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Jesień przywitała nas pięknym słońcem, jakby chciała zrekompensować niedostatki lata… Bociany emigrują, 
jabłka żegnają jabłonie - a my zapraszamy Państwa do złożenia wizyty wrześniowej „Dynowince”.

Odwiedźcie Burmistrza, „przepytajcie” kandydatów do parlamentu, zobaczcie, co słychać w Miejskiej Bi-
bliotece i MOK-u, w dynowskich szkołach na starcie w nowy rok szkolny, a na koniec – by się nieco rozerwać 
– wpadnijcie też na ostatnie strony z humorem i rozrywką. A na deser polecamy przepisy z jabłkiem w roli 
głównej nieodżałowanego Macieja Kuronia.

Miłej lektury!
Redaktorzy prowadzący –

Renata i Maciej Jurasińscy

Towarzystwo Przyjaciół Dy-
nowa przystąpiło do remontu 
zdewastowanej kapliczki w 
„Królewskim”. Jeszcze w tym 
roku zamierzamy odremon-
tować kapliczkę tzw. „Siwy 
Krzyż” przy ul. Piłsudskiego. 
Prace remontowe prowadzone są 
za wiedzą        i według wytycznych Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków Delegatury w Rzeszowie.

Remont kapliczki św. Jakuba przy ul. 3 Maja wymaga 
wcześniejszego wpisania do rejestru zabytków. Z chwilą 
wpisania będzie prowadzony pod nadzorem konserwatora 
zabytków.

W dniu 21.10.2011 r. przewidujemy zapowiadaną promo-
cję zbioru wierszy Macieja Jurasińskiego pt. „Życie do rymu”. 
Szczegóły spotkania autorskiego połączonego z występami 
artystycznymi ukażą się na oddzielnych ogłoszeniach.

W miesiącu październiku ukaże się już po raz trzeci 
kalendarz ścienny Towarzystwa pt. „Tamten Dynów”. W 
kalendarzu na rok 2012 zaprezentujemy stare fotografie 
z życia OSP i orkiestry dętej, teatru – jasełek, szopki no-
worocznej i przedwojenne pocztówki z Nozdrzca, Dąbrówki 
Starzeńskiej, Harty itp..

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz
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W niniejszym numerze „Dynowinki” chciałbym przedstawić Państwu in-
formacje dotyczące zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego, mającego 
na celu stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Miasta Dynów oraz 
Gminy Dynów. 

I.    Projekt pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej 
Dynów i Gminy Dynów poprzez utworzenie na ich terenie obiektów 
infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Jak już wcześniej wspomniałem 
Gmina Miejska Dynów zakończyła re-
alizację zadań ujętych w partnerskim 
projekcie pn.: „Poprawa atrakcyjności 
turystycznej Gminy Miejskiej Dynów 
i Gminy Dynów poprzez utworzenie na 
ich terenie obiektów infrastruktury tu-
rystycznej oraz renowację zabytków”. 

Sam pomysł realizacji projektu 
powstał w wyniku ciągle rosnącego 
zainteresowania turystyką pieszą i ro-
werową na naszym terenie, w związku 
z czym Gminy jeszcze na początku 
2009 roku przystąpiły do planowania 
przebiegu takiej trasy. 

Projekt swym zakresem obejmował 
stworzenie nowej trasy turystycznej 
(pieszo – rowerowej) wyposażonej 
w infrastrukturę turystyczną, przebie-
gającej zarówno przez tereny Miasta 
Dynów, jak i Gminy Dynów.

Zakres rzeczowy projektu zakładał 
realizację takich zadań, jak:

w Mieście Dynów:
wyposażenie ośrodka turystyczne-• 
go „Błękitny San”,
remont zabytkowej kapliczki • 
(obelisku) przy ul. Piłsudskiego 9 
w Dynowie,
budowa parkingu z wyznaczonymi • 
miejscami dla osób niepełnospraw-
nych przy ośrodku turystycznym 
„Błękitny San” wraz z odwod-
nieniem (kanalizacja deszczowa) 
o łącznej powierzchni parkingu 2 
817 m2 i liczbą utworzonych miejsc 
postojowych 110, w tym 4 dla osób 

niepełnosprawnych, 
remont zabytkowych torów – bocz-• 
nicy i rampy kolejki wąskotorowej 
na terenie ośrodka turystycznego 
„Błękitny San”,
zamontowanie kolektorów słonecz-• 
nych na budynku sanitariatów na 
polu namiotowym przy ośrodku 
turystycznym „Błękitny San”,
zagospodarowanie terenów nad • 
Sanem „Plaża na zakręcie Sanu”, 
w ramach którego wykonane 
zostały prace związane z utwo-
rzeniem 10 miejsc parkingowych 
utwardzonych kostką ażurową, 
wykonaniem drewnianej wiaty ze 
stołem i ławkami oraz małej archi-
tektury tj. ławki, kosze, stojaki na 
rowery, a także wykonanie boiska 
do siatkówki plażowej,
zagospodarowanie terenów „Plaża • 
nad Sanem przy kei”, polegało 
natomiast na wykonaniu scho-
dów terenowych prowadzących 
do kei i dojścia na plażę z kostki 
brukowej oraz małej architektury 
obejmującej kosz, stojak na rowery 
oraz tablicę informacyjno – pa-
miątkową,
wyznaczenie 5 punktów widoko-• 
wych wraz z ich zagospodarowa-
niem i budową infrastruktury 
towarzyszącej. Wszystkie wyzna-
czone punkty widokowe zloka-
lizowane są na terenie miasta, 
w tym trzy znajdują się przy ul. 
Bartkówka i wyposażone zostały 
w zadaszenia, ławki, stoły, ławo-

stoły, kosze na śmieci, stojaki na 
rowery oraz tablice informacyjno 
– pamiątkowe, a niektóre z nich 
posiadają wyznaczone miejsca 
ogniskowe (tj. punkt widokowy 
„Kaniowiec”, „Przy niebieskim 
szlaku” oraz „Krzemieniec”),
oznakowanie trasy turystycznej • 
– (strzałki – drogowskazy w gra-
nicach administracyjnych Dynowa 
obrazujące przebieg trasy tury-
stycznej oraz drogę do punktów 
widokowych),

w Gminie Dynów:
remont zabytkowej kaplicy w Dą-• 
brówce Starzeńskiej,
budowa ścieżek rowerowych i par-• 
kingów z oznakowaniem i wyposa-
żeniem tras rowerowych w Gminie 
Dynów.

Ponadto projekt zawierał działania, 
które realizowane były wspólnie przez 
Gminy Partnerskie. Było to:

w Mieście Dynów i Gminie Dy-
nów:

opracowanie projektu graficznego • 
tablic informacyjno – pamiątko-
wych, umieszczonych przy punk-
tach widokowych oraz pozostałych 
obiektach,
wydanie przewodnika po nowo-• 
powstałej trasie turystycznej, bie-
gnącej przez obszar Gminy Miej-
skiej Dynów i Gminy Dynów, 
zorganizowanie imprezy promują-• 
cej projekt, która miała miejsce 15 
lipca br. na terenie ośrodka tury-
stycznego „Błękitny San”, podczas 
której w specjalnie utworzonym 
punkcie informacji turystycznej 
udzielano informacji dotyczących 
przedmiotowego projektu, a także 
można było otrzymać przewodnik 
turystyczny opisujący przebieg no-
wej trasy turystycznej oraz walory 
turystyczne obydwu Gmin.

Na zakończenie chciałbym jeszcze 
wspomnieć, że koszt całkowity projektu 
wynosił 2 944 185,49 PLN, z czego 
kwota 2 442 516,50 PLN stanowiła 
85% dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na 
lata 2007 – 2013. Całkowite koszty 
poniesione przez Gminę Miejską Dy-
nów, obejmujące zakres przedmioto-
wego projektu na jej terenie to kwota 
1 826 935,55 PLN (w tym dofinanso-
wanie 1 546 380,69 PLN). 

Wszystkich mieszkańców Mia-
sta i Gminy Dynów, turystów 
odwiedzających nasze tereny 
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„Dynowinka” od początku istnienia stara się towarzyszyć polskiej demo-
kracji, tak jest i teraz… Przed zbliżającymi się wyborami proponujemy 
Państwu trzy wywiady z kandydatami do polskiego parlamentu, przed-
stawicielami dwóch głównych partii, które od kilku lat walczą o palmę 
pierwszeństwa na polskiej scenie politycznej. Materiały otrzymaliśmy od 
sztabów wyborczych.

oraz Czytelników „Dynowinki” 
zapraszam do korzystania z no-
wopowstałej infrastruktury tury-
stycznej.

Zwracam się również z prośbą 
o zachowanie czystości i poszanowanie 
nowej infrastruktury turystycznej oraz 
przestrzeganie warunków regulaminu, 

który zostanie umieszczony na każdym 
z punktów widokowych i zagospodaro-
wanych plażach. 

Chcę również podkreślić, iż powsta-
ła infrastruktura wybudowana została 
z myślą o mieszkańcach miasta i tu-
rystach odwiedzających nasze tereny, 
dlatego warto o nią zadbać i poszano-
wać, tak aby służyła wszystkim jak 

najdłużej. 
W następnym numerze „Dynowin-

ki” poinformuję Państwa o kolejnych 
inwestycjach podejmowanych przez 
Miasto.

Burmistrz Miasta Dynowa 
Zygmunt Frańczak

zdjęcia – Anna Baran

Polska jest jednym wielkim placem 
budowy

Rozmowa ze Zbigniewem Ry-
nasiewiczem – posłem Platformy 
Obywatelskiej z Podkarpacia, szefem 
Sejmowej Komisji Infrastruktury, prze-
wodniczącym podkarpackich struktur 
PO.

Mówi się, że gdyby nie Pan – szef 
Sejmowej Komisji Infrastruktury, 
w województwie podkarpackim nie 
budowałoby się autostrady A4.

Bez przesady. Jeden człowiek nie 
decyduje o inwestycji, której koszt wy-
nosi 10 miliardów złotych. 

Ale gdy jeszcze niedawno, bo 
raptem pięć lat temu, mówiło się 
o budowie autostrady A4, to naj-
więksi optymiści uważali, że suk-
cesem będzie, jeśli do roku 2015 do-
trze ona z Krakowa do Tarnowa.

Widocznie za mało było w nich 
optymizmu.

To oczywiście żart. A jak było 
naprawdę?

Po przejęciu rządów w 2007 roku 
strategią Platformy Obywatelskiej dla 
Polski, mówię to zwykłym językiem, 
a nie językiem dokumentu, stał się per-
manentny rozwój i jeszcze raz rozwój. 
A skoro rozwój, to jego fundamentem, co 
oczywiste, jest zbudowanie infrastruk-
tury. Przede wszystkim infrastruktury 
komunikacyjnej, bo pod tym względem 
Polska była bardzo zapóźniona także 
w stosunku do naszych najbliższych 
unijnych sąsiadów z południa. Efek-
tem tego zapóźnienia, czyli braku 
infrastruktury, było między innymi, 
o czym dziś mało kto pamięta, przegry-
wanie na rzecz Czech i Słowacji, także 
Węgier, bardzo cennych w kontekście 
rynku pracy i przemysłu nowoczesnych 
technologii, inwestycji koncernów moto-
ryzacyjnych. Taka sytuacja, stawiająca 
nas ze względu na brak infrastruktury 
na z góry przegranej pozycji, nie mogła 
trwać. Musieliśmy doprowadzić do 
zmiany.

Gdy Platforma przejęła władze 
został Pan szefem Sejmowej Komi-
sji Infrastruktury. Od razu lobbo-
wał Pan za tym, by autostrada A4 
prowadzona z zachodu na wschód 
nie kończyła się w Tarnowie, tyl-

ko na naszej wschodniej granicy, 
która jest wschodnią granicą Unii 
Europejskiej, a także granicą Pol-
ski i granicą województwa podkar-
packiego z Ukrainą?

To oczywiste. Argumentowałem, 
że budowania autostrady z końcowym 
przystankiem w Tarnowie to bezsens, 
skoro 150 kilometrów dalej jest wschod-
nia granicy Unii Europejskiej, a A4 była 
na liście Transeuropejskiej Sieci Trans-
portowej Unii Europejskiej. Argumen-
tów była dużo, między innymi i taki, 
że zakończenie autostrady w Tarnowie 
z góry skazuje Podkarpacie i Rzeszów 
na opóźnienie w rozwoju, bo przecież 
każdy inwestor, którego się namawiało, 
by u nas inwestował, patrzył na mapę 
i pierwsze, co mówił, to że nie ma do nas 
jak dojechać, bo nie ma autostrady. Nie 
ukrywam natomiast, że bardzo mi zale-
żało, by A4 była finansowana z budżetu 
Unii na lata 2007-2013.

Dlaczego?
Ponieważ inwestycje finansowane 

przez Unię nie mogą przez 5 lat prowa-
dzić działalności komercyjnej, a to po 
prosu oznacza, że przez 5 lat po oddaniu 
do użytku autostrady będziemy po niej 
jeździć za darmo. Równoległa do naszej 
autostrada A2, będzie od Warszawy do 
wschodniej granicy Polski budowana 
już w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego, a to oznacza, że po jej 



Nr  9/192 7DYNOWINKA

uruchomieniu od razu będzie płatna. 
Kilka dni temu rozpoczęła się 

kampania wyborcza. Platforma 
Obywatelska wystartowała w niej 
z hasłem „Polska w budowie” i to 
hasło natychmiast wywołało sko-
masowany atak opozycji.

Dziwi się Pan? Za naszych rządów 
cała Polska jest jednym wielkim pla-
cem budowy. Wielu z tych inwestycji 
zwykły śmiertelnik nie widzi, bo tak, 
jak autostrada, są one budowane poza 
zasięgiem jego wzroku, w szczerym 
polu, na peryferiach miast. Za naszych 
rządów rozpoczęły się wielkie remon-
ty linii kolejowych, budowanie sieci 
szerokopasmowego Internetu, także 
stadionów na Euro 2012. Pamięta pan, 
kiedy pierwszy raz media, szczególnie 
telewizja, pokazały, że stadiony jednak 
się buduje?

Gdy wykonawca spartaczył 
schody na Stadionie Narodowym.

No właśnie. Media dopiero wtedy 
zauważają, że w Polsce coś się buduje, 
gdy na tej budowie jest jakiś wypadek 
albo fuszerka. Udostępnieniu publicz-
ności naprawdę pięknego stadionu na 
Euro 2012 w Gdańsku poświęcono w te-
lewizyjnych serwisach informacyjnych 
co najwyżej półminutowe wzmianki. 
Ale o spartaczeniu schodów lamento-
wano kilka dni. Tak samo się nie widzi 
budowy autostrad. Dopiero, gdy jakiś 
wykonawca coś spartaczy i termin 
oddania autostrady do użytku staje 
się zagrożony, autostrada pojawia się 
w mediach.

Wierzy Pan, że podkarpackim 
odcinkiem autostrady A4 da się 
pojechać na mecze mistrzostw Eu-
ropy na Ukrainę?

Odpowiem pytaniem – dla kogo 
budujemy tę autostradę? Dla siebie 
i kilku naszych następnych pokoleń, 
czy dla kilkudziesięciu tysięcy kibi-
ców, którzy, w co za bardzo nie wierzę, 
przejadą się nią na mecze do Lwowa, 
może Kijowa?

Dlaczego Pan w to nie wierzy?
Ponieważ samoloty czarterowe 

są szybsze i tańsze. Uważam więc, 
że budujemy tę autostradę dla nas 
i dla następnych pokoleń, by służyła 
rozwojowi naszego regionu. I dlatego 
dla mnie najważniejsza jest jej jakość. 
Ubiegłoroczna powódź i tegoroczny 
„lipcopad” poważnie zagroziły reżimom 
technologicznym przy jej budowie. Ale 
może damy już spokój autostradzie – 
jest budowana, są na nią pieniądze i nic 
już nie powstrzyma tej inwestycji.

Podobnie jak remontu linii kole-
jowej Kraków-Rzeszów-Przemyśl?

Też. Jest remontowana zgodnie 
z harmonogramem, w 2014 roku będzie-
my nią jeździć do Krakowa z prędkością 
160 kilometrów na godzinę, czyli podróż 
będzie trwała godzinę z niewielkim 

„haczykiem”. Ale o tym się prawie nie 
mówi, natomiast cały czas słyszę, że 
pociągi jeżdżą coraz dłużej. Jeśli na wie-
lu newralgicznych liniach kolejowych 
w Polsce trwają ich remonty, a linii nie 
wyłącza się z eksploatacji, to przecież 
jest rzeczą zrozumiałą, że pociągi musza 
jeździć wolniej.

Nie zaskoczył Pana atak opozy-
cji na hasło wyborcze Platformy?

Nie. Widać w nim z trudem ukry-
waną wściekłość, że Platforma może 
się poszczycić swoimi dokonaniami 
w modernizowaniu Polski. A skoro nic 
albo niewiele zrobiło się w tej kwestii, 
gdy samemu miało się władzę i rządziło, 
to rzecz zrozumiała, że opozycja będzie 
robiła wszystko, by nasze dokonania 
zdezawuować. Bo to, co my robimy, 
wykazuje bezradność i miałkość po-
przednich rządów.

Elżbieta Bieńkowską – szefowa 
Ministerstwa Rozwoju Regionalne-
go, którą zaprosił Pan do Rzeszowa 
kilka tygodni temu na spotkanie 
z samorządowcami Podkarpacia, 
powiedziała, że pieniądze z budże-
tu Unii na lata 2007-2013 praktycz-
nie już się wyczerpały, zostały tylko 
pewne oszczędności, z których być 
może otrzyma pieniądze Krosno 
na budowę swojej obwodnicy. Co 
nas czeka w budżecie Unii na lata 
2014-2020?

Wtedy będziemy mieć już autostra-
dę, nowoczesny terminal na lotnisku 
w Jasionce, sieć szerokopasmowego 
internetu, zbliżający się do końca re-
mont linii kolejowej Kraków-Rzeszów-
Przemyśl. Będziemy już więc mieli 
solidne fundamenty pod dalszy rozwój 
regionu.

Jak według Pana powinien ten 
rozwój przebiegać?

Ja uważam, że trzeba inwestować 
w Rzeszów, aby był lokomotywą rozwoju 
całego regionu. Ale nie tylko w Rzeszów. 
Jego partnerami w tym rozwoju muszą 
być byłe miasta wojewódzkie – Krosno, 
Przemyśl, Tarnobrzeg, ale także Mielec 
i Stalowa Wola. Jeśli przestudiujemy 
dane statystyczne dotyczące produkcji 
sprzedanej podkarpackiego przemysłu, 
to się okazuje, że bazą gospodarczą Pod-
karpacia, poza Rzeszowem oczywiście, 
jest półksiężyc, który tworzą powiaty: 
krośnieński, jasielski, dębicki, mielecki, 
tarnobrzeski i stalowowolski. Te same 
dane ukazują, że powiat mielecki, a de 
facto Mielec ze swoją specjalną strefą 
ekonomiczna, to najmocniejszy gospo-
darczo ośrodek naszego województwa. 
Pod względem wartości produkcji 
sprzedanej przemysłu powiat mielecki 
jeszcze w roku 2010 wyprzedzał Rze-
szów i powiat rzeszowski. I pomyśleć, 
że jeszcze kilkanaście lat temu Mielec 
i cały powiat, ze względu na przesta-
rzałą monokulturę jego przemysłu, 

skazywano na gospodarczą śmierć.
Okazuje się także, jak jedna 

mądra decyzja – o utworzeniu 
strefy ekonomicznej, może w ciągu 
kilkunastu lat zmienić sytuację go-
spodarczą wcale niemałego miasta 
i regionu. 

- I decyzja, i profesjonalna kadra, 
która tę decyzję wciela w życie. Tego 
wszyscy możemy Mielcowi pozazdro-
ścić. Ale to także wskazówka, co jest 
dźwignią rozwoju. Są nią strefy techno-
logiczne, które musimy rozwijać wszę-
dzie, gdzie się tylko da. W całej Europie 
takie strefy się sprawdzają. Musimy 
mieć wizję i być w jej realizowaniu 
konsekwentni. Mielec był kilkanaście 
lat temu skazywany na zagładę, a te-
raz kwitnie. WSK Rzeszów podobnie, 
ale jej dyrektor, Marek Darecki, miał 
wizję „Doliny Lotniczej”, z której to 
wizji sobie swego czasu pokpiwano. 
Dzięki konsekwencji i niezłomnemu 
lobbingowi dyrektora Dareckiego na 
rzecz Doliny Lotniczej mamy dziś w re-
gionie już kilkadziesiąt firm z tej branży 
i świetne perspektywy rozwojowe z nią 
związane.

Uciekł Pan od pytania, co nas 
czeka w budżecie unijnym na lata 
2014-2020.

Nie uciekłem, tylko, jak mówi mój 
znajomy, „udałem się na daleką dy-
gresję”. No więc w tym budżecie będą 
nadal bardzo duże środki na rozwój re-
gionalny, na pewno utrzymany zostanie 
program Rozwój Polski Wschodniej. Co 
za tym idzie nadal będziemy mieć pie-
niądze na rozwój, w tym na dziedziny, 
o których dotychczas nie mówiłem, czyli 
na naukę i badania. W latach 2007-
2013 podkarpackie uczelnie otrzymały 
w sumie kilkaset milionów złotych, roz-
wijały się i rozwijają w błyskawicznym 
tempie. Przed nimi rzecz najważniejsza 
– efektywne powiązanie badań nauko-
wych i ich efektów z przemysłem. 

Rzeszów, jak Pan mówi - loko-
motywa rozwoju regionu, będzie 
miał trzy węzły autostradowe, 
nowoczesny terminal na lotnisku, 
szybką linię kolejową, czyli wszyst-
kie warunki ku temu, by ludzie 
z Polski i ze świata mogli do nas 
przyjeżdżać. Rzecz w tym, by chcie-
li. Przydałby się człowiek…

… z wizją stworzenia z Rzeszowa 
prężnego ośrodka kultury. To miał pan 
na myśli?

Tak. 
Ja też o tym myślę. O Wrocławiu, 

Gdyni jest głośno nie dlatego, że mają 
strefy ekonomiczne, prężny i nowo-
czesny przemysł. Jest głośno z racji 
wysokiego poziomu życia kulturalnego. 
Tego nam brakuje. Ale mam nadzieję, 
że skoro mamy ludzi z wizją w branżach 
przemysłowych, znajdzie się ktoś taki 
także w sferze kultury.  
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Stawiamy na rozwój
O rozwoju Podkarpacia i pracy 

w ministerstwie ze Zdzisławem 
Gawlikiem – wiceministrem Skarbu 
Państwa i kandydatem Platformy 
Obywatelskiej do Senatu - rozmawiał 
Patryk ZNAIŃSKI 

Gdy po latach pracy na Podkar-
paciu, patrzy Pan teraz na region 
z perspektywy stolicy, widzi Pan 
dla Rzeszowa szanse, by stał się 
metropolią?

Oczywiście. To jest poza wszelką 
dyskusją. Podkarpacie ma ogromny 
potencjał rozwojowy. To region z przy-
szłością. Mam dziś możliwość oglądu sy-
tuacji zarówno na poziomie krajowym, 
jak i regionalnym. Trzy dni pracuję 
Warszawie, trzy w Rzeszowie i jeden 
w Lublinie. Dzięki temu wiem, czego 
możemy się spodziewać po decyzjach 
centralnych i jaki możemy mieć na nie 
wpływ. Jako wykładowca akademicki 
spotykam się z młodymi ludźmi z Pod-
karpacia i Lubelszczyzny, znam więc 
aspiracje młodego pokolenia. Wszystko 
razem sprawia, że mam swoją wizję 
rozwoju naszego regionu.

Co jest w tej wizji najważniej-
sze?

Przede wszystkim skomunikowanie 
Podkarpacia z innymi regionami Pol-
ski, z Europą i światem. Trwa bardzo 
dynamiczna rozbudowa lotniska w Ja-
sionce, budowa autostrady, i wreszcie 
modernizacja linii kolejowej Kraków 
– Rzeszów – Przemyśl. Ta ostatnia, 
najmniej znana inwestycja sprawi, 
że z Rzeszowa do Krakowa będziemy 
mogli jeździć z prędkością do 160 km/h, 
a do Przemyśla 120 km/h. Wielu pewnie 
będzie miało dylemat, czy przejechać 
się autostradą, czy wygodniej będzie 
pociągiem.

Podkarpacie w budowie?
Budując Polskę, budujemy także 

Podkarpacie.Ale naszego otwarcia na 
Polskę, Europę i świat korzystamy 
dziś zaledwie w 1/3. Cel osiągniemy 
w 2014 roku.

Ma Pan na myśli lotnisko w Ja-
sionce?

Tak. Trzy tygodnie temu zakoń-
czyła się budowa 7 hektarów płyty 
postojowej, której część służy zimą do 
odmrażania samolotów, trwa budowa 
nowoczesnego terminala. Już dziś 
z Jasionki można polecieć we wszystkie 
zakątki świata dzięki bezpośrednim po-
łączeniom z największym europejskim 
portem lotniczym we Frankfurcie nad 
Menem. Lotnisko nabiera dla regionu 
szczególnego znaczenia, bo w perspek-

tywie 2030 roku skala przewozów to-
warów transportem lotniczym wzrośnie 
w UE o 370%. To czynnik, który będzie 
decydował o rozwoju regionu. 

Ale czy zakończenie tych trzech, 
kosztujących miliardy złotych, 
inwestycji, uczyni z Rzeszowa 
metropolię?

I tu przechodzimy do sedna sprawy.
Gdy, dla regionu zakończy się „okres 
betonu i asfaltu”, Rzeszów będzie miał 
wszelkie warunki ku temu, aby stać się, 
„regionotwórczy”. Nie przez dekrety, 
a przez działanie. 

Podziela Pan opinię, że wy-
znacznikiem prowincji nie jest 
odległość od stolicy, lecz poziom 
życia intelektualnego, kulturalne-
go i naukowego danego ośrodka?

Absolutnie tak. Dodałbym jeszcze 
do tego przemysł innowacyjnych, no-
woczesnych technologii, centra finan-
sowe, obliczeniowe, administracyjne, 
przemysł i usługi oparte na kapitale 
ludzkim. To poziom wykształcenia, 
wiedzy i kwalifikacji mieszkańców 
Podkarpacia jest kluczem do rozwoju 
gospodarczego. Tylko w ten sposób 
zatrzymamy na Podkarpaciu młodych 
ludzi. Ale, jak już powiedziałem – tego 
się nie da zadekretować. Można to 
osiągnąć jedynie przez działanie. Gdy 
zmiany zaczną przynosić efekty, wów-
czas Rzeszów stanie się metropolią, 
na czym skorzystają także pobliskie 
miasta: Łańcut, Sędziszów, Ropczyce, 
Kolbuszowa, Leżajsk, Strzyżów i Dy-
nów. Z czasem wpływy metropolii będą 
sięgać dalej.Ale to Rzeszów musi stać 
się lokomotywą regionu.

Nie da się statusu metropolii 
uzyskać przez powiększanie tery-
torium Rzeszowa?

A co ma przyłączenie kilku hek-
tarów do potencjału intelektualnego, 
kulturalnego, naukowego? Poprzez 
Rzeszów można budować wizerunek 
całego regionu, ale trzeba mieć wizję 
i działać. 

A co inni stawiają na pierwszym 
miejscu?

Przede wszystkim tworzą warunki 
dla przemysłu innowacyjnych techno-
logii. Mają także pomysły na wyda-
rzenia kulturalne, które przyciągają 
turystów.

Rzeszów przez ostatnich kilka-
naście lat nie przyciągnął ani jed-
nej firmy z branży nowoczesnych 
technologii. Chyba zresztą z żadnej 
branży.

Chlubnym wyjątkiem, szkoda że 
nielicznym, są przedsiębiorstwa z bran-
ży lotniczej. Bo ciągle jeszcze do wielu 

ludzi na decyzyjnych stanowiskach 
nie trafia, że narzędzia przyciągania 
biznesu są w samorządach, a nie 
w Warszawie. Wystarczy popatrzeć 
na Wrocław, Gdynię, Gdańsk, miasta 
na Śląsku. Tam nikt nie ogląda się na 
Warszawę. U nas warto się udać po 
nauki do Mariusza Błędowskiego ze 
specjalnej Strefy Ekonomicznej w Miel-
cu. Ostatnio ściągnął do strefy dwie 
firmy supernowoczesnych technologii, 
które pierwotnie planowały budować 
swoje fabryki gdzie indziej. On potrafi 
rozmawiać, przekonywać, oferować. 
To menadżer i lobbysta Mielca naj-
wyższej klasy. Trzeba pamiętać, że 
o środki pomocowe z Unii Europejskiej 
dla samorządów będzie coraz trudniej 
i miasta, także Rzeszów, będą musiały 
zarabiać na siebie.

Na kwiatki, rabatki, świąteczne 
iluminacje?

Także na to, bo wpływa to na po-
strzeganie miasta, i trudno byłoby obec-
nie wyobrazić sobie Rzeszów bez tych 
efektów. Ale miasto ma wpływy z po-
datków. A największe podatki płacą, ci 
którzy dużo produkują i dużo zarabiają. 
Intencją działania rządu, w którym 
pracuję jest wzmocnienie pozycji i roli 
lokalnego samorządu. W tym celu m.in. 
przygotowaliśmy przepisy, których 
jestem współautorem, umożliwiające 
komunalizację akcji/udziałów będących 
w dyspozycji Skarbu Państwa. Mogę 
w tym zakresie mówić o moim wkła-
dzie w przygotowanie narzędzi, które 
dają szansę na pomnażanie majątków 
polskich samorządów.

Jak z tych możliwości korzysta-
ją samorządy Podkarpacia?

W różnym stopniu. Pozytywnym 
przykładem jest gmina Miasto Łańcut, 
która w grudniu 2009 roku przejęła 
ciepłownię, czy Związek Komunalny 
Gmin Podkarpackich, który przejął 
PKS Rzeszów. 

Jest Pan znany jako człowiek, 
który wygrał z Eureko.

To właśnie ta sprawa, spór wytoczo-
ny Polsce przez Eureko B.V. w związku 
ze sprzedażą tej spółce w 1999 roku 
akcji PZU S.A, spowodowała, że dziś 
pracuję w Ministerstwie Skarbu. Mimo 
świadomościniekorzystnego dla nas 
rozstrzygnięcia Trybunału Arbitrażo-
wego z 2005 uznałem, że moja wiedza 
i umiejętności mogą się przydać. Wów-
czas jednak nie znałem skali problemu. 
Na biurku zastałem pismo Eureko B.V. 
z 2007 r. wnoszące o odszkodowanie od 
Skarbu Państwa w wysokości 35, 6 mld 
zł plus odsetki. Doradcy, twierdzili, że 
sukcesem będzie zbicie odszkodowa-
nia o 50 %. Tymczasem z zespołem 
powołanym do rozwiązania sprawy 1 
października 2009 roku doprowadziłem 
do zawarcia ugody, i w konsekwencji 
minimalizacji odszkodowania i wyjścia 
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Eureko ze spółki. Skarb Państwa od-
zyskał faktyczną władzę w PZU S.A., 
a miliardy złotych zostały w naszym 
budżecie.

Eureko, prawo ułatwiające 
samorządom przejmowanie ma-
jątku państwowego, to nie jedyne 
sukcesy…

Równie dumny jestem z ugody 
w bardzo złożonym sporze, jaki Skar-
bowi Państwa wytoczyły z jednej strony 
Vivendi S.A. a z drugiej Deutsche Tele-
kom AG. Wydarzenie to uchroniło nas 
przed koniecznością wypłaty odszkodo-
wania, porównywalnego z tym żądanym 
przez Eureko, a ostateczniedało Polsce 
korzyści w kwocie niemal 400 ml zł. 
Ta sprawę miała również swoją „długą 
brodę”, korzeniami sięgała 1991 roku. 
Za zadanie postawiłem sobie także po-
prawę prawa w kierunku wzmocnienia 
pozycji Skarbu Państwa i poprawęm.in. 
bezpieczeństwa energetycznego kraju. 
I to się udało.

ZDZISŁAW GAWLIK
prawnik, specjalista z zakresu 

prawa prywatnego, profesor i wy-
kładowca akademicki 

Od urodzenia związany z Pod-
karpaciem. W Rzeszowie ukoń-
czył studia, tu mieszka i pracuje. 
Od 27 lat jest wykładowcą akademic-
kim, na Uniwersytecie Rzeszowskim 
(1983-2004), w Wyższej Szkole Pra-
wa i Administracji w Rzeszowie (od 
1995) oraz Uniwersytecie Marii Cu-
rie-Skłodowskiej w Lublinie (od 2007). 
Od 20 lat dba o rozwój regionu, jako 
główny specjalista, następnie dy-
rektor Delegatury Ministra Skar-
bu Państwa w Rzeszowie, dziś jako 
Wiceminister Skarbu Państwa. 
Autor książek i ponad 60 artykułów. 
Prywatnie mąż i ojciec: Joanny (19 lat), 
Tomka (16 lat) i Oli (3 lata). Pasjonat 
historii i narciarstwa. Kandydat Plat-
formy Obywatelskiej do Senatu z Rze-
szowa oraz powiatów: rzeszowskiego 
i łańcuckiego.  www.zdzislawgawlik.
com.pl

Rozmowa ze Stanisławem Ożo-
giem, ekspertem w dziedzinie finan-
sów publicznych i samorządu teryto-
rialnego, posłem na Sejm RP V i VI 
kadencji, wice–przewodniczącym Ko-
misji Finansów Publicznych w latach 
2005-2007, autorem lub współautorem 
prawie wszystkich poprawek, wprowa-
dzonych do budżetu państwa w 2006 
i 2007 roku, dzięki którym Podkarpacie 
uzyskało pieniądze na inwestycje.

Udzielając wywiadu w 2007 
roku, tuż po wyborach parla-
mentarnych, jako wice-prze-
wodniczący Komisji Finansów 
Publicznych informował Pan 
społeczeństwo, że Prawo i Spra-
wiedliwość przekazuje Platfor-
mie Obywatelskiej kraj w bar-
dzo dobrej kondycji finansowej  
i gospodarczej, co potwierdzały 
wskaźniki ekonomiczne. Jedno-
cześnie był Pan pełen troski o to,  
co stanie się z Polską pod rządami 
PO. Było dużo obaw, że Platforma 
zepsuje to, co PiS udało się zbudo-
wać. Co wydarzyło się w ciągu tych 
czterech lat?

Paliwo w porównaniu z 2007 ro-
kiem jest droższe o 72%, energia o 67%, 
a wdrażanie pakietu klimatycznego 
spowoduje kolejny wzrost cen energii 
do 40%. Cena węgla wzrośnie o ponad 
50 – 60 %. Za chleb trzeba zapłacić 
2.30 zł, a za rządów PiS kosztował 1, 
65 zł. O ile wzrosła w tym okresie płaca 
i emerytury? Każdy, kto musi przeżyć 

Ambitnie o Podkarpaciu
w tych realiach, zna odpowiedź na to 
pytanie. Takie są różnice. Tutaj można 
by jeszcze wymienić wzrost cen o 100 
% - 200% środków produkcji, mówię 
o nawozach, środkach ochrony roślin. 
Jest wiele przykładów na to, że obecnie 
„nie żyje się lepiej”. 

Cztery lata temu był Pan 
dumny z osiągnięć, Podkarpa-
cie odrabiało zaległości wzglę-
dem Polski centralnej. Ciężka 
praca w Komisji Finansów Pu-
blicznych przyniosła zamierzone 
efekty, wielokrotnie podkreślał 
Pan, że w Sektorowym Progra-
mie Operacyjnym Infrastruktura  
i Środowisko dla Podkarpacia 
udało się pozyskać aż 12% środków 
przypadających na obszar całego 
kraju. W planach była budowa 
zbiornika wodnego Kąty-Mysco-
wa, autostrada, drogi ekspresowe, 
szybka kolej Rzeszów-Warszawa. 
Dlaczego te inwestycje nie zostały 
zrealizowane? 

1 lutego 2008 roku większość 
z zaplanowanych inwestycji została 
wykreślona przez rząd Platformy 
Obywatelskiej, zaś środki finansowe 
zarezerwowane na realizację tych 
przedsięwzięć przerzucono na inwesty-
cje zlokalizowane w zachodniej części 
Polski. Oczywiście sprzeciwiałem się 
takiemu niesprawiedliwemu podziało-
wi pieniędzy, wielokrotnie apelowałem 
z mównicy sejmowej do rządu o równe 
traktowanie Podkarpacia, te wypo-
wiedzi znajdują się na mojej stronie 

internetowej. Niestety, ku mojemu za-
skoczeniu posłowie PO wywodzący się 
z tego regionu głosowali za odebraniem 
pieniędzy Podkarpaciu. 

Gdyby PiS nie przerwał kaden-
cji, w jakim Podkarpaciu żyliby-
śmy dzisiaj? 

Na pewno w dostatnim i bezpiecz-
nym. Mieszkańcy mogliby spać spokoj-
nie, bez obawy o to, że woda zabierze 
ich dobytek. Zabiegałem o budowę 
zbiornika wodnego Kąty-Myscowa, 
o budowę, modernizację i poprawę 
stanu technicznego urządzeń przeciw-
powodziowych na obszarze chronionym 
pow. mieleckiego oraz pow. Tarnobrze-
skiego, także o poprawę bezpieczeń-
stwa przeciwpowodziowego w zlewni 
rzeki Wisłok i Wisłoki, oraz w zlewni 
rzeki San. Były ogromne szanse na 
uruchomienie szybkiego połączenia 
Rzeszowa z Warszawą, skomuniko-
wania Podkarpacia z resztą Polski 
za pomocą sieci nowoczesnych dróg 
ekspresowych i autostrady. Realizacja 
tych zamierzeń z pewnością poprawi-
łaby komfort życia na Podkarpaciu 
i zachęciła inwestorów, do budowania 
zakładów i stworzenia nowych miejsc 
pracy. Niestety, jak mówiłem wcze-
śniej, rząd Platformy Obywatelskiej 
wykreślił większość inwestycji przygo-
towywanych w latach 2005-2007. 

Platforma Obywatelska wystar-
towała pod hasłem wyborczym 
„Budujemy Polskę”, czy w taki spo-
sób można cokolwiek zbudować? 

W taki sposób doprowadza się do 
demontażu Polski i nie ma tutaj mowy 
o budowie Polski, ponieważ nie są po-
dejmowane żadne działania w zakresie 
przeprowadzenia reformy finansów 
publicznych, czy też uproszczenia pro-
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cedury rejestracji nowych podmiotów 
gospodarczych. W ciągu ostatnich czte-
rech lat zwiększył się rekordowo dług 
publiczny i deficyt budżetu państwa. 
W 2007 roku deficyt budżetu państwa 
wynosił 1,8 % PKB (Produkt Krajowy 
Brutto), w ubiegłym roku wyniósł 7, 
9 % PKB. Dług publiczny zwiększył 
się więcej niż dwukrotnie, zadłużenie 
sektora samorządu terytorialnego 
z 24 miliardów zł na koniec 2007 
roku zwiększyło się do 55 miliardów 
na koniec 2010 roku. Samorządy 
zgodnie z zapisem ustawy o finansach 
publicznych, kredyty pożyczki, czy 
emitowane obligacje mogą przeznaczyć 
na wydatki majątkowe i tak robią. 
Natomiast w przypadku długu sektora 
państwowego to jedynie około 5% tego 
długu jest przeznaczane na wydatki 
majątkowe, natomiast 95 % idzie na 
konsumpcję. Nikt Polsce tego długu 
nie podaruje, bez reformy finansów pu-
blicznych kraj może znaleźć się bardzo 
szybko w sytuacji Grecji, czy Irlandii. 
Musi zmienić się polityka rządu, ale 
żeby polityka rządu mogła się zmienić, 
to konieczna będzie zmiana rządu. 

Jaki jest stan polskiej gospo-
darki? 

Bez reformy finansów publicznych, 
bez zreformowanego systemu uchwa-
lania budżetu państwa, bez szeroko 
pojętej reformy gospodarki Polska nie 
ma szans, aby wrócić na drogę szyb-
kiego rozwoju gospodarczego. Zakła-
dany rozwój gospodarczy w prognozie 
finansowej długoletniej tego rządu jest 
dalece niewystarczający, ażeby można 
było mówić o tworzeniu nowych miejsc 
pracy i likwidacji bezrobocia. Rozwój 
gospodarczy możemy planować przy 
wzroście produktu krajowego brut-
to na poziomie 6%, przypomnę, że 
w latach 2006 – 2007 było to ponad 
6%. Natomiast przy wzroście PKB do 
3,5%, jaki jest zakładany przez obecny 
rząd, nie możemy mówić o wzroście 
gospodarczym, gwarantującym rozwój. 
Nie do zaakceptowania jest również 
sytuacja, że podatki płacone są tylko 
przez najuboższych, rencistów, eme-
rytów, nauczycieli i budżetówkę, bez 
uszczelnienia systemu podatkowego, 
eliminacji szarej strefy państwo pol-
skie nadal będzie miało problemy 
finansowe. Zdaniem ekspertów szara 
strefa poprzez swoje funkcjonowanie 
ogranicza dochody budżetu państwa 
na poziomie w wysokości rocznego 
deficytu budżetu państwa. Stanowi to 
obraz systemu podatkowego, czy też 
skuteczności aparatu finansowego.

Drożyzna i rosnące bezrobo-
cie przyczyniają się do ubożenia 
Polaków, ale rząd nie reaguje. 
Dlaczego?

Progi dochodowe w przypadku róż-
nego rodzaju świadczeń społecznych 

są utrzymane od 2006 roku na tym 
samym poziomie i to powoduje, że 
coraz mniej ludzi jest objętych opieką 
społeczną czy zasiłkami i ten stopień 
ubóstwa przez to rośnie gwałtownie. 
Rośnie również wskaźnik bezrobocia 
rejestrowanego. Pamiętajmy, że przez 
dwa lata rządu PIS powstało około 
1 mln 300 tys. nowych miejsc pracy. 
Natomiast w tej chwili rząd PO chwali 
się tym, że w przeciągu czterech lat 
stworzył około 700 tys. nowych miejsc 
pracy. Trzeba tu podkreślić, że wskaź-
nik bezrobocia jest stosunkowo niski, 
bo tysiące młodych ludzi wyjechało 
zagranicę. Gdyby wziąć pod uwagę 
bezrobocie ukryte, to te wskaźniki 
byłyby o wiele mniej korzystne niż 
przestawiają je na potrzeby kampanii 
wyborczej marketingowcy PO. 

Czy rząd może pomóc lu -
dziom? 

Wszystkie mechanizmy są w rękach 
rządu, np. akcyza. Nie można wierzyć 
w to, że niewidzialna ręka wolnego 
rynku załatwi wszystko. Dla rządu 
może to jest bardzo wygodny sposób 
myślenia i postępowania. Natomiast 
na dłuższą metę nie do zaakceptowania 
dla obywateli, dlatego ta sfera ubóstwa 
po prostu wzrasta. 

Co w Polsce musi się zmienić, 
aby sytuacja uległa poprawie? 

Nie możemy mówić o wspólnej 
polityce energetycznej, gdyż gaz prze-
kazywany tą samą rurą we Francji 
czy w Niemczech jest o 30 % tańszy 
od gazu, który czerpią Polacy. Obser-
wujemy blokadę portu Świnoujście, 
ponieważ budowana jest rura NORD 
STREAM. Nie istnieje wspólna polity-
ka rolna, bo ceny, np. owoców miękkich 
przywożonych do UE są dumpingowe, 
przez to w krajach Europy Zachodniej 
wyeliminowano z rynku polskie owoce. 
Współpraca ze wschodem nie przynosi 
korzyści Polsce, polityka uległości nie-
wiele daje, bo rynki wschodnie są dla 
nas zamykane.Bez uporządkowania 
sytuacji w naszym kraju nie możemy 
planować rozwoju gospodarczego. 

Czy to są największe wyzwania 
stojące przed Polską i Podkarpa-
ciem? 

Tak, to są największe wyzwania 
stojącą przed Polską i Podkarpaciem 
wyłącznie w sferze gospodarki, nato-
miast nie zapominajmy o edukacji. 
Nie możemy zgodzić się na to, że nasze 
dzieci w podstawówce nie będą uczyły 
się historii, a w gimnazjum będzie tyl-
ko jedna lekcja tego przedmiotu w ty-
godniu. Natomiast w imię poprawności 
europejskiej podręczniki do historii 
będą opowiadać o konkretnych zdarze-
niach, nie przedstawiając faktów. Nie 
możemy dopuścić do utraty tożsamo-
ści narodowej przez młode pokolenia 
Polaków. Musimy zadbać o szeroką 

pojętą edukacje i naukę. Bez nowych 
technologii nie będzie postępu, nato-
miast nowe technologie to konieczność 
zwiększenia nakładów finansowych na 
edukację i naukę. Polska będzie się 
rozwijała dopiero wówczas, gdy społe-
czeństwo otrzyma dostęp do edukacji 
na poziomie europejskim, sprawnie 
działającą opiekę zdrowotną i opiekę 
społeczną. 

Służba zdrowia jest w Polsce 
tematem, o którym rozmawia się 
rzadko bądź wcale. Czy podziela 
Pan ten pogląd?

Nie możemy zgodzić się na ucieczkę 
rządu od obowiązku zabezpieczenia 
zdrowotnego swoich obywateli, co 
zagwarantowane jest w konstytucji. 
Prywatyzacja wszystkich placówek 
służby zdrowia - a do tego przyjętymi 
ustawami Platforma Obywatelska 
zmierza, nie jest rozwiązaniem proble-
mu. Zbyt mało środków finansowych 
w systemie powoduje, że do poradni 
specjalistycznych, onkologicznych, czy 
kardiologicznych kolejki są paromie-
sięczne. Nie może dochodzić do takich 
sytuacji, że do szpitala na poszczególne 
oddziały nie są przyjmowani chorzy 
ludzie tylko ze względu na ograniczone 
środki finansowe. Szczególnie dotyczy 
to Podkarpacia, gdzie za tzw. nad wy-
konanie szpitale i inne placówki służby 
zdrowia nie mają zapłacone za ostatnie 
trzy lata. Musimy również zadbać 
o sferę opieki społecznej. Nie możemy 
akceptować faktu, że w domach opieki 
społecznej nie ma pieniędzy na zabez-
pieczenie medyczne, np. pielęgniarki, 
a z tymi problemami borykają się 
samorządy, gdyż otrzymują zbyt mało 
środków finansowych na te zadania. 
Ustawa o dochodach jednostek sa-
morządu terytorialnego nie pozwala 
samorządom realizować zadań zleco-
nych przez administrację rządową. Ta 
sytuacja musi ulec zmianie.

Gdyby Prawo i Sprawiedliwość 
odzyskało władzę, co zmieniłoby 
się na Podkarpaciu, które zadania 
zostałyby zrealizowane?

Na pewno inwestycje wykreślone 
przez PO czyli; S-19, modernizacja linii 
kolejowej Rzeszów – Ocice - Skarżysko 
– Radom – Warszawa, modernizacja 
traktów drogi nr 28, dokończenie mo-
dernizacji A-4 od Łańcuta do Radymna, 
także S-74 która połączyłaby Pod-
karpacie z centralną Polską. Sprawa 
pilna to budowa na drodze krajowej 
nr 77 obwodnicy dla Niska, Stalowej 
Woli. To są inwestycje w obszarze 
szeroko pojętej infrastruktury drogo-
wej, natomiast w pierwszej kolejności 
powinny zostać wznowione inwestycje 
odnoszące się do zabezpieczenia prze-
ciwpowodziowego; Program Ochrony 
Dorzecza Górnej Wisły. Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe Podkarpacia to 
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Gminne Zawody Spor-
towo – Pożarnicze

W dniu 7 sierpnia 2011 roku 
na stadionie w Izdebkach odbyły 
się gminne zawody sportowo - po-
żarnicze jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy 
Nozdrzec, w których wzięło udział 
17 drużyn (z 11 jednostek). Go-
ścinnie wystąpiła OSP z Jabłonicy 
Polskiej. 

W zawodach brało udział: 
11 drużyn w grupie A (senio-• 
rów),

2 drużyny w grupie C (kobiet),• 
2 drużyny MDP dziewcząt,• 
2 drużyny MDP chłopców.• 

Komisję sędziowską stanowili 
funkcjonariusze Komendy Powiato-

wej PSP w Brzozowie oraz druhowie 
z OSP gminy Dydnia. Sędzią głównym 
był mł. bryg. Krzysztof Folia.

Zawody rozegrane zostały w kon-
kurencjach:

bieg sztafetowy 400 m dla Mło-• 
dzieżowych Drużyn Pożarni-
czych,
sztafeta pożarnicza 7 x 50 m • 
z przeszkodami dla drużyn grupy 
A i C,
rozwinięcie bojowe dla Młodzieżo-• 
wych Drużyn Pożarniczych,
ćwiczenie bojowe dla drużyn gru-• 
py A i C.

Klasyfikacja generalna za-
wodów:

Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza Dziewcząt
I miejsce OSP Nozdrzec
II miejsce OSP Wara

jest temat najważniejszy, nie można 
pozorować działań, tak jak to robi 
PO, należy przystąpić do realizacji 
programu przygotowanego w 2007 
roku przez Prawo i Sprawiedliwość. 
Zmiany powinny nastąpić również 
w Ustawie o szkolnictwie Wyższym 
i Tytułach Naukowych, gdyż niektóre 
rozwiązania blokują rozwój szkolnic-
twa wyższego,w tym Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Politechniki i innych 
uczelni na Podkarpaciu. Powinniśmy 
zabiegać o szybkie uruchomienie na 
Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku 
medycznego, kształcącego przyszłych 
lekarzy i specjalistów. Niezbędnym 
wymogiem jest utworzenie szpitala 
klinicznego, jest to możliwe poprzez 
dofinansowanie i rozwój jednego ze 
szpitali wojewódzkich w Rzeszowie. 

Czy środki z UE zapisane dla 
Podkarpacia, a wykreślone przez 
Platformę Obywatelską można 
jeszcze odzyskać?

Tak, można odzyskać te pieniądze. 
Wymaga to umiejętnego zaplanowania 
przyszłej perspektywy finansowej 2013 
– 2020, tak jak zrobiliśmy to w latach 
2006 – 2007. Wówczas pracowałem 
jako wice-przewodniczący Komisji 
Finansów Publicznych, a Podkarpacie 
otrzymało rekordowe środki finansowe 
na inwestycje. 

Wnioskować można, że kolej-
ne cztery lata będą kluczowe dla 
rozwoju Polski Wschodniej, ale 
rysuje się ryzyko, że jeśli wła-
dza ponownie trafi w ręce PO, 
to unijne pieniądze mogą zostać 

rozplanowane na inwestycje w za-
chodniej części Polski. Czy to jest 
słuszna obawa?

Tak może się zdarzyć. To realna 
obawa.

Co jeszcze może zaskoczyć 
Polaków?

W ubiegłym roku zostały przyjęte 
ustawy zwiększające podatki. Przypo-
mnę, iż pod koniec roku uchwalono, 
że w przypadku długu publicznego 
sięgającego powyżej 55% Produktu 
Krajowego Brutto VAT ulegnie auto-
matycznie podwyżce do 25%, czyli do 
stawki najwyższej w Europie. Według 
metodologii liczenia długu publicznego 
stosowanego przez Komisję Europejską 
dług Polski jest na poziomie 54, 9 %. 
Przekroczenie progu 55% spowoduje 
w myśl przyjętych ustaw – przez 
większość Sejmową Platformy Oby-
watelskiej i Polskiego Stronnictwa 
Ludowego wzrost VAT do poziomu 
maksymalnego, czyli 25%. 

Czy Prawo i Sprawiedliwość 
poradzi sobie z taką Polską?

Musimy sobie poradzić. Zawsze 
podkreślałem, że samorząd, czy ad-
ministracja rządowa pełni funkcję 
służebną wobec narodu i musi właści-
wie, a przede wszystkim korzystnie 
reprezentować interes Narodu i całej 
Polski. Kraju z bogatą i pełną drama-
tycznych wydarzeń historią. Ziemi nam 
najdroższej.

Czy jest jakieś antidotum na 
obecną sytuację? 

9 października br. wyborcy zade-
cydują o tym, jakiej Polski oczekują, 

Stanisław Ożóg 
Burmistrz Miasta i Gminy Sokołów 

Małopolski (1992 – 1998), Radny Rady 
Powiatu Rzeszowskiego oraz Starosta 
Rzeszowski (1999 – 2005), Wiceprezes 
Związku Powiatów Polskich (1999 
- 2006), Członek Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego 
(2002 - 2006), Uhonorowany presti-
żową nagrodą im. Grzegorza Palki, 
otrzymał medal im. Komisji Edukacji 
Narodowej,odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi. Poseł na Sejm V i VI 
Kadencji. 

czy Polski pełnej afer, których ponoć 
nie było, rozdawnictwa, marnotrawie-
nia, trwonienia środków finansowych, 
polityki uległości, czy Polski spokojnej 
i suwerennej. Godnej swej wielkiej 
tradycji, historii i wspaniałego dzie-
dzictwa kulturalnego. 
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Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
Chłopców
I miejsce OSP Wara
II miejsce OSP Rudawiec

Grupa C (kobiet)
I miejsce OSP Wara
II miejsce OSP Wesoła

Grupa A (seniorów)
I miejsce OSP Wara
II miejsce OSP Nozdrzec
III miejsce OSP Izdebki
IV miejsce OSP Ryta Górka
V miejsce OSP Wesoła
VI miejsce OSP Hłudno
VII miejsce OSP Siedliska
VIII miejsce OSP Huta Poręby
IX miejsce OSP Magierów
X miejsce OSP Ujazdy
XI miejsce OSP Rudawiec 

Podczas zawodów do komisji sę-
dziowskiej nie wpłynął żaden protest. 
W ocenie sędziego głównego zawody 
zorganizowano prawidłowo i przebie-
gły bez zakłóceń.

Piknik Rodzinny 
w Siedliskach

W dniu 14 sierpnia nad stawami 
w Siedliskach odbył się Piknik Rodzin-
ny organizowany przez Gminny Ośro-
dek Kultury - Bibliotekę Publiczną 
w Siedliskach. Impreza zgromadziła 
bardzo wielu mieszkańców Siedlisk 
oraz okolicznych wiosek.

Dla uczestników przygotowano wie-
le atrakcji; na dzieci czekał specjalnie 
przygotowany plac zabaw: zjeżdżalnie, 
trampolina oraz samochodziki. Były 
też konkursy z nagrodami ufundowa-
nymi przez sponsorów. W ciągu całej 
imprezy przygrywała kapela „Warza-
nie”, a dzięki uprzejmości Zakładów 
Mleczarskich z Jasienicy Rosielnej 
uczestnicy pikniku mogli degustować 
pyszne jogurty, serki i inne wyroby. 
Niespodziankę przygotowały również 
Delikatesy „Centrum” z Nozdrzca, 
które ufundowały lody oraz kiełbaskę 
z grilla. 

Impreza odbyła się w miłej, ro-
dzinnej atmosferze i, co ważne, 
przy pięknej pogodzie. Serdecznie 
dziękuję za pomoc wszystkim spon-
sorom bez, których nasze przed-
sięwzięcie nie doszłoby do skutku. 
Szczególne słowa wdzięczności 
kieruję do:

Pana Janusza Fiejdasza - • 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
- Handlowe i Wspólnicy (żwi-
rownia w Siedliskach),
Pana Zdzisława Sochy,• 
Pana Tadeusza Radzikow-• 

skiego F.P.H.U. „TAGRAPOL” 
(żwirownia Ulucz),
Pana Krzysztofa Maszczaka - De-• 
likatesy „Centrum”,
Pana Kazimierza Śnieżka - OSM • 
Jasienica Rosielna,
Pana Stanisława Hylińskiego - • 
Zakład Usługowo – Transportowo 
- Handlowy,
Pani Barbary Wielgos-Fuksa,• 
Państwa Renaty i Jana Grzą-• 
dziel,
Pani Marii Potocznej - Sekretarz • 
Gminy Nozdrzec, 
Pana Antoniego Gromali -Wójta • 
Gminy Nozdrzec.

Serdecznie dziękuję za prowa-
dzenie imprezy Łukaszowi Gawłowi, 
a Ochotniczej Straży Pożarnej w Sie-
dliskach za zapewnienie bezpieczeń-
stwa i porządku.

Ze względu na brak czasu na prze-
prowadzenie wszystkich zaplanowa-
nych konkursów do rozdysponowania 
pozostały nam jeszcze atrakcyjne 
nagrody, będzie można je zdobyć 
w trakcie imprezy, którą wkrótce 
zrealizujemy. Już teraz serdecznie 
zapraszam.

M. Habrat

Dożynki w Rudawcu

Jak co roku od wielu już lat, a do-
kładniej od chwili „odrodzenia” się 
koła gospodyń po wielu latach stagna-
cji, uśpienia, związanego ze zmianami 
zachodzącymi nie tylko w miastach ale 
szczególnie na wsi, do rangi wiejskiego 
święta zostało podniesione – święto 
plonów tzw. dożynki.

 Niemal w każdym kościele wiej-
skim w okresie sierpnia i września 
pojawiają się istne „cuda” pracy rąk 
ludzkich, misternie plecione, wykle-
jone wieńce dożynkowe o różnych 
kształtach, wielkościach i wzorach, 
których pomysłu może pozazdrościć 
niejeden znawca kultury i folkloru 
wsi.

 Odnosząc się z wielkim sza-
cunkiem do pracy rolnika, do pracy 

naszych ojców i dziadków, do ludzi 
którzy w trudzie i znoju uprawiali 
ziemię, do tych trudnych warunków 
jakie wcześniej panowały na wsi, 
a w końcu też do Matki Ziemi, która 
karmi i żywi, niech będzie wolno nam, 
potomkom i spadkobiercom złożyć 
hołd, który jest podziękowaniem za 
tegoroczne plony i zbiory.

Końcowy etap dojrzewania zboża 
był obficie pieszczony niemal codzien-
nie padającym deszczem, ale pojawiły 
się też słoneczne dni i zboże z pola 
zostało zebrane, a tym samym praca 
rolnika nie poszła na marne.

Żyjąc w społeczności wiejskiej, 
mam możliwość uczestniczenia w roz-
woju wsi, integracji ludzkiej poprzez 
przygotowania do niedzielnego po-
święcenia plonów i płodów rolnych. 
Pierwsza niedziela po święcie Matki 
Bożej Zielnej jest niedzielą poświęce-
nia dożynkowych wieńców w Izdeb-
kach i Rudawcu.

Tegoroczny rudawiecki wieniec ma 
kształt groty, podobnej do groty w Iz-
debkach przy kościele. Jest dziełem 
naszej koleżanki z SKW - pani Wandy 
Gładysz, jej córki Anny oraz męża 
Stanisława, który nie tylko pomaga 
i doradza ale i podziwia pracę żony.

Osobom, które znają ten temat 
nie trzeba tłumaczyć, że jest to praca 
czasochłonna, wymagająca precyzji, 
cierpliwości, a przede wszystkim 
ogromnych chęci, uporu i wyobraźni, 
których nie brakuje pani Wandzie. 
Ona sama twierdzi, że jest za co Bogu 
dziękować, a to co robi, to jej podzię-
kowanie.

My mieszkańcy również dziękuje-
my za to, że mamy w naszej społeczno-
ści taką osobę, która mając wiele wia-
ry, siły i miłości potrafi zrobić rzeczy 
piękne dla dobra i radości ludzi.

Jest niedziela 21 sierpnia. Przed 
kościołem są zebrani okoliczni miesz-
kańcy, a od strony Rudawieckiej Izby 
Pamięci wychodzą kobiety z SKW 
niosąc wieniec dożynkowy w kształcie 
groty. Piękny, ale i kobiety są pięknie 
ubrane w swoje nowe stroje. Wyczuwa 
się wyjątkowe zaciekawienie, radość 

i podniosłość danej chwili. Przed 
kościół po wieniec wyszedł ksiądz 
Krzysztof Zwoliński z asystą ołta-
rza, wprowadzając go uroczyście 
do wnętrza kościoła. Kobiety już 
tradycyjnie u nas w ten dzień biorą 
czynny udział w całej mszy, poprzez 
recytowanie wierszy, czytania, nie-
sienia darów.

Czynnie również brali udział 
przedstawiciele rady parafialnej, 
rady sołeckiej oraz miejscowi stra-
żacy. Nad całym obrzędem dożyn-
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„Jedni piękno widzą w górach, 
inni marzą o Mazurach,
Cisną się na morskich plażach 
- ciągle marząc o wojażach...
Ja mam swoje własne miejsce, 
nieodległe - lecz piękniejsze.
I dziękuję swemu Panu, 
że stworzył dolinę Sanu.”

„Gmina Nozdrzec dla Miesz-
kańców Rzeszowa” to impreza 
plenerowa, która odbyła się w dniu  
4 września br. na rzeszowskim Rynku. 
Jej celem była prezentacja folkloru 
i rozpowszechnienie tradycyjnych 
potraw ziemi dynowskiej. Organiza-
torem był Wójt Gminy Nozdrzec przy 
współudziale Zarządu Województwa 
Podkarpackiego.

O Gminie Nozdrzec napisałem już 
sporo. Czytelnicy moich artykułów 
ukazujących się na gminnej stronie 
internetowej, czy też w lokalnej pra-
sie wielokrotnie mieli okazję poznać 
wszystko to co najlepsze w tym uro-
czym zakątku naszego regionu. Opisu-
ję często piękno miejscowej przyrody, 
bogactwo kultury, pokazuję Państwu 
to, co w nozdrzeckiej gminie dobre 
i warte promowania - wspaniałych 
ludzi, wytwory ich pracy oraz tradycje 
pielęgnowane od pokoleń.

„Cóż, że gmina niebogata? 
nie ma cech wielkiego świata...
Mamy tu rzecz wartościową: 
czystą wodę, żywność zdrową.
U nas gruba ryba w Sanie, 
przy drodze gniazda bocianie,
W lasach grzyby i jagody, 
piękne sady i ogrody... „

Do stolicy Podkarpacia przyjechali 
ludzie, którzy z ogromnym zapałem-
zaprezentowali to co mają najlepsze 
i zapraszali mieszkańców Rzeszowa 
do siebie. Impreza miała na celu dać 
możliwość poznania czegoś tak bliskie-
go, a zarazem odległego mieszkańcom 
miasta - ludową kulturę, tradycyjne 
wiejskie potrawy oraz rzemiosło ar-
tystyczne.

A było w czym wybierać, co jeść 
i oglądać. Zgromadzeni na Rzeszow-
skim Rynku mieli możliwość zobaczyć 
występy grup tańca ludowego „Iz-
debczanka” oraz wielopokoleniowej, 
rodzinnej kapeli „Warzanie. Obie pre-
zentacje urzekły widzów barwnością 
i kunsztem wykonania.

Pokazały, na jak wysokim pozio-
mie pielęgnowana jest i rozwija się 
kultura ludowa.

W Rzeszowie nie mogło zabrak-
nąć również Józefa Cupaka, który 
bawiłlicznie tłumnie zgromadzonych 
słuchaczy, swoimi fraszkami i wier-
szami.

Autor z niezwykłym zaangażowa-
niem recytował najciekawsze utwory, 
za co został nagrodzony ogromnymi 
brawami.

„San o zmierzchu mgła okrywa, 
w wodzie brodzi czapla siwa
Prom w krajobraz nam się wpina...
Czy to nie jest piękna gmina?”

Kulinarna uczta jaką zgotowały 
obecnym na prezentacjach gospody-
niejest nie do opisania. Ja jedynie 
mogę nakreślić Państwu, czym były 
razowe pierogi z mięsem przygotowa-
ne przez KGW w Izdebkach czy klop-
siki w sosie pieczeniowym autorstwa 
gospodyń z Wary. Smak znakomitego 
żurku, przygotowanego przez SKW 
z Hłudna mam jeszcze dziś w ustach, 
nie zapominając o rewelacyjnym bigo-
sie hultajskim przywiezionym przez 
panie z Wesołej czy gołąbkach z kaszą 
i ryżem gospodyń z Nozdrzca.

Przed pięknie przystrojonymi sto-
iskami ustawiały się kolejki, ale wszy-
scy zostali syto ugoszczeni. Nie dziwię 
się, że komisja konkursowa powołana 
aby najsmaczniejszą potrawę nie była 
w stanie tego uczynić.

Ktoś zapyta dlaczego? Odpowiedź 
jest bardzo prosta, wszystkie dania, 
przygotowane przez gospodynie były 
jednakowo smaczne, podane z ser-
cem i uśmiechem. Było po prostu 
pysznie! 

„Gmina Nozdrzec dla Mieszkańców 
Rzeszowa”

Nie zabrakło też stoiskaŚrodowi-
skowego Domu Samopomocy im. Anny 
z Izdebek, którego podopieczniprezen-
towali swoje wspaniałe rękodzieła. 
Warte podkreślenia jest to,że znalazło 
ono uznanie w oczach mieszkańców 
Rzeszowa, którzy jebardzo chwalili.

Imprezę prowadził pan Janusz 
Majkut, który nie tylko opowiadał 
ogminie ale i bawił żartami i anegdo-
tami, przez co znakomicienawiązywał 
kontakt z publicznością. Spotkanie 
było możliwe dziękizaangażowaniu 
wielu osób, którym gratuluję pomysłu 
i dziękuję zatrud jaki włożyli w „zapię-
cie wszystkiego na ostatni guzik”. Oby-
więcejtakich wypraw i prezentacji, bo 
jak zauważyłem Gmina Nozdrzec ma 
sięczym pochwalić, dlatego naprawdę 
warto ją promować i ... odwiedzać!

  Michał Zięzio

kowym, przygotowaniem i samym 
świętowaniem czuwa sołtys tej spo-
łeczności, który razem z przedstawi-
cielami obu rad i strażaków dzielił się 
chlebem z mieszkańcami Rudawca.

 Pod koniec mszy podziękowaliśmy 
oraz pożegnaliśmy księdza Krzyszto-

fa Zwolińskiego, który kończy pracę 
w Izdebkach i pielgrzymując dalej, 
przechodzi do pracy w innej parafii. 
Dzieląc się słowem oraz chlebem z te-
gorocznych zbiorów życzę wszystkim 
rolnikom zdrowia, a czytelnikom mi-
łych wrażeń, wspomnień i sentymentu 

do barwnych wiejskich świąt jakimi 
są między innymi dożynki – podzię-
kowanie za plony i płody ziemi.

Z pozdrowieniami 
Danuta Czaja

Sponsorzy imprezy „Gmina 
Nozdrzec dla Mieszkańców Rze-
szowa”

Barbara Czopor - Pizzeria • 
„Graffiti” Nozdrzec

Józefa i Marian Szewczykowie • 
- Przedsiębiorstwo Handlowo 
- Usługowe

„SÓW-POL”z Nozdrzca• 

Piotr Hadam - Sklep moto-• 
ryzacyjny „Piotrex” - w Noz-
drzcu

Anna Potoczna - Sklep „Świat • 
Dziecka” w Nozdrzcu

Krzysztof Maszczak - Delika-• 
tesy „Centrum” w Nozdrzcu

Barbara Martowicz - Artykuły • 
Przemysłowe Nozdrzec
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W roku szkolnym 2011/2012 naukę 
w Zespole Szkół w Dynowie rozpoczęło 
633 uczniów, z czego w szkole pod-
stawowej 363, a w gimnazjum 270. 
Uczniowie uczą się w 25 oddziałach 
klasowych. Grono nauczycielskie liczy 
50 osób.

Uczniowie szkoły mający różne 
zainteresowania i zdolności mogą 
rozwijać swoje talenty, uzdolnienia 
i pasje w ramach różnych kółek 
przedmiotowych lub tematycznych. 
Uczniowie o szczególnych potrzebach 
i wymaganiach edukacyjnych zostali 
objęci pracą w zespołach dydaktyczno-
wyrównawczych.

Od września w szkole realizowany 

jest projekt „Indywidualizacja naucza-
nia i wychowania w klasach I-III szkoły 
podstawowej” współfinansowany przez 
Unię Europejską. Celem głównym 
projektu jest wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów poprzez indywi-

Zespół Szkół w Dynowie

dualizację procesu kształcenia, kształ-
towanie postaw społecznie pożądanych, 
rozwijanie zainteresowań i zdolności. 
W ramach programu zakupione zostały 
pomoce dydaktyczne i sprzęt kompute-
rowy na kwotę około 25 tys. zł.

Kontynuowana jest „Powszechna 
nauka pływania”, dzięki której chętni 
uczniowie regularnie wyjeżdżają na 
basen.

 Gdyby  określić precyzyjnie, jest to 58. dzwonek od 
utworzenia szkoły metalowej w Dynowie, a 48. od chwili 
powołania nowej szkoły zawodowej. Szkoły, która znalazła 
trwałe miejsce w całym regionie (pierwsze jako Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa, a później jako Zespół Szkół Zawodo-
wych), nie tylko ze względu na okazałe budynki i bardzo 
dobre wyposażenie, ale także z racji wprowadzanych in-
nowacji i dużej elastyczności w zakresie dostosowywania 
kierunków, zawodów i specjalności kształcenia.

Rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło 460 uczniów w 16 
oddziałach klasowych (3 ZSZ  i 13 technikum), a inau-
gurację nowego roku uświetnili goście: Wicestarosta 
Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Pani Elżbieta Feret 
- Prodziekan WSPiA Przemyśl - Rzeszów, były Dyrektor 
Szkoły Pan Stanisław Tymowicz, oraz Przewodnicząca 
Rady Rodziców Pani Łucja Bachurska.

Zebrani pedagodzy, pracownicy szkoły, rodzice i oczywi-
ście młodzież byli, świadkami wręczenia  przez Wicestaro-
stę Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza i Dyrektora Szkoły 
Halinę Cygan, dyplomów przyznania, dwom uczennicom 
szkoły, Stypendiów Programu Stypendialnego Powiatu 
Rzeszowskiego – Jolancie Nowak i Dominice Makaryk. 
Warto zaznaczyć, że spośród uczniów 5 szkół Powiatu 
Rzeszowskiego tylko 2 osoby otrzymały takie wyróżnienie 
– dwie z naszej szkoły.

Szkoła, nowy rok szkolny, kojarzy się na ogół z obo-
wiązkiem nauki i całym łańcuszkiem przeróżnych działań 
z tym związanych. Jednym z takich zadań jest zapewnienie 
uczniom warunków do korzystania z wyżywienia w szkole. 
Od kilku lat ze specjalnych programów rządowych lub 
funduszy Ośrodków Pomocy Społecznej, środki finansowe 
kierowane są na dożywianie dzieci i młodzieży, szczególnie 
z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

Corocznie z takiej pomocy (II dań) korzysta około 170 
uczniów w naszej szkole, z tego większość jest finansowa-
na ze środków o których wspomniałam wcześnie, a część 
opłacana jest indywidualnie. W niektórych placówkach 
edukacyjnych praktykowane są tzw. cateringi (dowożenie 
posiłków do szkoły w „termosach”, a przygotowywanych 
poza szkołą), szczególnie tam gdzie nie ma warunków do 
prowadzenia własnej kuchni. Wieloletnie nasze doświad-
czenia, kiedy jeszcze funkcjonował internat i cały czas po 
jego likwidacji potwierdzają, że najlepszym rozwiązaniem 
jest gdy posiłki są przygotowywane na miejscu. Dlatego, 
w trosce o jak najlepsze warunki do realizacji tego zadania, 
oprócz corocznego odnowienia pomieszczeń kuchni, szkolna 
stołówka przez okres wakacyjny, została wyremontowana 
i urządzona tak, że wyglądu może pozazdrościć nie jedna 
kawiarnia.      

Kolejny „dzwonek” 
w Zespole Szkół Zawodowych 

im. Kard.  Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Stołówka po remoncie, fot. W. Hamerla
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żonych na nagrzewanie słońcem pomieszczeniach dydak-
tycznych i administracyjnych zainstalowano klimatyzację.  
To nie przepych, ale odpowiedzialność za tworzenie wła-
ściwych warunków do pracy i nauki np. w pracowniach 
komputerowych.

Także podczas wakacji, obawie przed nieprzewidziany-
mi gwałtownymi opadami i możliwością zalania nisko poło-
żonych pomieszczeń pracowni zajęć praktycznych, została 
wykonana instalacja do odprowadzania wód opadowych 
wokół budynku warsztatów szkolnych, a także została 
wykonana nowa droga dojazdowa do stołówki szkolnej. 

Na   progu  nowego  roku szkolnego, życzę  wszystkim  
uczniom  miłego  pobytu   w    szkole i celujących ocen oraz 
zapewniam, że dla Waszego bezpieczeństwa i w celu zapew-
nienia właściwych warunków do nauki, będą podejmowane 
kolejne działania, tak aby nauka  była przyjemnością, a nie 
przymusem.

Dyrektor ZSzZ w Dynowie
Halina Cygan

To dla ciała i trochę dla ducha, a dla bezpieczeństwa 
i poprawy warunków pracy i nauki w najbardziej nara-

Klimatyzowana pracownia informatyczna, fot. W. Hamerla

Rok szkolny 2011/12 w Szkole Pod-
stawowej  Nr 2 w Dynowie rozpoczęło  
w klasach I-VI 79 uczniów oraz  
14  5- i 6-latków w Oddziale Przed-
szkolnym.

Oprócz zajęć wynikających z planu 
pracy szkoły, podobnie jak w roku 
ubiegłym, dzięki realizacji projektu, 
„Chłopcy dziewczęta, wszyscy uczmy 
się - przyszłość na nas czeka”,  uczniowie 
mają możliwość rozwijania swoich za-
interesowań i zdolności oraz wyrówny-

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dynowie
wania braków w trakcie różnorodnych 
zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia pozalekcyjne realizowane są 
w 32 grupach (j.polski, matematyka, 
j.angielski, j.niemiecki, informatyka, 
przyroda, zajęcia dydaktyczno-wycho-
wawcze dla uczniów klas I-III, zajęcia 
muzyczne).

Ponadto uczniowie korzystają z po-
mocy logopedy (raz w tygodniu), codzien-
nie przez 5 godzin czynna jest świetlica 
szkolna, wszyscy objęci są bezpłatnym 

dożywianiem.  Uzupełnieniem i pod-
sumowaniem wiadomości zdobytych 
podczas zajęć lekcyjnych będą organizo-
wane w trakcie roku szkolnego wyjazdy 
do kina, teatru, muzeum i na wycieczki 
krajoznawcze. Z udziału w projekcie 
mogą korzystać wszyscy uczniowie 
(bez ograniczeń). Baza szkoły systema-
tycznie wzbogaca się w nowe pomoce 
dydaktyczne, które będą wykorzysty-
wane również  po zakończeniu udziału 
w projekcie.

Organizatorzy dziękują za pomoc 
finansową i ufundowanie nagród 
sponsorom:

Barbara Kłyż - Sklep KORA• 

Halina Mehmedovic• 

Dorota Baran i Beata Skiba – • 
Sklep „GRACJA’’

Andrzej Karnas - KAR-OGRÓD• 

Bogusława i Zdzisław Hadam - • 
Tele-Dom

Wydawnictwa Szkolne i Peda-• 
gogiczne

Firma AGROPOL• 

Ewa i Mariusz Wolańscy• 

Waldemar Toczek• 

Franciszek Szajnik• 

Małgorzata Raszewska-Popek • - 
Gabinet Kosmetyczny

Paweł Mazur - Zakład Fryzjerski• 

Jolanta Kozuba-Głuchowska - • 
Sklep Motoryzacyjny

Krystyna i Robert Siekaniec - • 
Sklep „GRZEGORZ’’

Zbigniew Szafran• 

Jolanta Wandas• 

Marcin Błotnicki - ASTEL• 

Halina Banaś - Kwiaciarnia STO-• 

PODZIĘKOWANIE
KROTKA

Arkadiusz Ostrowski - Sklep • 
AREX

Henryka Kozłowska - Sklep • 
Obuwniczy

Drogeria VENUS• 

Sklep GOSPOSIA• 

Dziękujemy również kupcom  
z Jarmarku Dynowskiego oraz 
wszystkim, którzy nie zostali wymie-
nieni, ale zechcieli wesprzeć nasze 
działania.

DZIĘKUJEMY!

W pierwszą wakacyjną niedzielę na boisku szkolnym SP Nr 2 w Dynowie odbył się tradycyjny Piknik 
Rodzinny, zorganizowany przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną. 
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Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Naro-
dowej jest w pełni  przygotowane do rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego. W okresie wakacyjnym dokonano kolejnych 
remontów i modernizacji oraz kontynuowano  działania na 
rzecz estetyczniejszego wyglądu pomieszczeń szkolnych : 
między innymi odmalowano kilka pomieszczeń, udrożniono 
system wentylacyjny, wymieniono blaty oraz siedziska w 
krzesłach, wymieniono blaty stolików uczniowskich, doku-
piono nowe meble do klas. W celu zapewnienia atrakcyjniej-
szej oferty edukacyjnej  w szkolnym wyposażeniu pojawiły 
się kolejne tablice interaktywne, w 12 salach  lekcyjnych  
istnieje możliwość skorzystania z tej nowoczesnej pomocy 
multimedialnej. Dużym usprawnieniem są drukarki siecio-
we oraz dostęp do Internetu w każdej sali lekcyjnej. Obiekt 
zyskał także na bezpieczeństwie poprzez rozszerzenie mo-
nitoringu wizyjnego, wykonanie ogrodzenia oraz regulację 
stosunków wodnych z przyległymi gruntami.

Wyniki tegorocznych matur o czym szeroko informo-
wały media wypadły w skali kraju bardzo słabo, nie zdał 
co 7 uczeń. Na tym tle osiągnięcia naszych maturzystów 

prezentują się bardzo dobrze na 128 zdających matury nie 
zdały 2 osoby. Po wrześniowym podsumowaniu przez Okrę-
gową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie wyniki matur 
przedstawiają się następująco: zdawalność matur w kraju 
wyniosła 86%, dla porównania w LO w Dynowie 98,5 % co 
jest najlepszym wynikiem w powiecie rzeszowskim i jednym 
z najlepszych w województwie podkarpackim.

W wyniku rekrutacji przyjęto uczniów do czterech od-
działów klas pierwszych. Łączna liczba uczniów w bieżących 
roku szkolnym wynosi 362 uczniów. Od kilku lat na wniosek 
i prośbę rodziców oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej 
do naszej szkoły przyjmowani są również uczniowie o specy-
ficznych wymaganiach i potrzebach edukacyjnych. Dla tej 
nielicznej grupy uczniów jest to najczęściej jedyna możliwość 
kontaktu z rówieśnikami, nauczycielami, edukacją, a dla 
pozostałej młodzieży nauką integracji i tolerancji w stosunku 
do uczniów pokrzywdzonych przez los. Nie przyjęcie ich do 
naszej szkoły wykluczyłoby ich z systemu edukacji. 

W bieżącym roku szkolnym 8 uczniów będzie otrzymy-
wało stypendium Urzędu Marszałkowskiego dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-
przyrodniczych. Ponadto najlepsza uczennica w szkole jest 
beneficjentką stypendium Premiera RP.  

W szkole pracuje 28 nauczycieli i 9 pracowników admi-
nistracji i obsługi. Dużym powodzeniem od pierwszych dni 
nauki cieszy się stołówka szkolna z której docelowo korzy-
stać będzie około 190 uczniów.

Szkoła 
na STARCIE

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012 
wszystkim Uczniom życzymy powodzenia w nauce, realizacji zamierzeń i spełnienia marzeń. 
Rodzicom życzymy sukcesów wychowawczych oraz zadowolenia z wyników osiąganych przez dzieci.

                                   Dyrekcja i Rada Pedagogiczna LO w Dynowie.   
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Kilkudniowe wycieczki organizowa-
ne końcem roku szkolnego to niewątpli-
wie jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, 
jakie mogą spotkać ucznia w szkole. 
Organizuje się je w niemal każdej 
placówce i chyba wszędzie dostarczają 
one wielu emocji i niezapomnianych 
przeżyć. Nareszcie po tylu miesiącach 
nauki i stresu można odpocząć i się 
zrelaksować. A wszystko to pod czujnym 
okiem opiekunów i za niewielką cenę. 
Czy warto organizować takie wycieczki? 
Warto! Przykładem jest wyjazd zor-
ganizowany przez dyrektora Zespołu 
Szkół nr 4 w Pawłokomie, P. Marka 
Mołonia. Co widzieli uczniowie i czego 
się nauczyli? 

Siedzieliśmy w ławkach i smętnie 
patrzyliśmy na to, co działo się za 
oknem. Ot, zwyczajna, polska jesień. 
Tylko leje i leje. Z zamyślenia wyrwał 
nas głos dyrektora:
- To jak? Gdzie chcecie jechać w tym 
roku?
- Może Zakopane? – padła odpowiedź.
- Eee, Zakopane już było… - zaopono-
wał ktoś.
Uczniowie przytaknęli głowami. Nagle 
któryś z uczniów wstał i zapytał:
- To może Kraków?
- Hmm… Piękne miasto, ale przecież 
w Krakowie byliśmy rok temu. Sando-
mierz i Bieszczady też odpadają, to już 
widzieliśmy!
- Racja – zgodzili się wszyscy.
- Warszawa? Zamość? A może Wrocław? 
– pytał dyrektor.

Na dźwięk ostatniego 
z miast, wszyscy energicznie 
podnieśli głowy i uśmiechnęli się 
od ucha do ucha. Tak, to jest to! 
Czas na Wrocław.

Załatwianie formalności oraz 
szczegółów dotyczących nocle-
gów, czy przejazdu to minus 
organizowania wycieczek szkol-
nych. Wszystko załatwiał dyrek-
tor szkoły. Największy problem 

stworzyło to, jak tanio i bezpiecznie 
dostać się na miejsce. Wynajęcie au-
tokaru byłoby zbyt kosztowne, więc co 
zrobić? Stanęło na tym, że w obie strony 
pojedziemy pociągiem nocnym, a na 
miejscu będziemy się poruszać środka-
mi komunikacji miejskiej i wynajmiemy 
autokar. Wszystkim odpowiadało to roz-
wiązanie. Nocować mieliśmy w schroni-
sku młodzieżowym, które znajduje się 
w Kłodzku – mieście oddalonym o ja-
kieś 80 km od Wrocławia. Oprócz tych 
dwóch miast, mieliśmy zwiedzić jeszcze 
Skalne Miasto w Czechach, także każ-
dy musiał sobie wyrobić tymczasowy 
dowód osobisty. Po przedstawieniu 
początkowego planu wycieczki, zgłosiło 
się 20 chętnych uczniów. Były to osoby 
od szóstej klasy szkoły podstawowej do 
trzeciej gimnazjum. Opiekunami wy-
cieczki zostali: P. Dyrektor, nauczyciel 
j. niemieckiego P. Józef Sarnicki oraz 
P. Agnieszka Szłapa – przedszkolan-
ka. Wyjazd został zaplanowany na 
10 – 15 czerwca 2011 r. 
Wszystko już załatwio-
ne, klamka zapadła. 
Perspektywa wyjazdu 
dodawała uczniom otu-
chy w ciężkich chwilach 
w szkole. Wycieczka 
wydawała się być bar-
dzo atrakcyjna, więc 
każdy czekał na nią 
z niecierpliwością.

10 czerwca, punk-

tualnie o 18:10 zjawi-
liśmy się pod szkołą, 
skąd autokar z Urzędu 
Gminy w Dynowie miał 
nas zawieźć na pociąg 
do Przemyśla. Wszyscy 
byliśmy radośni i pełni 
optymizmu. Ledwie da-
waliśmy radę dźwigać 
ciężkie, napakowane 
walizki. W Przemyślu 

musieliśmy czekać jakąś godzinę na 
pociąg, ale wcale nam się nie nudziło. 
Zabawialiśmy się wspólnie rozmową 
i snuliśmy plany, co też będziemy robić. 
W pociągu każdy zajął zarezerwowane 
wcześniej przedziały i ruszyliśmy. Na 
początku panował chaos. Chodziliśmy 
po przedziałach, jedliśmy przygotowane 
wcześniej kanapki i rozmawialiśmy. Po 
kilku godzinach większość zmęczona za-
snęła. Gdy rankiem dotarliśmy do Wro-
cławia, czekały nas jeszcze dwie godziny 
jazdy do Kłodzka. Byliśmy niewyspani 
i zmęczeni. Na miejscu ulokowaliśmy 
się w swoich pokojach. W schronisku 
było ładnie, czysto, w środku znajdo-
wały się sypialnie, łazienki, świetlica 
oraz kuchnia, gdzie sami mieliśmy przy-
rządzać sobie posiłki. Zjedliśmy obiad 
i zmęczeni zasnęliśmy kamiennym 
snem. Tak minęła nam sobota.

Na niedzielę zaplanowane było 
zwiedzanie Wrocławia. Dojechaliśmy 
pociągiem na miejsce i na początku po-

szliśmy do Panoramy Racławic-
kiej. Oglądaliśmy ją z zapartym tchem. 
To było naprawdę piękne i sprawiało 
ogromne wrażenie. Następnie, razem 
z panią przewodnik, ruszyliśmy w mia-
sto. Podziwialiśmy stare, zabytkowe ko-
ścioły i budowle, przechodziliśmy przez 
Most Zakochanych. Przez cały czas 
napotykaliśmy na swojej drodze małe, 
wyrzeźbione krasnoludki, których we 
Wrocławiu jest aż 202. Przewodniczka 
opowiadała historie i legendy związane 

Wspomnienia uczniów SP nr 4 w Pawłokomie 
z wycieczki do WROCŁAWIA
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instytucji mogących zająć się „poszko-
dowanym”, sprawa znalazła szczęśliwy 
koniec. Bowiem dzięki zdecydowanej 

postawie dwojga pracowników „Dynow-
skiego Magistratu”, bocian znalazł się 
pod opieką pracowników Ośrodka Re-

habilitacji Zwierząt Chronionych 
w Przemyślu (w razie potrzeby 
tel. 16 6787168). Dziękujemy. 

       
Może Ktoś z Szanownych 

Czytelników, chciałby wspomóc 
Ośrodek w Przemyślu to odsyłam 
na stronę: 

http://siepomaga.pl/f/orzw.,
www.orzw.pl/pl/start  
lub  
http://lecznica-ada.pl/. 

Wrzesień 2011
Zdjęcia i tekst S.Tymowicz

Dynowski bocian zostaje na zimę 
w Przemyślu

Pod koniec sierpnia, jeden z bocia-
nów, rezydujących przy ul. Grunwaldz-
kiej, w okolicach rzeki Ulenki, prawdo-
podobnie podczas codziennego 
oblotu nad powstającym nowym 
osiedlem, zagapił się i w kontak-
cie z linią elektryczną doznał 
kontuzji – złamał nogę. 

Bezradnego ptaka zauwa-
żyła jedna z  nowych (mło-
dych) mieszkanek osiedla. Nie 
zważając na to czy bociek się 
„odwdzięczy” czy nie, podję-
ła działania zmierzające do 
udzielenia pomocy, lubianemu 
przez wszystkich, ptakowi. Po 
wielu zabiegach, telefonach  
i poszukiwaniach właściwych 

z miastem, wszystkie były pasjonujące. 
Na końcu dotarliśmy na piękny, wro-
cławski rynek, gdzie mieliśmy chwilę 
czasu wolnego i mogliśmy zakupić 
pamiątki. Potem wróciliśmy do schro-
niska, gdzie urządziliśmy grilla i tam 
bawiliśmy się w swoim towarzystwie 
aż do ……… rana.

W poniedziałek mogliśmy pospać tro-
chę dłużej, niż zwykle, bo zaplanowane 
było zwiedzanie Kłodzka. Po śniadaniu 
ruszyliśmy zdobywać potężną twierdzę. 
Z góry widzieliśmy panoramę Kłodz-
ka, która prezentowała się naprawdę 
świetnie. Chodziliśmy podziemnymi 
korytarzami, gdzie było bardzo zimno 
i mokro. Przewodnik opowiadał historię 
tego miejsca, co niekiedy mroziło nam 
krew w żyłach. Po wszystkim mieliśmy 
sporo czasu wolnego, który poświęcili-
śmy na zwiedzanie rynku i zakupy. Tak 
minął nam poniedziałek.

We wtorek rano pod budynek schro-
niska przyjechał po nas wynajęty auto-
kar, którym mieliśmy jechać do Czech. 
Droga zajęła nam jakieś dwie godziny. 
Cały ten czas umilały nam opowieści 
pani przewodnik. Na miejscu od razu 
ruszyliśmy zwiedzać Skalne Miasto. 
Już sama nazwa intryguje. Tego, kto 
nie był jeszcze w tym miejscu, nachodzić 
mogą pytania, co to za miasto ze skał 
i nawet jeżeli użyje wyobraźni, to i tak 
nie będzie w stanie przewidzieć do koń-
ca tego, co kryje w sobie Skalne Miasto. 
Jest ono podzielone na cześć, w której 
znajdują się skały Teplickie i część ze 
skałami Adrszpaskimi. My zwiedzali-
śmy tę drugą. Skały zbudowane były 
głównie z piaskowca, więc podłoże przy-
pominało niekiedy plażę. Chodziliśmy 
chwilę wyznaczonymi szlakami i dotar-

liśmy przed strome, metalowe schody. 
Wspinaczka dostarczyła nam miłych do-
znań widokowych. Następnie zeszliśmy 
schodami w dół. Tam czekała na nas 
łódka, którą płynęliśmy po krystalicznie 
czystym Skalnym Jeziorku. Znajdujący 
się na łodzi przewodnik pokazał nam 
Wodnika Szuwarka, Topielca, Słonia 
i kilka innych form, które można było 
zobaczyć używając wyobraźni. Mówił 
w kilku językach – czeskim, polskim 
i niemieckim, gdyż na pokładzie znaj-
dowały się wycieczki z różnych krajów 
Europy. Wciąż zabawiał nas rozmową 
i swoimi anegdotami rozbawiał wielu 
turystów. Po skończonym rejsie, ruszy-
liśmy wytyczoną trasą w głąb Skalnego 
Miasta. Droga prowadziła przez las, 
w którym było tyle samo drzew, co 
skał. Oglądaliśmy Fotel Karkonosza, 
Fotel Babci, Głowę Cukru, a po prawej 
stronie w odnodze szlaku blisko siebie 
znajdowały się Organy i Chełm. Skały 
stopniowo stawały się coraz wyższe 
i wypierały z krajobrazu drzewa. Przez 
wąskie przejścia i po kładkach z desek 
szliśmy między pionowymi skałami 
a następnie dotarliśmy do Małego Wo-
dospadu i Wielkiego Wodospadu, gdzie 
woda opadała wartkim strumieniem… 
na dźwięk gwizdka. Skały bardzo często 
przypominały swoim kształtem ludzi 
i zwierzęta. Mijaliśmy po drodze formy, 
które co kilka metrów zaskakiwały 
innym ukształtowaniem, np. Górę Ko-
chanków, Żółwia, Starostę i Starościnę, 
a na koniec przecisnęliśmy się wąską 
Mysią Dziurą, za którą stało Piani-
no Karkonosza. Widzieliśmy nawet 
śmiałka, który wspinał się po niemal 
pionowej skale. Po chwili doszliśmy na 
łąkę. W tle widać było ogromną ścianę 

zbudowaną ze skał. Wszyscy razem 
krzyknęliśmy głośno „hop hop”. Te 
słowa powróciły do nas echem… sied-
miokrotnie. Po chwili marszu doszliśmy 
nad przepiękne, lazurowe jezioro. Wi-
dok był niesamowity. Na tym zakończy-
liśmy zwiedzanie Skalnego Miasta. To, 
czego powinniśmy zazdrościć Czechom, 
to zadbane, czyste trasy i szlaki, które 
odnawiane są co kilka miesięcy. Jest 
tam bezpiecznie i schludnie. Odwiedze-
nie miasta ze skał polecamy wszystkim, 
a w szczególności mieszczuchom. Jest 
tam cicho, spokojnie, powietrze jest 
rześkie, a woda czysta. 

Zmęczeni kilkugodzinnym marszem 
wsiedliśmy do autokaru, skąd mieliśmy 
wrócić do Kłodzka, a stamtąd pociągiem 
do Wrocławia i do domu. Po drodze 
odwiedziliśmy jeszcze zabytkowy, sta-
ry cmentarz w czeskiej miejscowości 
Broumov. We Wrocławiu zostały nam 
jakieś 3 godziny do pociągu, więc po-
nownie poszliśmy na wrocławski rynek. 
Tam trafiliśmy na zjazd miłośników 
harleyów, którzy dali popis na swoich 
maszynach, zakupiliśmy pamiątki 
i wróciliśmy na dworzec, skąd miał 
odjechać nasz pociąg do Rzeszowa. Po 
całej nocy męczącej jazdy dotarliśmy na 
miejsce. Do Pawłokomy dojechaliśmy 
autobusem. 

Cała wycieczka dostarczyła nam 
wielu pozytywnych wrażeń. Sporo się 
na niej nauczyliśmy. To niewątpliwie 
najlepsza wycieczka ze wszystkich 
dotychczas organizowanych wyjazdów 
w naszej szkole. Na zawsze ją zapa-
miętamy i będziemy mile wspominać. 
Pozostaje pytanie, gdzie wybierzemy 
się za rok…

Sylwia Siry
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J.E.Ks. Abp Józef Michalik- Metro-
polita Przemyski w dniu 27 sierpnia 
2011 roku dokonał konsekracji świą-
tyni p.w. N.M.P. CZĘSTOCHOW-
SKIEJ, której poświęcenie odbyło się 
30 sierpnia 1986 roku. Tego wcześniej-
szego uroczystego aktu dokonał J.E. Bp 
Ignacy Tokarczuk.

Niezwykle ważne są to daty w hi-
storii kościoła w Dąbrówce Starzeń-
skiej i całej wiejskiej społeczności. 
Niewielu z żyjących jeszcze mieszkań-
ców tej małej wsi pamięta, jak przed II 
wojną światową wędrowali do kościoła 
w parafii DYLĄGOWA. W trudnych 
czasach zawieruchy wojennej niektó-
rzy mieszkając czasowo w Dynowie, 
czy w Nozdrzcu, tam uczęszczali do 
kościoła. O tamtych dramatycznych 
czasach i zmianach świadczą groby 
wielu Bliskich, którzy spoczęli na 
cmentarzach w sąsiednich parafiach. 
Po wojnie Dąbrówka znalazła się 
w parafii Siedliska, która obejmowa-
ła, i tak jest również obecnie, trzy 
miejscowości: Siedliska, Dąbrówkę 
Starzeńską i Huty- Poręby. Wszyscy 
parafianie gromadzili się w małym 
drewnianym kościółku, byłej cerkwi, 
dziś każda z tych małych miejscowości 
ma swój kościół - murowany, pięknie 
wykończony i ogrodzony.   
   

Najbardziej dramatyczny przebieg 
miała budowa świątyni w Dąbrówce. 
Warto przypomnieć pewne fakty, któ-
re świadczą o postawie mieszkańców 
wsi, a także o sposobach rządzenia 
ówczesnej (lata 80 –te) władzy ludowej. 
W Dąbrówce, obok parku Starzeńskich 
i ruin pałacu, stały nowe ruiny, ściślej 
mówiąc rozpoczęta budowa przyszłej 
siedziby władz gromadzkich. Niestety, 
brak funduszy i zmiany w podziale 
administracyjnym kraju, skutecznie 
zahamowały ślimaczącą się i tak bu-
dowę. Ponieważ władze terenowe nie 
wiedziały, co z tym „fantem” - z rozpo-
czętą budową - zrobić, chętnie zgodziły 
się na „oddanie” placu i nowych ruin. 
Ówczesny Proboszcz parafii- niestru-
dzony Ks. Emil Stopa - poderwał wieś 
do działania Był rok 1982. Jakie to były 
czasy, to tylko starsi pamiętają i ci, 
którym wówczas zamarzył się np. wła-
sny dom. „Zdobycie” worka cementu, 
„załatwienie” kilkudziesięciu pustaków 
na prywatną budowę (o jednorazowym 
zakupie nawet pomarzyć nie można 
było), to dla zwykłego obywatela był 
wyczyn na miarę zdobycia medalu 

Z kart historii kościoła 
w Dąbrówce Starzeńskiej

olimpijskiego, a cóż dopiero zgroma-
dzenie materiałów budowlanych na 
budowę kościoła. Zaradność, poświę-
cenie, spryt, prywatne znajomości 
przydawały się każdego dnia. 

Każda wielka budowa jest trudna, 
ale ta miała szczególne utrudnienia! 

O wielu przeszkodach mogliby powie-
dzieć nieżyjący już pierwsi Budow-
niczowie kościoła i Ks. Emil Stopa, 
który niemalże nocował na budowie 
i swoim optymizmem podtrzymywał na 
duchu wielu zmęczonych piętrzącymi 
się kłopotami i brakiem materiałów, 
pieniędzy - wszystkiego! Dąbrówka 
liczy przecież niewiele ponad 100 
rodzin, a nie wszyscy chcieli i mogli 
pracować! Inni, którzy zasługiwaliby 
na wyróżnienie, ale Panu Bogu zo-
stawmy sprawiedliwą ocenę Ich trudu, 
pracowali ofiarnie, czasem ponad siły. 
Stanął kościół w kompleksie dworskim, 
na skraju parku, który godny rewitali-
zacji, wciąż czeka na poważne zaintere-
sowanie i skuteczne działanie.

Poświęcenie kościoła zgromadziło 
tłumy wiernych z całej okolicy , którzy 
poza wspólną modlitwą oczekiwali 
na spotkanie z J.E. Ks. Bp Ignacym 
Tokarczukiem i Jego homilię, bo uczył 
ON patriotyzmu i odwagi w wyznawa-
niu wiary.

Kościół miał skromny wystrój, 
w miejscu ołtarza głównego stanął 
zabytkowy drewniany ołtarz przenie-
siony z kaplicy - grobowca hr. Starzeń-
skich. W stanie surowym pozostawała 
jeszcze część budynku planowanego 
na sale katechetyczne, brakowało też 
ogrodzenia.

Gdy w 2000 roku Ks. E. Stopa prze-
szedł do parafii w Dylągówce, nowy 
proboszcz w Siedliskach – Kazimierz 
Kawa – kontynuował rozpoczęte dzieło. 
W dalszym ciągu nie było łatwo, ale 

systematycznie prowadzo-
ne prace przynosiły coraz 
bardziej widoczne efekty. 
Przede wszystkim powstał 
projekt głównego ołta-
rza i po zaakceptowaniu 
go przez parafian, został 
zlecony do wykonania. 
Dziś w pełni wykończony 

przykuwa uwagę swoją oryginalnością, 
a przede wszystkim głęboką religijną 
wymową. W takim samym stylu wyko-
nane zostały „stacje Drogi Krzyżowej”. 
Z większych dokonań za sprawowania 
urzędu proboszcza przez Ks. Kawę 
trzeba wymienić nowe ławki i witraże, 
które zastąpiły tymczasowe okna. 

Od 2006 roku proboszczem para-
fii w Siedliskach mianowany został 
Ks. K. Piwowar i Jemu to przypadło 
w udziale, wspólnie z wiernymi, przy-
gotowanie do konsekracji świątyni. Ko-
ściół piękniał; nowa posadzka, świeża 
elewacja, pomalowany na nowo dach, 
wykończone ogrodzenie, wykończone 
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całe zaplecze dydaktyczno-socjalne - 
to tylko większe zadania, a ile było po 
drodze mniejszych?!

Po 25 latach ciągłych prac uzu-
pełniających przy kościele w dniu  
27 sierpnia 2011 roku odbyła się uro-
czystość konsekracji czyli przekazanie 
świątyni na wyłączne oddawanie 
chwały BOGU. 

„BÓG, OJCIEC miłosierdzia,
Niech będzie zawsze obecny
w tym domu modlitwy,
a łaska DUCHA ŚWIĘTEGO
niech oczyści żywą świątynię,
którą my jesteśmy.” 

(z modlitwy w czasie obrzędu 
poświęcenia kościoła)

Uroczystej Mszy św. z udziałem 
księży z całego dynowskiego dekanatu 
przewodniczył Ks. Abp. J. Michalik, 
który interpretując przypowieść o ta-
lentach, mówił o potrzebie aktywności 
i odpowiedzialności przed Bogiem za 
podejmowane a czasem zaniechane 
działania. Bardzo pozytywnie ocenił 
wysiłek małej wsi, która na chwałę 
Bożą i ku własnej wygodzie wzniosła 
DOM BOŻY.

Po uroczystości w świątyni Ks. Abp 
oglądnął będącą w końcowej fazie re-
nowacji kaplicę hr. Starzeńskich. Zna-
mienny to fakt, jak gdyby symboliczne 
uznanie dla zabytku, który w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia 

pełnił funkcję kościoła (poszerzony 
o dostawioną tymczasowo wiatę , której 
ludzie dniami i nocami bronili przed 
władzą nakazującą jej rozebranie).

Skrótową z konieczności informację 
o ważnym historycznym i religijnym 
wydarzeniu, kończę piękną myślą 
Kardynała S. Wyszyńskiego;

Po pracy człowiek musi mieć czas
na modlitwę,
Wypoczynek, 
rozmowę w gronie rodzinny,
Na swoje zainteresowania, 
na świadczenie pomocy bliźnim.
     

  Krystyna Dżuła, 
 fot. A. Iwański

Tegoroczne dynowskie dożynki odbyły się w niedzielę  
21 sierpnia.  

Słoneczna pogoda sprawiła, że Święto Plonów zgroma-
dziło wielu uczestników celebrujących obrzęd dożynek. 
Wśród nich były: delegacje z wieńcami, zespoły artystyczne, 
przedstawiciele władz miasta Dynów oraz Województwa 
Podkarpackiego w osobach: Wicemarszałek Województwa 
Podkarpackiego P. Anny Kowalskiej, Wicestarosty Rzeszow-
skiego P. Marka Sitarza, Burmistrza P. Zygmunta Frań-
czaka, Przewodniczącego Rady Miasta Dynowa P. Romana 
Mryczko, radnych powiatowych i miejskich. 

Licznie zgromadzeni mieszkańcy Pogórza Dynowskiego 
sprawili, że dożynki – uwieńczenie pracy rolnika - miały 
szczególnie piękny wymiar, należny takiemu świętu.

Po uroczystej mszy świętej w kościele pw. Św. Bartło-
mieja ul. Bartkówka korowód dożynkowy prowadzony przez 
Dynowską Orkiestrę Dętą przemieścił się do Ośrodka Tury-
stycznego „Błękitny San” - miejsca docelowego tegorocznego 
Święta Plonów.

Po odegraniu hymnu przez Orkiestrę Dętą  i odtańczeniu  
poloneza przez zespół tańca ludowego „Bartkowiaczki” dzia-
łającego przy SP nr 2 w Dynowie, Burmistrz miasta Dynowa 

Dynowskie Święto Plonów 2011
„RZECZ O CHLEBIE”
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oficjalnie otworzył Dynowskie Święto Plonów, które w tym 
roku przebiegło pod nazwą: „RZECZ O CHLEBIE”

„Sławmy zatem chleb – dar wysokich nieb
Gdy niesiemy plon w gospodarza dom”

Tymi słowami prowadzący część obrzędową zaprosili 
na dożynkową „podłogę” starostów dożynek P. Marię i Wal-
demara Gładyszów oraz Burmistrza  miasta. Następnie 
przekazano chleb z jednych do drugich GOSPODARSKICH 
rąk.

Po części oficjalnej rozpoczęła się prezentacja wieńców 
dożynkowych, w której  udział wzięły delegacje: Dzieci 
z MOK w Dynowie - Oliwia i Karol Paździory, Gaprysia 
i Paweł Pyś, Ola i Agnieszka Kałamuckie, Sebastian Chu-
dzikiewicz i Kuba Cyran.

Potem prezentowały się delegacje Koła Gospodyń 

Wiejskich: z Ulanicy -  Panie Iwona Kędzierska, Krystyna 
Mnich, Danuta Karnas i Agnieszka Karnas; z Laskówki 
w składzie poetka ludowa P. Marysia Ząbkowicz, Irena 
Wróbel, Irena Staszczak i Alicja Radoń. Obecne było również 
Stowarzyszenie Kobiet Wsi Bachórz reprezentowane przez 
P. Zofie Chrzan, Zofię Kaszycką i Annę Radoń. Następnie 
prezentowały swoje wieńce Gospodynie z Bachórza – Cho-
dorówki w składzie: P. Katarzyna Zawada, Wanda Gąska, 
Małgorzata Tarnawska i Agata Twardak. Delegacja KGW 
z Dylągowej w tym roku była reprezentowana przez P. Beatę 
Chrapek, Marię Chrapek, Małgorzatę Pancerz i Elżbietę 
Sówkę.

Miasto Dynów natomiast reprezentowały P. Weronika 
Toczek, Anna Krupa, Małgorzata Marszałek i Kazimiera 
Paździorna. Najwięcej delegacji, bo aż pięć miała ul. Bart-
kówka:

- Dzieci: Patrycja Bujasz, Faustyna Bujasz, Bartłomiej 
Bujasz i Dominik Bujasz;

 - Schola: Mariola Dąbrowska, Karolina Mocha, Paulina 
Wandas i Kamila Marszałek;

 - Młodzież: Ewelina Banaś, Karolina Wandas, Gabriela 
Sarnicka, Weronika Wnęk;

- Strażacy: Paulina Potoczna, Iwona Pudysz, Piotr i Ro-
bert Sarniccy.

Reprezentacje ul. Bartkówka zamknęły Panie Teresa 
Bułdak, Stefania Bujasz, Maria Pyrcz i Stefania Potocz-
na. 

Prezentacjom „przecudnej urody” wieńców towarzyszyły 
przyśpiewki okolicznościowe grup wieńcowych, wiersze 
w wykonaniu dzieci i młodzieży m.in. Sebastiana Chu-
dzikiewicza, Kuby Paździornego, Kasi Sapy i Bartłomieja 
Wasieńko. A wszystko to „ogrywała” Kapela Ludowa „Dy-
nowianie” słowami:

             
Niech chleb nikogo nigdy nie ubodzie
Niech się rodzi wszystkim i wszyscy żyjmy w zgodzie
Niech się zgodzą wszyscy ci co rządzą światem
Niech człek człowiekowi będzie nie wrogiem a bratem.

Tymi życzeniami i krakowiakiem w wykonaniu „Bartko-
wiaczek” zakończono część obrzędową dożynek.

           
Następnie w okolicznościowym wystąpieniu głos za-

brali:
Burmistrz Miasta Dynowa P. Zygmunt Frańczak, • 
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego P. Anna • 
Kowalska , 
Wicestarosta Rzeszowski P. Marek Sitarz oraz • 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie P. • 
Aneta Pepaś. 

W części artystycznej dożynek wystąpili: Dynowska Or-
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kiestra Dęta, Kapela „Dynowianie”, Kapela „Bachórzanie”, 
Kapela „Tońko”, keybordzista  Darek Kleczkowski, poetka 
ludowa Maria Ząbkowicz oraz zespół taneczny „FIX” prowa-
dzony przez P. Renatę Baran przy Miejskim Ośrodku Kultu-
ry w Dynowie. Natomiast do tańca na festynie przygrywał 
zespół UNITED. Część obrzędową i artystyczną prowadziła 
P. Grażyna Malawska.

Patronat Honorowy nad Dynowskim Świętem Plonów 
objął Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Organizatorzy dziękują P. Krzysztofowi Sierantowi za 
pomoc finansową w organizacji dożynek. 

Dziękujemy za wszelką pomoc mieszkańcom Dynowa 
i okolic przy organizacji Dynowskiego Święta Plonów. 

Początek  zespołu datowany jest na 1989 r., ale zespół o nazwie Neunikneš istnieje od 
1992 roku. W obecnym składzie z dwoma gitarami i puzonem grają od 2002 roku. Wydali 
4 płyty: Prázdnota (1996), Čas je čas (2002), Bez problému (2008) i Punk forever (2010). 
Historię zespołu jest napisana przez dziesiątki koncertów w Czechach, na Słowacji i Pol-
ska. Graja dziko i szybko. Śpiewają w języku czeskim, ale jak mówią o sobie: „pochodzenie 
lokalne, ale myślenie globalne”, co wyraźnie słychać w ich graniu, mówią: „punk jest w 
naszych sercach na zawsze”.

Koncert zespołu z Czech Neunikneš/punk band 
Kiedy: 
Miejsce: 
Godzina: 
Cena: 
Organizator: 

I.X. 2011 (sobota)
Dynów, klub La Loco
21.00
5 zł
Miejski Ośrodek Kultury www.mok.dynow.pl

Zobacz: http://www.youtube.com/watch?v=dm35e9ecnOk, video http://www.radiocyp.cz/neuniknes/, zdjęcia, muzyka

„Razem – bo Szczęście to drugiemu człowiekowi w oczy spojrzeć czule” – prezen-
tacja utworów o potrzebie bliskości i skomplikowanych relacjach  między ludźmi. 

MOK w Dynowie zaprasza na kolejny konkurs recytatorski skierowany do uczniów gim-
nazjów i szkół średnich. 

Szczegóły na stronie www.mok.dynow.pl

XIX Dynowski Konkurs Poezji 

Zapraszamy !!!
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Miejski Ośrodek Kultury w Dy-
nowie zaprasza dzieci i młodzież 
na zajęcie Ogniska Muzycznego 
w roku szkolnym 2011/2012  

    
Zajęcia prowadzone będą w kla-

sie: 
gitary i wokalu•  – nauczyciel P. 
Krzysztof Łobodziński  /ponie-
działek/
keyboardu ifortepianu•  – nauczyciel P. Arkadiusz 
Banaś /wtorek/ 
instrumenty dęte•  – nauczyciel P. Krzysztof Piątek  
/czwartek/
perkusja • – nauczyciel P. Witold Krowiak /piątek/
skrzypce • – nauczyciel P. Renata Drozdowska /sobo-
ta/
Uczniowie, którzy otrzymali promocję do II i III klasy 

Ogniska  o pierwszych  zajęciach w nowym roku szkolnym 
zostaną powiadomieni telefonicznie. Przed zajęciami odbę-
dzie się spotkanie rodziców uczniów Ogniska muzycznego.

Ogłaszamy także nabór na I rok Ogniska w klasach 
instrumentów j/w.  Zapisy przyjmowane  będą w MOK 
w Dynowie i pod  nr telefonów 16 – 652 18 06 i 724999888 
do końca września br.

Zajęcia Ogniska odbywać  się będą raz w tygo-
dniu.

Koszt każdej lekcji to 25 zł /dwadzieścia pięć zł./   
Opłaty pobierane będą na pierwszych zajęciach 

danego miesiąca. 

  Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
Miejski Ośrodek Kultury 

w Dynowie zaprasza do pracy 
w zespołach

ZESPÓŁ TANECZNY FIX – 
instruktor P. Renata Baran 

 grupa młodsza dzieci klasa • 
I – III

 grupa starsza dzieci klasa • 
IV – VI
Zajęcia odbywać się będą w każdy czwartek od 

godz. 14.00 
Aktualni członkowie – tancerze FIX – u, o pierwszych 

zajęciach powiadomieni zostaną telefonicznie. 
 
                                UWAGA !!!
  Wszystkich chętnych, którzy posiadają umiejęt-

ności taneczne, kochają taniec, prosimy o zgłaszanie 
się do MOK w Dynowie osobiście lub pod nr tel.  
16  65 21 806, 724 999 888 do końca września br. 

 
Dynowska Orkiestra Dęta zaprasza wszystkich 

instrumentalistów   Dynowa i Pogórza do współpra-
cy. 

Próby orkiestry w każdy piątek w Miejskim       
     Ośrodku Kultury w Dynowie od godz. 18.00

Z A P R A S Z A M Y !!!

 ph - Moja Mała Ojczyzna
 - miejsce dla ciszy i dla śpiewu 
 organizowanego w ramach
 V DYNOWSKIEJ JESIENI TEATRALNEJ
 Listopad 2011

I. ORGANIZATORZY
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie• 
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie• 

II. CELE KONKURSU
krzewienie i doskonalenie kultury języka• 
popularyzacja poezji i muzyki• 
rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów• 
upowszechnianie aktywnych form uczestnictwa w • 
kulturze
kształtowanie więzi z Podkarpaciem – naszą Małą • 
Ojczyzną

 
III. Tematem inspirującym jest myśl:
„Moja mała Ojczyzna – miejsce dla ciszy i dla śpiewu”

VI. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch 
kategoriach 

wiersz• 
poezja śpiewana• 

V. Założenia programowo-organizacyjne:
w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół średnich • 
i gimnazjów, którzy prześlą na adres organizatorów do 
dnia 5 listopada br. tekst wiersza lub piosenki inspiro-
wany hasłem j/w /ilość tekstów dowolna/ w zalakowanej 
kopercie z hasłem autora.
nagrodzone utwory przedstawione będą przez autorów • 
podczas gali kończącej warsztaty ph. „Sztuka recytacji” 
w dniu 25 listopada 2011 roku
ze względu na ewentualne trudności techniczne przy • 
nagraniu poezji śpiewanej/ części muzycznej/, organi-
zatorzy wstępnie przyjmują tylko tekst utworu.  

VI. Kryteria oceny:
walory literackie utworu• 
kultura słowa• 
treść utworu zgodna z hasłem konkursu• 

 
VII. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają oko-

licznościowe dyplomy
wyróżnione prezentacje otrzymają nagrody rzeczowe• 

VIII. O sprawach nie ujętych w regulaminie de-
cydują organizatorzy

Adres do korespondencji: 

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
ul. ks. J. Ożoga 10 

36-065 Dynów 
Telefony: 16 6521806, 606835762

Regulamin Konkursu 
Literacko – Muzycznego
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Miejski Ośrodek Kultury w Dyno-
wie wraz z Miejską Biblioteką Publicz-
ną oraz Gminną Biblioteka Publiczną 
w Dynowie z/s w Bachórzu jest współ-
organizatorem projektu  „Zblazowanie. 
Stop. Roztańczenie. Start Dynów.” 
Projekt został opracowany w marcu 
2011 r. przez Stowarzyszenie De-Novo. 
W pierwszym etapie prac nad projek-
tem przeprowadzono diagnozę potrzeb 
młodzieży (ponad 200 ankiet, wywia-
dy). Przeprowadzenie diagnozy było 
warunkiem przystąpienia do II etapu 
projektu, czyli złożenia wniosku o do-
finansowanie. Ponad 220 organizacji 
z całej Polski złożyło swoje diagnozy do 
oceny konkursowej. Do dalszego etapu 
komisja wybrała tylko 57 podmiotów, 
w tym organizację z Dynowa. 

Z diagnozy wynikało, że młodzież 
najchętniej uczestniczyłaby w zaję-
ciach z tańca. Młodzież określiła tą 
potrzebę jako: „bunt przeciw nic nie 
robieniu - potrzeba ruchu i ekspresji”. 
Taniec wg. nich pomaga w tym, czyli 
„ruch - oderwanie się od codzienności 
i nudy”. 

Zatem osią tematyczną projektu 
jest RUCH obecny w tańcu hip-hop 
i afrodance oraz w grze na bębnach. 
RUCH ukaże się również w fotografii. 
Warsztaty wybrane przez młodzież wy-
rażają bunt i są ekspresyjne. Młodzież 
mówi: „ruch to bunt - oderwanie się 
od codzienności, od lenistwa, od nudy, 
od nic nie robienia”. Taniec wyraża 
„indywidualność, ale i ukazuje mnie 
w grupie”. Ruch sprawia, że chce mi 
się „łączyć z innymi W DZIAŁANIU”. 
„Bunt to niezgoda na BRAKI” (brak 
działania, bark miejsca).

Projekt jest finansowany przez 
Polsko-Amerykańską Fundację Wol-
ności oraz Polską Fundację Dzieci 
i Młodzieży w ramach Programu 

„Równać Szanse”. Będzie  realizowany 
od września 2011 do listopada 2012. 
Udział w nim biorą młodzi ludzie (29 
osób w wieku od 13 do 18 lat) z Dynowa 
i okolic, którzy zdecydowali się po-
wiedzieć „STOP!” nudzie i na przekór 
przeszkodom „ruszyli z miejsca” aby 
przeciwstawić się brakom takim jak 
np. brak ciekawych zajęć czy brak moż-
liwości rozwijania swojego talentu.

Zajęcia zawarte w projekcie: 
- warsztaty afrodance (paździer-
nik-kwiecień, 8 godz. miesięcznie) 
- warsztaty hip-hop dance (rozpoczęły 
się we wrześniu, a zakończą w listo-
padzie 2012 r., 8 godz. miesięcznie) 
- warsztaty bębnowe (chcemy stwo-
rzyć 11-osobową formację razem 
z tańcem afrodance), październik-
kwiecień, 8 godz. miesiecznie. Za-
kupi l iśmy bębny dla 12 osób. 
-  warsztaty kostiumowe z ele-
mentami graf f i t i  (kultura hip
-hop), wrzesień-październik, maj 
- warsztaty fotograficzne, od paź-
dziernika 2011 r. do listopada 2012 r. 
-  warsztaty  media lne ,  pro -
mocyjne i  techniczne,  wrze-
sień 2011 r. – listopad 2012 r. 
- spotkania z filmem i ciekawymi 
ludźmi, raz w miesiącu do września 
2011 r. do listopada 2012 r.

Zajęcia będą odbywać się w Ze-
spole Szkół nr 1 w Dynowie, Miej-
skim Ośrodku Kultury, Miejskiej 

Bibliotece Publicznej , na terenie 
Gminy Dynów oraz stacji kolejki 
wąskotorowej w Dynowie (spotkania 
integracyjne, wycieczki, ogniska 
itp.) 

Więcej informacji pod nume-
rem: 724-999-888, Dyrektor Aneta 
Pepaś

„Zblazowanie. Stop. Roztańczenie. Start Dynów.”
Współorganizatorzy: 

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie,• 
Miejska Biblioteka Publiczna, • 
Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s • 
w Bachórzu

Polecamy bloga projektu założone-
go przez młodzież: http://roztanczenie-
dynow.blogspot.com/ 

oraz strony internetowe: http://
www.pafw.pl/, http://www.pcyf.org.
pl/index.php?s1=fundacja&s2=onas, 
http://www.rownacszanse.pl/, 

w wrześniu odbyły się:
Warsztaty plastyczne: prowadze-• 
nie Ewa Woźniak
Spotkanie z ciekawym człowie-• 
kiem: Marta Kuczyńska mówiła 
o „nowym cyrku”
Zajęcia z hip-hop: prowadzenie • 
Damian Kardyś, Rzeszów

Dodatkowe informacje:
Miejski Ośrodek Kultury w Dyno-

wie złożył projekt pt. Dynów „Bycza 
Wiocha– miasto bez kompleksów” 
do Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Działanie 9.5. – oddolne ini-
cjatywy edukacyjne. Celem projektu 
jest przeprowadzenie cyklu warsztatów 
rzemiosła artystycznego dla bezrobot-
nej młodzieży w wieku 18-25 lat zam. 

miasto Dynów. Zaplanowano 3 rodzaje 
warsztatów: rzeźby w drewnie, in-
stalacje z metalu z elementami recy-
klingu oraz instalacje z gipsu i gliny. 
Tematem przewodnim warsztatów ma 
stać się BYK, który widnieje w Herbie 
Miasta. Wykonane przez uczestników 
warsztatów rzeźby i instalacje mają 
stanąć w przestrzeni miasta, aby 

zwiększyć jego atrakcyjność wśród 
mieszkańców oraz turystów. Wyniki 
konkursu w lutym 2012 r. Pozostaje 
trzymać kciuki, aby kolejny pomysł na 
Dynów okazał się interesujący również 
dla osób, które powyższą inicjatywę 
będą oceniać. 

Z pozdrowieniami Aneta Pepaś
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W drugiej połowie lipca w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Dynowie 
odbyły się zajęcia wakacyjne. Uczestnikami były dzieci szukające relaksu 
w miłej atmosferze.

Przy użyciu kolorowych materiałów powstawały piękne prace, które 
wędrowały do domów i zajmowały zaszczytne miejsca np. na kominku. 
Niektóre z nich – pacynki – posłużyły do zabawy w „mini” teatr.

Zajęcia artystyczne rozwijają talenty plastyczne, wyczucie kolo-
ru i sprawność manualną. 
W trakcie zajęć istniała rów-
nież wyśmienita okazja do na-
wiązania nowych znajomości 
i integracji z rówieśnikami.
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Do grona rodzimych artystów przy-
był kolejny - zdolny, utalentowany, 
a równocześnie skromny i serdeczny 
człowiek, jest nim Pan Tadeusz Pin-
dyk, zamieszkały w Dynowie.

Ku naszej uciesze ujawnił swój ta-
lent i pokazał nam niezwykłe, stworzo-
ne przez siebie rzeźby. Ich specyfika , 
subtelność i kunszt wykonania trafiają 
do wyobraźni widza. 

Artysta wkłada całe serce i duszę 
wyczarowując „cudeńka” z kawałków 
drewna.

„Cudeńka” z kawałków drewna

To też trudno się dziwić, że posypały 
się propozycje od znawców sztuki i na 
dzień dzisiejszy Pan Tadeusz reprezen-
tuje nasz region na całym Podkarpaciu, 
a ostatnio wyruszył w Bieszczady – jak 
na załączonych fotografiach. 

My mieliśmy ogromną przyjemność 
smakować i cieszyć oczy arcydziełami 

na ostatnich dożynkach dynowskich, 
ale najwyższym uznaniem cieszy się 
wyrzeźbiony przez Pana Tadeusza 
herb Miasta Dynowa – istne cacko. 

Panie Tadeuszu nie mogłam się 
oprzeć, aby podziwu dla Pańskiej sztu-
ki nie wyrazić na papierze. 

Ośmielam się w imieniu ogółu 
podziękować za już i poprosić o dalsze 
„perełki”. 
Wierna czytelniczka „Dynowinki” 
  Maria Wiśniowska

Małgorzata Kochman prezes Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych Miasta i Gminy Dynów podpisała 
umowę  współpracy z Adamem Basak prezesem  Bieszczadz-
kiego Forum Europejskiego w Lesku. 

Obie organizacje podejmą współpracę w obszarach 
między innymi takich jak:  aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych 
ze środowiskiem lokalnym, podnoszenie kwalifikacji osób 
niepełnosprawnych, działania profilaktyczne, bytowe, 
kulturalne, edukacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 
i zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym czy 
aplikowanie o środki zewnętrzne.

Wspólnie będą dążyć  do realizacji celów statutowych w 
szczególności do aktywizacji i integracji, podnoszenia jakości 
życia osób niepełnosprawnych i członków rodzin dysfunkcyj-
nych poprzez działania zgodne z zapisami statutowymi.

Bieszczadzkie Forum Europejskie jest organizacją NON 
PROFIT istniejącą od 1999 r. W swojej działalności skupia 
się nad wprowadzeniem wymiaru europejskiego do działań 
szkolnictwa, przygotowaniu społeczeństwa do aktywnego 

udziału w życiu społecznym, wspieranie małych i średnich 
przedsiębiorstw. Mimo krótkiego okresu działania posiada 
duże doświadczenie w realizacji projektów EFS. 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
Miasta i Gminy Dynów
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Z największą przyjemnością za-
wiadamiam miłych czytelników „Dy-
nowinki”, że stara, dynowska apteka 
przeżywa swoisty renesans. Jej piękne 
meble, naczynia, szkło, a nawet..... 
barometr okienny „żyją” ponownie  
i  zdobią  XIX-wieczne wnętrze aptecz-
ne  galicyjskiego miasteczka.

Ta nowa ekspozycja sanockiego 
skansenu została otwarta 16 września 
i od tego dnia każdy zwiedzający może 
sobie przypomnieć, jak to dawniej 

Nasza apteka z Rynku w sanockim skansenie 
wyglądało u nas w Dynowie, gdy ktoś 
szukał czegoś” na ból głowy” i zachodził 
do apteki przy Rynku.

Załączam parę zdjęć, które powinny 
stanowić zachętę do obejrzenia i apteki 
i całego miasteczka.

 
Maria Baraniecka-Witkowska 

(artykuł o starej, dynowskiej ap-
tece ukaże się w następnym numerze 
„Dynowinki”)

Maciej Kuroń (1960- 2008) – pol-
ski kucharz, dziennikarz, publicysta 
kulinarny, prowadzący programy te-
lewizyjne o tematyce kulinarnej, syn 
Jacka Kuronia.

Był autorem kilku książek kuchar-
skich, w tym Kuchni polskiej; Kuchni 

Jabłkowe wariacje Macieja Kuronia
Rzeczypospolitej wielu narodów. W telewizji prowadził programy kulinarne: Niebo 
w gębie w WOT, Gotuj z Kuroniem i Kuroń raz w TVN oraz teleturniej kulinarny 
Graj z Kuroniem w TVP. W 1998 został uhonorowany nagrodą Wiktora.

Gorąco polecam stronę  www.kuron.com.pl 
z ogromną ilością sprawdzonych prze-
pisów Macieja i jego przyjaciół. Od 
nagłej śmierci Autora w roku 
2008 stronę tę prowadzą jego 
synowie: Jan i Jakub.

W nawiązaniu do pięk-
nych jabłek na okładce 
„Dynowinki” prezentuję 
Państwu kilka przepisów 
z jabłkami w roli głównej au-
torstwa Macieja Kuronia, zaczerp-
niętych właśnie z polecanej strony. 
SMACZNEGO;-)

RJ



Nr  9/19232 DYNOWINKA

Jabłka pieczone z kremem mig-
dałowym

Składniki:
4 duże jabłka
2 łyżki miodu
3-4 łyżki słodkiej śmietany
Masło
cynamon
Krem
100 g masła
4 łyżki cukru
100 g zmielonych migdałów
1 jajko
2 żółtka

Sposób przyrządzania:
Jabłkom delikatnie ścinamy „cza-

peczki” i wyjmujemy łyżką miąższ 
razem z gniazdami nasiennymi. Do 
rondla wlewamy miód i go karmelizu-
jemy, następnie dolewamy śmietanę. 
Zagotowujemy i odstawiamy. Przy-
gotowujemy krem. Masło ucieramy 
na puszystą białą masę i dodajemy 
pozostałe składniki oraz wcześniej 
wydrążony i drobno posiekany miąższ, 
oczywiście bez pestek. Wszystko ra-
zem krótko mieszamy. Naczynie do 
zapiekania smarujemy masłem. Jabł-
ka napełniamy kremem i zapiekamy 
15-20 minut w piekarniku nagrzanym 
do 1700C. Po tym czasie jabłka wyjmu-
jemy, przykrywamy „czapeczkami”, 
posypujemy cynamonem i dekorujemy 
masą miodowo śmietanową i serwu-
jemy. 

Sałatka Waldorff
 
Składniki:

po 200 g selera naciowego i winnych 
jabłek
100 g łuskanych orzechów włoskich
1 obrany banan
100 g majonezu
50 ml śmietany 30%
sok z 1 cytryny
liście zielonej sałaty

Sposób przyrządzania:
Selera myjemy, osuszamy i kroimy 

w zgrabne paseczki. Jabłka myjemy, 
obieramy i kroimy w kostkę. Bana-
na kroimy w plasterki i skrapiamy 
je częścią soku z cytryny, żeby nie 
ściemniały, orzechy siekamy. Przy-
gotowujemy sos: majonez mieszamy 
z resztą soku cytrynowego i śmietaną. 
Składniki sałatki wkładamy do szkla-
nego naczynia, dodajemy połowę po-
siekanych orzechów, zalewamy sosem 
i dokładnie mieszamy. Odstawiamy do 
lodówki, zalewamy sosem i dokładnie 
mieszamy. Odstawiamy do lodówki na 
2 godziny. Podajemy w pucharkach na 
liściach sałaty, posypując każdą porcję 
resztą orzechów. 

Surówka z marchwi i jabłka

Składniki:
300 g marchwi
300 g jabłek
100 g majonezu lub śmietany
sok z połowy cytryny
1 łyżka rodzynek
cukier
sól
pieprz

Sposób przyrządzania:
Zdarza mi się słyszeć, że surówka 

z marchewki albo marchewka z grosz-
kiem, to jedne z najbardziej znie-
nawidzonych przez dzieci dodatków 
obiadowych. Wydaje mi się jednak, że 
to dorośli potrafią skutecznie zohydzić 
każdą potrawę powtarzając, że sami 
jej w dzieciństwie nie lubili, albo ka-
żąc jeść przez rozum: - Bo to zdrowe. 
Drogie dzieci! Bierzcie zatem przykład 
z Królika, przyjaciela Puchatka, jedzcie 
marchewkę, bo szczególnie teraz- mło-
da, jest pyszna! 

Marchew i jabłka obieramy i ucie-
ramy na drobnej tarce. Dodajemy śmie-
tanę lub majonez, sok z połowy cytryny 
oraz przyprawy. Mieszamy. Na koniec 
posypujemy rodzynkami.

Wątróbka wieprzowa duszona 
z jabłkami

Składniki:
500 g wątróbki wieprzowej
4 ziemniaki
4 jabłka
4 ząbki czosnku
2 łyżki masła
4 łyżki oleju
sól, pieprz, majeranek

Sposób przyrządzania:
Ziemniaki myjemy gotujemy bez 

obierania przez 20 minut. Następnie 
odcedzamy je, obieramy, kroimy w ta-
larki lub ćwiartki i obsmażamy na 
dwóch łyżkach oleju. Wątróbkę myje-
my, osuszamy, czyścimy i kroimy na 
kawałki, smażymy na pozostałej części 
oleju. Pod koniec dodajemy jabłka – ob-
rane, pokrojone na kawałki, bez gniazd 
nasiennych oraz rozgnieciony czosnek. 
Dusimy razem przez 5 minut. Na ko-
niec dodajemy ziemniaki i dusimy ra-
zem jeszcze 10–15 minut. Doprawiamy 
majerankiem, solą i pieprzem. 

Szarlotka

Składniki:
350-400 g mąki (nieco ponad 2 szklan-
ki)
200 g masła
100 g cukru pudru
3 żółtka
cukier waniliowy

pół łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżki kwaśnej śmietany 22 %
szczypta soli
Nadzienie
1,5 kg jabłek
3 białka
100 g rodzynek
150 g cukru pudru
2 łyżeczki mąki ziemniaczanej

Sposób przyrządzania:
Rozpoczynamy od ciasta. Mąkę 

przesiewamy na stolnicę i mieszamy 
z proszkiem do pieczenia oraz solą. Do-
dajemy pokrojone masło, cukier puder, 
żółtka i śmietanę. W pierwszej fazie 
siekamy wszystkie składniki nożem, 
następnie wyrabiamy rękami. Gotowe 
ciasto wsadzamy do lodówki na co 
najmniej godzinę. Po ochłodzeniu z 2/3 
ciasta wałkujemy placek, którym wy-
lepiamy formę lub tortownicę. Ciasto 
pieczemy na złoty kolor w piekarniku 
nagrzanym do temperatury 1800C 
przez około 20 minut. Jabłka obieramy 
i szatkujemy, krótko dusimy pod przy-
kryciem, dodając 2 łyżki wody i 2 łyżki 
cukru. Rodzynki płuczemy i osączamy, 
łączymy z jabłkami, mieszamy i wy-
kładamy na upieczone ciasto. Z białek 
ubijamy sztywną pianę, dodając do 
niej podczas ubijania cukier puder, 
cukier waniliowy i mąkę ziemniacza-
ną. Pianę rozkładamy na jabłkach. Na 
koniec wyjmujemy z lodówki pozostałą 
1/3 ciasta i ucieramy ciasto na grubej 
tarce bezpośrednio na ciasto. Piecze-
my szarlotkę 45 minut w piekarniku 
nagrzanym do temperatury 180ºC. 
To ciasto można również przygotować 
dodając zamiast jabłek rabarbar. 
Rabarbar ma dużo soku i jest bardzo 
kwaśny, dlatego kroimy go na kawałki 
i posypujemy cukrem, po czym na kilka 
minut wkładamy do piekarnika, żeby 
puścił sok, odsączamy i układamy na 
upieczonym spodzie. Posypujemy tar-
tą bułką i przykrywamy ciastem, lub 
przykrywamy piana z białek i ucie-
ramy ciasto na wierzch przy użyciu 
grubej tarki. 

Szarlotka z lukrem

Składniki:
Ciasto:

300 g mąki (niecałe 2 szklanki)
200 g masła
100 g obranych, mielonych migdałów
1 szklanka cukru pudru
1 cukier waniliowy
1 jajko

Nadzienie:
1 kg jabłek
sok z połowy cytryny
60 g mąki ziemniaczanej
8 łyżek calvadosu
700 ml soku jabłkowego
80 g płatków migdałowych



Nr  9/192 33DYNOWINKA

150 g cukru pudru
1 białko

Sposób przyrządzania:
Przygotowujemy kruche ciasto: 

przesiewamy mąkę na stolnicę, dodaje-
my zmielone migdały, cukier puder, cu-
kier waniliowy, jako i pokrojone masło. 
Siekamy wszystkie składniki nożem, 
na koniec wyrabiamy ciasto rękami. 
Gotowe, wyrobione ciasto chowamy do 
lodówki na co najmniej godzinę. Jabłka 
obieramy, kroimy, polewamy sokiem 
z cytryny. Mieszamy mąkę ziemnia-
czaną z 0,5 szklanki soku jabłkowego. 
Resztę soku gotujemy z cukrem, ew. 
calvadosem (6 łyżek) i jabłkami. Gdy 
zacznie się gotować, wlewamy rozrobio-
ną mąkę, zagotowujemy i odstawiamy. 
Wyjmujemy ciasto z lodówki, bierzemy 
2/3 ciasta, wałkujemy i wylepiamy 
formę razem z brzegami do wysokości 

5 cm . Dno nakłuwamy widelcem. Na-
kładamy masę jabłkową i przykrywa-
my plackiem z pozostałej części ciasta. 
Szczelnie sklejamy brzegi. Pieczemy 
godzinę w temperaturze 2000C. Po 40 
minutach dobrze jest ciasto przykryć 
np. papierem pergaminowym. Przy-
gotowujemy lukier mieszając białko 
z cukrem pudrem i 2 łyżkami calvadosu 
na błyszczącą, gęstą masę. Gdy ciasto 
ostygnie nakładamy lukier i posypuje-
my zrumienionymi płatkami migdało-
wymi. Ciasto jest bardzo pracochłonne, 
ale warte uznania.

Szarlotka na sposób wschodni

Składniki:
450 g mąki (ok. 2,5 szklanki)
150 g cukru pudru
5 żółtek
150 g oliwy

Nadzienie
1 kg jabłek
po 500 g fig, daktyli, orzechów wło-
skich, moreli
250 g rodzynek
125 g cukru

Sposób przyrządzania:
Mąkę przesiewamy na stolnicę, 

dodajemy żółtka utarte z cukrem 
pudrem i oliwę. Wyrabiamy kruche 
ciasto i dzielimy na trzy części. Formę 

lub tortownicę wykładamy 1/3 ciasta. 
Pozostałe 2/3 dzielimy ponownie na 4 
równe części, każdą z nich wałkujemy. 
Jabłka obieramy i kroimy na plaster-
ki, orzechy po sparzeniu obieramy, 
figi i daktyle cienko kroimy, rodzynki 
płuczemy i odsączamy. Układamy 
w formie warstwę jabłek i orzechów 
włoskich, przykrywamy ją ciastem, 
następnie warstwę jabłek i fig, znowu 
przykrywamy ją ciastem, warstwę 
jabłek i rodzynek, a na końcu war-
stwę jabłek i daktyli. Każdą warstwę 
przykrywamy ciastem. Na wierzchu 
kładziemy połówki moreli i posypuje-
my grubym cukrem kryształem. Ciasto 
wstawiamy na godzinę do nagrzanego 
do 180–2000C piekarnika. 

Jabłka płonące

Składniki:
kilka jabłek (po 1 na osobę) 
garść rodzynek 
2 łyżki masła
30 g cukru
szczypta cynamonu oraz po goździku 
do każdego jabłka 

Sos waniliowy: 
250 ml mleka, kawałek laski wanilii 
lub cukier waniliowy
2 łyżki cukru
2 żółtka
1 łyżka mąki ziemniaczanej 
rum 80% do polania jabłek po upiecze-
niu - po łyżeczce na porcję

Sposób przyrządzania:
Jabłek nie obieramy, wydrążamy 

gniazda nasienne, tak aby nie prze-
kłuć na wylot. Do każdego jabłka 
wsypujemy cukier, rodzynki, cynamon, 
goździk. Na wierzchu układamy grud-
kę masła. Jabłka układamy w misce 
żaroodpornej, przykrywamy i wkła-
damy do piekarnika nagrzanego do 
temp.180°C na 30min. Po upieczeniu 
skórka powinna lekko pękać. W trakcie 
pieczenia przygotowujemy sos .Żółtka 
ubijamy z cukrem, dodajemy zagoto-
wane z posiekaną wanilią mleko, cu-
kier oraz mąkę ziemniaczaną, rozbitą 
w 2 łyżkach zimnego mleka. Całość 
ubijamy na ogniu, aż utworzy się jed-
nolita piana. Zamiast sosu możemy 
zrobić budyń waniliowy, karmelowy 
lub śmietankowy. Jabłka po wyjęciu 
z pieca polewamy sosem oraz rumem 
i podpalamy przed podaniem. 

Chutney jabłkowy

Składniki:
500 g jabłek (mogą być kwaśne)
ew. 100 g rodzynek
1 cebula
kawałek świeżego imbiru
250 ml białego octu winnego
200 g cukru

sól

Sposób przyrządzania:
Z obranych jabłek usuwamy gniaz-

da nasienne. Cebulę obieramy i wraz 
z jabłkami kroimy w kostkę. Rodzynki 
płuczemy. Cebulę, jabłka i rodzynki 
podlewamy małą ilością wody i ra-
zem dusimy pod przykryciem. Gdy 
rodzynki i jabłka zmiękną dodajemy 
drobno posiekany imbir, pół szklanki 
octu i dusimy jeszcze przez 20 minut. 
Wtedy dodajemy resztę octu oraz cu-
kier i szczyptę soli. Dusimy na małym 
ogniu, często mieszając jeszcze przez co 
najmniej pół godziny. Gdy sos zgęstnie-
je przekładamy go do salaterki lub wy-
parzonych słoików. Słoiki zakręcamy 
i odwracamy do góry dnem.  Chutney 
jabłkowy jest znakomitym dodatkiem 
do mięs. 

Przecier jabłkowy

Składniki:
2 kg jabłek
500 g cukru (zależnie od „kwaśności” 
jabłek)
8 goździków, pół łyżeczki cynamonu
skórka starta z 1 cytryny i pomarań-
czy

Sposób przyrządzania:
Jabłka myjemy i pieczemy na bla-

sze w temperaturze 200ºC przez 30 
minut. Następnie przecieramy je przez 
sito, doprawiamy cukrem skórką z po-
marańczy i cytryny oraz przyprawami. 
Dokładnie mieszamy. Napełniamy 
musem słoiki, zakręcamy i pasteryzu-
jemy przez pół godziny w temperaturze 
90ºC. W ten sam sposób możemy przy-
gotować np.: gruszki. Poza tym jeśli 
owoców nie przetrzemy przez sito tylko 
pokroimy na kawałki lub jeszcze lepiej 
udusimy w niewielkie ilości wody, to 
zamiast musu otrzymamy znakomitą 
bazę do szarlotek, naleśników, czy 
innych deserów. 

Amolety z jabłkami

Składniki:
300 g mąki pszennej
125 ml mleka 
125 ml wody
1 łyżka oleju
sól
cukier
500 g jabłek
tłuszcz do smażenia
cukier puder

Sposób przyrządzania:
Z mąki, mleka, wody, soli i szczypty 

cukru sporządzamy ciasto, dodajemy 
starte na grubej tarce obrane jabłka. 
Smażymy na rozgrzanym tłuszczu 
okrągłe placuszki z obu stron. Posypu-
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jemy cukrem. Można posmarować go-
towe placki marmoladą czy powidłami 
zamiast cukru. 

Jabłka w cieście

Składniki:
80 g mąki (ok. pół szklanki)
500 g jabłek
50 ml mleka 
125 ml słodkiej śmietanki
2 jajka
ćwierć łyżeczki do pieczenia
cukier waniliowy
cukier do posypania owoców
olej
szczypta soli

Sposób przyrządzania:
Jabłka myjemy, obieramy i po 

usunięciu gniazd nasiennych kroimy 
na plastry – 5 mm. Układamy je na 
talerzu. Ubijamy razem: mąkę wymie-
szaną z proszkiem do pieczenia, mleko, 
śmietankę, żółtka i sól. Ochłodzone 
białka ubijamy na sztywną pianę i do-
dajemy, delikatnie mieszając, do ubitej 
masy. Na patelni rozgrzewamy olej. 
Musimy go nalać ok. 7 mm warstwę. 
Gdy jest bardzo gorący nabijamy na 
widelec kawałki jabłek, zanurzamy 
je w cieście i kładziemy na patelnię. 
W trakcie smażenia obracamy. Po 
usmażeniu najlepiej kłaść je na bibułę 
albo układać na sicie, żeby obciekły. 
Przed podaniem posypujemy cukrem 
pudrem lub cukrem zwykłym.

Strudel z jabłkami 

Składniki:
Ciasto

250 g mąki (ok. 1,5 szklanki)
1 jajo
50 g cukru (najlepiej cukru pudru)
1 łyżka oliwy 
1 łyżeczka octu
100 g masła
szczypta soli

Masa jabłkowa
750 g jabłek
ok. 80 g bułki tartej 
rodzynki, cynamon, cukier
50 g masła

Sposób przyrządzania:
Ciasto najlepiej przygotować na 

stolnicy, tak jak na pierogi. Do prze-
sianej mąki dodajemy sól, jajo, ocet 

i oliwę. Wyrabiamy ciasto dolewając 
do niego letnią wodę. Wyrabiamy je 
długo, aż zaczną w nim powstawać 
pęcherzyki powietrza, powinno być 
luźniejsze niż ciasto na pierogi. Przy-
krywamy ciasto na stolnicy ciepłą, 
najlepiej glinianą miską i przystę-
pujemy do przygotowania nadzienia 
jabłkowego: jabłka obieramy ze skórki 
i drobno szatkujemy. Po 30 minutach, 
gdy ciasto trochę podrośnie kładziemy 
na stole obrus i posypujemy go mąką. 
Na  środku obrusa kładziemy ciasto 
i po posmarowaniu go ciepłym masłem 
zaczynamy ciasto rozciągać, tak długo, 
aż zajmie prawie cały obrus. Wtedy 
należy je pozostawić do obeschnięcia. 
Potem smarujemy je przyrumienioną 
na maśle tartą bułką, posypujemy cu-
krem i cynamonem, układamy jabłka 
wymieszane z rodzynkami i znowu 
sypiemy cukier i cynamon. Pomaga-
jąc sobie obrusem staramy się zwinąć 
ciasto z nadzieniem w wałek. Gotowy 
strudel układamy na wysmarowanej 
masłem blasze, polewamy roztopionym 
masłem i pieczemy przez ok. 30 minut 
w temperaturze 1800C. W trakcie 
pieczenia dobrze jest skrapiać strudel 
masłem lub, gdy się już częściowo wy-
piecze, podlać go kwaśną śmietaną. Po 
upieczeniu posypujemy strudel cukrem 
albo cukrem pudrem.

Sos żurawinowo – jabłkowy

Składniki:
400 g winnych jabłek
150 g żurawin
1 łyżka miodu
50 ml czerwonego wytrawnego wina
sól, pieprz

Sposób przyrządzania:
Jabłka myjemy, obieramy ze skórki, 

usuwamy gniazda nasienne i kroimy na 
kawałki, dodajemy opłukane żurawiny, 
dodajemy ok. 125 ml wody i dusimy pod 
przykryciem przez ok. 15 minut. Pod 
koniec gotowania dolewamy wino. Po 
przestudzeniu miksujemy, dodajemy 
do smaku miód, sól i pieprz. Gęsty sos 
podajemy do mięs, w tym do dziczyzny. 
Do sosu można też dodać otartą skórkę 
z pomarańczy lub cytryny, zależnie od 
stopnia „kwaskowatości”. 

Sos chrzanowy z jabłkami

Składniki:
50 g chrzanu
sok z 1 cytryny
2–3 winne jabłka
sok z 1 pomarańczy
sól, szczypta cukru pudru

Sposób przyrządzania:
Chrzan ucieramy na drobnej tarce, 

sparzamy i odciskamy. Jabłko obie-

ramy i ucieramy na drobnej tarce. 
Z cytryny i pomarańczy wyciskamy 
sok. Łączymy ze sobą chrzan, jabłka, 
sok z cytrusów, ewentualnie skórkę 
otartą z pomarańczy, doprawiamy solą 
i cukrem pudrem. 

Chrzan z jabłkiem

Składniki:
6 łyżek utartego chrzanu
2 duże winne jabłka
kilka łyżek wywaru
sok z połowy cytryny
1 łyżka mąki
sól, cukier

Sposób przyrządzania:
Chrzan myjemy, obieramy i ucie-

ramy na drobnej tarce. Następnie 
przelewamy go wrzątkiem i odciska-
my. Jabłka myjemy, kroimy i gotuje-
my w małej ilości wody. Przecieramy 
przez sito, mieszamy z mąką i zago-
towujemy. Dodajemy wywar, sok z cy-
tryny, chrzan. Mieszamy wszystkie 
składniki i przyprawiamy do smaku 
solą i cukrem. Można podczas gotowa-
nia jabłek dodać też trochę żurawin. 

Zupa z jabłek

Składniki:
2 l wody
1 kg jabłek
250 ml śmietany
150 g cukru pudru
2 łyżki mąki ziemniaczanej
goździki, cynamon

Sposób przyrządzania:
Jabłka myjemy, kroimy na połów-

ki lub ćwiartki, usuwamy gniazda 
nasienne, zalewamy wrzątkiem, 
dodajemy przyprawy i gotujemy 
pod przykryciem. Gdy będą miękkie 
przecieramy przez sito do wywaru 
lub miksujemy, dosypujemy cukier. 
W trakcie dalszego gotowania wle-
wamy ostrożnie mąkę ziemniaczaną 
wymieszaną z kilkoma łyżkami zimnej 
wody. Szybko mieszamy, gdy zupa się 
zagotuje, dodajemy śmietanę, dopra-
wiamy i jeszcze raz zagotowujemy. 
Podajemy z makaronem, grzankami 
lub biszkoptami. 

Zupa Galas - Podhale

Składniki:
1,5 l wody
300 g jabłek
125 ml śmietany
sól do smaku

Sposób przyrządzania:
Jabłka obieramy, usuwamy gniaz-

da nasienne i gotujemy pokrojone, 
aż do miękkości. Ugotowane jabłka 
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Rekompensaty dla producentów 
warzyw

Od 5 września Agencja Rynku 
Rolnego rozpoczyna wypłatę rolni-
kom rekompensaty z tytułu strat 
poniesionych w wyniku fali zakażeń 
bakterią  E.coli. 

Na odszkodowania z powodu 
epidemii E.coli, Komisja Europejska 
przeznaczyła 227 mln euro, z czego 
Polska otrzymała ponad 46 mln 
euro. 

Rekompensaty mają pokrywać 
około 50 proc. średniej ceny z czerwca 
produktów rolnych, które zostały wy-
cofane z rynku w związku z epidemią.  
Obejmują one producentów pomi-
dorów, ogórków, sałaty, endywii 
o liściach karbowanych i szero-
kolistna, cukinii, papryki w okre-
sie od 26 maja do końca czerwca. 
 
Unijne rekompensaty otrzymają rol-
nicy z 22 krajów UE, pięć państw nie 
starało się o pieniądze z tego tytułu: 
Malta, Cypr, Finlandia, Luksemburg 
i Litwa. Najwięcej pieniędzy (70 mln 
euro) trafi do Hiszpanów, a najmniej 
do Estonii (1,3 tys. euro). 

Polscy rolnicy złożyli ok. 5 tys. 
wniosków o odszkodowania z powodu 
strat poniesionych w wyniku epidemii 
zakażeń tą bakterią. Oszacowano, że 
straty dotyczą  upraw zajmujących 
ponad 2 tys. hektarów. Głównie są to 
ogórki i pomidory.

Agencja Rynku Rolnego do 11 lip-
ca przyjmowała Wnioski o udzielenie 

wsparcia w sektorze owoców i warzyw 
z tytułu kryzysu spowodowanego szcze-
pem w/w bakterii.

O wsparcie mogli ubiegać się:
1) producenci owoców i warzyw 

niebędący członkiem organizacji pro-
ducentów owoców i warzyw,

2) organizacje producentów owoców 
i warzyw uznane decyzją Marszałka 
Województwa.

Zgodnie z rozporządzeniem wyko-
nawczym Komisji(UE) nr 585/2011, 
wsparcie z tytułu kryzysu spowo-
dowanego szczepem bakterii EHEC 
obejmuje działania związane:
- z wycofaniem z rynku produktów,
- z niezbieraniem,
- z zielonymi zbiorami.

Stawki wsparcia na hektar:

Pomidory: produkcja polowa; 
zielone zbiory 11 172,23 EUR, nie-
zbieranie 17 188,05 EUR, produkcja 
pod osłonami: zielone zbiory 33 855,25 
EUR, niezbieranie 52 085,00 EUR. 

Ogórki :  produkcja  polowa; 
zielone zbiory 7 914,19 EUR, nie-
zbieranie 12 175,68 EUR, produk-
cja pod osłonami: zielone zbiory  
23 982,40 EUR, niezbieranie 36 896,00 
EUR.

Sałata, endywia:  produkcja 
polowa; zielone zbiory 5 369,15 EUR, 
niezbieranie 8 260,23 EUR, produkcja 

pod osłonami: zielone zbiory 16 270,15 
EUR, niezbieranie 25 031 EUR.

Papryka słodka: produkcja polo-
wa; zielone zbiory 7 428,99 EUR, nie-
zbieranie 11 429,22 EUR, produkcja 
pod osłonami: zielone zbiory 22 512,10 
EUR, niezbieranie 34 634, 00 EUR.

Cukinia:  produkcja polowa; 
zielone zbiory 2 953,02 EUR, nie-
zbieranie 4 543,11 EUR, produk-
cja pod osłonami: zielone zbiory  
8 948,55 EUR, niezbieranie 13 767,00 
EUR.

Środki finansowe mają być wypła-
cone do 15 października.

Do Oddziału Terenowego ARR 
w Rzeszowie wpłynęło 70 wniosków 
producentów warzyw o łącznej po-
wierzchni:
- ogórki 13,67 ha,
- pomidory 26,07 ha,
- sałata 2,60 ha,
- cukinia 0,05 ha.

Wnioskowana kwota wsparcia dla 
producentów warzyw z Podkarpacia 
wynosi 1 268 111, 73 EUR co stanowi 
5 040 744,12 PLN.

Szczegółowe informację można 
uzyskać w Oddziale Terenowym ARR 
w Rzeszowie ul. Piłsudskiego 32 pod 
nr tel. (017) 864-20-27.

Mariusz Kawa
Dyrektor OT ARR Rzeszów

Rzeszów 07.09.2011 r.

Rekompensaty dla producentów warzyw

przecieramy przez sito lub miksuje-
my, przyprawiamy solą i śmietaną. 
Podajemy z ziemniakami. 

Tosty z jabłkami

Składniki:
8-10 kromek pieczywa tostowego 
3 duże, kwaśne jabłka
30 g tłustego, białego sera
800 ml mleka
6 jajek
100 g margaryny
100 g cukru
1 łyżka wanilii
cynamon

Sposób przyrządzania:
W rondelku rozpuszczamy mar-

garynę – odrobinę zostawiamy do 
posmarowania naczynia do zapie-
kania. Dodajemy cukier, mieszamy 
i chwilę podgrzewamy. Jabłka kro-

imy w cienkie plastry i dodajemy do 
rondla i gotujemy razem 2-3 minuty. 
Zdejmujemy z ognia i przekładamy do 
wysmarowanego tłuszczem naczynia 
do zapiekania. Ser kroimy w kostkę 
i układamy na jabłkach. Kromki 
pieczywa kroimy na trójkąty i ukła-
damy na całej powierzchni naczynia 
do zapiekania. W misce ubijamy 
jaja z mlekiem i wanilią Ubitą masę 
wlewamy do naczynia do zapiekania 
i całość równomiernie rozsmarowuje-
my. Całość posypujemy cynamonem. 
Pieczemy przez ok. 50 minut w na-
grzanym do 1800C piekarniku. 

Steki z dziczyzny z jabłkami

Składniki:
600 g combra z dzika lub jelenia (moż-
na użyć schabu karkowego)
12 plastrów boczku wędzonego
2 cebule

2 jabłka
4 łyżki masła
4 łyżki oleju
świeżo zmielony pieprz
cynamon, cukier, sól

Sposób przyrządzania:
Mięso obieramy z błon, tłuszczu 

i kroimy na 4 plastry. Zbijamy je dło-
nią lub drewnianym tłuczkiem prze 
folię. Steki smażymy na rozgrzanym 
oleju po 5 minut na każdej stronie. 
Po obróceniu solimy i posypujemy 
świeżo zmielonym pieprzem. Jabłka 
i cebulę obieramy, kroimy w półpla-
sterki i podsmażamy na maśle. Plastry 
boczku smażymy tak długo, aż będą 
chrupiące. Usmażone steki podajemy 
z cebulą i jabłkami posypanymi cu-
krem i cynamonem oraz z plasterkami 
chrupiącego boczku. Uwaga! Steki 
według tego przepisu można również 
przyrządzić na grillu. 
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NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

WRZESIEŃ - 
nazwa miesiąca 
pochodzi od kwit-
nących w trakcie 
jego trwania wrzo-
sów. Wrzesień ma 30 
dni i jest dziewiątym 
miesiącem w roku. Zwykle  
1 września w Polsce rozpoczy-
na się rok szkolny, dzieci i mło-
dzież po wakacjach wracają do szkoły;  
8 września przypada Dzień Dobrej Wiadomości, 13 września – Dzień Programi-
sty; 22 września – Dzień Bez Samochodu;  23 września zaczyna się jesień (tego 
dnia następuje równonoc, czyli zrównanie dnia z nocą, dzień i noc wszędzie na 
świecie mają taką samą długość, w tym dniu w południe, w miejscach położonych 
na równiku Słońce świeci prostopadle do powierzchni Ziemi); 30 września – to 
z kolei Dzień Chłopaka.

Krzyżówka mozaikowa 
– poziomo: zdrada, matuchna, 
drogeria, gnojak; 
– pionowo: drut, dach, smardz, 
baniak, ogon, reja
Krzyżówka panoramiczna 
– rusałka
Krzyżówka z gwiazdą 
– Jude Law
Krzyżówka „Szaleje…” 
1) młodzież 2) morze 3) tłok, Taj 
4) pirat, powietrze 5) zjazdowiec 
6) chrzan 7) serce 8) grypa
Jolka-szyfr – Na peronie w Poro-
nienie pchła pląsała po pianianie
Szyfrogram – Tak już jest, że na 
stare lata dziadzio od babci szybko 
wymiataAtrybutami września są kasztany, żołę-

dzie, babie lato, grzyby…

Sławni ludzie urodzeni we wrześniu, to np. poeta Juliusz Słowacki (1809), pisarz 
Aleksiej Tołstoj (1817), pisarz Lew Tołstoj (1828), pisarz i filozof Stanisław Lem 
(1921), poeta Julian Tuwim (1894), podróżnik Marco Polo (1254), muzyk blueso-
wy B.B. King (1925), autorem horrorów Stephen King (1947), święty Franciszek 
z Asyżu (1181), król Polski Stefan Batory (1533), filozof Konfucjusz (551 p.n.e.), 
prezydent Polski Lech Wałęsa (1943).

Na wrześniowe – coraz dłuższe – wieczory nasi współpracownicy przygotowali 
dla Państwa ciekawe zadania. Pan Bogdan Witek poleca Krzyżówkę magiczną, 
Szyfrogram i Krzyżówkę z hasłem; zaś pan Leszek Grzywacz – Jolkę na 
planie kwadratu. 

Zgodnie z obietnicą z poprzedniego numeru – wracają po wakacyjnej przerwie 
Zagadki logiczne. Zapraszamy do powakacyjnego łamania głowy;-) 

Renata Jurasińska

Ciekawe równości
Czy potrafią Państwo wskazać dwie 

liczby, których iloczyn jest równy ich 
sumie? Nietrudno zgadnąć, że mogą to 
być np. 2 i 2  (każdy widzi, że 2 + 2 = 2 x 
2 )  ale na  7 i 7/6  już z pewnością trud-
niej wpaść… Łatwo sprawdzimy jednak, 
że faktycznie 

7 + 7/6 = 7 x 7/6…
Czy ktoś potrafi wskazać inne przy-

kłady takich liczb? Jak ich szukać?

A czy ktoś zna liczby, których ilo-
czyn jest równy ich różnicy? Lub 
takie, których suma jest równa ich 
ilorazowi?

Renata Jurasińska

ZAGADKI LOGICZNE
J e s i e ń

Jesień mnie cieniem zwiędłych drzew dotyka,
Słońce rozpływa się gasnącym złotem.
Pierścień dni moich z wolna się zamyka,
Czas mnie otoczył zwartym żywopłotem.

Ledwo ponad mogę sięgnąć okiem
Na pola szarym cichnące milczeniem.
Serce uśmierza się tętnem głębokiem.
Czemu nachodzisz mnie, wiosno, wspomnieniem?

Tak wiele ważnych spraw mam do zachodu,
Zanim z mym cieniem zostaniemy sami.
Czemu mi rzucasz kamień do ogrodu
I mącisz moją rozmowę z ptakami? 

Leopold Staff
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Krzyżówka przerywnikowa

Odgadnięte wyrazy należy wpisać dwukrotnie: poziomo i pionowo, 
rozpoczynając od pola z odpowiednią liczbą.

Znaczenie słów:
kura na gnieździe.1. 
Sc wśród pierwiastków. 2. 
metalowe elementy chroniące brzegi przedmiotów.3. 
nowela Henryka Sienkiewicza.4. 
gęste lasy, puszcze.5. 
Tomasz, zawodowy pięściarz wagi ciężkiej.6. 

Bogdan Witek

Litery w zaznaczonych rzędach utworzą roz-
wiązanie zadania.

Poziomo:
4)   opiekun zbiorów muzealnych.
9)   trąba powietrzna.
10) imię Tysona, boksera amerykańskiego.
11) Irena dla swoich.
12) wydruk z kasy sklepowej.
13) szkodnik zbóż  z rodziny biegaczy.

Pionowo:
1) broń Robina Hooda.
2) uderzenie nogą.
3) unikat, rarytas.
5) biało-czarny ptak z długim ogonem.
6) matador.
7) narzekanie, użalanie się.
8) imię Collins, aktorki z serialu „Dynastia”.
9) namiot indiański.

Bogdan Witek

Wszystkie litery odgadywanych 
wyrazów, odczytane kolejno zgodnie 
z numeracją, utworzą rozwiązanie 
końcowe.

Poziomo: 
18) oblicze, fizys.
16) zespół Roberta Gawlińskiego.
25) znaki rodowe szlachty. 
17) przystąpienie, zgoda.
9)  napój alkoholowy spożywany na 
gorąco.

Pionowo:
12) pokrywa skrzyni.

Bogdan Witek

Szyfrogram

Krzyżówka magiczna
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z 64 polami.• 
marynarski – zwisający na • 
plecy.
zębate, odjechane lub kwa-• 
dratowe.
chusta liturgiczna pod naczy-• 
niem mszalnym.
cztero- lub sześciokątna na • 
śrubie.

• 
mała poczekalnia.• 
w drzwiach szaf, biurek.• 
jest nią  arafatka.• 
geometryczny dekolt.• 
na końcu paska.• 
z kwadratowym węzłem przy • 
męskiej koszuli.
2• 
kaflowy stojak.• 
pieczone w kwadratowej tor-• 
townicy.
na końcu paska.• 
kwadratowa  - używana do • 
wyrobu filtrów. 

 Leszek Grzywacz

JOLKA NA  PLANIE  KWADRATU
Wszystkie wyrazy wpisywane do diagramu mają wspólną cechę związaną bezpośrednio lub pośrednio z tytułem za-

dania. Ujawniono wszystkie litery Ę i Ł. Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą jeszcze jedno takie słowo 
– rozwiązanie zadania.






