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Drodzy czytelnicy
Zbliżają się tak bardzo oczekiwane przez Nas Święta. 

Radosne. Barwne. Rodzinne.

Jest to Dobry Czas. Zatrzymajmy się. Odpocznijmy. Po-
święćmy go Rodzinie, Bliskim.

Do spotkania nawołuje Wigilijny Stół. Wieczerza niech 
będzie czasem posiłku, także duchowego, zadumy, rozmo-
wy. Dla Niektórych będzie to trudny czas. Patrząc na puste 
miejsce przy stole, pomyślą o TYCH co odeszli, co daleko.

Jak trudno cokolwiek tu powiedzieć. Trzeba milczeć 

Odeszli, ale… pozostają po NICH cudowne, ciepłe wspo-
mnienia. 

Czasem zniknie, zbije się bombka z wypisanym czyimś 
imieniem. Ale pozostaje po niej tysiące złocistych wspo-
mnień.

Nasze życie można porównać do choinki. 

Każda jest inna. Z lasu, ogrodu. Sztuczna. Kolorowa. 
Jednobarwna.

Ubrana ze starannością. Naprędce.

Pamiętam czas dzieciństwa, gdy wiele zabaw to koloro-
we drzewko dostarczało. Już w Adwencie robiło się kolorowe 
ozdoby, lepiło łańcuchy. Bliżej Wigilii wiązało cukierki. Jak-
że one smakowały podjadane ukradkiem. Magia. Zabawa.

„Od siedzib ludzkich, z lasu, łąki, roli,
Płynie pastuszka pieśń na żłóbka próg:
„Pokój na ziemi ludziom dobrej woli!”
Wszak On - maluczkich jest Bóg!
…
Nie przyćmi „Gwiazdy” piekło blaski 
Złemi,
Nie zgłuszy pieśni żadna ludzka moc,
Na wysokości Chwała!- a na ziemi,
O święta po trzykroć noc!

Ważne było to co pod choinką, lub na Mikołaja daliśmy, 
dostaliśmy.

Umyka czas, znikają tradycje.

Kultywujmy, pielęgnujmy tradycje. Chłońmy to, co oferu-
ją nam Święta. Nie zapominajmy o bliskich, znajomych. Wy-
ślijmy kartki zamiast sms-ów, po których nie pozostaje ślad.

Radujmy się. Niech „Nie przyćmi „Gwiazdy” piekło bla-
ski złemi”.

Pełnych magii, spokoju Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Zdrowia w 2013 roku życzy

Piotr Pyrcz

Okładkę tradycyjnie stworzył Grzegorz Hardulak.

Rysunki na okładce i w tekstach to dzieła Sławka Żuka.

Jakże miłe ozdoby „DYNOWINKI”
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Rok 2012 zbliża się ku końcowi, 
dlatego też w niniejszym numerze „Dy-
nowinki” chciałbym dokonać podsumo-
wania działań podjętych przez Miasto 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przed-
stawiam Państwu ogólną informację 
dotyczącą realizowanych przez Mia-
sto inwestycji. 

INWESTYCJE WSPÓŁFINAN-
SOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EU-
ROPEJSKIEJ

W mijającym roku Miasto m.in. 
rozpoczęło realizację czterech pro-
jektów współfinansowanych ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2007 
– 2013 i zakończyło realizację jednego  
z nich. Były to:

1.  „Poprawa wizerunku miasta 
Dynów poprzez rewitalizację 
Rynku i przyległych ulic, par-
ku przydworskiego oraz remont 
infrastruktury komunikacyjnej 
w obrębie Obszaru I” 

W 2012 roku Miasto również roz-
poczęło realizację wspomnianego pro-
jektu, mającego na celu dostosowanie 
centrum miasta poprzez jego rewita-
lizację do potrzeb gospodarczych, spo-
łecznych, kulturalnych i turystycz-
nych oraz mieszkalnych. W ramach 
w/w projektu w ciągu ostatnich 12 mie-
sięcy Miasto rozpoczęło prace zwią-
zane z budową fontanny, remontem 
i budową parkingów oraz rewitaliza-
cją parku przydworskiego wraz z całą 
infrastrukturą.

Koszt całkowity projektu poniesio-
ny przez Gminę Miejską Dynów w 2012 
roku na realizację wspomnianych za-
dań to kwota ponad 1 730 000,00 zł, 
w tym otrzymane dofinansowanie  
z EFRR ponad 1 400 000,00 zł 
i wkład własny – ponad 320 000,00 zł. 
Z kolei Partner projektu, którym 
jest Fundacja Pomocy Młodzie -
ży im. Jana Pawła II „WZRASTA-
NIE” w 2012 roku zrealizował  
w całości zadanie ujęte w projekcie, 

polegające na przeprowadzeniu robót 
modernizacyjno – remontowych bu-
dynku zabytkowej oficyny dworskiej 
tzw. dworu – domu dla dzieci w Dyno-
wie. Koszt całkowity poniesiony przez 
Partnera w ciągu ostatnich 12 mie-
sięcy to kwota ponad 209 900,00 zł, 
w tym otrzymane dofinansowanie 
z EFRR – 178 493,95 zł (85% wydat-
ków kwalifikowanych) i wkład wła-
sny – 31 498,93 zł. 

Planowana data zakończenia pro-
jektu to 2013 rok. 

2,  „Budowa i przebudowa miej-
skiej rozdzielczej sieci wodocią-
gowej wraz z przyłączami na te-
renie miasta Dynów – etap I”

W mijającym 2012 roku Gmina 
Miejska Dynów rozpoczęła realizację 
kolejnego projektu współfinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej, a mia-
nowicie budowy rozdzielczej sieci wo-
dociągowej. Jak już wspominałem we 
wcześniejszych numerach „Dynowin-
ki” projekt ten jest kontynuacją zakoń-
czonej w ubiegłym roku inwestycji pn.: 
„Budowa stacji uzdatniania wody wraz  
z  u jęc iami  wody,  zbiornikami 
wody, remontem, budową i prze-
budową sieci wodociągowych wraz  
z urządzeniami towarzyszącymi dla 
Miasta Dynowa”. 

Wydatki, jakie poniosła Gmina 
w 2012 r. z tytułu realizacji powyż-
szych zadań stanowią kwotę ponad 
1 009 900,00 zł, w tym otrzymane 
dofinansowanie ze środków EFRR – 
706 283,00 zł (70% wydatków kwa-
lifikowanych). Natomiast wkład wła-
sny Gminy Miejskiej Dynów w reali-
zację wspomnianych zadań wyniósł 
303 689,18 zł.

Planowana data zakończenia reali-
zacji projektu to 2013 r. 

3. „Poprawa zniszczonego przez 
podtopienia układu komunika-
cyjnego w Dynowie” 

W 2012 roku Miasto rozpoczęło 
i zakończyło realizację projektu, któ-
rego przedmiotem było usunięcie skut-
ków podtopień, jakie miały miejsce 

w 2010 r. na drogach gminnych w Dy-
nowie, tj.: ul. Głębokiej (nr 108023R) 
oraz ul. Żurawiec (nr 108029R). 

Zakres rzeczowy projektu obej-
mował: 
a) ul. Głęboką

- roboty przygotowawcze, ziemne, 
- wykonanie podbudowy i na-
wierzchni drogi na długości 370 m
- roboty wykończeniowe – umocnie-
nie skarp i rowów

b) ul. Żurawiec
- roboty przygotowawcze, ziemne, 
- wykonanie podbudowy i na-
wierzchni drogi na długości 200 m
- roboty wykończeniowe – umocnie-
nie skarp i rowów.
Okres realizacji inwestycji to: li-

piec – listopad 2012 r. 
Koszt całkowity inwestycji po-

niesiony przez Miasto na realiza-
cję wspomnianych zadań to kwota  
470 274,86 zł, w tym otrzymane dofi-
nansowanie z EFRR – 442 917,33 zł 
(95% wydatków kwalifikowanych) 
i wkład własny Gminy Miejskiej Dy-
nów – 27 357,53 zł.

Oprócz prowadzenia robót budow-
lanych związanych z realizacją wspo-
mnianych projektów Gmina Miejska 
Dynów w mijającym roku złożyła do-
datkowo dwa wnioski o dofinansowa-
nie projektów obejmujących termomo-
dernizację budynków użyteczności pu-
blicznej oraz inwestycje prowadzone  
w budynkach oświatowych na tere-
nie miasta. 

-  Wniosek o dofinansowanie pro-
jektu pn.: „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicz-
nej w Dynowie: Urzędu Miej-
skiego, Szkoły Podstawowej nr 
2, budynku OSP (ul. Szkolna), 
budynku OSP (ul. Bartków-
ka), budynku zaplecza stadio-
nu miejskiego”

 
Jak wspominałem już we wrześnio-

wym numerze „Dynowinki” przygoto-
wany projekt jest kontynuacją zreali-
zowanej już inwestycji, polegającej 
na termomodernizacji obiektów uży-
teczności publicznej na terenie Gmi-
ny Miejskiej Dynów, tj. budynku Szko-
ły Podstawowej nr 1 i budynku Przed-
szkola Miejskiego. Złożony projekt 
swym zakresem rzeczowym obejmu-
je następujące budynki, przy których 
prowadzone będą prace termomoder-
nizacyjne. Jest to:
1. Urząd Miejski – docieplenie 

ścian i wykonanie elewacji, do-
cieplenie ścian fundamentowych  
i stropu, wymiana stolarki okien-
nej, przebudowa instalacji central-
nego ogrzewania wraz z kotłownią  

i montażem instalacji solarnej, 
przebudowa dachu ze stropoda-
chu na dach dwuspadowy.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. 
Bartkówka – docieplenie ścian 
i wykonanie elewacji, docieple-
nie ściany fundamentowej i stro-
pu, demontaż i wymiana instala-
cji odgromowej, wymiana stolar-
ki okiennej i drzwiowej, wymiana 
parapetów wewnętrznych. 

3. Budynek OSP (ul. Szkolna) – do-
cieplenie ścian i wykonanie elewa-
cji, docieplenie ściany fundamen-
towej i docieplenie stropu, demon-
taż i wymiana instalacji odgromo-
wej, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, przebudowa instala-
cji centralnego ogrzewania wraz 
z kotłownią, przebudowa instala-
cji gazowej. 

4. Budynek OSP (ul. Bartkówka) – 
docieplenie ścian i wykonanie ele-
wacji, docieplenie stropu, demon-
taż i wykonanie instalacji odgro-
mowej, wymianą stolarki okiennej 
i drzwiowej, budową instalacji ga-
zowej, przebudową instalacji cen-
tralnego ogrzewania.

5. Budynek zaplecza stadionu miej-
skiego – docieplenie ścian i wyko-
nanie elewacji, docieplenie ściany 
fundamentowej, demontaż i wy-
konanie instalacji odgromowej, 
przebudowa instalacji gazowej, 
przebudowa instalacji centralne-
go ogrzewania. 
Planowany termin realizacji pro-

jektu to lata 2013 –2014 
Koszt całkowity projektu to kwo-

ta ponad 2 393 359,00 zł, w tym 
kwota ponad 1 576 657,00 zł stano-
wi dofinansowanie ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, natomiast wkład wła-
sny Gminy Miejskiej Dynów to kwo-
ta rzędu 816 701,00 zł. Koszt, jaki 
Gmina Miejska Dynów poniosła  
w 2012 roku w związku z przedmio-
towym projektem to kwota ponad 
92 000,00 zł, która w całości pocho-
dziła z budżetu miasta. 

W chwili obecnej projekt przeszedł 
pozytywnie ocenę formalno – prawną 
i poddany został ocenie merytoryczno 
– technicznej, a na ostatnim etapie oce-
nie strategicznej. Po przeprowadzeniu 
tej trzystopniowej oceny Urząd Mar-
szałkowski podejmie decyzję o przy-
znaniu lub nieprzyznaniu dofinan-
sowania na realizację przedmiotowe-
go projektu. Dodam tylko, iż Gmina 
Miejska Dynów przystąpi do realizacji 
projektu tylko i wyłącznie po uzyska-
niu dofinansowania na jego realizację. 

-  Wniosek o dofinansowanie pro-
jektu pn.: „Poprawa jakości in-

frastruktury edukacyjnej w Dy-
nowie”

W dniu 15 listopada 2012 r. Gmi-
na Miejska Dynów w odpowiedzi na 
ogłoszony nabór w ramach osi prio-
rytetowej V – Infrastruktura publicz-
na, działanie 5.1 Infrastruktura edu-
kacyjna, schemat B – System oświaty 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 
2007 – 2013, złożyła do Urzędu Mar-
szałkowskiego wniosek o dofinansowa-
nie projektu pn.: „Poprawa jakości in-
frastruktury edukacyjnej w Dynowie”.

Projekt swym zakresem moder-
nizację Zespołu Szkół i budynku 
Przedszkola Miejskiego w Dyno-
wie. Nadmienię, iż w projekcie uję-
te zostały roboty budowalne pro-
wadzone we wcześniejszych latach 
przy budynku Przedszkola Miejskie-
go i częściowo przy Zespole Szkół,  
o refundację których Miasto ubiega się 
właśnie w przedmiotowym wniosku. 

Zakres rzeczowy projektu obejmu-
je takie zadania, jak: 
-  remont instalacji elektrycznej, za-

plecza przy sali gimnastycznej, 
węzłów sanitarnych i pomieszczeń 
w budynku Zespołu Szkół,

- wymiana okna witrynowego oraz 
remont sali gimnastycznej w Gim-
nazjum,

- utworzenie i wyposażenie klasopra-
cowni językowej w Zespole Szkół,

- remont schodów, pomieszczeń i in-
stalacji odgromowej w budynku 
Przedszkola Miejskiego,

- wykonanie ogrodzenia, podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych oraz 
robót zewnętrznych przy budynku 
Przedszkola Miejskiego. 
Termin realizacji projektu to: 2008 

– 2014 
Koszt całkowity projektu wyno-

si ponad 1 428 500,00 zł, w tym po-
nad 998 500,00 zł stanowi dofinanso-
wanie ze środków Unii Europejskiej, 
zaś pozostałe ponad 429 990,00 zł sta-
nowi wkład własny Gminy Miejskiej 
Dynów w realizację projektu. W 2012 
roku Gmina Miejska Dynów poniosła 
koszt związany z niniejszym projek-
tem w wysokości 20 295,00 zł i w ca-
łości pochodził z budżetu miasta. 

Dodam tylko, iż w przedmioto-
wym projekcie zostały ujęte prace zre-
alizowane przez Gminę Miejską Dy-
nów w latach wcześniejszych, na łącz-
ną kwotę ponad 541 120,00 zł, która 
w przypadku podpisania umowy o do-
finansowanie zostanie w 70% zrefun-
dowana ze środków Unii Europejskiej. 

W chwili obecnej projekt podda-
wany jest ocenie formalno – prawnej, 
a następnie poddany zostanie oce-
nie merytoryczno – technicznej, a na 

ostatnim etapie ocenie strategicznej. 
Po przeprowadzeniu tej trzystopnio-
wej oceny Urząd Marszałkowski po-
dejmie decyzję o przyznaniu lub nie-
przyznaniu dofinansowania na reali-
zację przedmiotowego projektu. Do-
dam tylko, iż Gmina Miejska Dynów 
przystąpi do realizacji projektu tylko 
i wyłącznie po uzyskaniu dofinanso-
wania na jego realizację.

INWESTYCJE DROGOWE 

1. Drogi wojewódzkie

- „Rozbudowa drogi wojewódz-
kiej Nr 835 Lublin – Przeworsk 
– Grabownica Starzeńska odc. 
ul. Karolówka w Dynowie od km 
191 + 800 do km 192 + 700”

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Za-
rząd Dróg Wojewódzkich kontynuował 
rozpoczęte w 2011 roku prace związa-
ne z rozbudową drogi wojewódzkiej 
przebiegającej przez Dynów. Prace te 
polegały na wykonaniu chodnika dla 
pieszych w km 192+125 – 192+395 
oraz w km 192+630 – 192+693. 

Roboty wykonywane były w okre-
sie październik – listopad 2012 r., 
a ich koszt całkowity wyniósł ponad 
127 000,00 zł brutto. Dofinansowanie 
ze środków Gminy Miejskiej Dynów 
przekazane do Zarządu Dróg Woje-
wódzkich stanowi kwota 80 000,00 zł.

- „Remont przepustu drogowe-
go Æ 80 w miejscowości Dynów 
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 
835 Lublin – Grabownica Sta-
rzeńska w km 191+710”

W miesiącu sierpniu Zarząd Dróg 
wojewódzkich prowadził również pra-
ce przy remoncie przepustu znajdują-
cego się w pasie drogi wojewódzkiej 
przebiegającej przez miasto na długo-
ści 12 mb. Koszt niniejszych prac wy-
niósł ponad 33 700,00 zł i w całości po-
chodził z budżetu Województwa pod-
karpackiego. 

-  „Opracowanie wariantowej 
koncepcji przebiegu obwodni-
cy Dynowa w ciągu drogi woje-
wódzkiej Nr 835 Lublin – Prze-
worsk – Grabownica Starzeń-
ska”

W 2012 roku kontynuowane były 
również prace związane z opracowanie 
koncepcji przebiegu obwodnicy Dyno-
wa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 
Lublin – Przeworsk – Grabownica Sta-
rzeńska. Przypomnę tylko, iż opraco-
wanie przedmiotowej koncepcji reali-
zowane jest w trzech etapach:
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- etap I – określenie lokalizacji moż-
liwych korytarzy dla przeprowa-
dzenia trasy drogowej o ustalo-
nych parametrach technicznych. 
Na tym etapie zostaną wykluczo-
ne rozwiązania nierealne tech-
nicznie, nie w pełni bezpiecz-
ne, wątpliwe ekonomicznie i naj-
mniej korzystne przyrodniczo  
i społecznie. 

- etap II – opracowanie prognozy ru-
chu, sformułowanie technicznych 
rozwiązań wariantowych, oblicze-
nie wskaźników oceny i rekomen-
dacja wariantu dla podjęcia decy-
zji 

- etap III – opracowanie materiałów 
do decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach i uzyskanie tej de-
cyzji.
Etap pierwszy i drugi zrealizo-

wano w roku 2011 o czym informo-
wałem Państwa w grudniowym nu-
merze „Dynowinki” z 2011 roku, na-
tomiast w 2012 roku realizowa-
no etap III. Po zakończeniu etapu  
i II firma opracowująca koncepcję do-
konała prezentacji osiągniętych wyni-
ków i uzyskała opinię Zamawiające-
go oraz Zarządcy drogi co do dalszych 
prac projektowych. 

Po opracowaniu materiałów do 
decyzji środowiskowej Gmina Miej-
ska Dynów wszczęła postępowanie 
w sprawie uzyskania przedmiotowej 
decyzji. Najważniejsza opinia doty-
czące wydania w/w decyzji pochodzi-
ła od Regionalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska w Rzeszowie. W swo-
jej opinii z dnia 19.03.2012 r. RDOŚ 
narzucił opracowanie przez Inwe-
stora inwentaryzacji przyrodniczej  
i sporządzenie na jej podstawie ra-
portu oddziaływania na środowisko. 
W związku z powyższym Gmina Miej-
ska Dynów musiała zlecić opracowanie 
przedmiotowej inwentaryzacji przy-
rodniczej. Podpisano umowę z firmą 
ARCADIS sp. z o.o., Warszawa, ul. 
Puławska 182 na opracowanie w/w in-
wentaryzacji za kwotę 34 400,00 zł. 
brutto. Inwentaryzację zgodnie z wy-
mogami należało opracować w miesią-
cach kwiecień – sierpień. Równocze-
śnie przedłużono firmie projektującej 
koncepcję obwodnicy, termin na uzy-
skanie decyzji środowiskowej do końca 
roku 2012. Przedmiotowa inwentary-
zacja została przekazana Gminie Miej-
skiej Dynów dnia 05.09.2012 r. i sta-
nowiła ona podstawę do sporządzenia 
raportu oddziaływania na środowisko, 
który został przekazany Gminie Miej-
skiej Dynów w dniu 12.11.2012 r. Po-
siadając inwentaryzację przyrodniczą 
oraz raport oddziaływania na środowi-
sko Gmina Miejska Dynów ponownie 
wystąpiła do Regionalnego Dyrekto-

ra Ochrony Środowiska w Rzeszowie  
i Państwowego Powiatowego Inspekto-
ra Sanitarnego w Rzeszowie o uzgod-
nienie warunków realizacji przedsię-
wzięcia. Aktualnie Gmina Miejska Dy-
nów oczekuje na uzgodnienia z w/w in-
stytucji. Po otrzymaniu pozytywnych 
uzgodnień zostanie wydana decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedmiotowej inwestycji. 

Dodatkowo uzyskana decyzja o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach będzie 
pierwszym formalno – prawnym doku-
mentem dla przygotowanej inwestycji, 
potwierdzi możliwość realizacji drogi  
w wybranym przez inwestora wa-
riancie.

Wydatki poniesione przez Gminę 
Miejską Dynów w 2012 roku w związ-
ku z opracowywaną koncepcją to kwo-
ta 73 800,00 zł, która w całości pocho-
dzi z budżetu miasta.

2. Drogi powiatowe

„Remont dróg i chodników po-
wiatowych w miejscowości Dynów”

Na terenie miasta Dynów w mija-
jącym roku prace związane z poprawą 
infrastruktury komunikacyjnej pro-
wadził również Zarząd Dróg Powiato-
wych w Rzeszowie, w wyniku których 
dokonano: 
- remontu nawierzchni drogi powia-

towej nr 2319 R – ul. Polna w Dy-
nowie w km 0+580 do 0+730 na dłu-
gości ponad 150 mb, na łączną kwo-
tę ponad 156 000,00 zł, która w ca-
łości pochodzi z budżetu powiatu, 

- remontu nawierzchni drogi po-
wiatowej nr 2311 R – ul. Działowa 
w Dynowie na długości 1100 mb 
na łączną kwotę ponad 292 300,00 
zł, która w całości pokryta została 
z budżetu powiatu,

- budowy chodnika w ciągu dro-
gi powiatowej nr 1431 R Dynów 
– Dąbrówka Starzeńska w km 
0+470 do 1+570 miejscowości Dy-
nów - Bartkówka o długości ponad 
1100 mb na łączną kwotę ponad 
1 079 000,00 zł, z czego dofinanso-
wanie ze środków Gminy Miejskiej 
Dynów wyniosło 160 000,00 zł.

3. Drogi gminne

W 2012 roku Miasto przeprowa-
dziło prace związane z poprawą na-
wierzchni dwóch dróg gminnych, któ-
re zrealizowane zostały w ramach 
projektu pn.: „Poprawa zniszczonego 
przez podtopienia układu komunika-
cyjnego w Dynowie”, który przedsta-
wiłem Państwu we wcześniejszej czę-
ści informacji. 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Mia-
sto przeprowadziło również szereg 
prac związanych z bieżącym utrzy-
maniem stanu dróg gminnych oraz ro-
wów melioracyjnych. Zakupiono, roz-
wieziono, a następnie wbudowano kru-
szywo - ponad 780 ton na drogi będą-
ce własnością Gminy Miejskiej Dynów 
za kwotę ponad 100 000,00 zł. Z kolei 
przekopanie rowów melioracyjnych na 
terenie miasta na długości ponad 560 
mb kosztowało Gminę łącznie ponad 
3 700,00 zł . 

Wspomniane prace sfinansowane 
zostały w całości ze środków Gminy 
Miejskiej Dynów. 

Dodatkowo w mijającym 2012 r. 
Gmina Miejska Dynów przeprowadziła 
roboty budowlane związane z utwar-
dzeniem placu na terenie ośrodka tu-
rystycznego „Błękitny San”. Zakres 
rzeczowy robót obejmował wykona-
nie podbudowy i nawierzchni z kostki 
brukowej na powierzchni 3 485,00 m2. 

Koszt całkowity zadania to kwota 
403 532,00 zł, z czego 390 000,00 zł 
stanowi dofinansowanie ze środków 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, natomiast wkład wła-
sny Gminy Miejskiej Dynów wyniósł 
13 532,00 zł. 

POZOSTAŁE INWESTYCJE: 

Inwestycje związane z oświetle-
niem ulic

1.  „Rozbudowa istniejącego oświe-
tlenia drogowego przy drodze 
powiatowej - ul. Bartkówka 
w kierunku Dąbrówki Starzeń-
skiej i przy drodze gminnej „Na 
Skale”
W 2012 roku Miasto przeprowa-

dziło remont kablowego oświetlenia 
drogowego przy ul. Bartkówka w kie-
runku Dąbrówki Starzeńskiej. Wspo-
mniany remont obejmował wykonanie 
6 sztuk lamp oświetleniowych. 

Z kolei remont napowietrzne-
go oświetlenia ulicznego przy drodze 
gminnej „Na Skale”, położonej przy 
ul. Bartkówka obejmował wykonanie 
3 szt. lamp oświetleniowych.

Całkowity koszt zadania to kwota 
ponad 66 800,00 zł, która w całości 
pochodziła z budżetu miasta. 

2. „Budowa oświetlenia przy dro-
dze woj. Nr 835 Lublin – Prze-
worsk – Grabownica Starzeń-
ska, ul. Karolówka w Dynowie, 
odc. od słupa oświetleniowego 
nr 7 do słupa oświetleniowego 
nr 29 wraz z podwiertem pod 
drogą wojewódzką, z wyłącze-
niem montażu słupów, wysię-
gników, opraw oświetleniowych 

i skrzyni bezpiecznikowej”

W październiku 2012 roku prowa-
dzone były również prace związane 
z budową oświetlenia ulicznego przy 
ul. Karolówka. Zakres rzeczowy robót 
obejmował m.in. wykonanie rowów dla 
kabli, ułożenie kabli na warstwie pia-
sku, rur osłonowych oraz przewodów 
uziemiających. Dodatkowo wykona-
ny został montaż fundamentów prefa-
brykowanych oraz przepust (podwiert) 
pod drogą wojewódzką.

Koszt realizacji przedmiotowego 
zadania wyniósł 60 000,00 zł i w ca-
łości sfinansowane zostało z budże-
tu miasta. 

Prace związane z opracowa-
niem dokumentacji projektowej

1. Opracowanie dokumentacji 
technicznej dla projektu: „Bu-
dowa i przebudowa miejskiej 
rozdzielczej sieci wodociągowej 
z przyłączami na terenie mia-
sta Dynów – etap II oraz mo-
dernizacja istniejącej miejskiej 
stacji uzdatniania wody”

Projekt swym zakresem obejmu-
je zaprojektowanie miejskiej roz-
dzielczej sieci wodociągowej wraz  
z przyłączami na następujących rejo-
nach miasta:
- rejon I – ul. Strażacka, ul. Jana 

Pawła II (do skrzyżowania z ul. ks. 
J. Ożoga), ul. Zielona, ul. Wąska, 
ul. Piłsudskiego (strona prawa od 
nr 1 do ul. Wąskiej);

- rejon II – osiedle domów jednoro-
dzinnych przy ul. Polnej i ul. Sta-
wiska

- rejon III – osiedle domów jedno-
rodzinnych przy ul. Grunwaldz-
kiej (strona lewa i prawa do poto-
ku Ostrówek);

- rejon IV – osiedle domów jedno-
rodzinnych im. kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego i część ul. Jana 
Pawła II;

- rejon V – ul. Pawia, ul. Potok, ul. 
Źródlana oraz część ul. Sikorskie-
go i 1 Maja.
Z kolei modernizacja istnieją-

cej miejskiej stacji uzdatniania wody 
obejmuje zaprojektowanie rezerwowej 
sprężarki powietrza i systemu wcze-
snego ostrzegania o awariach w bu-
dynku stacji uzdatniania wody. 

Koszt całkowity opracowania doku-
mentacji to kwota 83 640,00 zł, która 
poniesiona zostanie z budżetu miasta 
w całości w 2013 roku.

Planowany termin realizacji datu-
je się na 2013 r.

Przedmiotowa dokumentacja sta-
nowiła będzie niezbędny załącznik 

do wniosku o dofinansowanie którego 
Gmina Miejska Dynów będzie ubiegać 
się w ramach ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkar-
packiego naboru prowadzonego dla osi 
priorytetowej IV – Ochrona środowiska  
i zapobieganie zagrożeniom, działa-
nia 4.1 – Infrastruktura ochrony śro-
dowiska, schematu B – Zaopatrzenie 
w wodę. Wspomniany wniosek wraz 
z załącznikami złożony zostanie do 
dnia 14 lutego 2013 roku. Dodam tyl-
ko, iż zakres rzeczowy zawarty w opra-
cowywanej dokumentacji technicznej 
realizowany będzie przez Gminę Miej-
ską Dynów tylko i wyłącznie w przy-
padku uzyskania dofinansowania 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007 – 2013. 

 
2. „Przebudowa drogi gminnej (we-

wnętrznej) działka nr ewid. 
gruntów 1811/8 w Dynowie wraz  
z kanalizacją deszczową w km 
0+000 – 0+065”

W roku 2012 opracowano również 
dokumentację projektową obejmują-
cą odcinek drogi wewnętrznej, będą-
cej przedłużeniem drogi gminnej Nr 
108031R, bocznej do ul. Grunwaldz-
kiej.

Opracowana dokumentacja obej-
muje remont nawierzchni drogi oraz 
kanalizacji deszczowej.

Koszt całkowity dokumentacji obej-
muje kwotę 7 380,00 zł i w całości sfi-
nansowany został z budżetu miasta.

3. Opracowanie projektu budow-
lano – wykonawczego linii ka-
blowej oświetlenia drogowe-
go przy ul. Węgierskiej w Dy-
nowie i bocznej od ul. Piłsud-
skiego (położonej na działkach 
o nr ew. 4866/2, 4864/2, 4863, 
4862, 4861)

W minionym roku Miasto prowa-
dziło także prace związane z opraco-
waniem projektu budowlano – wyko-
nawczego oświetlenia drogowego przy 
ul. Węgierskiej (Siódmówka) oraz dro-
gi gminnej bocznej od ul. Piłsudskiego 
(łącznik ul. Piłsudskiego z ul. Wuśki). 

Przedmiotowy projekt budowla-
no – wykonawczy oświetlenia drogo-
wego przy ul. Węgierskiej obejmuje 
zaprojektowanie 20 latarni oświetle-
niowych o mocy opraw 100 W na od-
cinku od skrzyżowania z ul. Działową 
do granic administracyjnych miasta. 
Natomiast oświetlenie drogowe dro-
gi gminnej bocznej od ul. Piłsudskie-
go obejmuje zaprojektowanie 9 latarni 
o mocy opraw 70 W rozmieszczonych 
na odcinku od skrzyżowania z ul. Pił-

sudskiego do potoku przy ul. Wuśki. 
Koszt  ca łkowi ty  opracowa -

nia projektu wynosi 17 220,00 zł 
i w całości sfinansowany został 
z budżetu miasta. 

Pozostałe inwestycje realizowa-
ne w 2012 roku

1.  „Budowa kompleksu sportowe-
go „Orlik” w Dynowie”

W 2012 roku Miasto  real i -
zowało zadanie obejmujące budo-
wę kompleksu boisk sportowych  
w ramach programu „Moje Boisko – 
Orlik 2012”. W wyniku realizacji wspo-
mnianej inwestycji na terenie Gminy 
Miejskiej Dynów powstał kompleks 
sportowy składający się z boiska pił-
karskiego i boiska wielofunkcyjnego 
oraz zaplecza sanitarno – szatniowe-
go. Na boisku piłkarskim o wymiarach 
30 m x 62 m ze sztuczną nawierzchnią 
(sztuczna trawa) będzie można grać 
w piłkę nożną. Z kolei na boisku wie-
lofunkcyjnym o wymiarach 19,10 m x 
32,10 m ze sztuczną nawierzchnią bę-
dzie można grać w koszykówkę, siat-
kówkę oraz tenis. Zaplecze sanitarno 
– szatniowy o powierzchni 93 m2. Cały 
obiekt jest oświetlony i ogrodzony siat-
ką o wysokości 4 m. Dodatkowo wyko-
nano ciągi komunikacyjne, utwardze-
nie placu oraz zagospodarowanie te-
renu poprzez umieszczenie małej ar-
chitektury tj. ławek, koszy na śmieci. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia, 
obejmujący opracowanie dokumen-
tacji projektowej wraz z podkłada-
mi geodezyjnymi, realizację robót bu-
dowlanych, sprawowanie nadzoru in-
westorskiego nad robotami, wykona-
nie tablicy informacyjnej to kwota 
1 254 657,05 zł, z czego dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki to 
500 000,00 zł, a z Urzędu Marszałkow-
skiego 333 000,00 zł. Pozostała kwo-
ta w wysokości 421 657,05 zł stanowi 
wkład własny Gminy Miejskiej Dynów.

Rozliczenie finansowe inwestycji 
w całości zrealizowano w 2012 roku, 
a planowany termin oddania obiek-
tu do użytku datuje się na marzec 
2013 roku. 

 
2. „Usuwanie wyrobów zawiera-

jących azbest z terenu Gminy 
Miejskiej Dynów – etap I”

Jak już wspominałem we wcze-
śniejszych numerach „Dynowinki” 
Gmina Miejska Dynów w 2012 roku 
zrealizowała zadanie pn.: „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z tere-
nu Gminy Miejskiej Dynów – etap I”. 
W wyniku realizacji zadania z tere-
nu Miasta usunięto i unieszkodliwio-
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W niezwykłym czasie Bożego Narodzenia,

wypełnionym zapachem choinki, smakiem wigilijnych potraw oraz bliskością rodziny
życzę,

aby Święta pozwoliły Państwu oderwać się od codziennego zgiełku i zabiegania,
przynosząc chwile pełnych miłości, radości i miłych spotkań z tymi, 

których kochamy.
W te najpiękniejsze z polskich Świąt życzę również prawdziwie rodzinnej 

atmosfery przy wigilijnym stole, wspólnego śpiewania kolęd 
oraz błogosławieństwa Bożej Dzieciny. 

W Nowym 2013 Roku życzę, 
aby Państwo mogli realizować swoje plany i spełniać marzenia.

Radny Powiatu Rzeszowskiego
Aleksander Stochmal

My, Radni Powiatu Rzeszowskiego, 
działający z upoważnienia jego obywa-
teli, zwracamy się z apelem o zmianę 
uregulowań prawnych dotyczących od-
powiedzialności za szkody wyrządzone 
przez zwierzynę łowną.

Nasze wystąpienie podyktowane 
jest coraz liczniejszymi interwencjami 
rolników, którzy wskazują na wzra-
stającą liczbę i rozmiar szkód powo-
dowanych przez zwierzęta łowne. Sy-
tuacja ta spowodowana jest wzrostem 
liczebności populacji zwierząt łownych 
oraz zmniejszeniem się powierzchni 
upraw polowych, co skutkuje koncen-
tracją szkód w terenach nadal użytko-

wanych rolniczo. 
W tej sprawie, ze strony rolników 

bardzo mocno jest również akcentowa-
ne niezadowolenie z wysokości odszko-
dowań wypłacanych przez koła łowiec-
kie za wskazane szkody.

Koła łowieckie podnoszą z kolei, że 
w ostatnich latach nastąpił spadek ren-
towności pozyskania zwierzyny oraz 
wzrost kosztów ponoszonych przez koła 
łowieckie na ochronę i zachowanie róż-
norodności populacji zwierząt łownych, 
a co za tym idzie pogorszenie kondycji 
finansowej kół. Wskazują, że w chwi-
li obecnej głównym źródłem finanso-
wania ich działalności stają się skład-
ki członkowskie myśliwych. Tak uzy-
skiwane dochody są niewystarczają-
ce dla zapewnienia wypłaty odszkodo-
wań za coraz liczniej zgłaszane szko-
dy łowieckie. Wskazują przy tym, że 
w chwili obecnej gospodarka łowiecka 
pozostaje poza wszelkimi instrumenta-
mi wsparcia państwa, jakie zagwaran-
towano w szerokim zakresie, przykła-
dowo dla bardzo podobnych sektorów 
jak leśnictwo, rolnictwo lub rybactwo. 

Sytuacja ta sprawia, że z roku na 
rok narasta konflikt pomiędzy dzier-

żawcami, zarządcami obwodów łowiec-
kich, a właścicielami nieruchomości, 
który przenosi się dalej na inne sfery 
współżycia społecznego.

Dalsze pogłębianie się takiego sta-
nu może powodować negatywne skut-
ki zarówno w sferze gospodarki rolnej 
jak i łowieckiej.

Przedstawiając powyższy apel, ma-
jąc na uwadze treść art. 2 Prawo ło-
wieckie, który mówi, że zwierzęta łow-
ne jako dobro ogólnonarodowe stano-
wią w stanie wolnym własność Skar-
bu Państwa, chcemy wskazać na ko-
nieczność: 
• udziału państwa w kosztach wy-

płaty odszkodowań za szkody po-
wodowane przez zwierzęta łowne,

• zwiększenia udziału rolników 
w decyzjach dotyczących wydzier-
żawiania obwodów łowieckich,

• stworzenia konkurencyjnego mo-
delu wydzierżawiania obwodów 
łowieckich, 

• wprowadzenia instrumentów fi-
nansowych wsparcia gospodarki 
łowieckiej.

Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

APEL
Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie 

o zmianę uregulowań prawnych dotyczących odpowiedzialności za szko-
dy wyrządzone przez zwierzynę łowną.

„I pomyśl jakie to dziwne,
że Bóga miał lata dziecinne,
matkę, osiołka, Betlejem ….”
Ks. Jan Twardowski

Boże Narodzenie 2012 r.

no odpady zawierające azbest w ilości 
111,72 ton. Usunięte w ramach zada-
nia odpady zostały unieszkodliwio-
ne poprzez składowanie na składo-
wisku odpadów zawierających azbest 
w miejscowości Dobrów 8, 28-142 Tu-
czępy. Koszt całkowity zadania wy-
niósł 44 350,93 zł, w tym dotacja Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej – 22 175,46 
zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej – 15 522,82 zł. Natomiast wkład 
własny w realizację zadania wyniósł 
6 652,65 zł. 

Okres realizacji prac: 14.06.2012 r. 
– 15.10.2012 r.

3. „Remont zaplecza stadionu 
sportowego przy ul. ks. J. Ożo-
ga w Dynowie – etap II”
 
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Gmi-

na Miejska Dynów zrealizowała za-
danie pn.: „Remont zaplecza stadio-
nu sportowego przy ul. ks. J. Ożoga 
w Dynowie – etap II” współfinanso-
wane w ramach programu „Bezpiecz-
ne boiska Podkarpacia”. Zadanie po-
legało na remoncie zaplecza stadionu 
tj.: remoncie budynku socjalno – szat-
niowego oraz ogrodzenia stadionu od 
strony północnej (od ul. Ożoga). 

Koszt całkowity realizacji zada-
nia to kwota 60 150,16 zł, w tym 
30 000,00 zł stanowi wkład Wo-
jewództwa Podkarpackiego, nato-
miast Gmina Miejska Dynów po-
krywa remont zaplecza kwotą  
30 150,16 zł. 

4.  „Cyfrowa szkoła” – projekt re-
alizowany w Zespole Szkół 
w Dynowie 

W 2012 roku został opracowany 
i przyjęty do realizacji w roku szkol-
nym 2012/2013 projekt pn. „Cyfrowa 
szkoła”. Koszt całkowity projektu to 
kwota około 250 000,00 zł, z czego pra-
wie 200 000,00 zł to środki pochodzą-
ce z budżetu państwa i 50 000,00 zł to 
wkład własny Gminy Miejskiej Dynów.  
Z tych środków zakupionych zostanie 
70 laptopów, 2 tablice interaktywne 
i inny sprzęt z zakresu TI. Przewidu-
je się, że dzięki realizacji przedmioto-
wego projektu nauczyciele i uczniowie 
szkół podstawowych zwiększą swo-
je umiejętności i kompetencje cyfro-
we w zakresie stosowania TIK, czy-
li nowoczesnych pomocy dydaktycz-
nych w edukacji. Zastosowanie TIK 
w nauczaniu zwiększa zaangażowanie 
uczniów proces uczenia się i przyczy-
nia się do poprawy wyników w nauce.

5.  Remont Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Dynowie 

W grudniu 2012 roku prowadzo-
ne były również prace związane z re-
montem budynku Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Dynowie. W ra-
mach przedmiotowego zadania za-
montnowana została platforma dźwi-
gowa dla osób niepełnosprawnych. 
Dodatkowo w ramach działalności 
bieżącej Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Dynowie wykonane zo-
stały roboty remontowe związane  
z przystosowaniem łazienki dla po-
trzeb osób niepełnosprawnych i od-
malowaniem ścian w części pomiesz-
czeń obiektu mające na celu pod-
niesieni standardu świadczonych 
przez niniejszą placówkę usług. 
Koszt całkowity montażu platfor-

my dźwigowej to kwota 83 640,00 zł 
z czego kwota 80 000,00 zł stanowi do-
finansowanie Urzędu Wojewódzkiego, 
z kolei pozostała kwota – 3 640,00 zł 
pochodziła z budżetu miasta. 

Dodatkowo Gminie Miejskiej Dy-
nów w mijającym roku udało się rów-
nież pozyskać środki z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej w wysokości 
200 000,00 zł przeznaczonych na funk-
cjonowanie placówek oświatowych na 
terenie Miasta Dynów. 

 
Dokonując podsumowania wspo-

mnianych inwestycji chcę poinfor-
mować Państwa, iż w ciągu ostat-
nich 12 miesięcy Gmina Miejska Dy-
nów na realizację powyższych inwe-
stycji wydatkowała kwotę w wysoko-
ści ponad 6 187 700,00 zł, natomiast 
środki zewnętrzne stanowiące dofi-
nansowanie tych zadań zasiliły bu-
dżet miasta na łączną kwotę ponad 
4 319 000,00 zł, z kolei wkład własny 
w realizację wspomnianych inwestycji 
to kwota ponad 1 860 000,00 zł. 

Na zakończenie chcę jeszcze pod-
kreślić ogromny udział zarówno Po-
wiatu Rzeszowskiego, jak i Woje-
wództwa Podkarpackiego w inwesty-
cjach zrealizowanych na terenie na-
szego Miasta. Podsumowując w 2012 
roku Województwo Podkarpackie (Za-
rząd Dróg Wojewódzkich) przepro-
wadziło inwestycje na kwotę rzędu 
80 700,00 zł na remont przepustu i bu-
dowę chodnika i zatoki autobusowej  
w Dynowie przy ul. Karolówka. Z kolei 
Powiat Rzeszowski zainwestował na 
terenie Miasta ponad 1 367 300,00 zł.

W styczniowym numerze „Dyno-
winki” poinformuję Państwa o pla-
nach inwestycyjnych Miasta na 2013 r.

Burmistrz Miasta Dynowa 
Zygmunt Frańczak

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz zbliżającego się Nowego 2013 Roku

wszystkim mieszkańcom Dynowa 
życzymy 

by nadchodzący czas przyniósł ciepło, radość i nadzieję,
a Nowy Rok sprzyjał naszym planom i marzeniom,

aby życzliwość otaczała wszystkich 
nie tylko w święta, 

ale w każdy dzień Nowego Roku

Przewodniczący Rady Miasta
Roman Mryczko

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak 
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Dariusz Marszałek
 16 marca 1990

† 9 października 2012

Darek Przyjaciel

Pierwsze wędkowanie Darka miało 
miejsce w wieku przedszkolnym i skoń-
czyło się całkowitym niepowodzeniem. 
Łowienie ryb, pod czujnym ojcowskim 
okiem, nie wydało mu się ciekawym 
zajęciem. 

-Tato mnie się to nie podoba, nie 
chcę tego robić! - powiedział po pierw-

Darek Wędkarz

szym połowie i konsekwentnie odma-
wiał kolejnych wypraw nad rzekę. 
W szkole podstawowej wrócił jednak do 
wędkowania za sprawą kolegi, Wojtka 
Wojdyły. Razem chodzili nad San i pró-
bowali łowić na co się dało. Na robaka, 
na chleb, na spławik i na muchę. Wcią-
gnęło go to do tego stopnia, że posta-

nowił zrobić kartę wędkarską i zalegalizować swoje hobby. 
Potraktował rzecz poważnie i do egzaminu przygotowy-

wał się bardzo solidnie. Zaprenumerował „Wiadomości węd-
karskie”, kupował książki o rybach i wędkowaniu  i coraz 
więcej czasu spędzał w sklepie „San sport” szukając infor-
macji u źródła czyli u mistrza Szajnika.

Egzamin na kartę zdał w 2001 roku i od razu podjął wy-
zwanie biorąc udział w zawodach sportowych. Miał znako-
mite wyczucie miejsca i sposobu łowienia. Osiągnął wie-
le sukcesów w kategorii juniorów i zaczął odnosić je także 
w kategorii seniorów. 

Początkowo zabierał do domu złowione ryby, ale bardzo 
szybko uznał, że lepiej im będzie w wodzie niż na talerzu. 
Ciężko było doprosić się u niego o jakąś rybę. Najczęściej 
odsyłał namolnych delikwentów do sklepu z informacją, że 
hodowlane ryby są do jedzenia a tym złowionym na wędkę 
należy się szacunek i wolność.

Darek łowił na różne wędki i różnymi metodami, ale 
ostatecznie zwyciężyło wędkarstwo 
muchowe. W ostatnich latach uprawiał 
już tylko ten rodzaj sportu. Dodatkowo 
robił sztuczne muchy.  Mimo, że miał 
sporą wadę wzroku jego muchy były 
perfekcyjne.

Lista sukcesów Darka jest bar-
dzo długa, na więcej zabrakło nieste-
ty czasu…

Muchowe Mistrzostwa 
koła PZW Dynów
Kategoria juniorów
Zwierzyń k/Leska 16-06-2002
II miejsce

Zawody spławikowo – gruntowe 
WKS „Sansport” w Dynowie
Dynów 06-07-2003
II miejsce
Grand Prix okręgu
Zawody Muchowe 
o Puchar O.K.S. 2004
Łączki 17-10-2004
I miejsce

Grand Prix Okręgu Przemyskiego
Łączki 11-11-2004
II miejsce za 2004 rok

Spławikowe Mistrzostwa 
Koła PZW Dynów
Kategoria kadetów
Pawłokoma 30-05-2004
I miejsce

Muchowe Mistrzostwa Przemyskiego 
Okręgu PZW 
Kategoria juniorów
Łączki k/Leska 14-08-2005
II miejsce

Zawody Muchowe 
o Puchar „Sansportu”
Dynów 13-11-2005
III miejsce

Muchowe Mistrzostwa Koła 
PZW w Dynowie
Kategoria juniorów
Łączki k/Leska
14-08-2005
II miejsce

Muchowe Mistrzostwa WKS 
„Sansport” w Dynowie 
Kategoria juniorów
Dynów 8-10-2006
I miejsce

VIII Mistrzostwa Polski Juniorów 
w Wędkarstwie Muchowym
Słupsk 2006 
III miejsce indywidualnie

Muchowe Mistrzostwa Koła „Sansport”
Postołów 17-09-2006
II miejsce

Mistrzostwa Okręgu PZW 
w Przemyślu
w dyscyplinie muchowej
Kategoria juniorów
Lesko 25-06-2006
I miejsce

Spławikowe Mistrzostwo Koła 
„Sansport” „KADECI”
Dynów 21-05-2006
II miejsce 

Muchowe Mistrzostwa Klubu 
„Sansport” 
Kategoria juniorów
Lesko 21-10-2007
I miejsce

Muchowe Grand Prix Klubu 
„Sansport”
Kategoria juniorów
Lesko 21-10-2007
I miejsce

Muchowy Puchar „Sansportu”
Kategoria juniorów
Myczkowce 29-07-2007
III miejsce

Spinningowe Mistrzostwa Koła 
"Sansport"
Nielisz 08-07-2007
II miejsce

Muchowe Mistrzostwa koła „Sansport”
Kategoria juniorów
Dynów 2007
II miejsce

Spławikowe Mistrzostwa Koła 
„Sansport” 

Kategoria juniorów
Pawłokoma 13-05-2007
I miejsce

Mistrzostwa Okręgu PZW 
w Przemyślu w dyscyplinie muchowej
Kategoria juniorów
I miejsce za 2008 rok

X Mistrzostwa Polski Juniorów 
w wędkarstwie muchowym
Krościenko n/Dunajcem 2008
II miejsce

Najlepszy Junior 
XIV  Muchowy Puchar Galicji
2008 rok

Podlodowy Puchar „SANSPORTU”
Dynów 18-01-2009
II Miejsce

Spławikowe Mistrzostwa Koła 
„Sansport”
Kategoria juniorów
Dynów 07-06-2009
III miejsce

Podlodowy Puchar Prezesa 
WKS „Sów-Pol” w Dynowie
Pawłokoma 01-02-2009
II miejsce

Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia 
w dyscyplinie podlodowej
Klub „San” Przemyśl
Radymno 19-02-2011
II miejsce

„Jesienny Lipień” 
zawody o Puchar 
A. Marszałka i K. Buchty
Sanok 5-7.10.2012 
II miejsce drużynowo

Muchowe Mistrzostwa 
WKS „Sansport” w Dynowie
Lesko – Myczkowce 11-12.08.2012
III miejsce

Opracowanie Ewa Czyżowska

Darek zaczął  bywać w sklepie jako nastoletni chłopak. 
Przygotowywał się do egzaminu na kartę wędkarską i tu szu-
kał potrzebnych informacji, żeby zdać celująco. Oczywiście 
zdał celująco, ale sklep tak mu się spodobał, że został w nim 
na długo. Był pasjonatem wędkowania a sklep traktował jako 
część tej pasji. Najpierw pomagał przy układaniu towaru, po-

Darek Pracownik rządkowaniu zapasów i przy drobnych pracach. Był bardzo 
wysoki przez co zastępował drabinę, której trzeba było uży-
wać sięgając na wyższe półki.   

Bardzo szybko stał się niezastąpiony i zapracował na 
pełne zaufanie  nie tylko nas właścicieli sklepu, ale przede 
wszystkim klientów. Ponieważ wędkarstwo było jego pasją 
od najmłodszych lat znał się jak mało kto na sprzęcie, zanę-
tach i na technikach łowienia. 

Zdarzało się, że klient, który wpadł do sklepu kupić szyb-
ko jakiś drobiazg a spędzał przy ladzie długi czas dyskutując 
z Darkiem o rybach i wędkach. Mało tego, zamiast planowa-
nego drobiazgu wychodził ze sklepu zaopatrzony we wszystko 
co mu taki fachowiec polecił. Zwykle za niedługi czas wracał 
na kolejne zakupy i kolejną dyskusję o wędkowaniu. Śmia-
liśmy się, że przy Darku obroty sklepu znacznie wzrastają.  

Radził sobie doskonale z klientami mówiącymi po angiel-
sku i niemiecku i czarował ich tak samo jak polskich węd-
karzy. Potrafił sprzedać wszystko i miał doskonałe wyczucie 
zasobności klienta. Tym, którzy mieli pełniejsze portfele ofe-
rował towar renomowanych firm a mniej zamożnym podsu-
wał to samo, ale nie „markowe” i nie takie drogie.  No i za-
wsze robił to z miłym uśmiechem i stoickim spokojem. Jego 
nikt nie wyprowadził z równowagi marudzeniem i długim 
grzebaniem w spławikach czy zanętach.  Znał się więc wie-

Jak przyjechałem do Polski, wszystko było dla mnie nowe 
i mało kogo znałem.

Na studiach jeszcze z nikim nie kolegowałem.  Pewnego 
dnia  mieliśmy zrobić w Internecie trudne zadanie, którego 
nie rozumiałem a nauczyciel dał mi 10 minut, żeby je wyko-
nać. Nie wiedziałem o co chodzi i nikt mi nie chciał pomóc. 
Ale podszedł jeden facet i tak po prostu zrobił za mnie zada-
nie, to właśnie był Darek.

Od tej chwili zaczęliśmy być kole-
gami. Wydał mi się bardzo dobrym 
i mądrym.

Z dnia na dzień więcej czasu spę-
dzaliśmy razem. Stał się dla mnie 
najbliższą osobą w Polsce. W każdej 
chwili mogłem do niego zadzwonić, 
zawsze mogłem liczyć na jego pomoc.

Na studiach zawsze byliśmy ra-
zem i bardzo dobrze się uzupełnia-
liśmy. Kto z nas czegoś nie wiedział 
szukał pomocy u drugiego, ja byłem 
dobry w promocji zdrowia on z fi-
zjoterapii. 

Razem śmiesznie wyglądaliśmy - on wysoki i duży, ja ni-
ski i chudy.

Zawsze fajnie spędzaliśmy  czas, mieliśmy  o czym poroz-
mawiać, pisaliśmy projekty, jeździliśmy na wycieczki.

Na egzaminy zawsze szliśmy we dwóch, bo wiedzieliśmy, 
że jak ktoś z nas czegoś nie wie, to drugi pomoże i tak zda-
waliśmy kilka sesji  przyspieszonych.

Szczególnie zapamiętam obóz letni z nim. Wszędzie byli-
śmy razem, a gdy graliśmy w paintball i mieliśmy chronić  je-
den drugiego od innych ekip i ich strzałów, to wiedziałem, że 
z tyłu jest Darek, więc jestem dobrze chroniony i wygramy to.

Bardzo bałem się o niego kiedy trafił do szpitala i prze-
szedł  trudną operację serca, byłem u niego codziennie i sta-
rałem się go podtrzymać na duchu i pomóc psychicznie.

Mieliśmy iść razem na studia do Zamościa, często gadali-
śmy o tym jak tam będziemy. A przed tym strasznym dniem 
dla nas postanowiliśmy, że pójdziemy na studia doktoranckie 
do Krakowa, bo dobrze radzimy sobie z nauką.  

Darek pojechał na zawody, powiedział  że szybko wróci 
i się spotkamy, żeby porozmawiać  po długich wakacjach...

I nie stało go...
Ale mi trudno było, nie mogę w to uwierzyć. 
Był dla mnie jak brat !!! 

Mykola  Andrusyk przyjaciel  Darka.
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dział, że to ważna sprawa dla wędkarza wybrać dobry gadżet. 
Sam robił sztuczne muchy, które cieszyły się dużym powo-

dzeniem i sprawdzały się na wielu łowiskach. Wiedział jaki 
towar zamawiać, gdzie go kupować, żeby uzyskać dobre ceny 
a przede wszystkim co w sklepie jest potrzebne i co gdzie się 
znajduje. Z zamkniętymi oczami potrafił znaleźć każdy dro-
biazg, bo wszystko w sklepie było przez niego uporządkowane.

W sklepie uczył się do egzaminów, pisał projekty na ko-

lejne zaliczenia a ostatnio zabrał się za pracę licencjacką. Lu-
bił sklep i chętnie spędzał tu czas. 

Ciężko myśleć o nim w czasie przeszłym. To był wspa-
niały człowiek, dobry, uczciwy, rzetelny, miły, chętny do 
wszystkiego. 

Bardzo nam go brakuje.
Maria Siekaniec 

sklep wędkarski „San sport”

Ostatnie pożegnanie wygłoszone na ceremonii po-
grzebowej przez Piotra Krupę, w imieniu Zarządu To-
warzystwa Sportowego Dynovia

Rodzino, Księże Celebransie, Przyjaciele, wszyscy tak 
licznie zgromadzeni na dynowskim miejscu ostatecznego 
pochówku.

Nagłe, niespodziewane i bolesne wydarzenie zgroma-
dziło nas dziś w tym miejscu –śmierć Dariusz Marszałka. 

Żadne słowa nie oddadzą naszego smutku, bo pozosta-
ną tylko słowami w obliczu gwałtownie przerwanego życia.

O tym, że Dariusz był dla nas postacią szczególną i wy-
jątkową zaświadczacie Państwo tak licznie zgromadzeni  
przy jego trumnie. 

Chciałbym w imieniu działaczy i zawodników Towa-
rzystwa Sportowego Dynovia Dynów podziękować Darkowi 
za jego wielkie oddanie  i zaangażowanie w pracę na rzecz 
sportu dynowskiego. 

Mogliśmy na niego liczyć w każdej sytuacji, udzielał 
pierwszej pomocy kontuzjowanym zawodnikom, kibicował 
ich grze, wspierał w chwilach porażek. Jego umiejętno-
ści i wiedza z dziedziny fizjoterapii pozwoliły niejeden raz 
zdobyć naszym zawodnikom bramkę  rozstrzygającą o wy-
niku meczu.

Dziś Darka nie ma już wśród nas. Posiłkując się słowa-
mi Jana Kochanowskiego można rzec: 

„Pełno nas, a jakoby nikogo nie było,
Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.”

Widać Bóg chciał, żeby Darek przybył do niego poma-
gać anielskim piłkarzom „na niebieskich boiskach”. Tam 
znajdzie odpoczynek, bo już „zamieszkał w domu Pana po 
najdłuższe czasy”.

Odpoczywaj w spokoju Darku! Będziesz żył w naszej 
wdzięcznej pamięci!

Zarząd Towarzystwa Sportowego Dynovia

Darek Sportowiec

Darku byłeś wspaniałą osobą: pogodną, życzliwą, pełną 
planów na życie. Zawsze pomagałeś innym, gdy tego po-
trzebowali, zachowywałeś szczery uśmiech na twarzy bez 
względu na okoliczności. Byłeś optymistą i potrafiłeś zara-
żać innych swoją pogodą ducha. Całym sobą angażowałeś 
się w sprawy związane z klasą i nie tylko. Byłeś i dalej je-
steś kojarzony ze swoją pasją – wędkarstwem. To temu za-
jęciu gotowy byłeś poświęcić prawie wszystko. Robiłeś to, 
co kochałeś.

Zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć - ja jako wychowaw-
czyni, a także cała klasa  – nikomu nie odmawiałeś pomocy, 
zawsze byłeś do dyspozycji i niemal pod ręką. Całym sobą 
pomagałeś w organizowaniu wycieczek i spotkań klasowych, 
a także studniówki. Każdy z nas pamięta Ciebie, jako osobę 
szczerą, uczciwą, niezmiernie koleżeńską i otwartą a na po-
trzeby innych. Bóg zabrał Cię do siebie, bo widocznie teraz 
jesteś Jemu potrzebny. To On obdarzył Cię wspaniałymi ce-
chami i nam dał drogocenną szansę bycia z Tobą. Jesteśmy 
Mu ogromnie wdzięczni za to, że mogliśmy Cię poznać, za 

to, że byłeś z nami, za to, 
że mimo Twojego młode-
go wieku dokonałeś tylu 
istotnych rzeczy, któ-
rych niejeden dorosły 
mógłby Ci pozazdrościć. 
Będziemy o Tobie pa-
miętać. Naszych wspól-
nych wspomnień nie za-
bierze nam nikt i to one 
mają ogromną moc. Za-
wsze będziesz obecny 
w naszych sercach. 
Małgorzata Pleśniak 

Wspomnienie wychowawczyni

Puchar Mistrzostw Polski

Wspomnienia są największym skarbem, który pozosta-
wiają nam bliscy, odchodzący na wieczny odpoczynek. Dzię-
ki nim możemy wracać do chwil spędzonych razem. My tych 
chwil i wspomnień mamy bardzo wiele.

Darek niewątpliwie był kolegą nieprzeciętnym, czer-
pał z życia garściami, robił to, co kochał. To było niezwy-
kłe, że swoimi pasjami potrafił zarażać innych. Na co dzień 
uśmiechnięty, pełen życia, odnajdywał się w każdej sytu-
acji. Tworzył integralną część naszej klasy: wspólnie przeży-
te z nim chwile radości, smutku, strachu na gruncie szkol-
nym, ale i pozaszkolnym sprawiły, że na zawsze pozostanie 
On w naszych sercach i pamięci.

Każdy z nas ma indywidualne wspomnienia, zaczynając 
od tych banalnych, z życia codziennego – wspólnych urodzin, 
osiemnastek, wycieczek szkolnych, studniówki, do tych po-
ważniejszych, dojrzalszych. Wspólnie wkraczaliśmy w do-
rosłe życie, wybieraliśmy drogi, którymi pójdziemy w przy-
szłość. Przed oczami został nam obraz dobrego i serdecznego 
człowieka, na którym można było polegać. Czujemy ogromny 
żal i ból, że nie ma z nami kolegi, który miał przed sobą całe 
życie i wiedział w jaki sposób chce przez nie przejść. Wie-
rzymy, że choć nieobecny ciałem pozostanie z nami duchem. 

Darku: „Ludzie, których kochamy zostają na zawsze, bo 
zostawili ślady w naszych sercach. Ty pozostaniesz w na-
szych sercach na lata”. Niech Bóg ma Cię w swojej opiece. 

W imieniu klasy
Anna Toczek

Wspomnienie koleżanek i kolegów 
z klasy z Liceum Ogólnokształcącego 

w Dynowie

Łowienie podlodowe

Studniówka

Trofea wędkarskie

Wśród piłkarzy Zawsze gotowy do pomocy
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W 2001 r. w swoim artykule pisałem o zwyczajach zwią-
zanych z tymi świętami. Ograniczony był jednak do zwycza-
jów z najbliższych okolic i powszechnie znanych. Ten arty-
kuł będzie szerszy od poprzedniego.

Wigilia i Boże Narodzenie to najpiękniejszy wieczór 
i dzień, magiczne i cudowne święto, związane z narodzeniem 
Pana Jezusa. Jest to okres, który budzi u ludzi wiele emo-
cji i co roku mobilizuje . Jest to wyjątkowe święto rodzinne, 
związane z łamaniem się opłatkiem, spotkaniami rodzinnymi, 
prezentami, życzeniami i spotkaniami z narodzonym Dzie-
ciątkiem Jezus. Okres świętowania w naszej kulturze i wie-
rze zaczyna się od Wigilii, a kończy Świętem Trzech Króli 6 
stycznia (zwany też dwunastnicą od liczby dni świętowania).

W zależności od regionu naszego kraju różnie świętowa-
ne są te święta, są różne zwyczaje i tradycje. 

Wigilia to słowo pochodzące z języka łacińskiego, ozna-
cza dzień poprzedzający większe święto kościelne, w Polsce 
wieczerza w przeddzień Bożego Narodzenia. Znaczy również 
czuwać, czuwanie, warta, straż nocna. 

W Polsce Wigilia ma wiele tradycji, zwyczajów domowych, 
przekazywanych z pokolenia na pokolenie, kultywowanych 
prze stulecia z dużej i serdecznej potrzeby i szczerości. Ob-
chodzona jest 24 grudnia. Do kalendarza liturgicznego wpro-
wadzona została w VI wieku (dwieście lat później niż Boże 
Narodzenie) - związana jest z czuwaniem i oczekiwaniem na 
narodzenie Pana Jezusa.

Zwyczaje i obrzędy związane 
z WigiLią i BOżyM NaRODZeNieM

Niektóre zwyczaje i wierzenia związane z tymi Świętami:
• w przyrodzie dzieją się cuda, kwiaty na chwilę zakwita-

ją pod śniegiem, woda w studniach nabiera leczniczych 
właściwości i zamienia się w wino, miód lub płynne zło-
to, ziemia otwiera się i pokazuje swoje wnętrze i skarby,

• zwierzęta były w Wigilię dobrze traktowane, dostawały 
lepszą paszę, w niektórych regionach dostawały koloro-
wy opłatek i resztki z wieczerzy, mówiły ludzkim głosem, 
lecz nie można ich było podsłuchiwać, gdyż mogły powie-
dzieć różne rzeczy o gospodarzach albo wróżyć im śmierć,

• dusze zmarłych opuszczają zaświaty i mogą przebywać 
z bliskimi w domu i obejściu. Należało dmuchać na krze-
sła i stołki zanim się na nich siadło, ażeby nie przycisnąć 
duszy zmarłych. Nie wolno było szyć i prząść kołowrot-
ka, ciąć sieczki, ani chlustać pomyjami, skręcać powro-
zów, potrząsać garnkami dla spokoju dusz nawiedzają-
cych domy. Trzeba było zostawiać uchylone drzwi do sie-
ni, aby dusze bez przeszkód weszły do izby, 

• w Wigilię nie należy się kłócić, wyrządzać sobie przy-
krości, należy przebaczać urazy i nieść dla wszystkich 
dobre słowo,

• nie należało niczego pożyczać sąsiadom ażeby dostatek 
i dobro nie opuszczały domu,

• w Wigilię należało wstać wcześnie rano, umyć się w zim-
nej wodzie ze srebrnym pieniążkiem, co dawało zdrowie, 
sprawność fizyczną i zapał do codziennej pracy,

• mężczyźni udawali się na polowanie i połów ryb, co gwa-Jasełka

Papa de Noel, czyli św. Mikołaj

Przy wigilijnym misyjnym stole... Szopka w domu

Szopka w kościele

Święta po afrykańsku
Wielkie, kolorowe wystawy zaczynające się już w Adwen-

cie, rozbłyskane światełka w witrynach sklepowych, kupo-
wanie prezentów, potem szykowanie dwunastu potraw, przy-
krywanie stołu białym obrusem, przygotowywanie miejsc dla 
rodziny i dla niespodziewanego gościa, uroczysta wieczerza 
wigilijna z pięknymi polskimi kolędami, które niejednokrot-
nie ściskają za serce, siano… Piękna ta nasza polska trady-
cja i zwyczaje, piękne to święta w dekoracji śnieżnych płat-
ków i z odgłosem dzwonów bijących o północy. 

Tutaj w Togo, niestety, albo i stety, nie ma niczego po-
dobnego… Może to i lepiej, bo nic nie przeszkadza w skupie-
niu się na tym, co najważniejsze, czyli na tajemnicy Naro-
dzin Chrystusa. Co prawda w sklepach moż-
na kupić światełka choinkowe, nawet małą 
choinkę sztuczną, ale nie ma żadnych wy-
staw, żadnych rozbłyskanych witryn i ku-
szących prezentów. 

W Togo ( skupiam się na północnym re-
gionie Kara), Święta Bożego Narodzenia po-
strzegane są jako święto dla dzieci. Święto-
wanie Narodzenia Chrystusa nie jest waż-
nym dniem, jak w Polsce, bardziej świętuje 
się Nowy Rok. Dlaczego? Powodów jest kil-
ka. Po pierwsze- bieda- aby godnie święto-
wać, trzeba mieć pieniądze, aby dla wszyst-
kich członków rodziny przygotować coś do 
jedzenia oraz picia. Niestety, w większości 
przypadków jest to raczej niemożliwe, bio-
rąc pod uwagę, że wielkie świętowanie jest 
1 stycznia. W ciągu jednego tygodnia przy-
gotować świąteczny dzień dwa razy jest na-
prawdę niemożliwe. 

Po drugie, w Afryce nie wszyscy znają 
Chrystusa, gdyż jest tu wiele różnych reli-
gii, jest wielu pogan. 

Wracając do 1 stycznia, to wtedy świę-
tuje się z rodziną, z przyjaciółmi, przygotowuje się lepsze je-
dzenie i picie. A lepszym jedzeniem jest tutaj po prostu ryż 
z jakimś sosem, czasem foufou (fufu) może mięso z kozy, kury 
czy barana. A picie, zapewne będzie to tchoukoutou (ciuku-
tu), czasem wino palmowe, a u tych, co im trochę lepiej, może 
pojawić się wino Sangria w kartonie lub jakiś inny trunek 
typu Cola, Sprite itp. Ojciec rodziny jest zobowiązany ku-
pić dzieciom nowe ubranie lub pagnie (czyt. pań, jest to na-
zwa materiału) na uszycie nowego ubrania. Jeżeli ma moż-

liwość, również i swojej żonie/ kobiecie powinien kupić nową 
sukienkę. Dla siebie- niestety nie. Jego obowiązkiem jest za-
dbać, by dzieci i żona były dobrze ubrane i aby nie musiał się 
wstydzić przed innymi. 

A jak wygląda owe świętowanie? Rozpoczyna się już 31 
grudnia wieczorem. W pierwszy dzień nowego roku, z regu-
ły już od rana przygotowuje się jedzenie, bo rodzina czy go-
ście mogą przychodzić o różnych porach. A zgodnie z tutej-
szą świąteczną tradycją, jak ktoś przychodzi do domu, to obo-
wiązkowo trzeba go ugościć najpierw wodą a potem tym, co 
kuchnia przygotowała. I tak przy wspólnym posiłku, w gro-
nie rodzinno-przyjacielsko-sąsiedzkim prowadzi się rozmo-

wy, dyskutuje, je i pije. I czas upływa 
w bardzo miłej atmosferze. Podobnie 
jest też i 2 stycznia, bo świętować moż-
na zawsze kilka dni.  

Jeśli chodzi o chrześcijan, to jak 
najbardziej święta wyglądają nie-
co inaczej. Na pewno w ciągu dnia 
nie przygotowuje się nic do wiecze-
rzy wigilijnej, bo niestety nie ma tu-
taj tego zwyczaju. Świętowanie rozpo-
czyna wieczorna pasterka odprawiana 
o 21h. Na misji w ubiegłym roku, ra-
zem z Proboszczem, klerykami, spoży-
waliśmy wieczerzę wigilijną, był opła-
tek, Ewangelia, był barszcz z uszkami 
i sałatka jarzynowa. Pod choinką były 
nawet skromne prezenty. W Dzień Bo-
żego Narodzenia, Msza św. oznajmia 
wszem i wobec, że narodził się Chry-
stus; w kościele jest szopka, są pieśni 
bożonarodzeniowe. 

W sercach jest wielkie świętowa-
nie, bo w rodzinach, na zewnątrz, nie-
stety, jak wspomniałam wcześniej, 

z powodu biedy, nie przygotowuje się specjalnych potraw, 
tylko ryż, foufou i sos. Nie świętuje się 26 grudnia, dla nie-
których jest to normalny dzień pracy w polu, sklepie czy ba-
rze. Msza św. w kościele, oczywiście jest.

W dniu 1 stycznia, również jest uroczysta Eucharystia, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo na Nowy Rok. Dzieci już 
po północy zaczynają biegać po wsi i głośnym krzykiem oznaj-
miają wszystkim, że zawitał Nowy Rok, krzyczą „Dobrego 
roku, dobrego roku!”. Bardzo wcześnie, już od 4h rano, pod-

chodzą pod okna domów i śpiewają piosenki noworoczne, za 
które powinny dostać cukierki. I tak jest przez kilka godzin 
a „kolędniczych” grup jest naprawdę bardzo dużo. Poza tym, 
w ciągu dnia ludzie przychodzą do siebie z uśmiechem, rado-
ścią i życzą sobie szczęśliwego nowego roku. I takie życzenia 
można sobie składać do końca stycznia. Jest to bardzo miłe, 
gdy idąc ulicą, obok „Dzień dobry” słyszy się „Dobrego roku”. 

I te życzenia są naprawdę bardzo szczere. Oprócz tego py-
tają jeszcze jak minął ci rok, jak się rozpoczął kolejny i cią-
gle się uśmiechają. Jest to naprawdę bardzo miłe i przyjem-
ne doświadczenie. 

Tak więc święta w Togo, choć ta sama tajemnica i sens, są 
naprawdę zupełnie inaczej przeżywane niż w Polsce. Nie ma 

się co dziwić, bo „Co kraj to obyczaj” mówi przysłowie, poza 
tym inna kultura, inny klimat inni ludzie. Najważniejsze jest 
to, że Chrystus narodził się dla wszystkich, nie znając gra-
nic ani koloru skóry; narodził się bez względu na wszystko. 

Tak wiec, na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, ży-
czę Wszystkim, aby Jezus narodził się w naszych sercach, by 
wniósł w nie swoją radość, pokój i miłość. A na Nowy 2013 
już Rok niech nam wszystkim błogosławi.

Radosnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku, z po-
zdrowieniami i afrykańskim uśmiechem posyłam.

Yawa Sanita-Gosia Tomaszewska, 
Cyrille Agbandao 
Grudzień 2012 r.
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rantowało obfitość na cały rok,
• w kątach izby stawiano snopy zbóż, co miało sprzyjać 

nowym urodzajom,
• na stół kładziono siano, sypano ziarna zbóż , grochu, 

maku, a na nich kładziono opłatki i misy z jedzeniem 
(jadłospisy są wszystkim znane i zależą od zasobnościfi-
nansowej rodzin świętujących),

• choinki w Polsce znane są od XIX wieku i zwyczaj ich 
stawiania przeszedł z Niemiec do Polski w I połowie XX 
wieku. Wcześniej wieszano nad stołem wigilijnym czu-
bek świerka lub sosny zwany podłaźnikiem, podłaźnicz-
ką, jutką, wiechą , rajskim lub bożym drzewkiem,

• wieczerz wigilijna była postna, winna do niej usiąść pa-
rzysta liczba osób (nieparzysta świadczyć mogła o tym, 
że ktoś z tego grona odejdzie), liczba potraw winna być 
nieparzysta,

• dzielenie się opłatkiem rozpoczynało wieczerzę wigilij-
ną po pokazaniu się pierwszej gwiazdki na niebie. Od 
XI wieku opłatek został wprowadzony do obrzędów mszy 
Świętej obrządku łacińskiego (1054 r.). W Polsce dzie-
lenie się opłatkiem rozpowszechniło się w XVII wieku. 
Pieczono opłatki przy kościołach, w klasztorach z pszen-
nej mąki w żelaznych formach,

• przy stołach zostawia się jedno wolne miejsce dla nie-
spodziewanego gościa,

• łuska z ryby przechowywana w portfelu będzie miała 
wpływ na pomyślność finansową,

• powrósłem z siana lub słomy ze stołu wigilijnego wiąza-
no drzewa owocowe ażeby dobrze owocowały,

• w intencji urodzaju i dobrobytu podczas wieczerzy wigi-
lijnej podrzucano łyżkę kutii lub grochu do sufitu. Ilość 
zatrzymanej potrawy świadczyć mogła o pomyślności na 
rok rok następny,

• śpiewanie kolęd trwało od Wigilii 24 grudnia do 2 lute-
go, to jest święta Matki Boskiej Gromnicznej. Najstar-
sze kolędy pochodzą z XV wieku i są to przekłady kolęd 
czeskich i łacińskich. Polska twórczość kolęd rozwinę-
ła się w XVII i XVIII wieku. Piotr Skarga napisał tekst 
kolędy <W żłobie leży> , Franciszek Karpiński w 1792 

r. <Bóg się rodzi> - prawdopodobnie podczas pobytu na 
zamku w Dubiecku, a Teofil Lenartowicz , który posia-
dał związki z mieszkańcami Zamku w Dubiecku, a szcze-
gólnie z hrabiną Aleksandrą Konarską, która darzyła go 
uczuciem, jest autorem kolędy <Mizerna cicha, stajenka 
licha>. Zwyczaj kolędowania i śpiewania kolęd utrzymał 
się do chwili obecnej,

• Pasterka , to uroczysta msza Święta o północy w której 
udział brali wszyscy wierzący (z wyjątkiem dzieci i star-
ców niedołężnych),

• Boże Narodzenie obchodzone w dniu 25 grudnia zwią-
zane było z uczestnictwem we mszy Świętej, odwiedzi-
nami żłobka i szopki w kościele,

• w domu Boże Narodzenie upływało w atmosferze powagi, 
spokoju, skupienia w gronie najbliższych, w rodzinie od-
poczywając przy świątecznych stołach, gawędząc i śpie-
wając kolędy. Wizyty i inne spotkania u znajomych od-
kładano na dzień następny,

• domy nawiedzają kolędnicy i połaźniki życząc pomyśl-
ności mieszkańcom, (różnie zwani w różnych regionach 
kraju, różne są też zwyczaje kolędnicze).

 Przedstawiłem część zwyczajów i tradycji związanych 
z Wigilią i Bożym Narodzeniem, niektóre z nich są do chwili 
obecnej kultywowane i winny być utrzymane jako dziedzic-
two kulturowe związane w wiarą katolicką oraz narodzeniem 
Pana Jezusa, są to święta rodzinne, które cementują więzi 
rodzinne oraz umacniają wiarę. 

Abyśmy w takim stylu, nastroju i spokoju nadal te dni 
świętowali.

Wykorzystano:
1/ Encyklopedia Popularna PWN,
2/ Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne - B. Ogrodowska,
3/ Zwyczaje w polskim domu – R. Hryń- Kuśmierek, Z. Śli-

wa, J. Łagoda , M. Łagoda-Marcinek, A. Gotowiec, E. Asz-
kiewicz,

4/ Polskie zwyczaje świąteczne – R. Hryń - Kuśmierek
Dynów/ Dubiecko, grudzień 2011r.  

Edward Rozmus

Już od kilku dni jesteśmy zajęci 
przygotowaniami do Świąt Bożego Na-
rodzenia. 

W spiżarce szynki, polędwice, bocz-
ki, wyroby z podrobów i pieczona gęś. 
Z ciast obowiązkowo makowiec. Ale 
Wigilia najważniejsza. Od rana wszy-
scy mają zajęcie. Ubieramy choinkę, 
w kącie stawimy kolędę, przygotowuje-
my stół. Co jest tą kolędą? To niewielki 
snopek żyta z kłosem, który jest obec-
ny w domu do wigilii Chrztu Pańskie-
go(Trzech Króli).W tym dniu Gospodarz 
domu ścina kłosy (będą użyte jako kro-
pidło) a słomą obwiązuje się  drzewka 
owocowe. A na stole układamy siano, 
przykrywamy białym obrusem i usta-
wiamy dania wigilijne. Nie musi ich 
być dwanaście. Na stole królują śle-
dzie i ryby, na zimno i na gorąco. Obo-
wiązkowo muszą być pierogi z kapustą 

Wigilia Prawosławna na Podlasiu
i grzybami oraz barszcz czerwony wigi-
lijny. Przysmakiem jest zupa borowiko-
wa i smażone kapelusze borowików (na-
zywamy je kotletami). Kisiel z owsa nie 
wszystkim smakuje, ale z dodatkiem 
gruszewniku  da się zjeść, podajemy też 
kutię lub kluski z makiem. W tym Dniu 
nie spożywamy ani śniadania ani obia-
du-obowiązuje ścisły post Gdy zapada 
zmrok lub dzieciaki wypatrzą pierwszą 
gwiazdkę jesteśmy przy stole. Świeci się 
choinka i zapalona lampada nad ikoną, 
w kącie, nad kolędą .Wszyscy śpiewa-
my Hymn wyrażający podniosłość tego 
Dnia ....Narodzenie Twe Chryste Boże 
nasz opromieniło Świat Światłem po-
znania Boga.... . Dzielimy się prosfo-
rą (odpowiednik opłatka w religii ka-
tolickiej).Jest to chleb eucharystyczny 
upieczony w maleńkiej okrągłej formie, 
gdzie przykłada się pieczę z napisem 

„J CH N” co się tłumaczy: Jezus Chry-
stus Zwycięzca. Prosfora wypiekana jest 
z ciasta w skład, którego wchodzi naj-
wyższej jakości mąka, woda i drożdże. 
Zajadamy się przysmakami i śpiewamy 
kolędy. Pojawia się Św Mikołaj. W na-
szym domu aby otrzymać prezent ,bez 
względu na wiek, każdy musi zaśpie-
wać kolędę. Jest bardzo radośnie .Bo jak 
wiadomo z tym śpiewaniem bywa róż-
nie. Cieszymy się, przecież to są cudne 
Święta. Narodził się CHRYSTUS. Po 
zakończeniu kolacji wigilijnej nie sprzą-
tamy, wszystkie dania pozostają na sto-
le. Idziemy śpiewać kolędy pod oknami 
domów prawosławnych. Za czasów mo-
jej młodości my prawosławni śpiewali-
śmy pod oknami Katolików, a Ci nam 
się rewanżowali. To było cudowne. 

Za te śpiewy zapłatą dla dzieci były 
pieniądze ,takie drobne, a dla doro-

słych cukierki i jabłka. Ale bywało też 
zabawnie. Miałam jakieś siedemna-
ście lat. Z grupą moich przyjaciół umó-
wiłam się na kolędowanie. Mróz gdzieś 
tak ze dwadzieścia pięć stopni, Pod no-
gami skrzypi i cudnie skrzy. A my śpie-
wamy kolędy. Zachodzimy do Pani S. 
Śpiewamy, składamy życzenia Świą-

teczne i Noworoczne. Wychodzi Pani 
i częstuje nas ziemniaczanymi placka-
mi smażonymi na łoju(tłuszcz owczy).
Placki przyrastają nam do rąk. Tego 
się nie da zjeść. Co robimy? Wieszamy 
je na klamkach, gwoździach, na płocie 
i licho wie gdzie jeszcze. Nas to bawiło. 
A tą Panią....?. Około 22  wracałam do 

domu. Troszkę snu. O godzinie drugiej 
nad ranem rozpoczyna  się  

Liturgia Święta, trwa ok. dwóch go-
dzin. Mam potrzebę w niej uczestniczyć. 

RADOSNYCH SWIĄT BOŻEGO 
NARODZENIA. 

Serdecznie pozdrawiam
Ania Korol z Mielnika nad Bugiem. 

Przepis na wigilijne kluski z makiem

• kluski
• Mąka pszenna
• Soda spożywcza
• sól
• Sos makowy
• Mak
• Miód
• Migdały

Mak zaparzyć wrzątkiem pozostawić aż spęcznieje.
Zmielić dwa razy maszynką lub utrzeć  w makutrze. Gdy 
jest biały dodaję miód i migdały. Sos ma być słodki i aro-
matyczny. Kluski zarobić drewnianą łyżką. Wszystkie 
skladniki należy połączyć bardzo starannie,

Przygotować kubek z zimną wodą oraz metalową lyż-
kę. Zagotować wodę. Na osolony wrzątek kłaść brane 
lyżką kluski. Za każdym razem maczac łyżkę w wodzie. 
Woda ma być osolona. Ugotowane kluski ułożyć w głębo-

kiej  alaterce 
Polać sosem makowo-migdałowym
Zupa wigilijna grzybowa

• Borowiki suszone
• Cebula
• Olej kujawski
• Sól
• Pieprz
• Ziemniaki

Borowiki namoczyć na 2 do 3 godziny. Pokroić w pa-
seczki. Część wody, w której moczyły się grzyby pozosta-
wić i dodać do zupy.

Na gorącą patelnie wlać olej, gdy będzie gorący wyło-
żyć borowiki. Smażyć na ostrym ogniu by nabrały złoci-
stego koloru i aromatu. Dodać pieprz i cebulę.

Gdy cebula się zeszkli, całość wrzucić na gotującą się 
wodę. Gotować ok. 30 minut. I na koniec pokrojone w pa-
ski ziemniaki. Doprawić solą, pieprzem i sokiem z cytryny.

"Z ogromnym bólem zawiadamiamy, że 
10 października 2012 r. 

odeszła do Pana nasza 
najlepsza Matka, Siostra, Babcia i Prababcia 

Małgorzata z Paygertów Baraniecka 
przeżywszy 90 lat. 

Najstarsza wnuczka Stefana Trzecieskiego, 
żona ostatniego właściciela apteki "Pod Opatrznością" Kazimierza Baranieckiego,

życzliwa wszystkim a wierna Bogu, przeszła przez życie dobrze czyniąc. 
Pozostawiła wielką ilość zasmuconych przyjaciół.

Niech pozostanie w naszej pamięci i sercach

Maria Baraniecka-Witkowska 
oraz liczna rodzina w kraju i poza granicami

Zdjęcia z pogrzebu, dla zainteresowanych, na stronie internetowej: www.marychna.witkowscy.net
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Kiedy spotkają się Polacy przy stole zaczynają uprawiać 
konkurencyjną dziedzinę dyskusyjną zatytułowaną: dziel-
my, póki jesteśmy razem! Dlaczego konkurencyjną? Bo wy-
ścigi polegają na tym, aby ktoś podał jak najwięcej argu-
mentów różniących nasz naród, albo powodów dzięki któ-
rym możemy się nie zgadzać ze światem. Dlaczego dziedzi-
nę dyskusyjną, bo zawsze towarzyszą temu emocje wyklu-
czające spokojną rozmowę. 

Zbliżające się Boże Narodzenie usadowi nas przy stole 
rodzinnym w najpiękniejszej tradycji. Polski stół jest zawsze 
wypełniony dookoła i ciężki od swojej zawartości. Boże Na-
rodzenie to czas kiedy nie miarkujemy, kiedy mniej liczymy 
zasobność a bardziej obecność rodziny. To właśnie ta logi-
ka byłaby potrzebna na resztę roku. Jako Polacy mamy po-
czucie zobowiązania stołu wigilijnego i dwóch dni bożona-
rodzeniowych. Rodzina wtedy jest ponad wszystko i argu-
ment wspólnoty stołu wygrywa z każdym innym. 

Polaków dzisiaj dzieli bardzo wiele rzeczy, które zdają 
się być nie do przebicia. Na pewno polityka z granicą prze-
biegająca wzdłuż poparcia partyjnego, media z prowokacja-
mi społecznymi i podsycaniem do ugniatania stereotypów 
wobec wspólnych spraw. Dzielą nas zdania o Kościele pomi-
jające obecność Boga w tej wspólnocie ochrzczonych. Dzie-
li nas windująca obecność zawiści, zazdrości i nie pisanej 
konkurencyjności nawet pomiędzy najbliższymi w rodzinie. 
Coraz trudniej dostrzegać sprawy, które łączą a mają zna-
mię tematów społecznych. 

Dlatego chciałbym wystąpić z propozycją bożonarodze-
niową. Polska jest krajem z pewną cechą wyzbytą w in-
nych europejskich narodach. Jest w dużej mierze kulturo-
wym i religijnym monolitem. Zatem propozycja brzmi tak, 
że skoro Boże Narodzenie obchodzimy wszyscy tak pięknie 
i rodzinnie, a ponad wszelka wątpliwość jest to święto re-
ligijne, to może właśnie religia będzie najmocniejszym ele-
mentem łączącym Polaków. Przyjęcie tej propozycji musi 
konsekwentnie odrzucić wszelki sprzeciw wobec naucza-

FeLieTON BOżONaRODZeNiOWy 
CZyLi PRZePiS Na POLaKa

nia Kościoła. Musi utożsamiać się głęboko z Ewangelią, Bo-
giem i Maryją. Musi porzucić uprzedzenia w imię jedności 
i siły którą można wypracować jako gwarancję wychowaw-
czą całego społeczeństwa. Krytycyzm ma być szczery i mą-
dry wynikający z troski a nie chęci dowalenia, podważenia 
i powtarzania nieprawdziwych stereotypów.  

W wieczór wigilijny jesteśmy największym religijnym 
monolitem świata. Bo wtedy wszyscy w Polsce siedzą przy 
stole rodzinnym. Pewnie w większości czytana jest ewan-
gelia Łukasza o narodzeniu Jezusa. Wierzę w to, że w pra-
wie wszystkich domach odmawia się modlitwę, nawet jeśli 
ktoś miałby to robić tylko raz w roku. I teraz proszę sobie 
wyobrazić, że ta sytuacja jest najpozytywniejszym zrywem  
i najbardziej pokojową drogą do moralno – społecznej re-
wolucji budującej społeczeństwo troszczące się o siebie na-
wzajem. Pewnie niektórzy uśmiechają się na te słowa, ale 
proszę mi znaleźć drugi taki przykład kulturowy, co działa 
tak mocno na narzekającego polaka jak wigilia i Boże Na-
rodzenie. Nie chcę być krzywdzący wsadzając w jakieś ne-
gatywne ramy oceny modelowanego polaka, ale chcę wska-
zać wydarzenie które łączy i które może być iskrą do budo-
wania czegoś nowego, lepszego i najbardziej doskonałego. 
Czy nie za bardzo idealistycznie? Wydaje Mi się że nie, bo 
Polak rzeczywiście w Boże Narodzenie się zmienia, a zmie-
nić Polaka nie jest łatwo. Siła wiary przemawia nawet do 
niewierzących. Tradycja zaprasza do wigilii największych 
malkontentów i wojowników. Pasterka każe się modlić nie-
modlącym się. Znak pokoju działa nie przez paragrafy, ale 
przez serce. 

To wszystko o czym się rozmarzyłem pisząc powyższe 
słowa musi stać się przedmiotem wiary większości a wte-
dy nie będzie problemu z zastosowaniem. Zatem podpisu-
jąc się pod tym tekstem chcę powiedzieć, że to Moje życze-
nia dla Państwa, aby dzień Bożego Narodzenia był mode-
lowym dla pozostałych dni roku. 

Ks. Maciej Gierula

W oczekiwaniu na zbliżające się 
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 
pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Wszystkim Klientom, Partnerom oraz 

Sympatykom naszej firmy składamy życzenia: 
zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń, 
zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
gminnej Spółdzielni

„Samopomoc Chłopska” w Dynowie

Vi DyNOWSKa JeSieŃ TeaTRaLNa
Utrwala się w naszym mieście i nabywa cech tradycji 

bardzo cenna inicjatywa grupy miłośników sztuki teatral-
nej pragnących uczynić Dynów miejscem konkursów, prze-
glądów dobrych teatrów niezawodowych. Niezawodowych 
, a nie jak je niektórzy chcą nazywać amatorskich, bo ro-
zumieją to określenie pejoratywnie odmawiając pasjona-
tom prawa do tworzenia prawdziwej własnej  

KULTURy
A przecież przygotowanie spektaklu w nieprofesjonal-

nych warunkach wymaga zespołowego, zgodnego, ofiar-
nego działania – nie „za kasę”, ale z potrzeby serca, z po-
trzeby przekazania widzom własnych przemyśleń, indy-
widualnego – często bardzo odkrywczego diagnozowania 
problemów. Czy tylko aktorzy zawodowi mają wyłączne 
prawo do mówienia ze sceny? Odpowiedź jest oczywista; 
nie tylko oni.

Ludzie różnych zawodów , ale z pasją teatralną dużo 
więcej poświęcają Melpomenie! Oddają jej swój prywatny 
czas (próby2,3 razy w tygodniu po 2,3 godziny), ryzyku-
ją (w razie niepowodzenia) nadszarpnięcie własnego wi-
zerunku , działają „non profit”, są w swoim teatrze wielo-
zawodowcami; aktorami, personelem technicznym, orga-
nizatorami widowni, a kiedy trzeba - tragarzami dekora-
cji, czy sprzątającymi sale widowiskowe. 

Ale to jest Ich wybór, poświęcenie się- chociaż obecne 
skomercjalizowane czasy nie lubią tego określenia. A warto 
je lansować, wszak najpiękniejsze dzieła ludzkie powsta-
ły z prawdziwego zaangażowania i pasji…poświęcenia…

Wracając do zasadniczego wątku, przypomnę, że Towa-
rzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” wraz z Miejskim Ośrod-
kiem Kultury w Dynowie w tym roku zgłosiło w Urzędzie 
Marszałkowskim w Rzeszowie projekt pod bardzo czytel-
nym tytułem „WZDŁUŻ SANU- z gitarą, pędzlem, apa-
ratem fotograficznym i ….teatrem’’. Dzięki dofinan-
sowaniu projektu przez Marszałka Województwa , dzięki 
własnym środkom finansowym i ogromnej pracy wolonta-
riuszy- członków stowarzyszenia, możliwe było przepro-
wadzenie konkursów; fotograficznego, muzycznego, pla-
stycznego, zorganizowanie autokarowej wycieczki wzdłuż 
Sanu do Sandomierza i zaproszenie zespołów teatralnych 
z ciekawymi spektaklami.

Po raz VI udowodniliśmy, że listopad nie musi być 
smutny, co najwyżej głęboko refleksyjny, że „chcieć to 
móc”, że Dynów może organizować przeglądy, pokazy te-
atralne.

VI JESIEŃ TEATRALNA zaczęła się pięknym pro-
gramem słowno-muzycznym pt. „ Z głębi serc pły-
nące dziękczynienie i modlitwy słowa najprostsze”,

Montażem poświęconym Wielkiemu Papieżowi Janowi 
Pawłowi II. Kościół parafialny rozbrzmiewał słowami pie-
śni, pięknej muzyki w wykonaniu młodych artystów, a cie-
kawym, oryginalnym pomysłem była prezentacja wierszy 
naszych dynowskich twórców; ks. F.Błotnickiego, J.Siko-

WZDŁUż SaNU
WęDRóWKi Z giTaRą, PęDZLeM, aPaRaTeM 
FOTOgRaFiCZNyM TeaTReM – JUż Za NaMi

rowicz, D. Bielec (z Bachórza) i F.Radonia. Wystąpili wów-
czas; Joanna Martowicz (skrzypce), zespół akompaniują-
cy ( Arkadiusz Banaś, Patryk Michalik, Piotr Dżuła, Da-
niel Maziarz), śpiew –Wioletta Potoczna, Dorota Sówka, 
Grażyna Malawska,

Małgorzata i Joanna Wróbel , Paweł Pawłowski, recyta-
torzy i chór (Andrzej Karnas, Grażyna Malawska, Janina 
Banat, Melania Dżuła, Marek Kałamucki Agnieszka Ka-
łamucka, Dorota Sówka, Jolanta Kozubal – Głuchowska, 
Patryk Michalik). Scenariusz i reżyseria; Krystyna Dżuła.
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Ten wieczór był taki „nasz, dynowski” także i z tego 
powodu, że równocześnie odbywała się promocja tomiku 
wierszy ZNAD SANU dynowskich twórców (F. Radonia, 
J. Sikorowicz, K. Siry i nieżyjącego poety - A. Czekań-
skiego) . Zbiorek ukazał się dzięki współpracy Związku 
Gmin Pogórza Dynowskiego i Towarzystwa Gimnastycz-

nego „SOKÓŁ”.
Niedziela 18 listopada należała do Melpomeny. Przy-

jechał do Dynowa zaproszony przez organizatorów ze-
spół teatralny „ Fredreum ‘ z Przemyśla z komedią „Bab-
ka winna”. Jednoaktówka, o bardzo nieskomplikowanej 
fabule i akcji podobała się licznie zgromadzonej publicz-
ności, z kreacji aktorskich na wyróżnienie zasłużyła ty-
tułowa Babka. 

Zespół z Lubaczowa „ ARKA LWOWSKA” jest dobrze 
znany dynowskiej publiczności . I tym razem przywiózł 
ciekawe przedstawienie pt. PRZYJACIEL JOHNA WAY-
NE’A. Nieco przydługi spektakl, ale dobrze zagrane role, 
funkcjonalna , pomysłowa scenografia ( nie powstydziłby 
się jej zawodowy teatr), a przede wszystkim problem….Bo 
spektakl ukazał bardzo wyraziście jak ludziom sprawnym 
fizycznie i umysłowo trudno jest zaakceptować „ inność”, 
co nie znaczy” gorszą jakość” ludzi niepełnosprawnych. 
Ponadto aż nazbyt dydaktycznie zabrzmiało stwierdzenie;

„Ale jasne, no bo każdy jest jaki jest i nie ma sensu się 
nad tym zastanawiać. Jasne, no bo ty masz jakąś śrubkę 

więcej, a mnie jakiejś brakuje, ale to nie jest ani dobrze 
ani źle. Po prostu tak jest i kropka….” 

Wszyscy, bez wyjątku byli tego samego zdania, że ak-
torzy grali bardzo dobrze, ale niedościgłym wzorem oka-
zał się KS. Józef Jan DUDEK w roli niepełnosprawnego 
SANTI’EGO

Wieczór ph. ”Niech płynie pieśń o zmierzchu- DY-
NÓW jedną śpiewającą rodziną‘’ to było prawdziwe, 
szczere, wspólne świętowanie DNIA NIEPODLEGLOŚCI. 

Wieczorem 11 LISTOPADA aula Liceum Ogólnokształ-
cącego ledwie pomieściła wszystkich chętnych . Zaczęło 
się od występu zaproszonego zespołu z Przeworska, któ-
ry wykonał pieśni ze słowami ks. J. Twardowskiego, C.K. 
Norwida i Stachury , po nim wystąpił Zespół „SOKOŁA” 
(Wioletta Potoczna, Grażyna Malawska, Dorota Sówka, 
Paweł Pawłowski, Arkadiusz Banaś, Piotr Dżula, Patryk 
Michalik), a potem popłynął już wspólny śpiew. Organi-
zatorzy „Wieczoru” w najśmielszych marzeniach nie wy-
obrażali sobie takiego zaangażowania. Śpiewali wszy-
scy; dzieci, młodzież, starsi ludzie - wszyscy autentycznie 
wzruszeni, bo odnaleźli coś, co połączyło wszystkich; bez 
nakazu, przymusu, ale z serca, z potrzeby bycia RAZEM. 
W ten listopadowy, zimny wieczór wszystkie serca zabi-
ły mocno, w auli było gorąco w rzeczywistości i w prze-
nośni. Dawno minął czas przewidziany na cały program, 
a śpiewom nie było końca.;’ Legiony”, „Wojenko, wojen-
ko”, „Szara piechota”, „Polskie kwiaty” i kilkanaście in-
nych pieśni, które o OJCZYŻNIE i JEJ BOHATERACH 

mówią najpiękniej….
Wspólne śpiewanie, wieczorne spotkania w domach, 

gdy płynęły ciekawe opowieści z lat dawnych, to trady-
cja, która w dobie telewizji i komputerów odeszła w prze-
szłość, ale wydaje się możliwa do wskrzeszenia w posta-
ci takich okazjonalnych imprez. A warto o to się posta-
rać, choćby po to , aby młodym ludziom dać alternatyw-
ną propozycję wspólnego świętowania, nie tylko uroczy-
stości państwowych.

Po spektaklu widzowie zaproszeni zostali na kolejny 
spektakl, tym razem przygotowywany przez zespół T.G. 
„SOKÓŁ’’. Premiera, ze względu na długie wyjazdy dwoj-
ga aktorów, odbędzie się w karnawale.

Skończyła się realizacja projektu „WZDŁUŻ SANU- wę-
drówki z…..”, ale autorzy projektu mają nadzieję, że to 

tylko początek indywidualnych wędrówek, wyjazdów nad 
San , poznawania pięknej okolicy, przyrody, ciekawych lu-
dzi…. Nowych odkryć uroków ZIEMI RODZINNEJ i do-
broci Ludzi życzą organizatorzy; Towarzystwo Gimnastycz-
ne” Sokół” i Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. 

Prezes T.G. "SOKÓŁ” K. Dżuła
Fot: Antoni Iwański, Patryk Michalik

Wędrówki z aparatem fotograficznym
W konkursie fotograficznym ogłoszonym przed waka-

cjami w szkołach miejscowości leżących w pięknej dolinie 
Sanu wzięło udział 22 uczniów  którzy przesłali 52 prace. 

Komisja artystyczna w składzie:
• Pan Jan Prokop – fotograf, informatyk - przewodniczący
• Pani Krystyna Dżuła – prezes dynowskiego „Sokoła”
• Pani Grażyna Malawska – instruktor MOK Dynów

po wnikliwej analizie  zdjęć przyznała następujące na-
grody:
I nagrodę – Sylwii Siry z Pawłokomy,
II nagrodę – Aleksandrze Ostafińskiej z Dydnii
III nagrodę – Paulinie Skrabalak z Nozdrzca.

Wyróżniono także niektóre prace fotograficzne Anety 
Kamińskiej z Pawłokomy, Anny Salwiak z Siedlisk, Karo-
liny Pniewskiej z Hadli Szklarskich, Joanny Wandas z Dy-
nowa, Jagody Kędzierskiej z Dubiecka, Sylwii Siry z Pawło-
komy i Weroniki Jakielaszek z Nozdrzca. Rozdanie nagród 
poprzedziły warsztaty prowadzone przez P. Jana Prokopa.

Wędrówki z pędzlem 
Na konkurs plastyczny projektu „Wzdłuż Sanu…” wpły-

nęło 30 prac od uczniów szkół średnich, gimnazjalnych i pod-
stawowych Pogórza Dynowskiego.

Komisja artystyczna w składzie 
• Pan Grzegorz Hardulak – plastyk – przewodniczący 
• Pani Anna Nowicka Hardulak – plastyk 
• Pani Grażyna Malawska- inst. MOK w Dynowie

przyznała: 
I nagrodę Kacprowi Szybiakowi z Bachórza
II nagrodę Bartłomiejowi Bajdzie z Dynowa
dwie III nagrody przyznano: Dominikowi Bachórskie-
mu z Bachórza i Alicji Karnas z Dynowa.

Komisja wyróżniła także prace Jolanty Kryczyk z La-
skówki, Katarzyny Sieńko z Łubna, Dawida Bechty i Pa-
tryka Wandasa z ulicy Bartkówka w Dynowie.

Wystawa nagrodzonych prac fotograficznych i plastycz-
nych otwarta była przy okazji spektakli VI Dynowskiej Je-
sieni Teatralnej. Nagrody wręczono 14 listopada br. pod-
czas konkursu poetyckiego.

Konkursy projektu "Wzdłuż Sanu…"

Wędrówki z gitarą
Wędrówki z gitarą to cykl warsztatów gitarowych prowadzonych przez P. Antoniego Dżułę zakończonych konkursem 

„Piosenki Turystycznej, w której wzięli udział soliści i zespoły  Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych 
w Dynowie

Wszyscy  otrzymali wyróżnienia. W najbliższym czasie odbędzie się jeszcze specjalny koncert z programem przygoto-
wanym podczas   warsztatów.  

Organizatorzy artystycznych wędrówek wzdłuż Sanu pięknie dziękują wszystkim uczestnikom konkursów, gratulują 
laureatom i zapraszają do udziału we wszystkich kulturalnych  działaniach Dynowa.

G.M
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27 listopada odbyło się otwarcie no-
wych pracowni edukacyjnych Miejskie-
go Ośrodka kultury w Dynowie. Projekt 
inwestycyjny został sfinansowany ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach Pro-
gramu: "Infrastruktura Domów kultu-
ry" 2011 oraz Gminę Miejska Dynów. 
Projekt pod nazwą: "Adaptacja strychu 
Miejskiego Ośrodka Kultury na pra-
cownię edukacji kulturalnej" otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 132000.

 Celem przedsięwzięcia była ada-
ptacja nowych pomieszczeń oraz ich 
wyposażenie na potrzeby prowadze-
nia zajęć w trzech typach pracowni: 
plastycznej, wystawowej i multime-
dialnej. Prace remontowe zakończyły 
sie 31 października 2012 r. Oficjalne-
go otwarcia w/w pomieszczeń dokonał 
Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt 
Frańczak oraz dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury Aneta Pepaś. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się: Pan in-
żynier Roman Cużytek (projekt inwe-
storski), Pan Adam Sarnicki (przedsta-
wiciel Wykonawcy, Firmy Książ-Bud), 
Pani Zofia Pantoł (nadzór budowlany, 
Urząd Miasta Dynów) oraz przedstawi-
ciele instytucji miejskich, mieszkańcy 
Dynowa. Inaugurację otwarcia nowych 
pomieszczeń znajdujących się na stry-
chu Miejskiego Ośrodka Kultury wzbo-
gaciła wystawa fotografii stanowiąca 

podsumowanie projektu młodzieżowe-
go: "Zblazowanie. Stop. Roztańczenie. 
Start Dynów", który był realizowany 
w ramach ogólnopolskiego programu 
"Równać Szanse 2011" Polskiej Fun-
dacji Dzieci i Młodzieży (patrz: „Dyno-
winka”/listopad). Magdalena Cukrzyń-
ska, Szymon Motyka oraz Samuela 
Łach dokonali oficjalnego otwarcia wy-
stawy oraz zaprosili gości na poczęstu-
nek i projekcję filmu. Po części oficjal-
nej przyszedł czas na podziękowania, 
dyplomy i wspomnienia. Ta wspania-
ła przygoda - pracy z młodzieżą dobie-
gła końca, ale mamy energię na więcej. 
Zatem niedługo znów o Nas usłyszycie. 

Zachęceni sukcesem pierwszej wy-
stawy zespół Miejskiego Ośrodka kul-
tury zrealizował kolejną inicjatywę, 
a mianowicie wystawę pt. „HABEL” 
przedmiotów witrażowych Jacka Py-
sia, krakowskiego artysty, która od-
była się 2 grudnia 2012 r. w nowo po-
wstałej sali wystawowej MOK w Dy-
nowie. Wśród ciekawych i oryginal-
nych przedmiotów znalazły sie m.in. 
owady o różnych konstrukcjach i ga-
barytach, wizerunki świętych, anioły, 
lampy itp. zgromadzeni goście mogli 
obejrzeć filmy odnoszące się do twór-
czości Jacka Pysia. Na kolejną inicja-
tywę artystyczną organizowaną przez 
MOK w Dynowie zapraszamy już 15 
grudnia. Pod nazwą "Zabierz Anioła 

Pracowity listopad 
w Miejskim Ośrodku Kultury: 

na Święta" kryje sie kiermasz przed-
miotów witrażowych wspomnianego 
w niniejszym tekście artysty, tym ra-
zem wątkiem głównym będą ANIO-
ŁY. Kiermasz rozpocznie się 15 grud-
nia, o godz. 16.00 w MOK w Dynowie. 

Jacek Pyś należy do tych nielicz-
nych ludzi, którzy z pasji potrafili uczy-
nić zawód. Dlatego wszystko to co robi 
od dwudziestu lat jest niekończącą się 
przygodą, na którą składa się ciągle 
doskonalona technika, odkrywanie no-
wych materiałów oraz kolorów i odcie-
ni witrażowego szkła i kamieni półsz-
lachetnych, poszukiwanie niecodzien-
nego zastosowania dla starych użytko-
wych przedmiotów, rozbudzanie wy-
obraźni poprzez lekturę setek ksią-
żek, powroty do umiłowanych Biesz-
czad czy wsłuchiwanie się w odmienne 
rytmy każdego dnia… I jak na przygo-
dę przystało każdy jej owoc jest niepo-
wtarzalny i jedyny w swoim rodzaju. 

Zapraszamy do odwiedzania Nas, 
przy okazji tej i kolejnych wystaw od-
bywających się w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Dynowie. Więcej informa-
cji: WWW.mok.dynow.pl 

W świątecznym, anielskim na-
stroju życząc Państwu wyjątkowych 
świat w gronie rodzinnym oraz Szczę-
śliwego nowego Roku 2013, pozdra-
wia zespół Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Dynowie.

OTWaRCie PRaCOWNi eDUKaCJi KULTURaLNeJ

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PRZygOTOWaNia i OTWaRCie WySTaWy

PRóBa PODSUMOWaNia
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WystaWa przedmiotóW WitrażoWych Jacka pysia
„ H A B E L ”

Wernisaż: 2 grudnia (niedziela) godz. 18.00

... to hasło XX Dynowskiego Konkursu poezji, któ-
ry odbył się w dniu 14 listopada w Dynowie. 

Organizatorami konkursu był Miejski Ośrodek Kultury, 
Miejska Biblioteka Publiczna i  Towarzystwo Gimnastycz-
ne „Sokół” w Dynowie.

Recytatorów oceniała Komisja w składzie:
• Pani Krystyna Dżuła –  prezes T.G. „Sokół 

- przewodnicząca
• Pani Jadwiga Orzechowska 

- instruktor WDK  w Rzeszowie
• Pani Aneta Pepaś – dyrektor MOK w Dynowie

W kategorii – gimnazja wystąpili: 
Jakub Daraż i Karolina Król z Publicznego Gimnazjum 

im. Jana Pawł II w Dubiecku, Elżbieta Szymańska, Karoli-
na Sowa, Dominika Bielec, Małgorzata Wróbel, Katarzyna 
Siry i Laura Kilon z Gimnazjum w Dynowie;

Elżbieta Gałada i Magdalena Niemiec z Zespołu Szkół 
nr 3 w Łubnie oraz Karolina Mocha i Mariola Dąbrowska 
z Zespołu Szkół w Pawłokomie

W kategorii szkoły średnie wystąpili:
Dominika Makaryk, Bartłomiej Wasieńko, Karolina 

Szpak, Monika Jamioł, Beata Benedyk, Krzysztof Gudyka 
i Łukasz Kowal z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardyna-

„życie jako owo jabłko cierpkie i weselne”
ła Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Mateusz Buż z II Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Leopolda Lisa Kuli w Rzeszo-
wie, Wioletta Pudysz, Natalia Sowula i Gabriela Święch z Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w 

W kategorii gimnazja  
I miejsce zajęła Małgorzata Wróbel, 
II miejsce – Elżbieta Gajdę
III miejsce Karolina Król. Wyróżniono Katarzynę Siry 
za     własny tekst.

W kategorii szkoły średnie          
I miejsce zajął Mateusz Buż
II miejsce – Natalia Sowula
III miejsce – Natalia Pudysz, która przedstawiła wła-
sny tekst. Wyróżniono Gabrielę Święch i Bartłomieja 
Wasieńko.

Dyplomy i nagrody książkowe ufundowali organizatorzy. 
Komisja konkursowa podziękowała organizatorom, za 

wytrwałość w kontynuowaniu konkursu i profesjonalne 
przygotowanie imprezy. Podziękowano także nauczycielom 
i uczniom szkół biorących udział w konkursie, życzono suk-
cesów w zmaganiach „by dać rzeczy słowo”

GM
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13 stycznia Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie 
oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie zaprasza-
ją mieszkańców Dynowa i okolic na Finał Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Dzięki staraniom szkoły, tym 
razem i w Dynowie zostanie zorganizowany sztab Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w Zespole Szkół Zawodowych. 
Od godz. 14.00 rozpocznie się program artystyczny przy-
gotowany przez uczniów szkół zawodowych. Następnie 
o godz. 18.00 w Domu Strażaka w Dynowie odbędą się 
koncerty znanych dynowskich zespołów oraz ich przyja-
ciół z sąsiednich gmin.

ZaPOWieDź WyDaRZeŃ STyCZeŃ 2013

20 stycznia, w LO w Dynowie rozpocznie się kolej-
na edycja Dynowskiego Konkursu Kolęd i Pastora-
łek. Więcej informacji pojawi się na stronie MOK w Dy-
nowie pod koniec grudnia. Informacje o konkursie prze-
ślemy do Dyrekcji szkół z Dynowa i gmin sąsiadujących, 
(WWW.mok.dynow.pl) 

Zjawisko przemocy domowej jest 
niewątpliwie problemem współczesnej 
rodziny. Panujące w niektórych środo-
wiskach mity, stereotypy dotyczące roli 
mężczyzny i kobiety w rodzinie, sprzyja-
ją występowaniu nierównego traktowa-
nia oraz poczucia bezkarności sprawców 
przemocy. Przemoc wbrew powszech-
nie panującej opinii nie występuje tyl-
ko w rodzinach z tak zwanego margine-
su społecznego, ale we wszystkich gru-
pach społecznych. 

Przemoc może występować w róż-
nych formach: przemoc fizyczna – są to 
nieprzypadkowe obrażenia dokonane 
ze strony sprawcy. Obejmuje wszyst-
kie obrażenia ciała, które nie są wyni-
kiem przypadku (popychanie, odpycha-
nie, szczypanie, duszenie, bicie otwar-
ta dłonią, bicie pięścią, ciskanie w ko-
goś przedmiotami, polewanie substan-
cjami żrącymi, użycie broni; przemoc 
psychiczna – jest to nieuchwytna for-
ma złego traktowania, pozostawia dłu-
gotrwałe urazy w psychice. Szkody wy-
mierzone w ten sposób są niewymierzal-
ne. Do tego rodzaju przemocy zalicza-
my: wyzywanie, wyśmiewanie, narzuca-
nie własnych poglądów, stała krytyka, 
odmawianie uczuć, sugerowanie choro-
by psychicznej, izolacja społeczna, do-
maganie się posłuszeństwa, stosowanie 
gróźb; przemoc ekonomiczna – przeja-
wia się w takich zachowaniach jak: od-
bieranie zarabianych pieniędzy, unie-
możliwianie podjęcia pracy zarobkowej, 
nie zaspokajanie materialnych potrzeb; 
przemoc seksualna – jest nią naduży-
cie i wykorzystywanie seksualne. Prze-
moc seksualna obejmuje: wymuszenie 
stosunku płciowego, wymuszanie nie-
akceptowanych praktyk seksualnych, 
wymuszanie seksu z osobami trzecimi 
lub w towarzystwie osób trzecich, sady-
styczne formy współżycia seksualnego, 

wymuszanie współżycia na osobie zmę-
czonej, chorej, demonstrowanie zazdro-
ści, sprowadzenie kobiety do obiektu 
seksualnego, krytykowanie zachowań 
seksualnych osoby; zaniedbanie – po-
lega na niezaspokajaniu lub uniemoż-
liwianiu zaspokojenia potrzeb jednost-
ce zależnej (brak należytej opieki, lek-
ceważenie psychicznych, emocjonalnych 
potrzeb jednostki). 

Ofiary często nawet nie zdają sobie 
sprawy z tego, że są adresatami prze-
mocy ze strony osób najbliższych. Dłu-
gotrwałe bycie ofiarą przemocy ma okre-
ślone skutki psychiczne: strach, wstyd, 
a niejednokrotnie zespół stresu poura-
zowego, powoduje poczucie bezradności, 
zaniżonej samooceny, prowadzi do sta-
nów depresyjnych, a w niektórych przy-
padkach prób targnięcia się na własne 
życie lub życie sprawcy. 

W celu powstrzymania przemocy 
podejmowane są przede wszystkim od-
działywania psychologiczne i prawne. 
Jednym z podstawowych a zarazem 
najtrudniejszym z aspektów interwen-
cji jest powstrzymanie przemocy. Jest to 
jednocześnie warunek tego, żeby moż-
na było ofierze pomagać. Aby przerwać 
przemoc, ofiary izolowane są od sprawcy 
poprzez umieszczenie w schroniskach 
dla ofiar przemocy, ośrodkach interwen-
cji kryzysowej. 

Przy Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rzeszowie funkcjonuje Ośro-
dek Interwencji Kryzysowej w Górnie, 
który od 2009 r. jest jego komórką or-
ganizacyjną. Do 2008 r. PCPR dyspono-
wał OIK w Budziwoju, w styczniu 2009 
roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
został przeniesiony do wyremontowa-
nego pawilonu w Górnie. 

Ośrodek jest miejscem schronienia 
dla kobiet z dziećmi znajdujących się 
w sytuacji kryzysowej spowodowanej 

przemocą w rodzinie. Realizacja zada-
nia w zakresie interwencji kryzysowej 
jest prowadzona specjalistycznie przez 
pracowników PCPR w Rzeszowie, Ośro-
dek Interwencji Kryzysowej w Górnie 
oraz w ramach współpracy ze specja-
listami zatrudnionymi z zewnątrz na 
podstawie umów zleceń. 

Ośrodek w Górnie składa się z czę-
ści hotelowej, na którą składają się czte-
ry mieszkania każde z kuchnią i łazien-
ką, oraz części biurowej, którą tworzą 
pomieszczenia biurowe i terapeutyczne.

Celem funkcjonowania OIK jest 
udzielanie osobom i rodzinom znajdu-
jącym się w trudnej sytuacji kryzysowej 
spowodowanej np. przemocą, handlem 
ludźmi, specjalistycznej pomocy psycho-
logicznej - poradnictwa socjalnego lub 
prawnego, a także w sytuacjach uza-
sadnionych schronienia do 3 miesięcy. 

OIK w Górnie świadczy usługi w for-
mie:
• poradnictwa specjalistycznego 

w tym prawnego, psychologicznego 
i rodzinnego osobom lub rodzinom, 
które mają trudności lub wykazują 
potrzebę wsparcia w rozwiązywa-
niu swoich problemów życiowych, 
w poradzeniu sobie z traumatycz-
nymi przeżyciami bez względu na 
posiadany dochód,

• bezpiecznego schronienia w sy-
tuacjach uzasadnionych zagraża-
jących zdrowiu lub życiu osób/ro-
dzin ofiar przemocy, ofiar handlu 
ludźmi, 

• interdyscyplinarnych działań po-
dejmowanych na rzecz osób i rodzin 
będących w stanie kryzysu, których 
celem jest przywrócenie równowa-
gi psychicznej i umiejętności samo-
dzielnego radzenia sobie.
Zadania Ośrodka Interwencji Kry-

PRZeMOC DOMOWa
Przedsięwzięcie artystyczne Cały Dynów czyta „Pana Tade-

usza”, które miało miejsce 29 listopada 2012 roku (z inicjaty-
wy Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie) w auli Szkoły na-
leży uznać za udane, gdyż:
• Dynów, jako jedyne miasteczko dołączył do 50 miast w Pol-

sce i podjął inicjatywę Prezydenta Bronisława Komorow-
skiego, aby w ten sposób uczcić  200 rocznicę (1812 – 2012) 
„roku owego”, w którym rozgrywa się akcja naszej epopei 
narodowej

• udało się przekonać uczniów, że żadne opracowanie ani film 
nie zastąpią żywego słowa, dodatkowo grupa uzdolnionych 
muzycznie uczniów przekonała pozostałych, że do „Pana 
Tadeusza” można podejść „śpiewając” a nawet „rapująco”

• poprzez imprezę udało się zintegrować środowisko dynow-
skie – czytali wszyscy: przedszkolaki, młodzież, nauczyciele, 
emeryci, animatorzy kultury oraz przedstawiciele władzy

• imprezę uświetnili – biorąc w niej udział – znani w Dyno-
wie profesjonalni aktorzy: Marek Pyś i Piotr Warszawski

• patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Rzeszowskie-
go Józef Jodłowski.; list gratulacyjny w jego imieniu prze-
czytała reprezentująca powiat pani Joanna Nieroda. List 
z gratulacjami, który przeczytał gospodarz spotkania dy-
rektor Kazimierz Żak, przysłała także Pani Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska.

• na koniec wypada nam odnotować sukces frekwencyjny 
(aula Szkoły była pełna!) i zaprosić Państwa na kolejne 
imprezy, które zamierzamy zorganizować w 2013 roku!
ZAPRASZAMY! Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie LO im. 

KEN w Dynowie

Cały Dynów czyta „Pana Tadeusza”

zysowej to:
• Ustalenie źródeł kryzysu klienta.
• Określenie stanu psychicznego 

i społecznych skutków kryzysu.
• Przywrócenie równowagi psychicz-

nej i umiejętności samodzielnego 
radzenia sobie, a dzięki temu za-
pobieganie przejściu reakcji kry-
zysowej w stan chronicznej niewy-
dolności psychospołecznej.

• Zapewnienie ochrony w sytuacji za-
grożenia zdrowia i życia osób i ro-
dzin, które zostały dotknięte kry-
zysem, poprzez usunięcie zagroże-
nia lub izolację.

• Diagnoza sytuacji kryzysowej 
i w zależności od rozpoznania pod-

jęcie dalszych działań na rzecz osób 
w kryzysie, by zapewnić im kom-
pleksową pomoc.

• Stała współpraca z instytucjami 
w zakresie rozwiązywania proble-
mu przemocy i realizacji procedu-
ry „Niebieskiej Karty”.
W Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

funkcjonuje zespół interdyscyplinar-
ny w skład, którego wchodzą pracow-
nicy PCPR w Rzeszowie, OIK w Gór-
nie, w tym psycholog, pedagog, pra-
cownicy socjalni, w razie potrzeby do 
zespołu zapraszani są przedstawicie-
le różnych służb i instytucji z terenów 
gmin powiatu.

Pamiętaj, że przemoc w rodzinie to - 

zamierzone i wykorzystujące przewagę 
sił działanie przeciw członkowi rodziny, 
naruszające prawa i dobra osobiste, po-
wodujące cierpienie i szkody!

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Rzeszowska 5 (pawilon 7)

35-051 Górno 
tel. 17 772 88 35

tel. kom. interwencyjny 885 696 640
e-mail oik.gorno@poczta.fm

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów
tel. 17 867 14 72 kancelaria 
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KATARZYNKI 
W GMINIE NOZDRZEC

Bawmy się więc w Katarzyny 
Szukajcie chłopaki dziewczyny 
Zapytać więc trzeba wróżby 
A nuż potrzebne już drużby”  

W sobotnie popołudnie, 24 listopada w wigilię św. Ka-
tarzyny w Domu Strażaka w Nozdrzcu miało miejsce spo-
tkanie przedstawicielek kół gospodyń działających na te-
renie Gminy Nozdrzec. Okazją było świętowanie „kata-
rzynek”, zapomnianego współcześnie wieczoru spotkań 
i wróżb dla chłopców, którzy chcą wstąpić w związek mał-
żeński lub też w stan narzeczeński.

Obchodzenie imienin patrona należą do jednych z naj-
piękniejszych tradycji. Obok zbliżających się obecnie andrze-
jek, mikołajek i barbórki – praktykowane są, choć na mniej-

Zima 
I zaskrzypiała pod nogami zima 
W mroźnym powietrzu sypią się diamenty 
San skuty lodem niby wstęga sina 
W dali zaś lasu zielone fragmenty 
Szarość bezlistną lekki szron okrywa 

A cała reszta otulona bielą 
Słońce jaskrawe oko łzą napływa 
A wokół cisza tak ja przed niedzielą 
Jaskrawy błękit czasem ptak przekroi 

Reszta wtulona gdzieś w gałęziach drzemie 
Stary kościółek tuż nad drogą stoi 
Jest tak sędziwy że wrósł chyba w ziemię 
Lecz wkrótce słońce skruszy czaszę lodu 

Po zimie wiosna na świecie nastanie 
O tym śnią ptaki drzemiące wśród chłodu 
Ty nad snem ptaków czuwasz Dobry Panie 
    Józef Cupak

szą skalę, właśnie katarzynki.
 Święto św. Katarzyny przy-

pada na okres schyłku jesieni, 
zakończenia prac polowych, porę 
długich jesiennych wieczorów któ-
ry dawniej uważano za czas naj-
właściwszy nawiązaniu kontaktu 
z zaświatami i ostatnich zabaw 

przedadwentowych. Dlatego też powiadano „kto się zale-
ca w adwenta będzie miał żonę na święta”. Dla ludzi mło-
dych, mających przekroczyć próg dorosłego życia i założyć 
rodzinę był to czas rozterek i wątpliwości. Chciano je roz-
wiać za pomocą wróżb.

 Jak podaje tradycja, w nocy z 24 na 25 listopada upra-
gniona (przyszła żona, narzeczona) powinna przyśnić się 
kawalerowi, który przed zaśnięciem musiał wytrzeć twarz 
kobiecą koszulą bądź zapaską. Podobnie, jak na wzór bar-
dzo dziś popularnych „andrzejek”, rankiem w dniu imienin 
Katarzyny chłopcy losowali karteczki na których wypisy-
wali imiona panien – przyszłych żon, dlatego też powiada-
no, że: „dzień świętej Katarzyny pod poduszką dziewczyny” .

 Istniała jeszcze inna ciekawa wróżba. Młodzieniec ści-
nał w święto św. Katarzyny gałązkę wiśni lub czereśni. Na-
stępnie wkładał ją do wody i czekał do Bożego Narodzenia. 
Gdy w święta gałązka zakwitała, oznaczało to, że niedługo 
chłopiec zmieni swój stan cywilny.

Wróżby czynione w „katarzynki” były jednak mniej licz-
ne i o wiele mniej popularne niż wróżby „andrzejkowe”. Dla-
tego już w końcu XIX wieku zanikły, a z czasem uległy za-
pomnieniu. ślady tego zwyczaju przetrwały natomiast wła-
śnie we współczesnych „andrzejkach”, podczas których ra-
zem z dziewczętami wróżą sobie też chłopcy, dopuszczani 
teraz do wspólnej zabawy.

 I mimo tego, ze tradycja „katarzynek” jest już prawie za-
pomniana gospodynie z SKW w Hłudnie, Rudawcu oraz KGW 
z Izdebek, Siedlisk, Wary i Wesołej na zaproszenie KGW  
w Nozdrzcu usiadły do wspólnego świętowania.

 Imprezę otworzyła przewodnicząca KGW w Nozdrzcu 
Anna Starzak, która powitała wszystkich zaproszonych go-
ści na czele z Wójtem Gminy Nozdrzec Antonim Gromalą. 
Podziękowała za pomoc organizacyjną Dyrektorowi GOK
-u Eugeniuszowi Kwolkowi oraz Danucie Kusińskiej i Mar-
cie Bobola. Wyraziła nadzieję, że „katarzynki” na stale wej-
dą do gminnej tradycji i organizowane będą corocznie.

Wójt gminy, który następnie zabrał głos w kilku sło-
wach podziękował za zaproszenie i wyraził zadowolenie, że 
gospodynie zrzeszone w kołach gospodyń aktywizują się, 
spotykają, uczestniczą w projektach artystycznych ucząc 
się przy tym.

 Trzeba dodać, że spotkanie „katarzynkowe” zbiegło się 
z kolejnym etapem podsumowania projektu „Tradycja a no-
woczesność – Seniorzy na Uniwersytecie”, o którym już kilka-
krotnie pisałem na łamach „Dynowinki”. Tym razem gospo-
dynie pod czujnym okiem opiekunów artystycznym uczest-
niczyły w warsztatach rękodzielniczych w Krasnem, gdzie 
wykonały piękne ozdoby z gliny. Właśnie o tej inicjatywie 
zebranym na sali w kilku słowach opowiedziała sekretarz 
gminy Sabina Południak, dziękując obecnym na spotkaniu 
Kamili Bednarskiej i Krystynie Gawrońskiej z Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego.

 Następnie przystąpiono do biesiadowania, tradycyjnie 
przy znakomitych potrawach przygotowanych przez miej-
scowe gospodynie. Było radośnie i bardzo smacznie.

 Katarzynki w Gminie Nozdrzec stały się powodem, aby 
wspólnie nie tylko bawić się, ale i porozmawiać, wymienić 
poglądami i nacieszyć oko pięknymi wyrobami z gliny, któ-
re gospodynie wykonały w ramach wspomnianego projektu.

Michał Zięzio

Relacja z nadania imienia 
marszałka Józefa Piłsudskiego 

Zespołowi Szkół w Wesołej

Na ten dzień czekaliśmy długo. 15 listopada 2012r. w na-
szej szkole odbyła się niezwykła i wyjątkowa uroczystość, 
podczas której został poświęcony sztandar oraz nasza szko-
ła otrzymała imię marszałka Józefa Piłsudskiego.

Pomysł nadania imienia marszałka Józefa Piłsudskie-
go Zespołowi Szkół w Wesołej narodził się już w kwietniu. 
Wówczas to Rada Pedagogiczna, z Panią Dyrektor Lesła-
wą Baran na czele, Rada Rodziców oraz uczniowie podję-
li taka decyzję.

W ten szczególny, słoneczny dzień, uczniowie całej szko-
ły, w uroczystym pochodzie prowadzonym przez poczet 
sztandarowy, udali się na Mszę Świętą do Kościoła pw św. 
Katarzyny. Mszę prowadził dr Dziekan i Proboszcz Parafii 
Przemienienia Pańskiego ksiądz Andrzej Skiba – absolwent 
szkoły, który w wygłoszonej homilii przybliżył postać mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Podkreślił jego zasługi, wska-
zywał na jego bezgraniczne poświęcenie, umiłowanie ojczy-
zny, honor i odwagę.

Cała społeczność szkolna oraz wierni z uwagą i przeję-
ciem wysłuchali tych słów.

Następnie ksiądz poświęcił sztandar przyniesiony przez 
poczet sztandarowy Samorządu Uczniowskiego naszej szko-
ły.

Po zakończeniu mszy z ciekawością i dumą wróciliśmy 
do szkoły i zajęliśmy miejsca w sali gimnastycznej, która 
w tym dniu wyglądała nadzwyczaj uroczyście i bardzo pa-
triotycznie dzięki wysiłkowi nauczycieli i innych pracow-
ników szkoły.

Ta część uroczystości rozpoczęła się od odśpiewania hym-
nu państwowego, po czym głos zabrała Pani Dyrektor Le-
sława Baran, która podkreśliła jak szczególnym w historii 
szkoły jest dzień nadania imienia i przekazania sztandaru. 
Po czym oficjalnie powitała dostojnych gości.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Nozdrzec Pan Anto-
ni Gromala, który pogratulował nam tak znamienitego pa-
trona i podkreślił konieczność pielęgnowania wartości pa-
triotycznych w dzisiejszych czasach.

Aktu nadania imienia dokonał wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Pan Stanisław Potoczny, który odczytał sto-
sowną uchwałę. Następnie miało miejsce uroczyste ślubo-
wanie członków Pocztu Sztandarowego, którzy przyrzekali 
godnie reprezentować szkołę oraz rzetelnie wypełniać obo-

wiązki im powierzone.
Kolejnym bardzo ważnym elementem uroczystości było 

odsłonięcie popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego, ufun-
dowanego przez starostę brzozowskiego Pana Zygmunta 
Błaża oraz portretu namalowanego przez naszego szkol-
nego plastyka Pana Grzegorza Hardulaka. Po tym bardzo 
ważnym wydarzeniu nauczyciel historii, Pan Adam Świder 
wyczytał poszczególnych gości, którzy podchodzili do obrazu 
i w jego ramę wbijali pamiątkowe gwoździe. Wydarzenie to 
podkreśliło niezwykły charakter uroczystości.

Następnie głos zabrali niektórzy z licznie zgromadzo-
nych, dostojnych gości. Przemawiali m.in.: starosta powiatu 
Pan Zygmunt Błaż, przedstawiciel Podkarpackiego Kurato-
rium Oświaty – Pan Marek Kondzioła, ksiądz Kanonik Ka-
pituły Katedralnej Stanisław Czenczek - absolwent Zespołu 
Szkół w Wesołej, Radny Powiatu brzozowskiego - Pan Wie-
sław Marchel, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Dyrektor Sa-
nepidu Pan Tadeusz Pióro oraz Wójt Gminy Domaradz Pan 
Jan Pilch. Po tym nadszedł czas na program artystyczny.

Przygotowany program artystyczny miał patriotycz-
ny, niepodległościowy charakter, ze szczególnym uwzględ-
nieniem roli Józefa Piłsudskiego – patrona Zespołu Szkół 
w Wesołej. Rozpoczął się on od naszego tańca narodowego 
– „Poloneza”, w wykonaniu uczniów gimnazjum. Następnie 
w symboliczny sposób - poprzez odrywanie przez „zaborcę 
rosyjskiego, pruskiego i austriackiego” kolejnych fragmen-
tów z przedrozbiorowej mapy naszej ojczyzny – ukazana zo-
stała historia utraty państwowości przez Polskę, w wyniku 
trzech zaborów jej terytorium. Po tym fakcie „Polska” powie-
działa ze smutkiem: „ Od tej pory przestaję istnieć na ma-
pie”, a „zaborcy” zdjęli Jej z głowy koronę, skrępowali ręce 
łańcuchem , założyli przez ramię czarną szarfę. Podczas 
gdy prowadzący program narrator wspominał kolejne nie-
udane zrywy niepodległościowe Polaków – w tle pojawiała 
się „Wolność”, na którą zniewolona „Polska” z nadzieją i tę-
sknotą spoglądała. Dopiero gdy wybuchła I wojna świato-
wa, a na scenie pojawił się Józef Piłsudski Jej nadzieje po 
123 latach niewoli mogły się wreszcie spełnić. Przyprowa-
dzeni przez Józefa Piłsudskiego żołnierze i „Wolność” przy-
nieśli biało – czerwoną flagę, przegonili zaborców i uwolni-
li „Polskę”. Zdjęli Jej kajdany, czarną szarfę i z powrotem 
nałożyli koronę. Polska z radością mogła teraz powiedzieć: 
„Znów jestem wolna i niepodległa!”, po czym „Józef Piłsud-
ski” z dumą ogłosił w depeszy do przywódców mocarstw, 
oznajmiającą rządom i narodom o istnieniu Niepodległego 
Państwa Polskiego. Na zakończenie programu wszyscy obec-
ni na uroczystości odśpiewali „Rotę”, okazując w ten sposób 
swój patriotyzm, miłość i przywiązanie do naszej ojczyzny.

Całość programu wzbogacona została właściwą narra-
cją, patriotyczną poezją, pieśnią, muzyką Szopena i deko-
racją, a uczniowie występowali w strojach, które w głębo-
ko wymowny, symboliczny sposób podkreślały ujęte w pro-
gramie istotne fakty z historii Polski.

Aleksandra Mazur
Adam Świder

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
i uczniowie Zespołu Szkół w Wesołej 

bardzo dziękują 
Dyrektorowi WORD-u w Krośnie 

za nieodpłatne przekazanie 
15 kasków rowerowych dla uczniów, 

uczestniczących w programie 
„Ja, Ty, On – bezpieczni na rowerze”. 
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100-lecie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Izdebkach.

„Rycerze Floriana”

Gdy trzeba - czuwamy po nocach: 
Czy łuna na niebie nie wschodzi. 
W ulewach i rwących potokach 
Walczymy z żywiołem powodzi.

27 października 2012 roku w Izdebkach odbyła się uro-
czystość obchodów 100 – lecia powstania Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. 

To uroczyste dla gminnej społeczności święto przypomi-
na o tym, jak ważne i potrzebne dla naszego bezpieczeństwa 
i spokoju są organy ochrony przeciwpożarowej. Zwłaszcza 
te – ochotnicze - które są najbliżej ludzi, często jako pierw-
sze przybywają z pomocą.

Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebkach została utwo-
rzona między 1911 a 1913 r. Pierwsze wzmianki źródłowe, 
z których można dowiedzieć się o istnieniu jednostki prze-
ciwpożarowej znajdują się w Protokole czynności parafii 
w Izdebkach opisującym okres lat 1891 – 1913r. Istotnym 
dokumentem w tej sprawie jest również przesłane do Sta-
rostwa w Brzozowie powiadomienie o założeniu „Strzegoni” 
w Izdebkach z datą 19.11.1909 r. 

Bo wszędzie gdzie życie i mienie człowieka 
Gotowy potargać na strzępy los zły 
Śpieszymy z pomocą - bo nie ma co zwlekać 
Rycerze Floriana - to my!

„Ojcami założycielami” OSP w Izdebkach byli Marian 
Radwański, piastujący w e wsi funkcję kierownika szkoły 
oraz proboszcz miejscowej Parafii ks. Ignacy Antoniewski.

Historia OSP jest bardzo podobna do wielu tego typu 
jednostek w naszym kraju i zależna była od sytuacji spo-
łeczno-politycznej Polski. Niemniej jednak fajermeni z Iz-
debek, bez względu na wojny czy klęski żywiołowe dzielnie 
służyli i nadal służą mieszkańcom Izdebek i całej gminy. 

Strażacy – druhowie 
I z miasta i wsi 
Czuwają by człowiek 
Bezpiecznie mógł żyć.

Jak podaje na stronie http://ospgminynozdrzec.blogspot.
com/ obecny Prezes OSP p. Roman Obłój „w latach 1929 – 39 
przy jednostce istniała orkiestra dęta, która grała między in-
nymi na wystawie rolniczej we Lwowie, na odpustach w Kal-
warii Pacławskiej, pogrzebach strażaków, a także w Starej 
Wsi podczas składania przysięgi żołnierskiej przez 2 Pułk 
Strzelców Podhalańskich z Sanoka w 1938 r.” 

Aby dobrze bronić mieszkańców przed pożarem i inny-
mi niebezpieczeństwami strażacy muszą dysponować od-
powiednim sprzętem. Początkowo do dyspozycji straża-
cy mieli jedynie drewniany wóz konny i dwie ręczne „si-
kawki”. W 1955 roku OSP otrzymała pierwszą motopom-
pę, a w 1958 roku ze środków własnych zakupiła samochód 
strażacki marki Dodge.

Opatrzność nam sprzyja,  
więc raźniej - 
Nieść pomoc, na którą ktoś czeka 
Strażacy potrafią odważnie  
Przygarnąć do serca człowieka.

Od 1994 r. OSP w Izdebkach posiada kolejny samochód 
strażacki marki „Star”, zakupiony dzięki Spółdzielni Usług 
Rolniczych w Izdebkach i ze środków własnych OSP.  
W tym samym roku jednostka otrzymała sztandar ufundo-
wany przez mieszkańców wsi. Jednostka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Izdebkach włączona jest do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo – Gaśniczego, ma powołaną Jednostkę Ope-
racyjno – Techniczną, zrzesza 85 członków, w tym 45 czyn-
nych. 

Umiemy żyć jasno, z honorem i dumnie, 
Ożywiać marzenia i spełniać swe sny. 
Więc trzeba świat kochać i strzec go rozumnie - 
Rycerze Floriana - to my!

Powróćmy jeszcze do uroczystości jubileuszowej, któ-
rą rozpoczęła uroczysta msza święta odprawiona w inten-
cji strażaków w kościele parafialnym w Izdebkach. Następ-
nie uczestnicy spotkania, w towarzystwie pocztów sztanda-
rowych przemaszerowali na plac przed siedzibę strażaków 
w Izdebkach. Tam wszystkich gości przywitał wójt Gminy 
Nozdrzec pan Antoni Gromala. 

Wśród przybyłych na uroczystości 100lecia OSP w Iz-
debkach znaleźli się Podkarpacki Komendant Wojewódzki 
PSP w Rzeszowie st. bryg. mgr inż. Bogdan Kuliga, Staro-
sta Brzozowski Zygmunt Błaż, Komendant Powiatowy PSP 
w Brzozowie - st. bryg. mgr inż. Jan Szmyd, Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego z OSP w Brzozowie - Edward Rozen-
bajgier oraz Marek Owsiany Z-ca Dyrektora Podkarpackie-
go Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Rzeszowie.

Nie zabrakło oczywiście członków OSP w Izdebkch i ich 
rodzin, przedstawicieli okolicznych OSP i mieszkańców 
Gminy Nozdrzec.

Jubileusz uczczono wręczeniem medali dla zasłużonych 
członków oraz działaczy OSP Izdebki, ponadto odsłonięto pa-
miątkową tablicę upamiętniającą 100lecie istnienia straży.

Strażacy z Izdebek dzielnie służą społeczeństwu nie tyl-
ko w Gminie Nozdrzec, ale też często uczestniczą w akcjach 
gaśniczych poza jej terenem. Jak sama nazwa wskazuje są 
ochotnikami, co oznacza, że bez przymusu działają dla do-
bra społecznego.

Zacytowany w niniejszym tekście Hymn Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP jest niejako kodeksem etyki 
strażaka ochotnika i wyraźnie wskazuje na to jakie powo-
łanie powinni mieć pożarnicy, aby dobrze wykonywać swo-
je obowiązki. 

Życzę wszystkim strażakom, aby postępowali zgodnie 
z tym etosem i nadal dzielnie służyli społeczeństwu.

„Rycerzom Floriana” z Izdebek dodatkowo gratulu-
ję tej chlubnej i ważnej rocznicy oraz życzę dużo satysfak-
cji z tego co bezinteresownie robią dla dobra mieszkańców 
Gminy Nozdrzec.

Michał Zięzio

X edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego „Sztuka 

Osób Niepełnosprawnych”

We wtorek 16 października br. w Międzywojewódzkiej 
Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Rzeszowie odbyła się 
uroczysta inauguracja wojewódzkiego etapu X edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepeł-
nosprawnych”. Tegoroczna tematyka prac poświęcona była 
olimpiadzie i olimpijczykom.

W zmaganiach konkursowych brali udział uczestnicy ŚDS, WTZ, DPS z terenu wo-
jewództwa podkarpackiego. Prace były oceniane w czterech kategoriach:

- malarstwo i witraż;
- grafika i rysunek;
- tkanina i aplikacja;
- rzeźba kameralna i płaskorzeźba.
Duży sukces odniósł uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Iz-

debkach – Zygmunt Bobola, który pracą wykonaną techniką ceramiczną pt. „Letnie 
Igrzyska” zapewnił sobie II miejsce w etapie wojewódzkim konkursu. Tego dnia ode-
brał dyplom i nagrodę z rąk Dyrektora Oddziału Podkarpackiego PFRON – Macieja 
Szymańskiego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Katarzyna Dyrda

„POD TREPAZEM” 
– czyli nowe zaplecze turystyczne w Nozdrzcu

Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu informu-
je, że początkiem listopada b.r. zakończył prace 
związane z realizacją operacji pod nazwą „”POD 
TREPAZEM” – utworzenie miejsca spotkań i rekre-
acji dla mieszkańców gminy Nozdrzec” z zakresu 
małych projektów w ramach działania 413 „Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 
na lata 2007 - 2013

W miejscowości Nozdrzec – na działce oznaczonej nu-
merem 1944/3 wykonane zostały roboty ziemne mające na 
celu przygotowanie terenu: usunięcie zakrzaczeń i kar-
czowanie, niwelacja terenu, wykonanie drenażu. Na tak 
przygotowanym gruncie zasiana została trawa oraz za-
sadzone zostały drzewka i krzewy ozdobne.

Następnie postawiona została altana ogrodowa o wy-
miarach 5 x 5 m wraz z ławkami bocznymi z przeznacze-
niem na zaplecze turystyczno-rekreacyjne. Zakupione zo-
stały również ławostoły ogrodowe (3 szt.)

W wydzielonym i specjalnie przygotowanym miejscu 
powstał plac zabaw (huśtawka dla maluszków, piaskow-
nica oraz zjeżdżalnia). Całość została ogrodzona.

Celem operacji była poprawa jakości życia mieszkań-
ców w środowisku ich zamieszkania poprzez poprawę do-
stępu do oferty kulturalnej i poprzez rozwój sfery tech-
niczno – przestrzennej.

Cieszy fakt, że jest to plac na którym odbywać 
się będą imprezy plenerowe dla dzieci i dorosłych, 
że jest to fajne miejsce spotkań, baza dla szkół na 
ogniska, rajdy rowerowe itp. 

Marta Bobola

Miło mi poinformować, że Gmina Nozdrzec może 
pochwalić się kolejną poetką, tym razem - młodego 
pokolenia. Gabriela Kaszowska, bo o niej mowa uro-
dziła się w 1990 r. w Brzozowie i pochodzi z Izde-
bek. Od 4 lat mieszka w Rzeszowie, gdzie na Uni-
wersytecie Rzeszowskim studiuje filologię polską. 

To właśnie studia jak mówi: „są wła-
śnie tym, czym się interesuję, w szcze-
gólności pasjonuję się poezją. W zasa-
dzie nie mam ulubionego poety, wielu 
cenię, ale nie potrafię wskazać, który 
wg mnie jest najlepszy. Zaczęłam pisać 
zaledwie parę miesięcy temu, należę do 
Sekcji Twórców Literatury na UR, któ-
rą prowadzi dr Stanisław Dłuski- wy-
kładowca, ale też poeta ze Stowarzysze-
nia Pisarzy Polskich .”

Pierwszy publiczny odczyt poezji 
Gabrieli Kaszowskiej miał miejsce 6 li-
stopada br. na wieczorku poetyckim 
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Uwaga Konkurs!!

Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia 
udziału w konkursie wiedzy o Gminie Nozdrzec. Wy-
starczy tylko prawidłowo udzielić odpowiedzi na pytanie:

„Czyje imieniny hucznie w tym roku obchodzi-
ły Gospodynie z Gminy Nozdrzec?”

Na odpowiedzi czekam do 15 stycznia 2013r.. pod 
adresem e-mail:

spacerkiempogminie@interia.pl

Naprawdę warto udzielić poprawnej odpowiedzi - Na 
pierwszego jej autora czeka bardzo atrakcyjna nagro-
da książkowa.

Całość opracował Michał Zięzio

Zdrowych, spokojnych 
i rodzinnych Świąt

Bożego Narodzenia wszystkim Czytelni-
kom „Dynowinki” życzy w imieniu własnym 

i wszystkich Redaktorów 
z działu gmina Nozdrzec

                                     Michał Zięzio

Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd”

Bieszczadzkie Forum Europejskie realizuje projekt „Kom-
petentny urzędnik to przyjazny urząd”, jest on współfinanso-
wany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, Działanie 5.2.1.

Projekt realizowany jest przez Bieszczadzkie Forum Eu-
ropejskie (BFE) z Leska w partnerstwie z Gminą Besko, Ha-
czów, Nozdrzec, Chorkówka oraz Powiatem Leskim. Zarzą-
dzanie projektem jest po stronie BFE, jednakże każda z JST 
wydelegowała swojego przedstawiciela do reprezentacji swo-
ich interesów.

„Stanowienie prawa” – to jedno z działań, w którym 
uczestniczą pracownicy Gminy Nozdrzec - relacjonuje 
Agnieszka Baran- asystent lokalny po stronie Gminy Noz-
drzec-szkolenie odbyło się w dniach 7-8 grudnia 2012 roku. 

W swoim zakresie obejmowało zagadnienia z prawa admi-
nistracyjnego, finansów publicznych ze szczególnym uwzględ-
nieniem finansów publicznych samorządu gminnego, tworze-
nie, stosowanie i nadzór nad tworzeniem aktów prawnych na 
szczeblu samorządu gminnego. Tego typu szkolenia są bar-
dzo potrzebne z jednej strony integrują ze soba pracowników 

ul. Mickiewicza 17, 
38-600 Lesko

tel/fax 13 469 62 72
e-mail: bf5@gazeta.pl

www.bfe-lesko.pl

w rzeszowskim pubie „Underground”.
Naszych Czytelników pozostawiam 

z próbką twórczości Gabrieli, której 
serdecznie gratuluję talentu i życzę 
wielu artystycznych sukcesów, o któ-
rych na pewno informować będę na 
bieżąco.

„Żurawinowe korale”
wessało mnie gęste powietrze
ciemnej zatłoczonej jaskini 
moje nagie ciało
pachniało rubinowym blaskiem ko-
cich oczu
na szyi wisiały żurawinowe korale
zdziwienia i fascynacji
z pysków szakali skacowanych 
swoimi słowami kapała ślina
jak żywica i pożądanie
czarnego atramentu
spływającego po twarzach
 skłócona ze swoją półświadomością
nie słyszę huku spadających kropli

który poświadcza o istnieniu 
tego dnia

***
wyśniłam wargi 
rodzące się pod niebem
umytym pędzlem nocy
ślepe bruzdy we śnie
toczyły się przemierzając 
nasze policzki
bezradny szept włosów
nie zmaże win 
twojej pożerającej doskonałości 
chęć mocy za grubą szybą
nie uodporni nas
na piękno palców
zachłannie ocierających się
o swoją bluźnierską ulotność

„Ars poetica” 

bezimienni poeci
patrzą na jaskółki 

i cisi bardziej od brudnej mgły
pomrukiem metafor
rodzą w umysłach krzyk
nowego człowieka oksymoronu 
językiem nieruchomych 
mimów z rynsztoka
opowiadają o skamieniałych mumiach
licząc na ich zmartwychwstanie 
z poczuciem groteski
bezimienni poeci
układają na papierze chmury

 ***
w dziurawych oczach
widać pierwotną przepaść
przyśnił się 
a przecież nigdy nie istniałeś
zdarzyło ci się życie
życie człowieka 
chcę dotknąć palcami 
twojego wstydu
nim grafitowy pejzaż
wchłonie nasz zimny pot

a z drugiej- tej najważniejszej - są praktycznym podejściem do 
problematyki, z którą na codzień stykają się urzędnicy- mówi 
pani Małgorzata, uczestniczka szkolenia

Dzięki temu, że realizujemy wspolnie z BFE projekt nasz 
Urząd stanie się bardziej kompetentny i przyjazny – jak wska-
zuje nazwa projektu. Otrzymaliśmy możliwość wysłania pra-
cowników na studia podyplomowe celem dalszego rozwoju 
i zdobywania nowych doswiadczeń, nabywania wiedzy. Sze-
reg pracowników weźmie udział w różnego typu szkoleniach 
specjalistycznych: z zakresu finansów, zamówień publicznych, 
etc. Również sam urząd skorzysta na realizacji projektu : zo-
stanie zakupiony sprzęt projekcyjny do Sali szkoleniowo - kon-
ferencyjnej oraz powstanie Biuro Obsługi Klienta, które zo-
stanie w całości wyposażone w ramach środków z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Sami nie bylibyśmy w stanie 
zrealizować takiego przedsięwziecia, są to zbyt duże koszty 
a przy wsparciu środków zewnętrznych jest to możliwe- re-
lacjonuje Antoni Gromala, Wójt Gminy Nozdrzec.

Mamy nadzieję, iż partnerstwo zawiązane na rzecz re-
alizacji projektu zaowocuje korzystnymi zmianami w ad-
ministracji samorządowej, przyczyni się do poprawy funk-
cjonowania urzędów, wzrostu poziomu satysfakcji klien-

tów, a połączenie wiedzy i umiejętności partnerów zadecy-
duje o wspólnym sukcesie tego przedsięwzięcia- mówi Pre-
zes BFE Adam Basak.

Głównym celem projektu jest: poprawa do 2014 roku stan-
dardów zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicz-
nych i obsługi klienta w 5 jednostkach samorządu terytorial-
nego województwa podkarpackiego na podstawie wyników sa-
mooceny metodą CAF- dodaje Agnieszka Baran.

Cel główny oraz cele szczegółowe zostaną osiągnięte po-
przez realizację zaplanowanych działań w 5 j.s.t., w tym 
w Gminie Nozdrzec m.in. poprzez udział urzędniczek/urzęd-
ników w szkoleniach specjalistycznych oraz komputerowych 
oraz wdrożenia nowych procedur: systemu monitorowania 
poziomu satysfakcji klienta, Kodeksu Etycznego, utworze-
nie i wyposażenie Biura Obsługi Klientów, poprawę wize-
runku urzędu, wdrożenie jednolitego systemu informatycz-
nego w urzędzie.

Na Święta Bożego Narodzenia oraz na nadchodzący 
Nowy 2013 Rok dużo radości i dobroci, szczęścia rodzinnego oraz 

niosącego pokój błogosławieństwa Bożego Dzieciątka Jezus 
- Wszystkim Czytelnikom „Dynowinki”

życzą

Wójt gminy Nozdrzec
antonii gromala

Przewodniczący Rady gminy Nozdrzec 
Roman Wojtarowicz

Problemem współczesnej cywilizacji są odpady. Umiejęt-
ne ich segregowanie i przetwarzanie to szansa na lepsze ży-
cie, jeśli nie w czystszym, to na pewno zdrowszym środowi-
sku. Jeden Polak zużywa rocznie ponad 60 kg papieru, do 
recyklingu przekazuje średnio ok. 22 kg makulatury, czy-
li 36% zużytego przez siebie papieru. Reszta trafia na wy-
sypisko. Ale czy tak musi być? Makulatura to bardzo cen-
ny surowiec wtórny. Papier to włókna celulozowe, które są 
wyjątkowo mocne. Dzięki temu można je wykorzystywać, 
aż siedmiokrotnie jako nowy surowiec do produkcji papie-
ru. Powtórne wykorzystanie makulatury to nie tylko ratu-
nek dla drzew, ale i oszczędność energii oraz wody. W pro-
cesie obróbki drewna, mającej na celu oddzielenie celulo-

ZBieRaMy MaKULaTURę
- CHRONiMy LaSy

D Y N Ó W  S P 2  B A R T K Ó W K A

zy, powstaje wiele płynów. Recykling makulatury pozwala 
znacznie zmniejszyć ilość płynnych odpadów.

W październiku i listopadzie w Szkole Podstawowej Nr 2 
w Dynowie w ramach akcji „Zbieramy makulaturę - Chroni-
my lasy” została przeprowadzona zbiórka makulatury. Ce-
lem konkursu zorganizowanego przez firmę ATOL z Rze-
szowa było propagowanie wśród dzieci i młodzieży właści-
wych postaw proekologicznych poprzez angażowanie ich we 
wspólne działania związane z selektywną zbiórką odpadów. 
Zaangażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowaw-
ców było ogromne. Niektórzy uczniowie przychodzili z ro-
dzicami, którzy pomagali im dźwigać ciężkie, wielkie pacz-
ki, a inni o własnych siłach przynosili z domu po jednej ma-
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łej paczuszce. Nasza szkolna społecz-
ność zebrała łącznie 3500 kg makula-
tury. Na szczególne uznanie zasługują 
uczniowie i rodzice kl.III, którzy bez-
apelacyjnie byli liderami zbiórki – ze-
brali 836 kg. Natomiast uczniami – re-
kordzistami zostali: 

I miejsce – Aleksandra Kędzier-
ska671 kg
II miejsce – Joanna Wróbel 530 kg
III miejsce – Elżbieta Wszołek 427 kg.

Akcja się udała, a my przez zbiór-
kę starego papieru oszczędziliśmy tro-
chę lasu. Z pewnością weźmiemy udział 
w następnej takiej akcji, bo "ekologia 
i ochrona środowiska to (...) nie tylko 
wielki przemysł, kopalnie i huty, to 
także Twoje i moje codzienne gesty…"

Renata Pyś
Zdjęcia Wojciech Piech

W czwartek 6 grudnia salę gimnastyczną Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Dynowie tłumnie wypełniły dzieci. Po-
wód był tylko jeden – przyjazd św. Mikołaja. Uczniowie 
z młodszych klas i przedszkolaki przybliżyły historię i po-
stać Świętego Mikołaja, który od zmierzchłych czasów po-
dróżuje po świecie obdarowując grzeczne dzieci prezenta-
mi. Po krótkim wstępie dzieci okrzykami „Mikołaju, Mi-
kołaju przybywaj…” przywołały Świętego, który ku ucie-
sze wszystkich pojawił się w swym biskupim stroju wie-
dziony ich miłym , gromkim zaproszeniem. Mikołaj przy-
witał wszystkie dzieci i zasiadł na specjalnie przygotowa-
nym dla niego tronie. Zanim przystąpił do wręczania upo-
minków posłuchał piosenek i wierszy przygotowanych na 
jego cześć. Urzeczony pięknym występem wręczył każde-
mu dziecku prezent. Zapanowała radosna wrzawa, otrzy-
mane prezenty bardzo się podobały.

Było to wyjątkowo sympatyczne spotkanie, w iście za-
czarowanym klimacie. Nie tylko dzieci, ale również doro-
śli mieli okazję poznać osobiście św. Mikołaja. Spotkanie 

Mikołaj 2012
to pozostanie długo w pamięci dzieci, które z pewnością 
już dziś nie mogą doczekać się kolejnych mikołajek. Mi-
kołaj obiecał, iż odwiedzi Szkołę Podstawową nr 2 w przy-
szłym roku-o ile wszyscy będą grzeczni.

  Grażyna Wyskiel
Zdjęcia Anna Wandas

Gosia Wrobel

Akcje polegające na zbieraniu pla-
stikowych nakrętek od butelek, z któ-
rych zysk przeznaczany jest na potrze-
by ludzi chorych bądź niepełnospraw-
nych, organizowane są od dłuższego 
czasu na terenie całego kraju. Zbiera-
nie nakrętek to wciąż jedna z najpopu-
larniejszych akcji charytatywno- ekolo-
gicznych, polegająca na łączeniu przy-
jemnego z pożytecznym

Zasada jest prosta: kilogram pla-
stikowych nakrętek (wyłącznie PET) 
po różnego rodzaju napojach przeka-
zanych do recyklingu to średnio około 
70 groszy. Koszt wózka to 4-6 tys. zł, 
czyli wartość około sześciu ton surow-
ca. Obojętnie jaki kształt i kolor, obojęt-

PLaSTiKOWe BUTeLKi
nie jaki producent. Liczy się ilość - im 
więcej kapsli, korków, nakrętek, tym 
oczywiście lepiej. 

Nasza szkoła po raz pierwszy wzię-
ła udział w akcji zbiórki plastikowych 
nakrętek.

W akcję zaangażowali się nie tyl-
ko uczniowie ale ich rodzice, dziadko-
wie i znajomi. W sumie zebrano 55 kg 
nakrętek, które zostały przekazane 
do Banku Spółdzielczego w Dynowie. 
Uzyskane środki zostaną przekazane 
na rzecz leczenia i rehabilitacji dzieci 
niepełnosprawnych.

Renata Pyś
Zdjęcia Wojciech Piech

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWE-
GO MISIA W SZKOLE PODSTAWO-
WEJ NR 2 W DYNOWIE. Pluszowe 
misie, miłe w dotyku, są ulu-
bieńcami wszystkich dzieci. 
Od 100 lat towarzyszą dzie-
ciom na całym świecie. Pocie-
szają, dodają otuchy i są jed-
ną z najważniejszych przytu-
lanek dla maluchów. Ta jedna 
z najpopularniejszych zabawek 
obchodzi swoje święto  25 LI-
STOPADA. W 2002r., dokład-
nie w setną rocznicę powstania 
maskotki, ustanowiono ŚWIA-
TOWY DZIEŃ PLUSZOWE-
GO MISIA. 

Historia pluszaka  wiąże 
się z wydarzeniem, które miało 
miejsce w 1902r. Wtedy to ów-

Pluszowy Miś
czesny prezydent USA Theodore Ro-
osevelt, sam będąc myśliwym, nie do-
puścił do zastrzelenia małego niedź-

wiadka. Dla upamiętnienia tego faktu 
zaczęto w USA sprzedawać zabawki 
pod nazwą Teddy Bear, które w języku 

angielskim jest określeniem 
wszystkich pluszowych mi-
siów. Misie nazwano Teddy 
na cześć prezydenta. 

W naszej szkole mi-
sie też miały swoje świę-
to.  Dwa tygodnie wcze-
śniej, jako wstęp do obcho-
dów, ogłoszony został przez 
p. Renatę Pyś konkurs pla-
styczny pt. "Mój przyja-
ciel-miś". Konkurs adreso-
wany do uczniów klas I-III 
cieszył się ogromnym za-
interesowaniem. Wpłynęło 
wiele prac, z których powo-
łana komisja wybrała naj-
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ładniejsze. Komisja konkursowa doceniła pomysłowość, sa-
modzielność oraz oryginalność prac i postanowiła przyznać 
nagrody w dwóch kategoriach:

w kategorii klas 0- I:
I miejsce - Michał Bujdasz
II miejsce - Patryk Piróg
III miejsce – Daniel Tymowicz
Wyróżnienie: Izabela Wojnarowicz oraz Jakub Siry

w kategorii klas II – III:
I miejsce – Hubert Bujdasz
II miejsce – Aleksandra Wandas
III miejsce – Patryk Sarnicki
Wyróżnienie: Michał Hałas i Patryk Wandas

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, 
a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy  i słodki upominek.

Ta, co nie zginęła…
Dnia 12 listopada 2012r. w Zespole Szkół Nr 3 w Łub-

nie obchodzono 94 rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele św. Jana 
Chrzciciela w Łubnie, którą odprawił ks. Stanisław Borkow-
ski – proboszcz parafii, w intencji Ojczyzny. 

Po wspólnej modlitwie przeszliśmy do szkoły. Delega-
cja uczniów z Radnym Rady Powiatu Rzeszowskiego, pa-
nem Aleksandrem Stochmalem i p. K. Baran złożyła wie-
niec na grobie żołnierza AK- Jerzego Horwatha, znajdują-
cym się na cmentarzu parafialnym. 

O godzinie 13.00 odśpiewaniem hymnu rozpoczęła się 
uroczystość w sali gimnastycznej naszej szkoły. Po hymnie 
głos zabrała pani dyrektor Grażyna Spryszak. 

Powitała przybyłych gości:
Sekretarza Gminy Dynów-pana Zygmunta Prokopa, pro-

boszcza parafii- ks. Stanisława Borkowskiego, Przewodni-
czącego Rady Gminy Dynów - Tadeusza Paździornego, Rad-
nych Powiatu Rzeszów - Jana Sieńko i Aleksandra Stoch-
mala, Inspektor d/s Oświaty - Danutę Błotnicką, Przewodni-
czącą Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Dynowie - Agatę Pyra, Dyrektorów Szkół, Rad-
nych Gminy Dynów, panią Sołtys Łubna – Małgorzatę Sień-

Święto Niepodległości

Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł  N R  3  W  Ł U B N I E 

ko, Prezesa Stowarzyszenia ,,Dolina Łubienki”- Ryszarda 
Sieńko, Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich- Jolantę 
Tarnawską, przedstawicieli - Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łubnie, pracowników bibliotek z terenu Gminy Dynów, 
Radę Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 w Łubnie oraz mieszkań-
ców Łubna ,którzy licznie zaszczycili nas swoją obecnością.

Pani dyrektor w kilku zdaniach wprowadziła nas w na-
strój tego święta. 

Następnie zaprosiła na część artystyczną. Uczniowie kla-
sy VI szkoły podstawowej i klas

 I-III gimnazjum pod kierunkiem pani Renaty Trzyny, 
pani Krystyny Toczek, pani Doroty Walczyszyn zaprezen-
towali montaż słowno- muzyczny ukazujący długą i drama-
tyczną walkę narodu polskiego o wolność kraju ojczystego. 
Piękną recytacją wierszy znanych polskich poetów oraz śpie-
waniem pieśni patriotycznych uczniowie wyrazili swój sza-
cunek dla Ojczyzny. Oprócz montażu słowno- muzycznego 
uczniowie klasy II gimnazjum zatańczyli krakowiaka, za co 
otrzymali głośne brawa.

Na zakończenie części oficjalnej przyszedł czas na podzię-
kowania. Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygoto-
wanie i realizację tej pięknej uroczystości pani dyrektor prze-
kazała słowa uznania, szacunku i głębokiej wdzięczności.

 Podkreśliła, że uczniowie podeszli do występu bardzo 
poważnie, byli skupieni i stanęli na wysokości zadania.

Diana Potoczna
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2012r. szkoła od zarządu towarzystwa otrzymała zaszczytną 
statuetkę „BLIŹNIEMU SWEMU” za szczególne zasługi 
w niesieniu pomocy ludziom bezdomnym i ofiarowa-
ne im Serce. Datki zebrane podczas tegorocznej kwesty zo-
staną przeznaczone na potrzeby najuboższych. 

Natomiast nauczyciele: Pani Agnieszka Kędzierska, 
Pani Renata Łybacka, Pani Honorata Mikoś i Pani 
Magdalena Wolańska również na cmentarzu dynowskim 
kwestowały na rzecz Stowarzyszenia Promocji i Rozwo-
ju Regionu Dynowskiego – Towarzystwa Przyjaciół Dy-
nowa. Towarzystwo zebrane fundusze przeznaczy na odnowę 
– ratowanie kolejnych nagrobków na dynowskiej nekropolii. 

Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Honoraty Mi-
koś i Pana Sławomira Litwina włączył się w akcję na 
rzecz Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzie-

ci w Rzeszowie. Ucznio-
wie i pracownicy szkoły 
zebrali: bajki, zabawki, 
odżywki, soczki, ma-
skotki, pościel itp. zgod-
nie z wykazem przygoto-
wanym na stronie fun-
dacji. Nazbierało się tego 
mnóstwo, ale dzięki temu 
z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodze-
nia, a przede wszystkim 
tak bardzo upragnionego 
przez dzieci dnia 6 grud-
nia – Mikołaja, fundacja 
mogła przygotować paczki 
dla swoich podopiecznych 
oraz ich rodzeństwa aby 
ten dzień był dla nich na-
prawdę wyjątkowy.

Fundacja Podkar-
packie Hospicjum dla 
Dzieci w Rzeszowie 
sprawuje, na terenie woj. 
podkarpackiego, specja-
listyczną opiekę domową 

nad dziećmi z chorobami nowotwo-
rowymi oraz innymi nieuleczalnymi 
i postępującymi schorzeniami. Fun-
dacja niesie pomoc chorym dzieciom 
na oddziale stacjonarnym Domu Ho-
spicyjnego. 

Zbieranie nakrętek to wciąż jed-
na z najpopularniejszych akcji cha-
rytatywno – ekologicznych polegają-
ca na łączeniu przyjemnego z poży-
tecznym. Do tej akcji także na rzecz 
Fundacji Podkarpackiego Hospi-
cjum dla Dzieci w Rzeszowie przy-
łączyła się i nasz społeczność szkol-
na. Zebrany towar Fundacja sprze-

S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  N R 3  W  Ł U B N I E 

5 grudnia Szkołę Podstawową Nr 3 w Łubnie odwiedził 
Święty Mikołaj. Dzieci z oddziału przedszkolnego 5 i 6-lat-
ki oraz klas I-III nauczania zintegrowanego przygotowa-
ły występ na powitanie gościa. Śpiewały piosenki, recyto-
wały wiersze, a Święty Mikołaj wręczał zebranym prezen-

ŚWięTy Z WiZyTą 
ty. W tym dniu na prezenty oczekiwali również uczniowie 
starszych klas. Dla wszystkich był to radosny, pełen nie-
spodzianek dzień.

Aneta Makar-Kocaj

Z E S P Ó Ł  S Z K Ó Ł  Z A W O D O W Y C H  W  D Y N O W I E

Działania i praca społeczna na rzecz innych to jedne z naj-
ważniejszych elementów programu wychowawczego Zespo-
łu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie. W związku z tym podobnie jak w la-
tach poprzednich nasi uczniowie (22 osoby) – wolontariu-
sze kwestowali na cmentarzu w Dynowie w dniu 1 listopada 
2012r. na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Al-
berta w Dynowie (koordynator Pani Elżbieta Kiszka).

 Za te działania w latach poprzednich w dniu 6 stycznia 

Wolontariat – działania z potrzeby serca. 
„Dobrych ludzi nikt nie zapomina” Safona
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daje firmie recyklingowej, która przerobi je na surowiec wtórny (plastikowy gra-
nulat). Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają z kolei na lecze-
nie – leki, opatrunki medyczne, rehabilitację dzieci lub sprzęt specjalistyczny dla 
podopiecznych Fundacji. Udało nam się zebrać 2 ogromne worki zakrętek, 
które przekazaliśmy do Fundacji, ale zbieramy w dalszym ciągu!!!!. Podczas 
takiej akcji nie tylko pomagamy dzieciom, ale także działamy na rzecz ekologii. 

 Młodzież szkolna od 26 listopada do 7 grudnia 2012r. brała udział w XIII 
ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”, 
której celem była zbiórka funduszy na 
tworzenie rodzinnych domów dziecka. 
Należy przy tej okazji podkreślić, że 
uczniowie – wolontariusze pod opieką 
Pani Honoraty Mikoś przygotowali 
świąteczne pierniczki, które były wrę-
czane ofiarodawcom akcji. 

Ten krótki artykuł zawiera jedynie 
informacje o udziale młodzieży i na-
uczycieli w najważniejszych akcjach 
charytatywnych, ale jednocześnie po-
kazuje, że wbrew obiegowym opiniom 
współczesna młodzież jest bardzo wraż-
liwa na potrzeby drugiego człowieka. 
W sytuacjach trudnych, kryzysowych 
wielokrotnie bardziej dojrzale niż do-
rośli okazuje serce, pomoc potrzebują-
cym i to jest bardzo budujące i bardzo dobrze wróży na przyszłość. 

 Halina Cygan 
   ZSzZ w Dynowie

Rozmowa z Posłem na Sejm RP 
Stanisławem Ożogiem, członkiem 
Komisji Finansów Publicznych, Ko-
misji Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej oraz Podko-
misji stałej do monitorowania wy-
korzystania środków unijnych oraz 
Podkomisji stałej ds. finansów sa-
morządowych, zastępcą Przewodni-
czącego Komisji Finansów Publicz-
nych w Rządzie Prawa i Sprawie-
dliwości.  

Pierwszy Szczyt Unijny dotyczą-
cy perspektywy finansowej 2014-
2020 zakończył się fiaskiem. 

Trwają prace nad znalezieniem 
formuły kompromisu.  W jaki spo-

sób rząd Polski dba o interes na-
szego kraju? 

Wydaje się, że kolejny szczyt zakoń-
czy się podpisaniem porozumienia. Te-
raz trwają prace nad znalezieniem for-
muły takiego kompromisu, aby strony, 
nie wdając się w szczegóły mogły ogło-
sić swój sukces. Ile ten kompromis bę-
dzie kosztował Polskę? Co robi i co za-
mierza zrobić rząd aby zadbać o interes 
Polski? Podam tylko jeden przykład do-
tyczący rolnictwa. Według ostatniej pro-
pozycji przewodniczącego Rady Europej-
skiej Hermana Van Rompuy’a polscy 
rolnicy stracą około 4.3 procent dopłat 
bezpośrednich w porównaniu z okresem 
2007-2013. W tzw. II filarze wspólnej po-
lityki rolnej, czyli funduszach na rozwój 
obszarów wiejskich straty Polski wynio-
słyby około 17 procent. Licząc całą poli-
tykę rolną straty wyniosłyby około 3.1 
miliarda euro (13 miliarda zł). W polity-
ce spójności mamy obecnie około 69 mld 
euro a według propozycji Van Rompuy-
’a na lata 2014-2020 miałoby być około 
71.8 mld euro. Uwzględniając inflację 

i różnice kursu walut propozycja prze-
wodniczącego Rady Europy jest rów-
nież mniejsza od obecnej. Wśród płat-
ników netto ta wersja unijnego budżetu 
jest również negowana (jest zapowiedź 
weta). Niestety polski rząd nie robi nic 
aby zadbać o interes naszego kraju.

Francja, Austria, Węgry, Wło-
chy, Luksemburg, Grecja, Bułga-
ria, Szwajcaria, Niemcy zabroni-
li upraw roślin genetycznie mody-
fikowanych. Platforma Obywatel-
ska oraz Polskie Stronnictwo Ludo-
we ustawą z 9 listopada br. dopusz-
cza uprawę takich roślin oraz ob-
rót żywnością GMO. Ustawa nie na-
rzuca nawet obowiązku oznakowa-
nia takiej żywności. Jakie jest Pana 
stanowisko w tej sprawie? 

Ciekawe jest, że ustawa przeszła 
w sejmie i senacie praktycznie bez roz-
głosu w mediach. Rząd tłumaczy zmia-
ny w prawie koniecznością dostosowa-
nia do przepisów unijnych, ale innych 
państwom jakoś nie przeszkadzają one 

Polska gospodarka wymaga wsparcia 
Stanisław Ożóg
Burmistrz Miasta i Gminy Sokołów Małopolski, Starosta Rzeszow-

ski, Wiceprezes Związku Powiatów Polskich. Uhonorowany prestiżo-
wą nagrodą im. Grzegorza Palki, medalem im. Komisji Edukacji Naro-
dowej, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Poseł na Sejm RP V, VI 
i VII kadencji.

we wprowadzeniu zakazu wprowadza-
nia i uprawy roślin GMO. Na podstawie 
wielu badań przeprowadzanych przez 
instytuty we Francji i Rosji wiadomo, że 
żywność modyfikowana genetycznie jest 
niezdrowa i niebezpieczna dla organi-
zmów ludzkich. Badania porównawcze 
wskazują, że w państwach wolnych od 
GMO zachorowalność na nowotwory jest 
znacznie niższa. Nie trzeba nikogo prze-
konywać, że wszelkie niesprawdzone 
modyfikacje w żywności kończą się tra-
gicznie dla człowieka i w długim okre-
sie czasu przyniosą dramatyczne skut-
ki. Nie można oszukać natury, a wpro-
wadzenie do uprawy GMO spowodu-
je wymieranie gatunków naturalnych, 
które jako jedyne mają pełne właściwo-
ści odżywcze. Najważniejszy w sprawie 
jest aspekt zdrowotny, ale duże znacze-
nie ma również kwestia ekonomiczna. 
Celem GMO jest poprawa rentowno-
ści rolnictwa i zwiększenie plonów oraz 
hodowla odporna na choroby. Rząd nie 
mówi jednak o tym, że ewentualna pol-
ska żywność GMO nie będzie mogła być 
eksportowana do naszych największych 
kontrahentów, gdyż państwa te zakazu-
ją importu żywności genetycznie mody-
fikowanej. Wprowadzenie GMO spowo-
duje więc nie tylko pogorszenie zdrowia 
Polaków, ale także narazi na poważne 
straty eksport polskiego rolnictwa oraz 
tych rolników, których nie będzie stać 
na zakup sadzonek i nasion GMO.

Ministerstwo finansów (PO) 
wspólnie z ministerstwem rolnictwa 
(PSL) pracuje nad założeniami do 
ustawy o podatku dochodowym od 
działalności rolniczej. Taki poda-
tek ma wejść w życie od 2014 roku. 

Co to oznacza dla podkarpac-
kiego rolnika? 

Należy zadać sobie pytania: Jak ma 
wyglądać sprawozdawczość z tzw. dzia-
łalności gospodarstw rolnych (1ha)? 
W przypadku Podkarpacia, jak będzie 
liczony dochód gospodarstwa (o jakim 
dochodzie mowa)? Czy jest to próba ra-
towania budżetu państwa? Podatek rol-
ny jest dochodem samorządu gminy. Jak 
będzie równoważony ubytek w docho-
dzie gminy i Izby Rolniczej? Projekt PO 
i PSL rodzi wiele pytań i póki co próżno 
szukać odpowiedzi w wypowiedziach po-
lityków koalicji rządzącej. Polityka tego 
rządu skierowana jest przeciwko gospo-
darstwom rolnym, „socjalnym”, których 
jest większość na Podkarpaciu.

Projekt ustawy budżetowej na 
2013 rok zakłada znaczny wzrost 
wpływów z podatków. Czy to ozna-
cza, że rząd założył również podwyż-
szenie stawki podatku VAT?

Rząd obiecuje, że nie będzie podwy-
żek podatków w roku 2013. Zlikwidowa-
ne zostały natomiast prawie wszystkie 
ulgi. Stawka VAT jest już jedną z naj-

wyższych w Europie. Rząd przyjął ode-
rwane od rzeczywistości założenia do 
budżetu państwa, które - jak już dzisiaj 
mówi premier i minister finansów - mu-
szą być zweryfikowane. Założone wpły-
wy z podatków w 2012 roku nie zosta-
ną wykonane w wysokości około 10 mld 
zł. Jakim cudem i na jakiej podstawie 
w sytuacji rosnącego bezrobocia, rekor-
dowych upadłości firm, spowalniającej 
gospodarki, mają być wykonane założo-
ne wyższe wpływy w roku przyszłym. 
Wpływ z PIT ma wzrosnąć o 6,2%, z CIT 
o 11,3%, z akcyz 3,4%, a z VAT około 
10%. Założono czterokrotny wzrost do-
chodów z kar i grzywien.

 
Jak to przełoży się na życie Po-

laków?
Nie chcę szerzyć pesymizmu, ale ob-

serwując stan finansów państwa musi-
my być przygotowani na znaczące po-
gorszenie sytuacji ekonomicznej. Cią-
głe zwiększanie obciążeń, rosnące ceny 
i bezrobocie z dnia na dzień pogarszają 
sytuację polskich rodzin, zwłaszcza tych 
najbiedniejszych. Lawinowo wzrastają 
opłaty i podatki lokalne.

Eksperci przestrzegają przed re-
cesją. Jak będzie kształtował się de-
ficyt budżetowy i dług publiczny? 

Aby nie dopuścić do znaczącego 
wzrostu deficytu, będą rolowane (prze-
noszone) na następne lata wydatki bu-
dżetowe. Przekroczenie deficytu w sy-
tuacji wdrożonej przeciwko Polsce pro-
cedury nadmiernego deficytu grozi blo-
kadą środków z Funduszu Spójności 
UE. Deficyt budżetowy założony w pro-
jekcie budżetu ma wynieść 35,6 mld zł. 
Natomiast dług publiczny (rejestrowa-
ny) na koniec 2012 roku może wynieść 
około 950 mld zł. Przypomnę, że na ko-
niec 2007 (czyli przy końcu rządu pre-
miera Kaczyńskiego) dług publiczny wy-
nosił około 529 mld zł. Zmieniana obec-
nie w Sejmie ustawa o finansach pu-
blicznych ma ukryć przed społeczeń-
stwem faktyczny, dramatyczny stan fi-
nansów publicznych, gdyż relacja długu 
do PKB przekroczyła drugi próg ostroż-
nościowy, czyli 55%.

Na portalu facebook napisał 
Pan, że „średni Produkt Krajo-
wy Brutto krajów eurolandu spa-
da. W tym roku gospodarki euro 
zmniejszyły się już o blisko 1 pro-
cent. Szczególnie niepokojące jest 
spowolnienie i recesja „zdrowych 
fiskalnie" gospodarek: Niemiec, 
Francji, Austrii i krajów Beneluk-
su. Wszystko wskazuje na to, że ten 
niekorzystny dla naszej gospodar-
ki trend będzie się pogłębiał. Spo-
wolnienie i recesja wysoko rozwinię-
tych gospodarek strefy euro ograni-
cza nasz export, co jest poważnym 
hamulcem rozwoju”. Czy rząd za-

plonował działania, które pomogą 
polskim przedsiębiorcom przezwy-
ciężyć kryzys? 

Kryzys w strefie euro jest wielkim 
zagrożeniem dla polskiej gospodarki. 
Przewiduje się, że gospodarka ,,eurolan-
du" jako całość, na drogę minimalnego 
rozwoju wróci dopiero w 2014 r. Obec-
nie oraz w roku 2013 dotknięta jest re-
cesją. Ostatnie dane GUS oraz progno-
zy OECD i MFW dotyczące gospodarki 
polskiej nie napawają też optymizmem. 
Obecnie już premier Tusk i minister 
Rostowski mówią o możliwej zmianie 
budżetu w przyszłym roku. Zakładany 
w budżecie na 2013 rok wzrost docho-
dów z podatków jest nierealny. W obec-
nym roku łączne dochody z podatków 
mogą być mniejsze o ponad 10 miliar-
dów zł od planu. O nierealnych założe-
niach przyjętych przez rząd do projek-
tu budżetu na 2013 rok Prawo i Spra-
wiedliwość mówi od początku prac nad 
budżetem! Sytuacja ekonomiczna pań-
stwa polskiego odbija się zaraz na pol-
skich firmach, niestety rząd nie podej-
muje żadnych działań w kierunku po-
mocy polskim przedsiębiorcom w prze-
zwyciężaniu kryzysu.

Co Pana zdaniem należałoby 
zrobić w tej sytuacji, aby uratować 
polską przedsiębiorczość? 

Należy wprowadzić pakiet prorozwo-
jowy, proponowany przez Prawo i Spra-
wiedliwość. Przede wszystkim przepro-
wadzić reformę podatkową, wraz z pa-
kietem ulg celem pobudzenia gospodar-
ki. Trzeba podjąć działania podobne do 
działań rządu PiS z lat 2006-2007, kie-
dy utworzonych zostało w Polsce oko-
ło 1 mln 200 tys. nowych miejsc pracy.

Premier Donald Tusk obiecał 
młodym ludziom szereg rozwiązań, 
które mają zachęcić ich do pozosta-
nia w kraju m.in. wydłużenie urlo-
pów macierzyńskich, wprowadzenie 
zasady kasowego rozliczania VAT 
dla małych firm, ulg podatkowych 
dla przedsiębiorców oraz obniżenie 
podatków. Jaki jest powód takiego 
działania? Czy w budżecie na 2013 
rok zabezpieczono środki na te cele?

Premier Tusk obiecuje jedno, a robi 
drugie. Nie spełnił wielu swoich przed-
wyborczych obietnic, jak na przykład 
uproszczenia procedur w staraniu się 
młodych rodzin o pozwolenie na budowę. 
Ponadto rząd zlikwiduje z końcem roku 
wprowadzony przez PiS program Rodzi-
na na swoim, z którego na zakup miesz-
kań lub budowę domu skorzystało setki 
tysięcy młodych ludzi. Rząd ograniczył 
także becikowe. W kolejne obietnice pre-
miera uwierzę jak zobaczę je na piśmie 
w formie uchwalonych aktów praw-
nych. Natomiast jeśli pyta Pani o środ-
ki zabezpieczone na realizację tych za-
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
pragnę życzyć Państwu pokoju w sercu, atmosfery pełnej miłości i radości

podczas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół,
aby spełniły się wszystkie życzenia wypowiedziane przy wigilijnym stole.

Kolejny zaś Nowy 2013 Rok niech ożywi w nas nadzieję,
doda wiary w lepsze jutro, obdarzy pomyślnością

oraz będzie czasem realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń.

Poseł na Sejm RP
Stanisław Ożóg 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o nagłej śmierci Janusza Pysia. 

Jeszcze wczoraj był z nami, planował kolejne dni, uma-
wiał się na spotkania, stanowił część naszego życia…

 Zabrakło go tak nagle, niespodziewanie. Dla wielu 
z nas świat na chwilę się zatrzymał.

Kim był?  
Oficjalnie -

• Prezesem Spółdzielni Inwalidów im. Jana Kilińskiego 
w Dynowie i wieloletnim jej pracownikiem,

• zasłużonym działaczem dynowskiego sportu ,
• przedsiębiorcą budującym własną firmę,

A prywatnie –
• przede wszystkim mężem i ojcem dwóch synów,
• kochającym synem i bratem,
• wspaniałym przyjacielem, na którego zawsze moż-

na było liczyć,
• był człowiekiem niesłychanie ciekawym świata,

Janusz Pyś
25 kwietnia 1965

† 17 listopada 2012 

• żył bardzo aktywnie: uprawiał 
tenis, narciarstwo alpejskie, pływanie, 
wytrwale maszerował, kochał Tatry 
i Zakopane,
• był życzliwy, szarmancki, za-
wsze wyważony i cierpliwy.

Tak naprawdę niewiele o nim wie-
dzieliśmy, bo wolał słuchać niż opo-
wiadać o sobie. A słuchał uważnie i żył 
uważnie. Każdy kto zetknął się z Janu-
szem prywatnie doświadczał jego nie-
zwykłej pogody ducha, zainteresowa-
nia i wsparcia jeśli było potrzebne. Dla 
wielu z nas był niezachwianym punk-

tem odniesienia w rzeczywistości, kimś kto dawał otuchę 
i wiarę, że sprawy pójdą w dobrym kierunku. I choć nie 
zawsze szły dzięki niemu pozostawała nadzieja. 

Miał szacunek i tolerancję dla wszystkich ludzi i nie 
bał się tego okazywać. 

Był zawsze prawym człowiekiem.
O tym jak wiele znaczył dla dynowskiej i nie tylko 

społeczności zaświadczyły tłumy na ceremonii pogrzebo-
wej. Chcieliśmy przejść z nim tę ostatnią drogę i podzię-
kować za to, że był z nami.

Żegnaj Wspaniały Przyjacielu!
Czas złagodzi ból, smutek zniknie pod naporem co-

dziennych spraw, ale bez Ciebie świat jest inny. Byłeś 
jego niezastąpionym ogniwem. 

Dziękujemy za wspólny czas i za mądrość której na-
uczyłeś nas własnym życiem i nagłym odejściem.

Przyjaciele

mierzeń premiera, to nie sądzę, by pie-
niądze się znalazły w obecnej, drama-
tycznej sytuacji finansów publicznych.

Zapewnienie opieki zdrowotnej 
dla obywateli to konstytucyjny obo-
wiązek państwa. Tymczasem cho-
re dzieci odsyłano z Centrum Zdro-
wia Dziecka oraz Instytutu Matki 
i Dziecka, ponieważ na ich lecze-
nie brakło pieniędzy. Zadłużone 
szpitale nie przyjmują pacjentów, 
bądź ograniczają przyjęcia. Dosta-
nie się do specjalisty graniczy wręcz 
z cudem. Do laryngologa, okulisty 
czy endokrynologa kolejka w wielu 
regionach wynosi 2.5 roku. Chorych 
często nie stać na wykupienie leków. 

Dzieci odsyłane z tych dwóch najlep-
szych szpitali w Polsce to niestety świa-
dectwo fatalnej polityki rządu PO-PSL 
w obszarze służby zdrowia. Może podam 
kilka danych statystycznych: w porów-
naniu z resztą państw Europy umiera-
my bardzo młodo. Mamy jeden z najniż-
szych poziomów wydatków na zdrowie 
na kontynencie. Długość życia dla ko-
biet i mężczyzn jest dużo poniżej śred-

niej europejskiej. Szczególnie drama-
tyczna jest sytuacja mężczyzn, z których 
co drugi nie dożyje wieku emerytalne-
go podniesionego przez rząd PO-PSL do 
67 lat. Z raportu OECD i Komisji Euro-
pejskiej wynika, że w Polsce odnotowa-
no najgorszy w Europie trend na prze-
strzeni ostatnich 4 lat w Europie. Poli-
tyka premiera Donalda Tuska prowa-
dzi niestety do upadku służby zdrowia. 
Jeśli sytuacja się nie zmieni, to wkrót-
ce wiele szpitali zostanie zamkniętych, 
a dzieci i dorośli stracą nadzieję na fa-
chową pomoc medyczną.

Samorząd obarczony jest przez 
rząd PO-PSL dodatkowymi zada-
niami bez środków na ich realiza-
cje. Rocznie ta różnica wynosi około 
8 miliardów zł. Jest to główna przy-
czyna zadłużenia się samorządów. 

W jakim stopnia taka polityka 
rządu wpływa na życie mieszkań-
ców podkarpackich gmin i miast? 

Przez całą Polskę przetoczyła się 
wręcz fala podwyżek podatków od nie-
ruchomości i opłat lokalnych. Samorzą-
dy w ten sposób ratują swoje budżety, 

bo wpływy do samorządowej kasy z bu-
dżetu państwa systematycznie maleją, 
a przyrasta ilość zadań przekazanych 
przez rząd bez zapewnienia pieniędzy 
na ich realizacje. Przez obcinanie sub-
wencji i dotacji oraz zwiększanie zadań 
zwiększa się szybko liczba samorządów, 
które przekroczyły dopuszczalny limit 
zadłużenia. Samorządom najłatwiej ła-
tać dziurę budżetową poprzez podwyż-
szenie podatków. Jest to działanie szko-
dliwe w dłuższej perspektywie. Bądźmy 
świadomi, że wiele realizowanych przez 
samorządy inwestycji, które nie przy-
niosą dodatkowych dochodów powodu-
je wpadanie wręcz w pułapkę finanso-
wą. Przy takiej polityce rządu i niestety 
wielu samorządów o krok jest wręcz pró-
ba wprowadzenia podatku katastralne-
go z uzasadnieniem wręcz jako koniecz-
ności ratowania finansów samorządów. 
Skutki tej dramatycznej sytuacji ekono-
micznej samorządów odczujemy wszy-
scy: od podniesionych opłat za „media” 
przez oszczędności np. w sferze oświa-
ty, czy opieki społecznej, aż po tak pro-
zaiczną rzecz jak zakup soli na oblodzo-
ne drogi naszych miast i wsi.

21 października 2012 r. do placówki Politechniki Rzeszow-
skiej został zaproszony Prezes Prawa i Sprawiedliwości Ja-
rosław Kaczyński. Przywódca partii spotkał się z wyborca-
mi oraz poruszył istotne kwestie dotyczące dzisiejszego obli-
cza polskiej polityki. W części przeznaczonej dla przedstawi-
cieli mediów uczestniczyła p. Joanna Gąska z Liceum Ogól-
nokształcącego im Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie. 
Korzystając z nadarzającej sie okazji, skierowała do Preze-
sa Jarosława Kaczyńskiego pytania odnoszące sie do nurtu-
jących ją kwestii.

Dostojnego gościa powitał Poseł na Sejm RP Stanisław 
Ożóg. Podkreślił na wstępie, że PiS osiąga na Podkarpaciu 
najlepsze wyniki wyborcze. Na 17 obecnych starostów 6 wy-
wodzi się tej partii. Szczególnie ciepło powitał swojego na-
stępcę - Starostę Powiatu Rzeszowskiego p. Józefa Jodłow-

skiego. Z dumą mówił o 16 tysiącach studentów Politechniki 
Rzeszowskiej, której absolwentem jest między innymi kap. 
Wrona. O dynamicznym rozwoju środowiska akademickie-
go świadczy także 20 tysięcy słuchaczy Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Poseł podkreślił, jak ważną rolę w tym procesie 
odegrało otwarcie Programu Operacyjnego Rozwoju Polski 
Wschodniej (PO RPW). Program został stworzony do zarzą-
dzania środkami finansowymi przeznaczonymi na zrówno-
ważony rozwój terenów wschodniej Polski w zakresie wzmoc-
nienia konkurencji gospodarczej, upowszechnienia technolo-
gii komunikacyjnych (internet szerokopasmowy), wspiera-
nia działalności badawczo-naukowej, poprawy infrastruktu-
ry drogowej (powiązania komunikacyjne województw Polski 
Wschodniej), rozwoju turystyki. Wspomniał także o skutkach 
decyzji obecnego rządu, sprowadzających się do wykreślenia 

Ratunek dla polskiej gospodarki

12 kluczowych  inwestycji zaplanowanych przez poprzedni-
ków obecnego gabinetu.

Prezes Jarosław Kaczyński podziękował za zaproszenie 
na spotkanie. Odnosząc się do postawionych pytań wskazał 
na rolę rządu w procesie rozwoju gospodarki.  W 2007 mini-
ster finansów Zyta Gilowska przeforsowała obniżenie stawki 
rentowej, która spowodowała praktyczne bezinflacyjny wzrost 
realnych dochodów o ok. 10% brutto. Gospodarka otrzymała 
tak potężny impuls stymulacyjny i od strony popytowej i in-
westycyjnej, że w 2008, kiedy już rządziła Platforma wpływy 
budżetowe z tytułu podatków wzrastały. Gospodarka "szala-
ła" i gdy na świecie juz był kryzys, u nas dzięki obniżce staw-
ki rentowej był boom. 

Obecny rząd- zdaniem lidera PiS-u- nie prowadzi polity-
ki ukierunkowanej na społecznie pożyteczny cel. Cechuje ją 
dążenie do realizacji drobnych, partykularnych celów oraz 
transakcyjność doprowadzona do skrajności. Nie dokonu-
je się odpowiedni rozwój w państwie, jeśli rząd  reprezentu-
je interesy grup. Na polskiej arenie gospodarczej egzystują 
takie firmy, które nie radzą sobie z finansami i próbują do-
stać się do kapitału państwowego. Polacy mogliby znacznie 
lepiej wykorzystać swój potencjał, a możliwość taką zapew-

niłoby zniesienie barier biurokratycznych, społeczna napra-
wa państwa pod kątem eliminacji patologicznych układów 
oraz rozdzielenie 40 mld złotych w celu likwidacji luki kapi-
tałowej. 100 00- zł przeznaczone na rozruch nowego miejsca 
pracy dawałoby szansę młodym ludziom.

Powyższe słowa stanowiły treść odpowiedzi na pytania 
postawione przez naszą przedstawicielkę. p. Joannę Gąskę. 
W uzupełnieniu Prezes mówił także o realizacji programu 
mieszkaniowego. Kluczowe rozwiązanie tkwi we wsparciu 
budowy mieszkań przez państwo, a może to osiągnąć poprzez 
darmowe udostępnianie terenu pod budowę mieszkań, które 
zostałyby wynajęte, po to miedzy innymi, by zapobiegać wy-
kupywaniu przez zamożniejszą część społeczeństwa w celu 
lokowania kapitału. 

Jarosław Kaczyński nakreślił wizję ewentualnych zmian 
w szkolnictwie. W jego opinii nie sprawdził się III etap edu-
kacyjny, kontrolowanie osiągnięć dydaktycznych poprzez te-
sty, zastrzeżenia budzi także poziom dyscypliny. 

Jarosława Kaczyńskiego wysłuchało prawie 400 Rzeszo-
wian. 

Materiał: Joanna Gąska 
Współpraca: Ewa Hadam
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Z żyCia ŚRODOWiSKOWegO
DOMU SaMOPOMOCy W DyNOWie

W telegraficznym skrócie 
co u Nas się podziało:

*Nasza grupa teatralna w październiku wystąpiła 
z przedstawieniem teatralno-muzycznym pod dużo mówią-
cym tytułem „Krwawa Mery” na VIII Przeglądzie twórczo-
ści Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy woj. 
Podkarpackiego w Tarnobrzegu. Tam jako jeden z 60 Do-
mów prezentowaliśmy swój dorobek artystyczny oraz pra-
ce wykonane w ramach treningów prak-
tycznych. Tego rodzaju spotkania są dla 
nas świetną okazją do spotkań integra-
cyjnych wymiany doświadczeń oraz pod-
patrzenia czegoś innego. 

*W miesiącu listopadzie aby trema 
nas nie dopadła i nikt swojej roli nie za-
pomniał zaprezentowaliśmy się również  
w V Integracyjnej Biesiadzie Teatralnej 
w Przeworsku. 

* Celem pobudzania zainteresowań 
fotografią  ostatnimi czasy w pracow-
ni fotograficznej powstało dużo cieka-
wych zdjęć wykonanych przez uczestni- V Integracyjna Biesiada Teatralna w Przeworsku

I miejsce w konkursie fotograficznym Zabawa w Wolicy

„Zebrała się nasza gromada,
gdy już wieczór zapada.

Chętna do zabawy w andrzejkową noc,
Bo dziś wróżb i magii moc.

Która pierwsza za mąż wyjdzie?
I do której szczęście przyjdzie?

Która dziś odpowiedź na pytanie znajdzie?
A która swą miłość odnajdzie?

Odpowiedzi na pytania i marzenia znamy,
Ale na wyniki jeszcze poczekamy…

Wieczór andrzejkowy to wieczór pełen magii. Każdego 
z nas interesuje to, co spotka nas w przyszłości. Dlatego po 
raz kolejny w naszym domu odbyła się andrzejkowa zaba-
wa, 15 listopada 2012 roku gościliśmy naszych przyjaciół 
z ŚDS Wolica, ŚDS Zaczernie, ŚDS Bachórzec, ŚDS Izdeb-
ki, ŚDS Bircza. Zabawa i wróżby andrzejkowe były central-
nymi punktami programu. Każdy chciał poznać swój los. 
W szczególności panny i kawalerowie pragnęli się dowie-
dzieć kiedy opuszczą swój wolny stan. 

Uczestnicy zabawy pościli wodzę swojej fantazji, chętnie 
brali udział w zabawach i wróżbach. Andrzejkowe serce, ko-
lory, kubki andrzejkowe, wróżba z butelką to tylko niektóre 
z niespodzianek przygotowanych na to wyjątkowe spotka-
nie. Zabawa była wyśmienita, a po niej czekał na naszych 
podopiecznych i gości zasłużony posiłek. Andrzejki dobiega-
ły końca a goście z niechęcią opuszczali Nasz Dom z obiet-
nicą, że za rok do nas powrócą.

Nasz Dom swoje zaangażowanie łączy z ogromna pasją, 
którą chętnie dzieli się z innymi.

Tradycyjnie po naszych andrzejkach udaliśmy się z wizy-
tą do zaprzyjaźnionego Domu w Zaczerniu. Wspólnie z nami 
bawili się podopieczni z Domu Opieki Społecznej w Łące. 
Przywitała nas pięknie udekorowana sala oraz w powie-
trzu unosił się zapach przygotowanych smakołyków. Domo-
wy nastrój i dobry humor sprawił, że tańcom nie było końca. 
Bawiliśmy się doskonale, biorąc udział w licznych konkur-
sach, zabawach z nagrodami. Uroczysty charakter spotkania 
podkreślało wyszukane menu i wspaniała dekoracja. Czas 
wspólnie spędzony dał nam poczucie radości, swobody i był 
wypełniony niepowtarzalną atmosferą. Będziemy wspomi-
nać to niezwykle miło i już czekamy na kolejne spotkanie.

Na pewno nikt się nie smuci, gdyż święta tuż tuż a w raz 
z nimi wiele nowych radości.

A.S

Zabawa andrzejkowa w Zaczerniu

andrzejki

Zabawa andrzejkowa w Dynowie

W dniu 25 października 2012r. 
w Urzędzie Miejskim w Dynowie świę-
towano uroczyście Złote Gody  par mał-
żeńskich obchodzących jubileusz 50-le-
cia Pożycia Małżeńskiego. Pary Mał-
żeńskie zostały odznaczone przez Pre-
zydenta RP Bronisława Komorowskie-
go medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. 

Organizatorami uroczystości byli 
Burmistrz Miasta Dynów Zygmunt 

,, Na wspólną radość,
na chleb powszedni,    

na poranne otarcie oczu
w blasku słonecznym,

na nieustające sobą zdziwienie,
na gniew, krzywdę i przebaczenie

wybieram Ciebie.’’
/ K.I.Gałczyński / 

ZŁOTe gODy
Frańczak , Wójt Gminy Dynów Adam 
Chrobak oraz Kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego Miasta i Gminy Dynów 
Anna Nowicka – Hardulak. 

Złote Gody obchodziły pary, które  
zawarly związek małżeński/ ślub cy-
wilny/ w 1961r. 

• Państwo Janina i Józef  Burdasz  
z Dynowa,

• Państwo Danuta i Józef Czarnec-
cy z Harty,

• Państwo Helena i Tadeusz Kozu-
bal z Dynowa,

• Państwo Zofia i Mieczysław Kamiń-
scy z Łubna,

• Państwo Teresa i Bogusław Lach 
z  Dynowa,

• Państwo Władysława i Stanisław  
Marszałek z Dynowa,

• Państwo Helena i Stanisław Pilch 

z Harty,
• Państwo Eugenia i Tadeusz Ryś 

z Harty,
• Państwo Aniela i Stanisław  Siwu-

lec  z Dynowa, 
• Państwo Józefa i Bolesław Socho-

wie  z Dynowa ,
• Państwo Maria i Ludwik Zawadz-

cy z Bachórza,
• Państwo Waleria i Mieczysław Zda-

niewicz z Dynowa.

Uroczystość wręczenia medali zo-
stała poprzedzona  Mszą Świętą, od-
prawioną w intencji Jubilatów oraz ich 
rodzin w Kościele Parafialnym w Dy-
nowie, przez Księdza Dziekana Sta-
nisława Janusza . Jubilatów oraz za-
proszonych gości w Urzędzie Miasta 
powitały władze Miasta i Gminy Dy-
nów .Następnie w imieniu Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego, Bur-
mistrz Dynowa  Zygmunt Frańczak 
oraz Wójt Gminy Dynów Adam Chro-
bak dokonali aktu dekoracji Jubilatów 

ków w plenerze. Wspaniałą okazję do ich zaprezentowania 
dał na IV Konkurs Fotograficznym  organizowanym przez 
ŚDS w Dębicy.

Tematem przewodnim Konkursu były Kapliczki Pod-
karpackie.

 Niestety okazało się, iż na naszym terenie coraz mniej 
nostalgicznej zadumy przy Świątku a coraz więcej udziw-
nionej architektury i sztucznych kwiatów. Zapomniana ka-
pliczka pomalowana na niebiesko przy zielonej starej lipie 
to perełka, której wbrew pozorom długo by szukać! 

A właśnie tego rodzaju fotografia 
zapewniła naszej uczestniczce Pani 
Teresie I miejsce!

Więc tak cichutko prosimy – nie 
psujmy tego co jest już piękne- naucz-
my się tylko owo piękno dostrzegać!  

*Jak co roku by tradycji nie pomi-
nąć i andrzejkowym wróżbom dać za-
czarować bawiliśmy się przednie na 
zabawie integracyjnej w zaprzyjaźnio-
nym Domu w Wolicy. Tańcom, zaba-
wie i dobrym słodkościom końca nie 
było i tylko trochę żal było opuszczać 
tak wcześnie andrzejkowa imprezę! 

B.T
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Medalami za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. Jubilatom wręczono listy gra-
tulacyjne oraz kwiaty. Były życzenia 
, chwile wspomnień i wzruszeń oraz  
tradycyjne ,,sto lat‘’ z lampką szampa-
na , na cześć Jubilatów. Po pół wieku, 
ponownie zabrzmiał dla Nich Marsz 
Weselny Mendelssohna. W krótkich 
wystąpieniach wszyscy zgodnie wy-
rażali słowa uznania dla par małżeń-
skich, obchodzących ten piękny jubile-
usz. Całość uroczystości uświetnił pro-
gram słowno - muzyczny w wykonaniu 
uczniów klas gimnazjalnych, Zespołu 
Szkół Nr 1 w Dynowie, przygotowany 
pod kierunkiem Pani Moniki Mączyń-
skiej oraz Pani Alicji Siekaniec. 

W programie wystąpili: Karolina 
Sowa, Elżbieta Szymańska, Wojciech 
Polewka, Kamila Marszałek, Małgo-
rzata Wróbel, Daniel Kuźmik, Eweli-
na Wrotniak, Daniel Wandas, Tomasz 
Wasieńko, Paulina Wandas.

Zespół Muzyczny ,,Czysta Muzyka’' w składzie Urszula Cielecka, Mateusz 
Paździorny, Łukasz Paździorny, swoim repertuarem uświetnił całą uroczystość, 
porywając do tańca Jubilatów. 

Szanowni Jubilaci
Z okazji 50 Rocznicy Ślubu pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze 

gratulacje za piękne przeżycie długiej wspólnej drogi życia. 
Życzymy Wam zdrowia, miłości bliskich, zrealizowania wszystkich zamierzeń 

i planów oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, 

którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości 
oraz okazali pomoc przy jej organizacji.

Ten piękny Jubileusz zatrzymał 
w kadrze Pan Jan Prokop, do obej-
rzenia którego zapraszamy Państwa 
na stronę internetową Miasta Dynów.

Anna Nowicka – Hardulak
Kierownik USC w Dynowie

TOWaRZySTWO SPORTOWe
DyNOVia Dynów

W połowie listopada drużyna se-
niorów Dynovii Dynów meczem ze 
Strugiem Tyczyn zakończyła zma-
gania w rundzie jesiennej sezo-

nu 2012/2013. Piłkarze prowadzeni 
przez grającego trenera Krzysztofa Majdę, jak co roku do-
starczyli swoim kibicom wielu pozytywnych, ale i nieste-
ty wielu negatywnych emocji. I o ile w kontekście trwają-
cej drugi sezon otwartej walki o awans do najwyższej pod-
karpackiej ligi 7 miejsce nie wygląda najlepiej, to strata 
zaledwie 4 punktów do prowadzącego beniaminka - Jedno-
ści Niechobrz może napawać fanów dużym optymizmem. 
Dokładnie 4 punkty tracił rok temu trzeci po rundzie je-
siennej Wisłok Strzyżów do ówczesnego lidera Sawy Soni-
ny (która ostatecznie zakończyła sezon na dalekim 7 miej-
scu). W czasie trwającej 3 miesiące rundy jesiennej, senio-
rzy rozegrali 16 spotkań z czego połowę wygrali, 5 przegra-
li i w 3 spotkaniach dzielili się punktami z rywalem. Dało 
to łącznie 27 punktów (rok temu 26), z czego aż 19 zdobyli 
w meczach wyjazdowych. Najlepszym zawodnikiem rundy 
jesiennej wydaje się być Paweł Rebizak, który oprócz tego, 
że grał w każdym meczu i spędził na boisku najwięcej mi-
nut, zdobył również najwięcej bramek - 8. Na drugim miej-
scu znalazł się Paweł Mielniczek z 7 trafieniami. Warto tu-
taj zaznaczyć, że Dynovia zdobyła w rundzie jesiennej naj-
więcej bramek ze wszystkich zespołów (45) wyprzedzając 
drugą drużynę aż o 8 trafień. Nieco gorzej wyglądała for-
macja obronna i to właśnie z gry obronnej naszej drużyny 
najczęściej niezadowoleni byli kibice. Jednak wydaje się, że 
jeżeli w okresie zimowym drużyna znacząco poprawi swo-
ją grę w defensywie, to runda wiosenna, podobnie jak w ze-
szłym sezonie, może być dużo lepsza w wykonaniu Dynovii.

Bardzo dobrze w rundzie jesiennej w swoich ligach ra-
dziły sobie również drużyny młodzieżowe Dynovii. Junio-
rzy starsi, prowadzeni przez trenera Pawła Gierulę zaj-
mują wysokie 3 miejsce z 31 punktami w tabeli i podob-
nie jak drużyna seniorów, juniorzy także strzelili najwięcej 
bramek w swojej lidze (61) przy straconych zaledwie (26). 
Najlepiej ze wszystkich naszych drużyn w rundzie jesien-

nej zaprezentowała się drużyna trampkarzy starszych, tre-
nująca pod okiem trenera Damiana Chudzikiewicza. Nasi 
najmłodsi adepci piłki nożnej nie przegrali żadnego meczu 
w swojej klasie rozgrywkowej i z dorobkiem 28 punktów 
(bramki: 54-10!) są liderem, zostawiając pozostałe druży-
ny daleko w tyle! 

W dniu 23 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta odbyło 
się na wniosek Zarządu Towarzystwa Sportowego „Dyno-
via” zebranie Komisji Spraw Społecznych w sprawie zwięk-
szenia dotacji finansowej na działalność sportową klubu. 
W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Miasta pan Zygmunt 
Frańczak, Przewodniczący Rady Miasta pan Roman Mrycz-
ko, Radni Rady Miasta, Zarząd Towarzystwa Sportowego, 
trenerzy oraz zawodnicy, kibice i sympatycy dynowskiego 
klubu. W efekcie odbytych rozmów dowiedzieliśmy się, że 
zwiększenie dotacji finansowej w przyszłym roku nie jest 
planowane, co stawia nasz klub w bardzo ciężkiej sytuacji, 
gdyż utrudni to w bardzo znacznym stopniu działalność 
i funkcjonowanie stowarzyszenia w przyszłym sezonie roz-
grywkowym. Jednocześnie pan Burmistrz poinformował, 
że będą jeszcze prowadzone w tej sprawie rozmowy z Rad-
nymi Miasta oraz że postara się pomóc klubowi w pozyska-
niu dodatkowych środków finansowych. Miejmy nadzieję, 
że uda się doprowadzić do kompromisu i porozumienia, co 
niewątpliwie będzie miało bardzo duży i pozytywny wpływ 
na działalność sportową naszego klubu. O dalszych działa-
niach i funkcjonowaniu Towarzystwa poinformujemy w ko-
lejnych numerach Dynowinki.  

Zarząd Towarzystwa Sportowego Dynovia pragnie bar-
dzo gorąco podziękować wszystkim zawodnikom seniorów 
oraz zawodnikom drużyn młodzieżowych, którzy godnie  re-
prezentowali zarówno klub, jak i całe miasto Dynów w roz-
grywkach sportowych w rundzie jesiennej. Największe po-
dziękowania należą się kibicom, którzy w każdym meczu 
byli 12 zawodnikiem Dynovii i przede wszystkim naszym 
SPONSOROM, bez których nasz klub nie mógłby funkcjo-
nować. DZIĘKUJEMY!

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
będą niezapomnianym czasem spędzonym w ciepłym,
rodzinnym gronie, bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
a nadchodzący rok 2013 niech będzie wypełniony

sukcesami w życiu osobistym, sportowym i zawodowym.
Tego wszystkim naszym zawodnikom, trenerom, działaczom, kibicom

i sponsorom życzy:

Zarząd
Towarzystwa Sportowego

DyNOVia Dynów

www.dynovia.futbolowo.pl
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W dniu 8.12 2012 r .w hali sportowej w Harcie odbył 
się Międzygminny Turniej Badmintonowy zorganizowa-
ny przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Dynowie. 
Uczestniczyli w nim zawodnicy z Miasta Dynów, Gminy 
Dynów oraz Gminy Dubiecko. Sędziami zawodów byli Ro-
bert Pantoła i Klaudia Bukowińska. Przy czterech kortach 
sędziowali zaś zawodnicy sekcji badmintona UMKS Du-
biecko. Podczas turnieju rozegrano 96 meczów w systemie 
grupowo-pucharowym. W zawodach startowało 29 zawod-
ników z Gminy Dubiecko, 14 zawodników z Harty oraz 16 
zawodników z Dynowa, czyli razem 59 zawodników i za-
wodniczek. Najlepszymi zawodnikami turnieju nagrodzo-
nymi pucharami zostali: Klaudia Bukowińska, Aleksan-
dra Dudziak i Kamil Spławiński (są to członkowie sekcji 
badmintona UMKS Dubiecko, którzy z sukcesami startu-
ją w zawodach ogólnopolskich i wojewódzkich). Organi-
zacją zawodów z ramienia Towarzystwa Gimnastycznego 
Sokół zajmowali się Zdzisław Szafran oraz Robert Panto-
ła. Za pomoc w przeprowadzeniu zawodów należą się sło-
wa podziękowania dyrektorowi szkoły w Harcie oraz za-
wodnikom. W tym turnieju wszyscy byli wygranymi, bo na 
sportowo spędzili piękny zimowy dzień. Pierwsze miejsca 
nagrodzono medalami pucharami i dyplomami, za dru-
gie i trzecie przyznano medale i dyplomy.  Dziękujemy 
wszystkim za udział w turnieju badmintonowym i zapra-
szamy na następne.

TURNieJ BaDMiNTONOWy W HaRCie

Mężczyźni

Dziewczyny

Zawodnicy startowali w kilku kategoriach np. do lat 
11 (U11)

D- Dubiecko
Dyn- Dynów
H – Harta
Liczba uczestników w poszczególnych kategoriach:

Dziewczyny:
U -11       4
U -13      13
U-15       11

Okres zimy powoduje ,że mamy więcej czasu, czę-
sto przebywamy w domach spędzając czas przed te-
lewizorem, jesteśmy bierni. Oglądamy sporty zimowe 
w telewizji, ale sami nie wykorzystujemy tego czasu do 
aktywnego wypoczynku czy rekreacji. Jest to jednak 
okres, który można wykorzystać do tego celu .Krótko 
więc przedstawię niektóre z dyscyplin sportów zimo-
wych ( krótkie ich historie) i znanych sportowców. 
Może tym zachęcę do korzystania z uroków zimy, z my-
ślą o zdrowiu, wypoczynku i rekreacji.

Zabawy na lodzie lub podobne im gry znali Holen-
drzy, Irlandczycy i Szkoci już przed wiekami. Hokej 
na lodzie, zwany kanadyjskim, pojawił się w Ka-
nadzie w 2 połowie XIX wieku. Pierwszy mecz 
odbył się w 1874 r. w Kingston. U schyłku 
XIX wieku przeniósł się do Europy. Pierw-
sze mistrzostwa Europy odbyły się w 1910 r. 
a świata w 1930 r. Gra ta jest w programie 
mistrzostw olimpijskich od 1920 r. Znanym 
polskim hokeistą w zawodowej lidze NHL 
jest Mariusz Czerkawski.

Łyżwiarstwo, jazda na łyżwach to gru-
pa dyscyplin sportów zimowych obejmu-
jąca: łyżwiarstwo figurowe, szybkie, rewie 
na lodzie, hokej. Łyżwiarstwo jako umie-
jętność poruszania się na łyżwach znane 
już było w epoce kamienia. W średniowie-
czu było popularne w Niderlandach i An-
glii. Na przełomie XVIII i XIX wieku rozprzestrzeniło się 
w innych krajach. W czasach starożytnych używano łyżew 
kościanych (łyżwy kościane z Biskupina pochodzą z VI w. 
p.n.e.), drewnianych , z metalu. Około 1850 r. Amerykanin 
E.W. Bushnell z Filadelfii zademonstrował parę łyżew o sta-
lowych ostrzach. Pierwsze polskie towarzystwo łyżwiarskie 
powstało w 1869 r. we Lwowie. Znane łyżwiarki to Hele-
na Pilejczyk brązowa medalistka z igrzysk olimpijskich na 
1500 m i wicemistrzyni świata na 1000 m w roku 1960, El-
wira Soroczyńska mistrzyni świata na 500 m z 1962 r., wi-
cemistrzyni olimpijska na 1500 m z 1960 r. , czy też współ-
cześnie Elwira Ryś – Ferens.

Narciarstwo to dziedzina sportu, turystyki i rekreacji. 
Jako dziedzina sportu obejmuje: narciarstwo klasyczne, 

O niektórych sportach zimowych
dwubój zimowy ( biathlon) , narciarstwo alpejskie, akro-
batyczne, biegi narciarskie na orientację. Pierwsze narty 
z kości znajdowano w torfowiskach Finlandii i pochodziły 
sprzed 5 tysięcy lat. Narciarstwo to sposób poruszania się 
po śniegu za pomocą dwóch drewnianych desek. Wynala-
zek ten pochodzi prawdopodobnie od ludów z krajów północ-
nych. Od niepamiętnych czasów używały ich plamiona Sy-
beryjskie, Chińczycy, Ajnowie z Sachalinu, a także Eskimo-
si i Indianie, z arktycznych części Ameryki. Ze Skandyna-
wii narciarstwo przeniknęło do Europy Środkowej we wcze-
snym XVI wieku. Opis pierwszych polskich narciarzy po-

chodzi z 1578 r. Narciarstwo było wykorzystywane do 
celów myśliwskich, wojskowych (oddziały narciarzy 

tworzył Stefan Batory). W 1767 r. w Oslo przepro-
wadzono pierwsze zawody dla wojskowych w bie-

gach narciarskich.
Pierwsze otwarte, ogólnodostępne bie-

gi narciarskie odbyły się w 1843 r. w Trom-
sö na dystansie 5 km. Znane biegi narciar-
skie to Bieg Wazów rozgrywany od 1922 r. 
w Szwecji na długości 85,6 km. . W Polsce 
organizowany jest Bieg Gwarków i maso-
wy Bieg Piastów od 1976 r. w Jakuszy-
cach. Najdłuższy bieg świata na dystan-
sie 90 km. odbywa się co roku w Finlandii 
w Tampere. W początkach narciarstwa bie-
gi rozgrywano na krótkich trasach np. na 
100 m w 1886 r. w Rosji. W 1884 r. w Szwe-

cji narciarze mieli do pokonania 200 km. Re-
kord ustanowiono w Rosji w 1911 r. organizując wyścig Mo-
skwa – Petersburg. W Polsce prekursorem narciarstwa był 
Stanisław Barabasz. Znani narciarze to między innymi: 
Józef Łyszczek, mistrz świata z 1978 r. Andrzej Bachleda 
, Bronisław Czech, Halina Marusarzówna, Stanisław Ma-
rusarz, Gąsienica- Groń Franciszek, współcześnie Justyna 
Kowalczyk czy Tomasz Sikora, który miał dziadka w Dy-
nowie i z tego miasteczka pochodzi jego ojciec. Jest również 
wielu innych zasłużonych , a nie wspomnianych narciarzy. 
W Polsce pierwsze kluby narciarskie powstały we Lwowie 
i Zakopanem .W 1907r. powstał Polski Związek Narciarski, 
a w 1920 r. odbyły się pierwsze mistrzostwa Polski. Budo-
wano trasy i obiekty sportowe, krokiew w Zakopanem wy-
budowano w 1925 r.

Dekoracja

Dorośli

Dubiecko

Dynów i harta

Organizatorzy

Chłopcy:
U-13         7
U-15        16

Dorośli     8
Robert Pantoła



Nr  12/20750 DYNOWINKA Nr  12/207 51DYNOWINKA

Ciekawostką jest wyczyn proboszcza z Saastal słynące-
go z niespokojnego ducha i zamiłowania do nowinek. Para-
fianie w 1848 r. ujrzeli księdza jak w rozwianej sutannie 
zjeżdża na dwóch deskach górską ścieżką. Pokonał trasę Sa-
as-Fee do położonego 300 metrów niżej Saas- Grund. Był 
to udokumentowany pierwszy zjazd narciarski w Szwajca-
rii. Obecnie te miejscowości w Alpach to rozwinięte ośrod-
ki i stacje narciarskie.

Sanki od historycznych czasów zastępowały wóz w okre-
sie zimy w krajach o surowym klimacie, później stały się 
zimową rozrywką – szczególnie popularne stały się w XVII 
i XVIII wieku. Jako sport saneczkarstwo podobno zrodzi-
ło się 12 marca 1883 r. gdy Anglicy urządzili pierwsze mię-
dzynarodowe zawody w Davos. Pierwsze mistrzostwa świa-
ta na naturalnym lodzie rozegrano w 1955 r. pierwszy tor 
lodowy otrzymali zawodnicy w 1958 r. w Krynicy. Sanecz-
karstwo od 1964 r. jest dyscypliną olimpijską. Pierwsze Mi-
strzostwa Europy rozegrano w 1914 r. Rozwojem saneczkar-
stwa od 1957 r. zajmuje się Międzynarodowa Organizacja 
Saneczkarstwa, w Polsce Polski Związek Saneczkowy, któ-
ry powstał w 1957 r. na bazie Sekcji Saneczkarskiej przy 
PZN. Znana saneczkarka to Mocher Halina.

Skoki narciarskie jako kombinacja olimpijska istnieją 
od 1924 r. na średniej skoczni, od 1964 r. na dużej skoczni. 
Mistrzostwa Świata na średniej skoczni organizowane są 
do 1925 r. na dużej skoczni od 1962 r. od 1972 r. na skocz-
niach mamucich / tzw. loty narciarskie/.Najbardziej znani 
skoczkowie to Wojciech Fortuna, Stanisław Marusarz, Piotr 
Fijas. Niezapomniany jest Adam Małysz, który niedawno 
zakończył karierę i przez wiele ostatnich lat dostarczał ki-
bicom wzruszeń i emocji.

Nie do wszystkich rodzajów sportów zimowych posiada-
my warunki, ale łyżwiarstwo (może któraś OSP pomoże wy-
lać w okresie zimy lodowisko), biegi czy zjazdy narciarskie, 
saneczkarstwo dla własnego zdrowia, rekreacji, wypoczyn-
ku możemy wykorzystać bez większego nakładu sił i środ-
ków. Do tego bardzo zachęcam.

Wykorzystano:
1/PWN Leksykon Sportu,
2/Historia Sportu – W.Konrad Osterleff,
3/Dzieje Sportu Polskiego- W.Lipoński,
4/Rzeczpospolita z dnia 25.11.2011 r.

Dynów/Dubiecko, grudzień 2011 r.
   Edward Rozmus

W dniach 7 do 9 grudnia 2012 roku rozegrano Międzyna-
rodowy Turniej Mikołajkowy w Zarzeczu i Sieniawie w pił-
ce ręcznej dziewcząt i chłopców w kategorii juniorek młod-
szych i młodziczek oraz juniorów młodszych i młodzików.

W turnieju wśród dziewcząt udział wzięły ze-
społy:

„Koliber” Zarzecze, UKS „Olszynka” Dzikowiec, 
UKS „GOSIR” Wadowice Górne, UKS „Fortis” 
Rozbórz Długi, KS „7” Jarosław, UKS „Sokół” 
Sieniawa, UKS „Pogórze” Dynów, „Padwa” Za-
mość, UKS „14” Przemyśl, UKS Lubeń.

Wśród chłopców startowały zespoły:
„Koliber” Zarzecze, Kiszyniów – Mołda-

wia, Łuck – Wołyń, Kadra woj. świętokrzy-
skiego, „Stal” Mielec, UKS Staszów, „Padwa” 
Zamość”, UKS Ulan – Majorat.

Zespół UKS „Pogórze” Dynów występował 
jako Kadra woj. Podkarpackiego.

W skład zespołu wchodziły:
- Maria Dżuła – bardzo dobra bramkarka

Ze sportu szkolnego 
giMNaZJUM W DyNOWie

- Natalia Chudzikiewicz – wyróżniona za grę jako najlep-
sza zawodniczka
- Natalia Skubisz
- Samuela Boczar
- Angela Rzepka

- Julia Wasieńczak
- Dominika Miśniakiewicz

- Wiktoria Baran
- Natalia Toczek
- Klaudia Łukasiewicz

Turniej miał bogatą oprawę sportową na 
rozpoczęcie i zakończenie. Wszystkie zespoły 
otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy oraz 
upominki od Św. Mikołaja. Opiekunem Zespół 
UKS „Pogórze” był trener Andrzej Dżuła

Nauczycielowi wychowania fizycznego 
panu Zygmuntowi Szumilakowi, organizato-
rowi Turnieju, składamy serdeczne gratula-
cje za dobrze przygotowaną międzynarodową 
sportową imprezę. 

Druhowi Janowi Żaczek 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci żony  
składa Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP  w Dynowie.

Druhowi Janowi Żaczek  
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci żony składają
Druhny i Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie.

 
 

 

 

 

 

 

zaprasza wszystkich  

uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół 

ponadgimnazjalnych oraz studentów 

Na bezpłatne korzystanie z e-zasobów z matematyki! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z programu można skorzystać w godzinach otwarcia biblioteki, 

natomiast z pomocy wolontariusza 

we wtorki i czwartki od godziny 1400 do 1600 
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NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z pOpRZeDNIegO NumeRu

Joleczka-szyfr 
- KATARZYNA SOCHACKA

Szyfrokrzyżówka 
– CUD NATURY

Krzyżówka z serialem 
– RODZINKA.PL

Gwiazda 
- OPONY ZIMOWE

Wirówka 
– PRAWO AGATY

Szkoda…

Kiedy choinka, leśna dama,
Włoży już swoje stroje,
A w kuchni ciasto piecze mama,
Aż pachnie na pokoje,
Wszystkich ogarnia podniecenie,
Nas i sąsiadów z bloku…
Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku…
A pod choinką dobry święty,
Co ma brodzisko mleczne,
Podarki składa i prezenty
Dla dzieci, tych, co grzeczne.

Dzieci radują się szalenie
Wśród pisków i podskoków…
Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku…
A kiedy w końcu mama prosi
Do stołu, bo nakryte,
To jakby anioł się unosił
Nad nami pod sufitem.
Za gardło chwyta nas wzruszenie
I łezkę mamy w oku…
Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku…

Z pewnością wszyscy zgadzamy się z Ludwikiem Jerzym Kernem, 
prawda? Piękne, rodzinne święta, wspólne „ubieranie” choinki, pach-
nące pierniki, prezenty, Wigilia, Pasterka, goście… Cieszmy się tymi 
chwilami, ładujmy akumulatory na „po świętach”, na kolejny rok… 

Zapowiadany (już nie po raz pierwszy) koniec świata chyba jednak 
należy odłożyć na później ;-) zdążą więc Państwo z pewnością zmierzyć 
się ze świątecznymi zadaniami, przygotowanymi „pod choinkę” przez 
naszych współpracowników.

Pan Bogdan Witek zaprasza do rozwiązania Piramidki, Krzy-
żówki z hasłem, Choinki mozaikowej oraz Krzyżówki pano-
ramicznej, zaś pan Leszek Grzywacz poleca tym razem Krzy-
żówkę z hasłem i Dubletkę.

Wszystkim Czytelnikom „Dynowinki” życzymy spokojnych 
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wiary w to, że 
nadchodzący Nowy Rok – mimo „13” – będzie co najmniej 
tak dobry, jak ten mijający… 

Renata Jurasińska 
i „rozrywkowi” współpracownicy

Litery z pól dodatkowo oznaczonych kropką, odczytane rzędami, utwo-
rzą rozwiązanie końcowe zadania.

Prawoskośnie:
1) wyspa grecka, z której pochodzi Kolos - potężna rzeźba Heliosa Ko-
los – jeden z 7. cudów świata.
2) artysta uwielbiany przez publiczność.
4) podziemny, wodny wykrywany przez różdżkarza. 
5) otwarty kanał ze ściekami w dawnych miastach bez kanalizacji.
6) wykładane na półki sklepowe.
7) pierwiastek promieniotwórczy.
9) znak przepowiednia.

Lewoskośnie:
1) kuchenny sprzęt wieloczynnościowy.
3) jedna z najwyższych wymierzanych kar. 
5) biuro wyższej uczelni.
8) postępek, działanie.
9) biedronka lub modliszka.
10) wsłuchuje się w nie lekarz badający płuca.
11) dźwięk.  

Bogdan Witek

Choinka mozaikowa

Piramidka:
Prawoskośnie:
1) znawca, badacz i interpretator Pisma 
Świętego.
2) przyjmuje należność w sklepie. 
4) futerał na cenną rzecz.
Lewoskośnie:
1) wiązka stokrotek lub dzwonków.
3) zarządza diecezją.
5) myśl przewodnia.
Poziomo:
6) ksero.
        Bogdan Witek

Krzyżówka 
panoramiczna

Litery z pól z gwiazdką, odczytane rzędami 
utworzą rozwiązanie.

Bogdan Witek

Poziomo:
1)  skażony, to denaturat.
6)  nagła zmiana tematu rozmowy.
7)  pierwsza część rozwiązania.
11) druga część rozwiązania.
12) Clinton lub Gates.
13) typ zamka do drzwi.
14) w grze planszowej może zdobyć 

tytuł arcymistrza.
Pionowo:
2)  chroni przed deszczem lub słoń-

cem.
3)  kość w kolanie.
4)  jedna z podstawowych maszyn 

Krzyżówka z hasłem

Piramidka
skrawających do obróbki ma-
teriałów.

5)  grupa ludzi oddających cześć 
bożkom.

8)  ostre zwieńczenie kopuły 
wieży.

9)  imię Jędrzejczak naszej mi-
strzyni olimpijskiej w pływa-
niu.

10) dawny woreczek skórzany na 
pieniądze i drobiazgi.

11) zabieg leczniczy polegający 
na działaniu silnym strumie-
niem wody na ciało.

Bogdan 
Witek

Litery w zaznaczonych rzędach, odczytane rzędami utworzą rozwią-
zanie końcowe zadania.
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DUBLETKA
1-7)  spoiwo z mieszaniną pigmentów, służące do malowania.
1-8)  symbol nienasyconej żądzy poznania życia (wg Goethego).
1-9)  specjalistyczne gospodarstwo rolne z jedną gałęzią produkcji.
2-8)  w rzeźbie: górna część postaci.
2-9)  Związek Myanmar ze stolicą w Rangunie.
2-10)  brzęczyk, piszczek.
3-9)  jadło dla zwierząt.
3-10)  żeglarz upoważniony przez króla 

do łupienia wrogich statków.
3-11)  uroczysta nazwa aktu prawnego 

(Praw Człowieka).
4-10)  pianista umilający gościom ka-

wiarniane spotkania.
4-11)  wypiek z kruchego ciasta, popu-

larny we Francji.
4-12)  belka wystająca z dziobu okrętu, 

służąca do niszczenia innych stat-
ków.

5-11)  pododdział wojskowy wystawiają-
cy posterunki ochronne lub hono-
rowe.

5-12)  drapieżna jaszczurka lądowa wy-
stępująca na Komodo.

5-13)  w szklarskiej nie wykąpiesz się.
6-12)  włókno PCW wytwarzane w USA.
6-13)  droga usłana śniegiem.
6-14)  karp ze zlewisk M. Czarnego i Kaspijskiego.
                                            Leszek Grzywacz

Litery w polach z kropką, czytane z góry na dół, utworzą 
rozwiązanie.

Poziomo:
3) izbica chroniąca filar mostu. 

Pionowo:
1)   od północy do północy.
6)   mieszkaniec Pampeluny.  
2)   prawy dopływ Biebrzy.
7)   suknia hinduski.
4)   rzuty lotkami to tarczy.
8)   drzewo do budowy statków.
5)   krótki, żartobliwy utwór miłosny.
10) małpa człekokształtna.
7)   owoce na wigilijny kompot.
11) paulini lub dominikanie.
9)   gmach rządowy w Turcji.
13) płynie przez Dobczyce.
12) szata pod ornatem. 
15) kapusta szparagowa.
14) płynie na wschodniej granicy.

Leszek Grzywacz

KRZYŻÓWKA

Litery w zaznaczonym rzędzie oraz z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do 
6, utworzą rozwiazanie – inicjał imienia i nazwisko kompozytora oraz tytuł jego symfonii.






