,
gminy Sianki, gdzie San ma swoje
�ród³o.
Celem projektu jest ochrona i li-

kwidacja zanieczyszczeñ �rodowiska
naturalnego, obejmuj¹cego zlewniê
rzeki San i budowanie �wiadomo�ci
ekologicznej spo³eczno�ci j¹ zamiesz-
kuj¹cej.
Projekt skupia siê na podnosze-

niu �wiadomo�ci i promocji wspó³-
pracy w dziedzinie ochrony �rodowi-
ska, zwi¹zanego z Sanem. Budowa
kanalizacji ma na celu podniesienie
standardu ¿ycia spo³eczno�ci i wp³y-
nie na poprawê stanu �rodowiska
naturalnego w wyniku zmniejszenia
zanieczyszczenia Sanu. Wiêksza licz-
ba mieszkañców bêdzie korzystaæ z
kanalizacji sanitarnej, a rozwój �wia-
domo�ci ekologicznej, spowodowany
szkoleniami, konkursami oraz pro-
mocj¹, wzmocni wspó³pracê ukie-
runkowan¹ na ochronê �rodowiska.
Projekt skierowany jest do spo-

³eczno�ci zamieszkuj¹cych tereny
nadsañskie, w szczególno�ci Dyno-
wa i Sianek oraz okolicznych miej-
scowo�ci. Korzy�ci z realizacji pro-
jektu, bêd¹ siê zatem odnosi³y do
mieszkañców obu krajów, co wzmoc-
ni jego transgraniczny charakter.
Bezpo�rednim beneficjentem pro-
jektu bêd¹ mieszkañcy objêci syste-
mem kanalizacyjnym miasta Dyno-
wa. W ujêciu szerszym realizacja
projektu poprawi sytuacjê obecnych
i potencjalnych mieszkañców ca³e-

go dorzecza Sanu, stwarzaj¹c warun-
ki do rozwoju m. in. turystyki za-
równo na obszarze Polski, jak i
Ukrainy.
Budowa kanalizacji umo¿liwi po-

prawê stanu wód i stanie siê zachêt¹
do wykorzystania rzeki San, jako
atrakcji turystycznej. Dziêki temu
powstan¹ warunki do tworzenia ob-
szarów aktywno�ci gospodarczej.
Dla partnera ukraiñskiego stan¹ siê
wzorcowym przyk³adem wykorzy-
stywania �rodowiska naturalnego w
sposób zrównowa¿ony. Niegdy� Sian-
ki by³y jedn¹ z najwa¿niejszych miej-
scowo�ci wypoczynkowych w Karpa-
tach Wschodnich. Ponowne w³¹cze-
nie siê Sianek w strefê dzia³alno�ci
turystycznej pozwoli na wspólne uzu-
pe³nianie i promowanie regionów
przygranicznych.
Do tej pory w ramach projektu

zosta³ podjête nastêpuj¹ce dzia³ania:

1. Opracowana zosta³a dokumenta-
cja projektu � Studium Wykonal-
no�ci i wniosek.

2. Przeprowadzone zosta³y procedu-
ry przetargowe i wy³oniony zosta³
wykonawca robót budowlanych.

3. Zorganizowana zosta³a Konferen-
cja Samorz¹dowa w Dynowie z
udzia³em delegacji z Gminy Sian-
ki z Ukrainy.
Na Konferencji omówiono i

ustalono przebieg i wykonanie
poszczególnych dzia³añ w ramach
w/w projektu. Samorz¹dowy z
Ukrainy zapoznali siê z zadania-
mi Urzêdu Miejskiego w Dynowie
w zakresie ochrony �rodowiska ze
szczególnym uwzglêdnieniem rze-
ki San.
Omówiony zosta³ harmono-

gram wspó³pracy w ramach
wspólnego projektu pn. �Trans-
graniczna ochrona �rodowiska
rzeki San � budowa kanalizacji
sanitarnej w Dynowie etap II�.

Samorz¹dowcy polscy i ukra-
iñscy brali równie¿ udzia³ w spo-
tkaniu z dziennikarzami ukraiñ-
skimi i Konsulem Generalnym
USA w Krakowie dotycz¹cym
m.in. promocji dzia³añ ekologicz-
nych i wykorzystania �rodków
unijnych do realizacji programów.
Podczas wizyty ukraiñscy go-

�cie zwiedzili na terenie miasta:
Zespó³ Szkó³, �rodowiskowy Dom
Samopomocy, Przedszkole Miej-
skie oraz Dom Pogodnej Staro�ci
w Dynowie.
Konferencja Samorz¹dowa sta-

nowi³a pierwszy etap wspó³pracy
w ramach projektu, mamy nadzie-
jê, ¿e kolejne etapy pozwolê na
zacie�nienie kontaktów pomiêdzy
spo³eczno�ciami nadsañskimi i
zaowocuj¹ kolejnymi wspólnymi
projektami.

4. Og³oszony zosta³ Ekologicznego
Konkursu Plastycznego �Barwy
przyrody naszego miasteczka� w
Zespole Szkó³ i Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Dynowie.
Konkurs o ekologicznej tematy-
ce og³oszony zosta³ równie¿ na
terenie Gminy Sianki.
Wspólne podsumowanie konkur-
su planowane jest na koniec lute-
go br.

5. W zakresie prac budowlanych, do
tej pory wykonano:
· kanalizacjê (kolektor g³ówny)
na ulicach: Pi³sudskiego, Mic-
kiewicza, W¹ska, Stra¿acka,
Zielona, £azienna

· kanalizacjê (kolektor g³ówny)
na ulicach: Zamkowa, Podwa-
le.

W kolejnych etapach realizacji
projektu przewidziana jest budowa
kanalizacji na ulicach Szkolna,
�wierczewskiego, Krzywa, Rynek,
Kazimierza Wielkiego, Ko�ciuszki,
Handlowa wraz z odtworzeniem na-
wierzchni ulic.
W ramach zadania zostanie wy-

budowane: 3.167,00 mb kolektora
sanitarnego oraz 766,00 mb przy³¹-
czy do budynków. Ponadto zostanie
odbudowana nawierzchnia asfaltowa
dróg: wojewódzkich (7.006,00 m2),
powiatowych (4.890,00 m2) i gmin-
nych (848,00 m2) wraz z odbudow¹
nawierzchni chodników.
Opracowano ju¿ dokumentacjê

projektow¹ � etap III budowy kana-
lizacji sanitarnej obejmuj¹cej:
� budowê kolektora g³ównego kana-
lizacji sanitarnej o d³ugo�ci ok.
20 km,

MiastoDynówrealizuje obecnieprojektpn. �Transgranicznaochrona �ro-
dowiska rzeki San � budowakanalizacji sanitarnejwDynowie etap II�w
ramach Programu S¹siedztwa Polska � Bia³oru� � Ukraina INTERREG
III/TACISCBCwspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ ze �rodków
EuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnego.
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� budowy przy³¹czy do budynków w
ilo�ci 600 szt.,

� budowê pompowni �cieków.
Projekt obejmuje teren nie ska-

nalizowany o powierzchni ok. 510 ha
do tej pory przyleg³y do ul. Polnej,
Grunwaldzkiej, B³onie, Wêgierskiej,
Stawiska, B³awatkowej, Ogrodowe-
joraz rozdzielenie kanalizacji ogól-
nosp³awnej w rejonie ul. 1 Maja.
�rodki na budowêkanalizacji tak II

1. Dodatekdo zasi³ku rodzinnego z tytu³uurodzenia
dziecka � zale¿ny od dochodu rodziny i prawa do
zasi³kurodzinnego

2. Jednorazowa zapomoga z tytu³uurodzenia dziec-
ka � przys³uguje niezale¿nie od uprawnieñ do do-
datku z tytu³uurodzeniadzieckaoraz oddochodu
rodziny.

Dodatekdo zasi³ku rodzinnego
z tytu³uurodzenia dziecka

W zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy o
�wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003
roku, Nr 228, poz. 2255 z póz. zmn.)
ustaw¹ z dnia 29 grudnia 2005 roku o
zmianie ustawy o �wiadczeniach ro-
dzinnych (Dz.U. Nr 267,
poz.2260 z 2005 r.) od 1 stycz-
nia 2006 roku dwukrotnie
wzrasta wysoko�æ dodatku z
tytu³u urodzenia dziecka (tj.
do 1000 z³), który przys³ugu-
je tym rodzinom, które maj¹
prawo do zasi³ku rodzinnego.
W przypadku urodzenia wiê-
cej ni¿ jednego dziecka pod-
czas jednego porodu dodatek
przys³uguje na ka¿de dziec-
ko. Zatem rodzina z bli�nia-
kami otrzyma dwa dodatki �
na ka¿de z dzieci po 1000 z³.
Nie ma mo¿liwo�ci otrzyma-
nia samego dodatku bez za-
si³ku rodzinnego. Dlatego
trzeba najpierw z³o¿yæ wnio-
sek o zasi³ek rodzinny wraz
z dodatkami, w którym nale¿y zazna-
czyæ dodatek z tytu³u urodzenia dziec-
ka. Je¿eli rodzina jest uprawniona do
zasi³ku rodzinnego, czyli jej dochód net-
to uzyskany w 2004 roku nie przekra-
cza kwoty 504 z³ miesiêcznie na osobê
w rodzinie albo 583 z³ miesiêcznie na
osobê w rodzinie z dzieckiem niepe³no-
sprawnym, to przys³uguje tej rodzinie
prawo do zasi³ku rodzinnego. Dziêki
temu rodzina mo¿e siê staraæ tak¿e o
dodatki do zasi³ku rodzinnego � w na-
szym przypadku dodatek z tytu³u uro-
dzenia dziecka. Wniosek o przyznanie
omawianego dodatku nale¿y z³o¿yæ w
o�rodku pomocy spo³ecznej najpó�niej
do dnia ukoñczenia pierwszego roku
¿ycia przez dziecko.

Jednorazowazapomoga
z tytu³uurodzenia dziecka

Z tytu³u urodzenia dziecka przys³u-
guje, niezale¿nie od uprawnieñ do do-

datku z tytu³u urodzenia dziecka oraz
od dochodu rodziny, jednorazowa zapo-
moga z tytu³u urodzenia siê dziecka
czyli tzw.�becikowe� w wysoko�ci 1000
z³ na dziecko. Wprowadzona zosta³a
ustaw¹ z dnia 29 grudnia 2005 roku o
zmianie ustawy o �wiadczeniach ro-
dzinnych (Dz. U Nr 12 poz.67 z 2006

roku) i wesz³a w ¿ycie od 9 lutego 2006
roku.
Zapomoga przys³uguje:

1. matce lub
2. ojcu albo
3. opiekunowi prawnemu dziecka
Zapomoga na jedno dziecko mo¿e

byæ, podobnie jak pozosta³e �wiadcze-
nia rodzinne wyp³acona wy³¹cznie jed-
nej osobie. Pisemnywniosek o jednora-
zow¹ zapomogê sk³ada siê w Miejskim
O�rodkuPomocy Spo³ecznejwDynowie
wraz z nastêpuj¹cymi dokumentami:
- dokument potwierdzaj¹cy to¿samo�æ
osoby ubiegaj¹cej siê o przyznanie za-
pomogi

- skrócony odpis aktu urodzenia dziec-
ka

- pisemne o�wiadczenie, ¿e na to dziec-
ko zapomoga nie zosta³a ju¿ pobra-
na np. przez drugiego z rodziców lub
nie zosta³ przez drugiego z rodziców
z³o¿ony w tej sprawie wniosek w in-
nej gminie.

Katalog tych dokumentów nie jest
zamkniêty. W razie w¹tpliwo�ci o�ro-
dekmo¿e ¿¹daæ dodatkowychdokumen-
tów i informacji np. dokumentu omiej-
scu zameldowania drugiego z rodziców,
a w przypadku gdy nie pokrywa on siê
zmiejscem zameldowania rodzica ubie-
gaj¹cego siê o zapomogê, ¿¹daæ od dru-

giego z rodziców za�wiadcze-
nia z gminy, w której jest za-
meldowany, ¿e nie ubiega siê
tam o zapomogê.
Praktycznie nie ma wiêc

mo¿liwo�ci ubiegania siê o
jednorazow¹ zapomogê z ty-
tu³u urodzenia dziecka przez
oboje rodziców w dwóch ró¿-
nychmiejscach.
Wniosek nale¿y z³o¿yæ nie

pó�niej ni¿ w terminie 3mie-
siêcy od daty urodzenia dziec-
ka. Je�li zostanie z³o¿ony po
tym terminie pozostanie bez
rozpatrzenia, co oznacza,¿e
�becikowe� nie zostanie wy-
p³acone.
Na podstawie w/w usta-

wy jednorazowa zapomoga
mo¿e byæ wyp³acona wy³¹cznie przez
gminê. Pieni¹dze na �becikowe� po-
chodz¹ z dotacji celowej na �wiadcze-
nia rodzinne.
Zgodnie z przepisami, je�li kom-

pletnywniosek (dotyczy obydwu �wiad-
czeñ) zostanie z³o¿ony do 10 dnia mie-
si¹ca, to wydanie decyzji i wyp³ata po-
winny nast¹piæ nie pó�niej ni¿ ostat-
niego dnia tego miesi¹ca.
Natomiast je¿eli kompletny wnio-

sek zostanie z³o¿ony po 10 dniu dane-
go miesi¹ca to wówczas O�rodek ma
czas na wyp³atê �wiadczenia najpó�-
niej do ostatniego dnia nastêpnego
miesi¹ca.
Nowe przepisy wprowadzaj¹ rów-

nie¿ mo¿liwo�æ wyp³aty dodatkowych
�wiadczeñ zwi¹zanych z urodzeniem
dziecka finansowanych przez samo-
rz¹d.
Tutejszy samorz¹d nie podj¹³ do

chwili obecnej uchwa³y w tej sprawie.
HenrykaPapiernik

etapu jak III pochodz¹ z pomocy
unijnej, �rodków miasta i minimal-
nych wp³at (darowizn) mieszkañców.
Trwaj¹ te¿ prace projektowe do-

tycz¹ce budowy kanalizacji sanitar-
nej � etap IV obejmuj¹cy tereny o
powierzchni ok. 350 ha przyleg³e do
ulic Pi³sudskiego i Karolówka. Pla-
nowane zakoñczenie prac projekto-
wych � sierpieñ 2006 r.
W roku 2006 r. w dalszym ci¹gu

nast¹pi budowa chodnika przy ul.
Grunwaldzkiej wraz z poszerzeniem
drogi. To s¹ najwa¿niejsze zamierze-
nia na ten i nastêpne lata nie licz¹c
zagospodarowania nad Sanem i bu-
dowy dróg. O tym w nastêpnym nu-
merze.

Bogumi³a Niemiec
Anna Baran

Urz¹d Miasta Dynów
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Po otwarciu sesji i zatwierdzeniu
porz¹dku obrad odby³a siê uroczysto�æ
wrêczenia srebrnychmedali za zas³ugi
dla obronno�ci kraju przez Wojskowe-
go Komendanta Uzupe³nieñ w Rzeszo-
wie pp³kWojciecha Szyndlara.
Odznaczenia otrzyma³y nastêpuj¹-

ce osoby:
- Maria i Kazimierz Kasiak zam. Pa-
likówka,

- Stefania i Boles³aw Wilk zam. Za-
rzecze,

- Maria i Franciszek Gdula zam. Rze-
szów.
Radni w trakcie obrad podjêli

uchwa³y w sprawie:
- planu finansowegoPowiatowegoFun-
duszu Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej na rok 2006.

- planu finansowegoPowiatowegoFun-
duszuGospodarki ZasobemGeodezyj-
nym i Kartograficznym na rok 2006.

- bud¿etu Powiatu na rok 2006.
Bud¿et naszego Powiatu jest nie-

w¹tpliwie bud¿etem trudnym. Nale¿y
siê pogodziæ z faktem, ¿e bud¿ety sa-
morz¹dowe zawsze bêd¹ trudnymi.
Skala potrzeb wyprzedza mo¿liwo�ci
finansowe bêd¹ce w dyspozycji Powia-
tu. Dlatego te¿ nie wnikaj¹c w dywa-
gacje polityczne, dlaczego tak jest,
wa¿nym staje siê podjêcie na wstêpie
konstruowania zadañ finansowych

Wdniu 15 lutego 2006 r.w sali kolumnowejPodkarpackiegoUrzêduWoje-
wódzkiego odby³a siê XXX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji
2002/2006.

w danym roku decyzji co do priory-
tetów spo³ecznych i gospodarczych na
dany rok.
Zarz¹d Powiatu te priorytety okre-

�li³ w omawianym projekcie w sposób
klarowny. S¹ to bowiem nastêpuj¹ce
dziedziny: o�wiata i wychowaniew po-
³¹czeniu z edukacyjn¹ opiek¹ wycho-
wawcz¹, przebudowa i utrzymywanie
dróg powiatowych, ochrona zdrowia i
opieka spo³eczna. Te, chocia¿ wystê-
puj¹ce w ró¿nych rozdzia³ach klasy-
fikacji bud¿etowej zadania stanowi¹
g³ówny element wydatków naszego
Powiatu.Na podstawie analizywska�-
nikówwzrostu nak³adówmo¿na przy-
j¹æ, ¿e zadania te zaplanowano z roz-
wag¹ i w sposób gwarantuj¹cy co naj-
mniej utrzymanie poziomu z roku
ubieg³ego. Oczywi�cie bolesnym jest
fakt dynamicznego wzrostu nak³adów
socjalnych. Nale¿y tu jednak przyj¹æ,
¿e te wzrosty nak³adów a w tym zwi¹-
zanych z bezrobociem maj¹ faktycz-
ne uzasadnienie w sytuacji naszego
Powiatu. Na podstawie analizy pro-
porcji projektu bud¿etu przedk³ada-
nego na sesji nale¿y stwierdziæ, ¿e pra-
wid³owo ustalono podstawowe kierun-
ki alokacji �rodków i ten trudny bu-
d¿et nale¿y oceniæ pozytywnie. Zarz¹d
w sposób klarowny przedstawi³ pro-
pozycje wydatkówmaj¹tkowych, �rod-

ki nie zosta³y rozproszone na wiele
zadañ a raczej ukierunkowane na ich
sensownewydatkowanie.

- zmianwRegulaminieOrganizacyjnym
StarostwaPowiatowegowRzeszowie,

- regulaminuokre�laj¹cegowysoko�æoraz
warunki przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia, sposób
obliczenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godzinydora�nych
zastêpstw oraz wysoko�æ i warunki
wyp³acanianiektórych innychsk³adni-
kówwynagrodzeniawroku2006,

- regulaminu okre�laj¹cego wysoko�æ
oraz szczegó³owe zasady przyznawa-
nia i wyp³acania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego w roku
2006,

- przyjêcia zmian w Powiatowym Pro-
gramie Dzia³añ na rzecz Osób Nie-
pe³nosprawnych.

- wyra¿enia zgody na darowiznê Gmi-
nie �wilcza nieruchomo�ci po³o¿onej
w Trzcianie stanowi¹cej w³asno�æ
Powiatu Rzeszowskiego,

- wyra¿enia zgody na sprzeda¿ w try-
bie przetargu nieruchomo�ci po³o¿o-
nych w Trzcianie stanowi¹cychw³a-
sno�æ Powiatu Rzeszowskiego.
Radni równie¿w trakcie obrad przy-

jêli:
- informacjê o dzia³alno�ci jednostek
organizacyjnych Powiatu w 2005 r.,

- sprawozdania z prac Komisji za
2005 r.,

- sprawozdanie z dzia³alno�ci Komisji
BezpieczeñstwaiPorz¹dkuzarok2005,

- sprawozdanie Starosty z dzia³alno-
�ci Zarz¹du Powiatu w okresie od po-
przedniej sesji oraz wykonania
uchwa³ Rady Powiatu.
Zapytania, wolne wnioski i przyjê-

cie protoko³u z poprzedniej sesji wyczer-
pa³y porz¹dek obrad.

AleksanderStochmal
RadnyPowiatuRzeszowskiego

Dołączamy fragmenty wspomnień i kondolencji
nadesłanych przez siostrzeńca Janiny Geruli.

„... Ciocię Jasię od mego dzieciństwa kochałem i uwielbiałem. Była dla
mnie zawsze przychylna, życzliwa i dobra...
... Nigdy nie zapomnę... Gdy uczyłem się w szkole w Rzeszowie, czy
później, gdy po szczęśliwych powrotach z mojej włóczęgi po morzach i
oceanach świata odwiedzałem ŚVP Wujostwo Franciszka i Janinę Geru-
lów, widziałem jak cieszyli się z mojej obecności... Nie pozwolili mi opu-
ścić ich jakże gościnnego domu bez poczęstunku...
... Andrzejku, Tereniu oraz cała Rodzino Gerulów!!! Składam wyrazy smut-
ku, żalu i ubolewania po stracie bliskiej Waszemu i mojemu sercu Matki,
Teściowej, Babci, Prababci i Cioci...
... Mój Boże, dlaczego tak dziwnie jest zbudowany ten ziemski świat, że
z biegiem mijającego czasu przychodzi dla każdego z nas taki bolesny
moment, kiedy najbliżsi od nas odchodzą, zaś nam pozostają gorycz,
smutek, żal i wieczna o nich pamięć!!!...”

Jerzy Stech
Gdynia 10.02.2006

Janina Gerula (1916-2006)

„...Życie - obojętnie ile trwa - jest za krótkie...”
ks. dr Marek Spyra

Wyrazy żalu i współczucia dla Rodziny

Ś.P. JANINY GERULI

składa Redakcja „Dynowinki”
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Wuroczysto�ci 50-lecia po¿yciama³¿eñskie-
go udzia³ wziê³o 12 par i zgromadzi³o 165 osób,
cz³onków ich rodzin. Uroczysto�æ ta rozpoczê³a
siê Msz¹ �wiêt¹ w Ko�ciele Parafialnych pod
wezwaniem �w. Wawrzyñca w Dynowie, cele-
browan¹ przez Ksiêdza Dziekana Proboszcza
Parafii w Dynowie Stanis³awa Janusza, Pro-
boszcza z Parafii pod wezwaniem �w. Bart³o-
mieja w Bartkówce ksiêdza Józefa Czeraka
oraz Wikariusza. Podczas Mszy �wiêtej pary
obchodz¹ce Jubileusz odnowi³y swoje przyrze-
czenia ma³¿eñskie, a tym donios³ym chwilom
towarzyszy³ chór �Akord� pod kierownictwem
PanaAndrzeja Kêdzierskiego.
Nastêpna czê�æ uroczysto�ci odby³a siê w

Zespole Szkó³ w Dynowie przy ul. Szkolnej,
gdzie wrêczeniamedali za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie dokona³a Pani Burmistrz Miasta
DynowaAnnaKowalsk wraz z Przewodnicz¹-
cym Rady Miasta Panem Zygmuntem Frañ-
czakiem. Jubilaci otrzymali tak¿e listy gratu-
lacyjne, pami¹tkowe dyplomy oraz kwiaty.
W uroczysto�ciach 50-lecia uczestniczyli

równie¿ Sekretarz Urzêdu Miasta - Pani Zo-
fia Panto³, oraz Dyrektorzy Zespo³u Szkó³ �
Pani Lucyna Wandas i Pan Tadeusz �wiês.
W�ród Jubilatów nie zabrak³o te¿ Probosz-
czów tutejszych Parafii.
Po czê�ci oficjalnej Jubilaci wraz z rodzi-

nami przy lampce szampana, poczêstunku i
d�wiêkach kapeli ludowej Dynowianie wraz z
solistk¹ Pani¹ Gra¿yn¹ Malawsk¹ � Dyrek-
tor Miejskiego O�rodka Kultury bawili siê do
pó�nych godzin wieczornych. Spotkanie odby-
³o siê w sympatycznej atmosferze.

SzanownymJubilatom z okazji 50-lecia po-
¿ycia ma³¿eñskiego sk³adamy najserdeczniej-
sze gratulacje i ¿yczenia pomy�lno�ci i szczê-
�cia na jeszcze wiele, wiele wspólnych lat.

M.Peszek
J. Kaszycka

Urz¹dMiastaDynów

Galeria Jubilatów na str. 12

Ju¿ 20 latminê³o od organizowania Jubileuszy 50-
lecia po¿yciama³¿eñskiegowUrzêdzie Stanu Cywil-
negowDynowie.
W dniu 11.02.2006 r. odby³y siê po raz 16 uroczysto-

�ci 50-lecia po¿yciama³¿eñskiego dla 18 par z terenu
miastaDynowa.Organizatoremtychmi³ychuroczysto-
�ci dla Jubilatów jestKierownikUrzêduStanuCywil-
negoPani Zofia Siry, pracuj¹cana tymstanowisku ju¿
25 lat.

Za po�rednictwemPaniBurmistrzMiastaAnnyKowalskiej
nap³ynê³y serdeczne ¿yczenia odStarostwaPowiatowego
wRzeszowie, które przekazujemySzanownymJubilatom.
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Teraz wszystko jest ca³kiem inaczej,
To, co stare odesz³o, minê³o,
Zamiast z³ota nios¹ dolary,
Zamiast kadzid³a komputer,
Zamiast mirry � video.

Ach, te czasy my�li - Pan Jezus -
Nawet gwiazda trochê zwariowa³a,
Ale nic siê nie zawali,
Bo matka ta sama zosta³a.

ks. J. Twardowski
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To ju¿ piêæ lat minê³o od cza-
su, kiedy to pierwsi uczest-
nicy przekroczyli próg �ro-

dowiskowego Domu Samopomocy w
Dynowie .By³o to 17 lipca 2000 roku.
Pocz¹tki by³y trudne, budynek po re-
moncie, puste �ciany, niewielkie finan-
se i osoby niepe³nosprawne, którym
nale¿y zapewniæ
godne warunki
dziennego pobytu.

W dniu 7 li-
stopada 2000
roku odby³o siê ofi-
cjalne przekaza-
nie�rodowiskowe-
go Domu w nasze
rêce. Symboliczn¹
wstêgê przeciêli

Burmistrz Miasta Dynowa Pani Kry-
styna D¿u³a oraz Dyrektor Wydzia³u
Spraw Spo³ecznych Podkarpackiego
Urzêdu Wojewódzkiego w Rzeszowie
PanMiros³awPrzewo�nik. Pó�niej by³a
szara rzeczywisto�æ i zmagania z co-
dzienno�ci¹ - ale warto by³o. Dzisiaj
Nasz Dom jest nasz¹ chlub¹. Uda³o siê
zagospodarowaæ budynek, choæ mimo
up³ywu piêciu lat ci¹gle jest jeszcze
wiele do zrobienia. Kiedy wybi³o nam
5 lat postanowili�my uczciæ ten skrom-
ny jubileusz wspólnie z tymi, którzy s¹
z nami na codzieñ, wspieraj¹ nas, znaj¹

nasze problemy, bol¹czki i s³u¿¹ nam
pomoc¹. 20 lutego 2006roku odby³y siê
uroczyste obchody 5-lecia istnienia �ro-
dowiskowegoDomuSamopomocywDy-
nowie.Nauroczysto�æ przybyli: Z-caDy-
rektora Wydzia³u Polityki Spo³ecznej
Podkarpackiego UrzêduWojewódzkie-
go PanMiros³awPrzewo�nik, Dyrektor

(ci¹g dalszy na str. 14)

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Rzeszowie Pan FerdynandGron-
ko, przedstawiciel podkarpackiego od-
dzia³u PFRON w Rzeszowie Pan Sta-
nis³awWo�ny, w³adze Miasta Dynowa
na czele z Burmistrzem Miasta Pani¹
Ann¹ Kowalsk¹, przedstawiciele Rady
MiastaDynowa z przewodnicz¹cymPa-

nem Zygmuntem
Frañ c zak i em ,
Pani Krystyna
D¿u³a,Kierownicy
i pracownicy
MOPS i GOPS w
Dynowie,Ksi¹dz
pra³at Stanis³aw
Janusz, Kierowni-
cy GOPS w Du-
biecku i Hy¿nem,
Kierownicy z za-
przyja�nionych

�DS-ów z K¹kolówki, Izdebek, Blizne-
go i Ustrzyk Dolnych, osoby zaproszo-
ne które s¹ zwi¹zane z Naszym Do-
mem, nasi przyjaciele oraz rodziny
uczestników.
Obchody zainaugurowanouroczyst¹

msz¹ �wiêt¹wko�ciele parafialnympw.
�wWawrzyñca w Dynowie, nastêpnie
wszyscy udali siê do �rodowiskowego
Domu Samopomocy. Na pocz¹tku by³y
powitania, przemówienia Pani Bur-
mistrz, Przewodnicz¹cegoRadyMiasta,
Z-cy DyrektoraWydzia³u Polityki Spo-

³ecznej UWwRzeszowie
oraz odczytanie listów
gratulacyjnych z³o¿onych
na rêce Kierownika
Domu od Burmistrza
MiastaDynowa,Wojewo-
dy Podkarpackiego Pani
Ewy Draus i Starosty
Rzeszowskiego Pana Jó-
zefa Jod³owskiego.Opra-
wa artystyczna jubile-
uszu nawi¹zywa³a do
historii budynku, w któ-
rym mie�ci siê �DS, a
mianowicie do kina.
Gdy¿ nasi uczestnicy jak
iwiêksza cze�æ dynowian

pos³uguj¹ siê okre�leniem g³êboko za-
korzenionymw �wiadomo�ci spo³eczno-
�ci lokalnej i mówi¹, ¿e id¹ �do kina��
Czê�æ artystyczna rozpoczê³a siê pro-
jekcj¹ filmu z cykluw starymkinie pt.,,
Z ¿ycia �DS-u��. To by³a fajna zabawa,
w dobie kolorowych telewizorów - czar-
no-bia³y, niemy film. Nastêpnie odby³a
siê projekcja slajdów pt,, Blaski i cie-
nie �DS-u�, w czasie której, prezento-
wali�my nasz piêcioletni dorobek- sza-
ra codzienno�æ, sukcesy i pora¿-
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Obchody jubileuszu 5-lecia istnienia �DSwDynowie przygotowanodziêki hojno�ci sponsorów,
którympragniemy serdecznie podziêkowaæ.

Dziêkujemy za pomoc w przygotowaniach:

- Dyrekcji Miejskiego O�rodka Kultury i Rekreacji
w Dynowie,

- Dyrekcji Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Dyno-
wie,

- PracownikomMiejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecz-
nej w Dynowie,

- Pani Halinie Bana�w³a�cicielce kwiaciarni Stokrot-
ka w Dynowie,

- Jednostce Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej wDynowie,

- Jednostce Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Dynowie,

- Dyrekcji Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Dynowie,

- Wójtowi Gminy Nozdrzec i Kierownictwu GOK
wNozdrzcu.

Szczególne podziêkowanie
sk³adamy

Panu Janowi Prokopowi pracownikowi Urzêdu Miej-
skiego w Dynowie za pomoc w realizacji filmu, przy-
gotowaniu prezentacji multimedialnej oraz obs³udze
fotograficznej podczas uroczysto�ci.

JESTE�MY PAÑSTWUOGROMNIEWDZIÊCZNI �
TO DZIÊKI WAM MOGLI�MY TAK WSPANIALE
PRZE¯YC TE WA¯NE DLA NAS CHWILE � DZIÊ-
KUJEMY!

Kierownik, Personel i Uczestnicy
�rodowiskowego Domu
Samopomocy w Dynowie

oraz ich Rodziny

DZIÊKUJEMY:

- BurmistrzowiMiasta Pani AnnieKowalskiej i Urzê-
dowiMiejskiemuwDynowie za wszelk¹ pomoc oka-
zan¹ w trakcie przygotowañ do jubileuszu,

- W³a�cicielom PrzedsiêbiorstwaHandlowego BEWA
w Dynowie Pani Ewie Jandzi� i Panu Zdzis³awowi
Bielcowi za nieodp³atne przekazanie artyku³ów spo-
¿ywczych,

- Prezesowi Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³op-
ska w Dynowie Panu Janowi Nosalowi za nieod-
p³atne przekazanie pieczywa oraz wyrobów cukier-
niczych,

- W³a�cicielomPrzedsiêbiorstwaHandlowego AGRO-
POL wDynowie PanomWies³awowi Gudyka i Zbi-
gniewowi Gudyka za nieodp³atne przekazanie wy-
robów wêdliniarskich,

- W³a�cicielomKarczmy pod semaforemwBachórzu
za nieodp³atne przekazanie pieczywa regionalnego
w³asnej produkcji.

Finansowo wsparli nas:

- W³a�ciciele sklepumeblowego wDynowie Pañstwo
G³odowscy,

- PrzedsiebiorstwoHandlowe PanaWojciecha Szaru-
gi,

- W³a�ciciele PrzedsiêbiorstwaHandlowo-Us³ugowego
BUDMETwDynowie PanAndrzej Uryæ i PanAdam
Siekaniec � SERDECZNIEDZIÊKUJEMYWAMZA
OKAZAN¥NAMPOMOC.

(ci¹g dalszy ze str. 13)

ki,wspólne zabawy,wyjazdy. Ale nie tyl-
ko zdobycze techniki wykorzystali�my
do zaprezentowania siê. Uczestnicy
�DS wraz z terapeut¹ Pani¹ Bo¿en¹
Tadl¹ zaprezentowali czê�æ artystyczn¹
w³asnego autorstwa, ukazuj¹c¹ zwyk³y
dzieñ w �rodowiskowym Domu, aby
przybli¿yæ go�ciom to,co tutaj siê dzie-
je - a dzieje siê wiele. Pó�niej nadszed³
czas podziêkowañ, wrêczanie dowodów
wdziêczno�ci w postaci drobnych upo-
minkówwykonanychprzezuczestników
Domu w ramach terapii zajêciowej.
Dziesiêciu najwytrwalszych uczestni-
ków, którzy obchodzili 5-letni jubileusz
pobytu w �DS-ie udekorowano meda-
lami i dyplomami uznania oraz drob-
nymi upominkami. Ale jak przysta³o
na prawdziwe urodziny by³ te¿ tort uro-
dzinowy, suto zastawiony szwedzki stó³
- a to dziêki hojno�ci sponsorów oraz

wspania³a wspólna zabawa. Oprawê
muzyczn¹ do czê�ci artystycznej przy-
gotowa³ zespó³ muzyczny MOKiR �u.
Wszyscy bawili siê wybornie we wspa-
nia³ej rodzinnej atmosferze, zabawê
u�wietnia³ namwystêpmuzycznyPana

Kwolka z Nozdrzca. A¿ szkoda, ¿e na
nastêpny jubileusz musimy poczekaæ
nastêpne piêæ lat.

Kierownik �DSwDynowie
AnnaNowicka-Hardulak
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Graj¹ca od kilkunastu lat Wielka
Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy J.
Owsiaka �przygrywa� tej akcji tak¿e w
Dynowie.

W zorganizowanym 8 stycznia kon-
cercie wyst¹pi³y zespo³y muzyczne Dy-
nowa, m.in. zespó³ muzyczno-wokalny
MOKIR i zespó³ rockowy POSTMOR-
TEM.

Ju¿ 15 stycznia byli�my wspó³orga-
nizatorem IX Konkursu Kolêd i Pastora-
³ek oraz Rodzinnego kolêdowania Dyno-
wian przy szopce na dynowskim Rynku.

Dzieñ wcze�niej wspólnie z Teatrem
Dynowskim, go�cili�my zespó³ teatral-
ny z Tarnogrodu, który wystawi³ sztu-
kê �Ma³¿eñstwo Loli�.

ne, chór �Akord� oczywi�cie kapela �Dy-
nowianie� i zespó³ muzyczny MOKiR.
Tradycj¹ sta³y siê ju¿ koncerty ze-

spo³ówMOKiRu w ko�ciele pod wezwa-
niem �w. Bart³omieja w Bartkówce.
Koncert taki odby³ siê 2 lutego w ostat-
ni dzieñ �kolêdowania�. Kolêdowa³ ze-
spó³ muzyczny MOKiR i KOLÊDNICY
pod kierownictwem artystycznymP.Da-
niela Maziarza.
Kolejnymwyj¹tkowo udanymwystê-

pem kapeli DYNOWIANIE, by³ koncert
a potem zabawa przy ludowej muzyce
podczas �Z³otych Godów�. We w³asnym
imieniu chcia³am serdecznie podziêko-
waæ wszystkim cz³onkom kapeli: P.
Franciszkowi Karasiowi, P. Andrzejo-
wi i Kamilowi Krasnopolskim, P.Janu-
szowi Paszko, P. Romanowi Bielcowi,
P.Januszowi Turkowi, P.Tomaszowi Py-
siowi i P.Jerzemu Chudzikiewiczowi za
wszystkie wystêpy. Podziêkowaniom, a
nawet ³zomwzruszenia od Szanownych

Zespó³ wokalno- instrumentalny MOKiR

Kolêdnicy

W nastêpn¹ sobotê karnawa³u pra-
cownicy MOKiR nag³a�niali wystêpy
przedszkolaków dla babæ i dziadków a
kapela �DYNOWIANIE� koncertowa³a
i przygrywa³a do tañca.

Kolejny koncert �Dynowian� i zespo-
³u muzycznego MOKIR odby³ siê 29
stycznia, podczas noworocznego spotka-
nia Burmistrza Dynowa z mieszkañca-
mi miasta. Koncertowa³y zespo³y szkol-

Kapela �DYNOWIANIE�
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Jubilatów nie by³o koñca. To najlepsza
�zap³ata� dla Nas.
Nastêpne, ta¿e jubileuszowe spo-

tkanie z okazji 5-lecia �DS � u w Dy-
nowie, to kolejny wystêp zespo³u mu-
zycznego MOKIRu tym razem w reper-
tuarze popularnym.
Karnawa³ zakoñczy³ koncert uczniów

Szko³yMuzycznej �Virtuoso�P. JackaKu-
likowskiego, na który zaproszono rodzi-
ców. Koncert odby³ siê w lokalu MOKIR.

W krajobraz Dynowa wpisa³ siê, jak
oceniaj¹ uczestnicy,
wyj¹tkowy i jak do-
tychczas jedyny taki
Kulig. Kulig �OdDyno-
wa do Starzeñskich�,
w którym w dniu 10
lutego, przy wspania-
³ej pogodzie wziê³o
udzia³ ponad 70-cioro
dzieci. Dwa konne za-
przêgi sañ i sanek za-
wioz³y nas na �Re-
szów�, gdzie czeka³o
ognisko, pieczenie kie³-
basek, gor¹ca herbata

a przedewszystkim polana �zalana s³oñ-
cem� i pokryta bia³ym puszystm �nie-
giem. Zabawa by³a przepyszna.

Podczas fereii w O�rodku Kultury
zorganizowano tak¿e przy�pieszony
kurs tañca towarzyskiego dla pocz¹t-
kuj¹cych.

Mieli�my te¿ swój skromny udzia³
w programie studniówkowym ZSzZ.

Gra¿ynaMalawska
Fot.: J. Prokop

i J.Chudzikiewicz

Kulig

K¹piele, nie tylko w ³a�niach, maj¹
u nas wyj¹tkowo d³ug¹ tradycjê. Pisa³
o nich ju¿ kronikarz Gall Anonim. Nasi
przodkowie k¹pali siê w rzekach, jezio-
rach, czy strumieniach. Pisarze arab-
scy opisali ³a�niê s³owiañsk¹. W dzie-
le al Bekriego z XI wiekumo¿emy zna-
le�æ taki opis:Nie maj¹ oni ³a�ni [mu-
rowanej], lecz pos³uguj¹ siê domkami
drewnianymi. Zatykaj¹ szpary w nich
czym�, co bywa na ich drzewach, podob-
nym do wodorostów, a co oni nazywaj¹:
�mech�. (S³u¿y to zamiast smo³y do ich
statków). Buduj¹ piec z kamienia w jed-
nym rogu i wycinaj¹ w górze na wprost
niego okienko dla uj�cia dymu. A gdy
siê rozgrzeje, zatykaj¹ owe okienko i
zamykaj¹ drzwi domku.Wewn¹trz znaj-
duj¹ siê zbiorniki na wodê. Lej¹ j¹ na
rozpalony piec i podnosz¹ siê k³êby pary.
Ka¿dy z nich ma w rêku wiecheæ z tra-
wy [witkê z li�æmi], którym porusza po-
wietrze i je ku sobie. Wówczas otwieraj¹

pory i wychodz¹ zbêdne substancje z ich
cia³. P³yn¹ z nich strugi [potu] i nie zo-
staje na ¿adnym z nich ani �ladu �wierz-
bu czy strupa. Domek ten nazywaj¹ al-
i[s]tba [izba]. Myto siê ³ugiem, zwanym
w staropolszczy�nie zo³¹. K¹pano siê
w cebrach. Byæ mo¿e w �rodowisku
dworskim u¿ywano do k¹pieli p³atków
ró¿anych, by wodzie nadaæ przyjemny
zapach.
Dziêki badaniom archeologicznym

odkryto ³a�nie na terenach Rusi, Czech
i w Polsce. Pocz¹tkowomie�ci³y siê one
w ziemiankach a potem na powierzch-
ni ziemi. Prace prowadzone w Gnie�-
nie odkry³y fragmenty ³a�ni pochodz¹-
ce z czasówBoles³awa Chrobrego. By³y
to szcz¹tki budynku zbudowanego z
bierwion drewnianych u³o¿onych na
zr¹b. Nie by³o w nim pieca, lecz pod³o-
ga wy³o¿ono p³askimi kamieniami, na
których w jednym k¹cie budynku roz-
palano ogieñ.

Wpó�niejszym okresie nast¹pi³ roz-
wój ³a�ni. W samym tylko Krakowie w
XIV wieku funkcjonowa³o 12 ³a�ni, a
oprócz tego posiada³ je przecie¿ s¹siedni
Kazimierz. Cieszy³y siê one du¿¹ po-
pularno�ci¹ i stanowi³y poka�ne �ród³o
zysków. Z ³a�ni korzystali nie tylko
mieszczanie, ale i urzêdnicy królewscy,
a nawet sam król. Mie�ci³y siê one w
murowanych domach, do których rura-
mi doprowadzano wodê. £a�nie kobie-
ce by³y odseparowane od mêskich.
U¿ytkownicy mogli korzystaæ ze zwy-

Za oknem odwil¿, woda i b³oto, woda i dziury w jezdni i znowu woda...
Wszyscymamy�wiadomo�æ, ¿eutrudnienia zwi¹zane zpracamikanaliza-
cyjnymiwmie�cie prowadz¹ do polepszenia naszego ¿ycia, a jednakuty-
skujemy. Pochlapani i wyb³oceni czê�ciej wzdychamy do nowoczesnych
wodoci¹gów i zastanawiamy siê jak dbano ohigienê niegdy�.

Cyrulik. Drzeworyt zio³opisów, XVI w.).

(ci¹g dalszy na str. 18)



DYNOWINKA Nr2/12518

k³ej ³a�ni z kadziami i wannami, ale
równie¿ i z nowocze�niejszej, parowej,
w której na piecu z cegie³ uk³adano
kamienie, aby po rozgrzaniu polewaæ
je wod¹. Po k¹pieli ³aziebnicy, pracow-
nicy ³a�ni, wycierali klientów chusta-
mi, a na specjalne ¿yczenie ch³ostali
winnikami czy chwos-takami, co sta-
nowi³o wspania³y masa¿. W ³a�ni mo¿-
na by³o siê ostrzyc i ogoliæ, wyrwaæ
zêba, poddaæ zabiegom kosmetycznym,
a nawet lekarskim. By³o to cenione i
popularne miejsce spotkañ towarzy-
skich. W ksiêgach s¹dowych nie brak
wzmianek o kradzie¿ach, bójkach i za-
bójstwach dokonanychw ³a�niach. Pra-
cownikom ³a�ni, ³aziebnikom - zarzu-
cano przekupno�æ, ³apówkarstwo, a
nawet przymykanie oczu na frywolne
zachowanie siê klienteli.
Rozwój ³a�ni trwa³ na ziemiach pol-

skich do po³owy XVII wieku. Jeszcze w
latach czterdziestych tego stulecia
Adam Jarzebski, pisz¹c wierszowany
przewodnik po Warszawie, zachwyca³
siê nowoczesno�ci¹ ³azienek zamku
królewskiego, pa³acuAdamaKazanow-
skiego, w których z kranów lecia³a cie-
p³a i zimna woda -
... ³a�nia sklepista,
Przy niej dwie izbie, zamczysta;
Pieca w niej nie masz, przez parê
Czyni ogieñ jak¹� wzwarê,
Gdy polej¹ rozpalony
Wod¹ kamieñ zapalony,
Wtenczas bije ciep³o wielkie
Na osoby pañskie wszelkie,
Które, kiedy chc¹, to wpuszcz¹,
Gdy go nie chc¹, drzwi zapuszcz¹.
To wszystko za murem le¿y
W kominie...
Tam z kuraszków wodê tocz¹
Zimn¹, ciep³¹, przez kunszt t³ocz¹.
Z boku wanny s¹ miedziane,
£awy bia³o przyodziane....
Ruch w ³a�niach by³ du¿y, a zwiêk-

sza³ siê w okresie sejmów i innych zjaz-
dów. Katastrofa w rozwoju zak³adów
k¹pielowych nast¹pi³awraz z �potopem
szwedzkim�, który spustoszy³ ziemie
polskie. Poziom higieny znacznie siê
wówczas obni¿y³. £a�nie znik³y prawie
zupe³nie ze wsi i miasteczek. Utrzymy-
wa³y siê jedynie wwiêkszychmiastach.
Latem k¹pano siê raczej w rzekach czy
jeziorach, co wywo³ywa³o sprzeciw du-
chowieñstwa jako nieprzyzwoite.Higie-
nê codzienn¹ ograniczano domycia r¹k
i twarzy.
W ci¹gu XVIII wieku nast¹pi³ zu-

pe³ny odwrót od k¹pieli. Pó�niej nasta-
pi³y niewielkie zmany na lepsze.Wska-
zuje na to choæby fakt, ¿e uczniom na-

kazywano utrzymanie higieny przez
codziennemycie twarzy, r¹k, szyi, uszu,
�w³osów zaczesanie, paznokciów obe-
rzniecie�. Zalecano nawet k¹piele, ale
zaledwie trzy razy w roku.
Jednak powoli nastêpuje prze³om -

pojawi³a siê moda na posiadanie pa³a-
cowej ³azienki. Niestety, moda ta ogra-
nicza³a siê jedynie do ówczesnej najza-
mo¿niejszej czê�ci spo³eczeñstwa.
Wznoszonowówczas pawilony przezna-
czone do k¹pieli, których wnêtrza by³y

(ci¹g dalszy ze str. 17) bogato wykoñczone, a wanny robiono z
najdro¿szych marmurów, np. w apar-
tamentach ksiê¿nej Izabeli Czartory-
skiej, w Pu³awach, istnia³a taka ³azien-
ka z wann¹ z porfiru. W XIX wieku w
niektórych dworach i pa³acach by³y
³azienki, a przynajmniej jakie� po-
mieszczenia, gdzie sta³a wanna � naj-
czê�ciej drewniana, niekiedy wybita
blach¹ br¹zow¹. Zazwyczaj u¿ywano
jednak wanien wykonanych z klepek
przez bednarzy. Od drugiej po³owy tego
stulecia propagowano wygodniejsze w
u¿yciu i trwalsze wanny cynowe lub
miedziane. Co �wiatlejsze umys³y g³o-
si³y wówczas konieczno�æ k¹pieli raz na
dwa tygodnie, a przynajmniej raz w
miesi¹cu! W sumie wiêc wanna nie
nale¿a³a do sprzêtów zbyt czêsto wy-
korzystywanych.
Dzisiaj, gdy ³azienka z wann¹ uwa-

¿ana jest za podstawowe wyposa¿enie
wspó³czesnych mieszkañ, rola ³a�ni
publicznych spad³a do zera.Przyk³adem
tego jest choæby naszemiasto, gdzie bu-
dynek dawnej ³a�ni pe³ni ju¿ zupe³nie
inn¹ funkcjê a o jego przeznaczeniu
�wiadczy jedynie zachowana nazwauli-
cy � £azienna. Dzi� modne staj¹ siê
sauny fiñskie, bêd¹ce nieodzownymele-
mentem salonów odnowy biologicznej
czy hydromasa¿e. O naszej tradycyjnej,
polskiej ³a�ni nie ma ju¿ mowy... Czas
nasiadówek i balii odszed³.

Opracowali AJM

Lekarz przy chorym. (Drzeworyt zio³opisów, XVI w.)

W³adys³awBieñko i jego ¿onaAnto-
nina s¹ fundatorami najwiêkszego z
trzech dzwonów przy ko�ciele parafial-
nymwH³udnie (na zdjêciu Fundator ze
swoj¹ starsz¹ siostr¹ � jesieñ 2005r.)
Niezwyk³a wprost skromno�æmoje-

go Rozmówcy nie pozwoli³a mi o tym
napisaæ w poprzednim numerze. Czy-
nie to teraz, nie bez oporów PanaW³a-
dys³awa. Uwa¿am jednak, ¿e w dzisiej-
szym �zmaterializowanym� �wiecieta-
ka ofiarno�æ godna jest poznania i na-
�ladowania.

KrystynaD¿u³a

Przyczynek do artyku³u pt.

�Jak syn kowala
sta³ siê kowalem
w³asnego losu�
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Z inicjatywy Ks. Pra³ata Dr. Sta-
nis³awa Janusza, który w stycz-
niu 1996 roku (nied³ugo po objê-

ciu stanowiska proboszcza dynowskiej
parafii) zorganizowa³w �wietlicyDomu
Pogodnej Staro�ci uroczyste spotkanie
dlawszystkichnauczycieli powsta³oKo³o
K.S.W. Frekwen-
cja na pierwszym
spotkaniu by³a
nadzwyczajna,
miejsc wolnych
zabrak³o, a chêt-
nychdowspó³pra-
cy w zorganizo-
wanych formach
stowarzyszenia - wielu.
Ostatecznie II Walne Zebranie w

dniu17 stycznia 1996 rokuzakoñczy-
³o siê powo³aniem Ko³a.
Wychowawcy i pedagodzy zapoznaw-

szy siê ze Statutem K.S.W.[stowarzy-
szenia o charakterze ogólnopolskim]
wyrazili gotowo�æ wspó³pracy na rzecz
katolickiego wychowania dzieci i m³o-
dzie¿y. Warto nadmieniæ, ¿e * 2 Statu-
tu okre�la, ¿e jego cz³onkamimog¹ byæ
wszyscy, którzy z racji �pe³nionego za-
wodu, sytuacji rodzinnej, dzia³alno�ci
spo³ecznej lub religijnej, powo³ania i
zainteresowañ � s¹ wychowawcami�, a
wiêc nie tylko nauczyciele, ale tak¿e �
a mo¿e przede wszystkim � rodzice.
Niestety, w minionym okresie, za-

anga¿owanie tych ostatnich w prace
Ko³a by³o niewielkie. Miejmy nadziejê,
¿e sytuacja ulegnie zmianie,bo piln¹
potrzebê podejmowania ró¿norodnych
dzia³añwychowawczychdostrzegaj¹ nie
tylko pedagodzy, ale tak¿emy�l¹cy kry-
tycznie rodzice.

Siedzib¹w³adz g³ównychStowarzy-
szenia jest oczywi�cie Warszawa, na-
tomiast doroczne narady i szkolenia
odbywaj¹ siêwKaniachHellenowskich.

Dynowski Oddzia³ [powo³any 17
pa�dziernika 1998 roku ] niestety nie
ma w³asnej siedziby, chocia¿ remont

przeprowadzony w tzw. organistówce
czasowo zapewnia³ lokum. Najczê�ciej
wiêc zebrania odbywa³y siê w �wietlicy
DomuPogodnej Staro�ci, rzadziej w bi-
bliotecemiejskiej i punkcie katechetycz-

nym.W organistówce przygotowywana
by³a �wietlica dlam³odzie¿y z punktem
pomocy uczniom maj¹cym trudno�ci w
nauce. Niestety, ma³e zainteresowanie
ze strony uczniów,a potem k³opoty z
ogrzewaniem lokalu uniemo¿liwi³y
dalsz¹ realizacjê zamierzenia.

Inne propozy-
cje programowe
dynowskiego Od-
dzia³u K.S.W. zy-
ska³y aprobatê i
na sta³e wesz³y
do kalendarza
imprez lokalnych
i powiatowych.

Du¿y rezonans w naszym �rodowi-
skuwzbudzi³y apele o pomocmaterialn¹
dla szkó³ i parafii na Ukrainie. Cz³on-

10 lat dzia³alno�ci
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Dynowie

(ci¹g dalszy na str. 20)
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kowie K.S.W. zorganizowali zbiórki
odzie¿y, �rodków czysto�ci i ksi¹¿ek,
które przekazane zosta³y do adresatów
za po�rednictwemCaritasu iWojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
Cz³onkowie K.S.W. w Dynowie na

ró¿nych naradach i konferencjach brali
udzia³ w dyskusjach na temat reform
o�wiatowych, wyra¿ali swe opinie na
temat wielu ustaw sejmowych dotycz¹-
cych szkolnictwa. Ich stanowiska pre-
zentowa³y takie pisma jak; �Niedzie-
la��, �Dynowinka��, biuletyn informacyj-
ny Z.G. K.S.W. �Wychowawca�. Rozpo-
czêto, i godzi siê kontynuowaæ, opraco-
wywanie biografii wybitnychnauczycie-
li Dynowszczyzny.

Spotkania nauczycieli emerytów
orazwspólnewyjazdynawycieczkimia³y
na celu konsolidacjê ca³ego �rodowiska,
pomoc emerytom zapominanym czêsto
przez swoich by³ych pracodawców.Naj-
bardziej udane by³y wycieczki do Berli-
na i krótszedo ró¿nych sanktuariówMa-
ryjnych,a potem szlakiem architektury
drewnianej na Podkarpaciu.

DYNOWSKIE DNI KULTURY
CHRZE�CIJAÑSKIEJ zosta³y zapro-
gramowane bardzo ciekawie, z my�l¹ o
wszechstronnym oddzia³ywaniu na
dzieci, m³odzie¿ i doros³ych.Ró¿norod-
no�æ form artystycznych, propozycji te-
matycznych, porz¹dkowa³o corocznie
has³o � my�l przewodnia � og³aszane
przez w³adze ko�cielne do realizacji w
parafiach i organizacjach katolickich.
Ka¿dy �Dzieñ�� rozpoczyna³ siê Eu-

charysti¹ z okoliczn¹ homili¹ i mo-
dlitw¹ wszystkich uczestników.W po-
szczególnych latach realizowane by³y
wskazania;
I Dynowskie Dni Kultury Chrze�cijañ-
skie - [6-11.04.97] -�Przekazujcie
sobie duchowe dziedzictwo narodu�
(Jan Pawe³ II)

II [28-3.05.1998] - �Duchu Prawdy ucz
nas odczytywaæ znaki czasu�

III [14-18.04.1999] - �Ojcu wszelkiego
stworzeniia�

IV [29.04-7.10.2000] - �Ciebie Boga wy-
s³awiamy�

V[16-18.11.2001]- �Ks.Kardyna³Wyszyñ-
skiwzoremduszpasterza i patrioty�

VI [18-21.04.2002] - �Z Maryj¹ ku po-
g³êbionej wierze�

VII [16-19.10.2003] - �Ró¿aniec skar-
bem do odkrycia�

VIII [30.09-3.10.2004] - �O now¹ wy-
obra�niê Mi³osierdzia�

IX [30.09-2.10.2005] - �Je¿eli zaniedba-
my Eucharystiê, jak bêdziemy mo-
gli zaradziæ naszej nêdzy ?��
Zainteresowanie �Dniami�, ich per-

cepcja by³y bardzo ró¿ne; od ogromne-
go w latach dziewiêædziesi¹tych do
umiarkowanego w ostatnim �2005
roku. Uczestnikami byli uczniowie na-
wet tak odleg³ych szkó³ jak Domaradz,
Barycz i bli¿szych z B³a¿owej, Dubiec-
ka, nie pomijaj¹c w tymwyliczaniu sta-
³ych wykonawców i widzów z Dynowa i
szkó³ gminy Dynów.
Chcia³oby siê wymieniæ za solidnym

kronikarzem imprez tych najaktywniej-
szych czy najwytrwalszych, ale charak-
ter Dni nie upowa¿nia do statystyk, a
zmusza do wnikliwej oceny �dzie³a�,
które Bogu i ludziom s³u¿yæmia³o, a nie
spektakularnym celom i porównaniom.
Nie do przecenienia jest jednak za-

interesowanie dzieci i m³odzie¿y, ofiar-

ny, spo³eczny trud wielu nauczycieli
przygotowuj¹cych programy,mo¿liwo�æ
pog³êbienia wiedzy religijnej, innego
spojrzenia na ¿ycie, okazja do wzboga-
cenia prze¿yæ estetycznych, rozbudze-
nia uczuæ patriotycznych i co jest naj-
wa¿niejsze; utrwalenie przekonania, ¿e
�EWANGELIA jest skarbemnajdro¿-
szym, do którego jeste� zapraszany,
wktórymodkrywasz nowewspania-
³o�ci [...] W jej �wietle widzisz na
nowo ludzi, siebie, �wiat i Boga�.
[ks. M.Maliñski]

Trudno, w krótkim z konieczno�ci
szkicu, uj¹æ ca³o�ciow¹ ocenê � Dni ��,
bo czy ocenia siê ofiarno�ci¹ i ¿yczliwo-
�ci¹ sponsorów [ Urz¹d Parafialny,
wszystkie miejscowe zak³ady pracy,
placówki handlowe, U. M.,U. G. Staro-
stwo Powiatowe ], czy ilo�ci¹ i wyso-
kim poziomemartystycznymprezentu-
j¹cych siê zespo³ów, indywidualnych
wykonawców,czy ilo�ci¹wystaw, koncer-
tów, konkursów, to trzeba przyznaæ, ¿e
nie ma w Dynowie drugiej takiej im-
prezy, w której�tak niewielu - czyni-
³oby tak wiele - dla wielu.��

Jubileusz sk³ania do ró¿nych reflek-
sji. Pierwsza to ta,¿e bez Bo¿ej pomo-
cy i zaanga¿owania grupy spo³eczników
nie uda³oby rozwin¹æ takiej dzia³alno-
�ci, a druga � krytyczna,¿e mo¿na by³o
zrobiæ du¿o wiêcej.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób w³¹czyli siê w prace Stowarzy-
szenia, ¿yczliwym zainteresowaniem
poparli nawet najmniejsz¹ jego akcjê
� Zarz¹d serdecznie dziêkuje. Liczy na
opinie o swoich dzia³aniach, na uwagi i
propozycje do dalszej pracy. I ma na-
dziejê....

Ma nadziejê, bo jak napisa³ Ks.
Maliñski...�beznadziejne ¿ycie jest
¿adnym¿yciem�.

Za zarz¹dOddzia³uK.S.W.
prezesKrystynaD¿u³a

(ci¹g dalszy ze str. 19)
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Przysz³a na �wiat 4 lutego 1927
roku w Dynowie jako czwarta córa p.
Bartmiñskich.
Cicha, skromna, pos³uszna, praco-

wita i utalentowana. Ten talent ujaw-
ni³ siê, kiedy jako 13-letnia dziewczy-
na rozpoczê³a naukê gry na cytrze. By³o
to podczas wojny. Lokatorem w domu
rodzinnym by³ niemiecki oficer p. Ka-
rol Pucher, ówczesny stra¿nik granicz-
ny na rzece San. Ten¿e oficer posiada³
w³asn¹ cytrê, na której czêsto koncer-
towa³ wtóruj¹c piêknym �piewem. Kon-
certy te oczarowa³y ma³¹ wtedy Edziê,
czêsto wiêc wys³uchiwa³a piêknego gra-
nia marz¹c o w³asnej cytrze. Marzenia
te wnet siê spe³ni³y. Kiedy wojsko
otrzyma³o rozkaz wymarszu, niemiec-
ki oficer w zamian za miesiêczny wy-
najem mieszkania ofiarowa³ najm³od-
szej córce Edzi swoj¹ cytrê. Tak oto
Edzia sta³a siê w³a�cicielk¹ wymarzo-
nej cytry. Matka zamówi³a prywatne
lekcje u p. Tadeusza Dymczaka i uszczê-
�liwiona dziewczyna w wieku 13 lat
zaczê³a systematyczn¹ naukê gry na
tym instrumencie. W tym czasie w Dy-
nowie nauki gry na cytrze pobiera³y: p.
Maria Tarnawska, p. Maria Stankie-
wicz oraz p. Mieczys³awa G¹secka.

Ten oto instrument ludowy sta³ siê
tak rozpowszechniony w Dynowie.
Dla przypomnienia dodam, ¿e cytra

z gr. �kitara�; z w³. �cetra�- to instru-

ment strunowy, szarpany; sk³ada siê z
p³askiego pud³a rezonansowego, na któ-
rym napiêtych jest oko³o 40 strun. Kil-
ka z nich (3-5) przechodzi ponad gry-
fem i s³u¿y do wykonywania melodii,
pozosta³e za� do akompaniamentu.
Struny s³u¿¹ce do wykonywania melo-
dii szarpie siê specjalnym pier�cieniem
za³o¿onym na kciuk prawej rêki, inne
za� struny- pozosta³ymi palcami obu
r¹k. Cytra pochodzi z terenów Niemiec
i Austrii. Strojona jest za pomoc¹ klu-
cza. Obecnie jest stosunkowo ma³o u¿y-
wana. Mo¿na j¹ jeszcze spotkaæ m.in.
w krajach podalpejskich.

Pani Edzia bardzo szybko nauczy-
³a siê graæ na cytrze. Jej starsze sio-
stry- Eleonora gra³a na mandolinie a
Stasia- na gitarze. Wówczas czêsto mu-
zykowa³y rodzinnie. Edwarda gra³a
kolêdy w ko�ciele podczas �wi¹t Bo¿e-
go Narodzenia. U�wietni³a równie¿ ce-
remoniê za�lubin p. Linki Klemiñskiej
graj¹c utwory ko�cielne w Nozdrcu.

Na �wyzwolenie� odby³ siê koncert
w remizie stra¿ackiej w Dynowie przy-
gotowany przez p. Tadeusza Dymczaka
(sam skomponowa³ utwory na tê oka-
zjê), a wykonywali je znani ju¿ dynow-
scy muzycy. Piêknym g³osem u�wietni³
ten koncert p. W³adys³aw Py�- pó�niej-
szy solista Filharmonii Krakowskiej.

W wieku 20 lat p. Edwarda wysz³a
za m¹¿ i nowe obowi¹zki nie pozwoli³y

na kontynuowanie gry na ulubionym in-
strumencie. Ona jednak �ni³a po no-
cach, ¿e wci¹¿ gra, têskni³a i cierpia³a
z tego powodu. Dopiero teraz, po ponad
50-letniej przerwie znów zaczê³a graæ.
Niestety ju¿ nie na swej pierwszej cy-
trze, poniewa¿ ona zachowa³a siê tylko
jako eksponat. Grê kontynuuj je na nowo
zakupionej, któr¹ nale¿a³o równie¿
skompletowaæ- uzupe³niæ struny, dodaæ
klucz i dorobiæ pier�cieñ do gry. Parta-
³o, bo marzenie by³o ogromne a sama
gra Pani Edwardy jest zniewalaj¹ca,
piêkna, niepowtarzalna i niecodzienna.
Kto Jej gry nie s³ysza³- niech ¿a³uje.
Do gry wk³ada ca³e swoje serce. Ona
sama od zawsze by³a uosobieniem do-
broci, ciep³a, wyrozumia³o�ci i ¿yczli-
wo�ci. Zreszt¹ ka¿dy muzyk posiada
duszê �anielsk¹�. ¯yczê, aby p. Edwar-
da Kêdzierska, marcowa solenizantka
jeszcze d³ugo i szczê�liwie spêdza³a
wolne chwile przy ukochanej cytrze,
w�ród najbli¿szych, aby rado�æ, któr¹
otrzymuje z gry promieniowa³a z niej a
sw¹ dobroæ przekazywa³a innym.

SIOSTRZENICA

Od kilku ju¿ lat w na-
szej szkole, w miesi¹cu
styczniu organizowane
jest spotkanie dwóch po-
koleñ. 19 stycznia na de-
skach naszej szkolnej sce-
ny, uczniowie-wnuczêta zaprezentowa-
li swoim Dziadkom z okazji Ich �wiêta
okoliczno�ciowy program.
Artystyczne prezentacje rozpoczê³y

siê od zaprezentowania
barwnych, ba�niowych
postaci kwiatów i zwie-
rz¹t, uczestników kon-
kursu na najpiêkniejszy
strój i najsympatycz-
niejsz¹ postaæ.
Nastêpnie w ich to-

warzystwie, za rad¹
anielskich pos³añców
rozpoczêli�my wêdrówkê
przez bezdro¿a i ostêpy
le�ne do Betlejem. Tym
razem nowonarodzone-

�Grajmy Panu na harfie
Grajmy Panu na cytrze
Chwalmy �piewem i tañcem
Cuda te fantastyczne�

muDzieci¹tku pok³on odda-
li nie pasterze i królowie.
�Rado�ci wszelkiego stwo-
rzenia� nie by³o koñca.

Nastêpnie ¿yczenia swoim dziad-
kom i babciom z³o¿yli uczniowie po-
szczególnych klas, prezentuj¹c okolicz-
no�ciowe piosenki i wiersze. Tradycyj-
nym �Sto lat� w wykonaniu wszystkich
uczniów i wrêczeniu przygotowanych
upominków zakoñczono czê�æ oficjaln¹.

Spotkanie przebieg³o w sympatycz-
nej i mi³ej atmosferze.

A. Wróbel
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W dniu 9 lutego 2006 roku
odby³ siê bal karnawa³owy
dla dzieci z Miejskiego Przed-

szkola w Dynowie zorganizowany ze
wzglêdów lokalowych (brak du¿ej sali)
w Zespole Szkó³. Do tradycji naszego
przedszkola nale¿y zapraszanie dzieci

by³o koñca. Do wspólnej zabawy w³¹-
czyli siê rodzice, chêtnie tañczyli ze
swoimi pociechami. Zabawa odby³a siê
przy akompaniamencie zespo³umuzycz-
nego UNITED, którego cz³onkowie s¹
rodzicami naszych dzieci i wyst¹pili za
darmo.

wraz z rodzicami spoza przedszkola,
taka forma wspó³pracy pozwala na in-
tegracjê ze �rodowiskiem, oraz dostar-
cza wiele rado�ci.

Raz w roku w okresie karnawa³u
Dobra Wró¿ka przemienia przedszko-
laków w ba�niowe postacie. Karnawa-
³owe kreacje zdumiewa³y zarówno po-
mys³owo�ci¹ jak i kunsztownym wyko-
naniem.W�ród przebierañców królowa-
³y wró¿ki, ksiê¿niczki, motylki, posta-
cie z bajek i zwierz¹tka. Dzieci pod czuj-
nym okiem swoich opiekunów, przy go-
r¹cych karnawa³owych rytmach bawi³y
siê wy�mienicie, wszystkim dopisywa³
wspania³y humor, radosnym pl¹som nie

Oprócz smakowitego podwieczorku
ka¿dy uczestnik zabawy obdarowany
zosta³ paczk¹ ufundowan¹ przez Komi-
tet Rodzicielski.
Nie mo¿na pomin¹æ faktu, ¿e Pa-

nie wychowawczynie stworzy³y mi³¹
atmosferê imprezy, organizowa³y pl¹-
sy, wê¿e, poci¹gi i kó³eczka, zachêca³y
uczestników do wspólnej zabawy. By³a
tak¿e okazja do robienia pami¹tkowych
zdjêæ.
Zarówno Grono Pedagogiczne, jak i

pracownicy przedszkola, oraz Komitet
Rodzicielski ca³ym sercem w³¹czyli siê
w przygotowanie tego niepowtarzalne-
go balu. Dla wszystkich by³a to wspa-
nia³a zabawa, która dostarczy³a wiele
rado�ci i prze¿yæ i dlatego s¹dzimy, ¿e
zapadnie ona d³ugo w pamiêci ka¿dego
przedszkolaka i z niecierpliwo�ci¹ dzie-
ci bêd¹ oczekiwa³y na nastêpn¹ zaba-
wê, która odbêdzie siê za rok.

Danuta Potoczna
Ma³gorzata Potoczna
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DoZespo³u Szkól uczêszcza
767 uczniów, 394 do
Szko³y Podstawowej, a

373 do Gimnazjum. Grono pedago-
giczne liczy 54 nauczycieli.
W szkole organizowano zajêcia

pozalekcyjne, dydaktyczne, wyrów-
nawcze, kó³ka przedmiotowe, zajê-
cia sportowe � w sumie 92 godziny
tygodniowo (w wiêkszo�ci prowadzo-
ne nieodp³atnie). Uczestniczy³o w
nich ponad 1400 uczniów (czê�æ z
nich w kilku formach).
Liczna grupa wycho-
wanków wziê³a udzia³
w konkursach przed-
miotowych. Dwie
uczennice Karolina
Pinkowicz i Justyna
Skiba zakwalifikowa³y
siê do wojewódzkiego fina³u konkur-
su z jêzyka polskiego.
W naszej szkole odby³a siê V edy-

cja Ogólnopolskiego Konkursu Przy-
rodniczego pn. �Poznajemy parki
krajobrazowe Polski�. Uczestniczy-
³o w niej 24 uczniów z 6 szkó³ (Nie-
nadowej, Bachórza, Huwnik, Birczy,
Krasiczyna i Dynowa). Z rywalizacji
zwyciêsko wysz³a dru¿yna dynow-
skiego gimnazjum w sk³adzie: Ka-
rolina Pinkowicz, Marcin Tynek,
Joanna Bielec i Anna Karnas kwali-
fikuj¹c siê do etapu wojewódzkiego,
który odbêdzie siê w naszej szkole.
W ramach wojewódzkiego kon-

kursu recytatorskiego �Podkarpac-
ka Têcza� pierwsze miejsce zajê³a
uczennica Monika Miko�.
Czwórka naszych uczniów: Kata-

rzyna Jagusztyn, Dariusz Sycz, Ma-
rek Gawe³ i Wiktor Cichocki dotar-
³a do fina³u wojewódzkiego Gimna-
zjady w szachach dru¿ynowych zdo-
bywaj¹c 7 miejsce. Oprócz tego nasi
wychowankowie brali udzia³ w licz-
nych turniejach i zawodach sporto-
wych kwalifikuj¹c siê do dalszych
etapów rozgrywek.
W szkole realizowane s¹ progra-

my profilaktyczne: �Nie jestem bez-
radny�, �B¹d� sob¹�, �Elementarz II
czyli program 7 kroków�, �Bez ryzy-
ka�, �Elementy programu Pomost�.
Celem ich jest zapobieganie zjawi-
skom niedostosowania spo³ecznego
uczniów oraz rozwi¹zywanie potrzeb
w zakresie pomocy psychologiczno
� pedagogicznej. W ramach tych pro-
gramów zorganizowano m. in. przed-
stawienie teatralne �Twój demon �
agresja�.
Du¿a czê�æ m³odzie¿y korzysta z

szkolnych ofert turystycznych. Do

dnia dzisiejszego zorganizowano 21
wycieczek pieszych, autokarowych
lub rowerowych.
W szkole prê¿nie dzia³a �Szkol-

ny Klub Wolontariusza�. M³odzie¿
chêtnie anga¿uje siê w jego pracê
bior¹c czynny udzia³ w zorganizowa-
niu czasu wolnego pensjonariuszom
Domu Pogodnej Staro�ci. Po raz
trzeci zorganizowano akcjê charyta-
tywn¹ �Podziel siê z innymi�. Celem
tego przedsiêwziêcia jest pomoc

materialna uczniom pochodz¹cych z
rodzin wielodzietnych znajduj¹cych
siê w trudnej sytuacji materialnej.
Akcjê hojnie wsparli uczniowie,
sponsorzy i nauczyciele.
W dalszym ci¹gu pomy�lnie uk³a-

da siê nam wspó³praca z zaprzyja�-
nion¹ szko³¹ na S³owacji. W pa�-
dzierniku grupa uczniów uda³a siê
na go�cinne wystêpy do Vranova z
okazji XIV Vranowskiego Jarmarku.
Zaprezentowali oni bogat¹ czê�æ ar-
tystyczn¹ m. in. tañce nowoczesne,
tañce ludowe i narodowe, popisy
wokalne. W pa�dzierniku i listopa-
dzie instruktorzy tañca wspó³czesne-
go ze S³owacji pomagali nam w przy-
gotowaniu uk³adów tanecznych dla
æwicz¹cych grup.
W listopadzie delegacja nauczy-

cieli przebywa³a w Niemczech, gdzie
wstêpnie uzgodniono zasady wspó³-
pracy. W jej ramach w przysz³o�ci
nast¹pi wymiana m³odzie¿y. Obec-
nie uczniowie z naszej szko³y kore-
sponduj¹ z rówie�nikami z Niemiec
doskonalaj¹c umiejêtno�ci jêzyko-
we.
12 wrze�nia 2005 r. nasze skrom-

ne mury zaszczyci³ swoj¹ obecno�ci¹
Jego Eminencja Ks. Arcybiskup Jó-
zef Michalik. Po uroczystym przywi-
taniu uda³ siê na spotkanie z m³o-
dzie¿¹ w sali gimnastycznej. Krótka
czê�æ artystyczna spowodowa³a
chwilê refleksji nad najwa¿niejszy-
mi warto�ciami tego �wiata. Nastêp-
nie Go�æ spotka³ siê z Rad¹ Pedago-
giczn¹ naszej szko³y. Wzajemna wy-
miana my�li zaowocowa³a wieloma
ciekawymi spostrze¿eniami. Koñ-
cz¹c wizytê Ks. Arcybiskup udzieli³
wszystkim b³ogos³awieñstwa ¿ycz¹c
dalszej, owocnej pracy.

W pa�dzierniku 2005 r. w roczni-
cê pontyfikatu zorganizowano wie-
czornicê po�wiêcon¹ pamiêci Jana
Paw³a II. M³odzie¿ gimnazjum pie-
�ni¹, recytacj¹, ciekawostkami z
¿ycia Papie¿a wprowadzi³a uczestni-
ków w niezapomniany nastrój. Sto-
³ówka szkolna na chwilê zamieni³a
siê w �wi¹tyniê dziêki zmys³owej
dekoracji i wyj¹tkowemu klimatowi
wywo³anemu przez pal¹ce siê �wie-
ce. Wspólne �piewanie pie�ni zwi¹-

zanych z Wielkim Polakiem na d³u-
go pozosta³y w naszej pamiêci.
15 grudnia w ramach miêdzyna-

rodowych programów medialnych
�Partnerstwo na rzecz demokracji�
odby³y siê w naszej szkole warszta-
ty dziennikarskie �Szko³a marzeñ -
autorskie programy, inwestycje, re-
formy�. Organizatorem programu
by³ Po³udniowo - Wschodni Instytut
Naukowy w Przemy�lu, a autorem
warsztatów redaktor Marek Cynkar
z Polskiego Radia w Rzeszowie. Go-
�cili�my Pani¹ Iwonê Sadeck¹ - kon-
sula generalnego USA w Krakowie,
dziennikarzy, delegacje z Sianek
(Ukraina) na czele z Panem Merem,
Pani¹ Burmistrz Miasta Annê Ko-
walsk¹, delegacjê Radnych. W cza-
sie wizyty studyjnej odby³o siê spo-
tkanie z dyrekcj¹, kadr¹ pedago-
giczn¹ i uczniami. Przedstawiono
prezentacje multimedialne: � �Eko
sztafeta pokoleñ� � to program eko-
logiczny realizowany przez szko³ê z
Polsk¹ Fundacj¹ Dzieci i M³odzie¿y
w Warszawie, � �Podkarpacie w no-
wej Europie� � program maj¹cy na
celu przybli¿enie krajów Unii Euro-
pejskiej, � �Matematyka w roli jêzy-
kowego przeka�nika� � nawi¹zanie
wspó³pracy m³odzie¿y z Polski i Nie-
miec. Wzajemna wymiana do�wiad-
czeñ zaowocowa³a nowymi znajomo-
�ciami i dalsz¹ promocj¹ szko³y i
miasta Dynowa.
Przed �wiêtami Bo¿ego Narodze-

nia Dru¿yna Harcerska przekaza³a
w³adzom i mieszkañcom miasta Be-
tlejemskie �wiate³ko Pokoju pod po-
mnikiem Króla W³adys³awa Jagie³-
³y.

(ci¹g dalszy na str. 28)
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Prawid³owe kszta³towanie siê i
rozwój mowy dziecka stanowi pod-
stawê kszta³towania siê i rozwoju
jego osobowo�ci. Dziêki rozumieniu
mowy poznaje ono otaczaj¹cy go
�wiat, dziêki mówieniu jest w sta-
nie wyraziæ swoje uczucia i spostrze-
¿enia. Obok rodziców znaczn¹ rolê
w procesie wychowania odgrywaj¹
nauczyciele. Kszta³towanie siê i roz-
wój mowy ma �cis³y zwi¹zek z roz-
wojem spo³ecznym. Czêste kontak-
ty werbalne dziecka z otoczeniem
przy�pieszaj¹ ten rozwój, doskona-
l¹c wymowê,bogac¹c s³ownictwo,
ucz¹c prawid³owego stosowania za-
sad gramatycznych, w³a�ciwego po-
s³ugiwania siê melodi¹ akcentem i
rytmem mowy, które to sk³adniki
stanowi¹ prawid³owy obraz mowy. W
przypadku zaniedbañ �rodowisko-
wych, braku wzorców do na�ladowa-
nia lub nieprawid³owy wzorzec na-
stêpuje opó�nienie rozwoju lub za-
burzenia mowy dziecka.
Poprawne my�lenie, rozwój spo-

³eczny i prawid³owy rozwój mowy
�wiadcz¹ dojrza³o�ci dziecka do pod-
jêcia nauki szkolnej.
W celu �wiadomego stosowania

æwiczeñ ortofonicznych nale¿y znaæ
normy rozwoju dziecka, by poszcze-
gólne æwiczenia stosowaæ w odpo-
wiednich przedzia³ach wiekowych,
normy rozwoju psychoruchowego
dziecka, by æwiczenia dostosowaæ do
mo¿liwo�ci fizycznych i psychicznych
dziecka,prawid³a poprawnej wymo-

wy, by wymowa dzieci przedszkol-
nych by³a zgodna z normami wspó³-
czesnej polszczyzny. W wieku przed-
szkolnym opiek¹ logopedyczn¹ na-
le¿y obj¹æ wszystkie dzieci, jednak
szczególn¹ uwagê trzeba zwróciæ na
dzieci specjalnej troski i im po�wiê-
ciæ wiêcej uwagi.
Zdaniem nauczycieli przedszkoli

jest prawid³owe kszta³towanie mo-
wy,zapobieganie tym wadom, któ-
rym przyczyn¹ jest wadliwe funkcjo-
nowanie aparatu mownego (np. nie-
prawid³owy oddech, trudno�ci z wy-
dobywaniem g³osu, ma³a sprawno�æ
ruchowa narz¹dów mownych, zabu-
rzony s³uch fonematyczny) oraz nie-
prawid³owy wzór do na�ladowania w
domu (np. wady wymowy rodziców i
opiekunów,nalecia³o�ci gwarowe).
Podczas æwiczeñ ortofonicznych

nale¿y stosowaæ wszystkie elemen-
ty techniki wymowy czyli oddecho-
we, fonacjê, logorytmikê, kszta³ce-
nie s³uchu fonematycznego, gimna-
stykê narz¹dów mownych i artyku-
lacjê ze szczególnym zwróceniem
uwagi na trudno�ci dzieci w takim
stopniu, jakiego wymaga sytuacja.
Wszystkie grupy æwiczeñ ³¹cz¹ siê

ze sob¹ i nale¿y wykonywaæ je rów-
nolegle, tzn. ³¹czyæ np. proste æwi-
czenia oddechowe z prostymi fona-
cyjnymi czy logorytmicznymi, na-
stêpnie przej�æ do ³¹czenia trudniej-
szych æwiczeñ oddechowych z trud-
niejszymi æwiczeniami z innych
grup.

Æwiczenia ortofoniczne nale¿y
rozpoczynaæ ju¿ w najm³odszych gru-
pach przedszkolnych z uwagi na
okres pojawiania siê g³osek i prze-
prowadzaæ je w formie zabawy.1

Æwiczenia te oddzia³uj¹ na psy-
chikê dziecka, powoduj¹ odprê¿enie
umys³owe, budz¹ wiarê we w³asne
si³y
W wyniku osi¹ganych postêpów,

daj¹ lepsze samopoczucie na skutek
mo¿no�ci ³atwiejszego nawi¹zywania
kontaktu werbalnego z otoczeniem,
braku skrêpowania wynikaj¹cego z
nieprawid³owej wymowy, itp.
Nale¿y przeprowadziæ je ze

wszystkimi dzieæmi, zarówno:
� przy prawid³owym rozwoju mowy
jako utrwalenie prawid³owej wy-
mowy,

� przy opó�nionym rozwoju mowy
jako zapobieganie wadom wymo-
wy,

� w przypadku zaburzeñ mowy, by
pomóc logopedzie æwicz¹cemu z
dzieckiem w poradni przy korek-
cie tych zaburzeñ.
Powodzenie æwiczeñ ortofonicz-

nych zale¿y od systematyczno�ci i do-
k³adno�ci ich wykonywania.
W okresie mowy swoistej dzieciê-

cej znajduj¹ siê dzieci przedszkolne
3-7 lat. Wymowa ich nie jest jeszcze
w pe³ni ukszta³towana, wielu g³osek,
które dziecko potrafi wypowiedzieæ
w izolacji czy powtórzyæ w wyrazie,
nie.
Stosuje w rozmowie z kolegami..

Aby opieka nad mow¹ dziecka by³a
�wiadoma, nale¿y przede wszystkim
zdaæ sobie sprawê z mechanizmów
rz¹dz¹cych mow¹.
Do nich nale¿¹:

W Zespole Szkó³ odby³o siê spo-
tkanie noworoczne zorganizowane
przez burmistrza miasta Dynowa
Pani¹ Annê Kowalsk¹. Na uroczy-
sto�æ przyby³o wielu znakomitych
go�ci. Spotkanie poprowadzili na-
uczyciele naszej szko³y. W czasie tej
uroczysto�ci dynowskim przedsiê-
biorcom oraz dzia³aczom spo³eczno-
kulturalnym wrêczono dyplomy
uznania za wk³ad w rozwój Dyno-
wa.
W czasie ferii zimowych nauczy-

ciele wychodz¹c naprzeciw zapotrze-
bowaniu uczniów zorganizowali nie-
odp³atnie wiele zajêæ w czasie wol-
nym. Czynne by³y pracownie inter-

netowe oraz biblioteka multimedial-
na. Dla chêtnych zorganizowano
kurs tañca towarzyskiego oraz kon-
kursy piosenki �Karaoke�. Wielu
uczniów skorzysta³o z dodatkowych
zajêæ dydaktycznych uczêszczaj¹c na
kó³ka przedmiotowe i taneczne. Na-
uczyciele wychowania fizycznego na
sali gimnastycznej i si³owni równie¿
oferowali wiele ciekawych zajêæ
sportowych.
Dyrekcja szko³y ci¹gle czyni sta-

rania o polepszenie warunków i bez-
pieczeñstwa pracy szko³y. W tym
roku wymieniono dachy na budyn-
ku Szko³y Podstawowej i starej sali
gimnastycznej, wymalowano 8 kla-
sopracowni, 3 korytarze, 2 szatnie,
zaizolowano fundamenty kot³owni,

zamontowano wentylacjê kuchni,
wymieniono patelniê elektryczn¹.
£¹czny koszt tych prac to ponad
200.000 z³otych, z czego 130.000 po-
zyskano z MSWiA. Kot³owniê zaizo-
lowano systemem gospodarczym
(bez nak³adów finansowych z bud¿e-
tu szko³y i miasta). Wentylacjê
(12.000 z³) wykonano ze �rodków sto-
³ówki (sklepik). Patelniê (5.000 z³)
zakupiono ze �rodków MOPS-u. Po-
nadto pozyskano 2 nowoczesne pra-
cownie komputerowe oraz bibliote-
kê multimedialn¹. Ponadto z ró¿-
nych programów pozyskano prawie
50.000 z³.

Lucyna Wandas
Zbigniew Walus

(ci¹g dalszy ze str. 27)
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� prawid³owy oddech,
� umiejêtno�æ pos³ugiwania siê g³o-
sem,

� prawid³owe stosowanie elemen-
tów prozodycznych mowy (melo-
dii, akcentu i rytmu),

� zdolno�æ ró¿nicowania d�wiêków
mowy oraz dokonywania analizy
i syntezy s³uchowej,

� umiejêtno�æ obserwowania ru-
chów narz¹dów mownych,

� zdolno�æ wykonywania tych ru-
chów.
Dopiero po uzyskaniu tych umie-

jêtno�ci dziecko jest w stanie rozpo-
cz¹æ naukê mówienia.
Kolejno�æ uruchamiania tych

mechanizmów zwi¹zana jest z roz-
wojem psychofizycznym dziecka i od-
zwierciedla etapy tego rozwoju:
� noworodek æwiczy oddech podczas
snu (miarowy wdech i wydech)
oraz p³aczu (przed³u¿ona faza wy-
dechowa),

� niemowle uczy siê pos³ugiwania
g³osem podczas krzyku, potem w
czasie g³u¿enia,

� niemowlê reaguje na melodiê, ak-
cent i rytm mowy otoczenia i samo
tê melodiê na�laduje,

� podczas gaworzenia dziecko doko-
nuje analizy i syntezy s³uchowej,
a w czasie w³asnych reprodukcji
powtarza te g³oski np. mama, baba;
w tym te¿ czasie dziecko obserwu-
je ruchy narz¹dów mownych,

� osób przemawiaj¹cych do niego i
dziêki temu uczy siê wypowiadaæ
te g³oski, których artykulacja jest
najbardziej widoczna: m, b, p �
uk³ad warg, t, d, l,- uk³ad czubka
jêzyka oraz zêbów i dzi¹se³.
Z czasem dziecko doskonali umie-

jêtno�ci obserwowania i s³yszenia, i
dziêki temu uczy siê mówiæ.
Æwiczenia ortofoniczne nale¿y

rozpoczynaæ ju¿ w najm³odszych gru-
pach przedszkolnych z uwagi na
okres pojawiania siê d�wiêków mo-
wy.Æwiczenia te nale¿y przeprowa-
dzaæ w formie zabawy jako inte-
graln¹ czê�æ wychowania dzieci w
wieku przedszkolnym. Teksty i for-
my zabaw nale¿y dobieraæ tak, by
zwiêkszaj¹c stopieñ trudno�ci przy-
zwyczajaæ dzieci do poprawnego wy-
powiadania siê na co dzieñ.
Æwiczenia ortofoniczne oddzia-

³uj¹ na psychikê dzieci, powoduj¹ od-
prê¿enie umys³owe, budz¹ wiarê we
w³asne si³y w wyniku osi¹ganych
postêpów, daj¹ lepsze samopoczucie
na skutek mo¿no�ci ³atwiejszego
nawi¹zania kontaktu werbalnego z
otoczeniem, braku skrêpowania
wynikaj¹cego z nieprawid³owej wy-
mowy. Æwiczenia ortofoniczne nale-
¿y przeprowadzaæ ze wszystkimi
dzieæmi, zarówno przy prawid³owym
rozwoju mowy, doskonal¹c wymowê
i bogac¹c jego s³ownictwo, ucz¹c pra-
wid³owego pos³ugiwania siê forma-

mi jêzykowymi, uczulaj¹c na ele-
menty prozadyczne mowy, tak¿e
przy opó�nionym rozwoju mowy jako
zapobieganie wadom wymowy, a tak
ze przy zaburzeniach mowy wg za-
leceñ logopedy. Podane æwiczenia
nale¿y przeprowadzaæ systematycz-
nie, dok³adnie i ze zrozumieniem ich
celu: nauki prawid³owej wymowy.
Nad prawid³owym kszta³towaniem
siê i rozwojem mowy dziecka powin-
ni pracowaæ wszyscy domownicy.
Natomiast opieka nad mow¹ dziec-
ka w przedszkolu nie mo¿e ograni-
czaæ siê jedynie do planowanych co
pewien czas, zgodnie z programem,
æwiczeñ ortofonicznych. Na wymo-
wê dzieci nale¿y zwracaæ uwagê pod-
czas swobodnych wypowiedzi dzieci,
przy malowaniu, zabawie czy rozmo-
wie z kolegami. Równie¿ podczas
zabaw ruchowych, nauki piosenek
czy wierszyków nale¿y zwracaæ uwa-
gê nie tylko na aktywny udzia³ dzie-
ci w tych czynno�ciach czy dobrym
opanowaniu pamiêciowym danego
tekstu, a tak¿e na wymowê. Dziêki
znajomo�ci norm rz¹dz¹cych mow¹
dziecka nauczyciele mog¹ w dosko-
na³y sposób spo¿ytkowaæ te utwory
do nauki poprawnej wymowy, no-
wych dla dzieci g³osek i utrwalania
poprawnej wymowy tych, które
dziecko ju¿ opanowa³o.

Lucyna Wandas

L ogopedia to wycho
wanie pod wzglêdem
mowy, a wiêc czu-
wanie nad jej rozwo-

jem, doskonaleniem i po-
praw¹, gdy odchyla siê od
normy. W niniejszym opra-
cowaniu pragnê przedstawiæ funk-
cjonowanie dziecka z wadami wymo-
wy w szkole, sposób organizacji i pro-
wadzenia zajêæ logopedycznych a tak-
¿e wnioski zwi¹zane z kilkuletnim
prowadzeniem tego typu zajêæ.
Na ca³okszta³t rozwoju dziecka i

jego powodzenia w szkole w du¿ej
mierze wp³ywa mowa. Jest ona pod-
staw¹ w nawi¹zywaniu kontaktów
spo³ecznych, stanowi narzêdzie w
zdobywaniu wiedzy, pozwala na wy-
ra¿anie w³asnych s¹dów, uczuæ i
upodobañ.
Zaburzenia i wady wymowy w

znacznym stopniu utrudniaj¹ osi¹-
ganie sukcesów w szkole. Czêsto do
klas pierwszych przychodz¹ dzieci z
du¿ymi brakami w zakresie wyma-
wiania g³osek. O wadach wymowy

mówimy wówczas, gdy odbiega ona
od normy ogólnie przyjêtej w danym
jêzyku. Wady te obejmuj¹ szerok¹
gamê odchyleñ od normy, poczyna-
j¹c od drobnych nieprawid³owo�ci w
realizacji poszczególnych g³osek, a¿
po ciê¿kie wady, które utrudniaj¹
kontakt z otoczeniem.
Najwiêksz¹ grupê wad wymowy

spotykanych wg mnie w szkole, na
etapie nauczania pocz¹tkowego sta-
nowi¹ wady artykulacyjne okre�la-
ne w logopedii mianem � dyslalii.
Dyslalia � to grupa wad wymowy
dotycz¹ca artykujacji. Charaktery-
styczne objawy dyslalii to zastêpo-
wanie trudnych g³osek ³atwymi,
brak danej g³oski, zniekszta³cenia.
Mo¿emy wyró¿niæ trzy rodzaje

dyslalii:

- jednoraka � gdzie tylko jeden fo-
nem jest realizowany odmiennie;

- wieloraka � gdzie kilka fonemów
realizuje siê nieprawid³owo;

- ca³kowita � inaczej alalia, gdzie
wszystkie fonemy (g³oski) s¹ za-
burzone.
W obrêbie dyslalii wyró¿niamy

wszelkiego rodzaju seplenienia, re-
rania, nieprawid³ow¹ wymowê g³o-
sek: k, g, mowê bezd�wiêczn¹.
Seplenienie � to nieprawid³owa

wymowa szeregów: s, z, c, sz, rz, cz,
dz, �, ¿, æ. Najczê�ciej jednak spoty-
kana wad¹ w�ród dzieci jest wada
realizacyjna g³osek: sz, rz, cz, które
s¹ wymawiane jako s, z, c.

(ci¹g dalszy na str. 30)



DYNOWINKA Nr2/12530

Reranie to nieprawid³owa reali-
zacja g³oski �r�. G³oska ta bywa za-
stêpowana przez inne g³oski, np.: l,
j, lub opuszczana. Bezpo�redni¹
przyczyn¹ rerania jest niedostatecz-
na sprawno�æ ruchowa jêzyka.

Mowa bezd�wiêczna polega na
wymawianiu g³osek d�wiêcznych
bezd�wiêcznie czyli bez drgañ wi¹-
zade³ g³osowych, np. woda � foda.
Przyczyn¹ bezd�wiêczno�ci jest zwy-
kle zaburzenie s³uchu fonematycz-
nego, tj. niezró¿nicowanie d�wiêków
o tym samym miejscu artykulacji.

Be³kot to inaczej dyslalia ca³ko-
wita. O wadzie tej mówimy wtedy,
gdy wszystkie lub prawie wszystkie
g³oski s¹ zniekszta³cone lub realizo-
wane zastêpczo.

W swojej pracy logopedycznej pro-
wadzi³am ch³opca, ucznia klasy �O�,
z rozpoznaniem tej wady wymowy
(dyslalia ca³kowita). Ch³opiec unika³
wypowiadania siê, czêsto w czasie
zajêæ milcza³. Dopiero po jakim� cza-
sie zacz¹³ siê odzywaæ, lecz wszyscy
mieli ogromne k³opoty ze zrozumie-
niem jego wymowy. Po rocznych za-
jêciach logopedycznych z ch³opcem
i intensywnej jego pracy w domu wi-
doczne by³y ju¿ wyra�ne efekty.
Mowa ch³opca by³a ju¿ zrozumia³a,
jedynie pozosta³o zastêpowanie g³o-
sek (dwuznaków) oraz g³oska �r�, ale
systematyczne æwiczenia przez trzy
lata, spowodowa³y, ¿e w chwili obec-
nej Pawe³ mówi prawie bezb³êdnie,
chêtnie siê zg³asza i jest bardzo lu-
bianym ch³opcem.

Do najczê�ciej wymienianych
przyczyn dyslalii zalicza siê:
� Zmiany anatomiczne aparatu
artykulacyjnego, czyli:

- nieprawid³owa budowa jêzyka (jê-
zyk zbyt d³ugi, krótki);

- nieprawid³owa budowa podniebie-
nia;

- zniekszta³cenia zgryzu;
- anomalie zêbowe;
- przerost trzeciego migda³ka;
- skrzywienia przegrody nosowej.
� Nieprawid³owe funkcjonowa-
nie narz¹dów mowy:

- niska sprawno�æ jêzyka, warg;
- zak³ócona sprawno�æ praca miê-
�ni napinaj¹cych i przywodz¹cych
wi¹zad³a g³osowe;

- brak pionizacji jêzyka, co prowa-

dzi do wsuwania jêzyka miêdzy
zêby

� Nieprawid³owa budowa i
funkcjonowanie narz¹dów
s³uchu:

- zaburzenia analizy i syntezy s³u-
chowej;

- wybiórcze upo�ledzenie s³uchu;
- obni¿enie s³yszalno�ci (niedo-
s³uch, g³uchota)

- zaburzenia s³uchu fonematyczne-
go.

� Niesprzyjaj¹ce warunki do
uczenia siê mowy, zwi¹zane z
czynnikiem spo³ecznym (wa-
runkowania �rodowiskowe):

- nieprawid³owe wzorce wymowy;
- nieprawid³owa atmosfera, styl wy-
chowania i postawy rodziców.
Pojawienie siê wady wymowy u

dziecka negatywnie wp³ywa na
kszta³towanie siê jego osobowo�ci,
a w szczególno�ci na rozwój jego
kontaktów spo³ecznych i poznawa-
nie �wiata. Dlatego bardzo wa¿ne
jest jak najwcze�niejsze rozpoczêcie
terapii logopedycznej.

Organizacja zajêæ
logopedycznych:

Inicjatywa pracy logopedycznej z
danym dzieckiem prawie w ka¿dym

przypadku wychodzi ode mnie jako
od specjalisty. Na pocz¹tku ka¿dego
roku szkolnego za porozumieniem
dyrektorów szkó³ wszystkie dzieci 6-
letnie s¹ �os³uchiwane� pod wzglê-
dem prawid³owego rozwoju mowy.
Ostateczna jednak decyzja, odno�nie
diagnozy i zastosowania æwiczeñ lo-
gopedycznych nale¿y tylko i wy³¹cz-
nie od rodziców dziecka.
Ka¿dy pierwszy kontakt z dziec-

kiem polega na zdiagnozowaniu za-
burzenia wymowy (karta diagnozy),
przy obecno�ci matki dziecka, która
udziela³a wywiadu odno�nie przebie-
gu ci¹¿y, porodu, rozwoju dziecka
(ewentualnych problemów ze zdro-

wiem i funkcjonowania dziecka w
grupie przedszkolnej). W³a�ciwa dia-
gnoza jest warunkiem prawid³owe-
go przebiegu korekcji.
Postawienie diagnozy nie by³o by

mo¿liwe bez uprzedniego sprawdze-
nia budowy narz¹dów artykulacyj-
nych (jêzyk, podniebienie, wargi,
zgryz), sprawdzenia s³uchu fizyczne-
go, fonematycznego, umiejêtno�ci
ró¿nicowania g³osek, oddychania,
fonacji, tempa mowy. Wynik bada-
nia (diagnoza) wpisywany jest zawsze
do �Karty badania mowy dziecka�,
w której tak¿e s¹ zapisywane æwi-
czenia logopedyczne prowadzone z
dzieckiem w czasie terapii z zazna-
czeniem uzyskiwanych rezultatów.
Po badaniu rodzice zawsze s¹ po-

wiadamiani o rodzaju zaburzenia
mowy u dziecka a je¿eli zachodzi³a
potrzeba s¹ motywowani do podjê-
cia dodatkowych badañ jak: (inteli-
gencja, s³uch, ortodonta, foniatra).
Po ka¿dorazowych æwiczeniach ro-
dzicom dziecka przekazujê dok³ad-
ne wskazówki do pracy z dzieckiem
w domu. W znacznej mierze od sto-
sowania siê do tych zaleceñ zale¿a³y
efekty terapii logopedycznej. Rodzi-
ce maj¹ za zadanie utrwalenie z
dzieckiem zadanego materia³u, gdy¿
tylko wtedy, gdy materia³ ten jest

dobrze utrwalony,
mo¿na przej�æ do na-
stêpnego etapu æwi-
czeñ.
W zale¿no�ci od

postawionej diagno-
zy, wieku i miejsca
zamieszkania dzieci
uczêszczaj¹ na zajê-
cia � 1 raz na dwa ty-
godnie (dzieci do-
je¿d¿aj¹ce), 2xtygo-
dniowo (dzieci miej-
scowe) na wyzna-
czon¹ godzinê.

Zajêcia logopedyczne odbywaj¹
siê w gabinecie logopedycznym
mieszcz¹cym siê w Zespole Szkó³ nr
2 w Harcie.

Postêpowanie
terapeutyczne:

Terapiê zaburzeñ mowy w ka¿-
dym przypadku prowadzê indywidu-
alnie (w obecno�ci rodzica).
Æwiczenia obejmuj¹:

- pracê nad bogaceniem s³ownika
dziecka (biernego i czynnego).

- pracê nad stymulacj¹ �wiadomo-
�ci jêzykowej, m.in. kszta³ceniem
form gramatycznych.

(ci¹g dalszy ze str. 29)
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- pracê nad korygowaniem wymo-
wy (zaburzeñ artykulacyjnych).

Terapia ka¿dego przypadku sk³a-
da³a siê z trzech zasadniczych eta-
pów:
1. etap przygotowawczy;
2. etap wywo³ania prawid³owego
wzorca artykulacyjnego danej g³o-
ski;

3. etap utrwalenia tego wzorca w ci¹-
gu mownym (doprowadzenie
przez systematyczne æwiczenia do
spontanicznej mowy dziecka).

����������Etap przygotowawczy: polega
na znalezieniu przyczyny i próbie
usuniêcia wady wymowy: np. rozpo-
znanie, czy przyczyn¹ wad wymowy
jest wada zgryzu, rozszczep lub nie-
sprawne narz¹dy artykulacyjne. Na
tym etapie zawsze jako logopeda sta-
wiam sobie pytanie- dlaczego dziec-
ko �le mówi?

����������Etap wywo³ania prawid³owe-
go wzorca artykulacyjnego da-
nej g³oski:
- metody mechaniczne;
- metody fonetyczne;
- metody mechaniczno-fonetyczne.
Metody mechaniczne to takie

przy których artykulacjê uzyskuje
siê w wyniku mechanicznego u³o¿e-
nia narz¹dów mowy, przez na�lado-
wanie widocznych artykulacji (wyko-
rzystanie lusterka). Przy tych me-
todach istotn¹ rolê odgrywa s³uch i
wzrok.
Metody fonetyczne � æwiczenia

rozpoczynaj¹ siê od g³oski, która jest
prawid³owo artyku³owana, a z æwi-
czon¹ ma pewne cechy wspólne.
Metody mechaniczno-fonetyczne

polegaj¹ na tym, ¿e np. przy wywo-
³ywaniu g³oski �k� palcem dziecka
przytrzymujemy jêzyk na dole jamy
ustnej i próbujemy powiedzieæ �t�.

����������Etap utrwalania g³oski: na tym
etapie pracê z dzieckiem prowadzê
na tekstach mówionych a nie pisa-
nych, uczê mowy potocznej a nie
scenicznej. Materia³ zawsze jest do-
brany do mo¿liwo�ci i wieku dziec-
ka.
W trakcie æwiczeñ logopedycz-

nych w nauczaniu prawid³owej ar-
tykulacji uwzglêdniany jest zawsze
ustalony sposób postêpowania, któ-
ry obejmuje:
- æwiczenia usprawniaj¹ce motory-
kê narz¹dów mowy (jêzyka, warg,
podniebienia, ¿uchwy);

- æwiczenia s³uchowe w ró¿nicowa-

niu poprawnego i zaburzonego
brzmienia;

- æwiczenia polegaj¹ce na ustawie-
niu narz¹dów mowy dla uzyska-
nia prawid³owego brzmienia (przy
pomocy mechanicznej, np. szpa-
tu³k¹, palcem);

- æwiczenia wykonywane pod kon-
trol¹ wzrokow¹ (lustro), kineste-
tyczn¹, (dotykiem) i s³uchow¹;

- æwiczenia usprawniaj¹ce wymowê
wyæwiczonych g³osek w izolacji, w
sylabie, w wyrazie, w zdaniu, w
mowie spontanicznej.
W æwiczeniach zawsze uwzglêd-

niam zasadê stopniowania trudno�ci
w doborze jako�ci, ilo�ci g³osek i tek-
stów do æwiczeñ oraz zasadê pogl¹-
dowo�ci (dobór dla dziecka interesu-
j¹cych pomocy dydaktycznych).

Æwiczenia z dzieæmi j¹kaj¹cymi
siê obejmuj¹ trzy zasadnicze ele-
menty:
- prawid³owe oddychanie;
- rozlu�nianie napiêcia miê�niowe-
go narz¹dów mowy poprzez relaks
i psychoterapiê;

- regulacjê tempa i rytmu mowy
(echokorekcja).
Bior¹c pod uwagê kilkuletni¹ pra-

cê z dzieæmi z wadami wymowy
mogê stwierdziæ, ¿e najwiêkszy pro-
cent wystêpuj¹cych wad wymowy
stanowi¹ dzieci nieprawid³owo reali-
zuj¹ce dwuznaki, czyli: sz, rz, cz,
zamieniaj¹c je najczê�ciej na: s, z, c
np.: sko³a, zeka, capka (dyslalia).

Nastêpn¹ grupê stanowi¹ dzieci
z brakiem d�wiêczno�ci w realizacji
g³osek d�wiêcznych (zaburzenia s³u-
chu fonematycznego) np.:
- brak g³osek d�wiêcznych: b, d, g,
w, z, ¿, jak: zeszyt-seszyt, dama-
tama, bu³ka-pu³ka, góry-kury.

- mylenie g³osek dzwiêkopodob-
nych.

- du¿e trudno�ci w pisowni powy¿-
szych g³osek.

Kolejny, dosyæ czêsty procent wystê-
puj¹cych wad to:
����� wadliwe wymawianie g³osek: r
(dziecko opuszcza ten d�wiêk, wy-
mawia gard³owo, zamienia na l, j
- reranie);

����� wadliwe wymawianie g³oski: k, g
(dziecko zamienia te g³oski na: t,
d lub opuszcza);

����� opó�nienie rozwoju s³owno-pojê-
ciowego: (dziecko ma ubogi s³ow-
nik, mówi ma³o i trudno nawi¹-
zuje kontakt s³owny, buduje zda-
nia niepe³ne i niegramatyczne,

nie rozumie wielu pojêæ, jest nie-
�mia³e i zahamowane);

����� j¹kanie funkcjonalne wynikaj¹ce z
ró¿nych przyczyn, objawiaj¹ce siê:

- powtarzaniem sylab, wyrazów;
- napiêciem miê�niowym, zahamo-
waniem wypowiedzi;

- oddechem krótkim, zatrzymanym
lub przerywanym;

- wspó³ruchami miê�ni twarzy,
szyi, r¹k, nóg;

- podnieceniem emocjonalnym, po-
ceniem siê, czerwienieniem.
Wiêkszo�æ dzieci bardzo chêtnie

uczêszcza na æwiczenia logopedycz-
ne. Staram siê ka¿de zajêcia uroz-
maicaæ ciekawymi zabawami, które
zapobiegaj¹ znu¿eniu przy monoton-
nych æwiczeniach logopedycznych.
Efekty pracy zawsze zale¿¹ od g³ê-
boko�ci zaburzeñ oraz intensywno-
�ci pracy z rodzicami w domu.
Najwiêkszym problemem jest te-

rapia dzieci j¹kaj¹cych siê, gdy¿ za-
burzenie to zwane schizofreni¹
mowy, jest bardzo trudne do pracy
korekcyjnej. Zaburzenie to, to nic
innego jak objaw nerwicy dziecka, a
warunki szkolne stanowi¹ czynnik
sprzyjaj¹cy nasilaniu siê j¹kania.
Sk³adaj¹ siê na nie: stany napiêcia
nerwowego, przeci¹¿enia nauk¹,
kpiny kolegów, lêk przed stopniami.
J¹kanie wykazuje tendencje do na-
wrotów w sytuacjach nasilaj¹cych
siê trudno�ci w nauce oraz gdy nie
tylko szko³a, ale i dom staj¹ siê �ró-
d³em napiêæ nerwicogennych.
Argumentem przemawiaj¹cym

za prowadzeniem terapii wad wymo-
wy jest fakt, ¿e liczba dzieci wyma-
gaj¹cych terapii logopedycznej jest
wci¹¿ du¿a. Nie wszystkie jednak
dzieci maj¹ce ten problem korzy-
staj¹ z tego typu pomocy, gdy¿ ro-
dzice czêsto t³umacz¹ sobie, ¿e ich
dziecko kiedy� z tego wyro�nie. Jest
to poniek¹d prawd¹, gdy¿ z czasem
gdy dziecko dorasta, jego mowa tak-
¿e siê rozwija. Jednak nale¿y pamiê-
taæ, ¿e w przypadku dziecka kiedy
rozwój mowy jest opó�niony i nie
realizuje ono prawid³owo g³osek,
wówczas ma ogromne problemy w
pisaniu i czytaniu, co zniechêca go
do dalszej nauki i pracy. Dlatego
uwa¿am a zarazem uczulam rodzi-
ców, i¿ wczesne rozpoznanie i dobrze
prowadzone zajêcia korekcyjne
mog¹ wyrównaæ defekty rozwojowe
i nie dopu�ciæ do niepowodzeñ w
nauce szkolnej.

Opracowa³a:
pedagog-logopeda

Gra¿yna Py�
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Skwar niemi³osiernie dawa³ mu
siê we znaki. T³ok placu targowego po-
têgowa³ zdenerwowanie i zagubienie.
Od czasu interwencji Amerykan nic
ju¿ nie by³o takie jak dawniej. Dra-
stycznie zmniejszy³a siê ilo�æ ¿ywno-
�ci, gdy¿ niemal ca³e zapasy zabie-
raj¹ ¿o³nierze misji stabilizacyjnej.
To, co zostaje, jest drogie i bardzo
trudno cokolwiek dostaæ.
Widaæ taka jest cena wolno�ci. Nie

by³ przeciwnikiem interwencji USA i
obalenia dyktatury, ale nie by³ te¿ jej
zagorza³ym zwolennikiem. Po prostu
przyjmowa³ los bez zbêdnego narze-
kania. Wiedzia³, ¿e nic nie mo¿e zmie-
niæ. Irak jest bogatym krajem, zasob-
nym w ropê naftow¹, i nikt nie wy-
drze Ameryce zdobyczy. Zupe³nie nie
rozumia³ tych wszystkich fundamen-
talistów wysadzaj¹cych siê w powie-
trze, próbuj¹cych w ten sposób prze-
pêdziæ naje�d�cê. Owszem, by³ muzu³-
maninem, ale nie mia³ zamiaru gi-
n¹æ za wiarê. Jak szalonym trzeba byæ,
by zabiæ tylu niewinnych ludzi?
Sytuacja by³a trudna, ale nie bez-

nadziejna. Brakowa³o pracy. Kilka dni
temu zakoñczy³ odbudowê szko³y
zniszczonej podczas walk i obecnie by³
bezrobotnym. Jedzenie by³o coraz
dro¿sze, a wolnych etatów jak na le-
karstwo. Wiêkszo�æ inwestycji wyko-
nywa³y du¿e konsorcja z Europy i
Ameryki, w których nie by³o miejsca
dla rodzimych Irakijczyków.
Ju¿ od dawna rozwa¿a³ my�l wst¹-

pienia do policji. Oczywi�cie nie po-
wiedzia³ o tym ¿onie. Posada policjan-
ta by³a dobrze p³atna i móg³by wresz-
cie wyj�æ na prost¹. Ale nios³a ze sob¹
ryzyko. Te �wiry wysadzaj¹ siê w po-
wietrze przed komisariatami, by w ten
sposób ukaraæ Irakijczyków za wspó³-

Zaparkowa³ samochód tu¿ przy dro-
dze - mo¿e akurat bêdzie przeje¿d¿a³
têdy jaki� patrol. Stary, poobdziera-
ny Ford ze zgrzytem zatrzyma³ siê na
poboczu. Wygl¹da³ jak wiêkszo�æ sa-
mochodów je¿d¿¹cych po Bagdadzie.
Kiedy� bia³a karoseria szczerzy³a siê
szyderczo odpryskami lakieru, pod
którymi kry³a siê rdza. Silnik diesla
niemi³osiernie wyrzuca³ w powietrze
chmury czarnych spalin. Shaban by³
pewien, ¿e takie auto nie bêdzie zwra-
caæ niczyjej uwagi.
Czas przyst¹piæ do dzie³a. Na rogu

placu, w umówionym miejscu ujrza³
wysok¹ dziewczynê z plecakiem.
Wszystko zgodnie z planem.
Jako fundamentalista mia³ we-

wnêtrzn¹ potrzebê uczestnictwa w
D¿ihadzie � jedynej skutecznej broni
przeciwko tym kapitalistycznym �wi-
niom. Na Allacha, �wiêta Wojna to
wielki dar, to Rêka Boga ka¿¹ca wro-
gów.
- Ju¿ nied³ugo ujrzê bramy raju �

powiedzia³ sam do siebie.

* * *

Gazi wchodzi³ w³a�nie w ulicê wio-
d¹c¹ na przedmie�cia, gdy spotka³
Khana - znajomego z budowy.
- Cze�æ Gazi, co s³ychaæ?
- Kiepsko, pieniêdzy coraz mniej,

a jedzenie coraz dro¿sze. Rozgl¹dam
siê za jak¹� prac¹.
- To tak jak ja. S³ysza³em, ¿e na

placu przyjmuj¹ robotników na budo-
wê.
- Niemo¿liwe, w³a�nie stamt¹d

wracam i nie by³o ¿adnych ofert.
- Znajomy mi mówi³, ¿e nie�le

p³ac¹, wiêc idê zobaczyæ. Mo¿e siê za-
bierzesz ze mn¹?
- Jasne, w dzisiejszych czasach

ka¿dy pieni¹dz siê liczy.
Skierowa³ siê z powrotem w stro-

nê targowiska. Mo¿e oprócz zakupów

Z g³êbi serca

Kolejny rok bez Ciebie mija mi
kolejna rozpacz, uwierz mi
go³êbie w sadzie pogubi³y siê
czy wiesz, jak mi tu jest �le?

Ostatnia jesieñ to by³a, ostatni list,
ostatni jab³oni dziki smak
ostatni raz tuli³am tutaj ciê,
twój list ostatni, z którym dzisiaj �piê.

pracê z naje�d�c¹. Sara na pewno nie
poradzi sobie z wychowaniem dzieci
bez niego.
Tak rozmy�laj¹c Gazi dotar³ wresz-

cie do koñca kolejki i zrobi³ drobne za-
kupy � 2 chleby, konserwa miêsna i
kilka owoców dla dzieci. Na wiêcej nie
by³o go staæ. Podziêkowa³ sprzedawcy
i skierowa³ siê w stronê ulicy. Na za-
kupy straci³ prawie pó³ godziny i a¿
wzdryga³ siê na my�l powrotu na pie-
chotê do domu. Jeszcze ten piekielny
upa³. Stara³ siê nie korzystaæ z �rod-
ków komunikacji miejskiej. By³y dro-
gie i niebezpieczne.

* * *

Plac targowy to doskona³e miejsce
na zamach. Dlaczego ci idioci nie na-
uczyli siê jeszcze, by unikaæ du¿ych
zbiorowisk ludzkich? Widaæ taka ju¿
ich natura, ¿e wszystko musz¹ za³a-
twiaæ chmar¹, zakrzykuj¹c siê nawza-
jem.
Shaban od zawsze by³ inny. Nie

lubi³ t³oku, wola³ oddawaæ siê samot-
nym rozmy�laniom. Te przemy�lenia
przyczyni³y siê do jego wst¹pienia w
irack¹ komórkê al Kaidy. Wiedzia³, ¿e
precyzyjne dzia³anie jednostki jest
nieraz skuteczniejsze od poczynañ se-
tek ludzi. Najwa¿niejsze jest uderze-
nie w s³aby punkt, tam, gdzie najbar-
dziej zaboli. A wszyscy kapitali�ci
maj¹ s³abo�æ do gin¹cych niewinnie
cywilów.
Amerykan trzeba przepêdziæ z na-

szej ojczyzny. To przez nich ¿yje siê
nam coraz gorzej. Bezczelnie depcz¹
nasz¹ ziemiê swoimi wojskowymi bu-
ciorami. S¹ niewierni, a to ju¿ wystar-
czaj¹cy argument, by wyr¿n¹æ ich do
nogi.

Uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie prezentuj¹ swoj¹ twórczo�æ.

Na opuszczonym, zachmurzonym niebie
go³êbie wci¹¿ szukaj¹ ciebie
zak³amany ¿al
Ty wiesz, ¿e to jest to miejsce, pora i godzina,
¿e to jest pamiêæ, co nie zapomina.

Powiedz tym go³êbiom w niebie,
¿eby przesta³y szukaæ ciebie
tam, w sadzie, w rogu grusza �pi,
to ona dzi� opowie bajkê mi.

Aleksandra Ksi¹¿ek,
klasa I c, LO Dynów.
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przyniesie dzisiaj Sarze wspania³¹
wiadomo�æ? Ju¿ nie raz pracowa³ na
budowie i mia³ spore do�wiadczenie.
Poza tym lubi³ tê pracê.
Weszli na plac i zaczêli rozgl¹daæ

siê za rzekomym pracodawc¹.
- Tam co� siê dzieje � powiedzia³

Khan � Widzisz tych wszystkich lu-
dzi t³ocz¹cych siê wokó³ bia³ego For-
da? To na pewno ten kierownik. Po-
dejd�my bli¿ej.
W miarê, jak zbli¿ali siê do t³u-

mu s³yszeli wyra�niej s³owa podeks-
cytowanego mê¿czyzny, stoj¹cego na
masce samochodu. By³ on niewysoki,
podobny do innych Irakijczyków. Jed-
nak jego schludne ubranie �wiadczy-
³o o zamo¿no�ci. Jedn¹ rêkê trzyma³
w kieszeni spodni.
- Pan, którego reprezentujê posia-

da liczne budynki i wielu pracowni-
ków. Pos³a³ mnie dzisiaj, bym zebra³
wszystkich chêtnych do pomocy w
wielkim dziele, którego siê podj¹³.
Praca jest trudna i wymaga wyrze-
czeñ, ale wynagrodzenie jest ogrom-
ne. Razem poka¿emy, ¿e nie potrze-
bujemy nikogo obcego do ¿ycia w na-
szym ukochanym kraju wed³ug naszej
religii�
Rzuci³ krótkie spojrzenie w stro-

nê naro¿nika placu. Gaziemu nie po-
doba³ siê ten cz³owiek. Co� by³o nie
tak w jego oczach, mowie, postawie. I
ta rêka w kieszeni�
- Chod�my st¹d � szepn¹³ do Kha-

na.
Nagle dotychczas spokojnie prze-

mawiaj¹cy mê¿czyzna wyrzuci³ z sie-
bie przera�liwy okrzyk � ALLACH
AKBAR!
Pó�niej by³ ju¿ tylko og³uszaj¹cy

huk, kula ognia, przeszywaj¹cy ból. I
ciemno�æ�

* * *

Wiedzia³a, co bêdzie dalej. Nie zro-
bi³y na niej wra¿enia widok wybuchu
i krzyki rannych. Shaban dobrze wy-
wi¹za³ siê ze swojej czê�ci zadania.
Zabi³ 40, mo¿e 50 osób, g³ównie mê¿-
czyzn.
W pierwszym odruchu ludzie, któ-

rzy nie ucierpieli w eksplozji zaczêli
chaotycznie uciekaæ. ¯a³osne, jak
³atwo mo¿na zburzyæ ich spokojny
tryb ¿ycia. Jeszcze przed chwil¹ tar-
gowali siê zawziêcie ze sprzedawca-
mi o ka¿dy drobiazg, a teraz próbuj¹
wyrwaæ siê z objêæ �mierci.
Wróc¹. Gdy tylko przebrzmi huk

wybuchu przywiedzie ich tu ciekawo�æ
lub poszukiwanie bliskich. Powróc¹ na

swoj¹ zgubê. Ju¿ zauwa¿y³a pierw-
szych gapiów. Porzucili swoje zajêcia,
by zobaczyæ zniszczenie i �mieræ. Za-
stanawiaj¹ce, jak bardzo ludzi inte-
resuje tamten �wiat, do jakiego stop-
nia s¹ w stanie siê posun¹æ, by zba-
daæ tajemnicê umierania.
Nie mia³a czasu na rozmy�lania.

Poprawi³a plecak i w³o¿y³a rêkê do kie-
szeni spodni. Nied³ugo zjawi siê tu
wojsko i policja. Musi dotrzeæ do wra-
ku przed nimi. Je�li siê spó�ni od-
grodz¹ ca³y teren i jej zadanie nie zo-
stanie w pe³ni wykonane. A ona nie
mo¿e zawie�æ. Nie mo¿e�

* * *
Aibak by³ m³odym sanitariuszem.

Zaraz po szkole medycznej poszed³ na
praktyki do pogotowia i tam dosta³
sta³¹ posadê. Kocha³ to, co robi³, po-
maganie ludziom by³o jego powo³a-
niem.
Za³atwia³ w³a�nie papierkow¹ ro-

botê, gdy w radiu us³ysza³ informacjê
o zamachu. Szybko zabra³ torbê le-
karsk¹ i wskoczy³ wraz z innym sani-
tariuszem do karetki.
- Przeklêci terrory�ci. � zakl¹³ kie-

rowca � O tej porze by³o tam na pew-
no wiele matek z dzieæmi. Jakim
zwierzêciem trzeba byæ, by to wyko-
rzystaæ?
Karetka szybko mknê³a przez

miasto. Do placu by³o niedaleko, wiêc
dotarli tam jako jedni z pierwszych.
To, co zastali, przeros³o ich naj�miel-
sze oczekiwania.
Osmolony wrak samochodu p³on¹³,

wokó³ le¿a³y zwêglone zw³oki. Ofiara-
mi padli g³ównie mê¿czy�ni, ale by³y
równie¿ cia³a kobiet i dzieci. Zakrwa-
wione koñczyny poodrywane od kor-
pusów rozrzucone by³y w promieniu
kilkunastu metrów. Wokó³ wi³o siê z
bólu wielu rannych.W budynkach ota-
czaj¹cych targowisko wylecia³y
wszystkie szyby, co �wiadczyæ mog³o
o olbrzymiej sile wybuchu.
Samochód zatrzyma³ siê z piskiem

opon tu¿ przy pierwszych rannych.
Aibak szybko przyst¹pi³ do pracy. Jak
na swój m³ody wiek ju¿ nie raz wi-
dzia³ podobne sceny. ¯ycie nie oszczê-
dza³o go � najpierw ustrój zabra³ mu
m³odo�æ, teraz zabiera³ mu cz³owie-
czeñstwo.
Nie by³ z nikim zwi¹zany. Nie mia³

czasu nami³o�æ, ¿onê, dzieci. Jego pra-
ca by³a zbyt mêcz¹ca i straszna by
obarczaæ jej problemami najbli¿szych.
W oddali s³ychaæ by³o coraz g³o-

�niej syreny policyjne. Nadci¹ga ka-

waleria � pomy�la³ z ironi¹ � dlacze-
go jak zwykle po fakcie? Wokó³ roi³o
siê ju¿ od sanitariuszy i lekarzy.
Wtem jego wzrok przyku³a postaæ

wysokiej kobiety przechodz¹cej tu¿
obok. W jej zachowaniu by³o co� dziw-
nego. Nie by³a ranna, nie lamentowa-
³a, nie szuka³a bliskich. Wrêcz prze-
ciwnie, sz³a z niebywa³ym spokojem
w stronê dogasaj¹cego wraku. W tym
momencie ona równie¿ popatrzy³a na
niego i u�miechnê³a siê ³agodnie. Jed-
nak w jej spojrzeniu by³o co� dziwne-
go, jaki� niebywa³y smutek, ale i p³o-
mieñ. Odwróci³a siê i pobieg³a w stro-
nê wraku.
Wmiesza³a siê miedzy ludzi i zni-

k³a mu z oczu. Nagle ogarnê³a go fala
ciep³a i og³uszy³ huk eksplozji. Nie-
bywa³y ból przeszy³ ca³e jego cia³o.
Le¿a³ na ziemi. Nie móg³ siê ru-

szyæ. Wiedzia³, ¿e umiera.

* * *

- Terrory�ci znów dali o sobie znaæ.
W zamachu w centrum Bagdadu po-
nios³o �mieræ ponad 130 Irakijczyków,
a ponad 200 jest rannych. Byli to
g³ównie cywile robi¹cy zakupy. WBag-
dadzie jest nasz specjalny wys³annik.
Witaj Piotrze, powiedz nam, co w³a-
�ciwie siê wydarzy³o?
- Dobry wieczór. W Bagdadzie do-

sz³o dzi� do jednego z najkrwawszych
zamachów terrorystycznych od czasu
zakoñczenia wojny. Na plac targowy
podjecha³ samochód, jego kierowca ofe-
rowa³ dobrze p³atn¹ pracê. Gdy ludzie
podeszli dosz³o do eksplozji. Na miej-
scu zginê³o ponad 50 osób. Jednak
wiêkszy dramat rozegra³ siê pó�niej.
Gdy s³u¿by medyczne przyby³y udzie-
laæ pomocy rannym dosz³o do kolej-
nej eksplozji, która zabi³a ponad 80
osób. Eksperci twierdz¹, ¿e terrory-
�ci musieli u¿yæ bardzo silnego ma-
teria³u wybuchowego, prawdopodobnie
C4. Sk¹d dysponuj¹ tego rodzaju bro-
ni¹, nie wiadomo.
Do zamachu przyzna³a siê iracka

komórka al Kaidy. W opublikowanym
o�wiadczeniu terrory�ci zapowiedzie-
li rozpoczêcie nowej serii zamachów
samobójczych, które maj¹ byæ zemst¹
za ofensywê wojsk amerykañskich i
irackich w Tal Afar. � Zemsta za na-
szych sunnickich braci ju¿ siê rozpo-
czê³a � napisano w o�wiadczeniu�

Damian Zelwach
kl Ia L.O Dynów
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Oto jest nasz dzieñ codzienny

Szkolna rzeczywisto�æ wype³niona
jest przede wszystkim prac¹ dydak-
tyczn¹, za� na jej efekty spogl¹daæmo¿-
na z satysfakcj¹. Uczniowie o sprecy-
zowanych zainteresowaniach bior¹
udzia³ w olimpiadach przedmiotowych.
Najwiêkszy dot¹d sukces
odniós³Micha³ B³otnicki
z klasy II a (klasy informa-
tycznej, tym wiêksze gra-
tulacje za szerokie spek-
trum zainteresowañ), któ-
ry zakwalifikowa³ siê do
etapuwojewódzkiego Olimpiady Biolo-
gicznej. Spo�ród 132 osób Micha³ zna-
laz³ siê w pierwszej dziesi¹tce. Po ust-
nej czê�ci egzaminu uplasowa³ siê na
czwartymmiejscu. Udzia³ w kolejnym
etapie zmagañ uzale¿niony jest od de-
cyzji Komitetu G³ównego. Z podobn¹
liczb¹ uczestników przysz³o siê zma-
gaæ trójce uczniów bior¹cych udzia³ w
Olimpiadzie Ochrony �rodowiska.Ma-
teusz G³adysz (Ia) oraz Marcin Li-
gnowski (IIIa) znale�li siê w grupie
10 najlepszych uczniów i uczestniczyli
w etapie ustnym.Nie zabrak³o uczniów
naszej szko³y w II etapie Olimpiady
Ekologicznej. S¹ to :JoannaG³adysz
(IIId),KatarzynaKijowska (IIIa),Ma-
teusz G³adysz (Ia). Po³¹czenie mi³ego
z po¿ytecznym da³o znakomite efekty
w konkursie �Ro�liny mojego lasu�or-
ganizowanym przez Nadle�nictwo w
Dynowie. Trzy kolejne miejsca na po-
diumzajê³y:AgnieszkaSzybiak(IIIa),
AnnaKmiotek (IId),KamilaKo�mi-
der (IIIc). Przygotowa-
niem wszystkich wymie-
nionych uczniów zajê³a
siê p. Maria Kuszek. Za-
interesowani histori¹
mielimo¿liwo�æ zaprezen-
towania swojej wiedzy na
Okrêgowej Olimpiadzie
WiedzyHistorycznej:Ma-
teusz £uczyk (IIIc) oraz
Mateusz Ryba (IIIa).
Naukowy �mecenat� spra-
wowali p.Mariusz Choma
i p. M. Jurasiñski.
Na aktualno�ci nie

traci równie¿ zdobywanie
wiedzy o Unii Europej-
skiej. W okrêgowym eta-
pie organizowanym pod

patronatemUniwersytetuSzczeciñskie-
go uczestniczyli:PiotrKwasi¿ur (IIc),
Mateusz £uczyk (IIIc). W olimpia-
dzie na takim samym szczeblu pod
auspicjami Wy¿szej Szko³y Humani-
stycznej w Pu³tusku popisywali siê
swoja wiedz¹: Piotr Kwasi¿ur (IIc),
Mateusz£uczyk (IIIc), IreneuszUla-
nowski (Ic). Umiejêtno�ciami nie tyl-
ko w tym zakresie pochwalili siê nasi
uczniowie podczasWojewódzkiegoKon-
kursu �M³odzie¿ wUnii Europejskiej�.
Spo�ród 35 szkó³ województwa podkar-
packiego bior¹cych udzia³ w elimina-

cjach dru¿yna naszej szko³y w sk³adzie:
Aleksander Duda (Ia), Mateusz
£uczyk (IIIc),IreneuszUlanowski (Ic)
wywalczy³a 5 lokatê, natomiastEdyta
Kara� (Ib) otrzyma³a nagrodê za naj-
lepsz¹ pracê plastyczn¹. Nad ca³o�ci¹
powy¿szychdzia³añ czuwa³a p.EwaHa-
dam.
Do rywalizacji w s³ynnej �Lidze

Paryskiej� przyst¹pi³y �têgie� matema-
tyczne g³owy: Mateusz G³adysz (Ia)
orazBart³omiej S³ota (Ia). O poziom
tej¿e wiedzy zadba³ p. Zbigniew Tesz-
nar.
�Dekalog o nauczaniu Jana Paw³a

II� jest motywem przewodnim XVI
Olimpiady z Teologii Katolickiej.Ks.
Jacek £uc pracuje z uczniami, którzy
zakwalifikowali siê do etapuwojewódz-
kiego.S¹ to:£ukasz Baran (Ib),Aga-
ta Stadnik (Ib),Maciej Toczek (Ic).
30 uczniów spe³nia wymagania wa-

runkuj¹ce uzyskanie �wiadectwa z wy-
ró¿nieniem, 11 uzyska³o �redni¹ ocen

5,0 i wiêcej:Katarzyna Lubiñska - 5,
22 /KatarzynaKijowska - 5,20 /Mi-
cha³B³otnicki - 5,18 /AgnieszkaNie-
miec - 5,18 / Marcin Sieñko - 5,13/
Krzysztof£ach- 5,11/PaulinaBaran
- 5,0 / Lidia Bartoñ - 5,0 / Bartosz
Domin - 5,0 / Ewelina Kula - 5,0 /
Magdalena Papiernik - 5,0 / Iwona
Szpiech - 5,0.

I je¿eli spontaniczna to rzecz... i
je¿eli naturalna to rzecz

Tak mo¿na podsumowaæ ca³o-

kszta³t dzia³alno�ci artystycznej w
naszej szkole. Uczniowie utalentowa-
ni chêtnie podejmuj¹ wszelkie wyzwa-
nia; uczestnicz¹ w konkursach oraz
u�wietniaj¹ swoimi wystêpami ró¿ne
uroczysto�ci. O naturalnej spontanicz-
no�ci popartej artystycznymi uzdolnie-
niami mo¿na �mia³o powiedzieæ w
przypadkuMateuszaMikosia (IIIa).
Pod opiek¹ p.Katarzyny K³y¿ przygo-
towa³ siê do udzia³u w XV Podkarpac-
kim Konkursie Poezji Religijnej � Sê-
dziszów 2005. Repertuar Przegl¹du
stanowi³y utwory Karola Wojty³y. W
poszczególnych przes³uchaniach wziê-
³o udzia³ ponad czterystu uczniów
szkó³ �rednich i studentów. Mateusz
zaj¹³ I miejsce na etapie rejonowym,
natomiast w konkursie fina³owym
uplasowa³ siê namiejscu drugim. Kon-
kursowe utwory zaprezentowane zo-
sta³y 27 stycznia 2006 na koncercie
laureatów w sali widowiskowej Woje-
wódzkiegoDomuKulturywRzeszowie.
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Sukcesami w tym konkursie mog¹ po-
chwaliæ siê tak¿e pozostali uczestni-
cy:Jolanta Nowak (IIId) - zakwalifi-
kowa³a siê do udzia³u w finale,Mag-
dalenaPapiernik (IId),TomaszKu-
rzyd³o (IIb), Magdalena Noch (Ic)
otrzymali wyró¿nienia.Uczniowie pra-
cowali pod opiek¹ p. E. Klaczak-£ach
oraz p. J.Kocaj. W lokalnym Konkur-
sie Poezji Patriotycznej uczestniczy³a
du¿a grupa uczniów, za� ich talent
prze³o¿y³ siê na najwy¿szemiejsca:Ju-
styna Bieñko (Id) pod opiek¹ p. dy-
rektor M. Radoñ, Jolanta Nowak
(IIId) - p. E. Klaczak £ach,Mateusz
Miko� � p. K. K³y¿.
Zapracowany Hans nie obchodzi

�wi¹t Bo¿ego Narodzenia, jest zdegu-
stowany ichkomercyjnymcharakterem,
za� Anio³ przywo³uje obrazy dawnej
�wi¹tecznej szczê�liwo�ci. Je�li dodaæ,
¿e scenki przeplatane s¹ kolêdami, a
wszystko wykonywane jest w jêzyku
niemieckim, uzyskamy wyobra¿enie o
tym, co wydarzy³o siê za spraw¹
uczniów naszej szko³y uczestnicz¹cych
w IV edycji Konkursu Kolêd i Zwycza-
jóww krajach niemieckojêzycznych.W
przegl¹dzie organizowanym przez II
LiceumOgólnokszta³c¹ce w Rzeszowie
zachwyt szczególny wzbudzi³a kreacja
MateuszMikosia oraz walory wokal-
ne pozosta³ych cz³onków zespo³u, który
tworzyli:MartaHus (IIa),Krzysztof
Kapu�ciñski (IIa),El¿bietaKuc (Ic),
JolantaNowak (IIId),MagdalenaPa-
piernik (IId),BeataPa�ciak(Ia). Jury
przyzna³o naszemu zespo³owi I miej-
sce, które otrzymali�my ju¿ po raz
czwartywhistorii tego przegl¹du. Przy-
gotowaniem uczniów zajê³y siê p. B.
Trzyna oraz p. E. Hadam.
Kolêdowali�my tak¿e po polsku, a

okazj¹ do prezentacji repertuaru sta³
siê IXM³odzie¿owyKonkursKolêd i Pa-
stora³ek organizowany przez Towarzy-
stwoPrzyjació³ Dynowa iMOKiRwDy-
nowie. II miejsce i tym samymSrebrn¹
Bombkê uda³o siê zdobyæ dziêki zdol-
no�ciom artystycznym zespo³u w sk³a-
dzie:MartaHus (IIa),Krzysztof Ka-
pu�ciñski (IIa),El¿bietaKuc(Ic),Ma-
teusz Miko� (IIIa),Jolanta Nowak
(IIId),Beata Pa�ciak, Iwona Sieka-
niec (IIId). Uczniami opiekowa³a siê
p. E. Hadam.
Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej

sta³y siê okazj¹ do zaprezentowania
w³asnej twórczo�ci literackiej. Wra¿li-
wo�æ poetyckaMagdalenyPapiernik
(IId) zosta³a doceniona w sposób szcze-
gólny ; uczennica otrzyma³a II miejsce
w kategorii wiersza i zaproszenie na
uroczyst¹ galê w teatrze �Maska� w
Rzeszowie.

Szach-matwkrólewskim stylu
W ramach licealiady, w okresie od

pocz¹tku pa�dziernika do koñca listo-
pada, uczniowie naszej szko³y uczest-
niczyli w dru¿ynowych zawodach sza-
chowych.W rozgrywkach powiatowych
w Soko³owie Ma³opolskim uzyskali I
miejsce.W etapie rejonowym, który od-
bywa³ siê w £añcucie, nasz zespó³ zdo-
by³ II miejsce, ulegaj¹c jedynie gospo-
darzom z I LO w £añcucie. W ci¹gu
ostatnich lat wykazywali�my siê na
tym szczeblu rozgrywek sta³ym postê-
pem uzyskuj¹c miejsca IV i III, a obec-
ne II miejsce da³o nam awans do roz-
grywekwojewódzkich. Samo to jest ju¿
sporym sukcesem, gdy¿ zdarzy³o siê
pierwszy raz w historii szko³y. Jednak
na tym nie koniec, bo na etapie woje-
wódzkim nasi uczniowie zdobyli bar-
dzo cenne VII miejsce w towarzystwie
12 doborowychdru¿yn.Wyprzedzi³y nas
zespo³y z Przemy�la (I i II LO), Brzo-
zowa, Jas³a, Krosna i £añcuta. Zawod-
nicy wymienionych zespo³ówmaj¹wie-
loletni sta¿wklubach szachowych.Dru-
¿yna �wiêci swoje sukcesy dziêki uta-
lentowanym zawodnikom � pasjona-
tom, w�ród których s¹ :Micha³ Sycz
(Ia), Robert Sycz (IIId), Dominika
Guzik (IIa) iBeata Toczek (IIa). Ka¿-
da z osób mia³a spory wk³ad w sukce-
sy, jednak filarem zespo³u jest Micha³
Sycz, który graj¹c na pierwszej sza-
chownicy by³ niepokonany i na ka¿dym
etapie uzyskiwa³ najlepszy wynik in-
dywidualny spo�ródwszystkich uczest-
ników.W£añcucie zdoby³ 7 punktóww
7partiach, aw zawodachwojewódzkich
w Przemy�lu, przy bardzo mocnej kon-
kurencji 10 z 11 punktów.
Uzyskuje on tak¿e cenne sukcesy w

innych turniejach. W ostatnim czasie
wygra³ Turniej Miko³ajkowy wBrzozo-

wie oraz Miêdzypowiatowy Turniej w
Soko³owie, rywalizuj¹c bezpo�rednio z
seniorami z klubów szachowych.
Równie¿ Beata Toczek bra³a udzia³

w turnieju w Soko³owie i zdoby³a III
miejsce w kategorii juniorek. Nasi
uczniowie zakwalifikowali siê równie¿
do fina³uwojewódzkiegow rozgrywkach
indywidualnych. Awans uzyskali obaj
bracia Syczowie oraz Beata Toczek.
Mamy spor¹ grupê uczniów, których
pasjonuje ta �królewska gra� i od kil-
ku lat uczestnicz¹w turnieju szkolnym,
który odbêdzie siê równie¿ w tym roku.
Podziwiamy i szczerze gratulujemymi-
³o�nikom 64 pól. Kó³kiem szachowym
opiekuj¹ siê p.M.Choma i p. Z.Tesznar.

We�....to co siê tutaj daje

Je�li mo¿na �odszarzyæ� szkoln¹
codzienno�æ, to tylko poprzez organizo-
wanie imprez okoliczno�ciowych. A ta-
kich w naszej szkole nie brakowa³o.
Swoimi pomys³ami artystycznymi po-
chwalili siê uczniowie klas pierwszych
na dyskotece zapoznawczej.W przygo-
towaniach uczestniczyli tak¿e wycho-
wawcy klas (p. M. Prokop, p. J. Kocaj,
p. I. Sarnicka, p. B. Trzyna). DzieñEdu-
kacji Narodowej u�wietniony zosta³ po-
pisami kabaretowymi przygotowanymi
pod �satyrycznym�okiem p.M.Jurasiñ-
skiego.Akcenty patriotyczne nie pozwo-
li³y zapomnieæ o naszym narodowym
�wiêcie Odzyskania Niepodleg³o�ci.
Uczniowie prezentowali utworyKarola
Wojty³y oraz swoje w³asne.
Nad przebiegiem ca³o�ci czuwa³y p.

E. Klaczak £ach, K. K³y¿ oraz J. Ko-
caj.�wi¹teczne spotkanie op³atkowe
sta³o siê mo¿liwe za spraw¹ Samorz¹-
du Szkolnego,jego opiekunki p. E.
Klaczk £ach oraz E. Hadam i B. Trzy-

ny.Studniówkowa czê�æ arty-
styczna w wykonaniu
uczniów klas trzecich oraz
go�cinie wystêpuj¹cej kape-
li �M³oda Harta� powsta³a
za spraw¹ p. E. Hadam.Na
dyskotece walentynkowej
przedstawiono kabaretowe
inscenizacje, których wyko-
naniem zajêli siê uczniowie
klas trzecich pod opiek¹ p.
E. Hadam.
Na ile uda³o siê dotrzeæ

do wra¿liwo�ci spo³eczno�ci
szkolnej, tego siê nie zmie-
rzymy.Jedno jest pewne:war-
to kontynuowaæ te i podob-
ne dzia³ania.

Opracowa³a:
EwaHadam
LODynów
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Zanim dali�my siê porwaæ taktom
balowej muzyki, obejrzeli�my to-
warzysz¹c¹ studniówce czê�æ ar-

tystyczn¹. Utrzymana w satyryczno-
powa¿nym klimacie bawi³a i poucza³a.
Wykonawcy przekonali siê jak trudna
jest zamiana ról, ot choæby tylko w tañ-
cu, �zlustrowali� szko³ê okiem wizyta-
torów, próbowali jakoweselnicy zdawaæ
maturê, Mateusz Miko� ��piewaj¹co�
przekonywa³ maturzystów, ¿e chocia¿
�boisz siê uwierzyæ �, to uda siê,,,, za�
JolaNowakdokona³a resume szkolnych
zysków i strat.Agata Bajda, Ma³gorza-
taCie�la,Ma³gorzataCzajkowska, Szy-
mon Derêgowski, Katarzyna Hadam,
Maciej Jurasiñski, Renata Kara�, We-
ronika Kêdzierska, Andrzej Kopczak,
Marcin Lignowski, £ukasz Pawlu�, Ju-
styna Panto³, Adrian Pa�ciak, Magda-
lenaPy�,MateuszRyba, IwonaSzpiech
�wszyscywykonawcy starali siê �ud�wi-
gn¹æ � swoje role (z gr¹ na rogu my-

�liwskim w³¹cznie), za� w piosenkach
fina³owych pokazali, ¿e g³osy maj¹ nie
od parady. �Ale to ju¿ by³o i nie wróci
wiêcej � przypomina³o odwieczn¹ kwe-
stiê przemijania i - chocia¿ nie mo¿na
wej�æ dwa razy do tej samej rzeki- to�
te przyja�nie, te mi³o�ci ju¿ na zawsze
w naszych sercach pozostan¹, bo �my
nie zapomnimy,my tu powrócimy�. Go-
�cinnie zagra³a kapela �M³oda Harta �
pod kierownictwem p. A. Sowy i nada-
³a ca³o�ci cennego kolorytu. Opiekê nad
programemsprawowa³awychowawczy-
ni p. E. Hadam.
D³ugo my�la³am o tym, jak opisaæ

nasz¹ studniówkê, by nie odebraæ jej
ani trochê z tej bajkowo�ci� Ka¿da z
nas miesi¹cami uk³ada³a sobie w g³o-
wie jak bêdzie wygl¹da³a i powiem
Wam, ¿e tym razem ¿ycie oszczêdzi³o
nam rozczarowañ, bo by³o w³a�ciwie
piêkniej ni¿ w jakiejkolwiek bajce!!!
Wszystko zaczê³o siê w sumie ju¿ rano:
k¹piel, fryzura, makija¿ i setki innych
rzeczy, których zwieñczeniem by³o za-
³o¿enie sukni. Wtedy ka¿da z ksiê¿ni-
czek wsiada³a do karocy i niewa¿ne -

lem dotar³y�my na zielono-pomarañ-
czow¹ salê pe³n¹ �wiate³ i balonów,
które odbija³y zachwytmaluj¹cy siê na
naszych twarzach. Pust¹ przestrzeñ na
�rodku parkietu ogranicza³y bogato
zastawione sto³y, przy których usiedli-
�my. Punkt 1800 klasy rozpoczê³y polo-
neza. Po³¹czenie eleganckich panów z
jak¿e wytwornymi paniami i tym tañ-
cem da³o niesamowity efekt.
Potem� co tu du¿o opisywaæ � roz-

poczê³a siê zabawa! Wszyscy tañczyli,

Piêkny pa³ac, zabójczo przy-
stojny ksi¹¿e, ol�niewaj¹ca suk-
nia, szklanypantofelek zgubiony
na schodach� tak wiêkszo�æ z
nas,wspó³czesnychkopciuszków,
wspomina tê jedyn¹, niepowta-
rzaln¹noc- noc studniówki�

BMWczy zwyk³ymaluszek - czar chwili
i tak kaza³ widzieæ w nim najpiêkniej-
szy pojazd, jakim kiedykolwiek jecha-
³y�my. Zajechawszy pod bramy pa³acu,
którego rolê spe³nia³ ZSZ w Dynowie,
ju¿ nie da³o siê ukryæ � to bêdzie wy-
j¹tkowa noc� D³ugim ustrojonym ho-

jedli, pili, rozmawiali i tym samym
¿egnali siê powoli z ¿yciem licealisty.
To by³a naprawdê cudowna noc! Nikt
chyba niemia³ innych odczuæ. Muzycz-
nededykacje,wspólna chusteczka, która
momentami nas szokowa³a, po�cig za
konduktorem naszej rozszala³ej ciuch-
ci, przetañczone polki, tanga, a wwiêk-
szo�ci tañcew stylu dowolnym- i to do�æ
lu�nym-, masa zdjêæ i jeszcze wiele in-
nych drobiazgów, które nie tylko spra-
wi³y, ¿e �wietnie siê bawili�my, ale
przede wszystkim zbli¿y³y nas do sie-
bie, zatar³y wszelkie ró¿nice i pozwoli-
³y poznaæ siê lepiej�i to jest chyba
najwa¿niejsza zaleta tego uroczystego
wieczoru i tak przecie¿ wyj¹tkowej
nocy�Razemzgronempedagogicznym,
na którego czele sta³a p. Dyrektor, a w
szczególno�ci z klasowymi wychowaw-
cami, tworzyli�my atmosferê, na któr¹
ani jedna, ani druga strona nie mo¿e
narzekaæ. Rodzice dok³adali wszelkich
starañ; z podziwu godnym profesjona-
lizmem serwowali nam coraz smacz-
niejsze dania i obdarzali serdecznymi
u�miechami. Za wszystko, co dla nas
zrobili, maj¹ nasz¹ wdziêczno�æ i pro-
simy o przyjêcie podziêkowañ.
Ach, takwiele niewypowiedzianych

emocji k³êbi siê w nas� tak by siê
chcia³o cofn¹æ czas, by móc znowu to
wszystko prze¿yæ, by móc jeszcze raz
odci¹æ siê od �wiata uczniowskich obo-
wi¹zków, które ju¿ nie s¹ dla nas prze-
cie¿ tak proste, by nie martwiæ siê o
maturê i swoj¹ przysz³o�æ�Ale nic nie

Fot. M. Choma

trwa wiecznie. Po takiej dawce pozy-
tywnych odczuæ czas napracê nad swoj¹
wiedz¹ oraz osobowo�ci¹ i my�lê, ¿e
je�li do³o¿ymy wszelkich starañ, los
jeszcze siê do nas u�miechnie. Wiêc
czas wzi¹æ przysz³o�æ we w³asne rêce a
piêkne chwile bêd¹ siê bi³y o to, bymóc
nas uszczê�liwiæ� Trzymam kciuki za
Was i siebie! Do dzie³a!

MKELODynów
EwaPielak
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�BEZPIECZNE I CIEKAWE FERIE�

Wzorem lat ubieg³ych w SP nr 2 ju¿ po raz szósty przeprowadzona zosta³a
akcja �Bezpieczne i ciekawe ferie�.
Ogromn¹ popularno�ci¹ cieszy³y siê zajêcia w pracowni informatycznej. Za-

uwa¿yli�my w�ród uczniów ogromne i stale rosn¹ce zainteresowanie interneto-
wymi poszukiwaniami, w zwi¹zku z czym, zw³aszcza uczniowie klas m³odszych,
zostali zapoznani z mo¿liwo�ciami, ale przede wszystkim z zagro¿eniami, jakie
niesie niew³a�ciwe korzystanie z Internetu.

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów zosta³y zorganizowane
ró¿norodne zajêcia artystyczne / muzyczne, plastyczne, taneczne / oraz sportowo-
rekreacyjne np. turniej tenisa sto³owego.

Uczniowie naszej szko³y uczestniczyli równie¿ w tradycyjnie organizowanym
przezMOKiR kuligu.
W ramach wspó³pracy ze �rodowiskiem, realizuj¹c oczekiwania rodziców na-

szych uczniów p. E. Bielec (nauczyciel informatyki) przeprowadzi³a kurs pt. Pod-
stawy obs³ugi komputera oraz TI na co dzieñ.

Przedstawienie, przygotowaneprzez
nauczycieli i uczniów - ba�ñ pt. �Czer-
wony Kapturek� - rozpoczê³o doroczny
bal karnawa³owy w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Dynowie.

W zabawie wziê³y udzia³
dzieci uczêszczaj¹ce do szko³y
i wszystkie te, których rodzi-
ce zechcieli je przyprowadziæ.
Tegoroczna zabawawygl¹da-
³a troszeczkê inaczej. Wszy-
scy bawili siê razem, a do tañ-
ca przygrywa³ zespó³muzycz-
ny �RYTM�. Nie zabrak³o
równie¿ atrakcji. Kolorowe
�wiat³a mruga³y zachêcaj¹-
co i zaprasza³y do tañca.
�Piosenka jest dobra na
wszystko� - wyra¿a wdziêcz-

Zapraszamy serdeczniewszystkie dzieciaki, a powód za-
proszenia jest taki� �CzerwonyKapturek�- ba�ñ tawszyst-
kimznanaprzezuczniównaszej szko³ybêdziewystawiana�

Rodzice przygotowali smaczny po-
czêstunek i obdarowali dzieciaki pacz-
kami.
Uczniowie z wielkim niedosytem

opuszczali w sobotnie popo³udniemury
szko³y. Niestety, wszystko co dobre i
przyjemne, kiedy� siê koñczy.

Jednak na ulicy Bartkówka muzy-
ka rozbrzmiewa³a niemal¿e do bia³ego
rana. Dziêki staraniom i umiejêtno-
�ciom organizacyjnym cz³onków Rady
Rodziców oraz pomocy p. dyrektor uda-
³o siê zorganizowaæ sk³adkow¹ zabawê.

Walczyki, polki czy rytmy disco w
równymstopniu podrywa³y do tañca po-
nad 50 par.
Dyrektor i Rada Rodziców Szko³y

Podstawowej nr.2 w Dynowie sk³adaj¹
podziêkowania wszystkim, dziêki po-
mocy którym uda³o siê zorganizowaæ
wspania³¹ zabawê karnawa³ow¹, a w
szczególno�ci: dyrektorowi T. �wiêsowi,
OSP Dynów � Bartkówka, oraz p. K.
Szczepañskiemu

no�æ, rado�æ i szkoln¹
mi³o�æ. Dlatego nie oby-
³o siê bez koncertu
¿yczeñ.

Fot. M. Sarnicka
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Zwi¹zek Gmin Turystycznych Po-
górza Dynowskiego, który dzia³a
na terenie województwa pod-

karpackiego ju¿ od ponad dziesiêciu lat
zaprasza do udzia³u w planowanych im-
prezach. Jest organizatorem konferen-
cji naukowo-technicznych �B³êkitnySan�.
Poprzednie dwie konferencje pierwsza
w 2004 roku, a druga w 2005 odbi³y siê
szerokim echem w �rodowisku nauko-

wym, samorz¹dowym oraz lokalnym.
Ich sukces sprawi³, ¿e organizowana jest
trzecia i na pewno w przysz³o�ci odbêd¹
siê kolejne. III Konferencja Naukowo �
Techniczna � B³êkitny San�, odbêdzie siê
w dniach 21 � 22 kwietnia 2006 roku,
tematyka jej dotyczyæ bêdzie ochrony �ro-
dowiska, walorów przyrodniczych oraz
rozwoju turystyki w dolinie Sanu. Ma
za zadanie skupiæ wokó³ idei �B³êkitne-
go Sanu� naukowców, dydaktyków oraz
dzia³aczy gospodarczych i spo³ecznych z
kraju i zagranicy.

W maju odbêdzie siê po raz trzeci
akcja �Leon Czy�ciciel � sprz¹tamy rze-
kê San� we�mie w niej udzia³ m³odzie¿
i dzieci z miejscowo�ci le¿¹cych wzd³u¿
Sanu z terenu ZGTPD. Akcja ta, ma na
celu zmobilizowanie i zintegrowanie ich
do niezbêdnych dzia³añ, które bêd¹
wp³ywaæ na rzecz podniesienia jako�ci i
klasy wód. Istotnym celem równie¿ jest
ochrona krajobrazu nadsañskiego, a jest

to mo¿liwe dopiero, gdy turystyka koja-
rzyæ siê bêdzie z ekologi¹.
Zwi¹zek Gmin Turystycznych Pogó-

rza Dynowskiego jest równie¿ organi-
zatorem Eko � Rajdu po Pogórzu Dy-
nowskimw tym roku, który pojedzie ju¿
po raz siódmy. Udzia³ w nim bierze
m³odzie¿ gimnazjalna z terenu Zwi¹z-
ku. Jest on wspania³¹ okazj¹ do prze-
kazania m³odzie¿y szerokiej wiedzy o
sposobach ochrony �rodowiska, przewi-
dywaniu i ocenie pewnych nastêpstw
obserwowanych zjawisk przyrodniczych.

Bliski kontakt z natur¹ umo¿liwia
m³odzie¿y rozwiniêcie, umocnienie part-
nerskiego stosunku do przyrody, w któ-
rym nie ma miejsca na agresjê.
Zwi¹zek dysponuje szerok¹ gam¹

wydawnictw promocyjnych w postaci:
� folderów informacyjno � promocyj-
nych i ekologicznych

� informatorów na temat �rodowiska
rzeki San

� pocztówek,
� mapy obejmuj¹cej tereny Zwi¹zku,
Wszystkie nasze dzia³ania maj¹ na

celu stworzenie ka¿demu cz³owiekowi
mo¿liwo�ci zdobywania wiedzy i prze-
konañ, a tak¿e umiejêtno�ci niezbêd-
nych przy korzystaniu ze �rodowiska
naturalnego w taki sposób by mu nie
szkodziæ.
Biuro dzia³aj¹ce przy Zwi¹zku

udziela wszelkich informacji o obiek-
tach i ofercie turystycznej tego terenu.
Dostêpne s¹ one równie¿ na stronie in-
ternetowejwww.pogorzedynowskie.pl.

Biuro przy Zwi¹zku
Gmin Turystycznych
Pogórza Dynowskiego

PROPOZYCJE
DLA NAJMJ£ODSZYCH

SEMPE i GOSCINNY
Nowe przygody Miko³ajka

80 nowych, nie publiko-
wanych historyjek z
mnóstwem zabawnych
rysunków. I tym razem
Miko³ajek, choæ stara
siê byæ grzeczny, ci¹gle
wpada w k³opoty. Ksi¹¿-
ka ta podbija serca naj-

m³odszych czytelników, a starszych
przenosi w czasy, kiedy sami byli mali.

Jurgen BANSCHERUS
Awantura w cyrku Campano

Do miasta przyje¿d¿a
cyrk. Primus, gwiazda
sceny, prosi bystrego
Kwiatkowskiego o po-
moc. Jego siostra w fi-
na³owym numerze po-
pe³nia zawsze ten sam
b³¹d. A przecie¿ jest naj-
lepsz¹ ¿onglerk¹ cyrku.

Kwiatkowski podejmuje siê dochodze-
nia, by na koniec stwierdziæ, ¿e bynaj-
mniej nie wszystkie podejrzane spra-
wy to kryminalne zagadki.

KNISTER
Zakochany kibic

Podczas miêdzyszkolne-
go meczu pi³ki no¿nej
dru¿yna Lili jest o w³os
od przegranej, dziew-
czynka dziêki czarom
znajduje sposób na
ujawnienie oszustwa
przeciwnika. Czy repre-

zentacja klasy Lili wyjdzie z rozgrywek
zwyciêsko?

PROPOZYCJE
DLA M£ODZIE¯Y

Ewa STADTMULLER
Blok przy Tuwima 7

Kiedy stary kochany
blok zosta³ w tyle, Mag-
da ciê¿ko westchnê³a.
Tak¿e jej brat Piotrek
mia³ za z³e rodzicom
przeprowadzkê i zmia-
nê szko³y. Wkrótce jed-
nak siê okazuje ¿e nowi

s¹siedzi maj¹ poczucie humoru, z no-
wymi kolegami mo¿na chodziæ na san-
ki, a w szkole zostaæ dziennikarzem
szkolnej gazetki. Mo¿e na Tuwima 7
nie bêdzie a¿ tak �le?

Mariusz NIEMYCKI
Ptak Cyna i luneta wisielca

Cyna móg³by ju¿ zacz¹æ
spokojne ¿ycie typowego
14-latka, gdyby nie oka-
za³o siê, ¿e jego telefon
jest na pods³uchu, �ledzi
go podejrzana pomarañ-
czowa ciê¿arówka i usi-
³uj¹ porwaæ fa³szywi gó-

rale. A wszystkiemu winna jest tajem-
nicza luneta pewnego wisielca.

Thomas BREZINA
Sposób na braci

Bracia Lissi i Tinki do-
prowadzaj¹ swoje sio-
stry do bia³ej gor¹czki.
Nie ma dnia bez nowych
kawa³ów od pod³o¿enia
strzelaj¹cych kapiszo-
nów pod dywan, do pod-
miany zawarto�ci bute-

li z szamponem. Z braæmi nigdy nic nie
wiadomo. Lissi i Tinki przyrzekaj¹ ze-
mstê, w koñcu s¹ czarownicami. Naj-
wy¿szy czas by wypróbowa³y niedawno
odkryte zdolno�ci!

Nowo�ci z bibliotecznej pó³kiNowo�ci z bibliotecznej pó³kiNowo�ci z bibliotecznej pó³kiNowo�ci z bibliotecznej pó³kiNowo�ci z bibliotecznej pó³ki

TTTTTe ksi¹¿ki ware ksi¹¿ki ware ksi¹¿ki ware ksi¹¿ki ware ksi¹¿ki warto przeczytaæto przeczytaæto przeczytaæto przeczytaæto przeczytaæ
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Jolka
Wkolejno�ci opisów: panew, nasi, man-
to, pismo, pomoc, siekanina, cista, wio-
la, zmêczenie. Rozwi¹zanie:Ktowspi-
na siê na palce, nie stoi mocno na
ziemi.

Strza³ki
Poziomo: 4) murena 5) Fiodor
Pionowo: 1) Furie 2) ¿erd� 3) Jarre
Rozwi¹zanie:Mro�ne ferie

Tanecznie
Rzêdami: walc, salsa, twist, tango,

Dla zwolenników i przeciw-
ników Walentynek � kilka cie-
kawostek...

� Mi³o�æ jest to uczucie, które
przejawia siêw relacji do dru-
giej osoby (lub obiektu) po-
³¹czone z silnym pragnie-
niem sta³ego obcowania z ni¹, czemu mo¿e towarzyszyæ
poci¹g fizyczny do osoby bêd¹cej obiektem uczucia, a
tak¿e relacja miêdzy osobami oparta na uczuciu mi³o-
�ci.

� Zakochanie to stan osoby
zakochanej, czuj¹cej mi³o�æ.
Charakteryzuje siê obsesyj-
nymi my�lami o tej osobie,
pragnieniem przebywania z
ni¹.W przypadku niedostêp-
no�ci obiektu mi³o�ci osoba
zakochana cierpi.
Stan zakochania wi¹¿e siê z
podwy¿szonympoziomem fe-
nyloetyloaminy (PEA) i dopa-
miny, powstaniemnowychpê-
tli neuronalnych oraz reak-
cjami fizjologicznymi na oso-
bê, w której jeste�my zako-
chani, takimi jak pocenie siê d³oni, przy�pieszone bicie
serca (wynik dzia³ania adrenaliny). Te same reakcje wy-
wo³uje strach i stres.Wnie-
co ponad po³owie przy-
padków poziomy hormo-
nówwracaj¹ do normyw
ci¹gu 3-8 lat (choæ mog¹
równie¿wcze�niej) odmo-
mentu podwy¿szenia;-)W
pozosta³ych przypadkach po-
jawia siê nowy stan równo-
wagi, za który odpowiada do-

Rozwi¹zania zadañzpoprzedniegonumeru:

polka, galop, samba, bolero, trepak,
polonez, karnawa³.

Psotka plus-minus
Poziomo: 1) królestwo 6) wypisek 9)
plajta 10) dope³niacz 11) drzeworytnik
16) chór 18) akupunkturzysta 21) imiê
22) dwu�ladowiec 27) klawiatura 28)
blezer 29) przybór 30) falochron
Pionowo: 1) Kupido 2) lejce 3) stado 4)
wid³y 5) wiewiórka 6) pani 7) spaghet-
ti 8) kozera12) zaklinacz 13) wapñ 14)
renowator 15) tatu� 17) ¿yto 19) biskup
20) schron 23) liana 24) dobro 25)wdech
26) zi¹b
Rozwi¹zanie: Wojtusiowa izba (czy
wszyscy pamiêtaj¹, ¿e autork¹ ksi¹¿ki
pod tym tytu³em jest Janina Poraziñ-
ska???)

Namioty
Nale¿y wybraæ znak KM

Roztargnionymeloman
Melomanmusi wybraæminimum 4 ka-
sety.

Brakuj¹ce
liczby
Prawid³owo
wype³niona
tabelka � na
rysunku

Luty - drugi miesi¹c w roku wg u¿ywanego w Polsce
kalendarza gregoriañskiego, ma 28, a w latach przestêp-
nych 29 dni.
Nazwamiesi¹ca (wg Brücknera) pochodzi od okre�lenia

srogichmrozów. Dawniej nazywany równie¿sieczeñ lubstr¹-
pacz. £aciñska nazwaFebruarius (wg kalendarza rzymskie-
go) zosta³a zapo¿yczona przez wiêkszo�æ jêzyków europej-
skich.

Wed³ug przys³ów ludowych:
Gdy luty z burzami, prêdko wiosna z nami.
Gdy luty z ciep³em chodzi, to marzec wych³odzi.
Idzie luty, podkuj buty.
Idzie luty, szykuj (ciep³e) buty.
Kiedy luty nie wymrozi, to maj �niegiem nam pogrozi.
Luty, gdy wiatrów i mrozów nie daje, sprowadzi rok
s³otny i nieurodzaje.
Luty - miesi¹c bardzo zmienny: pó³ zimowy, pó³ wiosenny.

Tegoroczny luty nie rozpieszcza nas ³adn¹ pogod¹.... Nie
sk¹pi natomiast wiatrów i mrozów... Ale mo¿e czeka nas w
takim razie urodzajny i niezbyt s³otny rok...? Oby;-)
Z lutym od pewnego czasu kojarzy siê nam trochê �na

si³ê� przeszczepione na �nasz grunt��wiêto Zakochanych
� WALENTYNKI. Z ka¿dej
sklepowej witryny, z ok³adki
ka¿dej prawie gazety �ata-
kuj¹� nas czerwone ser-
duszka, w ka¿dej chyba
szkole dzia³a �walen-
tynkowapoczta�, ope-
ratorzy sieci telefo-
nicznych zbijaj¹ ko-
kosy na SMS-ach
wysy³anych w tym
dniu, producenci oko-
liczno�ciowych gad¿e-
tów zacieraj¹ rêce... Pew-
nie �wiêto to ju¿ �wros³o�
wpolsk¹ rzeczywisto�æ i niema

co z nim walczyæ... Mo¿na tylko prosiæ o UMIAR i BRAK
PRZESADY... Alemy, Polacy (ale¿ powa¿nie to zabrzmia³o;-)
uwielbiamy wszystko robiæ �z przesad¹�....
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Wka¿d¹ kratkê wpisz literê, od której zaczyna siê przedstawiony w niej obrazek. W ten sposób powstanie krzy¿ówka. Jako
rozwi¹zanie podaj trzy wyrazy tej krzy¿ówki, które zwi¹zane s¹ z zim¹.

Bogdan Witek

Fa³szywamoneta
W�ród dziewiêciu jednakowowygl¹-

daj¹cych monet znajduje siê jeden fal-
syfikat, nieco
l¿ejszy od ory-
ginalnej mo-
nety. Jak po
dwóch wa¿e-
niach na wa-
dze szalkowej
ustaliæ, która
z monet jest
falsyfikatem?

Co to za ci¹g...?
Nale¿y dopisaæ

przynajmniej dwa
kolejne wyrazy po-
danego ci¹gu
T, D, DS, OJ,
DCT,.....

Wskazówka:
Wbrew pozorom ten
ci¹g ma wiele wspól-
nego z matematyk¹;-))
a dok³adniej z potêgowaniem!

Mozolnawspinaczka
Na dziesiêciometrowy

s³up posmarowany wo-
skiemwspina siê zawodnik,
który w ci¹guminuty posu-
wa siê o 4metryw górê, jed-
nak po minucie wspinaczki
mêczy siê i potrzebuje mi-
nuty na odpoczynek, w tym
czasie obsuwa siê o 3 me-
try w dó³. W trzeciej minu-
cie wspina siê o kolejne 4
metry w górê, w czwartej
opada o 3 metry w dó³ itd... Po jakim
czasie osi¹gnie wierzcho³ek s³upa?

RenataJurasiñska

W tym �mi³osnym� nastroju zachêcam do rozwi¹zywa-
nia naszych zadañ;-) Przygotowali�my dla PañstwaKrzy-
¿ówkê lubelsk¹, U³ó¿ sam,Krzy¿ówkê z obrazków(dla
najm³odszychCzytelników �Dynowinki�) i oczywi�cieZagad-
ki logiczne.
Pierwsza po³owa miesi¹ca up³ynê³a �pod znakiem� ferii

i leniuchowania... Mam nadziejê, ¿e uda³o siê wszystkim
wypocz¹æ;-) i ze zdwojonym (co najmniej;-) zapa³em zabior¹
siê Pañstwo do pracy. Powodzenia;-))

Renata Jurasiñska

pamina i serotonina, a który mo¿na okre�liæ jako przy-
wi¹zanie.

� �wiêtyWalenty (zm. ok. 269).Wymieniony jest w �Mar-
tyrologium Rzymskim� dwa razy jako: kap³an rzymski,
�ciêty w czasie prze�ladowañ za cesarza Klaudiusza II
Gota oraz biskup Terni ko³o Rzymu. Uwa¿a siê, ¿e jest
to ta sama osoba.
Przedstawiany najczê�ciej w stroju kap³ana lub bisku-
pa wmomencie, gdy uzdrawia ch³opca z padaczki. S³yn¹³
równie¿ z tego, i¿ udziela³ �lubu zakochanym (nieko-
niecznie za zgod¹ rodziców;-).
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Bogdan Witek

Jako rozwi¹zanie nale¿y podaæ literê pol-
skiego alfabetu, która jako jedyna nie wy-
stêpuje w diagramie.

Pionowo:
1) Walet lub laufer.
2) Policyjny szpaler.
3) Metal bardzo aktywny chemiczne, pal¹cy

siê p³omieniem o kolorze czerwonym.
4) Ch³opiec z gitar¹ by³by dla niej par¹.
5) Gro�ny szkodnik drzew.
6) Niejedna na twarzy przy tr¹dziku.
7) £¹czliwo�æ gramatycznawyrazów,w szcze-

gólno�ci czasowników.
8) W jêzykoznawstwie wymowa nieakcento-

wanego �o� jako samog³oski zbli¿onej do
�a�.

Wzd³u¿ linii:
1) Kto� pozornie wa¿ny.
2) Niæ do wyszywania.
3) Zwolennik, sympatyk.
4) Gospodarz do¿ynek.
5) Cel specjalnych zajêæ gimnastycznych z

udzia³em osób z wad¹ postawy.
6) Domena wrony i pesymisty.

BogdanWitek
Jako ostateczne rozwi¹zanie wystarczy podaæ wyraz pionowe, które
nie zawieraj¹ litery �R�.
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