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Za wrześniowy numer „Dynowinki” odpowiedzial-
ni są Państwo Renata i Maciej Juarsińscy, kontakt: 
rjuras@univ.rzecszow.pl    

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz

W dniu 25.06.2013 r. człon-
kowie  Towarzystwa  Przyja-
ciół Dynowa  spotkali  się  na 
corocznym Walnym Zebraniu. 

W  trakcie  obrad  przyję-
to m.in.  kierunki  działania 
Stowarzyszenia  na  lata  2013 
– 2014. Zamieszczamy je na dal-
szych stronach „Dynowinki”.

Przyjęty program,  obok  społecznych działań, wymaga 
dużych nakładów finansowych, w szczególności w zakresie 
wydania opracowań promujących Miasto i Gminę. Liczymy 
na wszechstronne  i  realne wsparcie  tych  inicjatyw przez 
władze samorządowe, podmioty gospodarcze oraz członków, 
sympatyków i mieszkańców Dynowa .

Bez finansowego zaangażowania wymienionych podmio-
tów ukazanie się wydawnictw nie będzie możliwe. Każda 
wpłata na konto Towarzystwa nr  56 9093 0007 2001 0020 
6688 0001 jest przejawem lokalnego patriotyzmu i społecz-
nego zaangażowania w sprawy Miasta i Gminy.

W dniu 14.08.2013 r. o godzinie 1900 w Kościele Para-
fialnym pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie zostanie odprawio-
na Msza św. z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla członków, sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Dyno-
wa oraz osób wspierających swoją nieocenioną pracą, rze-
czowymi i finansowymi darowiznami, na którą Zarząd Sto-
warzyszenia wszystkich serdecznie zaprasza. 

Sierpień, 
to ósmy w kolejności miesiąc w roku, według używanego 

w Polsce kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni.
Nazwa miesiąca pochodzi od używanego w żniwach sier-

pa (dawniej sirzpień.) Łacińska nazwa Augustus, zapoży-
czona przez większość języków europejskich, nadana zosta-
ła na cześć cesarza Oktawiana Augusta.

Święta sierpniowe
1 sierpnia   – Międzynarodowy Dzień Przyjaź-

ni
9-17 sierpnia   –  Tydzień  Elvisa  Pre-

sleya w Memphis
12 Sierpnia   –  Międzynarodowy 

Dzień Młodzieży
15 Sierpnia   –  Święto  Wojska 

Polskiego, Wniebo-
wzięcie  Najświęt-
szej Maryi Panny

20 sierpnia   –  Dzień  Świętego 
Stefana,  narodowe 
święto Węgier, festi-
wal w Budapeszcie

24-26 sierpnia – karnawał w Notting 
Hill, największy uliczny 
karnawał w Europie

31 Sierpnia   – Dzień Solidarności i Wol-
ności

Przysłowia 
i powiedzenia
Kto w sierpniu pracuje, ten zimą głodu nie po-

czuje. 
Gdy  z  początkiem  sierpnia  panują  upały,  to 

zima długo trzyma kożuch biały.
Gdy w  sierpniu  z  północy  dmucha,  nastaje 

zwykle posucha.
Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na 

październik wypada.

Sławni urodzeni w sierpniu
•  cesarz rzymski Klaudiusz (10 p.n.e.), 
•  44 Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama 

(1961), 
•  król Polski Aleksander Jagiellończyk (1461), 
•  cesarz Francji Napoleon Bonaparte (1769), 
•  autor bajek i wierszy dla dzieci Jan Brzechwa (1898), 
•  król Polski Jan III Sobieski (1629), 
•  amerykański aktor Robert De Niro (1943), 
•  reżyser filmowy Roman Polański (1933), 

•  książę Polski Bolesław Krzywousty (1086), 
•  pisarz Bolesław Prus (1847), 

•  odkrywca  Ameryki  Krzysztof  Kolumb 
(1451)

•  redaktor naczelny Dynowinki Ma-
ciej Jurasiński (1961)

Sierpień w Dynowie, 
to miesiąc roztańczony i rozśpiewany 

Dniami Pogórza, zapracowany w akcjach 
społecznikowskich,  rozleniwiony wspania-

łą  pogodą,  zachwycony  „Snem nocy  letniej” 
i tak bogaty w wydarzenia, aż trudno znaleźć 

w  „Dynowince” miejsce  na  relację  z  każdego 
z nich. Mamy nadzieję nie pominąć niczego i opo-
wiedzieć Państwu o wszystkich ważnych sprawach 
jakie sierpień przyniósł ze sobą.

Zapraszamy do wakacyjnej lektury! Redaktor pro-
wadzący sierpniowe wydanie Ewa Czyżowska
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PYTANIA DO BURMISTRZA
Biedronka, to sklep  powszechnie odwiedzany przez mieszkańców Dynowa. Część  klientów przyjeżdża 

samochodami, ale spora część przychodzi piechotą, skracając sobie drogę ścieżką wzdłuż ogrodzenia tarta-
ku. Póki sucho ścieżka jest wygodnym miejscem transportowania zakupów, ale pierwsze opady deszczu 
robią z niej ślizgawkę nie do przebrnięcia. Oczywiście, że po przeciwnej stronie drogi jest chodnik i moż-
na sucha stopą dojść do sklepu. Tylko, że prawie nikt z tego chodnika nie korzysta, bo ścieżką bliżej i co 
ważniejsze znacznie bezpieczniej. Wyjazd z Biedronki i przechodzenie w tym miejscu przez ulicę to każ-
dorazowo mały hazard. 

Rodzi się pytanie do Gospodarza Miasta: Czy można by  zrobić ze ścieżki przy ogrodzeniu tarta-
ku przyzwoity szlak komunikacji pieszej?  

Materiału teraz sporo przy okazji rewitalizacji centrum miasteczka. Wystarczy położyć kilka używanych płyt 
chodnikowych i ścieżka przestanie być deszczową pułapką. Nie ma co zmuszać ludzi do innych rozwiązań skoro to 
z chodzeniem przy ogrodzeniu tartaku jest dla nich najwygodniejsze. 

A przy okazji może by tam jeszcze od czasu do czasu posprzątać. Zgłodniały naród wypada ze sklepu straszli-
wie zgłodniały i na szybko wcina coś ze swoich zakupów, opakowania wrzucając do rowu. Leży tam niesegregowa-
na góra śmieci i źle świadczy o klientach sklepu i o Gospodarzu Dynowa też.

??

W niniejszym numerze „Dynowinki” 
chciałbym przedstawić Państwu infor-
macje związane z rewitalizacją miasta 
oraz informacje dotyczące systemu go-
spodarowania odpadami komunalnymi 
na terenie naszego miasta.

1. Realizacja projektu pn.: 
„Poprawa wizerunku miasta Dy-
nów poprzez rewitalizację Rynku 
i przyległych ulic, parku przydwor-
skiego oraz remont infrastruktury 
komunikacyjnej w obrębie Obszaru 
I”

W dniu 8 lipca br. udostępniony zo-
stał wszystkim mieszkańcom miasta, 
jak  i  jego gościom nowo wybudowany 
parking przy dworcu PKS. Przedmio-
towy parking powstał w ramach duże-
go projektu realizowanego przez Miasto 
Dynów  tj.:  „Poprawa wizerunku mia-
sta Dynów poprzez rewitalizację Ryn-
ku i przyległych ulic, parku przydwor-
skiego oraz remont infrastruktury ko-
munikacyjnej w  obrębie Obszaru  I”. 
Przedmiotowy parking jest inwestycją 
miasta, przy budowie której prace roz-
poczęły się w ubiegłym roku. Nowo po-
wstały parking  to  obiekt  zawierający 
135 miejsc parkingowych dla samocho-
dów osobowych, zatokę autobusową dla 
2 autobusów (wycieczkowych), chodni-
ki dla pieszych, oświetlenie, tereny zie-
lone, a w późniejszym czasie zawierał 
będzie również monitoring. Na parkin-
gu wykonano jego odwodnienie, a na-

stępnie całą jego powierzchnię wyłożo-
no kostką brukową. Dodatkowo infor-
muję, iż wspomniany parking jest i bę-
dzie parkingiem bezpłatnym i niestrze-
żonym. Jednak w ramach dalszej reali-
zacji projektu rewitalizacyjnego miasta 
zostanie wykonany monitoring m.in. 
wspomnianego  parkingu.  Informuję 
również, iż w dalszym ciągu trwały będą 
prace związane z rewitalizacją naszego 
miasta. Obecnie prowadzone są prace 
związane m.in. z remontem i budową 
kanalizacji deszczowej, budową oświe-
tlenia ulicznego, remontem płyty Ryn-
ku wraz z wykonaniem urządzeń ma-
łej  architektury  oraz  prace  związane 
z rewitalizacją przydworskiego parku.  

2. Zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych w mieście Dynów 
zgodnie z zapisami „ustawy śmie-
ciowej” 

Informuję Państwa,  że  od  1  lipca 
2013 r. obowiązuje nowy system odbio-
ru odpadów komunalnych. Nowe obo-
wiązki wynikają  ze  znowelizowanej 
ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach i mają zasięg ogólnopol-
ski. W związku z powyższym uprzejmie 
informuję, że na terenie Gminy Miej-
skiej Dynów odbiorem odpadów komu-
nalnych  z  nieruchomości  zabudowa-
nych  zajmuje  się Gospodarka Komu-
nalna w Błażowej która wygrała prze-
targ. Worki do segregacji odpadów na-
leży odbierać w pokoju nr 4 w Urzędzie 

Miejskim w Dynowie w godzinach urzę-
dowania.

Ponadto  informuję,  iż właściciele 
nieruchomości  niezamieszkałych nie 
zostali objęci nowym systemem gospo-
darowania  odpadami  komunalnymi. 
Do nieruchomości  niezamieszkałych, 
na których powstają odpady komunal-
ne zalicza się m.in.:  sklepy, placówki 
usługowe, warsztaty rzemieślnicze, lo-
kale  gastronomiczne,  pensjonaty, ho-
tele, biura, hurtownie, magazyny, za-
kłady  przemysłowe,  ogródki  działko-
we, działki rekreacyjne, szkoły, cmen-
tarze,  obiekty użyteczności publicznej 
itp. Ze względu na powyższe właścicie-
le/zarządcy nieruchomości niezamiesz-
kałych zobowiązani są posiadać, stosow-
ną umowę na świadczenie usług w za-
kresie  odbierania  odpadów komunal-
nych  z uprawnionym podmiotem  (fir-
mą wpisaną do rejestru działalności re-
gulowanej na terenie Gminy Miejskiej 
Dynów) – wykaz firm znajduje się na 
stronie internetowej www.bip.dynow.pl.

Posiadanie stosownej umowy 
oraz dowodów płacenia za usługi 
jest wymagane przepisami i pod-
lega kontroli.

Dodatkowo proszę o terminowe do-
konywanie  opłat  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, które należy 
uiszczać bez wezwania w kasie Urzę-
du Miejskiego w Dynowie (parter, pok. 
7) lub przelewem na rachunek banko-
wy Gminy Miejskiej Dynów – 24 9093 
0007 2001 0001 6535 0001 w terminie 
do 15 każdego miesiąca. 

Na kolejnej  stronie  przedstawiam 
Państwu, sposób w jaki należy segre-
gować  odpady komunalne na  terenie 
miasta Dynów.

W następnym numerze „Dynowinki” 
poinformuję Państwa o bieżących dzia-
łaniach podejmowanych przez Miasto.

Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak
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SPOSÓB SEGREGACJI NA TERENIE 
GMINY MIEJSKIEJ DYNÓW

ODPADY NALE¯Y SEGREGOWAÆ. 
MIESZANIE ODPADÓW OZNACZA WIÊKSZ¥ OP£ATÊ

WOREK CZARNY
ODPADY ZMIESZANE

WOREK ¯Ó£TY
TWORZYWA SZTUCZNE

- szk³o sto³owe i ¿aroodporne,
- fajans, porcelanê i ceramikê,
- lustra zbite, szk³o okularowe
- doniczki,
- szyby samochodowe,
- folia aluminiowa,
- pojemniki po wyrobach garma¿eryjnych,
-  opakowania po aerozolach (deozorantach itp..)
- zabrudzony i t³usty papier,
- pieluchy, podpaski i inne artyku³y higieniczne,
- popió³,
- zu¿yt¹ odzie¿ i obuwie, 
- worki po cemencie, klejach, zaprawach, tapety,
- butelki i pojemniki z zawartoœci¹, zepsuta ¿ywnoœæ
- resztki jedzenia nieroœlinnego (koœci, skóry itp..)
- owoce  cytrusowe i ich resztki,
- worki z odkurzacza,
- zmiotki (œmieci), niedopa³ki papierosów,
- znicze

 zabawki,

- puste butelki i pojemniki plastikowe po kosmetykach
   i œrodkach czystoœci tj. (szamponach, ¿elach itp.)
- plastikowe opakowania po ¿ywnoœci  
  (np. po jogurtach, serkach itp...), 
- doniczki plastikowe, 
- worki foliowe - typu zrywka itp.,
- butelki po napojach i p³ynach, 
- plastikowe zakrêtki, 
- foliowe katalogi,
- plastikowe torebki i reklamówki,
- plastikowe koszyczki po owocach, 
- czyste wiadra po farbach klejowych i emulsyjnych 
   Oraz produktach spo¿ywczych,
- butelki po p³ynach ch³odniczych,
- butelki i pojemniki po olejach spo¿ywczych, 

NIE WRZUCAMY

- opakowañ po lekarstwach, 
- zabawek, sprzêtu AGD i innego elektronicznego, 

- styropianu, gumy, butelek z jak¹kolwiek zawartoœci¹, 
puszek po farbach, baterii, opakowañ po aerozolach, 
- opakowañ po œrodkach chwasto czy owadobójczych

- butelek po œrodkach chemicznych: 
farbach, olejach silnikowych, toreb po nawozach.

UWAGA: tworzywa zgniatamy przed wyrzuceniem, 
- wszystkie odpady powinny byæ czyste

WOREK NIEBIESKI
PAPIER, TEKTURA, 

OPAKOWANIA WIELOMATERIA£OWE

- gazety, czasopisma, katalogi i prospekty,
- papier szkolny i biurowy,
- ksi¹¿ki i zeszyty,
- torebki papierowe i papier pakowy,
- kartonowe i tekturowe pude³ka,
- kartony po proszku do prania
- kartony i tekturê pokryt¹ foli¹ aluminiow¹  (np. opakowania  
  typu tetra pak po mleku,  napojach),
- kalki, papier termiczny i faksowy, 

NIE WRZUCAMY

- pieluch, podpasek i innych artyku³ów higienicznych,
- materia³ów budowlanych takich jak: 

tapety, worki po gipsie czy cemencie itp..
UWAGA : - opakowania kartonowe nale¿y posk³adaæ i 

powi¹zaæ, uk³adaæ obok worków.

WOREK ZIELONY
SZK£O

- szklane butelki po napojach i innych 
  produktach spo¿ywczych,
- s³oiki,
- szklane opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAMY

- szk³a sto³owego, porcelany ceramiki,
- szk³a okiennego, luster, szyb samochodowych,

- doniczek,
- szk³a ¿aroodpornego

- wszelkich ¿arówek, lamp i neonówek,
- szk³a okularowego.

UWAGA :  wrzucamy tylko SZK£O
- nie t³uczemy szk³a przed wrzuceniem do worka,

- wszystkie odpady powinny byæ czyste

Do pojemników i worków na odpady 
nie wolno wrzucaæ elektroœmieci !

WRZUCAMY WRZUCAMY

WRZUCAMY

WRZUCAMY
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SPOSÓB SEGREGACJI NA TERENIE 
GMINY MIEJSKIEJ DYNÓW

Na workach/pojemnikach wystawionych do odbioru nale¿y 
w widocznym miejscu nakleiæ otrzymany kod paskowy

WOREK SZARY
METAL

WOREK BR¥ZOWY
BIOODPADY

- puszki po napojach i konserwach
- drobny z³om ¿elazny i metale kolorowe
- kapsle z butelek,
- naczynia kuchenne np. garnki, misy
- klamki, zamki, klucze, stare narzêdzia, karnisze
- metalowe uchwyty meblowe, zawiasy,
- rury, armaturê

Odpady pochodzenia biologicznego, które podlegaj¹ 
naturalnym procesom rozk³adu, czyli biodegradacji (gniciu). 
Zaliczamy do nich przede wszystkim odpady 
kuchenne/spo¿ywcze i odpady zielone.
- np. trawa,  liscie, chwasty, resztki warzyw  i owoców 
(z wyj¹tkiem cytrusów), obierki, mokry papier i mokra 
tektura.

NIE WRZUCAMY

- sprzêtu elektronicznego
- felg, baterii, puszek po aerozolach,

- opakowañ po farbach i lakierach 
z resztkami  produktów.

UWAGA :  zgniatamy aluminiowe puszki 
przed wyrzuceniem 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE (meble i sprzêt AGD), ZU¯YTE OPONY: – takie odpady bêdzie mo¿na oddaæ bez 
dodatkowej op³aty w trakcie obwoŸnej zbiórki, która bêdzie organizowana dwa razy w roku lub przekazaæ indywidualnie 

do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
ZU¯YTY SPRZÊT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY – nale¿y oddaæ w sklepie przy zakupie nowego sprzêtu lub 
bêdzie mo¿na oddaæ bez dodatkowej op³aty w trakcie obwoŸnej zbiórki, która bêdzie organizowana dwa razy w roku lub 

przekazaæ indywidualnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
ZU¯YTE BATERIE I AKUMULATORY - zu¿yte baterie i akumulatory nale¿y oddaæ przy zakupie nowych lub przekazaæ 

indywidualnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
LEKI PRZETERMINOWANE I OPAKOWANIA PO LEKACH – NALE¯Y WRZUCAÆ DO SPECJALNYCH 

POJEMNIKÓW USTAWIONYCH w Aptece „Galena” ul. Handlowa 4, 36-065 Dynów oraz 
w Aptece "Pod Zegarem" ul. Kazimierza Wielkiego 1/3, 36-065 Dynów lub przekazaæ indywidualnie do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

NIE WRZUCAMY

- zepsutej ¿ywnosci
- owoców cytrusowych i ich resztek

- odchodów zwierzêcych

Mieszkañcy w ramach op³aty, któr¹ bêd¹ uiszczaæ za odpady komunalne, bêd¹ mogli przekazywaæ do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) odpady problemowe tj.: 

- odpady wielkogabarytowe, - zu¿yte opony, - zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, -- zu¿yte baterie i akumulatory, - 
zu¿yte œwietlówki, - opakowania po nawozach i œrodkach ochrony roœlin, - opakowania po farbach , lakierach

 i rozpuszczalnikach, opakowania po aerozolach, - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj¹ce rtêæ, - urz¹dzenia 
zawieraj¹ce freony, - inne odpady niebezpieczne, - odpady budowlane i rozbiórkowe (tylko te, które powsta³y 

w gospodarstwie domowym na skutek drobnych robót niewymagaj¹cych pozwolenia na budowê czy zg³oszenia zamiaru 
prowadzenia robót do starosty).

LOKALIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
 ul. Wuœki w Dynowie (plac przy sk³adowisku odpadów)

WRZUCAMY WRZUCAMY

Op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi nale¿y uiszczaæ bez wezwania w kasie
 Urzêdu Miejskiego w Dynowie (parter, pok. Nr 7) lub przelewem na rachunek 

bankowy Gminy Miejskiej Dynów na konto Nr 24 9093 0007 2001 0001 6535 0001 
w terminie do 15 ka¿dego miesi¹ca
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1. podejmować dalsze starania w Urzędzie Miasta Dynowa o przyznanie lokalu na siedzi-
bę Towarzystwa,

2. wydawać cyklicznie miesięcznik „Dynowinka”,

3. wydać III część pocztówek i fotografii „Dynów na starej pocztówce i fotografii”,

4.  wydać kalendarz ścienny na 2014 r. pt. „Tamten Dynów”,

5. wydać Rocznik historyczny „Dynoviana”,

6. wydać album „Dynów na starej pocztówce i fotografii”,

7.  wydać opracowanie pod roboczym tytułem „Ulice Dynowa w ujęciu historycznym”,

8. odrestaurować kapliczkę św. Jakuba przy ul. 1 Maja,

9.  przeprowadzić kwestę 1 Listopada 2013 r. celem ratowania starego cmentarza,

10. dokończyć renowację na starym cmentarzu pomników Michała Miączyńskiego, Józefa 
Zaychowskiego i rodziny Jungstów,

11. uczestniczyć w zorganizowaniu Konkurs Kolęd i Pastorałek,

12. zorganizować kolejną, III Wystawę „Dynów na starej pocztówce i fotografii”,

13. organizować  spotkania  z  ciekawymi  ludźmi, w  tym związanymi  z Dynowem np.  z dr 
J. Majką z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,

14. uczestniczyć w organizowaniu Dni Pogórza Dynowskiego – zorganizować Uliczny Tur-
niej Koszykówki,

15. uaktualnić ewidencję pomników na starym cmentarzu w Dynowie,

16. czynić dalsze starania o pozyskanie lokalu na Muzeum Regionalne,

17. założyć stronę internetową Towarzystwa,

18. zorganizować posiedzenie redakcji „Dynowinki”  z udziałem Zarządu Towarzystwa celem 
dokonania zmian organizacyjnych zmierzających do uatrakcyjnienia treści miesięcznika,

19. podjąć dyskusję i działania zmierzające do upamiętnienia pomordowanych Żydów na te-
renie Dynowa w czasie II Wojny Światowej przez hitlerowskie Niemcy.

KIERUNKI DZIAŁANIA 
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu 

Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 
w Dynowie 

na lata 2013 - 2014 
przyjęte na Walnym Zebraniu w dniu 25.06.2013 r.
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W  tym  roku mija  70  –  rocznica 
zbrodni wołyńskiej. 

W książce pt.  „Ludobójstwo doko-
nane przez nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach w województwie  lwow-
skim 1939 – 1942” wydanej we Wro-
cławiu przez Stowarzyszenie Upamięt-
nienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Na-
cjonalistów, autorzy Szczepan Siekier-
ka, Henryk Komański i Krzysztof Bul-
zacki, piszą:

„Wiosną 1940 roku władze sowiec-
kie, tworząc tzw. pas graniczny, prze-
siedliły  (ze wsi Bartkówka – dopisek 
mój)  180  polskich  rodzin  na Wołyń 
do wsi Mydzk Wielki, gmina Stydyń, 
w powiecie kostopolskim.

9 czerwca 1943 roku, podczas na-
padów band UPA, zagrody, w których 
mieszkali przesiedleńcy, zostały ogra-
bione i spalone, a 25 mieszkańców zo-
stało  zamordowanych. Część  zdołała 
zbiec i dzięki temu ocalała, ale więk-
szość z nich Niemcy zabrali na roboty 

W 70-rocznicę zbrodni wołyńskiej
do Niemiec. Część schroniła się w Hu-
cie Stepańskiej. Z mieszkańców Bart-
kówki zostali w Mydzku Wielkim za-
mordowani:

1. Bujdasz Bronisław,
2. Bujdasz... żona Bronisława     
3. Duć Władysław,                      
4. Duć Józefa, żona w/w             
5. Duć Maria                               
6. Duć Zofia, córki w/w              
7. Hadam Andrzej,                      
8. Hadam Aniela, żona w/w        
9. Hadam Daniel,                        
10. Hadam Michał, synowie w/w
11. Hadam Tomasz, 65 lat          
12. Hadam Rozalia, 55 lat, rodzice An-
drzeja    
13. Hadam Władysław, 33 lata,
14. Hadam Bronisław, 31 lat
15. Hadam Julia, 23 lata
16. Hadam Kazimierz, 18 lat
17. Hadam Ludwik, 16 lat
18. Rebizak Michał, 60 lat
19. Rebizak Ludwik, 25 lat
20. Rebizak Stanisław, 22 lata

21. Rebizak Władysław, 19 lat
22. Zawiślański Andrzej, 40 lat
23. Zawiślańska Zuzanna, 16 lat
24. Zybacki Władysław, 30 lat
25. Zybacki Stanisław, 24 lata

Podczas napadu na Hutę Stepań-
ską w lipcu 1943 roku zostali zamor-
dowani przez UPA kolejni mieszkań-
cy Bartkówki:         

26. Rebizak Jan, 50 lat             
27. Rebizak Stanisława, 48 lat                 
28. Rebizak Antoni, 22 lata                   
29. Rebizak Zofia, 18 lat
30. Rebizak Maria, 14 lat
31. Rebizak Genowefa, 10 lat
32. Rebizak Karola, 6 lat       
33. Rebizak Gustaw, 3 lata”

Fragment  książki  przytaczam 
w  hołdzie  ofiarom  ludobójstwa 
a  wszystkim  Polakom  ku  pamięci 
i przestrodze.

Andrzej Stankiewicz

DNI GMINY NOZDRZEC

7  lipca  na  stadionie w  Izdebkach  odbyło  się  Święto 
Gminy Nozdrzec, którego organizatorami byli Wójt Gmi-
ny Nozdrzec oraz Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu.

Impreza rozpoczęła się koncertem kapeli ludowej „Wa-
rzanie” z Wary, która wiązanką przyśpiewek zachęciła 
uczestników do  zabawy. Następnie barwnie  zaprezento-
wał się zespół tańca ludowego działający przy Szko-
le Podstawowej Nr 4 w Izdebkach.

Pogoda sprzyjała, uczestników za-
bawy było coraz więcej, zwłaszcza gdy 
swoje taneczne umiejętności zaprezen-
towały dziewczęta z zespołu DIA-
MENT z Chmielowa. Kolejną atrak-
cją był pokaz sztuki walki zaprezento-
wany przez członków Brzozowskie-

go Klubu Sportowego Ju-Jitsu.

Po występach Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala 
powitał wszystkich uczestników święta oraz Gości: Mar-
ka Rząsę – Posła na Sejm RP, ks. bryg. dr Jana Krynic-
kiego - Kapelana Krajowego Strażaków, Janusza Dragu-
łę – Wicestarostę Brzozowskiego, mł. bryg. Marka Ziobro 
- Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej, płk. Andrzeja Siwca – Komendanta Placówki 
Straży Granicznej w Sanoku, Marka Owsianego - Wice-
dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR 
oraz gości ze Słowacji, na czele ze Starostą Bystrego - Ľu-
bomírem Hreha.

Michał Rzeszutek – Wzorcownia Projektowanie Wy-
darzeń Rzeszów – organizator zawodów longboardowych 
„Izdebki Camp 2013”, ogłosił wyniki zawodów przeprowa-
dzonych w dniach 6 i 7 lipca na izdebskich serpentynach. 
Były one największą w kraju imprezą tego typu. Oprócz 
nagród od organizatorów zawodów, zdobywca I miejsca - 
Hubert Chrzanowski oraz najlepsza w kategorii dziew-
cząt - Klaudia Braciszewicz otrzymali puchary ufundo-
wane przez Wójta Gminy Nozdrzec.

Ważnym punktem obchodów Święta Gminy jest wręczenie 
statuetki „Zasłużony dla Gminy Nozdrzec”. W tym roku Ka-
pituła przyznała ten zaszczytny tytuł Zdzisławowi Sosze - 
Prezesowi Zakładu Eksploatacji Kruszywa i Wyrobów Beto-



Nr  8/215 DYNOWINKA 9

niarskich w Nozdrzcu, który od wielu lat wspiera rzeczowo  
i finansowo zarówno osoby prywatne, jak i stowarzyszenia 
i instytucje działające na terenie gminy. Nagrodę finanso-
wą związaną z tytułem pan Socha zadeklarował przeka-
zać Ludowemu Klubowi Sportowemu „San” w Nozdrzcu.

Tradycją  gminnego  święta  jest  to,  że  koła  gospodyń 
wiejskich  biorą  udział w  konkursie  na  najlepszą  potra-
wę, zapewniając ucztę dla podniebienia wielu smakoszom.

W kobiecym boju o „Lipową Warzochę” (tegoroczną wy-
konał Józef Drewniak z Futomy) zwyciężyło Stowarzy-
szenie Kobiet Wiejskich w Rudawcu, przygotowując 
doskonały „piernik babuni”.

Przy  okazji  konkursu  kulinarnego  po  raz  pierw-
szy  mogły  zaprezentować  się  panie  z  Koła  Gospo-
dyń  Wiejskich  w  Hucie  Poręby.  Ich  przewodniczą-
ca Ewa Toczek  powiedziała,  że  Koło  reaktywowało 
się  po wielu  latach  po  to,  aby  szerzyć  tradycję  i  kultu-
rę  swojej miejscowości,  a  przy  tym  czynnie  brać  udział  
w życiu całej gminnej społeczności.

Po ogłoszeniu wyników konkursów wystąpił zespół tań-
ca ludowego „Izdebczanka”, działający przy Gimnazjum 
nr 1 w Izdebkach. Zasłużone brawa zebrał „Bystrančan” 
- zespół folklorystyczny ze Słowacji. Licznie zgromadzonej 
publiczności podobała się również grupa V.I.P., a gwiazdą 
wieczoru był zakopiański zespół „Krywań”. Po koncertach 
odbyła się zabawa taneczna z zespołem „Boskie Torsy”.

Impreza okazała się sukcesem. Atrakcji nie brakowa-
ło, a zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Do zoba-
czenia za rok, na kolejnym gminnym święcie.

Michał Zięzio
fot. UG Nozdrzec

Co słychać w Środowiskowym Domu samopomocy 
im. Anny w Izdebkach?.....

SPARTAKIADA SPORTOWA 
ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW 

SAMOPOMOCY WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO.

Kilkaset osób reprezentujących środowiskowe domy sa-
mopomocy z terenu naszego województwa spotkało się 19 
czerwca w Pruchniku.

Okazją ku temu była XV Spartakiada Sportowa Środo-
wiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpac-
kiego. Pięciu podopiecznych reprezentujących Środowisko-
wy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach wzięło udział 
w zmaganiach sportowych. Tegorocznym organizatorem za-
wodów był ŚDS w Pruchniku

Cała uroczystość składała się z dwóch części. Pierwsza 
rozpoczęła  się  przemarszem  z Rynku miasta  na  stadion 
sportowy, który był miejscem rozgrywek. Następnie zespół 
CKSiT Equale,  uczniowie Gimnazjum w Pruchniku  oraz 
podopieczni ŚDS w Pruchniku przedstawili występy arty-
styczne, które zyskały uznanie wśród publiczności. Kolejnym 
punktem było odśpiewanie Hymnu Państwowego, wspólna 
modlitwa oraz zapalenie znicza olimpijskiego przez Rafa-
ła Wilka – byłego polskiego żużlowca, trenera żużlowego, 
dwukrotnego mistrza paraolimpijskiego z Londynu (2012) 
w handbike’u; kawalera Orderu Odrodzenia Polski.

Druga część Spartakiady to zawody sportowe, w których 
rywalizowali uczestnicy z 60 ŚDS. Nasi podopieczni walczy-
li w następujących konkurencjach:

- rzut piłką lekarską
-skok w dal
-strzały i rzuty do celu
-slalom z piłką pomiędzy pachołkami.
Wspólne  zawody  zakończyły  się  dla  nas  pomyślnie. 

Po dwukrotnej dogrywce Jarosław Majda zajął II miejsce 



Nr  8/215DYNOWINKA10

w strzałach na bramkę. W dogrywce walczyła również w rzu-
tach na bramkę Zuzanna Karnas, ale nie udało się zacho-
wać medalowego podium.

Po  zakończonych  rozgrywkach  otrzymaliśmy  puchar, 
medal dla zwycięscy, dyplom oraz upominki rzeczowe dla 
wszystkich zawodników.

Uwieńczeniem zmagań była wspólna zabawa połączo-
na z grillowaniem.

NAJMŁODSI Z WIZYTĄ ŚDS.

W dniu 24 czerwca w ŚDS im. Anny w Izdebkach mia-
ło miejsce spotkanie integracyjne z udziałem uczniów klas 
I i II ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Izdebkach im. Św. Ja-
dwigi Królowej Polski.

Okazją ku temu był niedawno obchodzony Dzień Dziecka. 
Dla zaproszonych Gości zostały zorganizowane warsztaty 
podczas których można było samodzielnie wykonać drobne 
prace z zakresu ceramiki i rękodzieła artystycznego. Dodat-
kowo dzieci otrzymały słodkie upominki, które zostały ufun-
dowane przez Bank Spółdzielczy w Nozdrzcu. Pracownia ku-
linarna przygotowała dla wszystkich grillowane kiełbaski.

Dzieci w ramach podziękowania zaśpiewały piękne pio-
senki, które nasi uczestnicy nagrodzili głośnymi brawami.

Coroczne spotkania z okazji Dnia Dziecka przynoszą wie-
le radości, wzruszeń i uśmiechu zarówno organizatorom, jak 
i zaproszonym gościom.

SOBÓTKA.
Niezwykłą moc ma czas graniczny, czas przełomu. Za 

taki  już w  starożytnej Grecji  uważano moment  letniego 
przesilenia słońca.

W Polsce Noc Świętojańska, obchodzona z 23 na 24 czerw-
ca była świętem jedności, połączenia ognia i wody, słońca 
i księżyca, mężczyzny i kobiety, urodzaju i płodności, miłości  
i radości, pełnym magii i wróżb. Przeprowadzane w jej trakcie 
zwyczaje i obrzędy słowiańskie miały zapewnić świętującym 
zdrowie i urodzaj. W czasie tej magicznej nocy rozpalano ogniska,  
w których palono zioła. W trakcie zabaw odbywały się róż-
nego rodzaju wróżby i tańce. Dziewczęta puszczały w nur-
ty rzek wianki z zapalonymi świecami. Jeśli wianek został 
wyłowiony przez kawalera, oznaczało to jej szybkie zamąż-
pójście. Jeśli płynął, dziewczyna wyjdzie za mąż, ale nie-
prędko. Jeśli zaś płonął, utonął lub zaplątał się w sitowiu, 
prawdopodobnie zostanie ona starą panną.

Z  biegiem  lat  uległ  zmianie  charakter  tych  ob-
rzędów.  Dziś  możemy  jedynie  pielęgnować  pamięć  
o  dawnych  tradycjach  i  chociaż  częściowo podtrzymywać 
zwyczaj palenia sobótki.

Właśnie  z  tej  okazji  w  dniu  2  lipca  została  zor-
ganizowana  zabawa,  do  udziału  w  której  zaprosili-
śmy  podopiecznych wraz  z  opiekunami  z  zaprzyjaźnio-
nych  placówek  –  Środowiskowego Domu  Samopomocy  
w Dynowie i Wolicy.

Oprócz zabawy tanecznej połączonej z grillowaniem za-
dbaliśmy, aby żadnej z uczestniczek tego spotkania nie za-
brakło wianka plecionego z polnych kwiatów, który wywró-
żyłby jej powodzenie w miłości. Uwieńczeniem sobótki było 
puszczenie wianków do pobliskiego stawu, które odpłynęły 
wraz z wszystkimi życzeniami. Kto wie, może życzenia się 
spełniły… http://sdsizdebki.pl

UROCZYSTOŚCI 
JUBILEUSZOWE 40 - lecia 
ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 
i 30 ROKU PROBOSTWA 
W PARAFII w WESOŁEJ

 ks. Proboszcza Franciszka Urbana 

W niedziele 23 czerwca w kościele parafialnym w Weso-
łej odbyły się Uroczystości Jubileuszowe 40 - lecia święceń 
kapłańskich i 30. roku probostwa w parafii ks. Proboszcza 
Franciszka Urbana. 

Na uroczystą mszę świętą dziękczynną wraz z rodziną 
i parafianami przybyły Poczty Sztandarowe Zespołu Szkół im. 
Józefa Piłsudskiego oraz OSP Wesoła. Uroczystość uświet-
nili również w mundurach galowych – strażacy, w strojach 
regionalnych - przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz delegacja dzieci I - Komunijnych. Mszę świętą pod prze-
wodnictwem Jubilata koncelebrowali księża rodacy, księża  
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z Dekanatu Dynowskiego z ks. Dziekanem na czele, a tak-
że kapłani zaprzyjaźnieni z ks. Franciszkiem. 

Schola parafialna wraz z KSM pięknie odśpiewała psalm 
responsoryjny a homilię wygłosił ks. B. Pilek, z którym Do-
stojny Jubilat od lat prowadzi rekolekcje i misje.

Po  uroczystej  koncelebrze  życzenia  złożyły  Jubila-
towi:  dzieci,  schola  i  ministranci,  KSM,  KGW,  OSP, 
Kręgi  Domowego  Kościoła  oraz  sołtys,  który  od  ca-
łej  parafii  ofiarował  ks.  Franciszkowi  pamiątkowy  gra-
wer.  Swoje  życzenia  złożyli  również  księża:  ks.  Dzie-
kan  Stanisław  Janusz,  ks.  Teodor Marut  -  Proboszcz  
z Brzózy Stadnickiej ( rodzinnej miejscowości ks. Francisz-
ka), oraz w imieniu rodziny - siostra zakonna (rodzona sio-
stra ks. Franciszka).

Msza święta dziękczynna zakończyła się uroczystym bło-
gosławieństwem oraz odśpiewanym hymnem Ciebie Boga 
wysławiamy.

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi 
Franciszkowi z okazji 40 – lecia posługi 
kapłańskiej i 30. roku probostwa w parafii 
Wesoła dziękując dziś Panu Bogu za Twoją 
obecność wśród nas, za wszelkie dobro, któ-
re stało się naszym udziałem, za serce, czas, 
siły i talenty, którymi służysz ludziom, ży-
czymy nieustającego wstawiennictwa Nie-
pokalanej, długiego życia w zdrowiu, oraz 
obfitych owoców na drodze, którą sam Pan 
Bóg Ci wyznaczył. Szczęść Boże!

Parafianie z Wesołej
http://gazetkaweselska.blogspot.com/

Księdzu Proboszczowi  serdeczne  życze-
nia zdrowia i wielu lat dalszej posługi ka-
płańskiej życzą Redaktorzy z Działu Gmi-
na Nozdrzec.

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE 
W ZAKRESIE DZIAŁAŃ 

PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ 
RATOWNICTWA NA WODACH 
dla strażaków z jednostek OSP 

włączonych do KSRG.

30 czerwca na rzece San w Krzemiennej odbyło się szko-
lenie strażackie w którym uczestniczyło po dwóch druhów 
z OSP w Wesołej, Nozdrzcu i Izdebkach.

Poniżej  prezentujemy  zdjęcia  z  jego  przebiegu  autor-
stwa Marty Boboli.
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Od 1 lipca 2013 roku 
weszły w życie zmiany w sposobie 

gospodarowania odpadami

Usługi związane z odbiorem i wywozem odpadów komu-
nalnych  z Gminy Nozdrzec  świadczyć  będzie  firma PHU 
„EKOMAX”z Jasła, wyłoniona w drodze przetargu. Usłu-
godawca dostarczy do sołtysów worki o poj. 120 litrów na 
odpady w następujących ilościach i kolorach:
•  6 worków koloru żółtego na osobę/rok „tworzywa sztucz-

ne” 
•  2 worki koloru niebieskiego na osobę/rok „papier”
•  6worków koloru zielonego na osobę/rok „szkło”
•  1worek koloru szarego na osobę/rok „metale”
•  1worek koloru brązowego na osobę/rok „odpady biode-

gradowalne”
•  2 worki koloru czarnego na osobę/rok „odpady niese-

gregowane”.
Właściciel nieruchomości nie poniesie kosztów związa-

nych z zaopatrzeniem swojego gospodarstwa w worki(pakiet 
podstawowy podany wyżej). Wykonawca dostarczy właści-
cielom nieruchomości ulotkę zawierającą informację o no-
wym systemie gospodarowania odpadami, zwłaszcza o spo-
sobie segregacji odpadów na poszczególne frakcje odpadów 
oraz harmonogram wywozu odpadów.

Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania czytni-
ka kodów kreskowych i dokonywania odczytów podczas od-
bioru odpadów celem kontroli rzetelności segregacji odpa-
dów przez właścicieli nieruchomości. Numer identyfikacyj-
ny (kod kreskowy) nada Gmina. Odbierający odpady zareje-
struje ilość worków odebranych z danej nieruchomości z po-
działem na frakcje odpadów i sporządzi raport z przejazdu, 

który następnie przekaże organowi Gminy.
Przypominamy, że właściciel nieruchomości był obowią-

zany złożyć do Urzędu Gminy (pokój 18 lub u sołtysa wsi) 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w terminie do 30 marca 2013 roku. Druk 
deklaracji jest nadal dostępny na stronie internetowej Gmi-
ny Nozdrzec,  u  sołtysa  oraz w Urzędzie Gminy.  Zgodnie 
z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nie w  razie  niezłożenia  deklaracji  o wysokości  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnio-
nych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, or-
gan Gminy będzie zmuszony w drodze decyzji, naliczyć wy-
sokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. Właściciel nieru-
chomości zobowiązany jest udokumentować różnicę wyni-
kającą między  liczbą  osób  zameldowanych,  a  liczbą  osób 
zamieszkałych. W związku z Uchwałą Rady Gminy w Noz-
drzcu Nr XXI/226/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia opłat zgod-
nych ze stawkami: 

-od osób deklarujących selektywne (segregowane) 
zbieranie odpadów: 6 zł od osoby miesięcznie,

-od osób deklarujących nieselektywne (zmiesza-
ne) zbieranie odpadów: 12 zł od osoby miesięcznie.

  Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, obejmującą okres od 1 lipca 2013 roku do 30 
września 2013 r., należy uiścić w terminie do 15 września 
2013 roku.

Opłatę kwartalną należy wpłacać na rachunek ban-
kowy: Urzędu Gminy nr: 

48909310172004040023100026, w  kasie  urzędu  lub 
u sołtysa wsi.

Informacje dodatkowe pod nr tel. 13 43 98020 w. 23
     E. Gierula

ZAPRASZAMY do... Gminnego Centrum Informacji w Nozdrzcu 
36-245 Nozdrzec, tel. (013) 43-98-003 

Siedziba w Domu Strażaka w Nozdrzcu
Czynne: poniedziałek - piątek, od 8.00 do 18.00

Usługi:
-Bezpłatny dostęp do Internetu, przepisywanie dokumentów, kserowanie.

Miesiąc
Wesoła- Ujazdy, Ryta Górka, 

Hłudno, Izdebki
/dzień/

Nozdrzec, Siedliska, Huta Poręby, 
Wołodź, Wara

/dzień/
lipiec 10, 24 17, 31

sierpień 7, 21 14, 28
wrzesień 4, 18 11, 25

październik 2, 16, 30 9, 23
listopad 13, 27 6, 20
grudzień 11, 30 4, 18

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Nozdrzec w 2013 roku.

Uwaga Konkurs!!

Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Gminie Nozdrzec. Wystarczy tyl-
ko prawidłowo udzielić odpowiedzi na pytanie:

„Jaki zespół muzyczny był tegoroczną Gwiazdą Dni Gminy Nozdrzec?”

Na odpowiedzi czekam do 15 września 2013r. pod adresem e-mail: spacerkiempogminie@interia.pl

Naprawdę warto udzielić poprawnej odpowiedzi - na pierwszego jej autora czeka bardzo atrakcyjna nagroda książ-
kowa.

Laureatką konkursu z numeru czerwiec/lipiec 2013 jest Pani Krystyna Pudysz z Dynowa. Dziękujemy za wzię-
cie udziału w konkursie i serdecznie gratulujemy.

Całość opracował Michał Zięzio
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Leśnictwo jest bardzo szeroką dziedziną nauki, obejmu-
je wiedzę zarówno przyrodniczą, jak i techniczną. Cóż ta-
kiego robi leśnik? Zobaczcie sami...

Nadleśnictwo Dynów
to mozaika lasów i pól rozpięta malowniczo na łagod-

nych wzgórzach Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego. Nie 
są to jednak łatwo dostępne tereny – niewysokie wzniesie-
nia są poprzecinane licznymi jarami i potokami, które two-
rzą wprawdzie urokliwe zakątki, ale nie ułatwiają codzien-
nej pracy.

Wczoraj pola dziś las: 
Niemal 40% lasów Nadleśnictwa to lasy na tzw. gruntach 

porolnych. W przeważającej większości rośnie tam sosna. 
To  gatunek  o  bardzo 
małych wymaganiach 
ekologicznych,samo-
czynnie  zarastający 
nieużytki. W  latach 
powojennych, w trak-
cie zalesiania na dużą 
skalę  opuszczonych 
gruntów  rolnych,  le-
śnicy  sadzili  głównie 
sosnę. Dziś  ta  blisko 
70-latka nadaje się do 
wyrębu. I choć jakość 
takiego  drewna  jest 
niska,sosna na grun-
tach porolnych dosko-
nale spełniła swe za-
danie – przekształce-
nia pola w las.

Kształtujemy las od nasiona po dorosłe drzewa. 
Dzięki dokonywaniu zbioru nasion tylko z dorodnych i zdro-
wych drzew jesteśmy pewni, że hodowane w szkółkach le-
śnyc  sadzonki mają najlepsze  cechy  genetyczne. Poprzez 
pielęgnację  i nawożenie uzyskujemy dobrej  jakości mate-
riał sadzeniowy – nowe pokolenie lasu.

Odnowienie lasu to niesłychanie ważne zadanie 
dla leśników. Na powierzchniach leśnych, na których wy-
cięte zostały drzewa należy posadzić nowy las. Zabieg ten 
poprzedza przygotowanie gleby leśnej – usunięcie z niej ro-

ślinności,  przekopanie  i  spulchnienie. Tak przygotowana 
gleba jest napowietrzona, lepiej magazynuje wodę. To pod-
stawa warunkująca dobry wzrost nowo posadzonych drze-
wek. Rok w rok, wiosną, sadzimy około sześćdziesięciu hek-
tarów nowego pokolenia lasu.

Uprawa i młodnik to kolejne etapy życia drzewo-
stanu, czyli zbiorowiska drzew rosnących na danym terenie. 
Zarówno jeden jak i drugi etap są przedmiotem szczególnej 
troski leśników. Po pierwsze pielęgnacja – usuwanie chwa-
stów, niepożądanych gatunków drzew czy krzewów. Jodło-
wa lub bukowa uprawa zarośnięta przez brzozy, graby czy 
krzewy leszczyny słabo przyrasta. Mniej pożądane gatun-
ki usuwa się w czasie zabiegów zwanych czyszczeniami. Po 
drugie – ochrona m.in. przed zwierzyną płową (sarny, je-

Leśnictwo wiedza i pasja
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lenie), dla której pędy drzew są smacznymi kąskami. No-
toryczne obgryzanie drzew powoduje ich deformację, a cza-
sem nawet obumieranie.

Grodzenia upraw to jeden ze sposobów zabez-
pieczania sadzonek przed zgryzaniem przez zwierzynę pło-
wą – sarny i jelenie. Z uwagi na koszty grodzenia stosuje-
my tylko dla bardzo cennych gatunków – dębu i jawora.

Ochrona lasu przed zwierzyną  jest naj-
ważniejszą działalnością z zakresu ochrony lasu. Uprawy 
jodłowe są chronione przed zgryzaniem za pomocą środków 
chemicznych, którymi smarujemy pędy szczytowe młodych 
drzewek. Nie jest to jednak trucizna dla zwierzyny, a pre-
parat  powodujący,  że  dotychczasowa przekąska  staje  się 
niesmaczna. Rokrocznie zabezpieczamy około trzystu hek-
tarów upraw jodłowych. 

Czy pozyskanie drewna jest ważne? Jak najbardziej – 
wycinka jest bowiem pierwszym etapem odnowienia lasu 
– wprowadzenia do niego nowego pokolenia.

Wybór drzew do ścinki zależy przede wszyst-
kim od potrzeb lasu. Leśnik zawsze zadaje sobie pytanie „co 
chcę w tym miejscu osiągnąć przez wycinkę drzew?” Wie-
dząc po co ścinamy, od razu znamy sposób przeprowadzenia 
tego zabiegu. Na wszystkie te pytania odpowiadamy sobie 
podczas szacunków brakarskich – kiedy wyznaczamy kon-
kretne drzewa do wycięcia. Wtedy również mierzymy drze-
wa – ich grubość i wysokość oraz wstępnie określamy ich 
jakość. Te informacje pozwolą nam określić masę drewna 
(wyrażoną w tzw. kubikach, czyli metrach sześciennych), 
jaka zostanie pozyskana w konkretnych miejscach. Drzewa 
wyznaczone do ścinki zawsze zaznaczamy w sposób trwały 
– najczęściej farbą jaskrawego koloru. Dzięki temu pilarze 
ścinający drzewa nie mają wątpliwości co należy pozyskać.

Ścinka drzew w lesie wymaga dużo umiejęt-
ności i doświadczenia. To bardzo niebezpieczne zajęcie. Na 
powierzchnię, gdzie są ścinane drzewa nie ma wstępu nikt 
oprócz pilarzy oraz służb leśnych. Informują o tym tabli-
ce rozmieszczone na drogach prowadzących w te miejsca.

Po ścięciu drzewa następuje jego okrzesanie – czyli po-
zbawienie gałęzi oraz odcięcie wierzchołka. W tym momen-
cie mamy do czynienia nie z drzewem, ale już z drewnem. 
Jeszcze na powierzchni zrębowej, czyli w miejscu ścinki, le-
śnicy dokonują odbiórki drewna, czyli jego pomiaru, okre-
ślenia miąższości  (inaczej  objętości)  i  klasy  jakości. Nie-
odzowną częścią odbiórki drewna jest nabicie na nim nu-
meru i cechy – będących jednocześnie znakiem legalności 
jego pozyskania. 

Zrywka drewna po ścince to transport z miej-
sca  pozyskania,  czyli  powierzchni  zrębowej,  do miejsca, 
gdzie może być zmagazynowane oraz wywiezione na tzw. 
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Wywóz drewna z lasu. Składy drewna są zlo-
kalizowane przy drogach wywozowych, czyli takich, po któ-
rych mogą się poruszać samochody przeznaczone do trans-
portowania drewna.

Legalność zakupu i wywozu drewna potwierdza doku-
ment wydany przez leśnika – kwit wywozowy lub asygnata.

Drewno to surowiec niezwykły. Jego wła-
ściwości wytrzymałościowe, energetyczne, estetyczne spra-
wiły, że od tysięcy lat wykorzystujemy go na niezliczone spo-
soby – od opału, przez budownictwo, przemysł papierniczy, 
po rzeźbę i instrumenty muzyczne. Wielką zaletą drewna 
jest fakt, że jest wytwarzane w sposób naturalny: ze świa-
tła, wody, powietrza, składników mineralnych oraz stosun-
kowo krótki czas jego odnawialności. W lasach, w których 
gospodaruje się w sposób rozsądny i planowy nigdy nie za-
braknie drewna.

Współpraca w lesie jest bardzo istotna. Nasza 
praca nie byłaby możliwa bez ludzi, dla których las jest źró-

skład drewna. Zrywka odbywa się specjalnie do tego celu 
przeznaczonymi ciągnikami po drogach zwanych szlakami 
zrywkowymi. Rodzaj drewna determinuje sposób jego zryw-
ki. Drewno tartaczne, wielkowymiarowe najczęściej jest cią-
gnięte za pojazdem, drewno średniowymiarowe, krótkie jest 
ładowane na przyczepę i zwożone na skład. W warunkach 
pogórza zrywka jest trudnym procesem, zależnym w dużej 
mierze od warunków pogodowych. 

Skład drewna –  to miejsce w  lesie  lub na  jego 
obrzeżach, gdzie można swobodnie magazynować większe 
ilości drewna. To także miejsce odbioru surowca przez kon-
trahentów – firmy drzewne czy osoby prywatne.
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dłem dochodów i utrzymania – pracowników firm leśnych, ludzi, którzy 
dzięki swoim umiejętnościom starannie i profesjonalnie wykonują zleco-
ne przez nas prace. To dzięki ich zaangażowaniu nasze koncepcje nabie-
rają konkretnych kształtów – wyciętych drzew, odnowionego lasu. Wspól-
nie tworzymy obraz polskiego leśnictwa – powód do dumy nas wszystkich.

Tekst: Małgorzata Kaczorowska, Adam Tarabuła, 
Nadleśnictwo Dynów

Zdjęcia: Tomasz Dębiec, Wydawnictwo Quercus

Tekst jest skróconą wersją folderu Nadle-
śnictwa Dynów, który dostępny jest na stro-
nie internetowej Nadleśnictwa po adresem:

www.dynow.krosno.lasy.gov.pl

Folder  jest  też  dostępny,  bezpłatnie, 
w pięknym papierowym wydaniu w Nadle-
śnictwie Dynów. Zapraszamy!

Pozdrawiam Cię, Drogi Czytelniku, niekoniecznie gorąco 
ze względu na sierpniowe upały i spieszę donieść, że urucha-
miamy w Dynowince nową rubrykę pod hasłem Redaktorskie 
doniesienia z krótkim komentarzem. Donosiłem już niegdyś 
w ramach tzw. Pegazika o wydarzeniach kulturalnych. Teraz 
chciałem jeszcze dopowiedzieć to i owo. Działał będę sponta-
nicznie i bez tygodniowego przygotowania, a więc oswój się, 
Czytelniku, z tym, że informacje będą pobieżne niejako z za-
łożenia, a komentarz może i czasami kąśliwy, ale zawsze wy-
pływający z troski o naszą małą ojczyznę. No, to zaczynamy.

Jubileusz De-novo
Już po raz dziesiąty w Dynowie odbyło się niezwykłe wi-

dowisko plenerowe. Prezeska Stowarzyszenia De-novo Magda 
Miklasz, postanowiła wrócić do korzeni i ponownie zrealizować 
Sen nocy letniej Williama Szekspira, od którego zaczynała swo-
je teatralne czary w naszym miasteczku. Efekt był jak zwykle 
imponujący, frekwencja rekordowa, owacje na stojąco – gratu-
lacjom nie było końca. Były dyplomy i przemówienia w wyko-
naniu władz, brakło w nich jednak informacji o sukcesach re-
żyserki, absolwentki Wydziału Reżyserii Dramatu Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, 
które naprawdę są już imponujące. Nie przez przypadek o re-
alizacji jej projektu niejednokrotnie informowała w tym roku 
radiowa Trójka i ogólnopolska telewizja, nie mówiąc już o ob-
szernych relacjach mediów lokalnych. Za cenę bukietu kwia-
tów i kosza słodyczy władze zyskały bezcenną promocję, któ-
ra nie zasłużyła sobie jednak ani na konkretne wsparcie ma-
terialne, ani nawet na porządne przygotowanie merytorycz-
ne z zakresu dotychczasowej działalności Stowarzyszenia. Ho-
norowaną Magdę Miklasz – znaną już przecież w Polsce re-
żyserkę – potraktowano prawie jak debiutantkę,  nie mówiąc 
już o zupełnym pominięciu zasług i osiągnięć drugiego fila-
ru De-novo – scenografki Ewy Woźniak. Niezręczną atmosfe-
rę złagodziły nieocenione „denovskie” dzieci z autorską, pro-
sto z serca płynącą okolicznościową piosenką. To one sprawi-
ły, że w oku zasłużonej reżyserki pojawiła się łza wzruszenia.

„Wielkie uroczystości dynowskiego GS-u”
Kiedy zaczynała się polska transformacja mogłoby się zda-

wać, że dynowski GS nie poradzi sobie w nowych, wolnorynko-
wych realiach. Tymczasem poradził sobie świetnie i doczekał 
pięknego jubileuszu 65-lecia. Uroczystości odbyły się pod ko-
niec lipca. Były dyplomy, nagrody, odznaczenia i pyszna zaba-
wa do rana. O szczegółach poinformujemy Państwa w specjal-
nej wkładce dołączonej do wrześniowego numeru „Dynowinki”.

Co dalej z „Dynowinką”?
Owszem, dwudziestolecie  się udało, ale uatrakcyjnienie 

„Dynowinki” niestety nie! Już grubo ponad rok temu odbyło 
się zebranie zaprotokołowane przez naszą koleżankę Zuzan-

nę, na którym ustaliliśmy m.in., że zdjęcia będą większe i wy-
raźne, że pojawią się wywiady i rubryka „Ogłoszenia drobne” 
i że wrócimy do wierszyków satyrycznych komentujących pol-
ską rzeczywistość.

Krytykę społeczności dynowskiej i kolegów z Towarzystwa 
biorę po sportowemu „na klatę” donosząc, że zebranie napraw-
cze „Dynowinki” odbędzie się w połowie sierpnia. O jego wyni-
kach nie omieszkam Państwa powiadomić.

Rozwój turystyki na Dynowszczyźnie – 
puste hasło…?

Nie ma ciągle zrozumienia dla faktu, ze nie da się wypro-
mować Dynowa, Nozdrzca czy Dubiecka z osobna, ale trzeba 
stworzyć i wypromować krainę turystyczną, tak jak stało się 
np. w przypadku Bieszczadów czy Roztocza! Można by było 
nadać jej utrwalona już przecie nazwę Kraina Błękitnego Sanu. 
Póki co w tym sezonie tiry dalej zajeżdżają Dynów, rynek jest 
rozkopany, nie stworzono zwartej oferty kulturalnej dla tury-
sty, która objęłaby cały rejon, informacji turystycznej praktycz-
nie nie ma, nie mówiąc już o produkcie turystycznym (zorga-
nizowane zwiedzanie regionu z przewodnikiem, przejażdżki 
bryczką, rikszą, loty motolotnią, spływy kajakowe, rajdy pie-
sze, rowerowe czy konne, degustacja jadła regionalnego itp.)

Pamiętamy o dynowskich sportowcach
W ramach „Dynowskiego Festiwalu Sportu”, który miał 

miejsce w dniach 7-14 lipca, odbył się mecz piłkarski tzw. Dru-
żyny Zasłużonych z obecną drużyną Dynovii. Były okoliczno-
ściowe dyplomy i statuetki. Teraz czas, aby przypomnieć sobie 
o byłych dynowskich siatkarkach, szczypiornistkach, biegacz-
kach i biegaczach zimowych a nawet bokserach!

Co u dynowskich maratończyków?
Łukasz Domin, Wiesław Jandziś oraz ….. Kędzierski za-

mierzają zdobyć „Koronę Maratonów Polskich” (Warszawa, Po-
znań, Kraków, Dębno). Zaczynają 15 sierpnia. Życzymy wy-
trwałości i żelaznej kondycji!

Kolejny sukces Kapeli „Tońko”
Po ostatnim sukcesie (III miejsce na przeglądzie w Prze-

myślu) kapela nie spoczęła na laurach! Na XVI Przeglądzie 
Kapel Podwórkowych i Ulicznych w Łęcznej zespół zdobył na-
grodę specjalną za piosenkę „Jarmark łęczyński” do słów pana 
Fryderyka Radonia.

Serialowa gwiazda w Dynowie
Dobromir Dymecki - Oberon (występujący w serialach „Bar-

wy szczęścia” i „Ranczo”) – rozdał najwięcej autografów i był 
najbardziej obfotografowanym spośród zawodowych aktorów 
grających w „Śnie nocy letniej”! 

NACZELNY

Redaktorskie doniesienia z krótkim komentarzem
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Rocznik maturalny  1963  –  było  nas wówczas  32  (20 
dziewczyn i 12 chłopaków) – odeszło na zawsze – 6 (1 dziew-
czyna i 5 chłopaków) – na ten jubileuszowy zjazd przybyło 
17 i CHWAŁA im za to!

 Pozwolę sobie ich wszystkich wymienić w kolejności al-
fabetycznej (czytaj: dziennikowej):

1.  Bajda Mieczysław
2.  Baran Helena
3.  Dąbrowska Stanisława
4.  Dziedzic Krystyna
5.  Kołodziej Janina
6.  Kudła Bolesław
7.  Kudła Danuta
8.  Kustra Stanisław
9.  Osypanka Kazimiera
10.  Pawłowska Zofia
11.  Rybak Julian
12.  Siry Anna
13.  Skotnicka Maria
14.  Starzak Stanisława
15.  Tylko Teresa
16.  Wróblewska Anna
17.  Wróbel Kazimiera
 Pierwsze spotkania w samo południe w sobotę 29 czerw-

ca w naszej Bazie,  jaką  był  bardzo  sympatyczny hotelik 
„Oberża” w Dynowie i pierwsze zagadki – kto jest kto, bo 
przecież niektórzy spośród nas nie widzieli się ze sobą od 
czasu matury! Było przy tej okazji sporo zadumy, przypo-
minania sobie ostatnich spotkań – często sprzed kilkudzie-
sięciu lat – a wreszcie nieskrywanej radości i łez wzrusze-
nia, że znów jesteśmy razem.

 Kiedy byliśmy  już w komplecie,  tzn. wszyscy, którzy 
potwierdzili swój udział w tym ZLOCIE (chociaż osobiście 

do ostatniej chwili liczyłem na tzw. spóźnialskich) – pierw-
sze kroki skierowaliśmy na dynowski cmentarz, do miejsca 
wiecznego spoczynku czwórki naszych ukochanych Profeso-
rów: Janiny Jurasińskiej, Mariana Zubilewicza, Jana Ku-
cabińskiego i naszego wychowawcy – Władysława Pankie-
wicza. Krótką modlitwą i chwilą zadumy uczciliśmy ich pa-
mięć – bo w naszych sercach są ONI zawsze.

Wróciły wspomnienia z tamtych odległych szkolnych lat 
– było przy tych grobach poważnie i smutno (jak w takim 
miejscu), ale było też chwilami wesoło, gdy przypomnieli-
śmy sobie różne ciekawostki o każdym z czwórki Profesorów.

Nieco dłużej zatrzymaliśmy się przy grobie prof. Janiny 
Jurasińskiej – naszej polonistki, która – jak mówił w homilii 
na jej pogrzebie w dniu 15 stycznia br. jeden z jej uczniów 
ks. Stanisław Nabywaniec – „…była wrażliwa na kulturę 
i przekonana, że o kulturze narodu świadczy kultura języ-
ka. Doskonale znała język polski i posługiwała się nim jako 
językiem szacunku dla bliźnich. Zachęcała do troski o do-
kładność, a nawet wykwintność języka…”

Kilkoro  spośród nas uczestniczyło w  tej  smutnej  uro-
czystości.

 A  potem  spacer  do  naszego hoteliku  –  przy  pięknej, 
słonecznej, czerwcowej pogodzie – obok nowej siedziby dy-
nowskiego liceum, której budowę planowano, kiedy my już 
opuszczaliśmy stare szkolne mury.

Była więc okazja do wspomnień z tamtych szkolnych, 
odległych lat – seansów filmowych w kinie „Oświata”, wy-
padów na miejscowy stadion, spacerów do zakładu fotogra-
ficznego pana Węgrzyna, a nade wszystko wielkie emocje 
budziła nasza Baza – boć to przecież budynek dawnego in-
ternatu dynowskiego LO. Oj łza się w oku kręciła tym spo-
śród nas, którzy tutaj mieszkali – a jeszcze bardziej tym, 
którzy mieszkających  tu  odwiedzali  (legalnie,  a  częściej 

Minęło PÓŁ WIEKU…

Pierwszy rząd od lewej: Julian Rybak, Stanisław Kustra, Krystyna Dziedzic, Anna Wróblewska, Kazimiera Osypanka, Helena Baran, Janina Kołodziej, Kazimiera Wróbel, Mieczysław Bajda. 
Drugi rząd od lewej: Stanisława Dąbrowska, Teresa Tylko, Maria Skotnicka, Stanisława Starzak, Bolesław Kudła, Danuta Kudła, Zofia Pawłowska. 
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mniej legalnie). 
 Wróciliśmy do naszego hotelu, gdzie 

czekał na nas obiad, przy którym dalszy 
ciąg wspomnień, opowiadań i śmiechów. 
A po nim przygotowania do wieczorno-
nocnego  biesiadowania,  ale  zanim  za-
siedliśmy do biesiadnego stołu – wspól-
nie udaliśmy się do miejscowego kościo-
ła, aby uczestniczyć w przedwieczornej 
mszy św., w trakcie której wspomina-
liśmy ustami  Stasi Dąbrowskiej  tych 
naszych kolegów, którzy odeszli na za-
wsze: Halinę Gołąb, Adama Błońskie-
go,  Zbyszka Dymczaka,  Jasia Karna-
sa, Zygmunta „Muśkę” Pytlowanego i Andrzeja Mikluszkę.

A później jeszcze jeden spacer – znaną nam sprzed lat 
drogą – do naszej ukochanej „budy”, do dzisiaj jeszcze sto-
jącej, ale w jakim opłakanym stanie – aż dziw bierze, że 
to wszystko jeszcze trzyma się kupy. Pamiątkowe, grupo-

we zdjęcie przed frontem naszej szko-
ły  było  smutną  refleksją  nad minio-
nym czasem zwłaszcza, że na tzw. za-
plecze, czyli podwórka, boiska szkolne 
nie można było wejść, bo tu już obecnie 
zabudowane prywatne posesje – a tym 
bardziej do grożącego zawaleniem bu-
dynku szkoły.

 No a ze szkoły – jak przed laty po 
lekcjach – jedni do domów, inni do in-
ternatu – spacerkiem do naszej Bazy, 
na wieczorne Polaków rozmowy. Przy 
suto  zastawionym  stole  biesiadnym 
(o  co  zadbał  gospodarz  lokalu)  był 

czas na wspomnienia z dawnych lat, przeglądanie starych 
fotografii, wspólne śpiewy przy akompaniamencie gitaro-
wym Julka Rybaka. Nie obeszło się bez tradycyjnego toa-
stu – wzniesionego „markowym” winem znanym nam z lat 
szkolnych jako „Patykiem pisane”. Atmosfera z każdą go-
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dziną stawała się coraz bardziej radosna, a swoje apogeum 
osiągnęła około północy, kiedy to zostałem wywołany do ta-
blicy, aby odczytać „Taką sobie balladę” – śmiechu przy tym, 
mało powiedziane, powszechnego rechotu było co niemiara.

Było więc pięknie  i nastrojowo, ale  czas nieubłaganie 

upływał i niektórzy spośród nas ubywali późną nocą uda-
jąc się do rodzinnych domów – a ci, którzy zostali na noc-
leg, długo jeszcze rozprawiali o dawnych i obecnych czasach, 
bądź też dotleniali się spacerując po dynowskich zaułkach.

 Późnym niedzielnym rankiem jeszcze wspólne śniada-
nie, a potem to, co przychodzi tak ciężko – rozstanie, ale 
z zapowiedzią, że spotkamy się już za rok z okazji 75-lecia 
powstania naszego Liceum.

 Kończę, bo mi smutno, że to długo oczekiwane spotka-
nie jest już przeszłością, ale świadomość, iż z każdym dniem 
do następnego jest coraz bliżej – dodaje otuchy i pozwala 
z optymizmem patrzeć w przyszłość.

 Serdecznie dziękuję wszystkim za to spotkanie i wspa-
niałą atmosferę, w jakiej się ono odbywało.

 Szczególne podziękowania dla Kazi Osypanki, w któ-
rej rękach skupiały się wszystkie nitki organizacyjne na-
szego zjazdu. 

 Dziękuję również – w imieniu wszystkich uczestników 
zjazdu – właścicielowi „Oberży” Zdzisławowi Pończosze za 
prawdziwie staropolską gościnność i wręcz domową atmos-
ferę, jaką odczuwaliśmy na każdym kroku.

Mieczysław Bajda

W miejscu,  o którym na  lekcji  geografii  słyszał  każdy 
uczeń, dla upamiętnienia tragedii, która mimo upływu lat 
wywołuje ból w sercu każdego Polaka, stanął pomnik . Pięk-
ny i wymowny, symboliczny i czytelny nie tylko dla nas ro-
daków Generała Władysława Sikorskiego. 

W pierwszych dniach lipca, w 70- tą rocznicę śmierci Gene-
rała i jego towarzyszy, odsłonięty został na Gibraltarze- kolo-

nii angielskiej, u wrót Eu-
ropy  - monument  świad-
czący o tamtej, dotąd nie-
wyjaśnionej tragedii.

Usytuowanie  pomni-
ka w bliskim sąsiedztwie 
miejsca  na morzu,  gdzie 
w morską  otchłań  runął 
samolot, jest najlepiej wy-
branym z wszystkich moż-
liwych  na  tym  skrawku 
ziemi  strzeżonej  podczas 
II wojny  światowej  i  tak-
że obecnie przez Anglików. 

To  bardzo  ważne,  że 
monument ma dwujęzycz-
ną oprawę. Wszystkie na-
pisy, inskrypcja i informa-
cja o II wojnie światowej, 

POMNIK, KTÓRY UCZY ŚWIAT 
NASZEJ HISTORII …
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o udziale Polski i Jej Synów w walkach na wszyst-
kich frontach Europy wykonane zostały na czarnym 
marmurze po polsku i angielsku. To bardzo, bardzo 
ważne, bo częściej niż my rodacy Generała pokonu-
jący prawie 3000 kilometrów, by stanąć tu w zadu-

mie, przyjeżdżają tu turyści z całego świata a większość posługuje się angielskim.
Pomnik jest przestrzenny; na pierwszym planie umieszczono duże czarne śmigło 

samolotu, a za nim na wysokim cokole nasze godło - polski, wojskowy orzeł- z da-
leko widoczny, bo górujący nad całym monumentem.

Pierwsza tablica, ta z przodu, zawiera fragment wypowiedzi premiera Radkie-

wicza, którą warto przywołać i zapamiętać na zawsze;
Tablica w bezpośrednim sąsiedztwie godła przedstawia 

nazwiska poległych w katastrofie. 
Najobszerniejszą informację przynosi trzecia tablica. Jest 

to prawda o II wojnie światowej, o naszym polskim wkładzie 
w pokonanie Niemiec hitlerowskich i o tym, że jako jedyny 
aliant w tej wojnie straciliśmy połowę swojego terytorium. 

Wieńce w kolorach francuskich , angielskich, szarfy z bia-
ło- czerwonymi wstęgami świadczą o niedawnych uroczysto-
ściach w rocznicę wydarzenia, o którym ledwie u nas w kra-
ju wspomniano. 

W niedzielę 14 lipca, późnym popołudniem było tu wielu 
zwiedzających. Raz po raz ustawiała się kolejka fotografują-
cych - ludzi w różnym wieku, najczęściej z dziećmi. Szkolna 
wiedza z geografii i historii przydaje się tu aż nadto, a pomnik 
przemawia do wszystkich. Chwała tym, którzy na tym skraw-
ku ziemi (angielskim terytorium, ale obciążonym pretensja-
mi Hiszpanów), ziemi naznaczonej polską tragedią, dali do-
wód pamięci dla walczących o skarb najcenniejszy- o wolność.

Ponad polskim godłem na pomniku wzrok sięga majaczą-
cych w oddali brzegów Afryki. W najwęższym miejscu cieśni-
na ma tylko 14 kilometrów, tędy kursuje prom, więc wyciecz-
ki „zaliczają” odwiedzanie ………….., my niestety musieliśmy 
poprzestać na pamiątkowym zdjęciu przy tablicy …………, 
bo  trzy dni  trwa zwiedzanie największych atrakcji półwy-
spu, a my byliśmy tu jeden …… i już oglądnęliśmy wspa-
niałą grotę Św. Michała, tunele wydrążone przez obrońców 
angielskich w XVIII wieku, lotnisko, plażę i oczywiście „spo-
tkaliśmy’’ żyjące tu na wolności małpy człekokształtne - ma-
goty. Poznaliśmy też przepowiednię o trwaniu Anglików na 
Gibraltarze. Podobno będą władać tym skrawkiem Europy, 
dopóki żyć będą te sympatyczne i niestety natrętne zwierza-
ki. O nich i innych atrakcjach w następnej relacji.

    Krystyna Dżuła
Zdjęcia: Agnieszka i Adam Kuligowie
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Po dziesięciu miesiącach nauki w szkole nadchodzi upragniony czas wakacji. Młodzież różnie 
spędza ten czas. Jedni przeznaczyli go tylko na odpoczynek, inni wyjechali za granicę gdzie zwie-
dzają inne kraje oraz chcą zarobić trochę pieniędzy, jeszcze inni zostaną w kraju gdzie będą odpo-
czywać a także „dorywczo” pracować.

W miesiącach wakacyjnych uczniowie Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dy-
nowie odbywają staże w ramach projektu „Podkarpacie 
stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013, Dzia-
łanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkol-
nictwa zawodowego. Projekt systemowy jest realizowany 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w porozu-
mieniu z Powiatem Rzeszowskim. Uczestnicząc w tych 
stażach w miesiącu lipcu i sierpniu 2013 r., 71 uczniów 
zdobędzie dodatkowe doświadczenie zawodowe przez udział 
w  stażach  realizowanych w wybranych  zakładach pracy. 
Uczniowie - stażyści odbywają czterotygodniowy staż (150 
godzin) w zakładach pracy związanych z wybranym kierun-
kiem kształcenia.

WAKACJE – CZAS ODPOCZYNKU 
ORAZ SZANSA NA ZDOBYCIE 

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO

Jeszcze przez miesiąc w Izbie Regionalnej w Krzywem moż-
na oglądać wystawę obrazów Anny Warchał, emerytowanej 
nauczycielki z Dynowa. Moje malowanie zaczęło się w dzie-
ciństwie, (mówi o sobie autorka) mieszkałam wtedy z rodzica-
mi w Humniskach koło Brzozowa, w drewnianym domku oto-
czonym pięknym ogrodem. Miałam dużo kolorowych bajek, a 
w szufladzie leżał zeszyt mamy z jej rysun-
kami. Wszystko to razem zachęcało mnie do 
bawienia się w sposób „twórczy” kredkami, 
farbami i pędzelkiem. Później w szkole moje 
rysunki były wyróżniane i umieszczane na 
wystawach, a nauczyciele polecali mi wyko-
nywanie różnych gazetek i pomocy do lekcji. 
Potem role się zmieniły; gdy pracowałam już 
jako nauczycielka plastyki w Liceum w Dy-
nowie, to ja starałam się skupić wokół siebie 
uzdolnioną młodzież. Współpraca z ucznia-
mi inspirowała mnie do różnych działań pe-
dagogicznych i wciągnęła do obcowania ze 
sztuką. Były konkursy, olimpiady, turnieje, 
dekoracje i scenografie dla szkoły i środowi-
ska. Teraz gdy weszłam w wiek emerytalny 
i mam dużo czasu, maluję dla przyjemno-
ści. Fascynuje mnie przyroda wraz ze swy-
mi barwami i kształtami…

   I właśnie paletę barw oraz kształtów 
znajdą  oglądający  tę wystawę. Obrazy  (a 
może rysunki?) kwiatów, owoców a także por-

Anna Warchał - wystawa obrazów
trety pokazane są w niezwykle realistyczny sposób i wszystko 
to zasługa pasteli, bowiem taką technikę preferuje Pani War-
chał. Warto więc wybrać się do Krzywego, bowiem obok tej 
wystawy znajdziecie Państwo szereg innych ciekawych mu-
zealnych eksponatów.
brzozowiana.pl
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Wyrazy szczerego współczucia, 
z powodu 

śmierci taty i teściowej 
Małgorzacie Trybalskiej oraz najbliższej Rodzinie,

składają:
Dyrekcja, koleżanki i koledzy z pracy  

Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.
Dynów 2013r.

W  stażu  w  roku  szkolnym 
2012/2013 weźmie udział 33 uczniów 
Technikum kształcących się w zawo-
dzie  technik informatyk,  którzy 
realizują  go w  następujących  fir-
mach informatycznych: „APOLLO” 
Rzeszów, FROG Rzeszów, INFO-
RES Przemyśl, NET - LAND Dy-
nów oraz sklepach komputerowych: 
Wirtualny Świat Dynów oraz AG-
Comp Dynów.

Kolejną grupą będzie 14 uczniów 
Technikum kształcących się w zawo-
dzie technik logistyk, realizują oni 
staż w  firmach prowadzących dzia-
łalność logistyczną: „SziK” Tyczyn, 
Gminna Spółdzielnia „Samopo-
moc Chłopska” Dynów i Spół-
dzielnia Inwalidów Dynów.

Następna  grupa  to 20  uczniów 
Technikum kształcących  się w  za-
wodzie technik pojazdów samochodowych, oraz Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samocho-
dowych. Odbywają oni staż w firmach usługowo - napraw-
czych pojazdów samochodowych: „RESMOTORS” Rzeszów, 
„GAZ – STOL” Dynów oraz „Morfeusz” Dynów.

Po zakończeniu stażu każdy uczeń otrzyma stypendium 
stażowe wynoszące ok. 790 zł współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Opiekunowie stażystów w zakładach pracy także 
otrzymają dodatkowe wynagrodzenie za opiekę i dokształ-
canie uczniów.

Staż oraz praktyka zawodowa stwarzają dodatko-
we szanse dla uczniów na poznanie zasad funkcjono-
wania zakładów pracy, zdobycie doświadczenia za-
wodowego, a po ukończeniu szkoły łatwiejsze znale-
zienie pracy w wyuczonym zawodzie. W roku szkolnym 
2013/2014 dla kolejnej grupy uczniów w ramach w/w projek-
tu są również  planowane płatne staże uczniowskie. 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Dynowie stawia na zawodowców!!!

Marcin Kałamucki
KSzP 

ZSzZ w Dynowie
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30 czerwca 2013 r. podczas Dni Otwar-
tych Drzwi w Podkarpackim Ośrodku Do-
radztwa  Rolniczego  odbył  się  konkurs 
,,Najlepszy produkt regionalny i  lokalny”. 
Do  konkursu  zgłosiło  się  dziesięć  organi-
zacji  z woj.  podkarpackiego  (stowarzysze-
nia i koła gospodyń wiejskich). W kategorii 
inne produkty i potrawy regionalne II miej-
sce przyznano dla Koła Gospodyń Wiejskich 
z Laskówki za kwas z grzybami. Nagrodę 
z rąk Pana Stanisława Kalemby Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi odebrała Pani Re-
nata Słupek.

Autor: Marek Kot

Drugie miejsce KGW Laskówka - 
„Najlepszy produkt regionalny i lokalny”

W niedzielę 30 czerwca br. w Podkarpackim Ośrodku Doradz-
twa Rolniczego w Boguchwale rozstrzygnięto konkurs „Rolnik Roku 
2013” organizowany przez Nowiny. Patronat honorowy objęło Mi-
nisterstwo Rolnictwa  i Rozwoju Wsi.  III miejsce  zdobył Michał 
Siry z Dynowa. Otrzymał on m.in.  rozsiewacz nawozów RNZ jak 
i wyjazd do Brukseli (Europarlamentu). Specjalizuje się w hodowli 
krów mlecznych rasy czarno-biała (polska holsztyńsko-fryzyjska). 
Stado liczy 20 szt., gospodaruje na 33 hektarach użytków rolnych. 

Autor Marek Kot

Rolnik Roku 2013

W niedzielę 16 czerwca br. w Górnie (gmina Sokołów Małopolski) 
odbyły się VII Targi Żywności Tradycyjnej „Festiwal Podkarpackich 
Smaków”. Brało w niej udział ponad 100 wystawców z całego Pod-
karpacia. Wśród nich znalazły się Koła Gospodyń Wiejskich z gmi-
ny Dynów. Wśród 10. nagrodzonych produktów w kategorii  ,,Pro-
dukt pretendujący do miana produktu tradycyjnego” znalazł się pro-
dukt z Ulanicy. W podkategorii „Inne produkty” Pani Krystyna Sień-
ko z Ulanicy odebrała nagrodę za „Farsz z ziemniakami i bobem”. 

- Nasze województwo zajmuje drugie miejsce w kraju pod wzglę-
dem ilości produktów tradycyjnych zarejestrowanych na Liście Pro-
duktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wpi-
sanych jest 135 produktów – informował Marek Kot dyrektor De-
partamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkow-
skiego w Rzeszowie. 

Z gminy Dynów na targach prezentowały się m.in. KGW Ulani-
ca, KGW Pawłokoma, KGW Dylągowa, Towarzystwo Kultury i Roz-
woju Wsi Harta.

Autor Marek Kot

Farsz z ziemniakami i bobem z Ulanicy 
nagrodzony na Festiwalu Podkarpackich Smaków
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W 2013 r. Stowarzyszenie obchodzi 10-lecie realizacji wi-
dowisk plenerowych w Dynowie. Pierwszym widowiskiem 
był właśnie „Sen nocy letniej” Szekspira (2004 r.). Nieja-
ko chcemy ten okres zamknąć klamrą i dokonać artystycz-
nych podsumowań. Grupa dzieci i młodzieży, która brała 
udział w spektaklu w 2004 r., dzisiaj kończy szkoły śred-
nie, studiuje, pracuje. To „zderzenie z czasem” wydaje nam 
się bardzo inspirujące.

 Stowarzyszenie De-Novo 28 czerwca 2013 r. ode-
brało nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackie-
go za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

Miejski Ośrodek Kultury w Dyno-
wie, w partnerstwie ze Stowarzy-
szeniem De-Novo, które jest pomy-
słodawcą spektakli plenerowych 
oraz warsztatów artystycznych 
w Dynowie przygotował w termi-
nie 18 lipca – 2 sierpnia, na stacji 
kolejki wąskotorowej widowisko: 
„Sen nocy letniej”. Celem przedsię-
wzięcia w pierwszej kolejności było 
zapoznanie uczestników warszta-
tów ze specyfiką sztuki plenero-
wej, teatru lalkowego, muzyczne-
go oraz z twórczością W. Szekspi-
ra. Ponadto główną zasadą dzia-
łań artystycznych w Dynowie jest 
łączenie we wspólnej pracy zawo-
dowych plastyków, scenografów, 
muzyków, aktorów, animatorów 
kultury z amatorami – mieszkań-
cami miasteczka, w tym z dziećmi 
i młodzieżą, co daje niesamowite 
efekty kreacyjne oraz rozwojowe. 

„Lato w teatrze” jest atrakcyj-
ną ofertą teatralną dla uczniów, 
którzy z różnych przyczyn spędza-
ją wakacje w swojej miejscowości. 
Między 29 czerwca a 1 września 2013 roku w trzydziestu 
miastach i miasteczkach w całej Polsce odbywają się teatral-
ne półkolonie i warsztaty, podczas których młodzi uczest-
nicy przygotowują spektakl pod opieką profesjonalnych ar-
tystów. Dwutygodniowe warsztaty są dla dzieci szansą na 
poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, 
a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie. „Lato w te-
atrze” jest programem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego koordynowanym przez Instytut Teatralny im. 
Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

 „Sen nocy letniej” Szekspira daje ogromne możliwo-
ści interpretacyjne. Uniwersalność tego tekstu pozwala na 
umieszczenie akcji w każdym miejscu na świecie. Dramat do-
tyczy zarówno problemów egzystencjalnych, emocjonalnych 
jak i społecznych. Człowiek pozornie panujący nad swoim 
życiem zdany jest na łaskę lub niełaskę świata metafizycz-
nego. Nasz „Sen nocy letniej” będzie opowieścią o współcze-
snym człowieku: o jego na-
miętnościach, tęsknotach oraz 
o przenikaniu się różnych śro-
dowisk: oto świat elfów - lu-
dzi niekonwencjonalnych, ży-

Szekspir w Dynowie: „Sen nocy letniej” 
spektakl plenerowy 2-3-4 sierpnia 2013 r.

jących bardziej duchowo niż cieleśnie zderzać się będzie 
ze światem rzemieślników, ludzi stojących twardo na zie-
mi - racjonalnych, prostych, ale także spragnionych sztuki. 
Pojawi się również świat materialistów, ludzi pozornie rzą-
dzących. Te trzy grupy spaja czwórka młodych ludzi, któ-
rzy poszukując swojego szczęścia miotają się pomiędzy na-
rzuconymi zasadami, a swoimi emocjami, ulegając chwilo-
wym namiętnościom. Zatem „Sen nocy letniej” będzie spek-
taklem happeningowym, intuicyjnym, obecnym „tu i teraz”. 

Każdorazowo realizując spektakle Stowarzyszenie De-No-
vo musi „powoływać do życia” widownię i uczestników ca-
łego wydarzenia. Z roku na rok szuka innych dróg do nich, 

sposobów by mieszkańców miastecz-
ka, a szczególnie młodzież i dzie-
ci „przyciągnąć” na stację kolej-
ki wąskotorowej w Dynowie już 
w trakcie przygotowań. Tym ra-
zem zależy im, aby być OBEC-
NYMI tam, gdzie w naturalny 
sposób przebiega życie społeczno-
ści dynowskiej: w sklepie, na tar-
gu, w bibliotece oraz przyjrzeć się 
bliżej pracy rzemieślników. Mło-
dzież pod okiem fachowców (Piotr 
Domalewski: gr. filmowa,  grupa 
„Gęsiej Skórka”: gr. performan-
ce) poprzez działania z miesz-
kańcami (np. akcje performatyw-
ne) zbierze materiał filmowy i fo-
tograficzny, którego efekty będą 
widoczne w spektaklu: zastosowa-
nie multimediów (filmy, teledysk, 
zdjęcia). Kolejnym założeniem jest 
wprowadzenia postaci ze spekta-
klu (dzieci i młodzież) w świat 
miasteczka, aby nauczyć się  świa-
ta elfów i rzemieślników; świata 
„tu i teraz” opartego na twardych 
regułach, (np. pracy i jej braku); 

świata „ducha” i emocji, który reprezentują one same. Elfy 
są wyraziste, nie chcą chować się za małomiasteczkowymi 
stereotypami, dlatego wprowadzają w świat „rzemieślników” 
lekki zamęt, ale też otwierają na nowe sytuacje. 

Magdalena Miklasz, 
Prezes stowarzyszenia De-Novo, reżyser 
Ewa Woźniak, 
Wiceprezes stowarzyszenia De-Novo, scenograf 
Aneta Pepaś, organizacja 
Organizatorami  akcji „Lato w teatrze” są:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Instytut Teatralny im Z. Raszewskiego w Warszawie
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
Stowarzyszenie DeNovo
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Julia Tereszak
Karol Motyka
Kuba Miśniakiewicz
Alicja Wandas
Julia Wandas
Julia Biesiadecka
Laura Kilon
Sonia Szymańska
Nadia Woźniak

Rzemieślnicy
Podszewka – Marek Pyś
Kloc – Wojciech Tarnawski – Dyzio
Chudzina – Janusz Miklasz
Piszczała – Andrzej Główczyk

Orkiestra elficka
Daniel Maziarz – gitara
Michał Hyjek – bębny
Bartek Motyka – bębny
Dominika Pyś – bębny
Piotr Dzuła – bas
Jakub Trybalski – akordeon

Orkiestra dęta
Adam Krajewski
Jolanta Krajewska

„Sen nocy letniej” w Dynowie Reżyseria – Magdalena Miklasz
Scenografia – Ewa Woźniak

Michał Gudyka
Samuela Łach
Iwona Prokop
Janusz Kędzierski

Muzyka elficka
Daniel Maziarz

Przygotowanie chóru
Anna Stela

Aranżacja orkiestry
Tomasz Tereszak

Szwalnia Ewy Woźniak
Diana Jonkisz
Monika Stopa
Maria Żynel
Celestyna Kostrubiec
Anita Staszczak
Agnieszka Kajewska
Justyna Odziemczyk
Marta Pilacińska
Agnieszka Zerka
Lilianna Maziarczyk

Koordynator projektu
Aneta Pepaś
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Główny  organizator i realizator DNI  Miejski Ośrodek 
Kultury w Dynowie przygotował program, którego myślą 
przewodnią była  integracja  ludzi poprzez twórczość arty-
styczną związaną z Pogórzem Dynowskim w różnych bar-
wach i odsłonach.

Artystyczne pasje ujawniły się w programach: 
POGÓRZAŃSKIE KLIMATY  - kiermaszu - wystawie  

osiągnięć  twórców  ludowych,  rękodzielników,  organizacji 
pozarządowych  a także  instytucji, których działalność wy-
kracza poza statutowe ramy. W kiermaszu swoją twórczość  
zaprezentowali Róża Kędzierska – grafikę, Katarzyna Mol 
i Jolanta Miklasz -biżuterię, malarstwo, Weronika Masaj 
także biżuterię a Marek Fara ikony. 

Szeroką działalnością pochwaliły się organizacje: Towa-
rzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Ulanicy,  Stowarzyszenie De-Novo, Towarzystwo 
Przyjaciół Dynowa  i Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. 
Swoje  osiągnięciami w pracy w  szczególnych warunkach 
zaprezentował Dom Pogodnej  Starości wspólnie z  Towa-
rzystwem im. Św. Brata Alberta oraz Środowiskowym Do-
mem Samopomocy w Dynowie,  a przepysznym pieczywem 
częstowała wszystkich piekarnia P. Elżbiety Domin. Szcze-
gólną uwagę podczas kiermaszu zwracali ludzie w mundu-
rach – pracownicy Nadleśnictwa Dynów na czele z Panią 
Małgorzatą Kaczorowską, która wspólnie ze swoimi kolega-
mi przygotowała prezentację i różne inne atrakcje dla do-
rosłych i dzieci.

Kolejnym programem wpisującym się w pogórzańskie 
klimaty był trzygodzinny koncert pt. „TRADYCJA i FOLK-
LOR”, który odbył się 14 lipca i który przepędził z Dyno-
wa deszczowe chmury. W programie wystąpiła kapela lu-
dowa ”Dynowianie”, pierwsza na Podkarpaciu gawędziarka 
ludowa i poetka Pani Stefania Buda z Nosówki wraz z in-
strumentalistą grającym na harmonijce ustnej Panem Ka-
zimierzem Wiśniowskim. Swoje wiersze prezentowała tak-
że poetka Maria Ząbkowicz z Laskówki. Cymbaliści - lau-
reaci I miejsca tegorocznego Ogólnopolskiego Festiwalu Ka-
pel i Śpiewaków Ludowych  w Kazimierzu n/Wisła  panowie 
Szymon i  Stanisław Tadlowie oraz wspaniała młoda skrzy-
paczka ze Świlczy Lidia Biały swoim kunsztem zachwycili 
dynowską publiczność.  Gościem wyjątkowym tego progra-
my był Zespół Pieśni i Tańca „Bandoska” działający od po-
nad 60 lat przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. 
Koncert zakończyła kapela TOŃKO.

Podczas prezentacji folkloru i tradycji organizatorzy za-
praszali do biesiadnego stołu na tradycyjne jadło przygoto-
wane przy  pomocy piekarni Pani Elżbiety Domin, Państwa-
Małgorzaty i Stanisława Krupów oraz Gminnej Spółdziel-
ni „SCH” w Dynowie, Cukierni ”Paula” Pani Elżbiety Pi-
skorek,  Karczmy „Semafor”  Pani Ireny Konopackiej oraz  
Pan z T.K i R wsi Harta.

Wszyscy „kosztujący” dziękują.   

      Inicjatywami, które integrowały w działaniu ludzi 
wspólnej pasji,  były programy:

„W MUZYKOWANIU  ZNAJDZIESZ  PRZYJACIÓŁ” 

z  udziałem młodych  artystów  z  Pogórza Dynowskiego. 
W koncercie wzięli udział Adam Pantoł i Daniel Maziarz 
z Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie,  Julia 
Niedzielska, Hania Marszałek i Gabrysia Guzik – dynow-
skie  przedszkolaki, Emilia Wanat  z Krzywczy  i Natalia 
Twardy z Łubna oraz Piotr Puchacz z Lublina.

Równie ważnym wydarzeniem, w  którym wystąpili 
tancerze amatorzy był koncert „TANIEC i INTEGRACJA’ 
w którym wystąpił z pokazem tańców towarzyskich Klub SI-
GNUM  DANCE działający przy Stowarzyszeniu Krzewie-
nia Kultury Tanecznej w Hyżnem,  Zespół FIX MOK w Dy-
nowie , zespół SHADOW, zespół HIP – HOPU także z Dy-
nowa oraz zespół AZONTE z Wesołej.

Oczekiwanym gościem imprez Dni był Krystian Herba 
i jego  akrobacje na rowerze. 

Duże wrażenie wywarli także na licznie zgromadzonej 
widowni dynowscy motocykliści z Bractwa BYKI.

Po raz drugi dynowscy hodowcy gołębi pocztowych za-
prosili na piknik, który zgromadził pasjonatów tej hodow-
li, dorosłych i dzieci. Wystawa,  konkursy i lot  wielu gołę-
bi  zadziwiały a  nawet wzruszały.   

Nie  zabrakło  także  atrakcji  dla  dzieci. Ogród  zabaw, 
jazda na koniu i samochodem, wycieczka kolejką oraz róż-
ne   konkursy skutecznie odciążyły rodziców a dzieci bawi-
ły się świetnie.  

Całość bogatego programu Dni Pogórza, pięknie spinały 
wyjątkowe koncerty. W tym roku wystąpiły zespoły „Rze-
szowski Klezmer Bend” i „Ratatam” z Rzeszowa, gorące ryt-
my prezentował zespół „De-Nuevo”  wraz ze szkołą tańca „La 
Pasione” z Krakowa. Letnie noce nad rzeką San rozbudziły 
zespoły „Abba cover” z Wrocławia i „Boskie Torsy” z Brzozo-
wa w świetle pokazu przepięknych ogni Pana Marka Pysia.

 
Ten rekreacyjno – artystyczny weekend w Dynowie zor-

ganizowali:
Gmina Miejska Dynów reprezentowana przez Burmi-

strza Zygmunta Frańczaka  
Gmina Wiejska Dynów  reprezentowana  przez Wójta 

Adama Chrobaka.
Realizatorem Dni był Miejski Ośrodek Kultury w Dy-

nowie.

 Sponsoramiy Dni, którym serdecznie dziękujemy byli:
•  Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”w Dynowie
•  Gminna Spółdzielnia „SCH” w Dynowie 
•  Karczma pod „Semaforem”
•  Cukiernia „Paula”
•  Piekarnia  E. Domin
•  Piekarnia  Krupów
•  Sansport –  M. Siekaniec
•  Bank Spóldzielczy w Dynowie
•  Alior Bank
•  Krzysztof  Sierant    -  Zakład Usług Wodno-Kanaliza-

cyjnych
•  Gmina Wiejska Dynów  

                                                                                         GM
 

XLVII  Dni Pogórza Dynowskiego
13 – 14 lipca 2013 roku      

Największa impreza interdyscyplinarna, forum dla wielu działań kulturalno - spo-
łecznych mieszkańców Dynowa i całej naszej pięknej pogórzańskiej krainy.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie zorgani-
zowała program działań dla MAM, które często przychodzą 
do biblioteki, aby dla siebie i swojego dziecka wypożyczyć 
książki. Projekt „O mamie, dla mamy, z mamą”, którego re-
alizacja przypadła na okres od 1 kwietnia do 30 czerw-
ca 2013 r. został złożony w ramach konkursu grantowego, 
organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce i otrzymał dotację w wysokości 5 000 zł.

W projekcie wzięło udział 15 pań, mieszkanek miasta 
i gminy Dynów. Głównym celem tego projektu było zwięk-
szenie  aktywności  osobistej  i  społecznej MAM,  które  na 
co dzień zajmują się wychowaniem dzieci i prowadzeniem 
domu. W ramach projektu zostały zaplanowane takie zaję-
cia jak: warsztaty psychospołeczne, spotkania z wizażyst-
ką i stylistką, spotkania z dietetyczką, warsztaty umiejęt-
ności rodzicielskich oraz spotkanie poświęcone wolontaria-
towi, czyli dlaczego warto zostać wolontariuszem i jakie ko-

rzyści płyną z tego faktu.
Cykl spotkań rozpoczęły warsztaty umiejętności psy-

chospołecznych, podczas których uczestniczki rozmawia-
ły o poczuciu własnej wartości, wierze we własne możliwo-
ści, motywacji do działania i radości życia.

W kwietniu i maju odbyły się spotkania z wizażyst-
ką i stylistką. Na  tych  spotkaniach panie  zapoznawały 
się z tajnikami dobrego makijażu na różne okazje. Na zaję-
ciach dotyczących stylizacji mogły dowiedzieć się, jakie ko-
lory są najkorzystniejsze dla określonych typów urody, jak 
dla różnych typów sylwetek optymalnie dobierać gardero-
bę oraz uzyskać indywidualne porady.

Równolegle do zajęć z wizażu i stylizacji odbywały się 
spotkania z dietetyczką, bo zdrowie i uroda to nie tylko 
wygląd zewnętrzny, ale przede wszystkim dobra kondycja 
organizmu wynikająca z odpowiednio dobranej diety i ak-
tywności fizycznej. Pani dietetyczka omówiła również za-
sady prawidłowego żywienia dzieci. Przedstawiła też naj-
częściej popełniane błędy żywieniowe, ich skutki oraz jak 
i dlaczego warto walczyć z niektórymi chorobami za pomo-
cą prawidłowo dobranej diety i umiarkowanej aktywności 
fizycznej. Uczestniczki miały możliwości skorzystania z in-
dywidulanych porad dietetyczki.

W czerwcu, na zajęciach z pedagogiem, MAMY w ra-
mach treningu kompetencji wychowawczych mogły po-
dyskutować temat kształtowania właściwych postaw rodzi-
cielskich, mądrego zaspokajania potrzeb swych dzieci, spo-
sobów na rodzinne spędzanie wolnego czasu, no i podzielić 
się swoimi doświadczeniami.

Dzięki  spotkaniu poświęconemu wolontariatowi pa-
nie dowiedziały się, na czym polega idea wolontariatu, że 
poświęcenie jakiejś części wolnego czasu na pracę społecz-
ną przynosi ogromne korzyści nie tylko dla instytucji lub 
organizacji, która korzysta z tej formy współpracy, ale do-
starcza ogromnej satysfakcji z dobrowolnie wykonywanej 

„Z mamą, O mamie, Dla mamy” 
w dynowskiej bibliotece
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pracy i kontaktu z różnymi ludźmi.
To, że cykl spotkań pod hasłem „Z mamą, O mamie, Dla 

mamy” okazał się dobrym pomysłem ze strony bibliotekarek 
potwierdzają opinie uczestniczek:

„Dzięki spotkaniom nauczyłam się radzić sobie 
z problemami życiowymi”, „Miło spędzony czas z ko-
leżankami, na które można liczyć”, „To było coś, co 
mogłam zrobić dla siebie i czuć się dobrze w nowej 
sytuacji”, „Miałam czas, żeby zadbać o siebie i swo-

je zdrowie”.
Obecnie dynowska biblioteka to miejsce, gdzie nie tylko 

można wypożyczyć książki, bezpłatnie skorzystać z Inter-
netu, to także miejsce gdzie dzieją się ciekawe wydarzenia, 
gdzie spotykają się mieszkańcy Dynowa i co nas również 
bardzo cieszy, mieszkańcy najbliższej okolicy.

Grażyna Paździorny 
i Elwira Kałamucka – wolontariusz
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Pod koniec czerwca, pod przewodnictwem Pani Józefy 
Ślemp, wyruszyła z Dynowa grupa 50 osób na kilkudniową 
wycieczkę na Dolny Śląsk i do Pragi.

Z Dynowa wyjechaliśmy 26 czerwca o godz. 600. Do Wro-
cławia, który przywitał nas chłodno, ale bez opadów, dotar-
liśmy wczesnym popołudniem. Tam zwiedziliśmy zabytko-
we Stare Miasto i Panoramę Racławicką, która zrobiła na 
nas ogromne wrażenie. Naszą bazą noclegową był Mokrze-
szów. Z tego miejsca codziennie wyjeżdżaliśmy oglądać naj-
ciekawsze zabytki Dolnego Śląska. Wszyscy z niecierpliwo-
ścią czekali na wyjazd do Pragi.

Wycieczkę po tym mieście rozpo-
częliśmy od zwiedzenia Muzeum Mi-
niatur. Z podziwem oglądaliśmy eks-
ponaty  pod mikroskopem: mikrok-
siążkę, wielbłądy w uchu  igielnym, 
auta  na  nodze  komara! Najciekaw-
sze zabytki tego miasta podziwialiśmy 
spacerując po tzw. Złotej Pradze, ale 
także płynąc statkiem po Wełtawie. 
Niezapomniane wrażenie wywarł na 
wszystkich koncert „Tańczących fon-
tann” – muzyka, komputerowo stero-
wana gra świateł i fontanny – niesa-
mowite efekty!!!

Trzeciego  dnia  zwiedziliśmy Za-
mek Książ  –  trzeci  co  do wielkości 
w Polsce, palmiarnię, Park Miniatur 
w Kowarach, świątynię Wang w Kar-
paczu.

Każdy dzień obfitował w atrakcje 
turystyczne. Na koniec naszego poby-
tu zdobyliśmy „Błędne skały”, space-

WYCIECZKA DO PRAGI
rowaliśmy po Kudowie Zdroju, zwiedziliśmy kaplicę czaszek 
w Czermnej, Śląską Jerozolimę – Wambirzyce.

Wieczorem odbył się bal turystyczny. Podczas drogi po-
wrotnej do Dynowa w Świdnicy zwiedziliśmy Kościół Poko-
ju, wzięliśmy udział we mszy św. w katedrze, za Opolem 
zatrzymaliśmy się na krótką chwilę na Górze św. Anny.

Piątego dnia, trochę zmęczeni, ale pełni niezapomnia-
nych wrażeń wróciliśmy do domu.

Józefa Ślemp
Grażyna Paździorny
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PODZIĘKOWANIE
DLA

JÓZEFY ŚLEMP

Inicjatorką działań Uniwersytetu Złotej Jesieni i organi-
zatorką wszystkich wypraw turystycznych w bliższe i dal-
sze okolice Dynowa jest pani Józefa Ślemp, najwspanial-
sza przewodniczka, dusza wszystkich wyjazdów. Pani Jó-
zefa już od kilku lat z dużym zaangażowaniem, społecznie 
organizuje wyjazdy dostosowując trasę, program i koszty 
do potrzeb wycieczkowiczów.

Wszyscy uczestnicy wycieczki na Dolny Śląsk i do Pragi 
składają na ręce pani Józefy Ślemp serdeczne podziękowa-
nia za pracę, trud i serce włożone w organizację tej i wcze-
śniejszych wypraw, za ciekawe ukazywanie walorów krajo-
znawczych, historii naszego i sąsiednich krajów.

Wdzięczni uczestnicy wypraw turystycznych



Nr  8/215 DYNOWINKA 35

W Polsce już od kilku lat organizowana jest akcja „Od-
jazdowy Bibliotekarz”. W tym roku, po raz pierwszy, do ak-
cji dołączyła dynowska biblioteka. Rowerowy rajd odbył się 
16.06. 2013r. Trasa wynosiła 36 km. Dzięki pomocy Pana 
Zbigniewa Walusa, wicedyrektora Zespołu Szkół w Dyno-
wie zostało przeprowadzone szkolenie z wychowania komu-
nikacyjnego. Bezpośrednio w rajdzie udział wzięło 10 osób, 
natomiast „na skróty” na Zieloną Klasę dotarło jeszcze tro-
je dzieci z mamami. 

Odjazdowy Bibliotekarz
Warto było bo:

•  Teren Pogórza Dynowskie-
go  jest  bardzo  atrakcyjny 
pod  względem  turystycz-
nym. Jest u nas bardzo dużo ścieżek rowerowych, nie-
stety mało uczęszczanych. Dlatego warto je poznać bo 
często jest tak, że „cudze chwalimy a swego nie znamy!”

•  W akcję zaangażowało się  także dwóch rodziców (jeden 
na rowerze, drugi asekurował kolarzy busem). W cza-



Nr  8/215DYNOWINKA36

sach, kiedy tempo życia jest bardzo szybkie – aktywne spędzanie wolnego 
czasu ze swoimi dziećmi – jest sukcesem.

•  Istotne jest również to, że w myśl przysłowia „Sport to zdrowie” warto za-
szczepiać w młodzieży „Bakcyla Cyklisty”.

Dzięki współpracy biblioteki z Nadleśnictwem Dynów podczas rajdu możli-
we było zwiedzanie Zielonej Klasy w Dąbrówce Starzeńskiej. Leśnicy - Małgo-
rzata i Maciej Kaczorowscy tradycyjnie pełnili funkcję gospodarzy. Pani Mał-
gosia oprowadziła dzieci i młodzież ścieżką edukacyjną a Pan Maciej przygoto-
wał ognisko. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ciekawej „leśnej prelek-
cji”, wykazania się zdobytą wiedzą i zadawania pytań, na które ciekawie i pro-
fesjonalnie odpowiadała Pani Małgosia.

Zielona Klasa to miejsce edukacji i rekreacji. Znajduje się tam plac zabaw 
dla dzieci, miejsce na ognisko, wiata turystyczna oraz toaleta. Na rozległej po-
lanie rosną grupy drzew głównych gatunków rosnących w polskich lasach, ta-
ras widokowy oraz kącik łowiecki. Jest tu także miejsce na grę w piłkę i inne 
zabawy ruchowe. TEN UROCZY ZAKĄTEK POLECAMY NA WYPOCZYNEK.

Grażyna Paździorny
Małgorzata Kaczorowska

1. Ludzie pierwotni gdy chcieli rozpalić ogień musieli pocierać krzemieniem o krze-
mień a pod spód podkładali gazety.

2. Matejko namalował „Bitwę pod Grunwaldem „chociaż ani razu jej nie widział 
w telewizji.

3. Wieś była samowystarczalna: kobiety dostarczały mleka, mięsa i skór.
4. W komedii bohaterowie dążą do celu powodując śmierć, często zakończoną szczęśliwie.
5. Zostawiam to na los pastwy.
6. Złom jest najlepszym bogactwem Polski.
7. Lipiec i sierpień mają po 31 dni i jest to dawno wywalczone przez uczniów i nauczycieli.
8. Konopnicka żyła od urodzenia aż po śmierć.
9. Zenon kochał Elżbietę mimo, że był w ciąży z Justyną.
10. Justyna jest mądrzejsza od Marty, nie gardzi chłopem.
11. Ziębowicz wyrzucał sobie to, że popełnił samobójstwo.
12. Harem to człowiek posiadający zbiór kobiet.
13. Zachowanie dzieci dalece odbiega od rzeczywistości.
14. Jego trzyletni przyjaciel po ukończeniu studiów popełnił małżeństwo.
15. Tatuś kupił stary samochód do spółki ze stryjem, którym dojeżdża do pracy.
16. Pijacy pod wpływem alkoholu często popełniają samobójstwo i nazajutrz nic nie pamiętają.
17. Kasia to moja siostra cioteczna, Jurek też.
18. Gdy wiosną umarła babcia automatycznie powiększył się metraż w mieszkaniu.
19. Kochanowski czcił piękno ludzi i kobiet.
20. Mickiewicz napisał „Stepy Afrykańskie”.
21. Reymont za napisanie „Chłopów” dostał nagrodę Wedla.
22. Po powrocie do domu Wokulski zamknął się w sobie i nikogo nie wpuszczał.
23. Jacek Soplica pochodził z biednej, niezamężnej szlachty.
24. Po śmierci Pan Wołodyjowski stracił słuch tak, że nawet nie słyszał jak larum grali.
25. Soplica zabił Stolnika, ale ten mu wybaczył, ponieważ Soplica  zrobił to nie-

chcący.
26. Zbyszko na widok wroga zamknął się w przyłbicy.
27. Kochanowski był studentem, poetą i za granicą.
28. Cześnik mówił barczystym głosem.
29. Z upływem lat Hrabia coraz słabiej uciskał swoje pokojówki i kucharki.
30. Dulska trzymała męża w domu, aby nie stracił moralności.

Humor zeszytów szkolnych
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ROK 2011
Począwszy od półfinału powiatu przez finał po-

wiatu, rejon, półfinał województwa podkarpackie-
go zespół dziewcząt kroczył od zwycięstwa do zwy-
cięstwa i znalazł się w czwórce najlepszych zespo-
łów województwa podkarpackiego.

Finał wojewódzki rozegrano w maju w Wado-
wicach Górnych. Startowały zespoły gimnazjalne 
z Dzikowca, Wadowic Górnych, Haczowa, Dyno-
wa. Nasz zespół w pierwszym meczu pokonał Ha-
czów mając zapewniony brązowy medal. w dru-
gim meczu dziewczęta uległy nieznacznie zespo-
łowi z Dzikowca a w trzecim powalczyły i poko-
nały zespół z Wadowic Górnych zdobywając wi-
cemistrzostwo województwa podkarpackiego, pu-
char i srebrne medale.

Wszystkie  dziewczyny  zostały  powołane  do 
kadry województwa  podkarpackiego. W nagro-
dę  zespół wyjechał  na  jednodniową wycieczkę 
w Bieszczady.

OSIąGNIęCIA SPORTOWE
Gimnazjum Zespołu Szkół w Dynowie
w piłce ręcznej dziewcząt 2011 - 2013r.

Stoją od lewej: Ewelina Bielec, Maria Chudzikiewicz - kierownik zespołu, Katarzyna Kopacka, Andrzej 
Dżuła - trener zespołu, Dominika Kocyło, Lucyna Kustra, Mariola Tworzydło.
Siedzą od lewej: Dominika Paściak, Katarzyna Polewka, Izabela Pudysz i Magdalena Hudzikiewicz - bram-
karki, Karolina Wojdyło i Karolina Prokop.

ROK 2012
Ten rok również zapisał się osią-

gnięciami. Przez takie same szczeble 
rozgrywek  zespół  dotarł  do  półfina-
łu wojewódzkiego  zajmując  II miej-
sce, dające możliwość gry w barażach. 
Baraże rozegrano w Kolbuszowej i po 
przegranym meczu z Dzikowcem dwo-
ma bramkami zespół nie wszedł do fi-
nału wojewódzkiego.

Zawodniczki Samuela Boczar, Do-
minika Miśniakiewicz, Maria Dżuła, 
Julia Wasieńczak, Wiktoria  Baran, 
Natalia Chudzikiewicz, Angela Rzep-
ka, Natalia Skubisz, Dominika Kocy-
ło, Magdalena Chudzikiewicz powoła-
ne zostały do kadry województwa pod-
karpackiego.

Dominika Kocyło powołana zosta-
ła do ścisłej 16-osobowej Kadry Polski 
Młodziczek. Niestety ten rok był bar-
dzo pechowy bo trapiły nas poważne 
kontuzje i wyłączyły niektóre zawod-
niczki na dłuższy okres z gry.

ROK 2013
Z  każdym  rokiem  odchodzą  gim-

nazjalistki klas III, szukamy następ-
nych zawodniczek, które mogłyby za-
stąpić godnie odchodzące koleżanki. 

Tym razem również zespół Dynowa 
dotarł do półfinału wojewódzkiego. Po 
zaciętych  spotkaniach  przegraliśmy 

Nasze dziewczyny w obronie z zespołem Wadowic.

Prezentacja zespołu przed rozpoczęciem zawodów.
Stoją od lewej: Dynów, Dzikowiec, Haczów, Wadowice Górne.
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Stoją od lewej: Dominika Miśniakiewicz, Katarzyna Kopacka, Samuela Boczar, Karolina Rączka, trener zespołu Andrzej 
Dżuła, Paulina Piskorek, Maria Dżuła - bramkarka, Julia Wasieńczak, Wiktoria Baran, Natalia Chudzikiewicz, Natalia 
Toczek, Maria Chudzikiewicz - kierownik zespołu.
Siedzą od lewej: Angela Rzepka, Karolina Wojdyło, Dominika Kocyło, Magdalena Chudzikiewicz - bramkarka, Domini-
ka Paściak, Karolina Łojko, Dominika Kasprowicz, Klaudia Potoczna.

dwoma bramkami z zespołami Przemyśla i Rozborza Długiego. Należy dodać iż 
nasz zespół prowadził ale w końcówce popełnił kilka błędów i uciekł nam finał 
wojewódzki. Był to najsilniejszy półfinał wojewódzki ponieważ zespoły Prze-
myśla i Rozborza Długiego (Rozbórz Długi po barażach) znalazły się w finale 
wojewódzkim. Zespół Rozborza zdobył I miejsce w województwie i w Mistrzo-
stwach Polski zajął VIII miejsce.

Stoją od lewej: Maria Chudziwkiewicz - kierownik zespołu, Maria Dżuła - bramkarka, Natalia Toczek, Katarzyna Ko-
packa, trener zespołu - Andrzej Dżuła, Samuela Boczar, Melania Dżuła, Aleksandra Skubisz, Klaudia Kądziołka, Nata-
lia Skubisz, Aleksandra Durakowska, Angela Rzepka.
Siedzą od lewej: Wiktoria Baran, Dominika Paściak, Magdalena Chudzikiewicz, Julia Wasieńczak, Natalia Chudzikie-
wicz, Dominika Miśniakiewicz.

Równocześnie zespół dziewcząt występował w roku 2012 i 2013 w lidze mło-
dziczek województwa podkarpackiego i stąd właśnie powołania do kadry wo-
jewództwa.

W roku 2013 zespół występował w składzie:
Maria Dżuła, Melania Dżuła - bramkarki, Natalia Chudzikiewicz, Samu-

ela Boczar, Natalia  Skubisz, Wiktoria Baran,  Julia Wasieńczak, Dominika 

Miśniakiewicz,  Aleksandra  Skubisz, 
Klaudia  Potoczna, Klaudia Kądzioł-
ka, Angela Rzepka, Aleksandra Du-
rakowska, Gabriela Dziaczyńska, Na-
talia Toczek i zajął II miejsce w tabeli 
jako UKS "Pogórze" Dynów. Występo-
wały również zespoły: UKS "Olszyn-
ka" Dzikowiec, UKS "Koliber" Zarze-
cze, UKS "Victoria" Przecław.

II miejsce dało  awans do  rozgry-
wek  Półfinałów Mistrzostw  Polski 
Młodziczek. Niestety  z  braku  środ-
ków finansowych zespół nie pojechał 
w maju na Półfinały Mistrzostw Pol-
ski do Kielc. Obecnie 11 zawodniczek 
UKS Dynów przebywa na obozie szko-
leniowym  piłki  ręcznej  kadry woje-
wództwa podkarpackiego od 10 - 20.07 
we Władysławowie.

Zarząd Uczniowskiego Klubu Spor-
towego  "Pogórze"  Dynów,  piłkarki 
ręczne oraz trener składają serdeczne 
podziękowania za udzieloną pomoc fi-
nansową do tej pory a to:

•  Burmistrzowi Miasta Dynowa  - 
Zygmuntowi Frańczakowi;

•  Przewodniczącemu Rady Miasta 
Dynowa - Romanowi Mryczko;

•  Dyrektorowi ZS w Dynowie - Ta-
deuszowi Święsowi  i Radzie Ro-
dziców;

•  Prezesowi TG "Sokół" w Dynowie 
- Krystynie Dżuła oraz Zarządowi;

•  Danucie i Tadeuszowi Nawłokom 
- sklep "Groszek";

•  Wiesławie Kopackiej - firma "Bry-
kiet";

•  Józefowi  i  Robertowi  Sówka  - 
"Sów-Pol"  za  zakup  kompletu 
strojów "Hümela";

•  Adamowi Rybie - Prezesowi Ban-
ku Spółdzielczego w Dynowie;

•  Danucie i Konradowi Miśniakie-
wiczom;

•  Wojciechowi Szarudze - Hurtow-
nia u "Wojtka";

•  Waldemarowi Toczkowi  - Przed-
siębiorstwo Handlowo - Usługowe;

•  Arkadiuszowi  Ostrowskiemu  - 
sklep kosmetyczny;

•  PP. Gudykom - sklep AGROPOL;

•  PP. Elżbiecie i Wiesławowi Domi-
nom - piekarnia "Genesis";

•  ŚP Januszowi Pysiowi za pomoc 
w wykonaniu  nadruków  z  napi-
sem  i  numerami  na  koszulkach 
"Hümela";

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

trener Andrzej Dżuła
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Gimnazjum w Bachórzu reprezentowało woje-
wództwo podkarpackie podczas krajowego finału 
konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, 
który odbył się 21 maja w Centrum Konferencyj-
nym Daglezja w Przysieku koło Torunia. Tegorocz-
nym organizatorem był Brodnicki Park Krajobrazo-
wy, a patronat honorowy nad konkursem objął Mar-
szałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan 
Piotr Całbecki.

Drużyna w  składzie: Dominik Bachurski, Natalia 
Sienko, Natalia Szpiech, Kacper Szybiak pod opieką 
Pani Marii Bachurskiej, nauczycielki biologii, rywalizo-
wała z 16-oma drużynami z całej Polski. Finał składał się 
z dwóch etapów. Zadaniem uczestników w I etapie było 
zespołowe rozwiązanie testu dotyczącego wiedzy ekologicz-
no-przyrodniczej oraz testu ze znajomości parków krajobra-
zowych wszystkich województw. Następnie należało indy-
widualnie rozpoznać gatunki roślin i zwierząt chronionych. 
Po I części do finału weszło 9 najlepszych drużyn. Drużyna 
z naszego gimnazjum na tym etapie zdobyła największa licz-
bę punktów i objęła prowadzenie. W drugiej części ucznio-
wie wykonywali zadania dotyczące interpretowania mapy 
topograficznej oraz rozpoznawali na  fotografiach gatunki 

GIMNAZJALIŚCI Z BACHÓRZA 
W FINALE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

„POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

Oczekiwanie na wyniki konkursuPo wręczeniu nagród

Pod Mysia Wieżą w Kruszwicy

W oczekiwaniu na rozpoczęcie konkursu

W tle jezioro Gopło

pospolitych roślin. W ogólnej klasyfikacji najlepsi okazali 
się gimnazjaliści z województwa warmińsko-mazurskiego, 
a nasi uczniowie uplasowali się na VIII miejscu. Jesteśmy 
z nich bardzo dumni, ponieważ poziom wiedzy wszystkich 
uczestników był imponujący.
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Tradycją konkursu jest nagradzanie finalistów. Oprócz 
nagród rzeczowych nagrodą główną był kilkudniowy pobyt 
w hotelu Daglezja  oraz  pakiet  zajęć  edukacyjnych. Nasi 
uczniowie, wraz  z  opiekunami  - Panią Marią Bachurską 
i Panem Piotrem Bielcem, zwiedzili piękny Toruń, Mysią 
Wieżę w Kruszwicy, gospodarstwo ekologiczne oraz agrotu-
rystyczne w Małym Leźnie, gdzie mieli okazję pojeździć kon-
no, uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych organizowanych 
na obszarach Brodnickiego i Górznieńskiego Parku Krajo-
brazowego oraz Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, a tak-

że odbyć rejs po pięknym jeziorze Gople. 
Finał XII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy 

Parki Krajobrazowe Polski” stał się doskonałą okazją nie 
tylko do poszerzenia wiedzy na temat parków krajobrazo-
wych Polski,  ale  także do  integracji  środowiska młodych 
przyrodników.

Maria Bachurska 
nauczycielka biologii, opiekun grupy

fot. Piotr Bielec

Jak co roku, gdy przychodzi czerwiec, młodzież naszej 
szkoły pakuje plecaki, torby i wyrusza w podróż. Tym ra-
zem było to województwo kujawsko – pomorskie i częściowo 
wielkopolskie. Tereny mało znane, 
rzadko odwiedzane przez turystów 
z naszego regionu, ale bardzo cie-
kawe, obfitujące w miejsca godne 
obejrzenia i ściśle związane z po-
czątkami naszego państwa.

17 czerwca 2013 r. jedziemy po-
ciągiem z Rzeszowa do Bydgosz-
czy. To miasto stanie się naszym 
domem przez  pięć  kolejnych  dni 
i  jednocześnie punktem wypado-
wym do  okolicznych miejscowo-
ści.  Następnego  dnia,  wcześnie 
rano, udajemy się do Lednogóry, 
a  stamtąd  piechotą  ponad  6  km 
na Ostrów Lednicki. Pogoda nam 
sprzyja. Mamy  okazję  zobaczyć 
ruiny pałacu w którym mieszka-
li Mieszko I  i Bolesław Chrobry, 
a także miejsce w którym prawdo-
podobnie Mieszko przyjął chrzest. 
W drodze powrotnej  zatrzymuje-
my się na kilka godzin w Gnieź-
nie. Tutaj największe wrażenie ro-
bią na nas słynne drzwi gnieźnień-
skie oraz niezapomniany widok na 
miasto z wieży katedry. Zmęczeni 

Na Piastowskim Szlaku – wycieczka 
uczniów Gimnazjum w Pawłokomie

i bardzo głodni wracamy do Bydgoszczy.
Następnego dnia z dworca PKP jedziemy do Torunia. 

Tutaj spotykamy się z panią Agnieszką, przesympatyczna 
przewodniczką,  która  oprowadziła 
nas po Starym Mieście i pokazała 
najciekawsze miejsca.  Panoramę 
miasta mogliśmy podziwiać płynąc 
statkiem po Wiśle. Toruń to Miko-
łaj Kopernik,  pierniczki  oraz  cie-
kawostka  –  krzywa wieża.  Pięk-
ne miasto i szkoda nam było z nie-
go wyjeżdżać.

W czwartek ok. godz. 10 jedzie-
my  do Biskupina. Miejsce  znane 
każdemu uczniowi  z  lekcji  histo-
rii. My mieliśmy  okazję  zobaczyć 
je z bliska. Oprócz znanej wszyst-
kim osady turyści mogą zapoznać 
się tam z życiem codziennym wio-
ski z przed ponad tysiąca lat. Rze-
mieślnicy demonstrują jak dawniej 
wytwarzano monety,  ozdoby,  pie-
czono  chleb, wędzono mięso  i  ho-
dowano świnie. A wszystko w stro-
jach i otoczeniu z tamtej epoki. Ok. 
14 wracamy do Bydgoszczy. Posi-
łek, odpoczynek i ruszamy do cen-
trum miasta. Bydgoszcz znana jest 
głównie z  fabryki  rowerów, pocią-
gów i tramwajów, jest tam mnóstwo 



Nr  8/215 DYNOWINKA 41

wojska oraz kwatera NATO. Godny uwagi jest rynek wraz 
z otaczającymi je kanałami rzeki Brdy. Można tam napraw-
dę bardzo miło spędzić czas i wypocząć.

21 czerwca w piątek czas wracać do domu. Wyjeżdża-
my w południe pociągiem do Rzeszowa. Od Warszawy cały 
czas towarzyszy nam burza i deszcz. Do domu docieramy 
około pierwszej w nocy.

Wyjazd  był  dla  nas  niezapomnianą  okazją  do  pozna-
nia historii początków naszego państwa. Był to wspania-
ły  tydzień  spędzony w doskonałej  atmosferze.  Zwiedzili-
śmy wiele ciekawych miejsc które na pewno na długo po-
zostaną w naszej pamięci. W imieniu wszystkich uczestni-
ków zachęcamy do wzięcia udziału podobnych wycieczkach 
w kolejnych latach. 

 Marek Mołoń

Zgodnie z zapowiedzią w tytule, przedstawiamy Czytel-
nikom „Dynowinki” relację z życia naszej Szkoły, zaczyna-
jąc od Pierwszego Dnia Wiosny. 

21 marca, zgodnie z tradycją, przywitaliśmy tę porę roku 
– Dniem w Kolorze Wiosny. Od kilku lat wszyscy - uczniowie 
i nauczyciele - przychodzimy do Szkoły ubrani w tym samym 
kolorze. Były już m.in. kolory: żółty, zielony, czerwony, po-
marańczowy, w tym roku postawiliśmy na kolor niebieski.

Z przymrużeniem oka odbył  się Konkurs na Najpięk-
niejszy Wystrój Klasy połączony z przygotowywaniem dese-
rów, napojów, oczywiście również w niebieskiej kolorystyce.

WIOSNA 2013 
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W DYLąGOWEJ

(fotoreportaż z komentarzem)

Wynik konkursu mniej ważny, liczyła się świetna zabawa!

Kwiecień  to  czas  zarezerwowany  dla  sprawdzianów 
i egzaminów zewnętrznych, klasy VI Szkoły Podstawowej 
i III Gimnazjum. Nasza Szkoła, niemal jak zwykle, wypa-
dła w nich bardzo dobrze – klasa VI uzyskała w skali sta-
nikowej nr 7, a klasa III gimnazjum w poszczególnych czę-
ściach: język polski - 5, historia i WOS - 8, matematyka - 6, 
przedmioty przyrodnicze - 6, język angielski - 8, język nie-
miecki - 5 (wszystkie wyniki w zakładce: wyniki egzaminów 
www.oke.kraków.pl).

Po zmaganiach egzaminacyjnych przyszedł czas na tro-
chę rozrywki i odpoczynku. Najpierw Dzień Dziecka w go-

Przepełnieni pozytywną energią, tuż przed egzaminem gimnazjalnym

W gospodarstwie agroturystycznym P. Cichockiej nie można się nudzić



Nr  8/215DYNOWINKA42

spodarstwie agroturystycznym naszej 
emerytowanej nauczycielki p. J. Ci-
chockiej. Mimo  niezbyt  sprzyjają-
cej  pogody  była wspaniała  zabawa, 
oczywiście  z  obowiązkową  kiełba-
są z grilla.

W czerwcu, z wielką pompą, od-
był się Piknik Rodzinny. W tym roku 
pod hasłem „Na sportowo!”. Zgodnie 
z  tematem  przewodnim, większość 
atrakcji  była  związana  ze  sportem, 
ruchem,  aktywnością  fizyczną. Go-
ściem Specjalnym podczas Pik-
niku był trener Mistrza Polski 
w piłce siatkowej mężczyzn As-
seco Resovii - p. Andrzej Kowal.

Gość Specjalny - trener A. Kowal

Trener Kowal odpowiadał na pytania uczniów w mini-konferencji prasowej

Uczniowie licznie przybiegali po autografy
Uczniowie prosili o pamiątkowe fotografie

Występ Grupy _APLAUZ_ z ZSZ w Dynowie

Podwórkowych zabaw czar! Zanim pochłonął nas Internet - próbujemy wskrzesić zaba-
wy naszych rodzic

Występ cheerleaderek z klasy II i III SP Dla osób nieprzepadających za sportem grała kapela ludowa _Futomianie_
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Po emocjach piknikowych przyszedł czas na wy-
cieczki  szkolne. W  tym roku uczniowie  starszych 
klas  szkoły  podstawowej  i  gimnazjum przebywa-
li w dniach 10 – 13 czerwca w Warszawie. Wędro-
wali m.in. śladami Powstania Warszawskiego, ob-
serwowali panoramę Stolicy z XXX piętra Pałacu 
Kultury,  „wiszące  ogrody” Biblioteki Uniwersyte-
tu Warszawskiego (BUW), odwiedzili Stadion Na-
rodowy, spacerowali alejami Parku Łazienkowskie-
go. W drodze do Warszawy zwiedzili również Kazi-
mierz Dolny - „Perłę nad Wisłą”, letnią Stolicę Ar-
tystyczną Polski.

Młodsi  uczniowie  naszej  Szkoły  udali  się w  dniu  13 
czerwca na wycieczkę do Rzeszowa. Głównym punktem pro-
gramu była wizyta w teatrze Maska na bajce „Sklep z zabaw-
kami” w reż. Roberta Drobniucha i scenografii Anny Cha-
daj. Zwiedzano również podziemną trasę turystyczną - „Rze-
szowskie Piwnice”. Dzieci bawiły się w Fantazji i obowiąz-
kowo zaliczyły wizytę w MacDonaldzie! :)

Na Warszawskiej Starówce

Pomnik Małego Powstańca

Przed Pałacem Prezydenckim

Stadion Narodowy na wszystkich robił duże wrażenie

Za chwilę zwiedzimy Trasę Podziemną
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Tuż przed spektaklem w Teatrze MASKA

Tak  dotarliśmy  do  końca Roku Szkolnego  2012/2013 
-  bardzo udanego dla naszej Szkoły. Uczniowie  otrzyma-
li świadectwa, wyróżnienia, dyplomy i udali się na zasłu-
żone wakacje.

Życie składa się z przywitań i pożegnań...

Ostatnie wspólne zdjęcie - kl. III gimn. z Wychowawcą

tekst – Grzegorz Marszałek
fot. – Zuzanna Nosal, Marzena Pabiańska, 

Tomasz Frańczak

OGŁOSZENIE

Trwa rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola w Harcie. 
Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym wraz z Rodzicami 

do odwiedzenia naszej placówki: 
Harta 225 (budynek Domu Ludowego, za kościołem) 

i zapoznania się ze szczegółami pobytu Państwa pociech  
w naszym przedszkolu.     

             
 Telefon: 17 230 14 66                         Są jeszcze wolne miejsca!
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Na zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Radny Powiatu Rzeszowskiego Aleksander Stochmal wyróżnił Nagroda-
mi Specjalnymi za szczególne osiągnięcia w nauce i zachowaniu następujących uczniów i uczennice szkół z terenu Dy-
nowszczyzny.

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH 

1. Wojciech Świst - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
2. Natalia Twardy - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
3. Joanna Kłak - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
4.  Damian Pielak - Zespół Szkół w Dynowie
5. Natalia Sieńko - Zespół Szkół Nr 1 Bachórz
6. Aleksandra Stochmal - Zespół Szkół Nr 2 Harta
7.  Justyna Socha - Zespół Szkół Nr 3 Łubno
8. Wojciech Pudysz - Zespół Szkół Nr 4 Pawłokoma
9.  Marek Pudysz - Zespół Szkół Nr 5 Dylągowa
10. Aleksandra Bujdasz  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dyno-

wie - Bartkówka
11. Agata Szczutek - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Harcie
12. Aleksandra Szczepan - Szkoła Podstawowa w Ulanicy
13. Joanna Kuźniarska - Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Sta-

rzeńskiej.
Aleksander Stochmal 

Radny Powiatu Rzeszowskiego

Wiedząc, że Łomonosow jest chło-
pem z pochodzenia, pewien magnat 
zapytał:
- Niech pan mi powie, dzięki czemu 

ma pan wstęp na dwór carski? Może 
ma pan sławnych przodków?

- Mnie przodkowie nie obowiązują - 
odpowiedział Łomonosow. - Ja sam 
jestem sławnym przodkiem.

Maja Berezowska zachorowała na śle-
pą kiszkę. Po operacji artystka pyta chi-
rurga:
- Panie doktorze, czy ten szew będzie wi-
doczny?

Doktor rzucił okiem na zoperowane miej-
sce i stwierdził:

- To będzie zależało tylko od pani.

Jan Cybis przybył do Paryża i za-
pytał w hotelu, w którym chciał się za-
trzymać, w jakiej cenie są pokoje.
- Na pierwszym piętrze 50 franków, na 
drugim 35, a na trzecim 20.

- Dziękuję. Ten hotel jest dla mnie 
za niski.

Wysiadając z taksówki, Wojciech 
Kossak dał szoferowi dziesięć złotych 
napiwku.
- Córka pana profesora dała mi wczo-
raj dwadzieścia - mruknął szofer.

- Ona może, bo ma bogatego ojca. A 
ja jestem sierota...

Zapytano raz Stanisława Lentza, 
z czego prędzej by zrezygnował: z ko-
biet, czy z wina. Artysta odpowiedział:
- To zależałoby od rocznika wina.  

I rocznika kobiet.

Pewnego razu Cyprian Kamil Nor-
wid przeglądał gazety, a obecny przy 
tym przyjaciel zapytał:

- Jest coś nowego?
- Owszem.
- Co?
- Data.
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NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z pOpRZeDNIegO NumeRu
Krzyżówka od A do Z – wiersza-
mi kolejno: śpiwór, Ulster, Excel, 
guzdrała,  hiena,  jodyna,  finbak, 
Cosel,  łaskotki,  napęd, morale, 
tokarz; kolumnami kolejno: dech, 
imitator, picie, bukłak, Wulgata, 
kotlet, ruczaj, odcinek, Astrid, sa-
per, zesłanie, lody

Krzyżówka – RZEPKA
Wirówka od A do L – alfabetycz-
nie: aranżacja, bałałajka, ciułacz-
ka,  drewniaki,  encykliki,  Folke-
ting,  grubianin,  hipomania,  imi-
gracja,  jarzębiak,  krzewinka,  la-
weciarz

Krzyżówka „Łyk botaniki” – 
RUMIAN

Tu i tam z roślinami – LILIA
Krzyżówka przerywnikowa  – 
JULIAN TUWIM

„…Jak ostrzega IMGW, od poniedziałku do czwartku Polskę czeka fala upa-
łów. Instytut w przeważającej części kraju ogłosił 3. stopień zagrożenia upa-
łem. Temperatury minimalne wyniosą od 17 do 22 stopni Celsjusza, tempe-
ratury maksymalne - od 30 do 36 stopni Celsjusza…” – to fragment artyku-
łu z Gazety Wyborczej z 5 sierpnia.  Nawet ci najbardziej ciepłolubni mają już 
dość tego skwaru… Na poprawę humoru – wiersz Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego „Upał w raju” z roku 1929.

Nie tylko źle jest na ziemi,
w raju jest też niewesoło:

Patrzcie - kroplami wielkiemi
pot z twarzy spływa aniołom. 

Nic im się nie chce - wiadomo -
ogłupia straszliwy upał.

Nawet ów motyl z Kiplinga
w upał by także nie tupał.

Mój Boże, 
i Bóg Staruszek

dzień cały 
wodę sodową

 trąbi, miotełką 
od muszek

machając sobie nad głową.

A na  ochłodę  –  kilka  zadań  autor-
stwa pana Bogdana Witka – Krzyżów-
ka z filmem, Letni logogryf, Krzy-
żówka magiczna, Ptasia krzyżów-
ka i Strzałki.

Jak zwykle życzę Państwu sukcesów 
w ich rozwiązywaniu!

Renata Jurasińska

Letni logogryf
Po wpisaniu odgadniętych słów do 

diagramu, w zaznaczonych polach po-
wstanie rozwiązanie zadania. 

Rzędami:
1) twórca “Pinokia”
3) oczko w głowie rodziców
4)  łańcuch  górski  leżący  na  terenie 

siedmiu europejskich krajów, m.in. 
Polski, Czech i Rumunii

5) publikowany w czasopiśmie

Po skosie:
1) zakrywają dziury w skarpetkach
2) medykament

1 2

3

4

5

Bogdan Witek

I małpki pomizerniały,
i szyje schudły żyrafom.

Piotr Żydów wpuszcza i robi
gafę, panie, za gafą.

Od rana aż do wieczora
anioły wzdychają, wzdychają,

pokotem leżą na łąkach
i piwem się polewają.

Opustoszały jezdnie,
a w kramach 
święci rozliczni

mruczą: - Uff, 
to już jest nie -
takt meteorolo-

giczny.
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Ptasia krzyżówka
Hasła poziome złożone są z dwóch lub trzech słów i zwią-

zane  są  z  tematem krzyżówki.  Litery  z  pól  oznaczonych 
kropką, odczytane rzędami utworzą rozwiązanie końcowe.

Poziomo:
3) cechuje snajpera
5) haczykowaty organ powonienia
8) kuksaniec

Pionowo: 
1) grupa osób bawiących się w pociąg na zabawie
2) glony
4) wszechświat
6) wolna przestrzeń pomiędzy przedmiotami
7) osoba dopiero co przyjęta do pracy

1 2

3 4

5 6 7

8

Litery z pól z kropką, odczytane rzędami, utwo-
rzą rozwiązanie - tytuł filmu. 

1 2 3

4

8 9

10

5 6 7

11

Krzyżówka z filmem
Poziomo:
4) mimoza
8) do pary z duszą
9) ogród pełen zwierząt i zwiedzających
10) merynos lub cakla
11) centymetr krawiecki lub łata murarska

Pionowo: 
1) panuje, gdy mnóstwo osób zgromadzi się na 
    małej powierzchni
2) korpus 8 poziomo człowieka
3) kręci się oku ze wzruszenia
5) miejsce styku ścian tworzących 
    kąt ostry
6) myśliwy
7) zwierzęcy symbol Australii

Bogdan Witek

Bogdan Witek
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Strzałki

Krzyżówka magiczna
Odgadnięte wyrazy należy wpisać dwukrotnie do 

diagramu - poziomo i pionowo, rozpoczynając od pola 
z liczbą podaną przed objaśnieniem. Litery z zazna-
czonych pól utworzą tytuł filmu.

1 2

2

3

3

4

4 5

5

1

Litery z pól dodatkowo oznaczonych strzałkami, 
przeniesione poza diagram zgodnie ze wskazywanym 
kierunkiem, utworzą rozwiązanie końcowe.

Poziomo:
1) prezent
5) dawna lampka oliwna (występująca 
    w powiedzeniu z oświatą)
6) wykładane na stół szwedzki
10) miejsce stacjonowania wojska
11) buty kojarzone z rekrutami

Pionowo:
1) samochód półciężarowy
2) drżenie z zimna, strachu
3) część walki bokserskiej
4) ciasta z bakaliami
7) postać, człowiek
8) zdrobnienie imienia Rozalia
9) słowo

1 2 3 4

5

6 7 8 9

10

11

Bogdan Witek

Określenia wyrazów:
1) zniszczenie na skutek eksploatacji
2) zawór z wodą w budynku, przydatny
    do gaszenia ewentualnych pożarów
3) pianino mechaniczne
4) silne pragnienie
5) nakrycie głowy dla ułana

Bogdan Witek
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