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To w a r z y -
stwo Przyjació³
Dynowa zaczê³o
nowy rok rado-
œnie, wspó³orga-
nizuj¹c kolejny,
ju¿ XI, M³odzie-
¿owy Konkurs
Kolêd i Pastora³ek. Impreza cieszy-
³a siê du¿ym powodzeniem i – jak
stwierdzi³o jury – sta³a na wysokim
poziomie. W zwi¹zku z tym, ¿e prze-
gl¹d odby³ siê 13 stycznia, w dniu
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Po-
mocy, w jego trakcie kwestowali wo-
lontariusze „wypo¿yczeni” z Wary,
gdzie od lat gra ona najg³oœniej.

19 stycznia „Dynowinka” po¿e-
gna³a podczas uroczystoœci pogrze-

bowych wieloletniego swojego wspó³-
redaktora Pana Boles³awa Bielca,
o którym wspomnienie uka¿e siê
w jednym z najbli¿szych numerów
gazety.

Natomiast 22 stycznia cz³onko-
wie redakcji spêdzili pracowicie,
ustalaj¹c listê redaktorów prowadz¹-
cych na rok 2008, dyskutuj¹c o tym,
jak uatrakcyjniæ „Dynowinkê”, jak
pozyskaæ nowych wspó³pracowników

i hojnych sponsorów oraz wznosz¹c
toast za wszelkie powodzenie w no-
wym roku, którego niech Pañstwu
tak¿e nie zabraknie!!!

Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju

Regionu Dynowskiego
Towarzystwa Przyjació³ Dynowa

Dr Andrzej Stankiewicz

Dwa lata temu mieliœmy zaszczyt przygotowaæ dla Pañstwa styczniowy numer „Dynowinki” a „wstêp-
niak” rozpoczêliœmy od wiersza ks. Jana Twardowskiego,  którego poezja tak „akuratnie” opisuje nasz¹
rzeczywistoœæ.

Pozwoliliœmy sobie i ten numer rozpocz¹æ wierszem ksiêdza Jana.
Nowy rok powita³ Nas – jesieni¹ w zimie, najgorszym dniem w ostatniej dekadzie, odejœciem na za-

wsze przyjació³ i znajomych, ¿a³ob¹ narodow¹. Smutno.
Ale to przecie¿ czas karnawa³u, balów studniówkowych i innych tanecznych szaleñstw. Bawmy siê

zatem …
Zapraszamy do lektury styczniowej „Dynowinki” A.D. 2008.

Sk³adamy Pañstwu jak najlepsze ¿yczenia, spe³nienia wszystkich noworocznych
POSTANOWIEÑ, Babciom i Dziadkom zdrowia najlepszego oraz mi³oœci wnucz¹t
i jeszcze Nam Wszystkim DYSTANSU i POKORY.

W imieniu Redakcji
Gra¿yna Malawska, Jerzy Chudzikiewicz

Postanawiam pracowaæ nad tym
¿eby siê pozbyæ

byka retoryki
wazeliny stylizacji

galanteryjnych pauz
wypucowanej sk³adni
lirycznego œmietnika

¿eby zim¹ przyklêkn¹æ
i przynieœæ ci niewykwalifikowan¹  rêk¹

baranka ze œniegu

/ nie tylko noworoczne /
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Zgodnie z zapowiedzi¹ zamiesz-
czon¹ w poprzednim numerze „Dyno-
winki” chcia³bym przedstawiæ plany
i zamierzenia na rok 2008:

1. Kontynuowana jest budowa ka-
nalizacji sanitarnej wraz z prze-
pompowniami  przy ul. Polnej,
Grunwaldzkiej, B³onie, Wêgier-
skiej (etap III) w ramach unijne-
go programu ZPORR. Stan za-
awansowania robót budowlanych
ocenia siê na oko³o 80 %. W bie-
¿¹cym roku inwestycja zostanie
zakoñczona i oddana  do u¿ytku.

2. Trwaj¹ prace zwi¹zane z reali-
zacj¹ inwestycji pn. „Budowa
oœrodka turystycznego z zaple-
czem „B³êkitny San” w Dynowie
przy ul. Pla¿owej”. Zasadniczym
elementem przedsiêwziêcia jest
przebudowa pawilonu portierni,
budowa pawilonu sanitarnego,
budowa budynku informacji tury-
stycznej „B³êkitny San”, budowa
wiaty i zespo³u kiosków handlo-
wych, wykonanie estrady, wyko-
nanie instalacji zewnêtrznych,
wykonanie dróg i parkingów, wy-
konanie opaski brzegowej oraz
kei, zagospodarowanie terenów
zielonych i wykonanie ogrodze-
nia.  Inwestycja jest realizowana
w ramach œrodków unijnych
ZPORR. W roku 2008 planujemy
zakoñczenie prac. W zwi¹zku z
niedostateczn¹ iloœci¹ miejsc par-

kingowych przy oœrodku tury-
stycznym  miasto bêdzie staraæ
siê o pozyskanie dodatkowych
œrodków finansowych na wykona-
nie parkingu.

3. W roku 2008 planowane jest wy-
konanie remontu drogi dojazdo-
wej do dworca autobusowego
PKS (wykonanie masy asfalto-
wej, remont chodnika ).

4. Planowany jest remont traktu
pieszego ³¹cz¹cego ul. Handlow¹
z ul. Mickiewicza (rozbiórka ist-
niej¹cej nawierzchni z p³yt beto-
nowych i wykonanie nowej na-
wierzchni z kostki betonowej).

5. Planowany jest remont drogi po-
wiatowej ul. 1-go Maja wraz
z przebudow¹ chodnika. Zadanie
bêdzie realizowane we wspó³pra-
cy ze Starostwem Powiatowym
w Rzeszowie.

6. Planowane jest równie¿ dokoñ-
czenie budowy chodnika przy
ul. Grunwaldzkiej we wspó³pra-
cy z Zarz¹dem Dróg Wojewódz-
kich w Rzeszowie .

7. Trwaj¹ prace projektowe zwi¹za-
ne z budow¹ kanalizacji przy uli-
cach: Wierzbowa, £azienna, Pi³-
sudskiego, W¹ska, Wuœki, G³êbo-
ka, Rogozów, Jaklów, Kolejowa,
Pla¿owa, Karolówka, Gruntowa,
¯urawiec i Kaniowiec.

8. Kontynuowane s¹ prace zwi¹za-
ne z opracowaniem dokumenta-

cji technicznej dotycz¹cej budowy
kanalizacji sanitarnej przy
ul. Bartkówka oraz dokumenta-
cji technicznej dotycz¹cej wodo-
ci¹gów miejskich wraz ze stacj¹
uzdatniania wody. . Opracowanie
powy¿szej dokumentacji jest
wspó³finansowane przez Uniê
Europejsk¹ w ramach unijnego
Programu S¹siedztwa PL-BY-UA
Interreg III A. Ponadto planuje
siê wykonanie 4 studni na potrze-
by mieszkañców.

9. Trwaj¹ prace projektowe dotycz¹-
ce remontu instalacji elektrycznej
w Szkole Podstawowej.

10.Trwaj¹ prace projektowe dotycz¹-
ce modernizacji budynku Przed-
szkola Miejskiego. Modernizacja
obejmie wykonanie dachu dwu-
spadowego, wymianê stolarki
okiennej i drzwiowej, ocieplenie
budynku wraz z elewacj¹ oraz wy-
mianê instalacji wewnêtrznych.

11. Trwaj¹ prace projektowe dotycz¹-
ce remontu dachu budynku przy
ul. Rynek 5.

12.Planowane jest wykonanie projek-
tu technicznego na rozbudowê
i remont budynku OSP Dynów –
Przedmieœcie.

Czêœæ inwestycji jest i bêdzie realizo-
wana ze œrodków bud¿etowych, ale ze
wzglêdu na du¿e koszty przekracza-
j¹ce mo¿liwoœci finansowe miasta,
sk³adane s¹ wnioski  w celu pozyska-
nia œrodków zewnêtrznych. Z³o¿one
zosta³y wnioski w celu pozyskania
œrodków finansowych na remonty
dróg gminnych. W miarê pozyskiwa-
nia finansów z Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej planowany jest remont
instalacji elektrycznej, remont sali
gimnastycznej, sanitariatów oraz ma-
lowanie wewnêtrzne œcian w Szkole
Podstawowej nr 1 w Dynowie..

  Zygmunt Frañczak
Burmistrz Miasta Dynowa

1. Presowi i dzia³aczom Klubu
Sportowego „Dynovia” za zor-
ganizowanie i przeprowadza-
nie dwudniowego turnieju
sportowego i zapewnienie
m³odzie¿y mo¿liwoœci kultu-
ralnego spêdzenia wolnego
czasu.

2. Miejskiemu Oœrodkowi Kultu-
ry i Stowarzyszeniu promocji
i Rozwoju Regionu Dynow-
skiego – Towarzystwu Przyja-
ció³ Dynowa za Konkurs Kolêd
i Pastora³ek

3. Dyrekcji i gronu Pedagogicz-
nemu Miejskiego Przedszkola
za piêkne Œwiêto Babci
i Dziadka.
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To ju¿ drugie wybory uzupe³niaj¹ce
do Rady Miasta. Pierwsze odby³y siê
kiedy kandydat do Rady a jednoczeœnie
na burmistrza, Zygmunt Frañczak zo-
sta³ w³odarzem miasta. Przez pewien

czas rada pracowa³a w niepe³nym sk³a-
dzie. W wyborach uzupe³niaj¹cych rad-
nym zosta³ Kazimierz Go³¹b. Niestety
radzie ponownie nie dane by³o d³ugo
pracowaæ w kompletnym sk³adzie.

W trakcie kadencji zmar³ radny Jan
D¿u³a. Spo³ecznik, leœnik, aktor miej-
scowego teatru, niegdyœ radny powia-
towy. W og³oszonych wyborach uzupe³-
niaj¹cych w okrêgu nr 3 do walki
o mandat radnego ubiega³o siê dwóch
kandydatów Wojciech Waloñski i Wa-
c³aw Toczek. W wyniku wyborów ten
drugi zasi¹dzie w Radzie Miasta.
Z chwil¹ z³o¿enia przez niego przysiêgi
Rada ponownie pracowaæ bêdzie
w komplecie.

G. Sz.

Podczas niedzielnych wyborów uzupe³niaj¹cych 23 grudnia 2007 r.  do Rady Miasta Dynowa
nowym radnym zosta³ Wac³aw Toczek.

Ostatnia sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego
w 2007 r. odby³a siê 19 grudnia w sali ko-
lumnowej  Podkarpackiego Urzêdu Woje-
wódzkiego. Po zatwierdzeniu porz¹dku ob-
rad  radni  podjêli uchwa³y w sprawie:

> Planu pracy Rady Powiatu
na rok 2008

> Zatwierdzenia planów pra-
cy komisji na rok 2008

> Programu wspó³pracy z or-
ganizacjami pozarz¹dowy-
mi na rok 2008

> Ustalenia wartoœci najni¿-
szego wynagrodzenia w I
kategorii zszeregowania
oraz wartoœci 1 punktu w
jednostce organizacyjnej
Powiatu Rzeszowskiego

> Zatwierdzenia zmiany Po-
wiatowego Funduszu Go-
spodarki Zasobem Geode-
zyjnym  i Kartograficznym
na rok 2007

> Przyst¹pienia do przetargu
na rezerwacjê czêstotliwoœci
z zakresu 3600 - 3800
MHz(WiMAX) na obszarach
przetargowych 09.1

> Przyst¹pienia Powiatu Rze-
szowskiego do wspólnej re-
alizacji przedsiêwziêcia
pn „Regionalna Sieæ Szero-
kopasmowa Rzeszów –
wschód”.

> Regulaminu okreœlaj¹cego
wysokoœæ oraz warunki
przyznawania i wyp³acania
nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego w roku
2008

> Regulaminu okreœlaj¹cego
wysokoœæ oraz warunki
przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodze-
nia, sposób obliczania wyna-
grodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny do-
raŸnych zastêpstw oraz wy-
sokoœæ i warunki wyp³acania
niektórych innych sk³adni-
ków wynagrodzenia w roku
2008

> Zasad i trybu korzystania ze
sto³ówek szkolnych oraz od-
p³atnoœci za posi³ki przygo-
towywane w tych sto³ów-
kach

> Utworzenia Oœrodka Wspar-
cia dla Dzieci i M³odzie¿y
w Mi³ocinie

> Wyra¿enia zgody na sprze-
da¿ nieruchomoœci stano-
wi¹cych w³asnoœæ Powiatu
Rzeszowskiego, po³o¿onych
w Trzcianie, oznaczonych
jako dzia³ki nr 903/8  i 903/9

> Wyra¿enia zgody na sprze-
da¿ nieruchomoœci stano-
wi¹cej w³asnoœæ Powiatu
Rzeszowskiego, po³o¿onej

w Mi³ocinie, oznaczonej jako
dzia³ka nr 532/42

> Wyra¿enia zgody na udziele-
nie Powiatowemu Urzêdowi
Pracy  w Rzeszowie bonifika-
ty od op³at rocznych z tytu³u
trwa³ego zarz¹du nierucho-
moœci¹

> Zmiany uchwa³y Rady Po-
wiatu w Rzeszowie Nr III/40/
07 z dnia 14 lutego 2007 r.
w sprawie okreœlenia zadañ
przeznaczenia œrodków na
realizacjê zadañ z zakresu
rehabilitacji spo³ecznej i za-
wodowej oraz zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych
w 2007 r.

> Wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne

Uchwa³a ta jest wa¿na dla Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w
Dynowie, w której zapisano
budowê obiektów sporto-
wych przy tej szkole. Pocz¹-
tek rozpoczêcia inwestycji
2009 rok.

> Wykazu wydatków, które nie
wygasaj¹ z up³ywem roku
bud¿etowego

> Zmian w bud¿ecie Powiatu
na rok 2007

W koñcowej czêœci obrad radni wy-
s³uchali sprawozdania Starosty z dzia-
³alnoœci Zarz¹du oraz przedstawili za-
pytania i wolne wnioski.

Ni¿ej podpisany w imieniu Klubu
Radnych PSL z³o¿y³ wszystkim obec-
nym na sesji specjalne ¿yczenia. Sesja
zakoñczona by³a spotkaniem op³atko-
wym.

Radny Powiatu Rzeszowskiego
Aleksander Stochmal
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Po raz drugi, dziêki ofiarnoœci wie-
lu ludzi dobrej woli, odby³a siê wigilia
na rynku w Dynowie Uczestniczy³o
w niej oko³o 500 osób. Uroczystym hej-
na³em, którym by³a melodia polskiej
kolêdy odegran¹ przez m³odego muzy-
ka dok³adnie o godz. 1200  rozpoczê³a
siê ta mi³a uroczystoœæ. Na pocz¹tku
zebrani wys³uchali  fragmentu Ewan-
gelii o narodzeniu Jezusa i wspólnie
modlili siê. Potem ³amali siê op³atkiem,
sk³adaj¹c sobie nawzajem serdeczne
¿yczenia. Harcerze przekazali na rêce
w³adz miasta: Burmistrza Zygmunta
Frañczaka i Przewodnicz¹cej Rady Jó-
zefy Œlemp, przedstawicieli spo³eczno-
œci Dynowa Betlejemskie
Œwiate³ko Pokoju.

Najbardziej przejête by³y
przedszkolaki, które pierw-
sze rozpoczê³y kolêdowanie
przy szopce. Radoœæ wszyst-
kich wzbudzi³ Œw. Miko³aj,
który z ogromnymi koszami
prezentów wjecha³ bryczk¹
na rynek.  Obdarowuj¹c ze-
brane dzieci s³odyczami, da³
sygna³ do rozpoczêcia uczty
wigilijnej. Smakowity
barszcz z paluszkami, krup-
nik, kwasówka, grochówka,
¿urek, zupa grzybowa, ró¿-
ne pierogi, a na deser pysz-
ne ciasteczka i jab³ka zado-
woli³y nawet wybrednych
smakoszy. Aktorzy z Ama-
torskiego Teatru pod kie-
runkiem re¿. p. K.D¿u³y
uwijali siê jak mogli, aby
wszystkich poczêstowaæ.
Dzielnie pomaga³y pracow-
nicy Urzêdu Miasta (Eweli-
na i Marysia, Darek, An-
drzej). Do wspólnego kolêdo-
wania zachêcali swoim przy-
k³adem cz³onkowie grup ar-

tystycznych z Ze-
spo³u Szkó³, LO Dy-
nów, Zespó³ „DENO-
VO”.

Swoje pragnienia, ¿yczenia,
podziêkowania za miniony rok
dzieci i doroœli wyrazili zawiesza-
j¹c przy Szopce Betlejemskiej na „£añ-
cuchach wspólnych ¿yczeñ” serca
i gwiazdki. Do dziœ zdobi¹ one choinki
przy szopce. Radoœæ ze wspólnego œwiê-
towania wyrazili uczestnicy „zamawia-
j¹c” sobie kontynuowanie uroczystoœci
w przysz³ym roku.

Dziêkujê bardzo serdecznie wszyst-
kim uczestnikom. ofiarodawcom po-
traw, prezentów, wszystkim pracuj¹-
cym przy obs³udze goœci.

Podziêkowania kierujê do osób pry-
watnych i fizycznych:

1. Ewa Jandziœ Przedsiêbiorstwo
Us³ugowe BEWA.

2. Ma³gorzata i Stanis³aw Krupa
ZPHU.

3. Zajazd „Na Rozdro¿u” Ewa
i Zbigniew Koœmider.

4. Karczma „Pod Semaforem” Bo-
les³aw Kopacki i Janusz Jarosz.

5. Sklep Spo¿ywczo-Przemys³owy
„Maciuœ” Barbara i Wac³aw To-
czek.

6. Bar „Paradisse” Leokadia Der-
da i Maria Uryæ

7. „Pod Jagie³³¹” Maria Baran.
8. Œrodowiskowy Dom Samopo-

mocy Anna Nowicka-Hardulak.
9. Miejski Oœrodek Kultury i Re-

kreacji w Dynowie - Gra¿yna
Malawska

10. Zespó³ Szkó³ w Dynowie Dyrek-
tor Tadeusz Œwiês.

11. Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Dynowie Dyrektor Kazimierz
¯ak

12. Przedszkole Miejskie  w Dyno-
wie Dyrektor Maria Biernasz

13. Zdzis³aw i Maria Poñczochowie
„Hotelik Ober¿a”.

14. Bank Spó³dzielczy Adam Ryba.
15. Kwiaciarnia Halina Rebizak.
16. Zespó³ Szkó³ Zawodowych Ha-

lina Cygan.
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30 grudnia, wieczór. Przed aul¹
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dyno-
wie gromadzi siê spora grupa ludzi
pragn¹cych  zobaczyæ „Kolêdowanie po
dynowsku„ w wykonaniu Stowarzysze-
nia De-novo oraz zespo³u „Bocca della
verita”. Stoj¹ce na ³awkach œwieczki
tworz¹ aurê tajemniczoœci i rozbudzaj¹
ciekawoœæ widzów- tych m³odych i tych
trochê starszych. Chwilê póŸniej roz-
poczyna siê spektakl. Ju¿ pierwsze
dŸwiêki zapieraj¹ dech. Œpiewane s¹
kolêdy zarówno te popularne, jak i au-
torstwa Daniela Maziarza. Zachwyca
przepiêkna, gwiazdkowa scenografia-
na sznurkach jak ubrania susz¹ siê
anielskie skrzyd³a, sami kolêduj¹cy s¹
anio³ami, którzy przylecieli tego dnia
do Dynowa, by z nami zakolêdowaæ-
w œnie¿nobia³ych szatach i z pogodnym
uœmiechem. Kolêdy zosta³y odebrane
przez publicznoœæ bardzo entuzjastycz-

nie. Nie mo¿na by³o nie
nagrodziæ oklaskami
perfekcyjnie wykony-
wanych utworów. Ogól-
nej atmosferze sprzyja-
³o tak¿e w³¹czanie siê
publicznoœci bezpoœred-
nio w wydarzenia po-
przez zabawê przygoto-
wanymi uprzednio

przez uczestników
warsztatów grzechota-
kami. Do ciekawych
nale¿a³ wystêp dzieci,
których chór wykona³
star¹,  galicyjsk¹ kolê-
dê .Utwory w solowym
wykonaniu Paw³a Te-
reszaka oraz Daniela
Maziarza nie pozosta-
wia³y w¹tpliwoœci, ¿e
mamy do czynienia

z wykonawcami wyj¹tkowymi. Spek-
takl by³ jak zawsze zwieñczeniem wie-
lodniowej pracy m³odych artystów, któ-
rzy przygotowywali swoje stroje, sce-
nografiê oraz repertuar. Nad ca³oœci¹
czuwa³y Magdalena Miklasz i Ewa
WoŸniak.

   Zdjêcia: Mariusz Choma
   Tekst: Sabina Hadam

          LO Dynów

17. Kwiaciarnia „Stokrot-
ka” Halina Banaœ.

18. Zespó³ „DENOVO”.
19. Szaruga Wojciech –

Hurtownia „U Wojt-
ka”

20. Sarnicki Wojciech –
ObwoŸna Hurtownia
Owoców i Warzyw

21. Zofia R¹czka – Sklep
spo¿ywczy

22. Jerzy Makarski –
Sklep „Robot”

23. Daniel Wolañski –
Sklep „Markiz”.

24. Amatorski Zespó³ Teatralny To-
warzystwa Gimnastycznego
Sokó³

25. Pracownice Urzêdu Miasta
(ulepi³y smaczne pierogi)

26. Janusz Derda  Zak³ad Gospo-
darki Komunalnej.

27. Œw. Miko³aj  czyli Wiceprzewod-

nicz¹cy RM Roman Mryczko
28. W³aœciciela bryczki  p.T. Tymo-

wicza i stangreta: p.W. Bogusz
29. Fotografa J. Prokop.
30. Koordynatora przygotowañ Eu-

genii D¿u³a.

Przewodnicz¹ca Rady Miasta
Józefa Œlemp
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popsu³y nam humorów. Zaplanowane
na wieczór tañce, zamieniliœmy na
przyjacielskie rozmowy /takie jest
¿ycie/.

Zapraszam na nastêpn¹ wypra-
wê!!! Ziemia dynowska jest piêkna.
Tyle wspania³ych prze¿yæ daj¹ wê-
drówki po nieprzetartych szlakach.

Przewodnik Beskidzki
Józefa Œlemp

13.01.2007 r. - kolejna wyprawa za
miasto! Tym razem przebiega³a w nie-
co innej formie. 35 osobowa grupa przy-
jecha³a autokarem do Dynowa o godz
1300. W wiêkszoœci byli to turyœci
mieszkaj¹cy w Tyczynie i Bia³ej. Bar-
dzo podoba³a siê Im szopka na dynow-
skim rynku, a sami tez budzili zainte-
resowanie przechodniów, kolêduj¹c
„Maleñkiemu Jezusowi” z akompania-
mentem akordeonisty. Zwiedzili nasz
Koœció³ pw. œw. Wawrzyñca, zapoznali
siê z najwa¿niejszymi wydarzeniami
z historii Dynowa, a potem poznali hi-
storiê pa³acu w Nozdrzcu. Zapewnili

sobie szczêœcie
w mi³oœci okr¹¿a-
j¹c 3-krotnie ro-
sn¹cy w przypa³a-
cowym parku mi-
³orz¹b. Po po³u-
dniu z wielkim za-
interesowaniem
i radoœci¹ ogl¹da-
li w Stra¿aku
w Dynowie piêk-
ny konkurs Kolêd
i Pastora³ek – to
by³ g³ówny cel ich
przyjazdu do Dy-
nowa. Dziêki uprzejmoœci p. dyr.
MOKiR G. Malawskiej zostali ugosz-
czeni czerwonym barszczem i pieroga-
mi, a potem d³ugo i weso³o kolêdowali.
Wyje¿dzaj¹c o godz. 2000 dziêkowali za
piêkn¹ niedzielê w Dynowie. Wszyst-
kim czytelnikom jeden z uczestników
„Niedzieli” - Jan Domino dedykowa³
swój wiersz /w przygotowaniu tomik
poezji/

20.01.2007r. - Tym razem niedziel-
na wyprawa odby³a siê pod has³em
„Poznajemy dolinê Sanu”. Wystartowa-

liœmy na trasê w Nozdrzcu. Boczn¹
drog¹, obok nowej szko³y, wolno wspi-
naliœmy siê na wzgórze nad powstaj¹-
cym nowym osiedlem. Wspania³e wi-
doki na piêkn¹ dolinê Sanu powodowa-
³y, ¿e zatrzymywaliœmy siê czêsto, aby
delektowaæ siê niezapomnianym wido-
kiem panoramy. Ze szczytu wzgórza wi-
daæ dok³adnie skutki awanturniczych
dzia³añ w³aœciciela maj¹tku w D¹brów-
ce – St. Stadnickiego. W XVII w. zmie-
ni³ koryto Sanu, aby zagarn¹æ w³aœci-
cielowi Nozdrzca – St. Wapowskiemu
urodzajne ³¹ki. Najpiêkniejsz¹ czêœci¹
trasy by³a wêdrówka na azymut przez

¯urawiec. /Wy-
bierz siê kiedyœ
têdy czytelniku/.
W s p a n i a ³ e
w swej urodzie
g³êbokie parowy,
budz¹ podziw.
Pokonanie ich
wymaga³o solid-
nej „wspinaczki”
i niez³ej kondycji.
Przy okazji wy-
p³oszyliœmy z le-
gowiska dzika,
zostawi³ jeszcze
ciep³e miejsce na

„leœnym ³o¿u”.
Przez Kaniowiec
zeszliœmy nad
San i samym
brzegiem doszli-
œmy do mostu.
/Czy widzia³eœ
czytelniku kon-
strukcjê mostu
od do³u? Jest co
podziwiaæ./ Tro-
chê przemokniê-
te spodnie, wil-
gotne buty nie

MODLITWA SENIORÓW

Dziêki ¿e nie gasisz œwiat³a
Panie
Tym, co, trac¹ bystroœæ wzro-
ku
Tym, co, si³ nie zawsze staje
By ¿yciu dotrzymaæ kroku

Pozwól na œwiata ogl¹danie
Tego piêkna coœ Sam stworzy³
Mod³¹ bêdzie podziwianie
Boœ raj tutaj nam otworzy³

To dar, bo jesteœmy razem
G³owy siwe, szare czo³a
By siê spotkaæ, jest nakazem
Chêæ do ¿ycia nas tu wo³a

To, ¿e czasem swawolimy
W radosnym pielgrzymowa-
niu
Chyba bardzo nie grzeszymy
W tym cherlawym naszym
trwaniu

Pob³ogos³aw, co nas ³¹czy
Chêæ do ¿ycia i ciekawoœæ
Niech szczêœliwie siê zakoñ-
czy
I spokojnie, nasza staroœæ
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18 grudnia 2007 roku – aula LO
w Dynowie. Trzech aktorów, których
Dynowianie mieli przyjemnoœæ ju¿ po-
znaæ, Marek Pyœ, Maciej Ferlak
i Piotr Warszawski, spotyka siê, aby
pracowaæ nad przedstawieniem teatral-
nym. Ró¿ne s¹ ich wizje co do uprawia-
nia sztuki, wiêc k³óc¹ siê twórczo, wy-
szydzaj¹, parodiuj¹ siê wzajemnie, za-
wi¹zuj¹c doraŸne koalicje.

A wszystko to za spraw¹ Bogus³a-
wa Schaeffera, wybitnego muzykolo-
ga, kompozytora, ale tak¿e dramatopi-

sarza, przyrównywanego przez niektó-
rych do Mro¿ka i Gombrowicza.

To w³aœnie jego sztukê – „Sce-
nariusz dla trzech aktorów” – wy-
stawi³ tym razem Teatr „Studio Mo-
bile”. Niezwykle dynamiczny spektakl
skrzy siê humorem i pe³en jest zaska-
kuj¹cych zwrotów. Re¿yseria Piotra
Warszawskiego sprawia jednak, ¿e
rzecz nie sprowadza siê tylko do sku-
tecznego rozœmieszania widza (œmiech
s³yszano podobno a¿ „pod Jagie³³¹”), ale
zmusza go do myœlenia i refleksji na te-

mat teatru, sztuki, artystów i funkcji,
jakie maj¹ spe³niaæ.

Z pewnoœci¹ na to, ¿e ca³oœæ wy-
pad³a przekonywuj¹co, wp³ywa z jed-
nej strony spory baga¿ doœwiadczeñ
aktorskich ka¿dego z Panów, z drugiej
zaœ fakt, ¿e ostatnio du¿o ze sob¹ wy-
stêpuj¹. Natomiast jeœli  chodzi o sam¹
grê, która jak we wszystkich sztukach
Schaeffera jest nie lada wyzwaniem, to
wypad³a ona wzorowo: „wszystko na
medal, gest, ruch i s³owo”...

Czytelnikom naszej gazety donoszê,
¿e w sztuce „zagra³a” tak¿e „Dynowin-
ka”!!!

Myœlê ¿e dla m³odzie¿y Liceum
Ogólnokszta³c¹cego – szczególnie tej ze
szkolnej sceny – która obejrza³a spek-
takl po po³udniu, nie by³ to czas stra-
cony; ci natomiast, którzy nie przyszli
na spektakl wieczorny, niech ¿a³uj¹, bo
naprawdê maj¹ czego!!!

Maciej Jurasiñski

Na deskach sceny na-
szego liceum pokazali siê
trzej niezwykle zabawni
aktorzy : Maciej Ferlak,
Marek Pyœ oraz Piotr
Warszawski.Ten ostatni
by³ tak¿e re¿yserem.
Trudno by³oby oddaæ
w kilku zdaniach treœæ za-
prezentowanego spekta-
klu, co nie znaczy i¿ takiej
sztuka nie posiada. Wrêcz
przeciwnie. Scenariusz
dotyka wielu aspektów
pracy aktorskiej. Z jednej
strony aktorzy pos³ugiwa-
li siê prostym jêzykiem
czy gestem, z drugiej zaœ
strony zachwycali nas
tym , jak mo¿na to zrobiæ.
Dowcipy s³owne i sytu-
acyjne pojawia³y siê raz po
raz. Wszystkie te elemen-
ty sprawi³y, ¿e nasi
uczniowie œwietnie siê ba-
wili. A ¿e œmiechem mo¿-
na zaraziæ niemal wszyst-
kich, mogliœmy siê przeko-
naæ w³aœnie podczas spek-
taklu. Podziwialiœmy zna-
komit¹ grê aktorsk¹
i swobodê, z jak¹ aktorzy
odtwarzali panuj¹ce miê-

dzy nimi relacje. Gdyby w grze aktorów za-
brak³o tego „czegoœ”, tej umiejêtnoœci przed-
stawienia prostych niekiedy spraw w cieka-
wy sposób, nie uda³oby siê tak rozbawiæ pu-
blicznoœci.

     Zdjêcia: Mariusz Choma
  Tekst:  Magdalena Noch

                  LO Dynów
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 W dniu 13 stycznia w Domu Stra-
¿aka w Dynowie odby³ siê kolejny
Konkurs Kolêd i Pastora³ek.

Jury w sk³adzie:
Jacek Kulikowski – przewodnicz¹cy
Andrzej Kêdzierski, Andrzej Sowa,
Banaœ Arkadiusz – cz³onkowie
Gra¿yna Malawska – sekretarz

Po wys³uchaniu 15 prezentacji kon-
kursowych, 9 zespo³ów i 6 solistów po-
stanowi³o przyznaæ nastêpuj¹ce wyró¿-
nienia i nagrody rzeczowe i pieniê¿ne:

- nagroda rzeczowa – Kinga Tar-
nawska Bachórz

- III wyró¿nienie – Grupa Arty-
styczna „Antrakt” ZSzZ Dynów

- II wyró¿nienie – Zespó³ wokalny
z Zespo³u Szkó³ im. Kr. Jadwigi w B³a-

¿owej
- I wyró¿nienie – zespó³ wokalny

Zespo³u Szkó³ nr 5 w Dyl¹gowej

Nagrody g³ówne –  Z³ote, Srebrne
i Br¹zowe Bombki

Br¹zowe bombka
– Dominika Pluta z B³a¿owej i Ze-

spó³ wokalno-instrumentalny z Gimna-
zjum Publicznego im. Anny Janke
z B³a¿owej

Srebrne Bombki
-  Paulina Bator z B³a¿owej i Chór

z Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Rze-
szowie

Z³ote Bombki
- Monika Paœciak z Dynowa i Ze-

spó³ wokalny „Septima” z LO Dynów

Chór z Bia³ki dyrygent P. Andrzej Szul, fot. J. Prokop

Nagrody pieniê¿ne ufundowali:
- Burmistrz Miasta Dynowa
- Wójt Gminy Dynów

Wyró¿nienia
- Firma KOBI
- Firma GEZO
- Prezes Towarzystwa Przyjació³

Dynowa

  Uczestników ugoœcili:
- Pañstwo Ma³gorzata i Stanis³aw

Krupowie
- Pañstwo Konopaccy i Karczma

pod Semaforem

Bombki – tradycyjnie - wykona³
P. Grzegorz Hardulak

Komisja podkreœli³a wysoki poziom
konkursu, podziêkowa³a organizato-
rom  tj. Burmistrzowi miasta Dynowa,
Wójtowi Gminy Dynów za ufundowa-
nie nagród, Miejskiemu Oœrodkowi
Kultury i Towarzystwu Przyjació³ Dy-
nowa za sprawne przeprowadzenie
konkursu i stworzenie dla pieœni na
Bo¿e Narodzenie, pieœni tak ukochanej
przez Polaków, odpowiedniego klima-
tu.

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹
Chórowi z Bia³ki pod dyr. P. Andrzeja
Szula i dynowskim kolêdników grupy
De Novo za piêkny koncert.

  G. M.
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S¹ pewne dzie-
dziny ¿ycia, o któ-
rych wiedzê posia-

daj¹ prawie wszy-
scy. Kto nie potrafi

powiedzieæ, co nale¿y
zrobiæ, ¿eby dzieci dobrze siê uczy³y
i by³y grzeczne, aby nie bola³a g³owa
lub „³ama³o w koœciach”?

Podobnie szerok¹ wiedzê posiadaj¹
ludzie na temat maj¹cych wyst¹piæ zja-
wisk atmosferycznych. Praktycznie na
ca³ym œwiecie, a szczególnie tam, gdzie
od pogody zale¿a³o ¿ycie mieszkañców,
pasterze, rolnicy, a czasami wiejscy cza-
rownicy dysponowali wypracowanymi
od wieków metodami, które s³u¿y³y
przewidywaniu pogody nie tylko na
najbli¿sze kilka dni lecz równie¿ na ca³y
rok.

Przepowiadanie pogody to jedna
z ulubionych i „obowi¹zkowych” czyn-
noœci. Ludzie specjalizowali siê w niej
ju¿ od zarania dziejów, a szczególnie
w œrodowisku wiejskim.

W ¿yciu rolnika d³ugotrwa³e susze,
deszcze czy mrozy to zjawiska urasta-
j¹ce do rozmiarów kataklizmów. O ran-
dze tej umiejêtnoœci œwiadczyæ mo¿e
ogromna iloœæ przys³ów, które zawie-
raj¹ „ludowe prognozy pogody”. Wœród

nich wyró¿niæ mo¿na kilka rodzajów -
na przyk³ad zwi¹zane z pogod¹ wystê-
puj¹c¹ w danym:

a) miesi¹cu np.:
„ Gdy siê mg³y w sierpniu dolin¹

snuj¹, pogodn¹ jesieñ zwiastuj¹”,
„Gdy styczeñ burzliwy z œniegami,

lato burzliwe z deszczami”,
„Gdy wrzesieñ bez deszczów bêdzie,

w zimie wiatrów pe³no wszêdzie”,
b) dniu patrona np.:
„Gdy ciep³o na Dominika, ostra

zima nas dotyka”,
„Na dzieñ œwiêtej Doroty ma byæ

œniegu na p³oty”,

„Jaka pogoda w Szczepana panuje,
taka na luty nam siê szykuje”,

c) dniu œwi¹tecznym  np.:
 „Co Nowy Rok naka¿e, to wrzesieñ

poka¿e”,
 „Gdy Trzej Królo-

wie szarug¹ czêstuj¹,
w Zielone Œwi¹tki s³o-
tê przewiduj¹”,

 „Deszcz w Zielone
Œwi¹tki, da Bóg dobre
sprz¹tki”.

W kulturze polskiej
obecna by³a tak zwana
magia wró¿ebna zwi¹-
zana z okresem od
13 do 24 grudnia. Dwa-
naœcie dni oznaczaæ
mia³o pogodê w ka¿-
dym miesi¹cu nadcho-
dz¹cego roku. Wiara w prawdziwoœæ
tych przepowiedni jest tak du¿a, ¿e do
dzisiaj wielu ogrodników czy rolników
prowadzi obserwacje i skrupulatnie no-
tuje swe spostrze¿enia uniezale¿niaj¹c
siê tym samym od oficjalnych prognoz
d³ugoterminowych. Przepowiadanie
pogody maj¹cej wyst¹piæ w odleg³ym
okresie, z wyj¹tkiem omówionych spo-
sobów, nale¿a³o raczej do wró¿bitów.

Bardziej powszechne by³y progno-
zy krótkoterminowe.
Do dzisiaj mo¿na spo-
tkaæ wielu specjalistów
w tej dziedzinie. Starsi
opisuj¹ swe bóle  reu-
matyczne, które zwia-
stowaæ maj¹ opady.
Krzycz¹ce i p³acz¹ce
dzieci s¹ sygna³em nad-
chodz¹cego deszczu.
Stada wron i gawro-
nów, licznie pojawiaj¹-
ce siê na polach to za-
powiedŸ œniegu.

Uwa¿na obserwacja
ró¿nych zjawisk oraz

zachowañ zwierz¹t i roœlin jest tak¿e
Ÿród³em wiedzy o maj¹cej nast¹piæ au-
rze np.:

> œwierszcze s¹ dok³adnymi
„termometrami”; cykaj¹ szybciej,
kiedy jest ciep³o i wolniej, kiedy
jest zimno,

> muchy s¹ bardziej natarczy-
we przed deszczem,

> kiedy kot li¿e futro, ³adny
dzieñ bêdzie jutro,

> kiedy liœcie ukazuj¹ swój
spód, bêdzie pada³o,

> ksiê¿yc w lisiej czapie, wnet
Ci na g³owê nakapie,

> gdy jasny ksiê¿yc wzejdzie,
wnet siarczysty mróz nadejdzie,

> gdy chmury wysoko wê-
druj¹, ³adn¹ pogodê zwiastuj¹,

> gdy dym na dó³ wêdruje,
wnet siê pogoda zepsuje.

Tak¿e i w naszym regionie istnia³y
pewne wró¿ebne sygna³y. Œwiadcz¹
o tym chocia¿by utrwalone w jêzyku po-
wiedzenia –

· „Idzie burza od Bachórza”,
· „za Sanem siê chmurzy,
w Dynowie burzy to nie wró¿y”,
· „Od Ulanicy wiatr i czarne
chmury du¿e, wnet przynios¹
do Dynowa burzê”.

Dzisiaj, by dowiedzieæ siê jaka ju-
tro bêdzie pogoda, ogl¹damy audycje
telewizyjne w TVP Meteo lub œledzi-
my informacje umieszczane na bie¿¹co
w Internecie na odpowiednich, prowa-
dzonych przez fachowców stronach po-
œwieconych meteorologii.

Drzewiej bywa³o inaczej...

Niektórzy Dynowianie pamiêtaj¹
pewnie jak wieczorem przed wystaw¹
tzw. starej apteki mo¿na by³o spotkaæ
liczn¹ grupkê zainteresowanych po-
god¹  jaka bêdzie na drugi dzieñ. Tam
w witrynie umieszczony by³ ma³y,
drewniany domek, który gdy nastêp-
nego dnia mia³ byæ deszcz lub zawieja,
sta³ samotnie, stanowi¹c jedyn¹ ozdo-
bê du¿ej wystawy. Dynowianie widz¹c
to odchodzili ze smutkiem, nie planu-
j¹c ju¿ ¿adnych prac polowych kolejne-
go dnia. Kiedy jednak przed domkiem
ukazywa³ siê staruszek – pustelnik,
wieszczy³o to pogodê.

Dziœ wiemy, ¿e by³ to tzw. higrometr,
mierz¹cy wilgotnoœæ powietrza a przed-
miot ten, czasem o bardzo efektownej
formie, spotkaæ mo¿na w wielu skle-
pach z pami¹tkami. Nie budzi on ju¿
dzisiaj takich emocji jak dawniej. Starsi
maj¹ do niego sentyment, wszak sta-
nowi³ jedn¹ z po¿ó³k³ych kart dynow-
skiej historii.

Oprac. AJM
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Wymiana centralnego ogrzewania,
nowe meble, pomoce szkolne, monito-
ring, sprzêt nag³aœniaj¹cy to tylko nie-
które z rzeczy, na jakie uda³o siê zdo-
byæ niema³e œrodki finansowe w ostat-
nich czterech miesi¹cach.

Jak podkreœla dyrektor Zespo³u
Szkó³ – Tadeusz Œwiês – jeszcze nigdy
w tak krótkim czasie szko³a nieotrzy-
ma³a tylu pozabud¿etowych œrodków
finansowych. Kosztowa³o to wiele za-
biegów nie tylko dyrekcjê, ale tak¿e
w³adze miasta. Jak dodaje przy tym
dyrektor szkoda tylko i¿ Ministerstwo
Edukacji Narodowej nie wie kiedy s¹
wakacje. Œrodki pozyskane na remont
centralnego ogrzewania mog³y byæ wy-
korzystane dopiero po przetargach, czy-
li we wrzeœniu, kiedy nauka sz³a ju¿
pe³n¹ par¹. Dobrze, ¿e wszystko posz³o
sprawnie i prace, które kosztowa³y bli-
sko trzysta tysiêcy zakoñczono przed
sezonem grzewczy. Stan instalacji by³
fatalny. Wymieniono tak¿e czêœæ rur z
ciep³¹ i zimn¹ wod¹. Ponadto w dzie-
wiêtnastu klasopracowaniach i dwóch
œwietlicach wymieniono meble. Ich
koszt to prawie siedemdziesi¹t tysiêcy.
Ponadto dwa i pó³ tysi¹ca szko³a otrzy-

ma³a z PZU na
poprawê bezpie-
czeñstwa. Pieni¹dze trafia na
wymianê kostki brukowej ko³o szko³y.
Z uzyskanych dodatkowo œrodków
przez szko³ê wzbogaci siê ona o nowe
pomoce dydaktyczne za sumê jedena-
stu tysiêcy. Zakupiono ponadto nowe
karnisze i rolety dla budynku szko³y
podstawowej, to kosztuje szko³ê kolej-
ne dwanaœcie tysiêcy, zakupiono po-
nadto nowy sprzêt nag³oœnieniowy,
odtwarzacze DVD i inny drobny sprzêt.
O nowe zabawki, gry planszowe i edu-
kacyjne wzbogaci³a siê szkolna œwie-
tlica. Ponadto nad bezpieczeñstwem w
szkole i nie tylko, czuwaæ bêdzie moni-
toring. Kamery ponadto obs³ugiwaæ
bêd¹ pobliskie obiekt sportowy Dyno-
vii. Koszt monitoringu to prawie piêt-
naœcie tysiêcy. Ponadto realizujemy
program Z Dynowa do sukcesu w ra-
mach, którego przeprowadzonych zo-
stanie do koñca grudnia dwa i pó³ ty-
si¹ca godzin zajêæ ró¿nego rodzaju.
Wartoœæ tego programu to sto dwa ty-
si¹ce. Jak podkreœla dyrektor Œwiês ol-
brzymie podziêkowania nale¿¹ siê bur-
mistrzowi Zygmuntowi Frañczakowi
gdy¿ bez jego wsparcia i pomocy nie

wiele œrodków uda³o by siê pozyskaæ.
Wszystko to s¹ œrodki pozabud¿etowe
i nigdy w tak krótkim czasie od wrze-
œnia do grudnia nie uda³o nam siê uzy-
skaæ – dodaje dyrektor. Szko³a czeka
równie¿ na now¹ klasopracowniê. Bê-
dzie to ju¿ trzecia, wyposa¿ona w no-
woczesny sprzêt.  Z programów reali-
zowanych w szkole zadowolona jest
m³odzie¿ bior¹ca udzia³ w wielu przed-
siêwziêciach.

G. Sz.

Dyrektor zespo³u szkó³ w Dynowie Tadeusz Œwiês przy-
znaje i¿ nigdy wczeœniej w tak krótkim czasie szkole nie
uda³o siê zdobyæ tylu pozabud¿etowych œrodków finan-
sowych.  Fot. Grzegorz Szajnik

Z e s p ó ³
Szkó³ Zawo-

dowych im. Kardyna³a Stefana Wy-
szyñskiego w Dynowie jest placówk¹
edukacyjn¹ o tradycjach technicznych,
proponuj¹c¹ m³odzie¿y wiele cieka-
wych zajêæ pozalekcyjnych, czy te¿ ta-
kich , które rozwijaj¹ lub wype³niaj¹
wolny czas. W ca³okszta³cie pracy szko-
³y staramy siê dostarczaæ naszym
uczniom nie tylko wiadomoœci, ale tak-
¿e umiejêtnoœci i wzorce, jak  równie¿
kszta³towaæ postawy, które warunkuj¹
¿ycie aktywne, radosne i twórcze w
harmonii z samym sob¹ i otaczaj¹cym
œwiatem.

Szko³a preferuj¹c zdrowe, bezpiecz-
ne i po¿yteczne spêdzanie wolnego cza-
su oferuje uczniom urozmaicone zajê-
cia pozalekcyjne. Du¿ym zainteresowa-
niem  i udzia³em m³odzie¿y ciesz¹ za-
jêcia sportowe, pi³ka:  siatkowa,  rêcz-
na, no¿na, koszykowa, tenis sto³owy,
zajêcia taneczno – sportowe. Efekty tej
pracy s¹ widoczne w postaci punkto-
wanych  miejsc w ró¿nych formach
wspó³zawodnictwa sportowego.

Najwa¿niejsze sukcesy w roku
szkolnym 2007/2008, to m.in. :

· III miejsce w rozgrywkach Po-
wiatowej Licealiady za rok szkolny
2006/2007 wœród szkó³ ponadgimna-
zjalnych powiatu rzeszowskiego,

· II miejsce Eweliny Hadam i
Micha³a  Ryby w Powiatowej Licealia-
dzie w indywidualnych  biegach prze-
³ajowych (opiekun  p. Pawe³ Gierula) ,

· I miejsce w Powiatowej i Rejo-
nowej Licealiadzie w pi³ce rêcznej
dziewcz¹t (opiekun p. Alina  Paœciak),

· III miejsce Damiana Fila w Po-
wiatowej Licealiadzie w szachach (opie-
kun p. Marek Paœciak),

· II miejsce w Powiatowej  Lice-
aliadzie w pi³ce siatkowej dziewcz¹t
(opiekun p. Pawe³ Gierula).

W tym roku szkolnym nasi ucznio-
wie pod opiek¹ nauczycieli zdobyli tak-
¿e nowe sukcesy w ró¿nego typu kon-
kursach.

Barbara Kochmañska zosta³a
laureatk¹ Ogólnopolskiego Konkursu
„LEGENDY, KTÓRYCH NIE ZNA-

CIE”. Opisana
przez ni¹ legenda
zaty tu ³owana
„Legenda o Dy-
nowie i Sanie”
zyska³a uznanie
jury i znalaz³a siê
w publikacji wy-
danej przez Spo-
³eczne Towarzy-
stwo Oœwiatowe
z Warszawy ze
wszystkimi na-
grodzonymi pra-

NIE TYLKO NAUKA .…… Nowe Sukcesy Uczniów
Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyñskiego w Dynowie
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cami. Nagrod¹ by³a dwudniowa
(08.12.- 09.12.2007r.) wycieczka do
Warszawy wraz z opiekunem p. Ann¹
Mol. Z laureatk¹ konkursu wywiad
przeprowadzi³y tak¿e dziennikarki
Gazety Codziennej „Nowiny”.

Agata Fudali, Barbara Koch-
mañska, Agnieszka Medelczyk,
Katarzyna Siry, zdoby³y I miejsce  w
Wojewódzkim Konkursie „MOJA
TRADYCJA”. Organizatorem konkur-
su by³o Muzeum Narodowe Ziemi Prze-
myskiej w Przemyœlu w ramach Pro-
gramu Operacyjnego „Edukacja Kul-
turalna i Upowszechnianie Kultu-
ry, priorytet 2: „Ochrona Dziedzic-
twa Kultury Ludowej”.

Zaprezentowane przez uczennice

prace na temat Bachórca i Dynowa zy-
ska³y uznanie jury. Laureatki konkur-
su otrzyma³y cenne nagrody rzeczowe,
m.in. odtwarzacze MP3, dyktafony,
które zosta³y sfinansowane ze œrodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Uroczyste wrêczenie nagród
odby³o w dniu 13.12.2007r. w Mu-
zeum Narodowym Ziemi Przemy-
skiej w Przemyœlu.

Uczennice przygotowa³y swoje pra-
ce pod opiek¹  p. Anny Mol.

W  ostatnim czasie (11.01.2008r.)
uczniowie naszej szko³y zdobyli kolej-
ne nagrody. W VI POWIATOWYM
PRZEGL¥DZIE WIDOWISK JA-

Styczeñ, to czas kiedy maturzyœci
szykuj¹ siê na swój bal studniówkowy.
Dla ka¿dego ucznia to bardzo wa¿ne
wydarzenie.

Studniówka przypomina maturzy-
stom, ¿e stali siê ju¿ na tyle doroœli, i¿
mog¹ przyst¹piæ do egzaminu dojrza-
³oœci.

Wœród myœli o najpiêkniejszej suk-
ni, uczesaniu czy te¿ o szykownym gar-
niturze, w podœwiadomoœci czai siê
fakt, ¿e za „sto dni matura”. Wspania-
³a zabawa do bia³ego rana, radoœc
i uœmiech, na twarzach wszystkich
uczestników balu, ma za zadanie ode-
rwaæ, choæ na chwilê od nauki, by po
zabawie przest¹piæ do pracy.

„Bawmy siê, tañczmy ile si³ w nóg,
bo potem ju¿ tylko matury trud.”

Ci uczniowie, którzy dobrze wyko-
rzystaj¹ dany im czas na naukê, zbior¹

plony swojej pra-
cy, wAudzi opusz-
cza swój rodzinny
dom i wyje¿d¿a
daleko, by poczuæ
smak samodziel-

noœci.
Oto historia pewnej maturzystki:
„Mamo, tato wyje¿d¿am na studia

do Krakowa!” - oœwiadczy³am rodzi-
com.

Mamie polecia³y ³zy, a tata by³ dum-
ny ze swojej córki.

Spakowa³am walizki, kupi³am bi-
let i po¿egna³am siê z rodzicami.

„Teraz jestem ju¿ doros³a i samo-
dzielna”- pomyœla³am.

Jednak wœród radoœci, tli³a siê
iskierka têsknoty za rodzinnym do-
mem.

W Krakowie zamieszka³am wraz
z kole¿ank¹ u jej znajomych. Nowe
twarze, nowe miasto, inny sposób ¿ycia
wywar³ na mnie pozytywne emocje.

Rozpoczê³am studia w Akademii
Pedagogicznej im. KEN, na kierunku
filologia polska ze specjalizacj¹ komu-

nikacja spo³eczna. Wybór tego kierun-
ku by³ zupe³nie przypadkowy, ponie-
wa¿ patrz¹c na wiele pozycji, nazwa
„komunikacja spo³eczna”, wyda³a mi
siê ciekawa.

I dziœ po czterech latach studiowa-
nia mogê stwierdziæ, z ca³¹ odpowie-
dzialnoœci¹, ¿e to jest to, czego szuka-
³am.

Kierunek komunikacja spo³eczna
daje wiele mo¿liwoœci swoim absolwen-
tom, poniewa¿ pozwala dzia³aæ w wie-
lu kategoriach ludzkiego ¿ycia. Studia
o charakterze spo³ecznym stawiaj¹ na
rozwój psychologii, teorii mediów jak
i porozumiewania siê z ludŸmi.

Jako osoba studiuj¹ca komunikacjê
spo³eczn¹, nauczy³am siê wiele o kon-
taktach z innymi, o tym, co ludzie
myœl¹, gdy nawet nic nie mówi¹ i co
oznaczaj¹ ludzkie gesty.

Zapewne wiele osób wie, ¿e ¿ycie
w wielkim mieœcie, to nie tylko przy-
jemne studiowanie, gdy¿ wszystko, co
dobre zawsze wi¹¿e siê z kosztami. Dla-
tego te¿ musia³am pomyœleæ o finanso-

SE£KOWYCH POWIATU RZE-
SZOWSKIEGO w B³a¿owej, szkolna
grupa artystyczno – teatralna „An-
trakt”, która zaprezentowa³a Miste-
rium Bo¿onarodzeniowe zatytu³owane:
„Dynowskie Anio³y” zdoby³a I miej-
sce, a w  XI DYNOWSKIM KON-
KURSIE KOLÊD I PASTORA£EK
w Dynowie (13.01.2008r.) - wyró¿-
nienie.

Opiekunami grupy s¹: pp. Anna i
Jaros³aw Molowie.

Efekty podjêtych dzia³añ œwiadcz¹,
¿e m³odzie¿ jest zdolna i chêtna do
pracy, a nauczyciele „nie zasypiaj¹ gru-
szek w popiele”.  

                       Halina Cygan

(ci¹g dalszy na str. 16)
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wym zapleczu i postanowi³am znaleœc
pracê.

Mo¿liwoœci jest wiele, wiêc mo¿na
przebieraæ w ofertach pracy.

Dziœ sama op³acam swoje studia
i swój pobyt w Krakowie. Zapewniam,
¿e ka¿dy zaradny student, poradzi so-
bie jako osoba samodzielna. Mi siê uda-
³o.

M³odzi ludzie po zdaniu egzaminu
dojrza³oœci, staj¹ przed wyborem- dal-
szej drogi ¿ycia.

Czasami trudno jest zdecydowaæ, co
tak naprawdê chcemy kiedyœ robiæ.

Najlepszym sposobem na zaspoko-
jenie swoich ambicji, staje siê taki kie-
runek studiów, który da nam wiele
mo¿liwoœci i satysfakcji.

Wiele uczelni dociera do maturzy-
stów, proponuj¹c im ró¿norodne kie-
runki i specjalizacje studiów.

Jedn¹, wœród wielu szkó³ wy¿szych
jest Akademia Pedagogiczna im. KEN
w Krakowie. Z myœl¹ o swoich studen-
tach, uczelnia prowadzi nabór na nowy
kierunek: filologia polska ze specjali-
zacj¹ komunikacja spo³eczna.

Specjalizacja ta, ³¹czy w sobie ele-

menty tradycyjnej humanistyki z for-
mami komunikowania siê z otoczeniem.

Komunikacja spo³eczna uœwiada-
mia studiuj¹cym, ¿e rozmawiaj¹c z in-
nymi ludŸmi, nie tylko pos³ugujemy siê
jêzykiem, ale równie¿ u¿ywamy mowy
cia³a, gestów i mimiki.

Sposób w jaki inni nas odbieraj¹ od
tego, jak mówimy, a nie tylko, od tego,
co mówimy.

W kontaktach z innymi, wa¿ny sta-
je siê równie¿ nasz sposób bycia. To jak
jesteœmy ubrani czy uczesani, daje in-
nym sygna³, co mog¹ o nas myœleæ.

Czasami wydawaæ by siê mog³o, ¿e
b³ahostki buduj¹ ludziom œwiatopogl¹d
na temat danej osoby, a tak naprawdê
s¹ to rzeczy bardzo wa¿ne - szczegó³y
stanowi¹ o ca³oœci.

Komunikacja spo³eczna pokazuje
jak cz³owiek, w otoczeniu innych musi
uciekaæ od stereotypów, pamiêtaæ
o tym, ¿e dziœ inna osoba to nie s³u¿¹-
cy, nie ktoœ gorszy, ale cz³owiek, taki
sam jak my.

Dziêki komunikacji mo¿emy tak¿e
nauczyæ siê, jak unikaæ ró¿nych sposo-
bów manipulacji, czy perswazji ze stro-
ny drugiej osoby. Kierunek ten poka¿e
nam równie¿ jak skutecznie byæ aser-
tywnym, czyli sztuki mówienia „nie”.

Ten nowoczesny kierunek studiów
otwiera przed absolwentami szko³y
wy¿szej drzwi do kariery, poniewa¿ nie
ogranicza on studenta do jednej dzie-
dziny dzia³alnoœci.

Ka¿dy kto chce nauczyæ siê bycia
z innymi, z otoczeniem, powinien po-
znaæ bli¿ej sposoby komunikowania
spo³ecznego, a zainteresowani mog¹ od-
wiedziæ stronê uczelni:

www.ap.krakow.pl

Ju¿ po raz pi¹ty w Zespole Szkó³
w Dynowie odby³a siê akcja chary-
tatywna „Podziel siê z innymi”, któ-
rej celem by³o przygotowanie œwi¹tecz-
nych upominków dla dzieci z rodzin
wielodzietnych oraz znajduj¹cych siê
w trudnej sytuacji materialnej. Przy-
gotowano ³¹cznie 74 paczki, w sk³ad
których wchodzi³y: s³odycze, zabawki,
ksi¹¿ki, artyku³y spo¿ywcze, œrodki
czystoœci oraz odzie¿.

Za poœrednictwem „Dynowinki” ser-
decznie dziêkujemy wszystkim wymie-
nionym ni¿ej sponsorom, którzy tak
hojnie zechcieli wesprzeæ nasz¹ akcjê:

ks. dziekan Stanis³aw Janusz - pro-
boszcz parafii Dynów

p. Krzysztof Maszczak - Delikatesy
„Centrum”, Nozdrzec

p. Krzysztof Szul - Us³ugowy Zak³ad
Wodno Kanal. C. O. i Gaz, Prze-
worsk

p. Krzysztof Przyby³o - firma „Mo-
eschle”, Dynów

p. Aleksander Gerula - Prezes Towa-
rzystwa Brata Alberta w Dyno-
wie

p. Antoni Balawajder - firma „Ber-
thold”, Dynów

Bank Spó³dzielczy w Dynowie

p. Stanis³awa Go³êbiewska i p. Sa-
bina Bajda - apteka „Galena”,
Dynów

p. Grzegorz Szajnik - Prezes Klubu
Pi³karskiego „Dynovia”

p. Halina Rebizak - kwiaciarnia „Sto-
krotka”, Dynów

p. Wac³aw Porzuczek - firma „REK-
FOL”, Dynów

p. Stanis³aw Wasieñczak - sklep spo-
¿ywczy, Dynów

Dziêkujemy
równie¿ „Sto-
warzysze-
niu Na
Rzecz Osób
N i e p e ³ n o -
s p r a w -
nych” w Dy-
nowie repre-
zentowane-
mu przez
pani¹ Ma³-
g o r z a t ê
K o c h m a n
za przekaza-
nie artyku³ów
spo¿ywczych do
paczek.

Wielkie s³owa

(ci¹g dalszy ze str. 15) Wszystkim tegorocznym maturzy-
stom sk³adam ¿yczenia samych sukce-
sów, wytrwa³oœci i po³amania piór na
maturze.

 Maturzystka rocznik 2003

uznania i wdziêcznoœci kierujemy tak-
¿e do Dyrekcji, dzieci, m³odzie¿y
i nauczycieli Zespo³u Szkó³, którzy
tak chêtnie wziêli udzia³ w akcji.

To w³aœnie dziêki pomocy, zapa³owi
i zaanga¿owaniu w/w osób i instytucji
powodzenie tego przedsiêwziêcia sta³o
siê mo¿liwe.

Z nadziej¹ na dalsz¹ wspó³pracê
Organizatorzy
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Kilkadziesi¹t paczek przygotowano
w Zespole Szkó³ w Dynowie dla najbar-
dziej potrzebuj¹cych uczniów.

W sumie do uczniów trafi³o siedem-
dziesi¹t cztery paczki. Trzydzieœci szeœæ
do szko³y podstawowej i trzydzieœci

osiem do gimnazjum.
W paczkach m³odzie¿
znajdzie s³odycze, za-
bawki, ksi¹¿ki, jak te¿

artyku³y ¿ywnoœciowe. Jak podkreœlaj¹
organizatorzy akcji ten rok jest wyj¹t-
kowy, a to za spraw¹ sponsorów. Uda-
³o siê zebraæ blisko cztery tysi¹ce z³o-
tych, ponadto uda³o siê zebraæ wiele
darów. Paczki trafi³y do rodzin uczniów
bêd¹cych w trudnej sytuacji material-

nej. W akcjê w³¹czy³ siê równie¿ szkol-
ny klub wolontariusza, ca³oœæ akcji nie
mog³a by siê odbyæ bez czujnego oka
nauczycielek Anety Bator, Ewy G¹sec-
kiej – Stankiewicz, Lucyny Choma,
Moniki M¹czyñskiej i Ma³gorzaty Mar-
sza³ek. Najwiêksze jednak uznania
nale¿¹ siê darczyñcom bez której ca³ej
akcji nie da³o by siê zorganizowaæ.

                                     G. Sz.

W parafii pw.œw.  Miko³aja  dzia³a
Parafialny Oddzia³ Akcji Katolic-
kiej.Jej cz³onkowie staraj¹ siê szerzyæ
ideê pomocy  bliŸnim, a czyni¹ to po-
przez zaanga¿owanie w pracê na rzecz
parafian. Prezeska Akcji Katolickiej-

Ma³gorzata Sieñko- poœwiê-
ca sporo czasu tej dzia³alno-
œci, godz¹c obowi¹zki ro-

dzinne i zawodowe.

Zawsze znajd¹ czas, by wzi¹æ udzia³
w uroczystoœciach organizowanych w
dekanacie czy te¿ archidiecezji. Oprócz
codziennej pracy zwi¹zanej z bie¿¹c¹
dzia³alnoœci¹ oddzia³u, sprawuj¹ opie-

kê nad parafialn¹ biblioteczk¹.
Dziel¹ siê dy¿urami , zachêcaj¹ do
lektury ksi¹¿ek i czasopism. Dla
miejscowych ministrantów orga-
nizuj¹ spotkania integracyj-
ne.Wzorowo uk³ada siê wspó³-
praca z jednostk¹ miejscowej
OSP. Natychmiast po³¹czyli
swe si³y, gdy miejscowa rodzi-
na ponios³a straty materialne
w wyniku po¿aru. Wspólnie po-

Cz³onkowie Akcji oraz mieszkañcy

By³ tak¿e czas na rozmowy

prosili parafian w koœciele o datki pie-
niê¿ne na rzecz pogorzelców.  Efekty
mówi³y same za siebie. Warto by³o pod-
j¹æ tak¹ akcjê, gdy¿ harcanie  okazali
siê hojni. Wzorem lat ubieg³ych zorga-
nizowali wspólnie spotkanie op³atkowe
dla mieszkañców .Nie zabrak³o przed-
stawicieli w³adz gminnych i szkolnych.
Do wspólnej modlitwy i kolêdowania
zachêci³ ks. Proboszcz Tadeusz Ozga
oraz ks. Stanis³aw Sygnarowski. Spo-
tkanie sta³o siê okazj¹ do z³o¿enia
¿yczeñ, do rozmowy, do pos³uchania
koncertu orkiestry stra¿ackiej, do œpie-
wania nie tylko kolêd. Szczególnie ser-
deczne podziêkowania skierowane zo-
sta³y do sponsorów. Dziêki hojnoœci
p. H. Radonia, p. Gudyków, p. Domi-
nów/”Genesis”/, p. Dominów/”Bramy”/
p. J. Stochmala, p. J. Sieñko uda³o siê
zadbaæ o oprawê kulinarn¹. Darczyñ-
cami byli tak¿e stra¿acy. Za szczegól-

ny wk³ad pracy w obs³ugê
spotkania podziêkowano
p. L. Stochmal i U. Szczu-
tek. Wdziêcznoœæ za facho-
we wsparcie  wyra¿ono
p. Cz. Domin i p. G. Potocz-
nej . Udzia³ doœæ licznej gru-
py mieszkañców w takim
spotkaniu potwierdza, ¿e
warto do³o¿yæ wszelkich
starañ.

 Tekst i zdjêcia:
Ewa Hadam

Prezeska Akcji Katolickiej oddzia³ Harta Ma³gorzata Sieñko, ks.pro-
boszcz Tadeusz Ozga, prezes OSP Artur Szczutek, ks. Stanis³aw Sy-
gnarowski

Wspólne œpiewanie

Kapelmistrz Andrzej Sowa z orkiestr¹
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O stra¿akach z Harty œmia³o mo¿na powie-
dzieæ, ¿e s¹ potrzebni w tym czasie, w tym
miejscu, wœród tych ludzi...

OSP w Harcie jest jedn¹ z 9 dzia³a-
j¹cych na terenie gminy jednostek. Na
ducha organizacji sk³ada siê 96 lat  jej
istnienia i stale rosn¹ce w si³ê szeregi.
W remizie jest kilka pomieszczeñ; od-

nawiana sala du¿a, zaplecze kuchenne
i sanitarne. W gara¿ach stoj¹ wozy bo-
jowe: Star 266 i ̄ uk, motopompy, agre-
gat oraz inne niezbêdne elementy wy-
posa¿enia.

Tegoroczne zebranie walne
wyznaczono na sobotê, 5 stycz-
nia. Jako jedni z pierwszych po-
jawili siê cz³onkowie zarz¹du.
/Artur Szczutek-prezes, Jacek
Stochmal-wiceprezes, Bogus³aw
B³oñski-naczelnik, Piotr Potocz-
ny-skarbnik, Maciej Pilch-se-
kretarz, Tomasz Gudyka-gospo-
darz, Franciszek Skrabalak-
cz³onek zarz¹du/ Wy³o¿yli do
wgl¹du bogaty materia³ zdjêcio-
wy, przygotowali sprzêt do pre-
zentacji multimedialnej. Wa¿-
niejsze wydarzenia z ¿ycia jed-
nostki dokumentowane s¹ na
bie¿¹co. Z ka¿d¹ kolejn¹ minut¹ przy-
bywa³o cz³onków stowarzyszenia, za-
proszonych goœci. Krótko po 17 kilku-
dziesiêcioosobowa za³oga przyst¹pi³a
do oceny ubieg³orocznych dzia³añ. Pro-
wadzenie zebrania powierzono Macie-
jowi Pilchowi.  Z przedstawionego przez
prezesa  sprawozdania jawi³ siê obraz
bogatego w wydarzenia i osi¹gniêcia
roku. Szeregi jednostki  zasili³o 9 cz³on-
ków, w tym 6 kobiet. Zarówno mêska,
jak i ¿eñska dru¿yna bra³y udzia³
w zawodach gminnych i przynios³y
chlubê zdobywaj¹c I miejsce w ¿eñskich

i III w mêskich grupach. Stra¿acy z tej
OSP wyje¿d¿ali w ubieg³ym roku do 28
zdarzeñ. Najwiêksz¹ liczbê stanowi³y
po¿ary, stra¿aków wezwano do 1 wy-
padku drogowego, 1 katastrofy budow-
lanej, natomiast 9 wyjazdów zwi¹za-
nych by³o z potrzeb¹ wypompowania
wody. Rekord 21 udzia³ów w  akcjach
nale¿y do Naczelnika OSP Bogus³awa
B³oñskiego, tu¿ za nim uplasowali siê

Artur Szczutek, Jacek
Stochmal, Grzegorz
Szczutek, Maciej Pilch.
Ubieg³y rok przebiega³
tak¿e pod znakiem du-
¿ej ofiarnoœci, jak¹ wy-
kazali siê przy remon-
towaniu swoich obiek-
tów. Wykopano now¹
i oczyszczon¹ dotych-
czasow¹ studniê, do
obydwu  wykonano
przy³¹cz. Na liœcie pil-
nych prac remonto-
wych znalaz³o siê tak-
¿e malowanie sali

g³ównej, wykonanie instalacji wodnej
i wymiana pieca gazowego w sali prób.
Nie brakowa³o w minionym roku wy-
darzeñ o charakterze kulturalnym. Jak
ka¿e tradycja, druhowie w³¹czyli siê

w organizowanie uro-
czystoœci Wielkanocy
i Bo¿ego Cia³a. Wspól-
nie z parafialnym od-
dzia³em Akcji Katolic-
kiej zorganizowano
spotkanie op³atkowe,
które zgromadzi³o bli-
sko 100 osób. Œwiêto-
wano tak¿e dzieñ pa-
trona – œw. Floriana.
Obchodom towarzyszy³
pokaz sprzêtu bojowe-
go, konkursy i zabawy.

Z roku na rok roœnie atrakcyjnoœæ balu
sylwestrowego organizowanego przez
stra¿aków. „Czym skorupka za m³odu
nasi¹knie...” – cz³onkowie OSP nie re-
zygnuj¹ z zabiegania o najm³odszych.
W Dniu Dziecka  zaprezentowali sprzêt
i swoje umiejêtnoœci. Bardzo  zadowo-
leni s¹ ze wspó³pracy z dyrektorami tu-
tejszych szkó³ – p.Krzysztofem Kêdzier-
skim i p. Bogdanem Sieñko. Ile warte
s¹ s³owa: „B¹dŸmy razem w potrzebie!”,
przekonali siê dotkniêci nieszczêœciem
mieszkañcy Harty. Gdy ponieœli straty
materialne w wyniku po¿aru, cz³onko-
wie OSP i Akcji Katolickiej zorganizo-
wali zbiórkê pieniêdzy.  W grudniu stra¿
przeprowadzi³a zbiórkê darów przy³¹-
czaj¹c siê tym samym do akcji propa-
gowanej przez Radio Lublin „Pomó¿
dzieciom przetraæ zimê.” „Jest w orkie-
strach dêtych jakaœ si³a.... ” I zdaje siê
to byæ prawd¹, jeœli spojrzeæ na dzia-
³alnoœæ tej w Harcie. Jej nieprzerwany
artystyczny ¿ywot trwa od 1924 roku,
a historiê napisa³o wiele niezwyk³ych
wydarzeñ. W sk³adzie podstawowym
orkiestry jest 30 osób, piêæ kolejnych
jest na przyuczeniu. Swoimi wystêpa-
mi uœwietnili uroczystoœci o ró¿nym
charakterze, a ze sprawozdania wyni-
ka, ¿e by³o ich oko³o 20. Kapelmistrz-
Andrzej Sowa-wk³ada mnóstwo  wysi³-
ku w przygotowanie ca³ego zespo³u. Ar-
tystyczny klimat zapewnia wszelkim
imprezom prowadzona tak¿e przez
p. Andrzeja Sowê kapela ludowa „M³o-
da Harta”. Na to najm³odsze dziecko
w rodzinie musi dmuchaæ i chuchaæ.
A powodów jest kilka. Próby i wystêpy

s¹ czaso- i pracoch³onne. M³o-
dzie¿ uczy siê w ró¿nych szko-
³ach, musi sprostaæ wymaga-
niom edukacyjnym .Trzeba za-
biegaæ o sponsorów, o kolejne
brakuj¹ce stroje i  transport.

Œwietnie uk³ada siê wspó³-
praca nawet z odleg³ymi  jed-
nostkami OSP. Do grona przy-
jació³  jednym tchem zaliczaj¹
druhów z Woli Zarczyckiej,
Górna, Hadli Szklarskich, So-
ko³owa Ma³opolskiego oraz
Kamienia. Zawsze mog¹ liczyæ
na ¿yczliwoœæ cz³onków Ko³a
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£owieckiego „Saren-
ka” w Harcie. Œwia-
dectwem zas³ug  stra-
¿y s¹ czyny. Wrêczone
podczas zgromadzenia
medale s¹ potwierdze-
niem wspomnianych
zas³ug. Tego wieczoru
odznaczono 1 stra¿aka
br¹zowym medalem
„Za zas³ugi dla po¿ar-
nictwa”, 8 odznak¹ „Za
wys³ugê lat”, nato-
miast 11 przyznano
dyplomy.

W sprawozdaniu wskazano na jesz-
cze jeden wa¿ny aspekt pracy na rzecz
OSP. Doceniono trud pañ, których pra-
ca nie jest na pokaz, ale bez nich by³o-
by znacznie gorzej. Gdy przekracza siê
próg remizy, widaæ od razu, czy stra-
¿acy maj¹ w osobach swoich kobiet
sprzymierzeñców. Jeœli zdo³ali je pozy-
skaæ i doceniaj¹ to co dla nich robi¹,
widaæ to po wystroju wnêtrza, dekora-
cjach, wyczynach kulinarnych. Stra¿a-
cy z Harty wiele zawdziêczaj¹ przede
wszystkim p. Czes³awie Domin, która
przygotowuje wszelkie pysznoœci ca³-
kowicie nieodp³atnie. Za podobn¹ po-
moc podziêkowali tak¿e p. Gizeli Po-
tocznej. O iloœci i jakoœci przygotowañ
wiedz¹ najwiêcej kobiety. W gronie
tych najbardziej zaanga¿owanych za-
równo w dzia³alnoœæ statutow¹, jak
i kulinarn¹ znalaz³y siê: Barbara Gu-
dyka, Teresa Kruczek, Renata Potocz-
na, Gra¿yna Pyœ, Lucyna Stochmal,
Urszula Szczutek.

Komisja rewizyjna przeanalizowa-

³a pracê zarz¹du i dobrze oceni³a za-
równo dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jak
i kulturaln¹ jednostki. Pozytywnie oce-
niono gospodarowanie pieniêdzmi OSP.
Zakup 12 kompletów mundurów by³
mo¿liwy dziêki pomocy Urzêdu Gmi-
ny. Na ten sam cel przeznaczyli œrodki
uzyskane w ZG  ZOSP.  Komenda Miej-
ska PSP w Rzeszowie podarowa³a me-
ble biurowe. Nie zabrak³o lokalnych
sponsorów i darczyñców. Adresatami
szczególnych  podziêkowañ byli: W. Do-
min „ Genesis”, W. Domin „Bramy”,
M. Domin Firma Oponiarska, A. Mi-
œniakiewicz „Morfeusz”, W. Gudyka
„Agro-Pol”, Z. Gudyka, H. Radoñ,  K.
Wielgos „Wod-Kris”,J. Kocaj „Gaz-
Stol”, J. Stochmal „Firma Jacek Stoch-
mal”, Z. Banaœ, ks. St. Œliwa- proboszcz
z Hadel Szklarskich. W gronie sponso-
rów znaleŸli siê sami druhowie jednost-
ki, przeznaczaj¹cy œrodki pieniê¿ne na
rozmaite cele: F. Skrabalak, St. Ska-
³uba, J. Stochmal, G. Szczutek,
M. Pilch, K. Pilch. Wniosek komisji re-

wizyjnej o udzielenie zarz¹dowi abso-
lutorium zosta³ poparty  przez wszyst-
kich bior¹cych udzia³ w zebraniu.
Udzielenie poparcia wi¹za³o siê to tak-
¿e z nadziej¹ na dalsze owocne dzia³a-
nia. Zebranie sprawozdawcze pokaza-
³o, ¿e dobrze dzieje siê tam, gdzie jest
chêæ poœwiêcenia siê pracy spo³ecznej,
gdzie rodz¹ siê nowe pomys³y, gdzie
w³adze wspó³pracuj¹ ze stra¿akami. Na
te i inne aspekty dzia³alnoœci stra¿y
wskazali przemawiaj¹cy zaproszeni go-
œcie. Z uwag¹ wys³uchano wyst¹pieñ
m³. Bryg. Waldemara Wilka –Komen-
danta Miejskiego PSP w Rzeszowie,
kpt.  Roberta Ryznera – dowódcy po-
sterunku sta³ego PSP w Dynowie, Jana
Kucaja –prezesa ZOP ZOSP w Rzeszo-
wie, Edmunda Trawki –prezesa ZOG
m ZOSP w Dynowie, Adama Chroba-
ka –Wójta Gminy Dynów, Adama Dziu-
ry –so³tysa Harty, ks. St. Sygnarow-
skiego. Mówiono o stale rosn¹cym
udziale ochotniczych stra¿y po¿arnych
w akcjach ratowniczych i o zabiegach
czynionych przez jednostkê OSP w Har-
cie. W tym roku czekaj¹ kolejne zada-
nia : prace remontowe w budynku, sta-
rania o zakup samochodu i wejœcie do
KSR-G. Zwieñczeniem obrad by³o sk³a-
danie sobie ¿yczeñ, koncert orkiestry
stra¿ackiej, kapeli ludowej „M³oda
Harta” oraz poczêstunek. Wszystkim
ludziom spod znaku œwiêtego Floriana
¿yczymy, aby nowy rok by³ dla nich jak
naj³askawszy, aby jak najrzadziej mie-
li okazjê udowadniaæ, ¿e ich s³u¿ba jest
nam potrzebna.

Tekst i zdjêcia: Ewa Hadam

W poniedzia³ek 17 grudnia stra¿a-
cy z gminy Dynów podsumowali rok.
Zaliczyli go do bardzo udanych.

Poniedzia³kowe spotkanie nale¿a³o
do niezwykle uroczystych i podnio-
s³ych, a to ze wzglêdu na okres Œwiat
Bo¿ego Narodzenia. W posiedzeniu Za-
rz¹du Gminnego uczestniczy³ wójt gmi-
ny DynówAdam Chrobak który zapew-

ni³ stra¿aków o znacznym wzroœcie fun-
duszy na cele przeciwpo¿arowe. Rów-
nie¿ prezes zarz¹du gminnego Edmund
Trawka stwierdzi³, i¿ mimo jeszcze licz-
nych braków rok nale¿y zaliczyæ do bar-
dzo udanych. Przyby³o samochodów

Zarz¹d Gminny ZOSP RP podczas posiedzenia
Wœród najczêœciej powtarzanych ¿yczeñ by³y te o spokojnej
i bezalarmowej s³u¿bie

i specjalistycznego sprzêtu, a o w³¹cze-
nie do krajowego systemu ratowniczo
– gaœniczego ubiega siê jednostka
z Harty, dla której przewidziano na wy-
posa¿enie kolejny samochód gaœniczy.
Wspólne ¿yczenia, dzielenie siê op³at-
kiem zakoñczy³y kilkugodzinne obra-
dy.
Tekst i zdjêcia: Grzegorz Szajnik
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          11 stycznia 2008 roku zosta-
³a uroczyœcie, poœwiêcona i oficjalnie
otwarta do dyspozycji lekarzy i pacjen-
tów pierwsza w Dynowie Przychodnia
Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów.

Parter kamienicy przy ul. Rynek
109 w Dynowie – dawna siedziba MO-
KIR- w wyniku przetargu og³oszonego
przez w³adze miasta, 9.V.2007 roku wy-
dzier¿awiony zosta³ on na okreœlonych
warunkach finansowych. Wynajmuj¹-
cy podjêli siê bardzo pracoch³onnego i
kosztownego remontu – adaptacji lo-
kalu na potrzeby przychodni lekar-
skiej. Prace remontowe objê³y ca³ko-
wit¹ wymianê stropów, pod³óg, stolar-
ki drzwiowej i okiennej, reorganizacjê
pomieszczeñ, by mo¿na w nich by³o
urz¹dziæ gabinety lekarskie, sale zabie-

gów rehabilitacyjnych i po-
mieszczenia socjalne. Tem-
po prac by³o niezwyk³e
i podobny jest efekt koñ-
cowy. Jasne korytarze,

piêkne funkcjo-
nalne gabinety
a przede wszyst-
kim realne oferty
porad medycz-
nych œwiadczo-
nych przez leka-
rzy specjalistów:
chorób wewnêtrz-
nych, kardiolo-
gów, ortopedów,
ginekologów, po-
³o¿ników, neurolo-
gów, okulistów

i rehabilitantów.
11 stycznia 2008 r. to

historyczny moment w roz-
woju us³ug medycznych w
Dynowie. Na piêknie przy-
gotowane zaproszenia
przybyli; Stanis³aw Rybak
– Dyrektor Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunko-
wego, Przewodnicz¹ca Rady Miasta
Dynowa – Józefa Œlemp, Burmistrz
Dynowa – Zygmunt Frañczak, Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy – Tadeusz
PaŸdziorny, Sekretarz Urzêdu Gminy-

Zygmunt Prokop, lekarze za-
trudnieni w nowej placówce,
przedstawiciele dynowskich
firm, przyjaciele i rodzina
„Sprawców Przedsiêwziêcia”,
które w równej mierze jest od-
wa¿ne, niezbêdne w okolicy
co, ze wzglêdu na swój pre-
kursorski charakter - ryzy-
kowne.

Program uroczystoœci po-
œwiêcenia i otwarcia prowa-

dzi³ mgr A. Tutak. To on wita³ goœci,
czyni³ honory „pana domu”.

Po serdecznej modlitwie pe³nej sku-
pienia Ks. Dziekan Stanis³aw Janusz
poœwiêci³ przychodniê, powiesi³ krzy¿

– znak wiary i nadziei na pomoc Bo¿¹
i ludzk¹ w chorobach i cierpieniu.

Zwiedzanie gabinetów, pomieszczeñ
zabiegowych i rehabilitacyjnych pozwo-
li³o na stwierdzenie, ¿e wszystkie maj¹
bardzo funkcjonalny i nowoczesny
uk³ad. Najwazniejsze jest jednak to, ¿e
lekarze specjaliœci

Bêd¹ mogli w tej przychodni zba-
daæ stañ swojego zdrowia nie tylko
w zakresie uprawnieñ lekarzy rodzin-
nych.
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Od tego numeru „Dynowinki” chcia³bym
przybli¿aæ po krótce Czytelnikom naszego
pisma instytucjê ochrony danych osobowych
w Unii Europejskiej. Odk¹d Rzeczpospolita
Polska wst¹pi³a do struktur UE prawna ochro-
na dotycz¹ca przetwarzania i wykorzysty-
wania danych osobowych osób fizycznych
uleg³a zwiêkszeniu. Chcia³bym zaprezento-
waæ najwa¿niejsze akty prawne dotycz¹ce ni-
niejszej materii jak równie¿ pokazaæ jakie
prawa przys³uguj¹ obywatelom naszego kra-
ju w ochronie ich danych osobowych.

Ochrona danych osobowych w Unii
Europejskiej. Czêœæ I

Ochrona danych osobowych jest
m³od¹ dziedzin¹ prawa, nie tylko
w naszym kraju, ale równie¿ na œwie-
cie. Jej podstawê stanowi koncepcja
prawa do prywatnoœci, czyli ogólnie po-
jêta mo¿liwoœæ decydowania przez oso-
bê fizyczn¹ o tym jakie informacje jej
dotycz¹ce mog¹ byæ pozyskiwane i udo-
stêpnione osobom trzecim. Zanim przy-
st¹piê do omawiania tematu niniejsze-
go referatu chcia³bym w kilku zdaniach
jako przyk³ad  uregulowañ krajowych
ukazaæ w jaki sposób t¹ problematyk¹
zaj¹³ siê polski ustawodawca. Konsty-
tucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 roku w artykule
51 stanowi, ¿e: „1. Nikt nie mo¿e byæ
obowi¹zany inaczej ni¿ na podstawie
ustawy do ujawniania informacji do-
tycz¹cych jego osoby. 2. W³adze publicz-
ne nie mog¹ pozyskiwaæ, gromadziæ
i udostêpniaæ innych informacji o oby-
watelach ni¿ niezbêdne w demokra-
tycznym pañstwie prawnym. 3. Ka¿dy
ma prawo dostêpu do dotycz¹cych go
urzêdowych dokumentów i zbiorów da-
nych. Ograniczenie tego prawa mo¿e
okreœlaæ ustawa. 4. Ka¿dy ma prawo
do sprostowania oraz usuniêcia infor-
macji nieprawdziwych, niepe³nych lub
zebranych w sposób sprzeczny
z ustaw¹. 5. Zasady i tryb gromadze-
nia oraz udostêpniania informacji okre-
œla ustawa”. Konstytucja odwo³uje siê

do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych. (Dz. U.
Nr 133 poz. 883 z póŸn. Zmianami)

Pozwoli³em sobie wskazaæ te
dwa najwa¿niejsze przyk³ady uregulo-
wañ ustawowych dlatego, aby wyjaœniæ
sens i potrzebê ich powstania. W de-
mokratycznym pañstwie prawnym
trudno wyobraziæ sobie, aby instytucja
tak wa¿na jak ochrona danych osobo-
wych obywateli nie zosta³a usystema-
tyzowana i przede wszystkim chronio-
na przez prawo. Podstawowym zada-
niem , który polski ustawodawca mia³
na celu by³o „ucywilizowanie” pos³ugi-
wania siê danymi osobowymi, czyli
wszystkimi danymi, które dotycz¹ oso-
by fizycznej lub inaczej tymi danymi,
które okreœlaj¹ to¿samoœæ owej jednost-
ki. Polska ustawa o ochronie danych
osobowych chroni wiêc informacje
o osobach, ale te¿ uwzglêdnia w tej mie-
rze interes publiczny i gospodarczy
podmiotów i instytucji, które te dane
wykorzystuj¹. Ustawa przewiduje sze-
roki zakres penalizacji za przetwarza-
nie danych w sposób z ni¹ sprzeczny.
Ustawodawca przewidzia³ karê do
dwóch lat pozbawienia wolnoœci a na-
wet trzech (gdy ujawnione zostan¹
dane dotycz¹ce np. rasy czy pogl¹dów
politycznych). Dodatkowo w Polsce ist-
nieje ustanowiony dla ochrony danych
osobowych oraz sprawowania kontroli
nad ich przetwarzaniem – Urz¹d Ge-
neralnego Inspektora Danych Osobo-
wych. Na jego czele stoi Generalny In-
spektor Ochrony Danych. Jest on
rzecznikiem ochrony danych osobo-
wych w Polsce, wybierany jest na czte-
roletni¹ kadencjê przez Sejm za zgod¹
Senatu. Zadania GIODO obejmuj¹:
czynnoœci kontroli przetwarzania da-
nych osobowych, wydawanie decyzji
administracyjnych, rozpoznawanie
skarg w sprawach wykonywania usta-
wy oraz prowadzenia rejestru zbioru
danych.

Ten krótki wstêp dotycz¹cy in-
stytucji ochrony danych osobowych
oraz jej istnienia w Polsce ma na celu
pokazanie, ¿e ochrona danych osobo-
wych winna byæ zabezpieczona przez
co najmniej ustawowy zakres ochrony

oraz swojego rzecznika, który bêdzie
sta³ na jej stra¿y.

Podobne uregulowania odnaj-
dziemy w Unii Europejskiej. Oczywi-
œcie s¹ one bardziej  ogólne, poniewa¿
dotycz¹ wszystkich 27 cz³onków UE.
Wa¿ne jest jednak to, ¿e to akty praw-
ne pañstw- cz³onków winny byæ zgod-
ne z prawem Unii a nie odwrotnie.

Bez w¹tpienia nale¿y rozpocz¹æ
omawianie tematu ochrony danych oso-
bowych w Unii Europejskiej od pew-
nego wprowadzenia dotycz¹cego jej
struktur.  Potrzebne tu bêdzie odnie-
sienie siê do tzw. „filarów” – pewnego
produktu drogi rozwoju historycznego,
tego co na pocz¹tku by³o wspólnot¹
ekonomiczn¹, a z czasem utworzy³o
ogromn¹ wspólnotê polityczn¹. Dla
potrzeb tego referatu wystarczy wspo-
mnieæ, ¿e Europejska Wspólnota Go-
spodarcza, która wspó³czeœnie nazywa-
na jest Wspólnot¹ Europejsk¹, razem
z Europejska Wspólnot¹ Energii Ato-
mowej (tu równie¿ Europejska Wspól-
nota Wêgla i Stali, ale tylko do 23 lip-
ca 2002 roku) tworz¹ „pierwszy filar”,
do którego nastêpnie czêœciowo doda-
no obszary, które znajdowa³y siê w
„trzecim filarze” (wspó³praca s¹dowa
w sprawach cywilnych). „Drugi filar”
zawiera w sobie obszary dotycz¹ce sto-
sunków miêdzynarodowych, wspólne
bezpieczeñstwo. Trzeci natomiast obej-
muje wspó³pracê policyjn¹ i s¹dow¹
w sprawach karnych . (Ochrona danych
w administracji Wspólnoty europej-
skiej” J. Bayo Delgado, 15 XII 2004)
Struktura, któr¹ pokrótce przedstawi-
³em odzwierciedlona jest w instrumen-
tach prawnych Unii, które zasadniczo
obejmuj¹ skonsolidowane wersje Trak-
tatu o UE i Traktatu ustanawiaj¹cego
wspólnotê Europejsk¹, z poprawkami
naniesionymi przez Traktat z Nicei,
który zosta³ podpisany 26 lutego 2001
roku . (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/
en/treaties/index.htm)

Zapoznawszy siê ze struktur¹
Unii Europejskiej nale¿y teraz omówiæ
poszczególne akty prawne wydawane
przez instytucje unijne dotycz¹ce
ochrony danych. Do ochrony danych

Po zdrowie do DYNMEDU

Do lekarzy rodzinnych – zapisy bez
zbêdnych procedur

Do lekarzy specjalistów – bez po-
trzeby wyjazdu poza Dynów

Od 1.01.2008 – poradnia lekarzy
rodzinnych

Od 1.03.2008 – poradnie:
- kardiologiczna
- ortopedyczna
- ginekologiczna

- logopedyczna
- neurologiczna
- okulistyczna

US£UGI MEDYCZNE
W RAMACH  NFZ

„Nawet ma³y pacjent
wie, ¿e w Dynmedzie leczy
siê”

Krystyna D¿u³a
     Fot. A. Iwañski

(ci¹g dalszy na str. 22
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w obrêbie pierwszego filaru, na którym
skupiê swój referat podchodzono na po-
cz¹tku w kontekœcie rynku wewnêtrz-
nego, co mia³o na celu umo¿liwienie
swobodnego przep³ywu danych. Zosta-
³o to odzwierciedlone w Dyrektywie 95/
46/WE z dnia 24 paŸdziernika 1995
roku w sprawie ochrony osób fizycz-
nych  w zakresie przetwarzania danych
osobowych i swobodnego przep³ywu
tych danych . (J. Barta, P. Fajgelski, R.
Markiewicz „Ochrona danych osobo-
wych” komentarz, 4 wydanie, wyd.
LEX Kraków 2007). Wspomnieæ chcia³-
bym w tym momencie, ¿e Unia Euro-
pejska pocz¹tkowo nie zajmowa³a siê
problematyk¹ odrêbnej regulacji  do-
tycz¹cej ochrony danych osobowych.
Komisja Europejska wystosowa³a jedy-
nie postulat, aby kraje cz³onkowskie ra-
tyfikowa³y do koñca 1982 roku konwen-
cjê 108 RE która dotyczy³a danych oso-
bowych. Pocz¹tkiem lat 90-tych rozpo-
czêto prace nad odpowiednia dyrek-
tyw¹. Krokiem do tego sta³y siê po
pierwsze ranga problemu ochrony da-
nych osobowych a po drugie fakt ist-
nienia w tej mierze znacznych rozbie¿-
noœci które wystêpowa³y w uregulowa-
niach  prawnych wystêpuj¹cych w pañ-
stwach cz³onkowskich. I tak wydano
wspomnian¹ ju¿ przeze mnie dyrekty-
wê Parlamentu Europejskiego i Rady

– Dyrektywê 95/46/WE. Implementa-
cjê tej dyrektywy przewidziano na 23
paŸdziernika 1998 roku. Jako cieka-
wostkê chcia³bym przytoczyæ fakt za-
czerpniêty z oficjalnej strony interne-
towej Komisji Europejskiej, ¿e ostat-
nim krajem, który dokona³ implemen-
tacji tej¿e dyrektywy do swojego usta-
wodawstwa wewnêtrznego by³a Fran-
cja i nast¹pi³o to dopiero 2004 roku.
Dyrektywa mia³a na celu dwa rozwi¹-
zania. Po pierwsze zabezpieczenie jed-
nolitego minimalnego poziomu ochro-
ny prywatnoœci osób fizycznych w
zwi¹zku z przetwarzaniem danych oso-
bowych zawartych w   zbiorach danych.
Po drugie zapewnienie mo¿liwoœci swo-
bodnego przep³ywu danych osobowych
pomiêdzy krajami cz³onkowskimi. Za-
warto tu dosyæ szerokie pojêcie „danych
osobowych”. Objêto nim wszystkie in-
formacje odnosz¹ce siê do oznaczonej
lub mo¿liwej do oznaczenia osoby fi-
zycznej oraz pojêcia „przetwarzanie da-
nych osobowych”.  (cdn.)

Micha³ Ziêzio
Student IV roku Wydzia³u prawa

Uniwersytet Rzeszowski
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(ci¹g dalszy ze str. 21)

Gminna Spó³dzielnia “Samopomoc
Ch³opska” w Dynowie – Zarz¹d i Ko-
mitet Organizacyjny OBCHODÓW
JUBILEUSZU 60-LECIA SPÓ£-
DZIELNI wraz z Za³og¹  przystêpuj¹
do wydania okolicznoœciowego albumu
upamiêtniaj¹cego rozwój dynowskiej
Spó³dzielni; wrastanie jej w infrastruk-
turê i pejza¿ œrodowiska.

Muzealia chcielibyœmy uzyskaæ od
wszystkich Pañstwa, którym le¿y na
sercu dobro naszej Spó³dzielni  oraz
miasta, w którym powsta³a.

Na pewno w szufladach starych sto-
³ów i biurek, w albumach i pud³ach, na
strychach i w ró¿nych zakamarkach
znajd¹ Pañstwo pami¹tki tamtego
okresu: fotografie, dyplomy, legityma-
cje, odznaczenia, zapomnian¹ historiê
swoich familii, swoich dziadów i pra-
dziadów, którzy w Dynowie i okolicach
mieszkali i tworzyli nasz¹ Spó³dzielniê.

PAÑSTWA OFIARNOŒÆ JU¯
NA ZAWSZE ZOSTANIE CZÊŒCI¥
NASZEJ TRADYCJI – ZACHOWA-
MY J¥ OD ZAPOMNIENIA.

W ROKU 2008 – ROKU JUBILE-
USZU POZA WYDAWNICTWEM, ZA-
MIERZAMY RÓWNIE¯ ZORGANIZO-
WAÆ IZBÊ PAMIÊCI ORAZ SKAN-
SEN SPRZÊTU ROLNICZEGO, GO-
SPODARSTWA DOMOWEGO OD-
DZIELNIE ZAŒ SKANSEN WYPOSA-
¯ENIA SKLEPÓW I BIUR Z OKRE-
SU LAT 1948-1990.

To wszystko jako dar dla spo³eczeñ-
stwa po zrealizowaniu przedsiêwziêcia
wraz z maj¹tkiem trwa³ym  dla upa-
miêtnienia Jubileuszu przeka¿emy
STOWARZYSZENIU PROMOCJI
I ROZWOJU REGIONU DYNOW-
SKIEGO.

Teoretyk polskiego muzealnictwa
Mieczys³aw Treter powiedzia³:

„...muzea stanowi¹ wyraŸny wskaŸ-
nik cywilizacji i kultury ka¿dego naro-
du; za pomoc¹ nagromadzonych zabyt-
ków i okazów odzwierciedlaj¹ one
w sposób charakterystyczny nie tylko
jego istotn¹ fizjonomiê duchow¹, ale
maluj¹ nadto w barwach naj¿ywszych

moc i potêgê narodu, s¹ œwietnym po-
mnikiem jego chwa³y, bogatym skarb-
cem dotychczasowego jego dorobku kul-
turalnego, spichrzem zas³ug po³o¿onych
w dziedzinie nauki, sztuki i ¿ycia spo-
³ecznego, zadatkiem trwa³oœci i coraz
to wiêkszego pog³êbiania narodowej
kultury na przysz³oœæ.”

Nawi¹zuj¹c do tej „z³otej” myœli
zwracamy siê równie¿ za poœrednic-
twem miesiêcznika regionalnego „DY-
NOWINKA” do ludzi dobrej woli, za-
równo mieszkañców, a szczególnie RO-
DAKÓW DYNOWSZCZYZNY o mery-
toryczne wsparcie, profesjonalne do-
radztwo, o to, aby zamierzony cel sta³
siê zal¹¿kiem

MUZEUM ZIEMI DYNOWSKIEJ
Odpowiedzialnymi pracownikami

za  przyjmowanie eksponatów s¹:
1) Sekretariat tel./fax 016 652 10 52,
e-mail: gsdynow@wp.pl
2) Kierownik Bazy Towarów Masowych
tel. 016 652 10 64

Za zrozumienie i hojnoœæ Pañstwa
serdecznie dziêkujemy.

W IMIENIU SPÓ£DZIELCÓW
 PREZES ZARZ¥DU

   mgr in¿. Jan Nosal



Nr 1/148 23DYNOWINKA

Dwadzieœcia dru¿yn sporto-
wych rywalizowa³a miêdzy sob¹ w
trzech kategoriach wiekowych
podczas Noworocznego Halowego
Turnieju Pi³ki No¿nej który odby³
siê w dniach 12 i 13 stycznia.

Organizatorem turnieju by³ Klub
Sportowy Dynovia oraz Miejski Oœro-
dek Kultury i Rekreacji w Dynowie. Do
turnieju zg³osi³o siê dwadzieœcia dru-
¿yn. Po szeœæ w kategorii trampkarzy i
juniorów oraz osiem w kategorii senio-
rów. W kategorii trampkarzy wyniki
przedstawia³y siê nastêpuj¹co:

UKS Pogórze Dynów 1 – B³a¿owian-
ka B³a¿owa 2 4:1

B³a¿owianka B³a¿owa 1 - UKS Po-
górze Dynów 2 2:0

B³a¿owianka B³a¿owa 2 - W³adcy
Pogórza 2 8:0

UKS Pogórze Dynów 2 - W³adcy Po-
górza 1 8:0

UKS Pogórze Dynów 1 - W³adcy Po-
górza 2 6:0

B³a¿owianka B³a¿owa – W³adcy Po-
górza 1 7:3

W meczu
o III miejsce
B³a¿owianka B³a-
¿owa 2 pokona³a
UKS Pogórze Dynów 2, zaœ w meczu
fina³owym pomiêdzy UKS Pogórze
Dynów 1 – B³a¿owianka B³a¿owa 1,
podczas normalnego czasu gry pad³ re-
mis. W rzutach karnych lepsi okazali
siê ch³opcy z UKS Pogórze Dynów 1
którzy wygrali turniej.

W juniorach pad³y nastêpuj¹ce wy-
niki:

Dynovia Dynów - UKS Pogórze Dy-
nów 3:3

UKS Pogórze Dynów - Orze³ Harta
2:3

Orze³ Harta - Dynovia Dynów
3:4

B³a¿owianka B³a¿owa - Dynów
Przedmieœcie 4:1

Dynów Przedmieœcie - MKP Dynów
4:5

MKP Dynów - B³a¿owianka B³a¿o-
wa 4:0

Mecz o III - IV miejsce:
Orze³ Harta - B³a¿owianka B³a¿o-

wa 0:7
Mecz o I - II

miejsce:
Dynovia Dy-

nów - MKP Dy-
nów 4:0

Seniorzy ry-
walizowali w
dwóch grupach:

Gr. 1.
Dynovia Dy-

nów 1 - Olimpia
Dyl¹gowa 4:1

Pogórze Dubiecko - Blokersi Sów -
Pol Dynów 1:2

Blokersi Sów - Pol Dynów - Olim-
pia Dyl¹gowa 5:1

Pogórze Dubiecko - Dynovia
Dynów 1 0:3

Olimpia Dyl¹gowa - Pogórze Du-
biecko 4:0

Blokersi Sów - Pol Dynów - Dyno-
via Dynów 2:0

Gr 2.
Orze³ Harta - B³a¿owianka B³a¿o-

wa 1:1
MKS Kañczuga - Dynovia

Dynów 2 4:3
Orze³ Harta - MKS Kañczuga

3:8
Dynovia Dynów 2 - B³a¿owianka

B³a¿owa 2:3
B³a¿owianka B³a¿owa - MKS Kañ-

czuga 4:2
Orze³ Harta - Dynovia Dynów 2

4:4
Mecz o III - IV miejsce:
Dynovia Dynów - MKS Kañczuga

4:3
Mecz o I - II miejsce:
Blokersi Sów - Pol Dynów - B³a¿o-

wianka B³a¿owa 2:3

Organizatorzy turnieju Zarz¹d Klu-
bu Sportowego Dynovia Dynów i Dy-
rektor Miejskiego Oœrodka Kultury
i Rekreacji w Dynowie sk³adaj¹ ser-
deczne podziêkowania sponsorom za
ufundowanie nagród dla dru¿yn, a byli
nimi:Wójt Gminy Dynów - Adam Chro-
bakPrzedsiêbiorstwo Sów - Pol - Józef
Sówka HTP Holland Textiles Dynów -
Adam Paszkaniak Karczma pod Sema-
forem - Janusz Jarosz, Boles³aw Kopac-
ki Hurtownia u Wojtka - Wojciech Sza-
ruga.

Kolejny zaplanowany turniej odbê-
dzie siê 26 i 27 stycznia.

Tekst i zdjecia:
Grzegorz Szajnik

UKS Pogórze Dynów 1 – zwyciêzcy w kategorii trampkarzy UKS Pogórze Dynów 2

B³a¿owianka B³a¿owa 1 – zdobywcy drugiego miejsca
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W³adcy Pogórza 1

W³adcy Pogórza 2

Juniorzy Dynovii Dynów – zwyciêzcy w swojej kategorii

MKP Dynów – zdobywcy II miejsca

B³a¿owianka B³a¿owa – III miejsce

Blokersi Sów – Pol Dynów – zdobywcy II miejscaB³a¿owianka B³a¿owa – zwyciêzcy w kategorii seniorów

B³a¿owianka B³a¿owa 2 – III miejsce
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Rozwi¹zania zadañ z poprzed-
niego numeru:

„Do góry nogami”
Chodzi³o oczywiœcie o rok 1961.
Z jednakowych cyfr
28 = 22 + 2 + 2 + 2,
1000 = 888 + 88 + 8 + 8 + 8.
Choinkowe ³añcuchy
Rozwi¹zanie przedstawiaj¹ ry-

sunki a), b) i c).

Uzupe³nij
Bóg siê rodzi.
Œwi¹teczna paczuszka
Autko.
Choinka mozaikowa
Poziomo (kolejno): Gumiœ, pianist-

ka, Niro, pañskoœæ, chrypa, NOMI,
karciarnia, no¿yce, Lotek, Amanka,
inia,

Pionowo: gupik, mianownik, tkañ,
Prochnow, skarpa, kryminolog, oœci,
Armani, uzytek, Ninka, Icek

Œwi¹teczna jolka
Kolêdy i pastora³ki.
Gwiazdka
Rodzina.

„Kwiaty dla dziadka”

Kto ci opowie o dawnych latach?
Tych lat naoczny œwiadek.
Jak kraj nasz roœnie, jak ludzie rosn¹,
opowie Ci - Twój Dziadek.

Otworzy serce, kieszeñ otworzy,
podsunie czekoladê.
Z Twoich sukcesów zawsze siê cieszy.
Kto? No, wiadomo – Dziadek.

A jak coœ spsocisz, jak coœ naknocisz,
jak trzeba spytaæ o radê-
to kto za uszy  wyci¹gnie z biedy?
Wiadomo, zawsze – Dziadek!

Wiêc wnuki prosz¹,
¿eby w kwiaciarniach
kwiatków nie chowaæ pod ladê.
Dziadek ma œwiêto!
Kwiaty dla Dziadka!
Wiwat, niech ¿yje Dziadek!

„U babci jest s³odko”

 Kiedy tata basem huknie,
 kiedy mama ciê ofuknie,
 kiedy patrz¹ na cz³owieka okiem z³ym
-
 to do kogo cz³owiek stuka,
 gdzie azylu sobie szuka,
 to do kogo, to do kogo tak jak w dym?

 U babci jest s³odko,
 œwiat pachnie szarlotk¹.
 No, proszê, zjedz jeszcze Ÿdziebe³ko
 i g³owa do góry!
 Odpêdzê z³e chmury
 i niebo odkurzê miote³k¹.
 Nie ma jak babcia,
 jak babciê kocham -
 bez babci by³by kiepski los.
 Jak macie babciê,
 to siê nie trapcie,
 bo wam nie spadnie z g³owy w³os!

 U babci jest s³odko,
 œwiat pachnie szarlotk¹.
 a mo¿e chcesz placka spróbowaæ?
 Popijasz herbatkê
 i s³oñce nad œwiatem
 ju¿ œwieci jak z³oty samowar.

 Wszystkie wnuki, nawet du¿e,
 nawet takie po maturze,
 nawet takie z d³ug¹, brod¹ a¿ po pas,
 niech do babci lec¹ z kwiatkiem
 i zanios¹ na dok³adkê
 tê piosenkê, któr¹ œpiewa ka¿dy z nas.

Styczeñ – ka¿demu z pewnoœci¹
kojarzy siê z dwoma jak¿e wa¿nymi
œwiêtami: Dniem Babci i Dniem
Dziadka... Wszystkim Babciom i Dzia-
dziom – dedykujemy wiersze
Wandy Chotomskiej...

Równie¿ nasi wspó³pracownicy pa-
miêtali o tych œwiêtach i ich bohate-
rach... Specjalnie dla nich – pan Bog-
dan Witek opracowa³ Ukoœnik i Duet
jolek, równie¿ ich dotycz¹ tym razem
Zagadki logiczne;-)

Ale styczeñ – to te¿ okres karnawa-
³owych zabaw (w tym roku karnawa³
jest wyj¹tkowo krótki ;-( trzeba wiêc
„szaleæ” wyj¹tkowo intensywnie;-) o
czym przypominaj¹ pan Leszek Grzy-
wacz w Karnawa³owej Krzy¿ówce i
pan Bogdan Witek w Labiryncie li-
terowym.

Pan Fryderyk Radoñ jak zwykle
dowcipnie komentuje nasz¹ rzeczywi-
stoœæ w swoich wierszykach.

Zapraszamy do czytania i rozwi¹-
zywania;-) ¿ycz¹c Pañstwu dobrej za-
bawy na karnawa³owych balach i przy
naszych zadaniach;-)

Renata Jurasiñska
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W „Dynowince” z czerwca 2007 roku
przedstawi³am Pañstwu Profesora
Tadeusza Morawskiego, pracownika
Instytutu Radioelektroniki Politechni-
ki Warszawskiej, pasjonata palindro-
mów, autora ksi¹¿ek „Gór ech chce
róg”, „Zagwi¿d¿ i w gaz” oraz „Za-
radny dynda raz”.

Mi³o mi poinformowaæ Pañstwa, ¿e
„Rozrywka” wyda³a ksi¹¿eczkê
„MO¯E JE¯ £¯E JE¯OM”, plon kon-
kursu na najlepsze wierszyki z wyko-
rzystaniem palindromów w³aœnie Ta-
deusza Morawskiego.

Czytelnicy nades³ali ponad 1000
wierszyków, w ksi¹¿eczce zamieszczo-
no najlepsze (wed³ug jury) z nich.
Przedstawiê Pañstwu kilka z nich...

Teby tam, a Tybet gdzie?
Ma³y Jaœ nie bardzo wie.
- Nie tu po³o¿y³eœ ³apkê,
a w ogóle odwróæ mapkê.

Anna Bokota

£ajce psi specja³ ¿ycia nie uproœci³,
Trudno jeœæ koœci w stanie niewa¿ko-
œci.

Aleksander Polañski

Nie b¹dŸ smutny, stary druhu,
podniesiemy ciê na duchu.
¯e dziewczyna ci prezentu nie kupi³a?
Ona z niczym, my z cinzano,
skoñczy siê balanga rano,
ale jednak sk¹pa jest ta twoja mi³a...

Maria Pikul

Panna Kazimiera
straci³a raz g³owê...
I zak³ad da³ Kazi
urlop plus... becikowe.

Zofia Mytnik

A na zakoñczenie – utwory samego
„Profesora Palindroma”

Stoi na torach lokomotywa.
Na razie stoi, pot z niej nie sp³ywa.
A maszynista, gdy przyjdzie czas,
da znany sygna³: zagwi¿d¿ i w gaz!

Znów mi suszy g³owê ¿ona,
¿e potrzebna jej mamona.
„Ano mam!” – ja odpowiadam.
I na stó³ jej szmal wyk³adam.

Z polskich kurortów najbardziej znane
jest miasto w górach. To Zakopane.
I nie na pokaz tutaj ja i ty,
lecz aby zdobyæ tatrzañskie szczyty.

To tylko ma³a próbka, wszystkich
zainteresowanych twórczoœci¹ Tade-
usza Morawskiego zachêcam do odwie-
dzenia strony www.palindromy.pl, a
tak¿e do zakupienia ksi¹¿eczki „Mo¿e
je¿ ³¿e je¿om” („Rozrywka” prowadzi
sprzeda¿ wysy³kow¹, informacje na
stronie www.rozrywka.waw.pl) Gor¹co
polecam!

Renata Jurasiñska

Dziadek, babcia i wnuczek
Przestawiaj¹c cyfry wieku dziadka

otrzymasz wiek
babci. Ró¿nica
wieku dziadka
i babci daje po-

dwojony wiek
wnuczka. Wiadomo te¿,

¿e babcia jest 10 razy star-
sza od wnuczka.

ZnajdŸ wiek ka¿dej z poda-
nych osób!

Niesforne wnuki i babci okula-
ry

Niesforne wnuki – Lidka, Julka,
Darek, Tomek i Ma³gosia – chc¹c zro-
biæ babci psikusa – schowa³y jej rano
okulary. Babcia zaczê³a wypytywaæ
dzieci i oto co us³ysza³a od ka¿dego z
nich:

Lidka: 1) nie wziê³am okularów 2)
nigdy w ¿yciu niczego nikomu nie za-
bra³am 3) zrobi³ to Tomek

Julka: 4) nie wziê³am okularów  5)
mam swoje okulary 6) Ma³gosia wie,
kto to zrobi³

Darek: 7) nic nie wiem o schowa-
niu okularów 8) nie wiem, co robi³a

rano Ma³gosia  9) zrobi³ to Tomek
Tomek: 10) jestem niewinny 11) zro-

bi³a to Ma³gosia 12) Lidka k³amie,
twierdz¹c, ¿e to ja schowa³em okulary

Ma³gosia: 13) nie schowa³am oku-
larów 14) zawini³a Julka 15) Darek
mo¿e za mnie rêczyæ, bo by³ ze mn¹ ca³y
ranek.

W trakcie dalszych rozmów ka¿de
z dzieci przyzna³o siê, ¿e ze z³o¿onych
trzech „zeznañ” tylko dwa s¹ prawdzi-
we, a jedno fa³szywe...

Ustal, kto schowa³ babci okulary.

Renata Jurasiñska

Noworoczne wró¿by

Samych dobrych wieœci
mam dla Was bez liku:
Nowy Rok obrodzi
w m¹drych polityków.
Bêd¹ wspó³pracowaæ
przyk³adnie a¿ mi³o.
Sk¹d mam tak¹ pewnoœæ?
Wczoraj mi siê œni³o!!!

Naród wyzdrowieje,
nikt nie bêdzie g³uchy.
Przerw¹ monitoring,
wy³¹cz¹ pods³uchy,
Nie bêdzie nagrana
najg³upsza pogwarka,
Nie przyjd¹ panowie
w czarnych kominiarkach.
Nikt nas nie zakuje
w kajdanki brutalnie...
Choæ nie bêdzie dobrze...
to bêdzie normalnie.
Reformy zakoñcz¹ –
jeœli cud siê zdarzy...

W¹tpi¹cych zapytam:
Nie wolno pomarzyæ...???

Ambiwalentne uczucia

Serdeczne ¿yczenia
s³yszymy co krok.
Cieszyæ siê, czy smuciæ?
Znów nam przyby³... uby³... rok.

Serdecznoœci

Wymuszony uœmiech –
nawet daje gêby,
Sk³ada nam ¿yczenia...
zaciskaj¹c zêby!

Zagadka z odpowiedzi¹

Jak siê nazywa
œwi¹teczna choroba?
W¹troba!!!

Fryderyk Radoñ
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Poziomo:

  1) napój ch³odz¹cy z utartych migda-
³ów.

  7) dba o czystoœæ w szpitalu.
  8) nie przepada za punkiem.
10) potrzask na zwierzynê.
12) uroczyste otwarcie wystawy.
14) obwódka na czapce wojskowego.
16) z wartkim lub leniwym nurtem.
17) cenne znalezisko.
19) dzieli Cieszyn na dwie czêœci.
21) pazucha.
23) Tadeusz, satyryk (Zulu Gula).
25) odmiana chalcedonu.
26) na kuchennym stole.
27) fragment, urywek.

Litery z kolorowych kratek, czytane rzêdami, utworz¹ rozwi¹zanie.

Pionowo:

  1) metal na œrut strzelecki.
  2) ostatnia faza skoku.
  3) cudo, straszyd³o.
  4) dr¹¿ek do wieszania firanek.
  5) walka na ringu.
  6) jest nim ostryga.
  9) martwica tkanek.
11) miano.
13) oznaczenie miejsca pobytu.
15) spod rêki partacza.
18) dwie strony zeszytu.
20) pi³karze z £azienkowskiej.
21) jeszcze nie harcerz.
22) ¿y³ka w liœciu.
24) wytwornoœæ elegantki.

Leszek Grzywacz
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Po rozwi¹zaniu jolek w polach
z kropk¹ nale¿y odczytaæ dwuwyra-
zowe has³o koñcowe.
- „pójdŸ … ja Ciê uczyæ ka¿ê” –

w znanym cytacie z Marii Konop-
nickiej

- 7 dni
- amerykañskie gospodarstwo rolne
- autor polskiego hymnu narodowe-

go
- biesiadowanie
- buja siê w zegarze z kuku³k¹
- ch³opcy bliscy doros³oœci
- ci¹gle by coœ zjad³
- czarna ..., czyli zaka³a rodziny
- datek dla kelnera
- deska przerzucona przez rzeczkê
- drapie¿ny kuzyn ³asicy
- droga – marzenie kierowcy
- droga w sam raz dla samochodu te-

renowego
- goryl obok szyszki
- jab³ko lub œliwka
- k¹pielisko morskie u ujœcia rzeki

Wieprzy
- kinetyczna lub potencjalna
- koñcz¹ karnawa³
- krótkie spodenki sportowe
- leœny dywanik
- ³¹czy radio z windykatorem
- maj¹ powodzenie w t³usty czwar-

tek
- makatka
- marzenie uczestnika konkursu
- miasto w województwie kujawsko

– pomorskim, od lat 50-tych ubie-
g³ego wieku po³¹czone z Golubiem

- nadstawiane przez ciekawskich
- namiot z aren¹
- narz¹d zmys³ów u stawonogów
- pasmo w³osów nad okiem
- pojemnik z herbat¹, przydatny

w d³ugiej podró¿y
- polowanie
- œniadanie lub obiad
- torba turystyczna na wiktua³y
- tylny odcinek cia³a stawonogów
- ulubieniec, pupilek
- uwielbia jeœæ
- wynalazca opony pneumatycznej

(tak¿e nazwa jednej z firm oponiar-
skich)

- wyp³ywa z wulkanu podczas erup-
cji

- zadanie dla operatora radiostacji.

Bogdan Witek
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Jan Brzechwa radzi....

Jak nauczyæ siê angielskie-
go...

Najprostszy i najszybszy sposób
nauczenia siê angielskiego jest na-
stêpuj¹cy: Pojechaæ na l5 lat do Lon-
dynu, po czym wróciæ do kraju i ku-
piæ sobie pierwszy lepszy samo-
uczek, a po dwóch dniach mo¿na ju¿
p³ynnie mówiæ po angielsku. Gdyby
dwa dni nie wystarczy³y, mo¿na jesz-
cze na kilka lat pojechaæ do Londy-
nu.

Jak zostaæ mini-
strem...

Ministrem mo¿na
zostaæ bardzo ³atwo.
Trzeba sobie kupiæ
przede wszystkim fo-

tel oraz tekê i czekaæ
na nominacjê.

Gdyby nominacja
nie przysz³a, napisaæ

skargê do s¹du.
Gdyby odpowiedŸ z s¹du nie na-

desz³a, apelowaæ. Gdy i to nie po-
mo¿e - sprzedaæ fotel i zabraæ siê do
uczciwej pracy.

Jak znaleŸæ sobie mieszka-
nie ...

Wejœæ do pierwszego lepszego
mieszkania i poprosiæ, ¿eby jego w³a-
œciciele wyprowadzili siê. Gdy nie
zechc¹, zaproponowaæ odstêpne.
Gdy siê nie zgodz¹ - zagroziæ pod-
paleniem domu. Gdy i to nie pomo-
¿e, o¿eniæ siê z córk¹ w³aœciciela
mieszkania. Gdy nie ma córki - zo-
staæ kochankiem pani domu albo
s³u¿¹cej. Gdyby ¿aden z tych sposo-
bów nie pomóg³, zamordowaæ
wszystkich lokatorów i wprowadziæ
siê samemu do mieszkania. Gdyby
pojawili siê spadkobiercy, do których
nale¿a³oby mieszkanie, pójœæ do ko-
misariatu i przyznaæ siê do zbrodni.

Litery wyrazów odgadniêtych na
podstawie obrazków nale¿y przenieœæ
do dolnego wiersza zgodnie z kierun-
kiem wskazywanym przez strza³ki i
odczytaæ rozwi¹zanie.

Bogdan Witek

(ci¹g dalszy na str. 30
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Jak sobie zdobyæ mi³oœæ kobiety...

Gdy siê kobietê zna, mo¿na zdobyæ sobie jej
mi³oœæ w sposób zwyk³y. Gdy siê ma do czynie-
nia z kobiet¹ nieznajom¹, nale¿y u¿yæ nastê-
puj¹cych œrodków. Trzeba poszukaæ niewielkiego krokodyla, najlepiej
w Afryce, zabiæ go i wytopiæ mu t³uszcz z podgardla. Nastêpnie t³uszcz ten
wygotowaæ w garnku, dodaj¹c do niego soli i siarki. Odwar ten wysuszyæ,
po czym zrobiæ zeñ maœæ, któr¹ dla dodania milszego zapachu trzeba skro-
piæ wod¹ koloñsk¹. Maœci¹ t¹ nale¿y w sposób bardzo delikatny, tak ¿eby
kobieta nie zauwa¿y³a, gdy¿ mog³aby siê obraziæ, wysmarowaæ ca³e jej
plecy od szyi, a¿ do kolan. Powtórzyæ to znów po tygodniu, potem po trzech
dniach. Gdy ju¿ trzecie smarowanie jest skoñczone, trzeba podejœæ do ko-
biety i przedstawiæ siê. Nastêpnie postêpowaæ w sposób zwyk³y, a mi³oœæ
jej zapewniona. Gdyby okaza³o siê inaczej, nale¿y powtórzyæ smarowanie.

Jak staæ siê s³awnym...

Chodziæ do wszystkich fotografów i ¿¹daæ swojej fotografii. To samo
kazaæ zrobiæ bratu, ojcu, synowi, szwagrowi i innym krewnym. Fotografo-
wie, widz¹c, ¿e jest ogromny popyt na fotografiê danego osobnika, przy-
chodz¹ do mieszkania i prosz¹ o pozwolenie sfotografowania go. Nastêp-
nego dnia fotografia ta jest wszêdzie wywieszona i wszyscy myœl¹, ¿e patrz¹
na znakomitego cz³owieka. Zalecamy równie¿ jeszcze tego samego dnia
zwracaæ siê o po¿yczki do dalszych znajomych.

Jak dostaæ siê do tramwaju...

Do najlepszych sposobów nale¿y bezwzglêdne œci¹gniêcie za nogi kilku
pasa¿erów i wpakowanie siê na ich miejsce. W o wiele lepszym tonie jest
zdjêcie i rzucenie na bruk kapelusza jednego z pasa¿erów który niezw³ocz-
nie zeskakuje w celu podniesienia zguby; wówczas miejsce jego mo¿na
zaj¹æ bez skrupu³ów. Jeœli ¿aden z tych forteli siê nie udaje, nale¿y iœæ
piechot¹ lub pojechaæ doro¿k¹ na koszt dyrekcji tramwajowej, która ra-
chunki niezw³ocznie reguluje.
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Prawoskoœnie:
1) po³udniowy posi³ek
3) wzywany przez s¹d, aby opowie-

dzia³ co wie o sprawie
5) opaska podtrzymuj¹ca z³aman¹

rêkê
7) pierwszy miesi¹c roku
9) sêdzia meczu pi³karskiego
11) szczekaj¹cy czworonóg

Odgadniête wyrazy wpisz ukoœnie w prawo lub w lewo. Litery z kolorowych
pól na skrzy¿owaniach, odczytane od góry do do³u utworz¹ rozwi¹zanie koñco-
we.

Lewoskoœnie:
2) lêk, niepokój
4) jeszcze nie ma ¿ony
6) popularny napój, bardzo smaczny

z dodatkiem cytryny,
8) nale¿y do zastêpu i zdobywa

sprawnoœci,
10) cz³owiek o wyj¹tkowych zdolno-

œciach,
12) z³oty, srebrny lub br¹zowy dla spor-

towca na podium.
Bogdan Witek

(ci¹g dalszy ze str. 29)


