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T¹ piosenk¹ œpiewan¹ na ostatnich, niedawno zakoñczonych (relacja zdjêcio-
wa obok) Dniach Pogórza Dynowskiego przez Kapelê „Toñko”, zachêcamy Pañ-
stwa do lektury kolejnego numeru „Dynowinki”.

Mamy nadziejê, ¿e w tym, jak piêkne jest nasze miasteczko i jak wspaniali
¿yj¹ w nim ludzie, z pewnoœci¹ utwierdzi mieszkañców, a przekona do tego

turystów, zarówno zachwycaj¹cy widok Dynowa z lotu ptaka na zdjêciu wy-
konanym przez pana Wac³awa Toczka (na ok³adce), jak i szereg artyku-

³ów w tym numerze „Dynowinki”.

Odwiedzaj¹cym w czasie wakacji Dynowszczyznê szczegól-
nie polecamy strony „Witaj Turysto!”, ¿ycz¹c im jednocze-

œnie wspania³ej pogody i udanego wypoczynku w naszej
piêknej okolicy!

Redaktorzy prowadz¹cy –
Renata i Maciej Jurasiñscy

A ja kocham swój grajdo³ek,
Gdzie siê ka¿dy z ka¿dym zna!
W wielkim mieœcie wielkie szanse,
Lecz grajdo³ek duszê ma!!!
Zegar bije w nim w rytm serca,
Tramwaj nie przejedzie Ciê,
Zreszt¹ – co tu du¿o gadaæ –
Mieszka siê tu, to siê wie!!!

Grzybów w lesie i ryb w Sanie
Najró¿niejszych jest bez liku,

„Byczym ludziom” z bykiem w herbie
¯yje tutaj siê „po byku”!

MJ

Po wielu latach
starañ, wreszcie
uda³o siê „zdobyæ”
lokal na muzeum.
Sta³o siê to mo¿liwe
dziêki decyzji podjê-
tej w czerwcu br.
przez spó³dzielców
z Gminnej Spó³dzielni „Sa-
mopomoc Ch³opska” w  Dynowie. Na
taki gest nie by³o dotychczas staæ lo-
kalnych w³adz, pocz¹wszy od Rad-
nych miasta, przez Przewodnicz¹cych
Rady i kolejnych Burmistrzów.

Muzeum powstanie w budynku
by³ej rozlewni piwa i wód gazowanych
przy ul. Szkolnej. Wczeœniej trzeba
bêdzie przeprowadziæ gruntowny re-
mont budynku, który nie jest w naj-
lepszym stanie. Ale od czegoœ trzeba
zacz¹æ.

Towarzystwo liczy na hojn¹ pomoc

mieszkañców oraz przedsiêbiorców.
Jeszcze w bie¿¹cym miesi¹cu zostan¹
podjête prace porz¹dkowe i adapta-
cyjne. Wierzê, ¿e pomocy nie bêdzie
odmawia³ równie¿ Pan Burmistrz.

Gminna Spó³dzielnia „Samopo-
moc Ch³opska” w Dynowie w tym
roku obchodzi 60 – rocznicê za³o¿e-
nia. W budynku muzeum zostan¹
zgromadzone równie¿ pami¹tki
z okresu lat zak³adania Spó³dzielni
oraz zostanie urz¹dzony sklep z od-
tworzeniem aran¿acji z lat 50 – 60

ubieg³ego wieku.
Spó³dzielnia przewiduje tak¿e

utworzenie mini skansenu sprzêtu
rolniczego na bazie obiektów sprze-
da¿y towarów masowych przy
ul. Karolówka.

Prezes Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju Regionu

Dynowskiego Towarzystwa
Przyjació³ Dynowa

dr Andrzej Stankiewicz
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Zapewniamy Ciê, ¿e jesteœ w mia-
steczku piêknym, urokliwym, które
mo¿e pochwaliæ siê zarówno ciekaw¹
histori¹, jak i bogat¹ kultur¹. Miejsco-
woœæ nasza le¿y na Pogórzu Dynow-
skim, które jest czêœci¹ Pogórza Œrod-
kowo-Beskidzkiego. Pierwotnie Dynów
okreœlano nazw¹ Denov, albo Denovo
i z t¹ w³aœnie nazw¹ wi¹¿e siê legenda,
która mówi, ¿e Dynów po zniszczeniu
przez Tatarów odbudowano „na nowo”,
„od nowa”, co okreœla siê ³aciñskim s³o-
wem „de novo”. Spoœród wielu nauko-
wych koncepcji najbardziej przekony-
wuj¹ca jest ta, która wywodzi nazwê
naszego miasteczka od Jaæwingów
(ludu spokrewnionego z Prusami i Li-
twinami), którzy – jak twierdz¹ znaw-
cy przedmiotu – „u¿ywani” przez pierw-
szych Piastów w wyprawach na Ruœ,
mogli byæ osadzani na tych terenach.
W³aœnie z u¿ywanymi przez nich wy-
ra¿eniami, takimi jak: Daina (rzeka)
czy Dainawa (szybka, bystra) mo¿na
wi¹zaæ pochodzenie nazwy DYNÓW.

Najstarsza czêœæ Dynowa znajduje
siê w pó³nocno-wschodniej czêœci ryn-
ku, tam – mo¿na powiedzieæ – znajdo-
wa³ siê „zal¹¿ek” miasta – gródek.
Œwiadczy o tym nie tylko dogodne po-
³o¿enie – na skarpie, sk¹d mo¿na by³o
obserwowaæ dolinê Sanu od strony pó³-
nocnej, wschodniej i po³udniowej, ale
tak¿e badania archeologiczne, które
prowadzi³ tutaj prof. Micha³ Parczew-
ski, odkrywaj¹c ceramikê pochodz¹c¹
ze œredniowiecza. ¯eby cofn¹æ siê do
tych odleg³ych czasów, proponujemy Ci
– Drogi Przybyszu – spacer ulic¹ Zam-
kowa, a potem radzimy wst¹piæ na
przystanek PKS, gdzie na odcinku pro-
wadz¹cym do koœcio³a najlepiej zacho-
wa³y siê pozosta³oœci wa³ów obronnych.
O charakterze obronnym miasta
œwiadcz¹ tak¿e dwie prowadz¹ce do
niego bramy: Zamkowa i Wêgierska
(obie czêœciowo zniszczone, rozebrane
zosta³y ostatecznie w XVII wieku).

Dynów najpierw przez d³u¿szy czas
by³ czêœci¹ tzw. wo³oœci ruskiej i dopie-
ro wraz z wypraw¹ Kazimierza Wiel-
kiego na Ruœ Halick¹ w 1340 roku
wszed³ w sk³ad Polski (poszukaj w
Dynowie ulicy Kazimierza Wielkiego!).

Miasteczko nasze lokowane zosta³o
najprawdopodobniej na prawie magde-
burskim, st¹d jego prostok¹tny rynek
otoczony ulicami. Niestety dokument
lokacyjny siê nie zachowa³. Jest jednak
pewne, ¿e Dynów przed rokiem 1429
by³ ju¿ miastem, poniewa¿ w³aœnie

w tym roku œwiadkami lokacji K¹ko-
lówki byli rajcy dynowscy. Wraz z przy-
³¹czeniem Dynowa do Polski wszed³ on
w sk³ad Ziemi Sanockiej i ju¿ w XVI
wieku, oprócz Sanoka, Brzozowa i Kro-
sna, zajmowa³ w niej bardzo wa¿ne
miejsce. A potem zacz¹³ zmieniaæ w³a-
œcicieli jak przys³owiowe rêkawiczki!
Pocz¹wszy od Kmitów, przez Dynow-
skich herbu Wieniawa, Rzeszowskich,
Tarnowskich…. Warto zatrzymaæ siê
przy Wapowskich, którzy byli w³aœci-
cielami miasta od 1523 do 1644 roku
przynajmniej z trzech wzglêdów: po
pierwsze – w 1604 roku ufundowali oni,
a konkretnie Katarzyna Wapowska i jej
syn Stanis³aw, koœció³ mu-
rowany w miejsce wczeœniej-
szego, drewnianego; po dru-
gie – mê¿em Katarzyny by³
Jêdrzej Wapowski, ten sam,
który zosta³ zamordowany
przez s³ynnego banitê – Sa-
muela Zborowskiego, zw³o-
ki Jêdrzeja spoczê³y w pod-
ziemiach nowo wybudowa-
nego koœcio³a; po trzecie –
syn Katarzyny, wspomniany
wczeœniej Stanis³aw, w 1603
roku z okazji narodzin córki
urz¹dzi³ corridê w Dynowie!
Ten fakt Stowarzyszenie
nasze postanowi³o upamiêt-
niæ organizuj¹c w 2004 i 2005 roku Wo-
jewódzkie Prezentacje Kabaretowe
„Bykowisko – Kabaretowisko”. Mimo,
¿e nie ma na to dowodów, dynowsk¹
corridê ³¹czy siê z obecnoœci¹ byka w
herbie Dynowa (niewykluczone, ¿e gdy

przyjedziesz za rok, bêdziesz móg³ po-
dziwiaæ pomnik byka na dynowskim
rynku!)

Niew¹tpliwie najbardziej zas³u¿ona
by³a ostatnia rodzina rz¹dz¹ca Dyno-
wem – rodzina Trzecieskich. Przejêli
oni nasze miasto w 1781 roku i mieli
go w posiadaniu do 1944. Na szczególn¹
uwagê zas³uguje ostatni w³aœciciel Dy-
nowa – Stefan, wielki przedsiêbiorca
(m³yn, dachówkarnia, Towarzystwo
Po¿yczkowo-Zaliczkowe) i patriota – to
on wyg³asza³ uroczyst¹ mowê podczas
ods³oniêcia w roku 1910, z okazji 500-
lecia bitwy grunwaldzkiej, pomnika
W³adys³awa Jagie³³y na dynowskim
rynku (jeœli bêdziesz zwiedza³ – a po-
winieneœ – póŸnorenesansowy koœció³
w Dynowie z zabytkow¹ bram¹, baro-
kow¹ ambon¹ i chrzcielnic¹, rokoko-
wym prospektem organowym, o który
niezwykle troszczy siê obecny proboszcz
Stanis³aw Janusz, zwróæ uwagê na
herb Trzecieskich - Strzemiê, który znaj-

duje siê w koœciele
w dwóch miejscach
– znajdŸ je!).

H e r b
ten znaj-
duje siê tak¿e na dynowskim starym
cmentarzu (zajrzyj tam koniecznie!). Co
roku 1 listopada Towarzystwo nasze
kwestuje rzecz ratowania starego
cmentarza, w najbli¿szym czasie chce-
my odnowiæ w³aœnie grób Trzecieskich
herbu Strzemiê. Nale¿¹ oni do najstar-
szych rodów w Polsce. Istnieje legenda
o protoplaœcie rodu z dru¿yny wojów
Boles³awa Chrobrego, który w roku
1006 ocali³ Chrobremu ¿ycie, powala-
j¹c nieprzyjaciela atakuj¹cego ksiêcia
Boles³awa ciê¿kim strzemieniem ode-
rwanym od siod³a (z braku innej bro-
ni) – st¹d herb rodu.

Wa¿ne, abyœ wiedzia³ równie¿
o tym, ¿e Dynów stanowi³ wa¿ny oœro-
dek handlowy, le¿¹c przy trakcie wio-
d¹cym od prze³êczy karpackich i Sano-
ka dolin¹ Sanu do Przemyœla i ¿e têdy
równie¿ ci¹gnêli kupcy z zachodu przez
Przemyœl na ziemie ruskie. Pierwsze
przywileje handlowe nada³ naszemu
miastu jeszcze Zygmunt Stary w 1512
roku. Pozosta³oœci¹ tamtych czasów s¹PóŸnorenesansowa brama dynowskiego koœcio³a

Herb Trzecieskich Strzemiê

Herb Trzecieskich Strzemiê
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Gdy zagra Bocca della Verita;
I nie zasêpi siê nigdy twarz;
Gdy daje program Kabaret „NASZ”.
Godne z pewnoœci¹ pañskiego dworu
S¹ tradycyjne ju¿ „Dni Folkloru”.
Niech Melpomenê g³owa nie boli,
Dzia³a tu prê¿nie Teatr Sokoli.
A kiedyœ by³o jeszcze ambitniej,
Dynów ogl¹da³ „Sen nocy letniej”;
Choæ jestem laik w aktorskim fachu,
To podziwia³em „Skrzypka na dachu”,
Piêkna muzyka i piêkne s³owo;
Wszystko sprawi³a Grupa De-Novo!
A dla odmiany, tak na okrasê,
Mo¿na poczytaæ dynowsk¹ prasê!
I znów Ci minie przyjemnie chwilka,
Gdy rozweseli Ciê „Dynowinka”!
Ja nie namawiam, rób tak, czy siak,
Ale nie pomiñ Galerii „Pniak”!
To nie jedyna, wcale nie k³amiê,
Bo jeszcze jedna jest na Zabramie!
Dalej nie muszê siê chyba  siê trudziæ!!!
Tutaj naprawdê nie da siê nudziæ!!!
Niechaj point¹ bêd¹ te s³owa:
TO RZESZÓW LE¯Y KO£O DYNOWA !!!

Fryderyk Radoñ

Miasteczko Dynów, niewielkie przecie,
Ale jest znane na ca³ym œwiecie!
Poznaæ go nie da siê SMS-em,
Trzeba przyjechaæ „Ciuchci¹-Expressem”!
Na œrodku rynku jest przodków dzie³o,
Prawie od wieków – to król Jagie³³o.
Ta ciekawostka wszystkim siê przyda:
Tu siê odby³a s³ynna corrida!
Czy to siê œciemnia, czy to ju¿ dnieje,
W naszym miasteczku wci¹¿ coœ siê dzieje!
Kiedyœ, nie pomnê, chyba nad ranem
Obserwowa³em sp³yw piêknym Sanem.
Przepiêkny widok, cudny po prostu
Cieszy³em oko nim z góry, z mostu…
Niejeden nad tym d³ugo siê trudzi³,
Byœ siê w Dynowie nigdy nie nudzi³!
A kto wra¿liwy, muzyki s³ucha,
Znajdzie przepyszn¹ strawê dla ducha:
Czy dzieñ pochmurny, czy œwieci s³onko,
Zagra ogniœcie Kapela „Toñko”;
Umila wszystkie najwiêksze œwiêta
Nasza Stra¿acka Orkiestra Dêta;
Nie musisz jechaæ a¿ do Monaco,
Tutaj pos³uchasz, jak œpiewa „Akord”;
Czasem uciecha jest znakomita

dziœ dynowskie czwartkowe targi (je-
œli bêdziesz w Dynowie w czwartek –
wst¹p koniecznie, bo – jak œpiewa Ka-
pela „Toñko”, której p³yty mo¿esz ku-
piæ w dynowskich sklepach – „… i tak,
jak od wieków San p³ynie i p³yn¹³,
Dynów z targów s³ynie, zawsze bêdzie
s³yn¹³…” ). Dowodem na to, jak wa¿n¹
rolê w handlu odgrywa³ Dynów, jest
kapliczka – s³up handlowy przy ulicy
Pi³sudskiego 9, która w najbli¿szym
czasie ma zostaæ odnowiona.

Chcieliœmy zwróciæ równie¿ Twoj¹
uwagê na fakt, bez którego nie zrozu-
miesz specyfiki naszego miasteczka –
dynowsk¹ kulturê oprócz spo³ecznoœci
polskiej tworzy³y: bardzo liczna w okre-
sie miêdzywojennym (oko³o 40%) lud-
noœæ ¿ydowska oraz mniej liczna, ale
znacz¹ca, ludnoœæ ukraiñska (oko³o 5%
w XIX w.) (znajdŸ miejsca w Dynowie,

gdzie znajdowa³y siê synagoga oraz
cerkiew) Wa¿ne te¿, abyœ wiedzia³, ¿e
Dynów – oprócz £añcuta, Strzy¿owa
i Le¿ajska – by³ bardzo wa¿nym oœrod-
kiem chasydyzmu. Do dziœ na cmentarz
¿ydowski (kirkut na tzw. Zabramie)
przyje¿d¿aj¹ ¯ydzi z ca³ego œwiata, by
przy grobach swoich trzech cadyków,
z najwa¿niejszym Cwi Elimelachem
Szapiro, modliæ siê i zostawiaæ kartecz-
ki z ¿yczeniami (tzw. kwite³). Pozosta-
³oœci¹ po obecnoœci ludnoœci wyznania
moj¿eszowego w Dynowie jest ulica
£azienna, gdzie znajdowa³a siê rytual-
na ³aŸnia  - tzw. mykwa (znajdŸ!).

Na koniec zachêcamy Ciê bardzo,
Drogi Turysto, abyœ odby³ podró¿ na
trasie Dynów – Przeworsk licz¹c¹ po-
nad 100 lat dynowsk¹ „ciuchci¹” (jedŸ
koniecznie!), która przeje¿d¿a przez
najd³u¿szy w Europie tunel kolejki w¹-

Blok przy ulicy Kazimierza Wielkiego, w tym mniej wiêcej
miejscu znajdowa³a siê dynowska synagoga

Budynek mieszkalny Nadleœnictwa przy ulicy Pi³dudskie-
go, gdzie znajdowa³a siê dynowska cerkiew

Pani Anna Baran z coraz bogatsz¹ ofert¹ dla turysty

skotorowej, a przy okazji odwiedzi³
s³ynn¹ ju¿ nie tylko na Podkarpaciu,
ale i w ca³ej Polsce, Karczmê pod Se-
maforem (wst¹p, a nie po¿a³ujesz!)

To oczywiœcie tylko niewielka czêœæ
tego, co powinieneœ wiedzieæ o naszym
piêknym miasteczku! Jeœli chcesz do-
wiedzieæ siê wiêcej o Dynowie i jego
okolicach skorzystaj z us³ug Zwi¹zku
Gmin Turystycznych (któremu szefu-
je Pani Renata Kaniuczak) oraz dzia-
³u promocyjnego Urzêdu Miasta  (Pani
Anna Baran) – obie instytucje maj¹ sie-
dziby przy dynowskim rynku.

W imieniu Stowarzyszenia
Promocji

i Rozwoju Regionu Dynowskiego –
Towarzystwa Przyjació³ Dynowa –

Maciej Jurasiñski
zdjêcia Antoni Iwañski
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Informacja dotycz¹ca nieru-
chomoœci po³o¿onej przy ul. Pi³-
sudskiego 19 (stare liceum)

Starania dotycz¹ce uregulowania
stanu prawnego nieruchomoœci zabu-
dowanej budynkiem by³ego liceum,
po³o¿onego przy ul. Pi³sudskiego 19
w Dynowie, zosta³y rozpoczête w la-
tach ’90 XX w. Nieruchomoœæ obejmu-
je dwie dzia³ki o ³¹cznej pow. 0,3325
ha, wraz z budynkiem. Stanowi ona
dotychczas w³asnoœæ Intrator Moshe,
obywatela polskiego, pochodzenia
¿ydowskiego. Sprawa regulacji prze-
ci¹ga³a siê w czasie m.in. z uwagi na
koniecznoœæ wystêpowania o nie-
zbêdn¹ dokumentacjê do Ÿróde³ za-
granicznych.

Maj¹c na uwadze fakt œmierci w³a-
œciciela nieruchomoœci oraz jej z³y
stan techniczny, Gmina Miejska Dy-
nów w 2006 r. zwróci³a siê do Staro-
sty Rzeszowskiego o przejêcie powy¿-
szej nieruchomoœci przez Skarb Pañ-
stwa - d³ugoletniego u¿ytkowania.
W trakcie regulacji stanu prawnego
ujawni³y siê z roszczeniami osoby
trzecie, które zg³osi³y odrêbne wnio-
ski o zasiedzenie czêœci dzia³ek. By³o
to powodem znacznego wyd³u¿enia siê
postêpowania, w czasie którego zmie-
ni³ siê równie¿ sêdzia prowadz¹cy.

Obecnie podane zosta³y do publicz-
nej wiadomoœci og³oszenia w sprawie
ustanowienia kuratora. Po up³ywie
terminu wywieszenia powy¿szych
og³oszeñ (po³owa paŸdziernika) postê-
powanie zostanie wznowione.

Miasto jest zainteresowane prze-
jêciem nie tylko budynku, ale tak¿e
dzia³ki  niezabudowanej, przylegaj¹-
cej bezpoœrednio do budynku.

Informacje dotycz¹ce wprowadze-
nia sta³ej organizacji ruchu dróg
gminnych bêd¹cych w zarz¹dzie
Gminy Miejskiej Dynów.

W zwi¹zku z koniecznoœci¹ dosto-
sowania oznakowania poziomego
i pionowego do wymagañ warunków
technicznych po przeprowadzonym
remoncie dróg gminnych, Gmina
Miejska Dynów informuje, ¿e wpro-

wadza sta³¹ organizacjê ruchu na
przedmiotowych ulicach:

1. Droga gminna , ul. Krzywa
2. Droga gminna  ul. Zielona
3. Droga gminna ul. Podgórska
4. Droga gminna, ul. •ródlana
5. Drogi gminne zlokalizowane

na osiedlu Wyszyñskiego w Dyno-
wie:

– droga  ul. Sienkiewicza
– droga  ul. Sobieskiego
– droga  ul. Konopnickiej
– droga  ul. Piotra Skargi
– droga  ul. Matejki
– droga  ul. Witosa
– droga ul. Plebañska
1. Wiêkszoœæ planowanych do

ustawienia znaków drogowych jest
z pewnoœci¹ znana ka¿demu dynow-
skiemu kierowcy.

Doœæ nowym oznaczeniem i mo¿e
nielicznym kierowcom znanym jest
oznaczenie D-40 „strefa zamieszka-
nia”, D-41 „koniec strefy zamieszka-
nia” (rys. nr 1). Przedmiotowe znaki
zosta³y umieszczone na ulicach S³o-
wackiego i Konopnickiej w Dynowie.
Pojêcie „Strefa zamieszkania” jest
bardzo czêsto mylone z takimi pojê-
ciami jak „obszar zabudowany”, „stre-
fa ograniczonej prêdkoœci” i „strefa
ograniczonego postoju”. Strefa za-
mieszkania to obszar obejmuj¹cy dro-
gi publiczne lub inne drogi, na któ-
rych obowi¹zuj¹ szczególne zasady
ruchu drogowego, a wyjazd i wjazd
oznaczone s¹ odpowiednimi znakami
drogowymi D-40 i D-41.

Ustawa prawo o ruchu drogowym
okreœla, ¿e:

– w strefie zamieszkania piesi
mog¹ korzystaæ z ca³ej szerokoœci dro-
gi i maj¹ pierwszeñstwo przed pojaz-
dami

– postój pojazdów dozwolony jest
wy³¹cznie w miejscach wyznaczonych
w tym celu

– dopuszczalna prêdkoœæ pojazdu
lub zespo³ów pojazdów wynosi
20 km/h.

Wyje¿d¿aj¹c ze strefy zamieszka-
nia, w³¹czamy siê do ruchu i zobowi¹-
zani jesteœmy bezwzglêdnie ust¹piæ
pierwszeñstwa innym pojazdom.
Zgodnie z § 58 Rozporz¹dzenia Mini-

stra Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji z dnia 31 lipca 2002r. w spra-
wie znaków i sygna³ów drogowych
znak D-40, informuje tak¿e o mo¿li-
woœci wystêpowania w tej strefie
urz¹dzeñ wymuszaj¹cych powoln¹
jazdê (np. progi zwalniaj¹ce) bez
oznaczania ich znakami ostrzegaw-
czymi. W strefie nale¿y wiêc jeŸdziæ
powoli,  nie przekraczaj¹c 20 km/h.
Aby zapobiec szybszej jeŸdzie, stosu-
je siê zwykle progi zwalniaj¹ce, ale
niestety wielu kierowców po przeje-
chaniu ich mocno wciska peda³ gazu,
lekcewa¿¹c podstawowe obowi¹zuj¹-
ce ograniczenie.

Rys. nr 1 – Znak drogowy
D-40 „strefa zamieszkania”,
D-41„koniec strefy zamieszkania”

Informacja na temat budowy
oœrodka turystycznego z zaple-
czem „B³êkitny San” w Dynowie
przy ulicy Pla¿owej

Prace budowlane, które by³y prze-
widziane we wniosku na dofinanso-
wanie, zosta³y zakoñczone. Aby
obiekt móg³ funkcjonowaæ, trzeba
uzyskaæ pozwolenie na jego u¿ytko-
wanie. Pozwolenie wydaje Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego  po
dokonaniu odbiorów przez odpowied-
nie s³u¿by (miêdzy innymi stra¿, Sa-
nepid). W trakcie realizacji okaza³o
siê, ¿e nie przewidziano w projekcie
parkingu , nie zapewniono Ÿród³a za-
opatrzenia w wodê, nie uwzglêdnio-
no wykonania dróg i placu pod han-
del obok wiaty. Do rozwi¹zania pozo-
staje równie¿ wykonanie kanalizacji
deszczowej (odwodnienie terenu). Na
prace niezbêdne dodatkowe, które nie
zosta³y ujête w projekcie,  miasto
musia³o wydaæ ponad 200 000 z³o-
tych (wy³o¿enie placu kostk¹ bru-
kow¹ miêdzy budynkami wraz z doj-
œciem do wiaty, niwelacja terenu po-
przez nawiezienie ziemi, remont i
pog³êbienie  studni, wykonanie hydro-
forni, doprowadzenie pr¹du do obiek-
tów). Po uzyskaniu pozwolenia na
u¿ytkowanie, obiekt zacznie funkcjo-
nowaæ.

Burmistrz Miasta Dynowa
 Zygmunt Frañczak

D-40 D-41
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Protokó³  z XIV sesji Rady Powia-
tu w Rzeszowie odbytej
w dniu 28 maja 2008 r.

O godz. 1535 Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Obara otworzy³ obrady
XIV sesji Rady Powiatu w Rzeszowie
III kadencji. Powita³ obecnych na sali
goœci oraz radnych. W sesji na 29 osób
ustawowego sk³adu Rady Powiatu
uczestniczy³o 26 radnych. Ponadto
w sesji uczestniczyli Sekretarz i Skarb-
nik Powiatu, radca prawny oraz zapro-
szeni goœcie:

1. Maria Banaszkiewicz
Pañstwowy Powiatowy Inspek-

tor Sanitarny dla Miasta Rzeszowa
i Powiatu Rzeszowskiego,

2. Adam Panek
Dyrektor Powiatowego Urzêdu

Pracy,
3. Ferdynand Gronko
Dyrektor Powiatowego Cen-

trum Pomocy Rodzinie,
4. Krystyna Dela
Dyrektor Poradni Psycholo-

giczno-Pedagogicznej,
5. Ferdynand Gronko
Dyrektor Powiatowego Cen-

trum Pomocy Rodzinie,
6. Bronis³aw Bawo³ek
Dyrektor Zarz¹du Dróg Powia-

towych.
Przewodnicz¹cy przypomnia³, ¿e

radni otrzymali porz¹dek obrad okre-
œlony w zawiadomieniach na sesjê. Na
7 dni przed sesj¹ wp³yn¹³ wniosek Sta-
rosty o dodanie do porz¹dku obrad pkt
11-13 w brzmieniu:

11. Podjêcie uchwa³y w sprawie
zaci¹gania zobowi¹zania na re-
monty nawierzchni na drogach
powiatowych,

12. Podjêcie uchwa³y w sprawie
zaci¹gania zobowi¹zania na reali-
zacje projektu pn. „Przygotowanie

terenu do dzia³alnoœci inwestycyj-
nej zwi¹zanej z utworzeniem Par-
ku Naukowo-Technologicznego
w miejscowoœci: Przybyszówka,
Mi³ocin i Pogwizdów Nowy”

13. Podjêcie uchwa³y w sprawie
zawarcia porozumienia z Powia-
tem Sanockim dotycz¹cego wspól-
nej realizacji projektu „Szkolenie
ogólne i specjalistyczne kluczem
do podniesienia jakoœci obs³ugi
petentów przez pracowników jed-
nostek samorz¹du terytorialnego”

Starosta Józef Jod³owski zg³osi³
ponadto w imieniu Zarz¹du wniosek
o dodanie do porz¹dku obrad w pkt 2:

2. Dyskusja nad treœci¹ projek-
tu uchwa³y w sprawie uchylenia
uchwa³y Nr XIII/121/08  Rady Po-
wiatu w Rzeszowie z dnia 23 kwiet-
nia 2008 r. w sprawie wyra¿enia
zgody na sprzeda¿ nieruchomoœci
stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu
Rzeszowskiego po³o¿onej w Mi³o-
cinie.

Uzasadniaj¹c ten wniosek Starosta
poinformowa³, ¿e wp³yn¹³ pisemny
wniosek o zwo³anie sesji nadzwyczaj-
nej, jednak mia³ on wady, które powo-
dowa³y jego nieskutecznoœæ.

Radny Aleksander Stochmal
stwierdzi³, ¿e jest ogromnie zdziwiony
i zaskoczony pisemn¹ odpowiedzi¹,
któr¹ skierowa³ do Klubu Radnych PSL
w sprawie wydania negatywnej odpo-
wiedzi na wniosek o zwo³anie nadzwy-
czajnej sesji. Zakwestionowanie we
wniosku jednego z podpisów z uwagi
na jego rzekom¹ nieczytelnoœæ by³o po-
wodem, ¿e Przewodnicz¹cy nie wyra-
zi³ zgody na odbycie sesji nadzwyczaj-
nej. Radny okreœli³ ten fakt jako for-
maln¹ z³oœliwoœæ oraz doda³, ¿e ka¿dy
z radnych zobowi¹zany jest do dzia³a-
nia na rzecz dobra wspólnoty samorz¹-
dowej, a potrzebê odbycia takiej sesji
rozumia³ jako w³aœnie dba³oœæ o wspól-
notê. Radny równie¿ podkreœli³, ¿e za-
wsze podpisuje siê parafkami na listach
obecnoœci w Radzie Powiatu i wystar-
czy³o odrobinê dobrej chêci ze strony
Przewodnicz¹cego by porównaæ podpis
na wniosku i przekonaæ siê, ¿e nieczy-
teln¹ parafkê z³o¿y³ Radny Powiatu
Aleksander Stochmal. Tej dobrej chê-
ci zabrak³o Przewodnicz¹cemu, a szko-
da.

Radny Zbigniew Mica³ wniós³,
aby dodatkowy punkt brzmia³:

2. Podjêcie uchwa³y w sprawie
uchylenia uchwa³y Nr XIII/121/08
Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia
23 kwietnia 2008 r. w sprawie wy-
ra¿enia zgody na sprzeda¿ nieru-
chomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ
Powiatu Rzeszowskiego po³o¿onej
w Mi³ocinie.

Przewodnicz¹cy Rady stwierdzi³, ¿e
jest to zgodne z wnioskiem zg³oszonym

przez Starostê w imieniu Zarz¹du.
Radny Józef Wilga stwierdzi³, ¿e

wniosek zg³oszony przez Starostê by³
inny.

Starosta potwierdzi³, ¿e wniosek
zawiera równie¿ g³osowanie nad pro-
jektem uchwa³y.

Wobec braku dalszych uwag Prze-
wodnicz¹cy podda³ pod g³osowanie
zg³oszony wniosek. Zosta³ on przyjêty
przy dwóch g³osach wstrzymuj¹cych
i braku g³osów przeciwnych.

Radny Aleksander Stochmal po-
prosi³ o 5 minut przerwy, by radni mo-
gli zapoznaæ siê z uzasadnieniem do
uchwa³y.

Przewodnicz¹cy og³osi³ 5 minut
przerwy.

Po przerwie Przewodnicz¹cy wzno-
wi³ obrady i otworzy³ dyskusjê.

Radny Zbigniew Mica³ stwierdzi³,
¿e zapozna³ siê z uzasadnieniem
do projektu i stwierdza, ¿e jest to ten
sam projekt i uzasadnienie, który zg³o-
si³y kluby. Poprosi³, aby oddaæ g³os
obecnemu na sali Rektorowi Puchal-
skiemu.

Pan Czes³aw Puchalski, Dziekan
Wydzia³u Biologiczno-Rolniczego i Pro-
rektor ds. Rozwoju i Polityki Finanso-
wej Uniwersytetu Rzeszowskiego wy-
razi³ zaniepokojenie pomniejszaniem
siê substancji szko³y. Dla zachowania
jej substancji w niezmienionym stanie,
zgodnie z zapisami Fundacji dr. Jana
Towarnickiego, Uniwersytet wyra¿a
gotowoœæ przejêcia szko³y wraz z przy-
nale¿nym do niej maj¹tkiem i realiza-
cji zadañ wynikaj¹cych  z postanowieñ
Fundacji. Zamiarem fundatora by³o, by
przekazana przez niego ziemia s³u¿y³a
szkole. Uniwersytet Rzeszowski kszta³-
ci na poziomie wy¿szym, na 34 kierun-
kach, w tym tak¿e na kierunkach zwi¹-
zanych z rolnictwem. Wspomnia³ o za-
miarze utworzenia ogrodu botaniczne-
go i poletek doœwiadczalnych, co s³u-
¿y³oby spo³eczeñstwu Podkarpacia
i Miasta Rzeszowa. Uniwersytet ma od-
powiedni potencja³, tj. kadrê profe-
sorsk¹, która specjalizuje siê w tym
zakresie. Zgodnie z ustaw¹ o szkolnic-
twie wy¿szym Uniwersytet Rzeszowski
ma prawo do prowadzenia szkó³ pod-
stawowych, gimnazjów i liceów. Oby-
dwaj rektorzy: ustêpuj¹cy i rektor-elekt
s¹ otwarci na zaanga¿owanie siê i s³u-
¿enie spo³eczeñstwu zakresie zagospo-
darowania tego terenu, by s³u¿y³ on
ca³emu spo³eczeñstwu Rzeszowa i ca-
³ego Podkarpacia. Rektor z³o¿y³ na rêce
Przewodnicz¹cego Rady pismo.

Pan Kazimierz Chorzêpa, miesz-
kaniec Mi³ocina i absolwent szko³y z³o-
¿y³ wyrazy uznania i szacunku osobom,
dziêki którym móg³ zdobywaæ wiedzê
w tej szkole. Stwierdzi³, ¿e przygoto-
wanie rolnicze wymaga du¿ej prakty-

(ci¹g dalszy na str. 8)
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ki. Ziemia ufundowana przez p. Towar-
nickiego zosta³a przeznaczone dla
m³odzie¿y i powinna jej nadal s³u¿yæ.
St¹d protest absolwentów przeciwko
tym poczynaniom, by dorobek szko³y
nie znalaz³ siê w prywatnych rêkach.
Szko³a traci swój charakter rolniczy.
Pod protestem zebrano 800 podpisów,
poprosi³ o przyjêcie tego apelu. Wyra-
zi³ równie¿ swoje uznanie dla w³adz
uniwersytetu, w tym by³ego i obecne-
go rektora. P. Chorzêpa doda³, ¿e jest
w posiadaniu pisma skierowanego do
Starosty przez Konserwatora Zabyt-
ków, w którym konserwator wyra¿a
swoje zaniepokojenie tym, co bêdzie po
podzieleniu terenu. Wspomnia³, ¿e dwa
lata temu szko³a obchodzi³a swoje 100-
lecie, dlatego ¿yczy³by jej, by doczeka-
³a nastêpnych 100 lat. Wyrazi³ równie¿
wiarê w operatywnoœæ w³adz Uniwer-
sytetu oraz przekonaniu  o zrozumie-
niu tego tematu przez obecnych. Na
koniec wrêczy³ Przewodnicz¹cemu pi-
sma  o których wspomina³ oraz listê
zebranych podpisów.

Radny Z. Mica³ poprosi³, by ta
uchwa³a zjednoczy³a, a nie podzieli³a
radnych. Wyrazi³ nadziejê, ¿e radni
zag³osuj¹ zgodnie ze swoim sumieniem
i uda siê uratowaæ ten teren, by pozo-
sta³ przy szkole. Bêdzie on móg³ s³u¿yæ
dla rekreacji mieszkañcom s¹siaduj¹-
cych z nim bloków.

Radny Jerzy Wiœniewski poinfor-
mowa³ Dziekana oraz obecnych na sali
goœci, ¿e to na wniosek klubów Plat-
formy Obywatelskiej i Polskiego Stron-
nictwa Ludowego odpowiedzia³ dziœ
Zarz¹d Powiatu, który wprowadzi³ ten
projekt pod obrady. Ju¿ po raz drugi
usi³owali doprowadziæ do zwo³ania se-
sji nadzwyczajnej. Poprzednio, gdy
wnioskowali  o zwo³anie sesji w spra-
wie rozszerzenia Rzeszowa, Zarz¹d
przedstawi³ to jako swój sukces. Po-
przednio radni PiS zag³osowali za
sprzeda¿¹ kieruj¹c siê zacietrzewie-
niem a nie rozs¹dkiem. Taka postawa
wynika z wykszta³cenia Starosty, któ-
ry bêd¹c z zawodu mechanikiem samo-
chodowym zna siê g³ównie na czêœciach
samochodowych.

W tym miejscu Przewodnicz¹cy
Rady przywo³a³ radnego do porz¹dku i
zaprotestowa³ przeciwko obra¿aniu
Starosty.

Radny J. Wiœniewski poprosi³
o zabranie g³osu Wicestarostê Marka
Sitarza poinformowanie, czy w przed-
miotowej sprawie by³y przeprowadza-
ne konsultacje z w³adzami szko³y,
z pani¹ dyrektor.

Radny Józef Ra³owski poprosi³
o objaœnienie radnym mapki z projek-
tem podzia³u terenu, który otrzymali
podczas sesji.

Radny Józef Wilga zapyta³, czy

kwestia ta wi¹¿e siê z uchwa³¹, jeœli
nie, proponuje j¹ poruszyæ w sprawach
ró¿nych.

Starosta wyjaœni³, ¿e przed podjê-
ciem poprzedniej uchwa³y zapropono-
wano podzia³ terenu, zabezpiecza on
zarówno elementy zabytkowe, jak rów-
nie¿ te, które zabytkami jeszcze nie s¹,
jak np. spichlerz. Poprosi³ o zadawa-
nie szczegó³owych pytañ w tej kwestii.

Radny J. Wilga ponowi³ zapytanie,
czy mapka ma zwi¹zek z projektem
uchwa³y.

Przewodnicz¹cy Stanis³aw Obara
wyjaœni³, ¿e jest to w³aœnie mapka te-
renu, który ma byæ sprzedany, by³a ona
przedstawiana równie¿ na poprzedniej
sesji i komisjach.

Radny Jan Kocój powiedzia³, ¿e on
sam jest absolwentem szko³y, spêdzi³
tam 5 lat od 15 do 20 roku ¿ycia. Ko-
le¿anka L. Soko³owska jest córk¹ wie-
loletniego nauczyciela z tej¿e szko³y.
Zaapelowa³ o niesprzedawalnie ziemi
wokó³ szko³y, tak jak prosili o to przed-
stawiciele Uniwersytetu.

Radny Jan Lech wyrazi³ ¿al, ¿e
jego przedmówca nie zrozumia³, o co
chodzi. Zapyta³, czy by³y rozmowy
z Prezydentem Rzeszowa w sprawie
przejêcia tego terenu. Cieszy siê rów-
nie¿ ze stanowiska w³adz Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego, które s¹ chêtne do
jego przejêcia.

Radny J. Wiœniewski zaapelowa³,
aby nie ratowaæ Powiatu sprzeda¿¹
dzia³ek. Zarz¹d powinien raczej siêgaæ
po œrodki z Unii Europejskiej. Zosta³
og³oszony Regionalny Program Opera-
cyjny, mo¿na do niego sk³adaæ wnioski.

Rektor Puchalski poinformowa³,
¿e jest do realizacji du¿y projekt o war-
toœci 100 mln z³. Drugi projekt Uniwer-
sytet realizuje wspólnie z uczelniami
Polski po³udniowo-wschodniej, tworzo-
ne s¹ wielkie laboratoria. Ten poten-
cja³ jest w stanie zagospodarowaæ te
obszary: budynek szko³y i nale¿¹cy do
niej maj¹tek. Odpowiednie warunki
pomagaj¹ œci¹gn¹æ specjalistyczn¹ ka-
drê. Zadaniem Uniwersytetu jest s³u-
¿enie Podkarpaciu; prosi o niemarno-
wanie tego potencja³u.

Radny Adam Wetula stwierdzi³, ¿e
bez w¹tpienia rz¹dzenie jest rzecz¹
trudn¹; ka¿dy stara siê podj¹æ jak naj-
lepsz¹ decyzjê. Miesi¹c temu g³osowa³
za sprzeda¿¹. Dziœ pojecha³ obejrzeæ ten
teren i wybór kierunku dzia³ania oce-
nia jako w³aœciwy. Zabezpiecza on funk-
cje szko³y, na której wszystkim obec-
nym tu zale¿y. Na mapce widaæ park,
obiekty oraz teren wokó³ szko³y, który
gwarantuje jej bie¿¹ce funkcjonowanie
oraz dalszy rozwój. Transformacja
ustrojowa otworzy³a mo¿liwoœci rozwo-
ju, nie mo¿na zak³adaæ, ¿e oddanie
w prywatne rêce jest z³e.

Drugi element w³aœciwego spojrze-

nia to dzia³anie dyrektorki  szko³y, któ-
ra ogrodzi³a teren, którym jest zainte-
resowana od pozosta³ego. Dewastacja
w stosunku do tego ostatniego jest bar-
dzo ³agodnym okreœleniem. Dobrze, ¿e
w³adze szko³y odgrodzi³y siê od maj¹t-
ku stanowi¹cego ciê¿ar , jest to s³usz-
na decyzja, gdy¿ nie s¹ w stanie go
utrzymaæ.

Projekt uchwa³y dotycz¹cy Parku
Naukowo-Technologicznego jest rów-
nie¿ wyrazem dba³oœci o ten teren i tym
Uniwersytet powinien byæ zaintereso-
wany. Dobrym kierunkiem dzia³ania
jest zadbanie, by tereny te nie by³y de-
wastowane, dlatego bêdzie g³osowa³
za utrzymaniem w mocy uchwa³y
o sprzeda¿y tego terenu.

Radny Jan Dobrzañski powie-
dzia³, ¿e drugi raz bêdzie uczestniczy³
w g³osowaniu nad projektem uchwa³y.
Podobna sytuacja by³a w S³oninie,
gdzie nie dopuszczono do sprzeda¿y
dzia³ek le¿¹cych przy szkole. Teraz
mieszkañcy maja za z³e radnym, ¿e g³o-
sowali przeciwko sprzeda¿y. Te dzia³ki
Miasto sprzeda³o wkrótce po przejêciu
S³ociny i tak samo bêdzie prawdopo-
dobnie z dzia³kami w Mi³ocinie. Dzisiej-
szy projekt uchwa³y nie zabezpiecza
przed sprzeda¿¹ dzia³ek w przysz³oœci
i nie gwarantuje, ¿e pozostan¹ one przy
szkole. Radny wyrazi³ nadziejê, ¿e
dzia³ki nie zostan¹ sprzedane za dwa
lata przez kogoœ innego.

Radny Stanis³aw Kruczek stwier-
dzi³, ¿e radni nie powinni zapominaæ,
do którego samorz¹du zostali wybra-
ni. Przybyszówka, S³ocina, Mi³ocin
i Bia³a trac¹ swoj¹ historyczn¹ to¿sa-
moœæ. Tu, w Mi³ocinie, te¿ Rada zain-
westowa³a znaczne œrodki, pochodz¹ce
z ca³ego Powiatu. Nie jest zwolenni-
kiem sprzeda¿y, ale wkrótce stracimy
nad tym kontrolê. Uniwersytet mo¿e,
sk³adaj¹c projekty o rozmaite fundu-
sze, wpisaæ równie¿ zakup gruntu na
okreœlony cel i zakupiæ ten teren. Na-
uka sta³a siê dziœ biznesem i za naukê
na Uniwersytecie siê p³aci. Radny Jó-
zef Wilga stwierdzi³, ¿e wynik g³oso-
wania jest znany, uchwa³a zostanie
podtrzymana. Podjêto j¹ z zaskoczenia,
decyduj¹c o sprzeda¿y tego terenu jako
zbêdnego. Dziœ pojawi³a siê oferta Uni-
wersytetu Rzeszowskiego i mo¿na ten
teren inaczej wykorzystaæ.

P. Winiarski, reprezentuj¹cy
Uczniowski Klub JeŸdziecki w Mi³oci-
nie poinformowa³, ¿e teren wokó³ szko-
³y zosta³ ogrodzony jedynie ze wzglê-
dów bezpieczeñstwa, gdy¿ za ogrodze-
niem funkcjonuje klub jeŸdziecki.
Œwiadczy o tym równie¿ fakt, ¿e poza
ogrodzeniem szko³a urz¹dzi³a œcie¿ki
rowerowe. Klub prowadzi zajêcia z hi-
poterapii dla dzieci. co roku wystêpuje
do Powiatu o wydzier¿awienie tego te-
renu, która jest wydawana na rok, jest

(ci¹g dalszy ze str. 7)
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to zdecydowanie zbyt krótki okres, by
mo¿na ten teren zagospodarowaæ i po-
czyniæ inwestycje. Klub planowa³ urz¹-
dziæ na tym terenie centrum rehabili-
tacji. Teraz obawiaj¹ siê, ¿e w razie
sprzeda¿y tego terenu klub oraz nie-
pe³nosprawne dzieci korzystaj¹ce z hi-
poterapii zaczn¹ przeszkadzaæ nabyw-
com dzia³ek.

Radny Jan Sieñko powiedzia³, ¿e
cieszy go inicjatywa rektora Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, jednak radni s¹
zobowi¹zani przez wyborców do dbania
o interes Powiatu. Jest za tym, aby ten
teren zagospodarowa³ Uniwersytet,
jednak Powiat nie mo¿e sobie pozwoliæ
na oddanie go za darmo. Natomiast Po-
wiat sprzedawa³ wczeœniej nieruchomo-
œci s¹siednim jednostkom samorz¹du

terytorialnego za obni¿on¹ cenê. Rad-
ny przypomnia³ równie¿, ¿e wczeœniej
sprzedawano nieruchomoœci m.in.
w Dynowie. Radny Zbigniew Mica³
stwierdzi³, ¿e jest zdegustowany dys-
kusj¹ i podkreœli³, ¿e chodzi tu o dobra
kultury. Zaproponowa³ przeg³osowanie
projektu uchwa³y.

Wicestarosta Marek Sitarz podziê-
kowa³ obecnym na sali dziennikarzom
za przybycie i wspó³pracê. Jednak nie-
dawno w Super Nowoœciach czyta³ ar-
tyku³ Pt. „Wyrok na szko³ê rolnicz¹”.
Jest to dla szko³y bardzo niekorzystne
w sytuacji, gdy odbywaj¹ siê matury
i trwa nabór. Po publikacji artyku³u od-
biera³ telefony z pytaniami o likwida-
cjê szko³y. Radny Jan Lech stwierdzi³,
¿e skoro Zarz¹d wnosi projekt uchwa-

³y, to zapewne bêdzie to oznacza³o uchy-
lenie podjêtej wczeœniej uchwa³y.

Wobec braku dalszych g³osów
w dyskusji Przewodnicz¹cy zamkn¹³
dyskusjê i podda³ projekt uchwa³y pod
g³osowanie. Za podjêciem uchwa³y g³o-
sowa³o 9 radnych, 15 by³o przeciwnych
a 2 wstrzyma³o siê od g³osu. Przewod-
nicz¹cy stwierdzi³, ¿e Rada odrzuci³a
projekt uchwa³y w sprawie uchylenia
uchwa³y Nr XIII/121/08  Rady Powia-
tu w Rzeszowie z dnia 23 kwietnia
2008 r. w sprawie wyra¿enia zgody na
sprzeda¿ nieruchomoœci stanowi¹cej
w³asnoœæ Powiatu Rzeszowskiego po-
³o¿onej w Mi³ocinie.

Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
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Jedyne w Polsce Muzeum Dzwonów
i Fajek, mieszcz¹ce siê w zabytkowej,
barokowej wie¿y zegarowej w Przemy-
œlu, otworzy³o swoje podwoje Pañstwu
Annie i Jaros³awowi Molom, którzy ulo-
kowali tam swoj¹ niezwyk³¹ kolekcjê
dzwonków. Uroczystego otwarcia wy-
stawy dokonano 5 lipca br. Gromadze-

nie tych osobliwych w swoim wy-
gl¹dzie i historii przedmiotów roz-
poczêli zupe³nie nieoczekiwanie
w roku 1979. W Krakowie, gdzie
wówczas studiowali, nie brakowa-
³o miejsc, gdzie mo¿na by³o natra-

fiæ na nietuzinkowe cudeñka. Ich
pasji towarzyszy³o pocz¹tkowo nie-
dowierzanie stopniowo przeradzaj¹-
ce siê w podziw ze strony znajo-
mych. W kolekcji nie brakuje bo-
wiem oryginalnych egzemplarzy
wykonanych z najró¿norodniejszych
materia³ów. S¹ wœród nich dzwon-

ki o podwójnym zastosowaniu,
bogato zdobione, b¹dŸ o asce-
tycznej wrêcz powierzchownoœci.
Dzwonki nie s¹  tylko przedmio-
tami samymi w sobie. Znaczna
czêœæ eksponatów upamiêtnia
odbyte podró¿e; te bli¿sze i te
dalsze wyprawy. A tak napraw-
dê s¹ odzwierciedleniem ich du-

szy i natury. Wspóln¹ ich pasj¹
jest sta³e odnawianie si³ wital-
nych poprzez  baczne obserwowa-
nie œwiata, jego podgl¹danie i po-
dziwianie.

Ta niecodzienna kolekcja bêdzie
udostêpniona zwiedzaj¹cym do koñ-
ca sierpnia. Wystawie towarzyszy
publikacja Dzwonki i dzwoneczki

W zamierzeniach Towarzystwa
Przyjació³ D¹brówki Starzeñskiej Kon-
ferencja ma byæ cykliczn¹ imprez¹ or-
ganizowan¹ na bazie centrum dydak-
tyczno- naukowego powstaj¹cego
w dawnym zespole zamkowo-parko-

wym. Problematyka konferencji bêdzie
dotyczyæ obszaru Pogórza Dynowskie-
go, Strzy¿owskiego, Przemyskiego,
g³ównie walorów przyrodniczych i hi-
storyczno- kulturowych, turystyki w re-
gionie.

Konferencja  odbywa³a siê w Domu
Stra¿aka w D¹brówce St. oraz na tere-
nie parku hr. Starzeñskich i w siedzi-
bie miejscowego leœnictwa.

Zaproszonych goœci: wspó³organiza-
torów i komitet naukowy serdecznie
powita³ prezes Towarzystwa Przyjació³
-  Adam Ostafiñski.

Wójt Gminy Dynów – mgr Adam
Chrobak   (jeden ze wspó³organizato-
rów) podkreœli³ potrzebê upowszechnia-

z kolekcji Anny i Jaros³awa Molów.
Pragniemy zachêciæ wszystkich Czytel-
ników „Dynowinki” do jej obejrzenia,
zaœ Pañstwu Annie i Jaros³awowi Mo-
lom gratulujemy i dziêkujemy za za-
proszenie na otwarcie wystawy.

 Ewa Hadam

Organizatorzy i wspó³organizatorzy: TOWARZYSTWO PRZYJACIOL D¥-
BRÓWKI STARZEÑSKIEJ, GMINA DYNÓW, WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŒRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w RZESZOWIE, UNI-
WERSYTET RZESZOWSKI, POLITECHNIKA RZESZOWSKA, ZAK£AD ZA-
OPATRZENIA w WODÊ i ODPROWADZENIE ŒCIEKOW
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nia wiedzy naukowej i wyników badañ
na temat walorów przyrodniczo- histo-
rycznych ca³ej gminy, wskaza³ na ob-
szary  godne penetracji archeologicz-
no- geologicznej i dociekañ historycz-
nych. Wyrazi³ nadziejê na kontynuacjê

tego typu narad i spotkañ ludzi nauki
z samorz¹dowcami i lokalnymi spo³ecz-
noœciami. ¯yczy³ wszystkim owocnych
obrad i niezapomnianych wra¿eñ z Po-
górza, szczególnie z bardzo urokliwej
o tej porze roku D¹brówki.

Krystyna D¿u³a – wiceprezes Towa-
rzystwa witaj¹c zebranych w imieniu
cz³onków stowarzyszenia wskaza³a jego
dwa wa¿ne cele, a to: krzewienie lokal-
nego patriotyzmu i zachowanie dzie-
dzictwa historyczno- kulturowego wsi.

Starosta Rzeszowski – Józef Jo-
d³owski  za godne podkreœlenia w or-
ganizacji konferencji uzna³ wspó³pra-
cê takich podmiotów jak: rada gminy,
rada so³ecka, rada parafialna, OSP,
Ko³o Gospodyñ Wiejskich i lokalne sto-
warzyszenie- Towarzystwo  Przyjació³
D¹brówki Starzeñskiej.

Dyrektor A.R.i M.R. w Rzeszowie –
Marek Ordyczyñski  zapewni³ o goto-
woœci wspó³pracy w publikacji materia-
³ów naukowych  konferencji,  wrêczy³
listy gratulacyjne WÓJTOWI
A. CHROBAKOWI i PREZESOWI
A. OSTAFIÑSKIEMU.

Po uroczystej inauguracji obrad
wyg³oszone zosta³y  obszerne referaty,
a przewodnictwo obrad obj¹³ prof. dr

hab. In¿. Janusz Rak z Politechni-
ki Rzeszowskiej. Jako pierwszy wy-
k³adowca wyst¹pi³ mgr A. Gliwa
i przedstawi³ temat „Budowle obronne
i ich rola w Dolinie Œrodkowego Sanu
w XVI i XVII wieku”. Zebrani z zacie-
kawieniem wys³uchali rozwa¿añ o roli
twierdzy w D¹brówce Starzeñskiej, gdy
w XVI i XVII wieku nasze tereny pu-
stoszyli Tatarzy, bo ich czambu³y wie-
lokrotnie zapuszcza³y siê wzd³u¿ Sanu.
Zamek w D¹brówce odgrywa³ tak
wa¿n¹ rolê jak twierdze obronne
w Przemyœlu, Krasiczynie, Dubiecku
i Sanoku. Budzi on zrozumia³e zainte-
resowanie historyków i archeologów,
którzy w tym roku zapowiadaj¹ konty-
nuowanie prac badawczych na szerok¹
skalê prowadzonych w latach siedem-
dziesi¹tych.

Tematykê hydrologiczn¹ poruszali
dwaj kolejni wyk³adowcy dr in¿. Jó-
zef Chowaniec w referacie pt. „Tren-
dy zmian po³o¿enia wód podziemnych
w rejonie  Pogórza Dynowskiego” i dr
in¿.  Stefan SATORA w opracowaniu
pt.” Wykorzystanie wód rzeki San do
zaopatrzenia w wodê do celów komu-
nalnych wybranych aglomeracji miej-
skich”. Problematykê przyrodnicz¹ po-
szerzy³ w swoim wyst¹pieniu doc. dr
Wies³aw Wiœniewolski z  Instytutu
Rybactwa Œródl¹dowego w Olszty-
nie, który zajmuje siê badaniami  nad
faun¹ Sanu. Jego wyst¹pienie nosi³o
tytu³: „ Populacja certy w systemie rze-
ki San – stan historyczny i obecny”.
Liczne pytania s³uchaczy dotyczy³y za-
le¿noœci  wielkoœci populacji ryb od
budowli hydrologicznych takich jak
tamy i zapory wodne, w tym zapora
w  Solinie. Dr Jerzy  Grela swoje wy-
k³ad poœwiêci³ „ Programowi dzia-
³añ w zakresie hydromorfologii dla
rzek i potoków Pogórza Dynow-
skiego, Strzy¿owskiego i Przemy-
skiego”

 Po przerwie z bardzo ciekawym
wyk³adem na temat wyników najnow-

szych badañ archeologicznych prowa-
dzonych na terenie Pogórzy  wyst¹pi³a
dr Renata Zych.  Wykopaliska na re-
jonie £opuszki, Manasterza i Tarnaw-
ki wykaza³y, ¿e ludy kultury neolitu
zamieszkuj¹ce te tereny odznacza³y siê
wysok¹ kultur¹, zwana od u¿ywanych
wtedy naczyñ, kultur¹ pucharów lej-
kowatych. Odkryte  kurhany, znale-
zione w nich przedmioty codziennego
u¿ytku œwiadcz¹, ¿e na 3000 lat przed
narodzeniem Chrystusa ludnoœæ zna³a
metody uprawy zbó¿, grzeba³a swoich
zmar³ych w ziemnych grobowcach, a na
terenie Rumunii te same plemiona po-
s³ugiwa³y siê protopismem, starszym
od egipskiego!

Mgr Monika Bober z Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Rze-
szowskiego omówi³a obszernie wyni-
ki badañ prowadzonych na terenie
zamku w D¹brówce w latach  60- tych
i 70- tych XX wieku. Zarówno Prof.
J. Teodorowicz - Czerepiñska jak
i autorka opracowania pt. „Wstêpne
sprawozdanie z badañ na terenie zam-
ku w D¹brówce Starzeñskiej- I. Kuty-
³owska stwierdzi³y, ¿e obiekt kryje
wiele zagadek godnych odkrycia i zba-
dania dog³êbnego. Np. czy historycznie
uzasadnione jest nazywanie baszt  Fir-
leja i Bony, czy naprawdê istnia³y lo-
chy pod wzgórzem zamkowym prowa-
dz¹ce a¿ do Dynowa?

Po obiedzie  uczestnicy konferencji
podzieliwszy siê na dwie grupy udali
siê do Leœnictwa w D¹brówce Starzeñ-
skiej. Grupê wytrawniejszych piechu-
rów trudniejsz¹ tras¹ poprowadzili le-
œniczy Stanis³aw Ostafiñski i Jerzy
Bylicki, natomiast pozostali uczestni-
cy konferencji spacerem przez wieœ
dotarli do leœnej szkó³ki, gdzie nieba-
wem bêdzie otwarta leœna szko³a dla
uczniów.  W³aœnie o zadaniach tej „zie-
lonej szko³y’’ z pasj¹ i bardzo fachowo
mówi³ nadleœniczy Adam Tarabu³a.

(ci¹g dalszy na str. 12)
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Wieczorem w Domu Stra¿aka odby³
siê bardzo uroczysty bankiet z udzia-
³em uczestników konferencji i przedsta-
wicieli miejscowej spo³ecznoœci.

Drugi dzieñ konferencji poœwiêco-
ny zosta³ na zwiedzanie gminy DY-
NÓW. Niezast¹pionym przewodnikiem
jak zwykle okaza³a siê Józefa ŒLEMP,

(ci¹g dalszy ze str. 11) która z pasj¹ i nieskrywanym patrio-
tyzmem lokalnym opowiada³a i poka-
zywa³a uroki doliny Sanu z trzech
wzgórz: WINNICY, BARANIEJ GÓRY
i PARASOLKI.

Konferencjê zakoñczono zapowie-
dzi¹ rych³ej publikacji materia³ów na-
ukowych i wnioskiem o jej  kontynu-
owaniu w roku przysz³ym.

Nie tylko z obowi¹zku sprawozdaw-
cy konferencji, ale wiceprezesa Stowa-
rzyszenia Przyjació³ D¹brówki Starzeñ-
skiej  pragnê podkreœliæ znaczenie tego
naukowego spotkania dla promocji hi-
storii i wspó³czesnych walorów miejsco-
woœci. Podobnie jak przepiêknie wyda-
ny album „ D¥BRÓWKA STARZEÑ-
SKA”, ta konferencja jest piêknym

przyk³adem rozumnego i skutecz-
nego dzia³ania na rzecz popula-
ryzacji  dorobku naszego œrodo-
wiska.

S³owa szczerego uznania i po-
dziêkowania nale¿¹ siê wszyst-
kim Wspó³organizatorom kon-
ferencji,

Autorom opracowañ  i re-
feratów,

Komitetowi Naukowemu,
Sekretarzowi konferencji-Je-

rzemu Bylickiemu
oraz

Sponsorom i Gospodarzom, a to:
Prezesowi M.P.W. i K. Spó³ka

z o.o. Przemyœl M. NOD¯AKOWI,
Zarz¹dowi Banku Spó³dzielcze-

go w Dynowie,
Nadleœnictwu Dynów,
Nadleœniczym;
A. PILCHOWI i A.TARABULE
Wójtowi Gminy Dynów –

A. CHROBAKOWI,
Przewodnicz¹cemu i wszystkim

radnym Rady Gminy Dynów,
Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej

Szko³y Podstawowej,
Radzie So³eckiej z so³tysem  Ja-

nem HALKO i Adamem WOLAÑ-
SKIM na czele,

Przewodnicz¹cej  M. MISIE-
WICZ, J. CYMBALIŒCIE i Cz³onki-
niom Ko³a Gospodyñ Wiejskich,

Radzie Parafialnej,
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej

z W. HADAMEM na czele,
Sportowcom,
Cz³onkom stowarzyszenia

oraz  tym, którzy bezp³atnie u¿y-
czyli noclegów; T. Krawcowi,
Z. Ostafiñskiej, S. Ostafiñskiemu,
J. Œlemp, M. Blamie.

KRYSTYNA D¯U£A
Zdjêcia: Jan Prokop

W sobotni wieczór 28.06.2008 r.
o godz. 19.30 odby³o siê uroczyste
otwarcie Klubu TEATRALNE POD-
DASZE „SOKO£A”.

W kamienicy przy ul. Rynek 13 w
Dynowie (biura ZGK) dziêki przychyl-
noœci w³adz  miasta i ofiarnoœci  spon-
sorów wyremontowany zosta³ strych,
który odt¹d bêdzie s³u¿y³ jako sala prób
dla teatru, a w czêœci jako magazyn
kostiumów i rekwizytów scenicznych.

Pierwsze zamierzenia przewidywa-
³y tylko uporz¹dkowanie dotychczaso-
wego magazynu na poddaszu, by mo¿-
na tam by³o sk³adowaæ coraz bogatszy
dorobek Zespo³u Teatralnego, ale
w miarê postêpu prac plany zosta³y
szybko poszerzone. Zarówno Przewod-
nicz¹ca Rady jak i Burmistrz wspiera-
li Zarz¹d Towarzystwa Gimnastyczne-
go „SOKÓ£”  w staraniach o œrodki fi-

nansowe i wykonawców remontu. Jak
zawsze dot¹d w Dynowie potrzeby na-
szego Zespo³u Teatralnego znalaz³y zro-
zumienie i ¿yczliw¹, bardzo znacz¹c¹
pomoc.

Ca³oœæ prac zaplanowa³ i nadzoro-
wa³ Pan Janusz DERDA, ale projekt
instalacji elektrycznej wykonali fa-
chowcy i pracownicy Urzêdu Miasta.
Strych zyska³ ocieplenie dachu i œcian,
now¹ podwójn¹ pod³ogê, a ponadto po-
³o¿ono tapety polakierowano parkiet,
pomalowano czêœæ korytarza. Meble
(2 mebloœcianki, szafy, krzes³a) prze-
kazane zosta³y Towarzystwu przez
¿yczliwe nam Dyrekcje szkó³: Zespo³u
Szkó³ nr 1 i Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go. Cz³onkowie Zespo³u Teatralnego
przekazali na remont czêœæ swoich
oszczêdnoœci, chêtnie pracowali przy
porz¹dkowaniu i urz¹dzaniu siedziby.

Wszystkim:
i  SPONSOROM,
i WYKONAWCOM  przyœwieca³a

myœl  JANA z CZARNOLASU
 „S£U¯MY POCZCIWEJ S£AWIE
A JAKO KTO MO¯E
NIECH KU PO¯YTKU
DOBRA WSPÓLNEGO  POMO¯E”

A¿ trudno uwierzyæ, ¿e kiedyœ za-
gracone poddasze sta³o siê tak mi³ym,
przytulnym lokalem- przysz³ym miej-
scem pracy i spotkañ – mamy nadziejê
- nie tylko cz³onków Towarzystwa Gim-
nastycznego „SOKÓ£”, ale tych wszyst-
kich, którym bliskie s¹ sprawy dynow-
skiej kultury.

Nale¿y  podkreœliæ, ¿e koszt remon-
tu, bez wyposa¿enia i wk³adu pracy
wolontariuszy, wyniós³ 15 547,49 z³ ,
w tym wk³ad URZÊDU MIASTA  -
6 678,24 z³, SPONSORÓW – 8 482 z³.

Zarz¹d Towarzystwa Gimnastycz-
nego „SOKÓ£’’ w imieniu wszystkich
swoich cz³onków i przysz³ych bywalców
klubu, gdzie bêdzie wypo¿yczalnia ko-
stiumów teatralnych, gdzie ju¿ jest
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wystawa obrazuj¹ca dorobek dy-
nowskiego teatru,  gor¹co dziêkuje:

Przewodnicz¹cej Rady Miasta  –
JÓZEFIE ŒLEMP

Burmistrzowi Miasta  –  ZYGMUN-
TOWI FRAÑCZAKOWI

Kierownikowi ZGK – JANUSZOWI
DERDZIE

Dyrektorom , Prezesom , W³aœcicie-

Przewodnicz¹ca Rady Miasta - Józefa Œlemp

Burmistrz Miasta – Zygmunt Frañczak Sponsor – Marek Siry

Prezes Zarz¹du Towarzystwa – Krystyna D¿u³a – wi-
ta³a goœci…

lom Firm;
- ANTONIEMU BALAWEJDE-

ROWI
- MARKOWI SIREMU
- JÓZEFOWI JAMROZOWI
- ANDRZEJOWI URYCIOWI
- WAC£AWOWI TOCZKOWI
- WALDEMAROWI TOCZKO-

WI
Dyrektorom Z.Sz.Nr.1 i LO
– LUCYNIE WANDAS
- TADEUSZOWI ŒWIÊSOWI
- ZBIGNIEWOWI WALUSOWI
- KAZIMIERZOWI ¯AKOWI

- EWIE  HADAM
oraz Tomaszowi Pysiowi, An-

toniemu Iwañskiemu, Andrzejo-
wi Karnasowi, Romanowi
Mryczce, Urszuli Drelinkiewicz,
Halinie  Mehmedovic.

Prezes Zarz¹du
Towarzystwa

KRYSTNA  D¯U£A
Zdjêcia:

Antoni Iwañski,
Jan Prokop

Strzela³y korki od szampana…

Burmistrz Miasta – Zygmunt Frañczak

Pani Barbara Toczek Pañstwo Anna i Grzegorz Hardulakowie Madzia

 Dorotka
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SERDECZNIE  PRZEPRASZAMY
- Wszystkich OFIARODAWCÓW  1 % odpisu podatkowego
- Wszystkich RACHMISTRZÓW
za niezawinione przez nas zamieszanie i szkody poniesione z tytu³u niepe³nej informacji przekazanej

nam jako organizacji po¿ytku publicznego.
ZARZ¥D TOWARZYSTWA
GIMNASTYCZNEGO „SOKÓ£’’
w Dynowie

P.S. Ministerstwo Pracy i Spraw Spo³ecznych ograniczy³o w 2007 roku liczbê organizacji po¿ytku pu-
blicznego mog¹cych skorzystaæ z 1 % odpisu do tych, które by³y zarejestrowane jako takie do koñca listo-
pada 2007 roku , a nasze Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓ£ uzyska³o ten status 15 lutego 2008 roku
i bêdzie mog³o korzystaæ z odpisu w 2009 roku.

XXIV Miêdzywojewódzki Sej-
mik Wiejskich Zespo³ów Teatral-
nych rozpocz¹³ siê w sobotê w Bu-
kowinie Tatrzañskiej. Na scenie
Domu Ludowego zaprezentowa³y
siê najlepsze amatorskie zespo³y
teatralne z woj. ma³opolskiego, œl¹-
skiego i podkarpackiego.

Sejmikowi towarzyszy³y warsztaty
instruktorskie, w których mogli wzi¹æ
udzia³ aktorzy i re¿yserzy zespo³ów te-
atralnych. Organizatorem Sejmiku by³
Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Kultury
Teatralnej w Warszawie oraz Ma-
³opolskie Centrum Kultury „Sokó³”
w Nowym S¹czu. Wœród jurorów
znaleŸli siê m.in. Lech Œliwonik
(rektor AT w Warszawie), Jacek
Szczêk (re¿yser), Jan Zdziarski (wy-
k³adowca w AT Warszawa)

XXIV Miêdzywojewódzki Sej-
mik Wiejskich Zespo³ów Teatral-
nych trwa³ do niedzieli. Najlepsze
zespo³y prezentuj¹ce siê w Bukowi-
nie Tatrzañskiej rekomendowano
na XXV Centralny Sejmik Teatrów
Wsi Polskiej, który odbêdzie siê
w paŸdzierniku br. w Tarnogro-
dzie, w woj. lubelskim.

G³ównym celem Sejmiku jest
zaszczepienie szacunku i popu-
laryzacja dorobku artystyczne-
go teatrów amatorskich, umo¿-
liwienie prezentacji przedsta-
wieñ poza lokalnym œrodowi-
skiem, a tak¿e stworzenie tra-
dycji sta³ych spotkañ integruj¹-
cych zespo³y teatralne.

Sztuka dynowskiego teatru
– „Blaszany kubek” autorstwa

R. Movisa, zaprezentowana podczas
przegl¹du, wy³amywa³a siê z kon-
wencji teatrów ludowych (obrzêdo-
wych), jednak zosta³a zauwa¿ona,
zyskuj¹c przychylnoœæ jurorów jak
i widzów. „Ja, stary wyga, wzruszy-
³em siê” – wypowiedzia³ siê na te-
mat spektaklu re¿yser, Jacek
Szczêk. Komisja, podczas oficjalne-
go werdyktu,  doceni³a wysi³ek ak-
torów w³o¿ony w budowanie w³aœci-
wego nastroju  dramatu oraz wia-
rygodnoœæ przekazu: „Spektakl zre-

Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzañskiej

Scena ze sztuki „Blaszany kubek”

Aktorzy z Dynowa na scenie w Bukowinie Tatrzañskiej
Warsztaty instruktorskie (w centrum - od lewej: J. Szczêk,
J. Zdziarski)

alizowany przez AZT z Dynowa, przed-
stawia ten problem [staroœci] godnie -
na miarê swoich mo¿liwoœci(...). Aktor-
sko na plan pierwszy wysuwa siê rola
matki [w tej roli p. Maria Iwañska]”.

Zespó³ Amatorskiego Teatru Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokó³”
w Dynowie sk³ada serdeczne podziêko-
wania p. Burmistrzowi, Radzie Miasta
Dynów oraz p. Gra¿ynie Malawskiej  za
pomoc w zorganizowaniu wyjazdu do
Bukowiny Tatrzañskiej.

(red. ZN)
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Pozwolê sobie zaprezentowaæ
Czytelnikom „Dynowinki” swoj¹
w³asn¹ opiniê na temat premiery
sztuki teatralnej „Blaszany ku-
bek”, któr¹ mia³em mo¿liwoœæ obej-
rzeæ. Zaznaczam ju¿ na pocz¹tku, ¿e
jest to moja w³asna opinia.

Ludzie czêsto odczuwaj¹ lêk
przed nadchodz¹c¹ staroœci¹, boj¹ siê
nawet o niej myœleæ, a pierwsze
zmarszczki s¹ powodem do rozpaczy.
Proces starzenia siê dotyczy ka¿dego
cz³owieka. Staroœæ mo¿e byæ postrze-
gana jako czas m¹droœci, doœwiadcze-
nia ¿yciowego,  pogodzenia siê z tym,
co by³o i tym, co ma nast¹piæ. Istnieje
te¿ pogl¹d, ¿e ³¹czy siê z cierpieniem,
chorob¹ i œmierci¹, a wiêc dotyczy nie
tylko samej osoby starszej, lecz tak¿e
jej rodziny i przyjació³.

W³aœnie ten drugi problem zosta³
ukazany w sztuce odegranej przez nasz
dynowski Teatr Amatorski pt. „Blasza-
ny kubek”.

Artyœci skupieni wokó³ Zespo³u Te-
atralnego Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokó³” w Dynowie przed-
stawili na scenie Œrodowiskowego
Domu Samopomocy 27 czerwca br. nie-
zwyk³e przedstawienie teatralne.

„Blaszany kubek”, sztuka autor-
stwa Movisa poruszy³a mnie, m³odego
cz³owieka i da³a wiele do myœlenia o
staroœci i przemijalnoœci ludzkiego
¿ycia.

Akcja sztuki ma miejsce w domu
Ró¿y (w tej roli Janina Banat) i Andrze-
ja (Zygmunt Ziêzio). Mieszkaj¹ z nimi
Babcia (Maria Iwañska) oraz ich cór-
ka Bo¿enka (Katarzyna Cukrzyñska).
Pomiêdzy teœciow¹ a synow¹ rodzi siê
problem. Ró¿a nie mo¿e znieœæ obecno-
œci w jej domu starej, niedo³ê¿nej te-
œciowej. Ci¹gle jej dokucza i robi
wszystko, aby ta zosta³a wys³ana do

domu starców. Mimo, ¿e syn kocha
matkê, kocha równie¿ ¿onê i nie potra-
fi podj¹æ w³aœciwej decyzji, co do dal-
szych losów matki. Ró¿a sprowadza do
domu dawno niewidzianego szwagra,
syna Babci – Janka (Grzegorz Szajnik),
a gdy ten popiera pomys³, aby zatrzy-
maæ matkê w domu brata, stawia mê-
¿owi ultimatum. Andrzej musi wybie-
raæ pomiêdzy matk¹ a ¿on¹. D³ugo siê
waha, rozwa¿a wszystkie za i przeciw.
Mimo próœb przyjació³ki Babci – pani
Antoniny (Maria Makaryk) wraz z ¿on¹
i bratem spotyka siê z Kierownikiem
domu starców (Grzegorz Iwañski). W
koñcu pe³en rozterek odsy³a matkê do

domu opieki. W koñcowej scenie wi-
dzieliœmy za³amanego Andrzeja,
Ró¿ê, która chce oddaæ teœciowej
blaszany kubek. Jednak¿e jej cór-
ka, za³amana tym, ¿e Babcia z ni¹
nie mieszka, wyrywa przedmiot
matce i mówi, ¿e teraz ten kubek
zostanie przeznaczony dla niej.

Re¿yser przedstawienia Kry-
styna D¿u³a po raz kolejny udo-
wodni³a, ¿e Teatr Amatorski jest
wspania³ym i jedynym dostêpem do
kultury w Dynowie. Aktorzy zapre-
zentowali swoje role w sposób bar-

dzo wiarygodny. Widaæ by³o ich zaan-
ga¿owanie i mimo, ¿e nie s¹ aktorami

zawodowymi dali odbiorcy poczucie, ¿e
rzeczywiœcie znajduj¹ siê w domu Ró¿y
i Andrzeja.

Warto te¿ zauwa¿yæ przepiêkn¹
i bogat¹ scenografiê przygotowan¹
przez Annê i Grzegorza Hardulaków,
którzy nie pierwszy raz pokazali, ¿e
w Dynowie istniej¹ ludzie z pasj¹ i du-
¿ym talentem.

Wszystkim osobom zaanga¿owa-
nym w powstanie tego przedsiêwziêcia
serdecznie gratulujê. ¯yczê wielu dal-
szych sukcesów artystycznych.

Micha³ Ziêzio

.

20 czerwca 2008 r. odby³ siê w Filharmonii Rzeszow-
skiej koncert, koñcz¹cy sezon przed wakacjami.  Melomani
mogli us³yszeæ cudownie wykonan¹ V Symfoniê Ludwika von
Beethovena. Jednym z solistów, wystêpuj¹cych na scenie by³
m.in. nasz rodak Pawe³ Ska³uba, który piêknie wykona³ hymn
UE. Nie zapomnia³ on równie¿ o pozdrowieniach dla naszych Czytelni-
ków. (ci¹g dalszy na str. 16)
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W Dynowie  - w kiosku TO&OWO
Pana Zdzis³awa Poñczochy - mo¿na
kupiæ jego p³yty.
Jedna - PO-
LISH SONGS -
dla typowych
melomanów - do-
stojna, melan-
cholijna…

druga -
ABOUT LOVE,
nagrywana w
Kanadzie - bar-
dziej rozrywkowa, na
pewno poprawiaj¹ca
humor;-)

GOR¥CO POLE-
CAMY!!!

Joanna Duda

PAWE£ SKA£UBA - Jeden z naj-
wybitniejszych tenorów m³odego poko-
lenia. W 1996 roku ukoñczy³ z wyró¿-
nieniem studia w Akademii Muzycz-
nej im. Stanis³awa Moniuszki w Gdañ-
sku, w klasie wybitnego artysty i peda-
goga prof. Piotra Kusiewicza.

Jest laureatem krajowych i miêdzy-
narodowych konkursów wokalnych.
W 1993 roku zosta³ jako jedyny Polak
i najm³odszy uczestnik finalist¹ I Miê-
dzynarodowego Konkursu Wokalnego
im. Placido Domingo w Pary¿u.

W 2002 roku zosta³ zdobywc¹ pierw-
szej nagrody IV Miêdzynarodowego
Turnieju Tenorów w Szczecinie.

W 1997 roku z okazji obchodów
1000 lecia Miasta Gdañska, mia³
zaszczyt wyst¹piæ w Watykanie
w Bazylice Œwiêtego Piotra, bior¹c
udzia³ w koncercie pod dyrekcj¹
prof. Jerzego Katlewicza w obecno-
œci Papie¿a Jana Paw³a II.

Goœci³ na wielu festiwa-
lach muzycznych w Polsce jak
i w ca³ej Europie, koncerto-
wa³ tak¿e w Kanadzie (Mis-
sisaga Living Arts Centre)
i USA (Chicago Symphony
Center).

Za dotychczasowe osi¹-
gniêcia otrzyma³ nagrodê
Gdañskiego Towarzystwa
Przyjació³ Sztuki (1993 r.).

Zosta³ tak¿e stypendyst¹ firmy
YAMAHA (1995 r.).

Debiutowa³ na scenie operowej par-
ti¹ Ernesta w operze G. Donizettiego
„Don Pasquale” (kwiecieñ 1996 roku -
Opera Ba³tycka w Gdañsku).

Kolejne sukcesy sceniczne przynio-
s³y mu partie w operach:

•W. A. Mozarta („Czarodziejski
Flet” - Tamino),

•V. Bellini („Norma” – Pollion),
•G. Verdiego („Traviata” – Alfred,

„Nabucco” – Ismael, „Rigoletto” – Ksi¹-
¿ê),

•G. Pucciniego („Madama Butter-
fly” – Pinkerton, „Cyganeria” - Rudolf),

•P. Czajkowskiego („Eugeniusz
Oniegin” – Leñski),

•St. Moniuszki („Straszny Dwór” –
Stefan, „Flis” –Franek).

Aktualnie jest pierwszym tenorem
Pañstwowej Opery Ba³tyckiej w Gdañ-
sku, wspó³pracuje z teatrami operowy-
mi i filharmoniami w ca³ej Polsce, wy-
konuj¹c pierwszo planowe partie w
dzie³ach operowych, operetkowych i
oratoryjnych kompozytorów ró¿nych
epok.

Od 2002 roku jest jednym z „Trzech
Polskich Tenorów”.

W roku 2006 wzi¹³ udzia³ w œwia-
towej prapremierze mega produkcji
pt.”Ça Ira”, autorstwa Rogera Water-
sa (Pink Floyd).

W tym samym roku ukaza³a siê so-
lowa p³yta artysty pt. Polish Songs
entuzjastycznie przyjêta przez krytykê,
oraz s³uchaczy czego dowodem sta³a siê
nominacja do nagrody Fryderyka za
rok 2006.

Dokona³ równie¿ wielu nagrañ dla
Polskiego Radia i Telewizji.

(informacje ze strony
www.pawelskaluba.com)

(ci¹g dalszy ze str. 15)

Geneaologia jest pomocnicz¹ nauk¹
historii traktuj¹c¹ o rodowodach, sto-
sunkach pokrewieñstwa i dziejach po-
szczególnych rodów. Jest nauk¹ bardzo
dziœ modn¹.

P³k. Edward Bobola zam. w War-
szawie wywodz¹cy siê z Wary k. Dyno-
wa opracowa³ i w³asnym sumptem
wyda³ w 2007 roku w formie ksi¹¿ki
„Zarys dziejów rodu Bobola”.

By³o to mo¿liwe dziêki wieloletniej
pracy i skrupulatnie przeprowadzo-
nych badaniach dokumentów w archi-
wach pañstwowych, diecezjalnych i pa-
rafialnych.

Pragnê opublikowaæ za jego zgod¹
wybrane niewielkie urywki ksi¹¿ki,
wskazuj¹c na mo¿liwoœæ napisania cie-
kawej historii ka¿dego z rodów a wiêc
przez ka¿dego z nas.

Mo¿e któryœ z czytelników zada³
sobie ju¿ taki trud. „Dynowinka” z sa-
tysfakcj¹ napisze – opublikuje spisane
historie rodzin.

„II. Wprowadzenie do dziejów
rodu.

Zgodnie z przedstawionym wywo-
dem o genealogii wprowadzamy wspó³-
czesnych Bobolów w rozleg³e dzieje jego
rodu.

Pocz¹tki rodu Bobola nie s¹ udoku-
mentowane. W zapisach genealogicz-
nych (herbarzach) zawarte s¹ twierdze-
nia, i¿ ród ten przyby³ na teren Ma³o-
polski oko³o 1200 roku       z Czech.

S¹ te¿ pogl¹dy g³osz¹ce, ¿e ród ten
przyby³ na ma³opolsk¹ ziemiê oko³o
1315 roku ze Œl¹ska. Twierdzenie to nie
jest jednak zgodne z prawd¹ histo-
ryczn¹ albowiem o 86 lat wczeœniej od
wymienionej daty (1315r.) notowany
jest w ówczesnych kronikach protopla-
sta rodu Jakub.

Ks. Wojciech Michna (1820-1893r.)
kap³an z diecezji przemyskiej, ówcze-
sny dzia³acz oœwiatowy pisze, ¿e za³o-
¿yciel rodu Bobola przyby³ na polsk¹
ziemiê za czasów panowania ksiêcia
Boles³awa Wstydliwego (1226-1279r.).
Jest to data równie¿ niezgodna  z zapi-
sanym wówczas biegiem dziejów.

W herbarzach zanotowano bowiem,
¿e Jakub Bobola z rozkazu panuj¹cego
wówczas w³adcy pañstwa (by³ nim wy-
mieniony powy¿ej Boles³aw Wstydli-
wy) uczestniczy³ w rozgromieniu band
rabunkowych na Podkarpaciu w 1229
roku.

By³, wiêc Jakub osiedlony na pol-
skiej ziemi przed 1226 rokiem, czyli

przed urodzeniem siê ksiêcia Boles³a-
wa.

Niew¹tpliwie musia³ up³yn¹æ pe-
wien czas, by Jakub móg³ pozyskaæ
o sobie opiniê panuj¹cego wówczas
w³adcy, ¿e jest walecznym, ofiarnym,
godnym zaufania i majêtnym rycerzem
wiernie s³u¿¹cym Rzeczpospolitej.
Z tych niew¹tpliwie przes³anek wyni-
ka³a decyzja o powierzeniu mu dowódz-
twa w wymienionej operacji. By³ ju¿
wówczas Jakub posiadaczem rozleg³ych
w³oœci, których zasiedlenie tak¿e wy-
maga³o pewnego czasu.

Bardziej realnie okreœlone jest wej-
œcie Jakuba na polsk¹ ziemiê w Ma³ej
Encyklopedii Powszechnej. Zawarta
jest tam sugestia, ¿e osiedlenie siê Ja-
kuba w Polsce mog³o nast¹piæ w pocz¹t-
kowych latach panowania ksiêcia kra-
kowskiego i sandomierskiego Leszka
Bia³ego (1186-1227r., ksi¹¿ê, w³adca od
1184 roku).

Nale¿y, wiêc przyj¹æ twierdzenie, ¿e
protoplasta rodu Jakub Bobola przyby³
na polsk¹ ziemiê z Czech wraz z trze-
ma swoimi braæmi (ich imiona nie s¹
dziœ znane) najpewniej przed wymie-
nionym 1200-setnym rokiem.

Zanotowano te¿ w herbarzach, ¿e
protoplasta rodu Jakub uczestniczy³
równie¿ w latach 1300-1304 w wypê-
dzeniu wojsk czeskich z Ma³opolski
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i Podkarpacia. Podkreœliæ nale¿y wa¿-
ny wniosek, ¿e ów Jakub móg³ sobie li-
czyæ wówczas oko³o 130 lub wiêcej lat
¿ycia, co z biologicznego punktu widze-
nia wyklucza jego uczestnictwo w wy-
mienionej powy¿ej operacji wojskowej
przeciw Czechom.

Bli¿szym, wiêc prawdy historycznej
jest twierdzenie, ¿e rozbicia band ra-
bunkowych na Podkarpaciu w 1229 r.
dokona³ Jakub-senior, za³o¿yciel rodu
Bobola w Polsce. Wypêdzenia zaœ wojsk
czeskich w latach 1300-1304 z ziemi
polskiej dokona³ Jakub Bobola-junior
syn Jakuba urodzony na polskiej zie-
mi i tu wyros³y na dzielnego rycerza.
Nadano mu jak ojcu równie¿ imiê Ja-
kub.

Powy¿szymi uwagami wnosimy,
wiêc korektê do zapisów herbarzy opra-
cowanych przez Adama: Bonieckiego,
Bartosza Paprockiego, Seweryna Uru-
skiego i innych autorów, którzy uto¿-
samiaj¹ Jakuba-seniora z Jakubem-
juniorem, mylnie przypisuj¹c wszyst-
kie ówczesne czyny zbrojne Jakubowi-
ojcu. O Jakubie jego synu wymienieni
autorzy nie czyni¹ w swoich dzie³ach
¿adnej wzmianki. Niniejsz¹ notatk¹
ow¹ zmianê czynimy.

Stwierdzamy, ¿e w herbarzach wy-
mienionych powy¿ej autorów pope³nio-
no kolejne powa¿ne b³êdy. Zapisano
tam, bowiem, ¿e Jan Bobola jest synem
Jakuba za³o¿yciela tego rodu w Polsce.
Gdyby tak by³o to Jan zakupuj¹c
w koñcowych latach XV wieku Stracho-
cinê od dziedzica Wzdowa mia³by wów-
czas oko³o 200 lat, co z biologicznego
punktu widzenia równie¿ nie jest mo¿-
liwe. Jest Jan niew¹tpliwie bardzo od-
leg³ym potomkiem protoplasty tego
rodu w Polsce. Owa odleg³oœæ pokole-
niowa wynosi oko³o dwóch wieków.

W wymienionych uprzednio herba-
rzach tak¿e Miko³aj zapisany jest jako
syn Jakuba-seniora-protoplasty rodu.
Notowany jest jako podczaszy wielki
koronny, te¿ czeœnik ¿ony króla W³a-
dys³awa £okietka, dwóch ¿on Kazimie-
rza Wielkiego oraz królowej Jadwigi
(Jadwiga ¿y³a w latach 1374-1399).

Zwracamy uwagê na fakt, ¿e ów
Miko³aj, gdyby by³ w tych latach cze-
œnikiem królowej Jadwigi, liczy³by so-
bie wówczas oko³o 120-130 lat ¿ycia, co
tak¿e wykreœla go z grona ¿yj¹cych w
owych latach. Czeœnikiem królewskich
¿on by³ jego syn równie¿ maj¹cy na imiê
Miko³aj.

Prostuj¹c wykazane powy¿ej tak
wielkie nieœcis³oœci zawarte w herba-
rzach wymienionych autorów zapisu-
jemy:

- Miko³aja podczaszego wielkiego
koronnego jako syna Jakuba - juniora,
a wiec wnuka Jakuba za³o¿yciela rodu
Bobola w Polsce.

- Miko³aja czeœnika wyszczegól-

nionych powy¿ej ¿on królów polskich
jako syna Miko³aja i wnuka Jakuba-
juniora.

- Jana zaœ wykazujemy jako syna
Piotra. Jan ¿y³ o wiele lat póŸniej od
zapisów w wymienionych uprzednio
herbarzach (…..).

2. Granice ci¹g³oœci drzewa ge-
nealogicznego rodu Bobola.

Charakteryzujemy te granice
w nastêpuj¹cym zapisie :

A. Wed³ug notowañ w kancela-
riach parafialnych

Jak Ju¿ zaznaczono ród Bobolów
geograficznie lokuje siê na po³udnio-
wych krañcach Polski czyli w Ma³opol-
sce i na Podkarpaciu.

Najbli¿sze autorowi niniejszego
opracowania s¹ siedziby rodu Bobola
w miejscowoœciach Wara oraz Izdebki.
Za³o¿ycielem rodu Bobola w Warze by³
Tomasz syn Wawrzyñca i Katarzyny
z domu Helon, urodzony w 1850 roku
w Izdebkach. O¿eniony w wieku 29 lat
z Zofi¹ z domu Toczek z Wary i zamiesz-
ka³y w Warze.

Zmar³ w wieku 65 lat w 1915 roku.
Mia³ dwóch synów Andrzeja i Jana oraz
dwie córki: Apoloniê i Anielê. Pozosta-
³e po Tomaszu potomstwo ilustruje
drzewo genealogiczne rodu Bobola
z Wary. (Za³¹cznik nr. 3)

Wielowiekow¹ ziemi¹ rodu Bobola
jest wieœ Izdebki po³o¿ona na Trasie
Dynów - Brzozów.

- Parafia Izdebki
Dziêki uprzejmoœci i osobistej pomo-

cy proboszcza parafii Izdebki ks. Józe-
fa Kasperkiewicza, ustalono na podsta-
wie zapisów w ksiêgach narodzin, za-
œlubin oraz zgonów antenatów rodu
Bobola w Izdebkach.

S¹ nimi w kolejnoœci: Jakub ¿yj¹cy
w latach 1775 - 1857 roku syn Marci-
na. ̄ on¹ Jakuba by³a Zofia z domu Sie-
wiecka. ¯y³ Jakub 82 lata. Jednym
z jego synów by³ Jan (1800-1869r.)
z kolei syn Jan mia³ trzech potomkó
w o imionach: Wojciech, Maciej oraz
najm³odszy Wawrzyniec (1824 -1891r.),
który o¿eniony z Katarzyn¹ z domu
Helon mia³ dwóch synów: Tomasza
(1850-1915 r.): za³o¿yciela rodu Bobola
w Warze oraz Jakuba (1855-1936r.),
który zmar³ w wieku 81 lat. Mieszka³
w Izdebkach.

Natomiast antenat rodu w tej miej-
scowoœci - Jakub - jest ostatnim noto-
wanym w wy¿ej wymienionych doku-
mentach parafialnych praprzodkiem
rodu Bobola w Izdebkach.

Starsze, bowiem, akta z przed 1775
roku zdane zosta³y przed 1939 r. do
archiwum diecezjalnego w Przemyœlu.
Te zaœ w latach 1939 - 1940 zagrabione

zosta³y przez radzieckich okupantów
ziemi przemyskiej i wywiezione w nie-
znane. By³y to wymienione uprzednio
stare ksiêgi narodzin, ma³¿eñstw oraz
zgonów z parafii Izdebki.

W sprawie tej zwrócono siê w po-
cz¹tku 2005 roku do dyrekcji lwow-
skich archiwów  z proœb¹ o przeszuka-
nie posiadanych starych zbiorów, celem
odszukania wy¿ej wymienionych ksi¹g
ewidencyjnych. Otrzymano niestety
odpowiedŸ, i¿ takowych ksi¹g nie od-
naleziono. (za³¹cznik nr 15)

Nie mo¿na, wiêc œledziæ dalszych
losów cz³onków rodu Bobola ¿yj¹cych
w Izdebkach przed 1775 rokiem. Nie
dowiemy siê sk¹d przyby³ do Izdebek
protoplasta rodu, czyim by³ synem, ja-
kie by³y przyczyny jego osiedlenia siê
w Izdebkach.

W tej linii nie znajdziemy ju¿ ¿ad-
nego kontaktu b¹dŸ zbli¿eñ z odleg³ym
historycznie rodem Bobola herbu Leli-
wa.

- Parafia Moszczenica.
Wspó³czeœnie nazwisko Bobola spo-

tykane jest w okolicach Gorlic (Mosz-
czenica), Krosna n/ Wis³oka, Nowego
S¹cza, te¿ Rzeszowa oraz Sanoka (Nie-
bieszczany)

Dane o rodzie Bobola w Moszczeni-
cy k/Gorlic sprawdzano w 2004 roku.
Wed³ug zapisów w starej ksiêdze pa-
rafialnej zwanej Status Amimorima,
czyli spisu rodzin tej miejscowoœci. Jak
twierdzi proboszcz parafii Moszczeni-
ca ks. Pra³at Czes³aw Muszyñski. Jest
to najstarszy dokument, jaki parafia
posiada. Parafia istnieje od 1348 roku,
kiedy to król Kazimierz Wielki wyda³
akt lokacyjny na za³o¿enie wsi Mosz-
czenica.

W Moszczenicy ¿y³o w dawnych la-
tach i ¿yje obecnie wielu mieszkañców
o nazwisku Bobola. Jednak¿e najstar-
szy zapis w wymienionej ksiêdze Sta-
tus Amimorima datowany jest na rok
1775. W tym to roku zapisano narodzi-
ny Kacpra Bobola, który mia³ trzech
synów: Józefa, B³a¿eja i Filipa. ¯y³
Kacper 71 lat i zmar³ w 1846 roku. Na
dacie 1775 z uwagi na brak starszych
dokumentów ponownie zamykaj¹ siê
poszukiwania ci¹g³oœci zwi¹zków rodu
Bobola herbu Leliwa ze wspó³czesny-
mi dziedzicami tego historycznego
nazwiska. Tak¿e stare akta ewidencji
ludnoœci w Moszczenicy sp³onê³y w po-
¿arze starego drewnianego budynku
urzêdu gminnego.

W XVIII wieku z Moszczenicy i oko-
licznych miejscowoœci emigrowa³a do
USA du¿a grupa ludnoœci, w tym rów-
nie¿ o nazwisku Bobola. Do dzisiejsze-
go dnia s¹ tam ich potomkowie w sta-
nach Colorado, Pensylvania, Massa-
chusetts, Carolina. £¹cznie  w wymie-

(ci¹g dalszy na str. 18)
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nionych stanach - wed³ug informacji za-
czerpniêtych z internetu w 2005 roku
– ¿yje obecnie 10 osób o nazwisku Bo-
bola o zamerykanizowanych imionach
jak: John, Martin, Tony, Andrew.

Poszukuj¹c historycznych zwi¹z-
ków rodu Bobola przepatrzono te¿
w 2004 roku niektóre akta w archiwum
diecezji Tarnowskiej. Przejrzano, wiêc
akta ma³¿eñstw oraz zgonów z miejsco-
woœci Pilzno. Jednak¿e Bobolowie her-
bu Leliwa istnieli w PilŸnie w XVI -
XVII wieku. Poszukiwania ich nazwisk
by³o równie¿ daremne , z uwagi na brak
dokumentów z tych wieków. Archiwum
nie posiada te¿ ¿adnych dokumentów
z Moszczenicy.

Tak¿e poszukiwania tych akt w ar-
chiwum diecezji krakowskiej w 2005
roku by³y daremne. Zaznaczyæ nale¿y
równie¿ przykry fakt wielkiej niechêci
krakowskiego archiwum diecezjalnego
do udostêpnienia interesuj¹cych nas
dokumentów.

- parafia Niebieszczany k/ Sano-
ka.

Jest to bardzo stara miejscowoœæ.
Jej istnienie notowano ju¿ w 1202 roku.
Parafia rzymsko - katolicka za³o¿ona
zosta³a w 1440 roku. W 1624 roku wieœ
spalona zosta³a przez Tatarów.

Dziêki uprzejmoœci proboszcza tej
parafii ks. Henryka Dobosza wynoto-
wano z ksi¹g parafialnych wybrane in-
formacje o mieszkañcach tej wsi oraz
o ¿yj¹cych tam osobach o nazwisku Bo-
bola.

Ludnoœæ tej miejscowoœci ponios³a
w drugiej wojnie œwiatowej bardzo du¿e
straty osobowe a mianowicie:

- poleg³o podczas walk frontu ra-
dziecko - niemieckiego w 1944 roku: 12
osób w tym 5 osób od przypadkowej
kuli;

- zamordowani w Oœwiêcimiu i w
innych przeœladowaniach niemieckich:
19 osób;

- zamordowani przez bandy ukra-
iñskich nacjonalistów z UPA: 21 osób;

- poleg³o na frontach drugiej woj-
ny œwiatowej: 10 osób

Wœród poleg³ych znajduj¹ siê te¿
dwie osoby o nazwisku Bobola. S¹ to:
Józef ur. 3.04.1912 poleg³y na froncie
w 1939 roku. - Stanis³aw ur. 12.06.1897
zamordowany przez banderowców
z UPA. Dwie osoby zosta³y zamordo-
wane po wojnie przez dowódcê zbroj-
nej organizacji podziemnej ¯ubryda,
krwawego wata¿kê na tym terenie.

Tak du¿a iloœæ pomordowanych
przez niemieckich okupantów oraz
przez ukraiñskich nacjonalistów a tak-
¿e poleg³ych na frontach drugiej wojny
œwiatowej, œwiadczy o wysokim patrio-
tyzmie spo³ecznoœci Niebieszczan, jego
oddaniu dobru najwy¿szemu – naszej
niepodleg³oœci.

W Niebieszczanach ¿y³o w dawnych
latach i ¿yje obecnie wiele osób o na-
zwisku Bobola. Niestety w przejrza-
nych ksiêgach parafialnych niewiele
spotykamy starych zapisków o tym ro-
dzie. Najstarszy, bowiem zapis w tych
ksiêgach oznaczony jest dat¹ 1788
roku, kiedy to narodzi³ siê Miko³aj Bo-
bola.

Starsze natomiast akta zdane zo-

Za³¹cznik nr 1 Historyczna rekonstrukcja drzewa genealogicznego rodu Bobola her-
bu Leliwa

Za³¹cznik nr 3 Zarys drzewa genealogicznego rodu Bobola z Wary

(ci¹g dalszy ze str. 17)
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sta³y przed 1939 rokiem do diecezjal-
nego archiwum w Przemyœlu. Podzie-
li³y one taki sam los jak akta parafii
Izdebki. Bardzo skromne s¹ te¿ zapisy
w ksiêgach ewidencji ludnoœci z Nie-
bieszczan posiadane przez Urz¹d Gmi-
ny Sanok. Najstarszy bowiem zapis
oznaczony jest dat¹ 5.06.1901 roku,
kiedy to urodzi³ siê Piotr Bobola. Dzie-
je starszych ksi¹g ewidencyjnych lud-
noœci z Niebieszczan nie s¹ znane obec-
nym pracownikom biura ewidencji lud-
noœci.

Brak starych ksi¹g wynika byæ
mo¿e z faktu, ¿e do polowy XVIII wie-
ku jêzykiem urzêdowym w Niebieszcza-
nach i okolicach by³ jêzyk niemiecki.Za³¹cznik nr 2 Wyci¹g z drzewa genealogicznego rodu

Bobola z Izdebek w linii wiod¹cej do Wary

Fakt ten wynika³ z du¿ego osiedlenia
siê ¿ywio³u niemieckiego na tych tere-
nach. Obcojêzyczne zapisy nie wzbu-
dza³y zainteresowania dawnych biura-
listów, wiêc ksiêgi te bezwiednie prze-
pad³y.

W koñcowych uwagach notujemy
te¿, ¿e w Niebieszczanach urodzi³ siê
2.07.1941 roku Andrzej Bobola syn Sta-
nis³awa i Zofii z domu B³aszczak, dzi-
siejszy proboszcz parafii Krzaki k. Tar-
nobrzegu. Jest, wiêc z imienia i nazwi-
ska powinowatym ze œwiêtym Andrze-
jem Bobol¹ synem Krzysztofa (…..).

Andrzej Stankiewicz

Dwie wyprawy

27.IV.2008
W zaje¿d¿aj¹cym  na dworzec

PKS w Dynowie autobusie relacji
Rzeszów Dynów by³o a¿ ciemno od
iloœci pasa¿erów. Dosiadam do nich
i ruszamy na kolejn¹ trasê. Gdy
wysiadamy pod koœcio³em w Weso-
³ej, okazuje siê ¿e jest nas a¿ 44 oso-
by. W tym spora grupa dynowskich
piechurów. Wêdruj¹c na trasie We-
so³a – Nozdrzec grzbietem rozdzie-
laj¹cym dwie doliny rzek: Baryczki

i Magierki, podziwiamy uroki wio-
sny. Widoki niesamowite. Wœród
zieleniej¹cych pól, kêpki zaroœli.
Wszêdzie kwitn¹ca trzeœnia ptasia.
Ga³êzie uginaj¹ siê od iloœci kwia-
tów, w dolinach biel¹ siê i czerwie-
ni¹ naprzemian œciany i dachy do-
mów w H³udnie, Izdebkach, Noz-

drzcu  i Warze. Na polach przed
Grabnikiem (dzielnica Nozdrzca)
delegacja m³odzie¿owa – Mate-
usz, Danusia, Kamil, Piotr
i £ukasz witaj¹ nas przy ogni-
sku. Koñczymy niedzielê dawk¹
historii. Zwiedzamy w Nozdrz-
cu m³yn ze œluz¹ na Bryczce,
pa³ac Skrzyñskich, kaplicê
dworsk¹, do której udaje nam
siê wejœæ (jest bardzo ciekawa).
W parku przypa³acowym ogl¹-

damy pomnik Ksawerego Preka, za-
pewniamy sobie szczêœcie w mi³oœci ob-
chodz¹c trzy razy drzewo mi³orz¹b ja-
poñski. Do trudnych zdarzeñ z XIX w
wracamy pamiêci¹ na cmentarzu, sto-
j¹c przy pomniku upamiêtniaj¹cym, po-
grzeb pañszczyzny.

Radoœæ ogromn¹ sprawi³ nam
Ks.Pruchnicki w piêknie odnowionym,
nozdrzeckim koœciele, dziel¹c siê wspo-
mnieniami, b³ogos³awi¹c na dalsze
wêdrówki. Dziêkujemy. Dziêkujemy
Bogu za ten piêkny wiosenny dzieñ.
Wracamy do codziennoœci ubogaceni
tyloma piêknymi prze¿yciami.

15.VI.2008
„Niedziela z ciuchci¹” tak mo¿na

nazwaæ kolejn¹ wêdrówkê po okolicach
Dynowa. By³o mi smutno, gdy na przy-
stanku PKS w Dynowie stwierdzi³am,
¿e nikt nie czeka, by nasze miasto re-
prezentowaæ na szlaku. Zaœwieci³o
s³oñce potêguj¹c moj¹ radoœæ na widok
ogromnej grupy oczekuj¹cej na mnie w
Dyl¹gówce przy piêknym koœciele. 46
osób to rekord w historii naszych wy-
praw (poza „Leœn¹ wigili¹” gdy by³o
ponad 70 osób).

Ruszamy w kierunku Jawornika
Polskiego.

 Z najwy¿szego wzniesienia miêdzy
Dyl¹gówk¹ a Jawornikiem Polskim
podziwiamy panoramê: od wschodu
pasmo Suchego Obycza, od zachodu
Pogórze Dynowskie z piêkn¹ dolina
Sanu. Z ust wyrywaj¹ siê nam s³owa

(ci¹g dalszy na str. 20)
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zachwytu wyœpiewane w znanej moim
by³ym uczniom, i nie tylko im, piosen-
ce „Kiedy w pi¹tek s³oñce œwieci, serce
mi do góry wzlata, bo w sobotê biorê
plecak idê do mojego œwiata”.

Trzeba by³o zejœæ w g³êbok¹ do-
linê wœród faluj¹cych traw, sforsowaæ
potok, wdrapaæ siê na nastêpn¹ górkê
i ju¿ ..... przed nami by³o zakole torów
kolejki.  Zgodnie z  wczeœniejszymi
uzgodnieniami czekaliœmy przy samym
wjeŸdzie do  tunelu. S³ychaæ gwizd,

(ci¹g dalszy ze str. 19)

sapanie i ... ukazuje siê lokomoty-
wa. Nie t³usta, nie ogromna z bu-
chaj¹c¹ par¹ jak w  jak w wierszu
Tuwima, ale nasza swojska. Ile ra-
doœci w oczach dzieci! Sadowimy siê
gdzie kto woli – w „salonce”, gdzie
podaj¹ kawê, lub w przewiewnym
turystycznym wagoniku. Wpadamy

w tajemnicz¹ ciemnoœæ: s³ychaæ rado-
sny pisk dzieci, migaj¹ tajemnicze
œwiate³ka. Wszystko to dodaje uroku
naszej podró¿y przez tunel najd³u¿szy
w Polsce, bo a¿ 602 m, licz¹cy po-
wszechnie znanej kolejki w¹skotorowej.

Zatrzymujemy siê po wyjeŸdzie z tu-
nelu na pami¹tkowe zdjêcie i dalej
naprzód – do Dynowa. Posileni kie³-
bask¹ upieczon¹ przy wspólnym
ognisku kierujemy siê za San. Nie-
bieskim szlakiem dochodzimy do
granicy lasu nad domami przy
ul.Bartkówka. Po wejœciu na leœn¹
drogê otrzymujemy wspania³¹ na-
grodê – mo¿emy podziwiaæ ca³¹ ko-
loniê kwitn¹cych storczyków. Leœne
przejœcie koñczymy szybko, by sta-

n¹æ na kolejnym, odkrytym wzgórzu,
by zachwyciæ siê kolejn¹ panoram¹. Wi-
daæ st¹d wij¹cy siê w dolinie San,

a daleko na horyzoncie wie¿ê telefonii
nad Izdebkami, ̄ urawiec, Wysok¹ nad
Hart¹, Bachórz. To wszystko da siê
zobaczyæ bez telewizji, spêdzaj¹c, mile
czas na ³onie przyrody tylko wtedy, gdy
wêdruje siê w niedzielê „Za Miasto.”

Dziêkujê bardzo panu Januszowi
Witowiczowi za zdjêcia.

Z turystycznym pozdrowieniem
przewodnik beskidzki
           Józefa Œlemp

Jak co roku koñczymy œpiewanie
majówek przy kapliczce przy ul. Polnej
w Dynowie jak¹œ wspóln¹ imprez¹.
W tym roku, z mojej inicjatywy, umó-
wiliœmy siê na wycieczkê Do Przemy-
œla. Traktujê to jako rodzaj wyró¿nie-
nia za przychodzenie na wspóln¹ mo-
dlitwê. Nasza kapliczka ma ju¿ 24 lata,
powsta³a wspólnym wysi³kiem miesz-
kaj¹cych w jej s¹siedztwie i pomocy Œp.
Stanis³awy Choma, która odda³a nie-
odp³atnie czêœæ dzia³ki pod Jej budo-
wê.

Zostaliœmy przyjêci w Przemyœlu
przez Pana Prezydenta Roberta Cho-
mê, obdarowani prezentami. Dziêki
Jego pomocy mogliœmy korzystaæ w wy-
cieczki „Busem”. Dziêki temu zwiedzi-
liœmy nie tylko Przemyœl, ale równie¿
Krasiczyn i Bolestraszyce.

Bardzo serdecznie dziêkujê Panu
Prezydentowi Robertowi Chomie
w imieniu swoim i uczestników wy-
cieczki. ¯yczymy zdrowia, sukcesów

w pracy, szczêœcia w ¿yciu osobistym.
Pamiêtamy, ¿e jest Pan – Panie Prezy-
dencie (bior¹c pod uwagê rodowód) na-
szym S¹siadem.

Dziêkujê P. Marii Chomie za pomoc
w organizacji wycieczki i opiekê nad
dzieæmi.

Józefa Œlemp

A oto relacja jednego z uczest-
ników wycieczki.

Nasz¹ wycieczkê zaczêliœmy od wi-
zyty u Prezydenta Przemyœla – Pana
Roberta Chomy.  Przywita³ nas bar-

dzo goœcinnie. Pomóg³ w organizacji
wycieczki. Dziêki temu zwiedziliœmy o
wiele wiêcej miejsc, ni¿ mieliœmy w pla-
nie.

Drugim etapem naszej podró¿y po

Przemyœlu by³ wyjazd na jedno
z 7 wzgórz, na którym le¿y to miasto –
na górê Zniesienie. Jad¹c ul. S³owac-
kiego wst¹piliœmy do wytwórni dzwo-
nów panów Felczyñskich. Dowiedzie-
liœmy siê, jak powstaje dzwon – od po-
cz¹tku do koñca. Pracownicy tej firmy,

którzy tworz¹ dzie³a sztuki – dzwony
dla odbiorców z ca³ej Polski i œwiata,
byli dla nas bardzo mili, za co serdecz-
nie im dziêkujemy.

Na szczycie góry Zniesienie uj-
rzeliœmy ogromny pomnik – krzy¿ z fi-
gur¹ Pana Jezusa. Jest to bardzo wa¿-
ne miejsce dla mieszkañców Przemy-
œla i przyje¿d¿aj¹cych tu turystów. Na
nas wywar³o to ogromne wra¿enie. Po
drugiej stronie mo¿na by³o zobaczyæ
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ca³¹ (!) pano-
ramê Przemy-
œla – by³ to im-
ponuj¹cy wi-
dok. Przecha-
dzaj¹c siê po
„œwie¿o wybu-
d o w a n y c h ”
alejkach doszliœmy do stacji wyci¹gu
krzese³kowego i bobslei. Muszê przy-
znaæ, ¿e wyci¹g i tor saneczkowy sta³y
siê du¿¹ atrakcj¹ Przemyœla. Z rado-
œci¹ korzystaliœmy z zafundowanej nam
wspania³ej zabawy. Ka¿dy kilkakrotnie

zje¿d¿a³, wykazuj¹c siê sprawnoœci¹
i odwag¹.

Po dwóch godzinach wybraliœmy siê
do Krasiczyna. Obejrzeliœmy prawie
ca³y zamek i otaczaj¹cy go park. Jest

bardzo wiele cieka-
wych historii zwi¹za-
nych z tym miej-
scem, które opowie-
dzia³a nasza prze-
wodniczka, a zara-
zem opiekunka –
P. Józefa Œlemp, za
co serdecznie dziêku-
jê w imieniu ca³ej
grupy.

Bardzo ciekawe
okaza³y siê równie¿ Bolestraszyce. Tam
poznaliœmy bardzo ciekaw¹ historiê
Przemyœla okresu I wojny œwiatowej.

Ostatnim punktem podró¿y by³o
zwiedzanie Przemyœla. Obejrzeliœmy
Zamek Kazimierzowski, katedrê rzym-

skokatolick¹, gdzie szczególnie czczo-
na jest Matka Bo¿a Jackowa, katedrê
greckokatolick¹, koœció³ franciszkanów,
koœció³ Œw. Teresy z ambon¹ w kszta³-
cie ³odzi, muzeum fajek i dzwonów. Ze

szczytu wie¿y zegarowej po raz drugi
podziwialiœmy panoramê miasta po-
równywalnego do Rzymu, ze wzglêdu
na po³o¿enie.

To bardzo piêkne i zabytkowe mia-
sto wywar³o ogromne wra¿enie na nas
wszystkich. Chocia¿ przeszliœmy ok.
5 km pieszo, to z mi³¹ chêci¹ wybrali-
byœmy siê jeszcze raz.

Jeszcze raz dziêkujê w imieniu ca-
³ej grupy P. Józefie Œlemp i P. Marii
Chomie na organizacje wycieczki i opie-
kê w trakcie jej trwania.

Autorzy:
Józefa Œlemp

Pawe³ Ma³achowski

W kwietniu w Miejskim Przedszko-
lu w Dynowie odby³ siê konkurs pla-
styczny pt. „W zdrowym ciele, zdrowy
duch”.

Celem konkursu by³o propagowanie
zachowañ pozdrowotnych u dzieci
w wieku przedszkolnym.

W konkursie udzia³ wziê³y dzieci
z czterech przedszkoli:

> Publiczne Przedszkole w B³a¿o-
wej

> Niepubliczne Przedszkole Zgro-
madzenia Sióstr Œw. Dominika w Noz-
drzcu

> Przedszkole Publiczne Zgroma-
dzenia Sióstr Œw. Dominika w Tyczy-
nie.

> Miejski Przedszkole w Dynowie

Szeœciu oddzia³ów przedszkolnych
przy szko³ach:

> Zespó³ Szkó³ nr 1 w Bachórzu
> Zespó³ Szkó³ nr 5 w Dyl¹gowej
> Szko³a Podstawowa nr 2 w Dy-

nowie
> Zespó³ Szkó³ nr 2 w Harcie

> Szko³a Podstawowa w Nozdrz-
cu

> Zespó³ Szkó³ nr 3 w £ubnie
Na konkurs wp³ynê³o 57 prac.
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Dnia 6.05.2008r. odby³o siê po-
siedzenie Komisji Konkursowej.

Komisja w sk³adzie:
- Maria Biernasz – Dyrektor

Miejskiego Przedszkola w Dynowie
- Ma³gorzata Galej – Nauczyciel

Wychowania Plastycznego w Zespole
Szkó³ nr 1 w Dynowie

- Anna Nowicka-Hardulak – Kie-
rownik Œrodowiskowego Domu Samo-
pomocy w Dynowie

- Magdalena Plaucha – Przewod-
nicz¹ca Rady Rodziców w Miejskim
Przedszkolu w Dynowie

- Nauczycielki Miejskiego Przed-
szkola w Dynowie:

Maria Dudziak, Maria Hrynkie-
wicz, Ma³gorzata Potoczna wy³oni³a
zwyciêzców w trzech kategoriach wie-
kowych:

Dzieci 4-letnie:

I miejsce – Kamil  Bazan – Publicz-
ne Przedszkole w B³a¿owej

II miejsce – Oskar Kaniuczak –
Miejskie Przedszkole w Dynowie

III miejsce – Anna Szpak – Miej-
skie Przedszkole w Dynowie

wyró¿nienie – Julian Œlêczka –
Publiczne Przedszkole w B³a¿owej

Dzieci 5-letnie:

I miejsce – Aleksandra Szpak –
Miejskie Przedszkole w Dynowie

II miejsce – Jakub Bury – Publicz-
ne Przedszkole w B³a¿owej

III miejsce – Dawid Pudysz – Miej-
skie Przedszkole w Dynowie

wyró¿nienie – Aleksandra Szura
– Publiczne Przedszkole w B³a¿owej

Dzieci 6-letnie:

I miejsce
1. Aleksandra Konopka – Zespó³

Szkó³ nr 1 w Bachórzu

2.  Joanna Toczek – Zespó³ Szkó³
nr 3 w £ubnie

II miejsce

1. Kaja Teplicka – Miejskie Przed-
szkole w Dynowie

2. Kuba Miœniakiewicz – Miejskie
Przedszkole w Dynowie

III miejsce

1. Monika Paœciak –
Miejskie Przedszkole w Dynowie
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2. Dominik K³y¿ – Zespó³ Szkó³ nr
5 w Dyl¹gowie

Wyró¿nienia:

Patryk Marsza³ek – Szko³a Podsta-
wowa nr 2 w Dynowie

Maciej Siry – Szko³a Podstawowa
nr 2 w Dynowie

Patryk Mierzwiñski – Zespó³ Szkó³
nr 2 w Harcie

Oliwia Sas – Miejskie Przedszkole
w Dynowie.

Natalia Potoczna – Miejskie Przed-
szkole w Dynowie

Komisja oceniaj¹c prace wziê³a pod
uwagê pomys³owoœæ i samodzielnoœæ
wykonania.

Wszystkim laureatom serdecz-
nie gratulujemy.

Nauczycielom dziêkujemy za wk³ad
w przygotowaniu dzieci do konkursu.

Na wrêczenie nagród zosta³y zapro-
szone dzieci z rodzicami i nauczyciel-
kami.

Po wystêpie artystycznym wykona-
nym przez dzieci z naszego przedszko-
la Pani Dyrektor Maria Biernasz wrê-
czy³a dyplomy i nagrody laureatom
konkursu.

Po uroczystym wrêczeniu nagród
wszyscy goœcie zostali zaproszeni na po-
czêstunek.
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Wszystkim przedszkolakom dziêkujemy za piêkne prace, które mo¿na obejrzeæ w Miejskiej Bibliotece
w Dynowie.

Serdeczne podziêkowania dla MOKiR w Dynowie za ca³oroczn¹ wspó³pracê.
Ma³gorzata Potoczna, Miejskie Przedszkole w Dynowie

Ju¿ po raz czwarty, w dniu 8 czerw-
ca 2008 roku odby³ siê Piknik Rodzin-
ny, którego organizatorem by³o Miej-
skie Przedszkole w Dynowie przy

udziale wielu osób o wielkich sercach,
które wspar³y to przedsiêwziêcie ofia-
ruj¹c wiele cennych nagród, fantów, s³o-
dyczy i napojów dla wszystkich uczest-
ników. Goœciliœmy nie tylko naszych
przedszkolaków z ich rodzicami ale
w szczególnoœci naszych przysz³ych wy-
chowanków oraz by³ych absolwentów
z rodzeñstwem i rodzicami.

Tym razem oprócz wspólnej, rodzin-
nej zabawy wszyscy zebrani obejrzeli
spektakl pt.: „Niezwyk³e przygody
Smurfów” w wykonaniu aktorów Te-
atru-Studio „MOBILE” z Krakowa
pod kierownictwem artystycznym pana
Marka Pysia.

 Po przedstawieniu Smurfy zapro-

si³y dzieci i ich rodziców do wspólnej
zabawy. Razem z nimi „wsiadaliœmy”
do poci¹gu, zgodnie z treœci¹ piosenki
„bumelowaliœmy” ile siê da³o, „dosia-
daliœmy” koni i wygrywaliœmy wszyst-
ko, co by³o do wygrania… W tym
wszystkim przeszkadza³ nam trochê
Gargamel, ale i z nim poradziliœmy so-
bie.

Zabawa by³a wspania³a, dzieciêce
buzie uœmiechniête, rodzice zadowole-
ni, a ca³y ogród przedszkolny, na któ-
rym ca³e zajœcie mia³o miejsce, by³ bar-
dzo, bardzo kolorowy. Jesteœcie cieka-
wi dlaczego?

W tym dniu razem z dzieæmi bawi-
³y siê pieski, kotki, tygryski, motyle,
biedronki, pszczó³ki i wiele innych
zwierz¹tek, które pojawi³y siê na dzie-
ciêcych buŸkach za spraw¹ kolorowych
farb i sprytnych r¹k kilku mam.

Oprócz zabaw przy muzyce, dzieci
wraz z rodzicami bra³y udzia³ w loterii
fantowej, która mimo ¿e bardzo boga-
ta (dziêki ofiarnoœci sponsorów) i licz-
na w losy,   doœæ szybko zakoñczy³a swój
¿ywot. Wszystkie losy wykupiono, bo
wszystkie by³y wygrywaj¹ce. Najbar-
dziej cieszyli siê ci, którzy wylosowali
te najwartoœciowsze fanty: telefon,
komputer, hulajnogê, rower, zestaw
lalek itp. Dodatkowymi atrakcjami
by³y równie¿: trampolina, dmuchany
zamek, zje¿d¿alnia, ró¿norodnoœæ balo-
ników i wata cukrowa. Si³ do zabawy
dodawa³y dzieciom s³odycze i napoje,
które zapewnione zosta³y przez na-
szych rodziców-sponsorów, do których
kierujê serdeczne podziêkowania na
³amach gazety (Kim oni s¹? SprawdŸ
pod artyku³em!).

Wzorem lat ubieg³ych odby³ siê te¿
rodzinny konkurs plastyczny pod ha-

s³em „W zdrowym ciele – zdrowy duch,
czyli moja sportowa rodzinka”. Wszyst-
kie prace wykonane farbami plakato-
wymi stanowi¹ dekoracjê naszego
przedszkola, s¹ naprawdê bardzo cie-
kawe i pomys³owe – gratulujemy!

Mamy nadziejê, ¿e taki sposób spê-
dzania wolnego czasu spodoba³ siê
wszystkim, którzy z nami byli, a jeœli
tak, to serdecznie zapraszamy na na-
stêpny piknik – ju¿ za rok!

Z podziêkowaniem za wspóln¹ za-
bawê:

Jolanta Tymowicz



Nr 7/154 29DYNOWINKA

DZIÊKI NIM ZNÓW SIÊ UDA£O

Dziêkujemy za hojnoœæ i niezawodnoœæ :
· Radzie Rodziców dzia³aj¹cej w Przedszkolu , Annie i Micha³owi Ostafiñskim – „Ostel”, Agnieszce i Adamowi

Toczek, Ewie Jandziœ – hurtownia „Bewa”, Marii Domin – hurtownia „Dominex”, Marii i Tomaszowi Paœciakom – hur-
townia „Damianex”, Bogus³awie i Zdzis³awowi Hadamom – „Tele - Dom”, Józefowi Sówka i Wojciechowi Domin –
„Sów – Pol”.

Dziêkujemy za to, ¿e zawsze mo¿emy liczyæ na:
· Wojciecha Szarugê – hurtownia „U Wojtka”, sklep miêsny „Bef – San”, Halinê Banaœ – kwiaciarnia „Stokrotka”,

Józefa Gancarza i Adama Szczepañskiego z „Domex”-u, Arkadiusza Ostrowskiego – sklep „Arex”, Zbigniewa Gudykê –
sklep ogrodniczy, Krystynê i Roberta Siekañców – sklep „Grzegorz”, Martê Gawe³, sklep „Szik”, Daniela Wolañskiego –
sklep „Markiz”, Grzegorza Szajnika, Barbarê Sus – sklep „MAX”, pañstwa Kijowskich – ksiêgarnia „Zuza”, Artura Lisa.

Serdeczne podziêkowania, w imieniu w³asnym i pracowników przedszkola, kierujê do wszystkich, którzy brali czynny
udzia³ w przygotowaniu pikniku:  MOKiR- owi – za wypo¿yczenie sceny, rodzicom, którzy chêtnie wsparli loteriê fantow¹
i tym, którzy pracowali przy roz³o¿eniu i z³o¿eniu sceny, ustawianiu ³awek, stolików, krzese³ i ich uprz¹tniêciu po zakoñ-
czonej imprezie.

Tradycj¹ sta³o siê ju¿, ¿e z okazji
Dnia Dziecka stra¿acy OSP Harta
udaj¹ siê do dzieciaków, aby w ten
szczególny dzieñ wywo³aæ uœmiech i ra-
doœæ. Wiadomo, ¿e najm³odsi darz¹
stra¿aków szczególn¹ sympati¹,
a wiêkszoœæ marzy o tym, ¿e w doro-
s³ym ¿yciu bêdzie gasiæ po¿ary. Na za-
interesowanie sikawkami, drabinami,
samochodami gaœniczymi  zawsze mo¿-
na liczyæ, a przekonaæ siê o tym mo¿na
by³o 29 maja 2008 podczas specjalnie
zorganizowanego  spotkania. Najwiêk-
sze zas³ugi w jego sfinalizowaniu po³o-
¿y³ Jacek Stochmal - mieszkaniec wsi
Harta, radny i wiceprezes  OSP Harta
przy wsparciu Prezesa OSP Harta Ar-
tura Szczutka .

  Aren¹ niezwykle widowiskowe-
go pokazu sta³ siê plac obok Domu Stra-

¿aka w Harcie. Oko³o godziny 10 poja-
wi³ siê wóz stra¿acki z podnoœnikiem,
wzbudzaj¹c olbrzymie zainteresowanie
wœród zgromadzonych licznie najm³od-
szych uczniów Szko³y Podstawowej nr
1 w Harcie. Niecierpliwoœæ wynikaj¹c¹
z oczekiwania na pokaz spotêgowa³
drugi pojazd, który niebawem stan¹³
tak¿e na placu. Widowisko poprzedzi-
³o uroczyste powitanie przyby³ych go-
œci w osobach: Komendanta Miejskie-
go Waldemara Wilka, Powiatowego
Prezesa OSP Jana Kucaja, aspiranta
Marka Banasia, Wójta Gminy Dynów
Adama Chrobaka, so³tysa Adama
Dziury, prezeski Akcji Katolickiej Ma³-
gorzaty Sieñko, radnego powiatowego
Jana Sieñko, Dyrektora Szko³y Krzysz-
tofa Kêdzierskiego, nauczycieli oraz
wszystkich stra¿aków. Swój udzia³
w pokazie zaznaczy³a tak¿e za³oga Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej z Dynowa.
Dyrektor Krzysztof Kêdzierski przemó-
wi³ w imieniu ca³ej spo³ecznoœci szkol-

nej, zaœ mi³ym dope³-
nieniem wyst¹pienia
by³o wrêczenie laurek
wykonanych w³asno-
rêcznie przez dzieciaki.
Niezwykle widowisko-
wy  pokaz rozpoczê³a
sekcja ratownictwa
w y s o k o œ c i o w e g o .
Wœród dzieci zapano-
wa³o du¿e o¿ywienie,
gdy stra¿acy  zostali

podniesieni na bardzo du¿¹ wysokoœæ,
zje¿d¿ali w dó³ na linach, by zaraz po-
tem wspi¹æ siê po nich do góry. Dra-
matycznoœæ symulowanej sytuacji spo-
têgowa³a akcja ewakuacji dwóch po-
szkodowanych z dachu budynku. Na
gor¹co przeprowadzono rozmowê z naj-
m³odszymi obserwatorami prezentowa-
nych dzia³añ. Dzieci nie kry³y podziwu
dla  niecodziennych czynnoœci, jakie

stanowi¹ zwyk³¹ czêœæ dzia³añ jedno-
stek ratowniczych. Dodaæ trzeba, ¿e
stra¿acy dwoili siê i troili, by wypaœæ
jak najlepiej i tym samym zyskaæ uzna-
nie w oczach widzów. Okazj¹ do wyzwo-
lenia aktywnoœci wœród  adresatów
pokazu by³ konkurs piosenki. Pocz¹tki
bywaj¹ trudne, jednak wraz z kolejny-
mi zg³aszaj¹cymi siê do udzia³u, pre-
zentacja nabra³a rumieñców. Nie zabra-
k³o tak¿e akcentów humorystycznych
, a jednym z nich by³ strumieñ wody
skierowany z du¿ej wysokoœci. Na spo-
tkanie opadaj¹cej mgie³ce wybieg³y
oczywiœcie wszystkie, co bardziej spra-
gnione och³ody i frajdy dzieciaki. Re-
pertuar atrakcji nie zosta³ nadal wy-
czerpany. W zanadrzu by³ bowiem rów-
nie widowiskowy pokaz uwalniania po-
szkodowanego z samochodu. Bohatera-
mi tej czêœci byli stra¿acy Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej z Dynowa. Sprawnie
przeprowadzona akcja rozcinania  po-
jazdu wywo³a³a aplauz nie tylko ze stro-

(ci¹g dalszy na str. 26)
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ny milusiñskich, ale i ich opiekunów.
Nagrod¹ za niecodzienn¹ dynamiczn¹
akcjê by³y gromkie brawa. Spotkanie
sta³o siê tak¿e okazj¹ do prezentacji
wozów i sprzêtu gaœniczego znajduj¹-
cego siê na wyposa¿eniu jednostki OSP
Harta. Dla dzieciaków wielkim prze-
¿yciem by³a mo¿liwoœæ wejœcia do sa-

mochodów stra¿ackich, za³o¿enia he³-
mów, a tak¿e uruchomienia sygna³ów
œwietlnych i dŸwiêkowych. W zamian
stra¿acy otrzymali widok rozeœmianych
i podekscytowanych dzieciêcych twa-
rzy. A to najwiêksza chyba nagroda. Nie
zabrak³o tradycyjnie odœpiewanego
„Sto lat”, kwiatów i zachêty do wstê-
powania w szeregi stra¿y po¿arnej.

Organizatorzy akcji sk³adaj¹
podziêkowania sponsorom. Wœród
nich znaleŸli siê :

Franciszek Domin, Wies³aw Domin
„Bramy” „Genesis”, Krystyna Gudyka,
OSP Harta, Maciej Pilch,  Rada Rodzi-
ców, Grzegorz Szczutek.

 Ewa Hadam

(ci¹g dalszy ze str. 25)



Nr 7/154 31DYNOWINKA

I miejsce   SÓW-POL: Rabka Mi-
cha³, Bartosz Ball, Maciej Zamirski,
Robert Sówka, Tomasz Drewniak.

II miejce  TAK BY£O: Swacha
Micha³, Tomasz Ziêzio, Grzegorz
£ubiarz, Bogdan Peszek,  Damian
Chudzikiewicz, Pawe³ Gierula.

III miejsce NO NAME: Marcin
Socha, Marek Turek, Mateusz Zabój,
Rados³aw Telega, Marcin Krasnopol-
ski.

IV miejsce S¥ GORSI: Damian
Harsze, Miros³aw Bazan, Daniel Bator,
Micha³ Madura, Mariusz Plesniak.

V miejsce  ULICZNI WYMIATA-
CZE: Rafa³ Toczek, Maciej Baran, Da-
mian Zdeb, Maciej Baran.

WYNIKI SPOTKAÑ

1. S¥ GORS : ULICZNI WYMIA-
TACZE 24 : 52

S¥ GORSI: M. Baran 12, T. Toczek
8, D. Zdeb 4.

ULICZNI WYMIATACZE:
D. Harsze 20, M. Madura 18, M. Ba-
zan 10, M. Pleœniak 4,

2. NO NAME: SÓW-POL 13 : 42

NO NAME: M. Socha 9, M. Kra-
snopolski 2, R.Telega 2.

SÓW-POL: M. Rabka 17, B. Ball
13, M. Zamirski 6, R. Sówka 6,

3. TAK BY£O: S¥ GORSI 77 : 23

TAK BY£O:  G. £ubiarz 30, B. Pe-
szek 23, T. Ziêzio 16, M., Stacha 8.

S¥ GORSI:  M. Bazan 8, D. Har-
sze 7, M. Madura 6, D. Bator 2.

4. SÓW-POL: ULICZNI WYMIA-
TACZE 69 : 14

SÓW-POL: M. Rabka 15, B. Ball
15, M. Zamirski 15, R. Sówka 12,
T. Drewniak 12.

ULICZNI WYMIATACZE:
R. Toczek 4, M. Baran 4, T. Toczek 4,
D. Zdeb 2.

5. TAK BY£O – NO NAME
61 : 24

TAK BY£O: M. Stacha 19, G.
£ubiarz 15, B. Peszek 15, T. Ziêzio 12.

NO NAME: M. Krasnopolski 8,

M.Socha 7, M. Turek 5, R.Telega 4.

6. NO NAME: ULICZNI WYMIA-
TACZE 43 : 30

NO NAME: M. Socha 24,  M. Tu-
rek 9, M. Krasnopolski 4, R.Telega 4,
M. Zabój 2.

ULICZNI WYMIATACZE:
M. Baran 15, T, Toczek 7, R, Toczek 4,
D. Zdeb 4.

7. S¥ GORSI: SÓW-POL 29 : 62

S¥ GORSI: M. Madura 18, D. Har-
sze 9, D, Bator 2

SÓW-POL: M. Zamirski 24,
M. Rabka 14, Banaœ 12,B. Ball 8,
T. Drewniak 4.

8. ULICZNI WYMIATACZE:
TAK BY£O 13 : 58

ULICZNI WYMIATACZE: T. To-
czek 11, M. Baran 2.

TAK BY£O: D. Chudzikiewicz 18,
G. £ubiarz 11, B. Peszek10, M. Stacha
9, P. Gierula 6, T. Ziêzio 4.

9. S¥ GORSI: NO NAME 16 : 37

NO NAME: M. Socha 22, M. Tu-
rek 6, M. Krasnopolski 5, M.. Zabój 4.

S¥ GORSI: M. Madura 9, D. Har-
sze 5, M. Pleœniak 2.

10. TAK BY£O: SÓW-POL
21 : 24

Wszyscy uczestnicy Turnieju

TAK BY£O: G. £ubiarz 10, T. Ziê-
zio 5, B. Peszek 4, M. Stacha 2.

SÓW-POL: B. Ball 17, M. Rabka
4, R. Sówka 3.

Nagrody czekaj¹....

Migawki z turnieju

Kapitan dru¿yny ULICZNI WYMIATACZE odbiera nagrodê
za V miejsce

Kapitan dru¿yny S¥ GORSI odbiera nagrodê za IV miej-
sce

(ci¹g dalszy na str. 28)
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(ci¹g dalszy ze str. 27) I KONKURS
„RZUTÓW  ZA 3”

O NAGRODÊ
DYREKTORA LO W DYNOWIE

I MIEJSCE      Mateusz Zabój
II MIEJSCE    Bart³omiej Walus
II MIEJSCE    Damian Bielec

Wyniki na podstawie protoko³ów
sporz¹dzonych przez Rafa³a Bilskie-
go i Bogdana Peszka.

Kapitan dru¿yny NO NAME odbiera nagrodê za III miejsce

Za¿arty fina³

Kapitan dru¿yny TAK BY£O odbiera nagrodê za II miejsce

Kapitan dru¿yny SÓW-POL odbiera nagrodê za I miejsce

Zdobywcy III i IV miejsca

Zdobywcy II miejsca - TAK BY£O

Zwyciêska dru¿yna SÓW-POL

        I tak:

- pi³ki ufundowali: Fir-
ma „Kobi”, Firma „Agro-
pol” Krystyny i Wies³awa Gu-
dyków, ksiêgarnia „Zuza”
p. Kijowskich, hurtownia
„U Wojtka”

- transparent wykona³a Spó³-
dzielnia im. Kiliñskiego a sfinan-
sowa³a Hurtownia „Bewa”

- ubezpieczenie uczestników
Turnieju sfinansowa³a firma Trak

- o ¿o³¹dki sportowców za-
dba³y: Karczma pod Semafo-
rem, Zajazd na Rozdro¿u,
Pizzeria „Pod Jagie³l¹”
i Pizzeria „Torino”.

DZIÊKUJEMY!!!

Nie by³oby Turnieju, gdyby
nie sponsorzy!!!

Na ³eb, na szyjê, na z³amanie karku, i na co jeszcze ka¿dy
sobie dopowie polecia³em na prostej, g³adkiej, ³atwej po-
wierzchni. Ze wszystkich stron ob³adowany nie mia³em mo¿-
liwoœci siê ratowaæ. Na szczêœcie nic mi siê nie sta³o. Ucier-
pia³ tylko mój aparat, sa³atka i kilka delikatnych przedmio-
tów. Ostrze¿enie?. Przestroga?.

Tak zaczê³a siê moja kolejna górska wyprawa...
Tym razem zaplanowaliœmy sobie Taury Wysokie, czyli

Alpy Austriackie.
Pod s³ynnym pomnikiem rzeszowskim zapakowaliœmy

ciasnawy busik, by wyruszyæ na nocny przejazd przez Pol-
skê, S³owacjê i Austriê. Pod Krakowem zgarnêliœmy jeszcze
ostatniego uczestnika wyprawy, by ju¿ w komplecie wêdro-
waæ dalej. Pawe³, nasz kierowca, na drogach radzi³ sobie œwiet-

nie. My otuleni przez Morfeusza dopasowywaliœmy nasze cia³a
do miejsca siedzenia, by w okolicy Bischofshofen, miasteczka
s³ynnego ze skoczni narciarskiej, rozbudziæ siê na dobre. Ja-
d¹c dolinami podziwialiœmy szczyty, oczy i myœli wzlatywa³y
powy¿ej. Myœli próbowa³y nas wyprzedziæ. Co nas czeka? Jaka
bêdzie pogoda? Czy uda siê nam stan¹æ na szczycie? Po prze-
jechaniu trasy prowadz¹cej przez góry, po opuszczeniu tune-
lu znaleŸliœmy siê w miejscu docelowym Matreier Tauern-
haus. Oszo³omieni
widokami próbo-
waliœmy siê prze-
pakowaæ. Dyle-
mat. Co zabraæ?
Ka¿dy kilogram,
gram to jednak ob-
ci¹¿enie. Trzeba
zabraæ to, co nie-
zbêdne na trzy,

Zdjêcia Jan Prokop
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a w razie za³amania pogody, na wiêcej dni. Sprzêt wspinacz-
kowy to podstawa, podobnie jak odpowiednia odzie¿ a pozo-
sta³e rzeczy wed³ug uznania. Na wysokoœci nie miewam ape-
tytu, wiêc ograniczam jedzenie.

Po zapakowaniu plecaków, do niektórych przypisana zo-
staje jeszcze lina. Drobnostka, kilka kilogramów.

Wreszcie wyruszamy. By przyœpieszyæ i nie dreptaæ drog¹
decydujemy siê na mechaniczny pojazd. Zawsze to kilka kilo-
metrów mniej.

Szczêœliwy, ¿e ju¿ wêdrujemy i ¿e mój uszkodzony aparat
robi zdjêcia przemierzam górski szlak. Ka¿dy wêdruje z w³a-
snym ciê¿arem, w³asnym tempem. Miejsce gdzie trzeba
komuœ pomóc i odpoczynki wœród g³azów to nasze wspólne
punkty programu. Jeszcze nie musimy byæ powi¹zani lin¹.
Ci¹gle w górê, œcie¿k¹ momentami niewidoczn¹, przez rw¹ce
strumyki, p³aty œniegu, ruchome g³azy wêdrowaliœmy pra-
wie 6 godzin, by noc spêdziæ w Neue Prager Hutte, na wyso-
koœci 2796 m. Nocna jazda, wspinaczka sprawi³y, ¿e usn¹³em
od razu.

Ranek, 29 czerwca, Piotra i Paw³a, rozpocz¹³ siê od
prezentu, cudownego morza mgie³, pokrywaj¹cego dolinê.

 Po œniadaniu oraz przygo-
towaniach technicznych wyru-
szyliœmy w kierunku lodowca,
by zdobyæ zaplanowany szczyt.
Przed lodowcem rozstaliœmy siê
z Paw³em by w pe³nym rynsz-
tunku omijaæ pu³apki w posta-
ci szczelin lodowcowych, te wi-
doczne i te ukryte. Po³¹czone li-
nami, 2 grupy mozolnie wêdro-
wa³y po bia³ym polu przez kil-
ka godzin, by ok. 15 30 stan¹æ
na szczycie. Tu¿ pod szczytem
wêdrowaliœmy bardzo w¹sk¹
œcie¿k¹ po nawisie œnie¿nym,
wy¿ej ni¿ sam szczyt.

Kolejny, wspania³y prezent tego dnia- GROSSVENEDI-
GER- 3674 m n p m.

Na szczycie radoœæ
w pe³ni, pami¹tkowe
zdjêcia oraz ¿yczenia,
¿yczenia, ¿yczenia …..

 Na szczycie gratu-
lacje odebra³ jeszcze
Marian, który przy-
zna³ siê, ¿e wkrótce zo-
stanie tatusiem

Piersiówkê mia-
³em przygotowan¹,
wiêc wypiliœmy toast by zacz¹æ schodziæ. Czas nas nieub³a-
ganie goni³ a by³o jeszcze du¿o do przejœcia. Podczas powro-
tów zdarza siê najwiêcej wypadków, wiêc uciszyliœmy swoje
emocje, w³¹czaj¹c rozwagê i uwagê. Przechodz¹c nad szczeli-
nami, obok, przeskakuj¹c pod¹¿aliœmy w dó³. Trudno jest cho-
dziæ powi¹zanym, gdy ka¿da osoba ma inne tempo oraz tech-
nikê chodzenia, ale…. Byliœmy razem.

Do schroniska doszliœmy przed zmrokiem. Wieczór do dal-
szy etap œwiêtowania.
Koñczy³ siê cudowny
dzieñ w moim ¿yciu.
Tyle prezentów!.

Kolejny dzieñ prze-
znaczony zosta³ na prze-
mieszczanie. Innym
szlakiem zeszliœmy
w dó³, deszcz delikatnie
obmy³ nasze twarze, tu-
rystycznym ci¹gnikiem

dotarliœmy do samochodu by udaæ siê ku kolejnym, cichym
marzeniom.

Kals to kolejne miejsce, z którego wybieramy siê w góry.
W pierwszy dzieñ nie wychodzimy wysoko, wiêc mamy czas
na kolejne przepakowanie siê, wysuszenie oraz posi³ek. Noc
spêdzamy w pierwszym napotkanym schronisku, w nim te¿
zostaj¹ Basia, Zosia Sz i Pawe³ by wêdrowaæ innymi szlaka-
mi. Rano zaspaliœmy, wiêc tradycyjnie wychodzimy póŸniej
ni¿ zaplanowaliœmy. Odprowadzani wêdrujemy poœród kolo-
rowych alpejskich ³¹k, by dotrzeæ do lodowca. Jeszcze kawa-
³ek wêdrujemy razem by rozstaæ siê na kilkadziesi¹t godzin.
Nasz cel, w chmurach widnieje przed nami. Z lodowca wcho-
dzimy na œcianê, by korzystaj¹c z lin, haków i drabinek wspi-
naæ siê ostr¹, w¹sk¹ grani¹ na wysokoœæ 3454 m. Tam,
w schronisku Erzherzog-Johann, wœród takich samych „wa-
riatów” jak my spêdzamy wieczór i noc, tu¿ pod najwy¿szym
szczytem Austrii. Rano nasza szóstka, ju¿ zwi¹zana, w dwóch
zespo³ach wyrusza zdobyæ GROSSGLOCKNERA. Pocz¹t-
kowo wêdrujemy zakosami przez lodowiec, raki i czekan s¹
niezbêdne, by póŸniej wejœæ na grañ, w¹sk¹ i co najgorsze
bardzo zat³oczon¹. Wspinaczka wymaga³a sprytu, si³y a tak-
¿e asekuracji. Grupy wspinaj¹cych siê momentami przesa-

dza³y przepychaj¹c siê ku gó-
rze. Po nerwowej wspinaczce
uda³o nam siê jednak zdobyæ

Grossglocknera i pod krzy-
¿em, w chmurach, na wysoko-
œci 3789 m n p m, zrobiæ pami¹t-
kowe zdjêcia.

 Zosia L, Tadeusz, Jurek,
Marian, £ukasz i ja stanêli-
œmy na Dachu Austrii.

Podczas schodzenia trzeba
by³o bardzo uwa¿aæ na ka¿dy
ruch a tak¿e mijanych ludzi,
których by³o ju¿ mniej. Gdzieœ
w dali us³yszeliœmy grzmoty,
lecz burza dotar³a na szczêœcie

wtedy, gdy posilali-
œmy siê w schroni-
sku. Szczêœliwi ocze-
kiwaliœmy na popra-
wê pogody by móc
schodziæ w dó³. Po
burzy, w deszczu ze-
szliœmy do lodowca,
a ju¿ za 2 godziny
mogliœmy dzieliæ siê
wra¿eniami z pozo-
sta³ymi uczestnikami wyprawy. W trakcie schodzenia spo-

tkaliœmy œwistaka, który ³adnie pozowa³ mi do zdjêæ.
 Noc spêdziliœmy w schronisku, by ju¿ rankiem wyruszyæ

do busa i dalej. Samochód wspina³ siê przez Alpy, momenta-
mi byliœmy na 2000 m, zobaczyliœmy jeszcze z bliska najwiêk-
szy lodowiec Austrii, Pasterzy.
Tam, wœród t³umów jeszcze raz
ogl¹daliœmy najwy¿szy szczyt
dumni ze uda³o siê nam zreali-
zowaæ plany. Na deser zobaczy-
liœmy jeszcze wodospad
Krimml zasilany wodami 12 lo-
dowców.

 Œcigani przez burze ucieka-
liœmy do Ojczyzny. Kolejne
szczyty za nami, a marzenia,
plany przed.

Tekst i zdjêcia
Piotr Pyrcz



Nr 7/15434 DYNOWINKA

Spotykaj¹ siê 2 razy w tygo-
dniu, rozwijaj¹ umiejêtnoœci
sportowe, kszta³tuj¹ wra¿li-
woœæ muzyczn¹ oraz pla-
styczn¹.  Mog¹ liczyæ na pomoc
w nauce i wsparcie doœwiadczo-
nych pedagogów. Mowa o pod-
opiecznych œwietlicy pobytu
dziennego.

Projekt Œwietlica finansowany
jest z funduszy Miejskiej Komisji Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Jak czytamy w jego statucie celem
przedsiêwziêcia jest pomoc w zagospo-
darowaniu wolnego czasu. Realizowa-
ne jest to przez udzielenie dziecku
wszechstronnego wsparcia i opieki.

Najwa¿niejsza jest integracja – pod-
kreœla Gra¿yna M¹czyñska, nauczy-
cielka i koordynator akcji. Dzieci s¹
w wieku od 10 do 15 lat. Stanowi¹ kil-
kunastoosobow¹ grupê, w której znaj-
duj¹ siê uczniowie z rodzin tzw. pod-
wy¿szonego ryzyka jak równie¿ pe³-
nych, nie maj¹cych problemów wycho-
wawczych. Dziêki temu dajemy wycho-
wankom szansê na urozmaicony spo-
sób spêdzania czasu. Promowane s¹
dzia³ania, które maj¹ chroniæ dzieci

i m³odzie¿ przed podejmowaniem za-
chowañ ryzykownych.- dodaje polonist-
ka .Podczas spotkañ wychowankowie
rozwijaj¹ siê muzycznie,  a okazj¹ ku

temu s¹ zajêcia  prowadzone
przez Daniela Maziarza, gitarzy-
stê zespo³u PostMortem z Dyno-
wa. Mog¹ pograæ w pi³kê i za¿yæ
ruchu na œwie¿ym powietrzu.
Dopiero gdy siê wyszalej¹ nad-
chodzi czas, by usi¹œæ i spróbo-
waæ do nich dotrzeæ. Prowadzo-
ne s¹ wtedy zajêcia plastyczne,
rozmowy oraz pomoc w problemach
szkolnych. Dziêki wsparciu Miejskie-
go Oœrodka Pomocy Spo³ecznej mog¹
liczyæ na poczêstunek. Ponadto na te-
gorocznych wakacjach planowana jest
4-dniowa wycieczka do Zakopanego.

Przychodz¹, bo czuj¹ siê swobodnie
i luŸno. Nikt nie zmusza ich do uczêsz-
czania – mówi Ewa Hadam, cz³onek
Komisji i wolontariusz Œwietlicy. Ju¿

widzimy, ¿e dzieci potrafi¹ siê otworzyæ,
poprosiæ o pomoc. Zrozumia³y, ¿e mog¹
wp³yn¹æ na swoj¹ sytuacjê, nudê zast¹-
piæ po¿ytecznymi dzia³aniami.

Projekt realizowany jest przy
wsparciu MOPSu, Stowarzyszenia
Osób Niepe³nosprawnych, MOKiRu
oraz szko³y muzycznej Yamaha, któ-
ra udostêpnia salê i sprzêt. Dziêki
akcji pe³niej zrozumieliœmy potrze-
bê zapewnienia dzieciom opieki
w poza lekcjami – mówi Gra¿yna

M¹czyñska. W naszym mieœcie przy-
da³aby siê œwietlica z prawdziwego zda-
rzenia, gdzie mog³yby przyjœæ dzieci,
odrobiæ zadanie, rozerwaæ siê
i skorzystaæ z pomocy opiekuna. Po do-
œwiadczeniach z t¹ nasz¹ ma³¹ grup¹
widaæ, ¿e pomys³ na pewno cieszy³by
siê zainteresowaniem.

  Damian Zelwach

Marek Pyœ powraca do Dynowa.
Okazj¹ do rozmowy z tym znanym
aktorem sta³ siê zorganizowany
przez niego w ubieg³¹ niedzielê
spektakl dla najm³odszych miesz-
kañców miasta.

Kolejny wystêp dla dynowian. Wi-
daæ, ¿e ci¹gnie Pana w te strony.

Po wielu latach spêdzonych w Kra-
kowie postanowi³em powróciæ. I tym
razem na sta³e. Stwierdzi³em, ¿e moje
rodzinne miasto mo¿e byæ równie dobr¹
baz¹ wypadow¹ dla wêdrownego teatru
Studio Mobile jak ka¿de inne miejsce.
Poza tym tu siê wychowa³em i mam
du¿y sentyment do tych stron.

Wiêc co planuje Marek Pyœ
w najbli¿szym czasie?

Zabieram siê za pracê z m³odzie¿¹.
Z doœwiadczenia wiem, ¿e w Dynowie
jest mnóstwo utalentowanych, m³odych
ludzi w których warto inwestowaæ. Wy-
starczy wspomnieæ, ¿e ju¿ dwie osoby,
z którymi mia³em przyjemnoœæ
amatorsko pracowaæ, dosta³y siê w
ostatnim czasie do szko³y teatral-
nej. Po pierwszych spotkaniach z li-
cealistami jestem pewien, ¿e mo¿e-
my wspólnie odnieœæ sukces . Pla-
nujê wystawienie ju¿ pierwszego li-
stopada Dziadów w jêzyku niemiec-
kim i polskim.

Dziady w jêzyku niemiec-
kim? Dlaczego akurat tak?

Pomys³ ma ju¿ swoj¹ historiê. Robi-
³em coœ podobnego kilka lat temu przy
okazji wymiany polsko-niemieckiej.
Wraz z klas¹ niemieckojêzyczn¹ zrobili-
œmy furorê za Odr¹ spektaklem polskie-
go wieszcza w ich rodzimym jêzyku.
Niemców zaczarowa³a metafizyka utwo-
ru, jego romantyzm.

A co poza prac¹?
Oczywiœcie praca. Wraz z moj¹ sio-

strzenic¹ Magdalen¹ Miklasz planuje-
my po raz kolejny du¿e przedsiêwziê-
cie teatralne na wakacjach. Tym razem
Madzia wpad³a na szalony, ale jak¿e po-
ci¹gaj¹cy pomys³, by wystawiæ Alicjê
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w krainie czarów u stóp Huczka –
wzniesienia niezwykle wa¿nego dla
rodzimych mieszkañców miasta.
Wszak tu bije najwspanialsze na ca³ym
Pogórzu Dynowskim Ÿród³o krystalicz-
nie czystej wody.

Patrz¹c na powo-
dzenie poprzednich
spektakli szykuje siê
kolejne du¿e wyda-
rzenie kulturalne.

Jak mo¿na nie robiæ
sztuki, jeœli w zesz³ym
roku na Skrzypka na
dachu przysz³o 2 500
osób, czyli niemal po³owa
miasta. Jest to fenomen
na skalê krajow¹. Doda-
je to chêci i motywuje do
wytrwania w tworzeniu.

Mam nadziejê ¿e i tym razem bêdzie
podobnie. Jak d³ugo starczy mi si³
i chêci postaram siê pomóc Magdzie w
realizacji projektu, by w naszym mie-
œcie by³o z roku na rok ciekawiej.

Co takiego jest w Dynowie, ¿e
teatr znajduje wiern¹ rzeszê od-
biorców?

Myœlê, ¿e to ten specyficzny, biesz-
czadzki klimat. Bêd¹c tutaj planujê
równie¿ warsztaty teatralne w górach
– w Cisnej czy Wetlinie . Dziêki blisko-
œci tak piêknej natury cz³owiek potrafi
odnaleŸæ w sobie t¹ wra¿liwoœæ, któr¹
obecny œwiat próbuje w nas zabiæ. Poza
tym to miasto jest dla mnie bardzo
wa¿ne. Kojarzy mi siê z dzieciñstwem,
zawsze przyje¿d¿aliœmy tu na wakacje
czy œwiêta. St¹d pochodzi³ mój nieste-
ty ju¿ nie ¿yj¹cy ojciec. Specyficzny,
jak¿e mi³y klimat Dynowa sprzyja pra-
cy twórczej.

¯yczê kolejnych sukcesów
i dziêkujê za rozmowê.

                    Damian Zelwach

 Œwiêto to obchodzone jest
w Polsce od 2002 r. Pomys³ zrodzi³
siê na antenie radiowej Jedynki
podczas audycji Andrzeja Zalew-
skiego  „EKO-RADIO”. Zrodzi³ siê...
i pozwolono, aby zainteresowani
sami tworzyli tradycjê tego dnia.

15 maja 2008 r. w Zespole Szkó³
nr 3 w £ubnie pod kierunkiem na-
uczycielki przyrody p. W. Polewka
oraz nauczycieli p. K. Toczek,
p. J. Zabój, p. D. Potocznej zorgani-
zowano prezentacjê multimedial-
n¹,na któr¹ zaproszono pracownika
Nadleœnictwa Dynów mgr in¿. Ma³go-
rzatê Kaczorowsk¹.

 Prezentacja ta dotyczy³a „Form
ochrony przyrody w Polsce” i wziêli
w niej udzia³ uczniowie kl. IV-VI.

Oprócz tego zorganizowaliœmy
wspólne sadzenie drzew i krzewów na
terenie wokó³ szko³y. Dziêki wsparciu

Nadleœnictwa Dynów posadziliœmy
6 drzew oraz dziêki wsparciu na-
uczycielki przyrody, która jest opie-

kunem Kó³ka Przyrodniczo-
Ekologicznego posadziliœmy
8 krzewów – iglaków, które bê-
dziemy pielêgnowaæ, aby uczyæ
dzieci i m³odzie¿ szacunku do
drzew i krzewów.

G³ównym celem tego œwiêta jest

sta³e przypominanie nam o ochronie
i zachowaniu przebogatej ró¿norodno-
œci biologicznej naszego kraju.

Poprzez to œwiêto staramy siê roz-
budziæ w dzieciach mi³oœæ i szacunek
do otaczaj¹cej nas przyrody. Wierzymy,
¿e poprzez szacunek do niej wzbudzi-
my w naszych wychowankach takie
pozytywne uczucia jak mi³oœæ, przy-
jaŸñ, opiekuñczoœæ, tolerancja.

Chcemy aby  „Polska Niezapominaj-
ka”  by³a zachêt¹ do budowania silnych,
g³êbokich wiêzów z najbli¿szymi oso-

bami, które kochamy, szanujemy, lubi-
my, do zawi¹zywania szczerych
przyjaŸni z ludŸmi, aby przypomi-
na³a o szacunku jaki powinniœmy
¿ywic dla przyrody „ma³ej” i „wiel-
kiej Ojczyzny”, aby przypomina³a
te¿ o wartoœciach, jakie nios¹ ze
sob¹ lokalne tradycje czy wytwory
ludzkiej myœli.

Z ekologicznym pozdrowieniem

W. Polewka
D. Potoczna
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12 maja 2008 roku odby³a siê IV
Edycja Dnia Europejskiego pod has³em
„Cudze chwalicie, swego nie znacie”.
Goœæmi uroczystoœci byli: Przewodni-
cz¹ca Gminnej Komisji do Spraw Pro-
filaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Dynowie pani Agata
Pyra, przedstawiciel Urzêdu Gminy
pani Maria Pa³ac, So³tys wsi £ubno
pani Ma³gorzata Sieñko, Przewodnicz¹-
cy Rady Gminy pan Tadeusz PaŸdzior-
ny, Radny Powiatowy pan Aleksander
Stochmal. W ramach obchodów prze-
prowadzono szereg konkurencji zarów-
no klasowych jak i indywidualnych:

1. „Jak oni œpiewaj¹” Parodia pol-
skiego przeboju ( klasy IV-III gimna-
zjum)

2. „Ocaliæ od zapomnienia” Przed-
stawienie dawnych zwyczajów i obycza-
jów (klasy IV-III gimnazjum)

3. QUIZ „ S³awni Polacy” (klasy
IV-III gimnazjum)

4. PLAKAT: „Euro-
pejczyku - zobacz, to mój
kraj” ( klasy IV-III gim-
nazjum)

5. KONKURS PLA-
STYCZNY DLA KLAS

I-III SP: „Ubierz pol-
skiego Syriusza”

By³y zarówno chwile
wzruszaj¹ce, jak podczas
deklamowania przez
uczniów I klasy SP wier-
sza: „Kto ty jesteœ?”, jak
i bardzo zabawne w trak-
cie wystêpów sobowtó-
rów Dody czy zespo³u
Piersi.

W imieniu w³asnym jak i nagrodzo-
nych uczniów chcia³ybyœmy serdecznie
podziêkowaæ Radzie Rodziców oraz
Gminnej Komisji do Spraw Profilakty-
ki i Rozwi¹zywania Problemów Alko-

holowych w Dynowie za ufundowanie
wspania³ych nagród.

Diana Wasylowska-Kilon
Monika Zieliñska
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Rozwi¹zania zadañ z poprzed-
niego numeru:

Zabawa z jedynkami
Najmniejsza liczba, to: 11 + 11 • 1

= 22, zaœ najwiêksza, to: 11 • 11 + 1 =
122.

Telefony
Ania ma srebrn¹ Nokiê, Basia –

pomarañczowego Samsunga, Jola –
czerwonego Sony, a Kasia - bordow¹
Motorolê.

U³ó¿ sam – PIKNIK
Krzy¿ówka od A do ¯ – MAGNO-

LIA

Zadania z II Szaradziarskich
Mistrzostw Przemyœla:

Jolka z Iksem – OMENA MEN-
SAH

Psotka – PRYWATKA
Ci¹gówka – BRAMA PRZEMY-

SKA
Krzy¿ówka – poziomo: LEOPOLD

STAFF, MICHA£ RUSINEK, AN-
DRZEJ I ELIZA, HANNA BANA-
SZAK, INGMAR BERGMAN

Wakacje, upa³, urlop.. trochê  rozleniwiaj¹, prawda…? Nie bêdê wiêc Pañ-
stwa mêczyæ zbytnio „logik¹”;-) Tym razem wiêc jedynie trochê „zabaw z zapa³-
kami”…

Twierdza

Z 16 zapa³ek u³o¿ono „plan” twierdzy otoczonej g³êbokim rowem (Rys. 1). Jak
mo¿na dostaæ siê do twierdzy za pomoc¹ dwóch desek (zapa³ek), których d³ugoœæ
równa siê dok³adnie szerokoœci rowu?

Dwie zapa³ki

Figura na Rys. 2 sk³ada siê z 8 zapa³ek, u³o¿onych jedna na drugiej. Nale¿y
usun¹æ 2 zapa³ki tak, by zosta³y tylko 3 kwadraty.

Metr

Ka¿da zapa³ka ma d³ugoœæ 4,5 cm. Jak u³o¿yæ z  14 zapa³ek metr?

Domek

Z 11 zapa³ek zbudowano domek (Rys. 3). Po prze³o¿eniu 2 zapa³ek mo¿na
otrzymaæ 11 kwadratów, a po prze³o¿eniu 4 zapa³ek – 15 kwadratów. Jak to zro-
biæ?

Renata Jurasiñska

Któ¿ z nas (przynajmniej z mojego pokolenia;-)
nie pamiêta piosenki œpiewanej chyba na ka¿dym
ognisku…

…Lato pachn¹ce miêt¹,
Lato koloru malin,
Lato zielonych lasów,
Lato kuku³ek i czajek…

O takim lecie ka¿dy marzy, prawda… ? Ale by³a te¿
inna „ogniskowa” piosenka…

…Lato, deszczowe lato,
Na przekór ludziom,
Na przekór kwiatom,
Lato, deszczowe lato,
¯e nawet œwierszcze nie mog¹ graæ…

Oby nie by³y to prorocze s³owa!!! Deszcz – owszem – jest potrzebny, ale nieko-
niecznie na urlopie;-)

Mam nadziejê, ¿e w letnie dni wakacyjnego wypoczynku maj¹ Pañstwo du¿o
ochoty do wszelkich rozrywek;-) tak¿e tych umys³owych! Nasi stali wspó³pracownicy specjalnie dla Pañstwa przygotowali
ciekawe, wakacyjne zadania. Pan Bogdan Witek opracowa³ Krzy¿ówkê ³ukow¹, Labirynt literowy, Piêciok¹t i
Szyfrogram. Mi³oœników siatkówki uciesz¹ z pewnoœci¹ dwie krzy¿ówki pana Leszka Grzywacza, poœwiêcone Polskim
Siatkarzom i Polskim Siatkarkom, którzy nied³ugo bêd¹ reprezentowaæ nasz kraj na Olimpiadzie w Pekinie. Pan
Fryderyk Radoñ tradycyjnie komentuje satyrycznie polsk¹ rzeczywistoœæ, a ca³oœci dope³niaj¹ Zagadki logiczne.

¯ycz¹c Pañstwu udanego wypoczynku, zapraszamy do wakacyjnej gimnastyki umys³u;-)
Renata Jurasiñska

 Rys. 1

 Rys. 2

 Rys. 3
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Transformacja
Przez ponad czterdzieœci lat
– wspominam to czêsto –
Budowa³o fabryki
ca³e spo³eczeñstwo.
Ka¿dy chcia³ siê czuæ w kraju
dostatnio, bezpiecznie,
Wiêc pracowa³ dla Polski
– najczêœciej spo³ecznie!
Tak powsta³y szpitale,
osiedla i szko³y,
Nowe drogi, remizy,
a nawet koœcio³y!
Sceptyk bez entuzjazmu
– choæ nie pa³a³ z³oœci¹ –
Aktywnoœæ tê nazywa³
„radosn¹ twórczoœci¹”.
W³adz nas pociesza³a
przysz³oœci¹ œwietlan¹,
Gdy siê wielkie zamiary
„Drug¹ Polsk¹” stan¹.
Lecz niebawem przerwano
tak „ambitne” dzie³o,
Gdy¿ po zmianie u steru
– wszystko to runê³o!
Rozpoczêto „wyprzeda¿”,
gdzie zjawi³ siê kupiec.
Niejeden przy okazji
móg³ sw¹ pieczeñ upiec…
W ten sposób gospodarkê
sprywatyzowano.,
A nam zwyk³ym, maluczkim,
„figê z makiem” dano…
W trosce o sprawiedliwoœæ
zrobiono niema³o!
Proponuje siê sprzedaæ resztê
– co zosta³o…
Mamy zatem przed sob¹
perspektywê ³adn¹:
Bêdzie wreszcie uczciwie,
gdy wszystko rozkradn¹…
Takiej prywatyzacji
nikt sobie nie ¿yczy,
Co naród wypracowa³
– „zjedli” politycy!
I zgodnie z przepisami
s¹ czyœci i ³adni,
Nam zaœ mówi¹ wprost w oczy,
¿eœmy niezaradni!
Niepotrzebna jest zatem
w tej¿e kwestii wrzawa,
Bo wszystko siê odbywa
w majestacie prawa!

Tarcza
Problem nam wyrasta nowy:
Tarczy antyrakietowej!
Jeden an drugiego warczy:
PiS chce, a Tusk nie chce tarczy…
Ja coœ lepszego polecê:
Niech nas Bóg ma w swej opiece!!!

Zagadka z odpowiedzi¹
Kto nas pogodzi w sposób skutecz-
ny?
S¹d Ostateczny!!!

Fryderyk Radoñ

Odgadniête wyrazy nale¿y wpisaæ do kolejnych kratek ³¹cz¹cych pola ozna-
czone odpowiednimi cyframi. Litery z pól dodatkowo oznaczonych kropk¹, od-
czytane rzêdami, utworz¹ ostateczne rozwi¹zanie.

Okreœlenia wyrazów:

Po obwodzie:
1-4) policyjne przeszu-

kanie,
4-7) gaz stosowany

w du¿ych ch³o-
dziarkach,

7-10) d z i e c i ê c e
³ó¿eczko na
biegunach,

10 -1)  pojazd wy-
cieczkowy

£ukowo:
1-4) oddalenie

od ukocha-
nych osób,

2-11) urz¹d muzu³-
m a ñ s k i e g o
w³adcy,

3- 6) elementy instalacji
hydraulicznej na sty-
ku rur,

5-8) w nim ga³ka oczna,
7-10) kobieta w szkole wojskowej,
9-12) pisze teksty kabaretowe.

Bogdan Witek

Litery z pól dodatkowo oznaczonych kropk¹, odczytane rzêdami od góry do
do³u utworz¹ rozwi¹zanie koñcowe zadania.

Okreœlenia wyrazów:
1-6) faworki
1-5) pó³ - cz³owiek, pó³ - robot
2) biblijna wie¿a pomiesza-

nia jêzyków
3) spêdzany czasem

na wczasach
4) p i a s k o w a

w œ r ó d
ciast

5) k o l o r
szkolne-
go mun-
durka

6) sproszko-
wany tytoñ
wywo³uj¹cy
kichanie

7) wœród insy-
gniów królew-
skich

8) waluta Indii
9) wiedza ksi¹¿ko-

wa
Bogdan Witek
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Zamiast niektórych okreœleñ poda-
no imiona polskich siatkarek, które
wywalczy³y dla Polski prawo startu  na
Olimpiadzie w Pekinie (do diagramu
nale¿y wpisaæ ich nazwiska)..  Litery z
pól ponumerowanych od 1 do 12
utworz¹ dodatkowe rozwi¹zanie.

Poziomo:
6) Anna ... .
7) Anna ... .
10) Karolina ... .
12) pi³ka zatrzepota³a w siatce bram-

ki.
13) Mariola ... .
15) b³yszczy na palcu mê¿atki.
17) jedna ze stron monety.
19) Maria ... .
22) polska pieœñ patriotyczna.
23) gatunek macierzanki bêd¹cy przy-

praw¹ do potraw.
24) Milena ... .

25) rasa psów d³ugow³osych.
26) Ma³gorzata ... .
27) oszklona rama na górnej czêœci in-

spektu.

Pionowo:
1) Milena ... .
2) taniec wirowy w tempie ¾.
3) suma w koœciele.
4)  zjazd saneczkarza.
5) polski herb szlachecki (skojarz

z Janem Onufrym Zag³ob¹).
7) twórca s³awi¹cy czyny, przyro-

dê, krainy.
8) Eleonora ... .
9) Katarzyna ... .

11) Katarzyna ... .
14) bryd¿owa odzywka zachêcaj¹ca do

wysokiej licytacji.
16) Agnieszka ... .
18) twarda tkanka otaczaj¹ca zêbinê.
19) kawiarnia, restauracja (potocznie).
20) imiê wykonawczyni piosenki „Ch³o-

piec z gitar¹”.
21) miêdzy piêtrem a parterem.

Leszek Grzywacz
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Zamiast niektórych okreœleñ poda-
no imiona polskich siatkarzy, którzy
wywalczyli dla Polski prawo startu na
Olimpiadzie w Pekinie do diagramu
nale¿y wpisaæ ich nazwiska). Litery z
pól ponumerowanych od 1 do 17
utworz¹ rozwi¹zanie.

Poziomo:
3)  Piotr ... .
7) lud germañski, który w III w. osie-

dli³ siê nad dolnym Dunajem i Mo-
rzem Czarnym.

8) by³e miasto wojewódzkie nad jezio-
rem P¹tnowskim i Gos³awskim.

9) Pawe³ ... .
11) kr¹g zaprzyjaŸnionych osób, zna-

jomi z towarzystwa.
12) £ukasz ... .
14) Daniel ... .
15) œmia³ek, zuch.
18) chroni ¿o³nierza na polu

walki.
19) pomaga proboszczowi

(z Marcinem , siat-

karzem).
21) stosowna pora.
24) wije siê po niej Piêkny Jaœ.
25) Piotr ... .
26) pomys³, koncepcja.
27) Sebastian ... .
28) sygna³ do uruchomienia akcji na

planie filmowym.

Pionowo:
1) wystrzeliwany z pistoletu, ar-

maty.
2) tytu³ dawnego naczelnika Ge-

nui, Wenecji.
3) interwa³ muzyczny wiêkszy od

oktawy.
4) Micha³ ... .
5) krakowski teatr Krzysztofa Jasiñ-

skiego (s³ynie z benefisów).
6) Krzysztof ... .
7) okres godowy kozic i danieli.
10) Krzysztof ... .

13) Mariusz ... .
16) Pawe³ ... .
17) jednostka wagowa wêgla.
19) droga prowadz¹ca na teren pose-

sji.
20) k³uj¹cy krzew owocowy.
22) drzazga za paznokciem.
23) filmowy lub spirytystyczny.
24) ojciec ¿ony lub mê¿a.

Leszek Grzywacz
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