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Prasa to jest si³a!
Zród³o informacji, narzêdzie opiniotwórcze, orê¿ do walki z czym akurat walczyæ trzeba, ale czasami te¿ g³os
wo³aj¹cego na puszczy!
Kwietniowa „Dynowinka”, w tym malutkim fragmencie jakim jest powitanie Czytelników, bêdzie g³osem wo³aj¹cego na puszczy.
No, bo komu przeszkadza³ œwierk z samego centrum miasta?
Stary, ogromny i dostojny.
Zdrowy, piêkny i po¿yteczny.
Kto z nas go nie podziwia³ zimow¹ por¹ przysypanego œniegiem, kto z
nas nie chowa³ siê w jego cieniu podczas mszy z okazji Bo¿ego
Cia³a, kogo z nas nie zachwyca³o jego majestatyczne, szumi¹ce piêkno?
To¿ to by³ OBYWATEL DYNOWA!
No i uciêli mu ³eb przy samej ziemi nie pytaj¹c mnie
o zdanie. Ba, ¿eby tylko mnie nie pytali. Jacyœ „Oni”
nikogo nie pytali i drzewo œciêli. Z pewnoœci¹ by³y racje, które za tym przemawia³y, ale co to za racje nie
wiadomo. Zreszt¹ choæby i najbardziej by³y uzasadnione œwierka ¿al. Dla kogoœ ryzyko ¿ycia drzewa przewy¿szy³o korzyœci z jego zag³ady. Strasznie, okropnie, przeraŸliwie smutne!!!
Go³y rynek teraz jakiœ, bez duszy ca³kiem. Nic tylko si¹œæ i p³akaæ co niniejszym czyniê.
No, ale ¿eby nie by³o tak smutno ju¿ na samym
pocz¹tku wiosny i z redakcyjnego obowi¹zku, tudzie¿
z obawy przed represjami ze strony Redaktora Naczelnego zapraszam Pañstwa do lektury naszego miesiêcznika. Wiele w nim informacji o konstruktywnym
dzia³aniu spo³eczeñstwa, sporo wa¿nych spraw, trochê humoru i rozrywki.
Szczególnie polecam Pañstwu informacjê o genialnym dziecku, jakim niew¹tpliwie jest Rafa³ Gudyka.
Obserwujmy razem jego poczynania. To mo¿e siê okazaæ wielkie i majestatyczne drzewo !
Redaktor prowadz¹cy
Ewa Czy¿owska
Wypada mi z ca³¹
satysfakcj¹ odnotowaæ, i¿ ukaza³a siê
pierwsza p³yta kompaktowa z nagraniami Kapeli Podwórkowej „Toñko” z Dynowa,
prowadzonej od 2004r.
przez Antoniego D¿u³ê.
P³yta obok piosenek lwowskich zawiera utwory o naszym Mieœcie i Pogórzu Dynowskim napisane przez cz³onków Towarzystwa Przyjació³ Dynowa –
Macieja Jurasiñskiego i Fryderyka Radonia.
Gratulujê zespo³owi, twórcom oraz
sponsorom dziêki, którym p³yta mog³a
siê ukazaæ. Ze wszech miar zachêcam
do jej kupowania, ¿ycz¹c przyjemnych
wra¿eñ i wspomnieñ przy jej ods³uchiwaniu. P³yta ta winna znaleŸæ siê
w ka¿dym dynowskim domu.

Natomiast zauwa¿am krytycznie, ¿e
na „rynku” ukaza³a siê ksi¹¿ka pt: „Dynów” wydana przez zespó³ PUW „Roksana” Spó³ka z o.o. w Kroœnie, który
prezentuje j¹ jako pierwsze wydanie (co
nie jest prawd¹) i podaje, ¿e „jest to praca o charakterze pionierskim”. Tymczasem ksi¹¿ka jest konglomeratem treœci
œci¹gniêtych wybiórczo z wielu opracowañ. Wiele podanych w niej informacji
jest ju¿ dzisiaj nieaktualnych.
Zawiera ona tak¿e wiele b³êdów merytorycznych. W sumie zauwa¿am, ¿e jest

to ksi¹¿ka „prymitywna” tak co do treœci jak i formy.
S¹dzê, ¿e Burmistrz Miasta Dynowa podejmie wszystkie stosowne i konieczne czynnoœci wzglêdem Wydawcy,
który podaje w ksi¹¿ce, ¿e ukaza³a siê
ona z inicjatywy Burmistrza.
Prezes Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju Regionu
Dynowskiego Towarzystwa
Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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gminnej ul. Gruntowa w Dynowie
Planowany okres realizacji :
15.05.2008r. - 31.07.2008r.
Planowany ca³kowity koszt :
37 000,00 z³
Dofinansowanie : 30 000,00 z³
(œrodki zewnêtrzne)

Obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane
z budow¹ oœrodka turystycznego z zapleczem „B³êkitny San” przy ul. Pla¿owej. Projekt realizowany jest od
21 sierpnia 2007 roku, natomiast zakoñczenie realizacji inwestycji planowane jest na 30 maja 2008 roku.
Trwaj¹ równie¿ prace zwi¹zane
z budow¹ kanalizacji w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej przy
ul. Polnej, Grunwaldzkiej, B³onie, Wêgierskiej ETAP III”. Projekt obejmuje
roboty budowlane: budowê nowej kanalizacji sanitarnej przy ul. Grunwaldzkiej, 1 -go Maja, B³awatkowej,
B³onie, Ogrodowej, Wêgierskiej, Polnej,
Stawiska. Projekt przewiduje budowê
kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami domowymi, pompowniami œcieków
oraz rozdzielenie kanalizacji ogólnosp³awnej w rejonie skrzy¿owania ulic
Grunwaldzkiej i 1-go Maja. £¹czna d³ugoœæ wybudowanej kanalizacji wynosi
15,5 km. Zakoñczenie prac planowane
jest na 30 maja 2008 r. Szczegó³y dotycz¹ce wy¿ej wymienionych projektów
przedstawiê Pañstwu w kolejnym numerze „Dynowinki” .
Informacje dotycz¹ce inwestycji
drogowych na terenie Gminy Miejskiej
Dynów
1. Remont drogi gminnej dojazdowej do Dworca Autobusowego PKS
w Dynowie
Okres realizacji : 17.03.2008r. 30.05.2008r.
Ca³kowity koszt : 55 354,69 z³
Wykonawca robót: Rejon Budowy
Dróg i Mostów w Kroœnie Sp. z o.o., 38,
umowa o roboty budowlane z dnia
17.03.2008r.
Zadanie w trakcie realizacji, zakres
rzeczowy obejmuje remont chodnika
dla pieszych oraz wykonanie nak³adki
asfaltowej gr. 6 cm. na istniej¹cej nawierzchni jezdni.
2. Remont traktu pieszego (przejœcie ³¹cz¹ce ul. Handlow¹ z ul. Mickiewicza)

Planowany okres realizacji : do
30.06.2008r.
Szacunkowy koszt ca³kowity :
44 000,00 z³
Zadanie jest na etapie wy³onienia
Wykonawcy robót. Zakres rzeczowy
obejmuje remont nawierzchni traktu z
p³yt betonowych na kostkê betonow¹
typu „Nostalit” na powierzchni 250 m2.
3. Remont chodników zlokalizowanych w centrum Miasta Dynowa
Okres realizacji : 15.04.2008r. 30.04.2008r.
Ca³kowity koszt : 21 233,50 z³
Wykonawca robót: Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Dynowie, zlecenie z dnia 14.04.2008r.
Zadanie w trakcie realizacji, zakres
rzeczowy obejmuje remont chodników
dla pieszych na powierzchni 120 m2.
wraz z krawê¿nikami i obrze¿ami trawnikowymi.
4. Remont schodów terenowych
³¹cz¹cych ul. Koœciuszki z ul. £azienn¹
Planowany okres realizacji :
01.06.2008r. - 31.08.2008r.
Planowany ca³kowity koszt :
50 000,00 z³
Zadanie jest na etapie prac projektowych.
5. Remont drogi wewnêtrznej
³¹cz¹cej ul. 1 Maja i ul. Dworska
(przed³u¿enie ul. Dworskiej)
Planowany okres realizacji :
15.05.2008r. - 31.07.2008r.
Planowany ca³kowity koszt :
180 000,00 z³
Dofinansowanie : 150 000,00 z³
(œrodki zewnêtrzne)
Zadanie jest na etapie procedury
przetargowej. Zakres rzeczowy obejmuje remont nawierzchni drogi na powierzchni 1050 m2 oraz przebudowê
elementów odwodnienia przedmiotowej
drogi.
6. Remont nawierzchni drogi

7. Remont nawierzchni ul. Zamkowej
Planowany okres realizacji :
15.05.2008r. - 31.07.2008r.
Planowany ca³kowity koszt :
25 000,00 z³
Dofinansowanie : 20 000,00 z³
(œrodki zewnêtrzne)
Zadanie jest na etapie wy³onienia
Wykonawcy robót. Zakres rzeczowy
obejmuje remont nawierzchni drogi na
powierzchni 265 m2.
Informacje dotycz¹ce pozosta³ych
remontów
1. Remont 2 wiatro³apów stanowi¹cych wejœcie do czterech lokali handlowych zlokalizowanych przy ul.
K. Wielkiego 1 i 3
Okres realizacji : 27.02.2008r. 12.05.2008r.
Ca³kowity koszt : 48 914,92 z³
Wykonawca robót: Zak³ad Budowlano - Konserwatorski „ARKADY”
w Jaros³awiu. Zadanie w trakcie realizacji.
W tym miejscu chcia³bym Pañstwu
wyjaœniæ, ¿e wszelkie prowadzone i planowane inwestycje mog¹ byæ realizowane dziêki œrodkom pozyskanym
z zewn¹trz oraz dochodom w³asnym.
Zród³em dochodów w³asnych s¹ œrodki
finansowe pochodz¹ce z podatków oraz
najmu lokali u¿ytkowych. Aby uzyskaæ
maksymalne dochody z najmu lokali,
wynajmuje siê je w drodze przetargu
nieograniczonego. Efektem przetargu
jest podpisanie œciœle okreœlonej umowy z najemc¹. W zwi¹zku z tym chcia³bym odnieœæ siê do zarzutu radnego,
pana Andrzeja Kêdzierskiego, który na
³amach ostatniego numeru „Dynowinki” sugerowa³ nieetyczne postêpowanie. Wyrazem tego nieetycznego postêpowania mia³by byæ zwrot nak³adów
poniesionych przez Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Dynowie na

-

Informacje na temat dzia³añ bie¿¹cych

Zadanie jest na etapie wy³onienia
Wykonawcy robót. Zakres rzeczowy
obejmuje remont nawierzchni drogi na
powierzchni 362 m2 oraz przebudowê
elementów odwodnienia przedmiotowej
drogi.
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remont lokalu w wysokoœci 30 tysiêcy
z³otych.
Lokal u¿ytkowy nr 1 po³o¿ony jest
na parterze budynku przy ul. Rynek
10 o pow. 121,7 m2. Poprzednim najemc¹ lokalu by³a FHU „CZURCZAK”.
Stawka czynszu zosta³a okreœlona
w umowie z 21.12.2005 r. na kwotê 5,50
z³/m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu
(netto). Z uwagi na wczeœniejsze wnioski dotycz¹ce utworzenia muzeum na
terenie miasta w 2006 r. podjêto decyzjê o przeznaczeniu w/w lokalu na cele
maj¹cego powstaæ muzeum. W zwi¹zku z czym wypowiedziana zosta³a umowa FHU „CZURCZAK”, która przenios³a swój sklep do lokalu przy ul.
Kazimierza Wielkiego 3 (umowa z dnia
31.05.2006 r.).
3.07.2006 r. przedmiotowy lokal
zosta³ przekazany Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjació³ Dynowa.
Z uwagi na brak porozumienia pomiêdzy stronami (tj. Stowarzyszeniem
a Miastem) w sprawie finansowania
remontów i kosztów utrzymania, lokal
zosta³ zwrócony na rzecz Gminy w dniu
27.09.2006 r. W ramach wczeœniejszych
uzgodnieñ w lokalu zosta³a zdemontowana instalacja elektryczna i zbite
tynki na œcianach oraz czêœciowo na

sufitach. Powy¿sze prace finansowane
by³y z œrodków Urzêdu Miasta.
W okresie od 01.06.2006 do
22.05.2007 r. (a wiêc prawie przez rok)
lokal nie by³ u¿ytkowany i, co za tym
idzie, nie przynosi³ ¿adnych dochodów.
W trosce o zagospodarowanie niniejszego lokalu, zaproponowa³em na posiedzeniach Komisji Spraw Spo³ecznych
i Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w lutym 2007 r., aby muzeum
zlokalizowaæ w wolnych pomieszczeniach Zespo³u Szkó³ w Dynowie (za
aprobat¹ dyrektora), natomiast przedmiotowy lokal wystawiæ na przetarg.
Zainteresowanych najmem by³o wielu,
jednak wiêkszoœæ z nich zniechêci³ z³y
stan techniczny lokalu i zwi¹zane z tym
koszty remontu. Obecny najemca lokalu (P. Zdzis³aw Szafran) zosta³ wy³oniony w trybie przetargowym. Przetarg
odby³ siê 7.05.2007 r. Lokal zosta³
wynajêty na podstawie umowy zawartej 22.05.2007 r. na okres trzech lat tj.
do dnia 21.05.2010 r. W wyniku przetargu zosta³ ustalony czynsz najmu
w wysokoœci 26,00 z³/m2 powierzchni
u¿ytkowej lokalu (netto), co da³o kwotê 3860,00 z³ brutto miesiêcznie. Powy¿sza stawka zosta³a zwaloryzowana
w 2008 r. i wynosi obecnie 3956,83 z³
brutto miesiêcznie i stanowi jedn¹

z wy¿szych uzyskiwanych z lokali bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Miejskiej
Dynów.
Z uwagi na stan lokalu, który wymaga³ gruntownego remontu ustalono
w umowie najmu, i¿ nak³ady, które
wp³yn¹ na trwa³y wzrost wartoœci lokalu (wymiana okien i drzwi wejœciowych, wykonanie tynków i remontu
stropu oraz wykonanie instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania),
zostan¹ zwrócone najemcy. Inne nak³ady maj¹ce na celu dostosowanie lokalu do potrzeb najemcy nie podlegaj¹
zwrotowi.

stety w II pó³roczu mieszkañcy bêd¹
ponosiæ pe³ne koszty zwi¹zane z odbiorem odpadów.

Od nowego roku wzros³a o ponad 400 procent op³ata marsza³kowska za sk³adowanie zmieszanych odpadów komunalnych. By
podwy¿ki nie uderzy³y zbytnio
w portfele mieszkañców, Rada
Miasta Dynowa podjê³a uchwa³ê
o dofinansowaniu wywozu œmieci.

Po pierwszym stycznia Dynowian
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce stawki za utylizacjê œmieci: mieszkañcy bloków zap³ac¹ 5 z³ netto za odbiór odpadów, domów jednorodzinnych 3 z³ netto a gospodarstw rolnych 2,60 z³ netto. Na
wniosek Burmistrza w uchwalonym
w marcu bud¿ecie na rok 2008 wygospodarowano czêœæ funduszy na bezpoœrednie dop³aty do wywozu odpadów
komunalnych. Zgodnie z postanowieniem Rady Miasta przez I pó³rocze 2008
r. z bud¿etu miasta bêdzie uiszczana
dop³ata do nowych stawek i tak: do
5 z³ – 1 z³, do stawki 4 z³ – 0,70 z³ i do
2,6 – 0,60 z³ miesiêcznie od 1 osoby. Nie-

W mieœcie funkcjonuj¹ trzy ujêcia
wody. Dwie studnie s¹ zmodernizowane i wymagaj¹ sta³ej wymiany drogich
filtrów. Ostatnia studnia nale¿y do prywatnego w³aœciciela. Konserwacja
kosztuje, ceny energii i amortyzacji
wzros³y drastycznie w ostatnim czasie.
Tak Wojciech Barañski argumentowa³
koniecznoœæ podwy¿ki op³at.

Zygmunta Frañczaka uda³o siê zminimalizowaæ podwy¿ki, by nie uderzy³y
zbyt mocno w domowe bud¿ety.

Przez blisko 8 lat op³aty za korzystanie z miejskich wodoci¹gów
i kanalizacji pozostawa³y na tym
samym poziome. A¿ tyle do interesu nie mo¿emy dok³adaæ – mówi
Wojciech Barañski, p.o. dyrektor
ZGK Dynów.

Mimo, ¿e radni dynowscy nie
zgodzili siê na zmiany, ceny i tak wzros³y. Umo¿liwia to ustawa mówi¹ca, ¿e
jeœli koszty œwiadczenia us³ugi realnie
wzrosn¹, to dostawca mo¿e podnieœæ
ceny. Dziêki interwencji burmistrza

W 2007 r. dokonano zwrotu nak³adów poniesionych przez najemcê na
wymianê okien i drzwi wejœciowych
w wysokoœci 11947,00 z³
Przeprowadzone prace remontowe
w lokalu doprowadzi³y do wzrostu
wartoœci lokalu. Powstanie Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
wp³ynê³o na poprawê dostêpnoœci do
us³ug medycznych w mieœcie. Zastanawia mnie zatem, które z dzia³añ podjêtych w przedmiotowej sprawie, maj¹
znamiona nieetycznych.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frañczak

Oczywiœcie wzrost kosztów utylizacji dotyczy tylko niesortowanych
odpadów. Odbiorcy korzystaj¹cy
z us³ug Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w B³a¿owej, dziêki segregacji œmieci mog¹ trzykrotnie
zaoszczêdziæ na ich wywozie. ZGK Dynów nie dysponuje odpowiednim zapleczem i niestety nie prowadzi odbioru
posortowanych œmieci.
Damian Zelwach

Op³aty za dostarczenie wody
z miejskich wodoci¹gów wzros³y œrednio o 20% i wynosz¹ 3.21 z³ i 3.36 z³ za
m3 (w zale¿noœci od ujêcia, z którego
pobiera siê wodê). Natomiast op³ata za
odprowadzenie œcieków jest jednakowa
dla wszystkich ; podniesiono j¹ wysokoœci 3.80 z³ za metr szeœcienny. S¹ to
ceny brutto, a wiêc z doliczonym podatkiem VAT.
Damian Zelwach
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rzyszeniu jest spraw¹ kluczow¹. Rzeszów chce dzia³aæ w Aglomeracji Rzeszowskiej o czym zapewnili przedstawiciele miasta uczestnicz¹cy w spotkaniu za³o¿ycielskim.
Zadaniem stowarzyszenia bêdzie
ogólnie rzecz ujmuj¹c planowanie rozwoju i strategii dla ca³ego obszaru,
a mianowicie:

W dniu 28 marca 2008 r. w Rzeszowie oby³o siê spotkanie za³o¿ycielskie
Stowarzyszenia Samorz¹dów Terytorialnych „ Aglomeracja Rzeszowska”. Idea powstania Aglomeracji Rzeszowskiej nie jest nowa. Ale dopiero
teraz zaczyna siê jej realizacja. Stowarzyszenie jest w fazie rejestracji.
W Aglomeracji Rzeszowskiej ju¿
obecnie chce dzia³aæ kilkanaœcie samorz¹dów: Boguchwa³a, Dynów, G³ogów M³p., Hy¿ne, Lubenia, Kamieñ,
Krasne, Soko³ów M³p., Œwilcza,
Trzebownisko, Tyczyn i Powiat
Rzeszowski.
Stosownej uchwa³y o przyst¹pieniu
do Aglomeracji Rzeszowskiej jeszcze
nie przeg³osowali Radni Rzeszowa,
a udzia³ stolicy województwa w stowa-

a) Koordynacjê projektów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury,
b) Promowanie walorów gospodarczych, turystycznych i kulturalnych Stolicy regionu i okolic,
c) Wspólne wystêpowanie o dostêpne œrodki pomocowe i realizowanie zamierzonych inwestycji,
d) Przygotowanie terenów pod
przysz³e inwestycje,
e) Wypracowanie strategii integracji gospodarczo-przestrzennej
aglomeracji,
f) Wypracowanie zintegrowanego
planu rozwoju aglomeracji,
g) Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego aglomeracji,
h) Zapewnienie spójnego systemu
dróg publicznych
i) Stwarzanie warunków do zastêpowania komunikacji indywidualnej œrodkami transportu zbiorowego,
j) Zharmonizowanie dzia³añ w zakresie zagospodarowania odpadami i rozbudowy infrastruktury wodno-œciekowej,
k) Wykreowanie miejsc rekreacji
i wypoczynku wspólnych dla
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mieszkañców ca³ej aglomeracji,
l) Marketing Rzeszowa jako dogodnego oœrodka lokalizacji instytucji bankowych, ubezpieczeniowych i poœrednictwa finansowego,
m) Rozszerzanie oferty edukacyjnej,
n) Podejmowanie dzia³añ aktywizuj¹cych lokalny rynek pracy
i przeciwdzia³aj¹cych bezrobociu,
o) Wymianê doœwiadczeñ w zakresie realizowanych zadañ,
p) Prezentowanie aglomeracji na
miêdzynarodowych targach inwestycyjnych.
Utworzenie Aglomeracji Rzeszowskiej pozwoli równie¿ na zmianê mentalnoœci w gminach, które uzna³y, ¿e
wspó³praca daje wiêksze korzyœci ni¿
dzia³anie w pojedynkê oraz kontekst
zwi¹zany z powstaniem kluczowej dla
rozwoju Podkarpacia metropolii. G³os
Aglomeracji Rzeszowskiej w walce
o metropoliê bêdzie mia³ wiêksz¹ si³ê
ni¿ opinia pojedynczego samorz¹du.
Bezdyskusyjne wydaje siê stwierdzenie, o które apelowali niektórzy przedstawiciele stowarzyszenia, ¿eby pomys³
siê uda³ nale¿y spe³niæ jeden warunek:
samorz¹dowcy, którzy bêd¹ dzia³aæ w Aglomeracji Rzeszowskiej
musz¹ od³o¿yæ zupe³nie na bok
wszelkie sprawy zwi¹zane z polityk¹. Ni¿ej podpisany ma obawy, ¿e
tak bêdzie.
Przedstawiciel Rady Powiatu
w Stowarzyszeniu Aglomeracja
Rzeszowska
Aleksander Stochmal
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W ch³odny kwietniowy wieczór
2 kwietnia 2008 roku o godz. 20,00
wokó³ pomnika JANA PAW£A II na
placu koœcielnym zebrali siê wszyscy,
którym droga jest NAUKA, TWÓRCZOŒÆ i PAMIÊÆ o PAPIE¯U JANIE
PAWLE II.
Przybyli na zaproszenie Ks. Dziekana i Towarzystwa Gimnastycznego
‘’Sokó³’’ w Dynowie, by przypomnieæ
sobie Jego cenne myœli i wskazania, by
pomodliæ siê o Jego rych³e wyniesienie
na o³tarze.
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Oprawê muzyczn¹ i akustyczn¹
przygotowa³ M.O.K.i R. w Dynowie.

W drugiej czêœci tego wyj¹tkowego spotkania zebrani modlili siê s³owami ró¿añca œwiêtego, modlitwy szczególnie cenionej i ukochanej przez Naszego Papie¿a.

Krystyna D¿u³a,
zdjêcia –
Antoni Iwañski.

Uroczyste modlitewne spotkanie
rozpocz¹³ Ks. Piotr Krzysik, a po nim
wyst¹pili lektorzy czytaj¹cy fragmenty tekstów Papie¿a wybranych ze zbioru pt. „Zaproszenie do modlitwy”.

Dziêkujemy CI, PANIE JEZU,
Dziêkujemy za dar Twego ¿ycia,
Które za nas da³eœ,
mi³uj¹c nas a¿ do koñca:
Twoje ¿ycie czyni nas
dzieæmi Bo¿ymi,
Braæmi i siostrami
dla siebie nawzajem.
Umocnij, o Panie,
nasz¹ wiarê
i nasz¹ mi³oœæ ku Tobie.

Po zakoñczeniu modlitwy Ks. Piotr
udzieli³ wszystkim b³ogos³awieñstwa
i wtedy zaczê³o siê czuwanie i spontaniczne œpiewanie pieœni Maryjnych.
„Barkê” œpiewano dwukrotnie ze ³zami
w oczach, bo wszyscy maj¹ jeszcze
w pamiêci te cudowne, niezapomniane,
a tak nas Polaków buduj¹ce spotkania
z JANEM PAW£EM II.
Ten koncert trwa³ d³ugo po 21:37,
bo na plac przed pomnik przysz³a m³odzie¿ z Ks. Wojciechem
Szpylm¹ i kontynuowa³a
œpiew.
Wieczór by³ ch³odny, ale serca gor¹ce , bo
o¿ywia³a je miloœæ do
JANA PAW£A II i nadzieja, ¿e ju¿ nied³ugo......
a bêdzie za
nami orêdowa³ jako
ŒWIETY.

WIELKOŒÆ
SPOD
KRZY¯A
Œwiêtoœci ¿ycia
DŸwign¹³ siê z kolan
Siêgn¹³ Nieba
W sobie
I zaczerpn¹³
Mi³oœci
Tyle
¿e przebaczaj¹c
o przebaczenie poprosi³
za grzechy
nie swoje.
/ L. Szubel /
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Us³ugowa PaTMex – Maria Paœciak
oraz Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe Wojciech Szaruga. Niema³y
udzia³ w pracach nad ca³okszta³tem ma
równie¿ Marta Chrobak.
Nieco historii

Zarz¹d Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Kobiet Wsi Bachórz
istnieje zaledwie od roku, a ju¿ zaznaczy³o swoj¹ obecnoœæ w sposób godny
podziwu. Dziêki podjêtym staraniom
uda³o siê pozyskaæ œrodki na realizacjê projektu ”Bachórska e-œwietlica”.
Donatorem stoj¹cym za finansowaniem
przedsiêwziêcia jest Fundacja Wspomagania Wsi.

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Bachórz
powsta³o na bazie dzia³aj¹cego wczeœniej Ko³a Gospodyñ Wiejskich.
W sk³ad Zarz¹du wesz³y :prezes Ma³gorzata Szczutko, z-ca Zofia Domin, sekretarz Marta Chrobak, skarbnik Ewelina Domiñczyk, cz³onkowie Maria
Grzegorzak, Renata Uryæ.
W swoich celach postanowi³o umieœciæ miêdzy innymi ochronê istniej¹cych tradycji, wspieranie wszelkich inicjatyw s³u¿¹cych rozwojowi regionu
i gminy, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
odbywania siê zajêæ
Na efekty realiopiekê na œwietlic¹
zacji powziêtych
powierzono nauczyplanów nie trzecielce Agnieszce Doba by³o d³ugo
min,
natomiast
czekaæ.
warsztaty i szkoleUdzia³ w II
nia komputerowe
Gminnym
przej¹³ Robert PanKonkursie
to³a. W najbli¿szym
Wi e l k a n o c czasie podjête zonym zaowocostan¹ tak¿e kroki
wa³ wyró¿zmierzaj¹ce do arnieniem
chiwizowania dokuprzyznanym
Nagrodzona praca konkursowa
mentów historyczprzez jury
nych oraz odnosz¹konkursu.
cych siê do wspó³czesnoœci.
39 cz³onkiñ stowarzyszenia oraz zaproUroczyste otwarcie œwietlicy mia³o
szeni goœcie mieli okazjê obejrzeæ zalemiejsce 10 kwietnia br. w obecnoœci
ty sprzêtu kuchennego na specjalnie
w³adz Gminy Dynów: Wójta - Adama
zorganizowanym pokazie. W sierpniu
Chrobaka, Sekretarza - Zygmunta Pronajbardziej utalentowane kobiety wykopa, Przewodnicz¹cego Rady Gminy
kona³y wieniec do¿ynkowy w kszta³cie
œwiecy, który zaprezentowa³y na do¿ynkach wojewódzkich w Oleszycach
13 paŸdziernika 2007r. Stowarzyszenie
zaanga¿owane by³o w organizacjê Miêdzynarodowych Warsztatów Dziennikarskich ”B³êkitny San”, zaœ w grudniu 2007r. wziê³o udzia³ w Gminnym
Konkursie Bo¿onarodzeniowym, zajmuj¹c trzecie miejsce.

Do Komisji Konkursowej „Nasza
Œwietlica, Nasz Klub” wp³ynê³o 527
wniosków, z czego 38 pochodzi³o z samego Podkarpacia. Tylko oœmiu wnioskodawcom przyznano granty o ró¿nej
wysokoœci. Na œwietlicê w Bachórzu
uda³o siê zdobyæ 19 800,- z³. Jednym
z atutów grantobiorcy by³ fakt, ¿e œwietlica powstaje w miejscowoœci popegeerowskiej ,zaœ istniej¹cy tu kiedyœ PGR
mia³ istotny wp³yw na historiê wsi
i losy jej mieszkañców.
Stowarzyszenie przyst¹pi³o
niezw³ocznie do realizacji zadañ zawartych w projekcie.
W jednym z pomieszczeñ Domu
Stra¿aka urz¹dzona zosta³a
œwietlica dla mieszkañców Bachórza, wyposa¿ona w trzy stanowiska komputerowe z dostêpem do Internetu .Zaplanowane szkolenia oraz warsztaty ruszy³y od kwietnia. W trakcie
Uroczystoœæ otwarcia œwietlicy

Spotkanie online

– Tadeusza PaŸdziornego oraz
pracowników odpowiedzialnych za wspó³tworzenie projektu Miry Marsza³ek i Adama
Kie³basy. Miejscow¹ szko³ê reprezentowali Dyrektor – Józef
Stolarczyk oraz nauczyciele –
Agnieszka Domin i Robert Panto³a. Ca³a spo³ecznoœæ mia³a
swojego przedstawiciela w osobie so³tysa – Janusza Grzegorzka . Swój wk³ad w ca³oœæ
przedsiêwziêcia maj¹ tak¿e
sponsorzy: Firma Handlowo-

Ewa Hadam

Wyczarowaæ takie cudeñka
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Nied³ugo wielu Gimnazjalistów
i ich Rodziców stanie przed dylematem jak¹ obraæ dalsz¹ œcie¿kê edukacyjn¹?
Czy podj¹æ naukê w dynowskich
szko³ach œrednich, czy mo¿e w œrodowisku miejskim Rzeszowa, Przemyœla,
Krosna, Sanoka, Brzozowa a mo¿e
jeszcze w odleglejszych miastach?
Czy wybraæ szko³ê œredni¹ zawodow¹, œrednia ogólnokszta³c¹c¹ czy
zasadnicz¹ zawodow¹?
Mo¿e informacje tutaj przedstawione bêd¹ pomocne w podjêciu w³aœciwej decyzji, czy te¿ pozwol¹ dokonaæ
w³aœciwego wyboru zw³aszcza, ¿e
stworzone s¹ nowe szanse – mo¿liwoœci wyboru.
Najkrótsz¹ œcie¿k¹ edukacyjn¹
jest wybór zasadniczej szko³y zawodowej, po ukoñczeniu której mo¿na zaraz podejmowaæ pracê w wyuczonym zawodzie lub po przyuczeniu,
w innej dowolnej bran¿y. Wybieraj¹c
Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ w Zespole Szkó³ Zawodowych w Dynowie
mamy takie korzyœci jak: bardzo niskie koszty kszta³cenia z uwagi na bliskoœæ szko³y i ³atwy dojazd, bezpieczne i bardzo dobre warunki nauki, mo¿liwoœæ utrzymywania bliskiego i sta³ego kontaktu z rodzin¹, mo¿liwoœæ
zdobycia atrakcyjnego zawodu i uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Zasadnicza Szko³a Zawodowa w Dynowie

DYNOWINKA

z uwagi na kontakt z Zak³adami Pracy i Uczelniami jak np. WSK Rzeszów,
Politechnik¹ Rzeszowska, Wy¿sz¹
Szko³¹ In¿yniersk¹ w Ropczycach,
Zespo³em Szkó³ Technicznych w Rzeszowie, Centrum Kszta³cenia Praktycznego i Ustawicznego w Mielcu oraz
innymi, umo¿liwia zdobycie nowoczesnej wiedzy i nabycie umiejêtnoœci do
podjêcia pracy lub kontynuowania
dalszej nauki na wybranym kierunku
w szkole œredniej. Tutaj na miejscu
uczniowie pobieraj¹ naukê teoretyczn¹
i praktyczn¹ w szkolnych warsztatach
ale te¿ bêd¹ stworzone mo¿liwoœci do
odbywania czêœci zajêæ praktycznych
w konkretnych Zak³adach na podstawie oddzielnych porozumieñ. W najbli¿szych planach przewidziany jest
dalszy rozwój i unowoczeœnienie rozwój bazy dla kszta³cenia w kierunku
samochodowych i z zakresu obróbki
skrawaniem z wykorzystaniem sterowania komputerowego.
Szko³y œrednie w Zespole Szkó³
Zawodowych w Dynowie, z uwagi na
nawi¹zan¹ wspó³pracê z uczelniami:
Wy¿sz¹ Szko³¹ Prawa i Administracji
Przemyœl – Rzeszów oraz Wy¿sz¹
Szko³¹ Informatyki i Zarz¹dzania
w Rzeszowie staj¹ siê bardzo atrakcyjne, bowiem wprowadzone innowacje pedagogiczne rozszerzaj¹ znacz¹co realizowane podstawy programowe.
Opieka Wy¿szych uczelni – wspó³praca z nimi stwarza bardzo dogodne
warunki i mo¿liwoœci zdobycia dodatkowej wiedzy do pracy, po ukoñczeniu
technikum lub do kontynuowania studiów prawniczych, z zakresu administracji , zarz¹dzania, informatyki i innych.
Wybór technikum z innowacj¹ pedagogiczn¹ w zawodzie technik informatyk lub technik handlowiec
w ¿adnym przypadku nie ogranicza
mo¿liwoœci kontynuowania dowolnego
typu studiów, a nawet daje wiêksze
szanse i mo¿liwoœci w dalszej edukacji. Technikum daje wiedzê ogólno-

Nr 4/151

kszta³c¹c¹ i przygotowanie zawodowe niezbêdne do podjêcia pracy i bardzo przydatne w dalszym studiowaniu.
Innowacje pedagogiczne pod
nazw¹: edukacja transgraniczna
lub obs³uga ruchu turystycznego
mówi¹ same za siebie.
Po³¹czenie z zawodem technika
informatyka, nauki z zakresu „bezpieczeñstwa wewnêtrznego i edukacji celnej”, daje w efekcie koñcowym atrakcyjne wyposa¿enie i przygotowanie absolwenta do pracy w bardzo interesuj¹cych instytucjach i dziedzinach gospodarki.
Technik handlowiec uzyskuje
bardzo szerokie przygotowanie z zakresu w handlu, ekonomii, obs³ugi
w administracji, organizacji handlu
i sprzeda¿y czy te¿ obs³ugi klienta
w szeroko pojêtym ujêciu. Wprowadzona innowacja pedagogiczna do tego
zawodu pod nazw¹: „obs³uga ruchu
turystycznego” daje kolejne mo¿liwoœci zdobycia atrakcyjnego przygotowania do profesjonalnej pracy
w dziedzinach zwi¹zanych z turystyk¹. Dodatkowo jêzyki obce zawodowe wzmacniaj¹ pozycjê absolwenta
w stosunku do coraz to bardziej wymagaj¹cego klienta. Nie da siê jednak
ukryæ, ¿e szko³y œrednie w naszym
Zespole tzn. technika s¹ adresowane
do tych, którzy s¹ zdecydowani na podjêcie du¿ego wyzwania, do solidnej
pracy i upartego d¹¿enia do wymarzonego celu.

Skorzystaj z szansy
i podejmij naukê
w Zespole Szkó³ Zawodowych
im. Kard. S. Wyszyñskiego
w Dynowie,
jeœli chcesz zdobyæ
atrakcyjny zawód ucz¹c siê
w szkole kszta³tuj¹cej
pozytywne cechy charakteru
i cz³owieczeñstwa.
Dyrektor Szko³y
Halina Cygan
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M³odzi pasjonaci historii przez kilka kolejnych tygodni spotykali siê
w rzeszowskim oddziale IPN-u, by zag³êbiaæ siê w tajniki najnowszych dziejów. Prelekcje po³¹czone z prezentacjami multimedialnymi prowadzi³y od wybuchu II Wojny Œwiatowej przez Holokaust i sposoby manipulowania spo³eczeñstwem a¿ do kryzysów PRL-u. Zdobyt¹ wiedzê mo¿na by³o wypróbowaæ
podczas æwiczeñ praktycznych na Ÿród³ach udostêpnionych przez Instytut.
- Myœlê, ¿e tego typu nauka jest
o wiele lepsza ni¿ tradycyjne lekcje –
mówi Mariusz Gierula, uczeñ dynowskiego LO, który w maju podejdzie do
egzaminu dojrza³oœci z historii na poziomie rozszerzonym. Praca ze Ÿród³ami i prezentacje komentowane przez
ekspertów w dziedzinie najnowszej historii s¹ dla mnie bardzo ciekawe –
dodaje licealista.

Uczestnicy warsztatów z dynowskiego liceum
Zakoñczy³ siê cykl wyk³adów na temat historii najnowszej prowadzony przez rzeszowski oddzia³ IPN. W warsztatach uczestniczyli równie¿ uczniowie z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie.

W roku szkolnym 2008/2009 kandydaci bêd¹ przyjmowani do nastêpuj¹cych klas pierwszych:

SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYJÊÆ
O przyjêciu do wybranej klasy decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kandydata:
> z egzaminu gimnazjalnego;
> za oceny na œwiadectwie ukoñczenia gimnazjum
z 4 przedmiotów, zgodnie z poni¿szym wykazem;
> za inne osi¹gniêcia wymienione w œwiadectwie gimnazjalnym.

Kolejnym projektem IPN-u jest
cykl „Twarz¹ w twarz z histori¹”. Goœciem ostatniego spotkania by³ Aleksander Szymañski – wiêzieñ obozów
koncentracyjnych III Rzeszy.
Damian Zelwach

1. Wykaz przedmiotów, z których oceny przeliczane na
punkty decyduj¹ o przyjêciu do wybranej klasy:
KLASA I A - j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka;
KLASA I B - j. polski, matematyka, j. obcy, biologia;
KLASA I C - j. polski, historia, j. obcy, sztuka - plastyka;
KLASA I D - j. polski, j. obcy, historia, geografia.
2. Zasady przeliczania ocen na punkty:
> celuj¹cy - 20 pkt,
> bardzo dobry - 16 pkt,
> dobry - 12 pkt,
> dostateczny - 8 pkt,
pozosta³e oceny nie s¹ punktowane.
Inne osi¹gniêcia kandydata (maksymalnie 20 pkt):
> ukoñczenie gimnazjum z wyró¿nieniem:
> 5 pkt (ocena bardzo dobra z zachowania);
> 7 pkt (ocena wzorowa z zachowania);
> udzia³ w konkursach organizowanych przez Kuratora Oœwiaty potwierdzony zaœwiadczeniem:
> finaliœci konkursu wojewódzkiego - 8 pkt - pod uwagê brane s¹ nastêpuj¹ce konkursy przedmiotowe: polonistyczny, historyczny, chemiczny, biologiczny, geograficzny, matematyczny, informatyczny, fizyczny,
jêzyka angielskiego, jêzyka niemieckiego oraz finaliœci:
(ci¹g dalszy na str. 12)
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(ci¹g dalszy ze str. 11)
1. Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego (Olimpiada)
„Losy ¿o³nierza i dzieje orê¿a polskiego w latach 18871922 o niepodleg³oœæ i granice Rzeczypospolitej” (organizator: Ogólnopolski Komitet Konkursu - Olimpiady).
2. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego(organizator: Ogólnopolski Komitet Turnieju).
3. Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Technicznej „Sapere
aude - odwa¿ siê byæ m¹drym” (organizator: Zespó³ Szkó³
Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w Jaros³awiu)
4. V Edycji Konkursu dla Uczniów Gimnazjów i Szkó³ Ponadgimnazjalnych woj. Podkarpackiego „Ocaliæ od zapomnienia” (organizator: Instytut Pamiêci Narodowej)
5. Konkursu „Poznajemy ojcowiznê 2008” - prace indywidualne (organizator: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Urz¹d Wojewódzki,
Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie i in.)
6. Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów (organizator:
Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie)
> finaliœci konkursów ponadwojewódzkich, których program obejmuje w ca³oœci lub poszerza treœci podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu
- 10 pkt;
> uczestnicy olimpiad przedmiotowych dla szkó³ ponadgimnazjalnych na szczeblu okrêgowym - 10 pkt;
> osi¹gniêcia sportowe lub artystyczne:
- na szczeblu powiatowym - 1 pkt;
- na szczeblu wojewódzkim - 2 pkt;
- na szczeblu ponadwojewódzkim - 4 pkt.
Kandydaci zostan¹ przyjêci do wybranej przez siebie klasy po uzyskaniu w toku postêpowania kwalifikacyjnego od
maksymalnej iloœci punktów do wyczerpania siê miejsc.

TERMINARZ ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY
1. Podanie o przyjêcie do wybranej klasy na druku pobranym w sekretariacie Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie lub ze ze strony internetowej nale¿y sk³adaæ - od
19 maja do 30 maja 2008r.
2. Dokumenty sk³adane w dniach: 20 - 24 czerwca 2008r.
do godz. 1500:
> kopia œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum;
> kopia zaœwiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
> inne zaœwiadczenia, dyplomy (orygina³ lub kopia);
> 2 zdjêcia czytelnie podpisane na odwrocie.

W lutym bie¿¹cego roku Miejskie
Przedszkole w Dynowie otrzyma³o dwie
konsole komputerowe firmy IBM
z oprogramowaniem KidSmart.
Dziêki staraniom Pani Dyrektor
Marii Biernasz jesteœmy jednym z nielicznych przedszkoli na Podkarpaciu do
których trafi³y komputery.
Program komputerowy przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
Ma on na celu wprowadzenie technologii informatycznej do edukacji przed-
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3. Dokumenty sk³adane w dniach: 26 i 27 czerwca 2008r.:
> orygina³ œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum;
> orygina³ zaœwiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
> wyci¹g z aktu urodzenia kandydata lub uwiarygodniona kopia.
WA¯NE TERMINY !

UWAGA !
Szko³a zastrzega sobie prawo do:
1. Przyjmowania uczniów do klasy pierwszej, do wyczerpania limitu miejsc w poszczególnych klasach!
2. Pierwszeñstwo w przyjêciu do klasy Id maj¹ kandydaci
posiadaj¹cy certyfikaty jêzykowe.. (jêzyk angielski lub jêzyk niemiecki).
Adres szko³y:
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Komisji Edukacji
Narodowej
36 - 065 Dynów, ul. 1 - go Maja 17
tel./fax: (016) 65 - 21 - 077
www.lodynow.prv.pl
Sekretariat czynny od godziny 8.00 do 15.30 .

szkolnej. Celem nadrzêdnym jest zachêcanie dzieci do poznania roli technologii informacyjnej w ¿yciu codziennym, oraz do u¿ywania komputerów do
nauki i komunikacji.
Zastosowanie technologii
ICT pozwala zaanga¿owaæ dzieci w zabawê ukierunkowan¹ na
odkrywanie i poznanie. Sprzyja rozwijaniu:
> umiejêtnoœci dyskusji,
> kreatywnoœci,
> umiejêtnoœci rozwi¹zywania problemów,
> umiejêtnoœci podejmowania ryzyka,
> elastycznego myœlenia.
W sk³ad oprogramowania
KidSmart wchodz¹ nastêpuj¹ce programy edukacyjne:

1. Mania g³ówkowania – zawiera szeœæ æwiczeñ pozwalaj¹cych rozwijaæ zdolnoœci twórcze, wyobraŸniê
i umiejêtnoœci rozwi¹zywania problemów.
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2. Naukowy domek Felka – to
piêæ ciekawych æwiczeñ, które pozwalaj¹ dzieciom rozwijaæ pocz¹tkowe
umiejêtnoœci zakresu nauk œcis³ych,
oraz nabieraæ praktyki w wykonywaniu wa¿nych doœwiadczeñ naukowych.
Dzieci zwiêkszaj¹ zakres s³ownictwa
dotycz¹cego: roœlin, zwierz¹t, pór roku
i pogody.
3. Czas i przestrzeñ w domku
Anuli – to przygody pozwalaj¹ce dzieciom zdobywanie umiejêtnoœci odczytywania godzin i zagadnieñ zwi¹zanych
z czasem. Anula przybli¿a dzieciom
geografiê, rozwijaj¹ one umiejêtnoœci
pos³ugiwania siê map¹ i orientacj¹ w
przestrzeni. Dzieci podró¿uj¹ tak¿e po
œwiecie poznaj¹c kontynenty, oceany
i atrakcje turystyczne.
4. Matematyczny domek Milusi zawiera zabawy i æwiczenia pozwalaj¹ce poznaæ podstawowe koncepcje
matematyczne. Dzieci ucz¹ siê o liczbach, kszta³tach, rozmiarach, wzorach,
sekwencjach, jak równie¿ poznaj¹ dodawanie i odejmowanie.
Wszystkie wy¿ej wymienione pro-

Skoki s¹ jego pasj¹. Zaczyna³ jak
reszta rówieœników od dzikich skoczni, wybudowanych na okolicznych stokach. Teraz trzynastoletni mieszkaniec
Harty trenuje pod okiem doœwiadczonego trenera w Klubie Sportowym
„Sokó³” Zagórz.
Pierwsze powody do radoœci skoczek
zafundowa³ w marcowym konkursie
w Zakopanem. Mimo jednego upadku
i l¹dowania z podpórk¹ zaj¹³ 37 miejsce w ogólnopolskich Mistrzostwach
Uczniowskich Klubów Sportowych.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e pracê z Szymkiem
trener, Andrzej Pliszka, rozpocz¹³ zaledwie kilka miesiêcy temu. Mimo to
ch³opak ju¿ zd¹¿y³ pobiæ rekord na zagórzañskim obiekcie K10 skacz¹c ponad 16 metrów.
- Zami³owanie do skoków mia³em
od zawsze. Dziêki mojemu bratu Micha³owi mogê zaj¹æ siê tym na powa¿nie – mówi Szymek. To w³aœnie
starszy brat pierwszy raz zawióz³ go do
oddalonego o ponad 60 km Zagórza.
Jest tam bowiem najbli¿sza skocznia
narciarska z prawdziwego zdarzenia. Chcia³bym kiedyœ byæ jak Adam Ma³ysz, który jest dla mnie wzorem. Mam
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gramy zawieraj¹ opcje w których dzieci mog¹ wybieraæ stopieñ trudnoœci. Ponadto mog¹ z
nich korzystaæ dzieci, które nie
umiej¹ czytaæ, gdy¿ instrukcje
s¹ g³osowe. Narrator mówi w
sposób jasny i zrozumia³y.
Programy zawieraj¹ specjalne opcje takie jak: tryb badania
i odkrywania, tryb pytañ i odpowiedzi. Umo¿liwia to dzieciom samodzieln¹ zabawê oraz
uczenie siê w sposób zorganizowany. Dzieci mog¹ tak¿e drukowaæ strony i projekty z notatek.
Stanowisko komputerowe wyposa¿ono
w miejsca do siedzenia dla dwojga dzieci, aby zachêciæ je do wspó³dzia³ania.
Nasze przedszkolaki chêtnie
korzystaj¹ z zestawów KidSmart, maj¹
swobodê wyboru, nabywaj¹ i utrwalaj¹
wiedzê. Dziêki programowi wzbogaciliœmy w naszym przedszkolu ofertê pracy dydaktyczno – wychowawczej. Praca z programem KidSmart pozwoli³a
dzieciom jak i zarówno nauczycielom
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podejmowaæ coraz œmielsze wezwania
zwi¹zane z wykorzystaniem technologii komputerowej, oraz uatrakcyjni³o
ofertê edukacyjn¹ naszego przedszkola. W³aœciwe zastosowanie programów
edukacyjnych pomo¿e stworzyæ dzieciom lepsze warunki do odkrywania
radoœci jak¹ daje uczenie siê.
Ma³gorzata Potoczna
Danuta Urbaniak
Miejskie Przedszkole w Dynowie.

Szymek (z przodu, w œrodku) wraz z kole¿ankami i kolegami z klasy

M³ody talent na miarê naszego mistrza?
Miejmy tak¹ nadziejê.
Mimo, ¿e trenuje dopiero kilka miesiêcy, Szymek Ryba
osi¹ga pierwsze sukcesy w ogólnopolskiej rywalizacji.
w domu spor¹ kolekcjê nagrañ jego skoków, nawet tych sprzed wielu lat, kiedy jeszcze nie odnosi³ wielkich sukcesów.
Na razie nastolatek przygotowuje
siê do testu po 6 klasie podstawówki
oraz intensywnie trenuje przed kolejnymi zawodami, które odbêd¹ siê
w maju i czerwcu w Zakopanem. Trzyma te¿ kciuki za brata, który zdaje nied³ugo egzamin na prawo jazdy – Bêdziemy jeŸdziæ na treningi autem a nie
autobusem – cieszy siê m³ody skoczek.

Pochodzi z wielodzietnej rodziny i koszty zwi¹zane z dojazdem oraz treningami stanowi¹ dla niego spory problem.
- Podejmiemy starania, by w naszej
okolicy powsta³ obiekt, na którym m³odzi zapaleñcy bêd¹ mogli skakaæ. Staramy siê te¿ zapewniæ ch³opcu wsparcie finansowe – mówi dyrektor szko³y,
do której uczêszcza trzynastolatek –
Byæ mo¿e takich Szymków dziêki temu
bêdzie wiêcej.
Damian Zelwach
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4 kwietnia 2008 r. z inicjatywy druha Jacka Stochmala dla uczczenia
Œwiatowego Dnia Zdrowia (7.04) stra¿acy z OSP w Harcie za³o¿yli pierwszy
w gminie Dynów klub Honorowych
Dawców Krwi PCK „Nadzieja. Jego
prezesem jednog³oœnie wybrano druha
Jacka.
W Domu Stra¿aka odby³o siê spotkanie zainteresowanych druhen i druhów z prezesem Zarz¹du Rejonowego
PCK w Rzeszowie Markiem Pawe³kiem oraz przewodnicz¹cym Rejonowej
Rady Honorowego Krwiodawstwa
PCK w Przemyœlu, jednoczeœnie prezesem klubu HDK PCK „P³omyk” przy
Komendzie Miejskiej PSP w tym mieœcie Zdzis³awem Wójcikiem. Przekazali
oni niezbêdne informacje na temat
krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz
odpowiedzieli na pytania przyby³ych.
Stra¿aków nie trzeba by³o d³ugo
zachêcaæ. Niektórzy z nich, jak druh
Jacek Kamiñski przygodê z krwiodawstwem rozpoczêli ju¿ jakiœ czas temu.
„Wierzê, ¿e w ten sposób pomagam drugiemu cz³owiekowi. Ta cz¹stka mnie
ofiarowywana regularnie komuœ siê

Na pierwsz¹, poœwi¹teczn¹ niedzielê 30.03.2008 wyznaczyliœmy sobie trasê z Hy¿nego do B³a¿owej. Z dwóch
bardzo wa¿nych przyczyn postanowiliœmy zacz¹æ w Hy¿nym. Chcieliœmy
pok³oniæ siê Matce Bo¿ej Hy¿neñskiej
w piêknym sanktuarium na górce, przy
tak czêsto przemierzanej przez nas trasie do Rzeszowa. Od XVII wieku króluje tutaj Matka Bo¿a. Jak legenda
mówi – nie uda³o sie Tatarom spaliæ
drewnianego koœcio³a, gdzie mia³a swój
tron. Gdy pogrozi³a ber³em tatarskiemu dowódcy, pad³ jak martwy przed
o³tarzem. Wierni mu podkomendni koniem wywlekli go z koœcio³a. Gdy kolejny raz tatarskie oddzia³y zapêdzi³y
siê w te okolice pal¹c i rabuj¹c, omija³y hy¿neñsk¹ œwi¹tyniê z daleka. Od
tamtej pory przybywaj¹ tu liczni pielgrzymi, by Matce Bo¿ej £askawej (bo
taki tytu³ nadano Jej w tym koœciele)

Cz³onkowie „Nadziei” z zaproszonymi goœæmi.
przyda. Dwanaœcie lat temu odda³em
krew dla chorego kolegi i... tak jest do
dzisiaj” – wyznaje druh Jacek, który
zosta³ wiceprezesem „Nadziei”. Przekaza³ potrzebuj¹cym ju¿ 13 litrów tego
bezcennego leku.
Sekretarzem jest Gabriela Pa³ac.
„Od dawna czu³am tak¹ potrzebê.
Moim pragnieniem jest pomoc w przywróceniu komuœ zdrowia, byæ mo¿e
nawet uratowanie ¿ycia” – mówi Gabriela. Za sk³adki cz³onkowskie odpowiedzialna jest druhna Emilia Ignasiak.

powierzaæ swe spraw. Warto tu przyjœæ
by w ciszy, z dala od t³umnych, gwarnych miejsc, znaleŸæ chwilê czasu na
refleksje nad celem naszego codzienne-

Na spotkanie za³o¿ycielskiej przybyli tak¿e zaprzyjaŸnieni stra¿acy z
OSP w Ulanicy, którzy jako jedyni odpowiedzieli na apel OSP Harta .
„Tak, jak stra¿akowi bez wody trudno by³oby ugasiæ po¿ar, tak lekarzowi
bez odpowiedniego zapasu krwi trudno by³oby skutecznie prowadziæ leczenie. Warto o tym pamiêtaæ” – podsumowuje ten piêkny historyczny moment prezes OSP Harta Artur Szczutek.
Tekst i zdjêcie Zdzis³aw Wójcik
go zabiegania.
Drugim powodem, dla którego startowaliœmy w Hy¿nym, to postaæ wielkiego patrioty, wielkiego Polaka bezgranicznie poœwiêcaj¹cego swe si³y OjczyŸnie – W³adys³awa Sikorskiego. Tu
wychowa³a siê jego matka, tutaj wróci³a z czwórk¹ maleñkich dzieci, gdy
m³odo zmar³ ojciec W³adys³awa Sikorskiego. Na ca³e ¿ycie zapad³a w serce
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W³adys³awa miejscowoœæ
Hy¿ne, w której spêdzi³
dzieciñstwo. Wraca³ tu wielokrotnie. Mieszkañcy
uczcili jego pamiêæ buduj¹c
szko³ê jako poœwiêcony mu
pomnik. Skrzêtnie zachowuj¹ o Nim pamiêæ, a pozosta³e pami¹tki wyeksponowali w dwóch salach muzealnych w nowej szkole
i w szkole podstawowej
mieszcz¹cej siê w dawnym
dworku Jêdrzejowiczów.
40 osobowa grupa niedzielnych wêdrowców budzi³a spore zainteresowanie
zarówno na dworcu PKS w
Rzeszowie, w autobusie, ale
przede wszystkim na trasie.
A trasa przez Ostra Górê
jest urocza, ³atwa, dostêpna dla zaawansowanych w
chodzeniu jak równie¿ dla
pocz¹tkuj¹cych.
Trzecia atrakcja szczególn¹ na trasie by³o poœwi¹teczne, wspólne œniadanie,
pieczenie kie³basek gdy zatrzymaliœmy siê przy leœniczówce w Hy¿nym, na piêknie zagospodarowanym, wyznaczonym
na skraju lasu, miejscu biwakowym.
Poszukiwanie zagubionych w lesie pisanek dostarczy³o wielu emocji i zapocz¹tkowa³o weso³¹ zabaw¹. ¯wir, zastê-
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puj¹cy parkiet w tej leœnej
sali balowej, nie przeszkadza³ w ¿ywio³owych tañcach.
Do B³a¿owej schodziliœmy rozbawieni,
rozgrzani wiosennym s³oñcem. Po zwiedzeniu piêknego
koœcio³a w B³a¿owej, zaprojektowanego przez
Jana Sasa Zubrzyckiego,
s³ynnego architekta lwowskiego, którego dzie³em jest bardzo
wiele budowanych na pocz¹tku XX w. koœcio³ów w Polsce
po³udniowej,
ruszyliœmy
„w miasto” w poszukiwaniu
kawy. To by³a
podsumowuj¹ca
nasz¹ niedzieln¹
wyprawê przyjemnoœæ.
Józefa Œlemp
przewodnik
beskidzki
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Szanowni czytelnicy „Dynowinki”,
zwracamy siê do Pañstwa z proœb¹
o zainteresowanie i pomoc w jak najszybszym rozwi¹zaniu nastêpuj¹cego
problemu. Od pewnego czasu wynajmujemy lokal przy ul. Rynek 5 i prowadzimy w nim dzia³alnoœæ gastronomiczn¹.
Ogrodzenie przylegaj¹ce do budynku (ogródek wokó³ drzewa), wykonane
z prêtów ¿eliwnych z ostrymi zakoñczeniami, w chwili obecnej zardzewia³e, czêœciowo po³amane, zagra¿a naszym klientom, mieszkañcom Dynowa a przede
wszystkim dzieciom biegaj¹cym
wzd³u¿ chodnika. Przyk³adem
tego jest nasza klientka, która
zrani³a nogê i uszkodzi³a ubranie.
Zwracaliœmy siê z do P. Burmistrza z proœb¹ o zdemontowanie lub zabezpieczenie tego ogrodzenia. OdpowiedŸ na nasza

Kazio i Kuba „12 groszy w zêbach Ci przynoszê”
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proœbê brzmi:
„rozstrzygniêcie przedmiotowej sprawy bêdzie
zale¿eæ od opinii konserwatorskiej z Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Rzeszowie”.
Jak d³ugo mamy czekaæ, czy a¿ dojdzie do
groŸnego w skutkach wypadku. Pozwoliliœmy
sobie przygotowaæ szkic projektu ogrodzenia,
poddaæ go pod os¹d Szanownych Pañstwa i prosiæ o pomoc w realizacji.
Z powa¿aniem pracownicy
„ Pod Jagie³³¹”

Kto z nas mia³ szczêœcie
spotkaæ siê oko w oko
z gwiazd¹ literatury, ekranu,
muzyki, sportu?
A czy ktoœ mia³ niew¹tpliw¹ przyjemnoœæ porozmawiaæ ze znan¹ osob¹?
Jest wœród nas paru szczêœliwców, którzy doœwiadczyli
bliskiego spotkania z celebrities i na dodatek uwiecznili to
na fotografiach.
Niby ¿adne mecyje, ale jednak zazdroœæ bierze, ¿e Kuba
poœpiewa³ sobie z Kazikiem
Staszewskim. Co prawda nie

spoci³ siê jak sam mistrz, ale te¿ i nie
œpiewa³ tak porywaj¹co jak on choæ
równie entuzjastycznie.
Prosimy, pochwalcie siê Pañstwo
znajomoœci¹ z gwiazdami. Opowiedzcie
nam czy rzeczywiœcie trochê wiêcej
w nich koloru ni¿ w reszcie œwiata.
Niedawno by³am na spotkaniu
z Wojciechem Cejrowskim i muszê
przyznaæ, ¿e gêbê rozdziawia³am s³uchaj¹c jego opowieœci. Z bliska to te¿
niezwyk³y cz³owiek, choæ dla niektórych cokolwiek kontrowersyjny.
Nie by³o atmosfery do robienia
wspólnych zdjêæ, wiêc siê nie pochwalê
tym spotkaniem, ale zapewniam, ¿e
powietrze wokó³ niego pachnie egzotyk¹ i na s³uchaczy sp³ywa przyjemne
ciepe³ko.
Zapraszamy do zabawy!
Ewa Czy¿owska
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Rudnik nad Sanem to miasto wikliny. Trudno nie zauwa¿yæ przestrzennych form wikliniarskich zdobi¹cych
przeró¿ne zak¹tki miasta. Co rusz natrafiamy na szyldy informuj¹ce o zak³adach produkcyjnych i hurtowniach
wikliniarsko-koszykarskich, zachêcaj¹cych do ich odwiedzania. Od d³u¿szego ju¿ czasu Rudnik mianowa³ siê najwiêkszym w Polsce oœrodkiem wikliniarstwa, a nawet „Polsk¹ stolic¹ wikliny”.
Rzemios³o koszykarskie pojawi³o
siê w Rudniku pod koniec XIX wieku.
Jak siê póŸniej okaza³o, dziêki niemu
miasto zaczê³o siê rozwijaæ. Hrabia Ferdynand Hompesch przed otwarciem
szko³y koszykarskiej wys³a³ kilku
mieszkañców Rudnika i Kopek do szko³y koszykarskiej w Wiedniu, w której
pod okiem majstrów i instruktorów
koszykarstwa nauczyli siê fachu.
Od 1919 roku w Rudniku dzia³a³o
12 firm zajmuj¹cych siê eksportem wyrobów i 20 firm handluj¹cych na rynku krajowym. Pracowa³o dla nich
w Rudniku nad Sanem i okolicy 3 tysi¹ce warsztatów cha³upniczych. „O
ówczesnej sile produkcyjnej osiedli rudnickich œwiadczy fakt, ¿e liczbê zatrudnionych koszykarstwem w Rudniku
i okolicy obliczano na 12 do 15 000
pracowników … w 1919 r.
W 1922 r. powsta³ we Lwowie Zwi¹zek Producentów Wikliny „Wierzba”,
który za³o¿y³ sw¹ ekspozyturê w Rudniku. „Wierzba” jako spó³dzielnia przetrwa³a okres miêdzywojenny i drug¹
wojn¹ œwiatow¹, jednak nie potrafi³a
po wojnie uaktywniæ w nale¿yty sposób produkcji.
W 1932 roku przeniesiono do Rudnika Lwowsk¹ Szko³ê Koszykarsk¹,
któr¹ trzy lata póŸniej przekszta³cono
w Szko³ê Przemys³u Drzewnego.
W 1936 r. za³o¿ono Spó³dzielniê Wytwórców Koszykarskich, która w czasie wojny zosta³a zlikwidowana. Rud-

Symbol wikliniarskiego grodu, smok pilnuj¹cy magistratu, zrealizowany w 2002 r. wg. projektu El¿biety Bis
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nickie koszykarstwo w okresie niemieckiej okupacji zaliczone zosta³o do tzw.
przemys³u wojennego i wykorzystane
do masowej produkcji ró¿nego rodzaju
koszy, pojemników do celów wojskowych. Po wyzwoleniu, po licznych fuzjach i zmianach, w wyniku po³¹czenia
Spó³dzielni „Wierzba” i Spó³dzielni Wytwórców, w 1948 r. utworzono Spó³dzielniê „Jednoœæ” i Zak³ad Wikliniarski.
Pocz¹tkowo Spó³dzielnia „Jednoœæ”
nale¿a³a do Centralnego Zwi¹zku Spó³dzielni Pracy, a od lipca 1975 r. do
Zwi¹zku Spó³dzielni Rêkodzie³a Ludowego i Artystycznego „Cepelia”. W tym
czasie wyplataniem w wiklinie zajmowa³o siê ok. 3,5 tys. cha³upników i ponad 800 pracowników sta³ych, a w 1985
r. Spó³dzielnia zatrudnia³a 2000 pracowników. Na skutek przemian ustrojowych, przechodzenia z gospodarki
planowej do gospodarki rynkowej
Przedsiêbiorstwo Produkcji Wikliniarskiej „Wikplast-Las” zosta³o w latach
90 zlikwidowane. Czêœæ maj¹tku po zlikwidowanym zak³adzie przejê³a w 1999
r. Gmina.
Od 2000 roku na wiosnê w Rudniku organizowana jest wojewódzka impreza gospodarczo - kulturalna pod
nazw¹ „Wiklina Rudnik nad Sanem”,
nawi¹zuj¹c¹ do wikliniarskich tradycji miasta. Na program imprezy sk³adaj¹ siê: koncerty, zabawy, a przede
wszystkim wyk³ady, konsultacje z zakresu uprawy wikliny i sztuki plecenia wyrobów, wystawy wyrobów wikliniarskich, pokazy plecenia i konkursy. G³ównym organizatorem imprezy s¹
w³adze samorz¹dowe, realizatorem Miejski Oœrodek Kultury, a miejscem obiekty Miejskiego Oœrodka Sportu
i Rekreacji w Rudniku nad Sanem.
Wikliniarstwo od prze³omu lat 80tych i 90-tych rozkwita i nadszed³ czas
na wykorzystanie doœwiadczeñ z najlepszych lat funkcjonowania przemys³u wikliniarskiego na tych terenach.
„Wspó³czeœnie w naszym mieœcie wikliniarstwo prze¿ywa renesans, s¹ wiêc
warunki do rozwoju produkcji u¿ytkowej i artystycznej. Rzemios³o to nadal
stanowi w naszym regionie jedno z podstawowych Ÿróde³ utrzymania wielu
rodzin. O atrakcyjnoœci naszego rzemios³a œwiadczy fakt, ¿e jak przed laty,
rudnickie wyroby trafiaj¹ nie tylko na
rynki polskie, ale równie¿ œwiatowe.
Dowodem profesjonalnoœci rzemieœlników z Rudnika nad Sanem jest kunsztowne wykonanie elewacji polskiego pawilonu na Expo 2005 w Aichi. w Japonii. Ta, jak¿e oryginalna praca wzbudza³a ogromne zainteresowanie japoñskiej i miêdzynarodowej publicznoœæ.”
Obecnie w mieœcie i okolicy dzia³a 10 du¿ych przedsiêbiorstw produkcji wikliniarskiej, 20 hurtowni wikliniarskich i 81 zarejestrowanych rzemieœlników prowadz¹cych sprzeda¿
w³asnych wyrobów wikliniarskich. Pro-
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Centrum Wikliniarstwa zajmuje zabytkowy budynek, który
zosta³ wzniesiony w 1890 r. na potrzeby szko³y powszechnej
ducentów i handlowców zrzesza Korporacja Wikliniarska – Rudnik .
Warto równie¿ podkreœliæ si³ê marketingu z jak¹ dzia³a okrêg rudnicki na
pozosta³¹ czêœæ kraju i zagranicê. Kolporta¿ du¿ej iloœci folderów, programów
drukowanych i filmów promocyjnych
w kilku jêzykach przyczynia siê do rozwoju ca³ej gminy. Coraz czêœciej do Rudnika zagl¹daj¹ wycieczki zza granic
Polski, oraz pasjonaci wikliny.
Pochwaliæ trzeba równie¿ aspekt
artystyczny ujmowany w dzia³alnoœci
Rudniczan. Zainteresowanie plastyk¹
wiklinow¹ roœnie dziêki imprezom takim, jak plenery, pokazy itp. Zreszt¹
same formy przestrzenne, jakie zdobi¹
Rudnickie skwery, œwiadcz¹ o artystycznym pojmowaniu formy przez ich
projektantów i wykonawców. Atutem
miasta jest te¿ wspó³praca z tak znanymi postaciami, zwi¹zanymi z wiklin¹, jak: Stanis³aw Dziubak, prof. dr
hab. Stefan Szczukowski z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr Zbigniew Czerniakowski
z Akademii Rolniczej w Krakowie.
Wydaje mi siê i¿ sukcesem obecnej
sytuacji jest œwiadomoœæ spo³eczeñstwa
o miejscu w jakim egzystuj¹. Znalaz³y
siê równie¿ osoby, które potrafi¹ wykorzystaæ mocn¹ pozycjê wikliniarsk¹
miasta i okolic, jego potencja³ i mo¿liwoœci. Na bazie tradycji i wspó³czesnych doœwiadczeñ budowana i utwierdzana jest w Rudniku platforma wspomnianej ju¿ „Stolicy Polskiej wikliny”.
Andrzej Kulig - Instruktor rêkodzie³a artystycznego, czeladnik w zawodzie koszykarz - plecionkarz. Cz³onek Stowarzyszenia Uniwersytet Ludowy Rzemios³a Artystycznego w Woli
Sêkowej, Stowarzyszenia Kulturalnego j’ARTe w
Mielcu. Pracuje
w Dziale Organizacji Imprez Samorz¹dowego
Centrum Kultury w Mielcu.
Obecnie student
V roku wydzia³u
artystycznego na
UMCS w Lublinie .
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Kwiecieñ…
Nie bardzo siê mo¿e zdecydowaæ i przeplata… Zima, lato… lato, zima…

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
pisa³a w wierszu „10 kwiecieñ”

Œnieg i s³oñce! A w s³oñcu koszula siê huœta...
- - - - - - - - uœmiechniêtymi usty
d¹³ w ni¹ wiatr kwietniowy.
Na kolanach zwieszona ko³ysze siê, pusta
akrobatka na sznurze,
bia³a i bez g³owy
a w innym – „16 kwiecieñ” -

Motyl, w korzeniach drzewa le¿¹cy nieboszczyk,
frun¹³ nagle w paradzie
nad œnie¿ne nagrobki,
i choæ nikt siê o wiecznoœæ motyla nie troszczy,
zmartwychwsta³ co do ro¿ka,
co do jednej kropki
Kolejny numer „Dynowinki” trafi do Pañstwa r¹k koñcem kwietnia, mo¿e wiêc wtedy wiosna ju¿ siê u nas rozgoœci?
Oby! Tak mi³o patrzeæ na kwitn¹ce drzewa, prawda?
Na wiosenne popo³udnia (a pewnie raczej wieczory;-) przygotowaliœmy dla Pañstwa wiele ciekawych zadañ. Pan Bogdan Witek proponuje Arytmograf, Jolkê z gwiazd¹, Krzy¿ówkê-szyfr, Strza³ki i Magiczn¹ figurê mozaikow¹,
zaœ Pan Leszek Grzywacz – Krzy¿ówkê „Spod pióra”, greck¹ Jolkê i Krzy¿ówkê wiosenn¹.
Ca³oœci dope³ni¹ tradycyjnie Zagadki logiczne i satyryczne wierszyki Pana Fryderyka Radonia.
Mamy nadziejê, ¿e nasze propozycje przypadn¹ Pañstwu do gustu,
a ich rozwi¹zanie przyniesie Pañstwu satysfakcjê;-) Zapraszamy do zabawy;-)
Renata Jurasiñska

Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego numeru:
Dwie liczby:
Wiêksza liczba jest dwukrotnie wiêksza od mniejszej.
10 pytañ
Zakres liczb, w których znajduje siê pomyœlana liczba, nale¿y rozbiæ na po³ówki i ustaliæ, w której z nich znajduje siê
ta liczba (pytanie 1: czy liczba jest wiêksza ni¿ 500, czy nie). Z dwukrotnie mniejszym zakresem postêpujemy znów
tak samo, a¿ do zredukowania pierwotnego zakresu do jednej liczby.
Magiczna cyfra 2
1 = 2 + 2 – 2 + 2/2; 2 = 2 + 2 + 2 – 2 – 2; 3 = 2 + 2 – 2 + 2/2; 4 = 2 x 2 x 2 – 2 – 2; 5 = 2 + 2 + 2 – 2/2;
6 = 2 + 2 + 2 + 2 – 2; 7 = 22/2 – 2 – 2; 8 = 2 x 2 x 2 + 2 – 2; 9 = 2 x 2 x 2 + 2/2; 10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2.
Zabawy z zapa³kami
Spirala Rys. 1.
Ile zapa³ek usun¹æ? Rys. 2.
Krzy¿ówka œwi¹teczna
Strza³a
Poziomo: wiosna, zieleñ, szyna) Rys. 3 a b) Rys. 3 b.
ka
Krzy¿ówka w kuchni
Du¿a krzy¿ówka z has³em
Stolnica
Tron w sercu kobiety jest
Krzy¿ówka z has³em
elekcyjny
Rys. 1.
Rys. 2.
Potrawka
i zawsze wakuj¹cy
Krzy¿ówka
Krzy¿ówka „Schadzki”
Lwi pazur
Widzenie
Deduktogram
Eliminatka – szyfr
Wielkanocny baranek
Zmartwychwstanie
Jajeczko mozaikowe
U³ó¿ sam
Kraszanka
Œwiêconka
Rys. 3.
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Jak d³ugi jest poci¹g?

Kropki i proste
Na kartce rozmieszczono 9 kropek
tak, ¿e tworz¹ kwadrat (jak na rysunku). Nale¿y przeprowadziæ cztery proste przez wszystkie kropki nie odrywaj¹c o³ówka od kartki.

Dwa poci¹gi jad¹ naprzeciw siebie
po równoleg³ych torach; jeden z prêdkoœci¹ 36 km na godzinê, drugi z prêdkoœci¹ 45 km na godzinê. Pasa¿er, który jedzie drugim poci¹giem, zauwa¿y³,
¿e pierwszy poci¹g min¹³ go w ci¹gu 6
sekund. Jak d³ugi jest pierwszy poci¹g?
Jakie to liczby?
a) Szukamy liczby, która przy dzieleniu przez 3 daje resztê 1, przy dzieleniu przez 4 – resztê 2, przy dzieleniu
przez 5 – resztê 3, a przy dzieleniu
przez 6 – resztê 4. Ile jest takich liczb?
b) Szukamy liczby trzycyfrowej o
nastêpuj¹cych w³asnoœciach: jeœli od
niej odj¹æ 7, bêdzie podzielna przez 7,
jeœli odj¹æ 8, bêdzie podzielna przez 8,
a jeœli odj¹æ 9 – bêdzie podzielna przez
9. Ile jest takich liczb?
Renata Jurasiñska

Sukces, czy klêska?
Sto dni rz¹dów Platformy
mamy ju¿ za sob¹.
Mia³y byæ „majstersztykiem”,
prawdziw¹ ozdob¹…
A tu: strajki, protesty
i nowe przekrêty.
Rz¹d siê tym nie przejmuje,
Premier – uœmiechniêty…
Opozycja przeciwnie pieni siê ze z³oœci,
krytykuj¹c kolejno
wszystko bez litoœci!
Rz¹d mówi, ¿e ma sukces,
opozycja – ¿e nie!
A ja w koñcu ju¿ nie wiem,
czy mi dobrze, czy Ÿle?
Rzeczywistoœæ – jak widaæ –
nie wszystkich zachwyca.
U nas: sukces – pora¿ka –
to drobna ró¿nica!
Jedno jest pozytywne,
jeœli mam byæ szczery:
Nie ma w rz¹dzie – jak dot¹d –
nowej „wstyd-afery”!!!

Dziwna logika
Kolejne litery odgadniêtych
s³ów nale¿y wpisaæ dwukrotnie poziomo i prawoskoœnie, do przylegaj¹cych do siebie trójk¹tów, rozpoczynaj¹c od pola z cyfra.
Okreœlenia wyrazów:
1) miêczaki, wœród specja³ów kuchni
francuskiej,
2) ubiór lokaja,
3) drugie imiê Maksymiliana Kolbe i
Jana Rokity,
4) koreañski producent samochodów.
Bogdan Witek

Do górnych diagramów wpisz s³owa odgadniête na podstawie rysunków.
W ten sposób ka¿dej literze zostanie
przyporz¹dkowany dok³adnie jedna
cyfra. Po przeniesieniu liter zgodnie z
numeracj¹ do dolnego diagramu powstanie rozwi¹zanie koñcowe.
Bogdan Witek

W¹tpiê w to, ¿e pijak
ma normalnie w g³owie…
Bo pije truciznê,
a mówi: „na zdrowie”!!!

Zagadka z odpowiedzi¹
Jak wychodzi z na³ogu
pewna czêœæ narodu?
Nogami do przodu!!!
Fryderyk Radoñ
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Litery z pól ze strza³kami przeniesione poza diagram
zgodnie ze wskazywanym kierunkiem utworz¹ rozwi¹zanie – imiê i nazwisko pisarki i felietonistki.
Poziomo:
1) imiê Forda, jednego z prezydentów USA,
6) emocjonalny zawarty jest w ekspresyjnej wypowiedzi,
7) miniatura budowli,
10) pokój dla letnika,
12) wielkie cierpienie.
Pionowo:
cz³onek narodowej demokracji,
atletyczny cz³onek za³ogi 13. posterunku,
p³yta drewniana, sklejka,
niekszta³tny pakunek, zawini¹tko,
natrêt, goœæ nie w porê,
god³o szko³y, noszone dawniej przez uczniów na rêkawie mundurka,
11) sk³adniki umieszczane w wielkim piecu.
2)
3)
4)
5)
8)
9)

Bogdan Witek

W diagramie ujawniono wszystkie litery S.
W kolorowych rzêdach powstanie imiê i nazwisko brytyjskiego muzyka.
Znaczenie wyrazów:
- cz³onek prymitywnego plemienia zamieszkuj¹cego po³udnie Afryki,
- ³ó¿ko dla przedszkolaka,
- niebezpieczny podczas wybuchu granatu,
- Norma Jeane … , czyli Marilyn Monroe,
- odmiana w hodowli,
- odmierza czas,
- pogardliwe okreœlenie cz³onka komunistycznego aparatu bezpieczeñstwa,
- œwiat zwierz¹t,
- w sporcie dodatkowa
walka maj¹ca na celu
kwalifikacje do dalszej
rozgrywki,
- walczy na ringu,
- w¹sata ryba,
- wygodniejsza od krzesiwa,
- zdobywanie po¿ywienia przez drapie¿nika,
- ¿abka przy bucie.
Bogdan Witek
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Wszystkie litery krzy¿ówki uporz¹dkowane kolejno od 1 do 44 utworz¹
ostateczne rozwi¹zanie - przys³owie.
Poziomo:
3) u¿ywana do przewijania niemowlêcia,
10) zwierzê z rodziny niewielkich ssaków, do której zaliczamy mangusty
i wiwery,
18) paliwo do zapalniczek,
12) gor¹cy okres letnich prac polowych,
5) dryfowanie statku,
31) podo³ek.
Pionowo:
32) skwar, spiekota,
30) znaczenie, treœæ,
24) dawna kopalnia soli,
44) Polony lub Dymna,
7) atak serca,
18) kwietnik,
38) pok³ad kopaliny do eksploatacji.
Bogdan Witek

Litery w polach z kropk¹, czytane kolumnami, utworz¹ rozwi¹zanie.
Poziomo:

Greckie litery zastêpuj¹ dwuznaki wstêpuj¹ce w odgadywanych wyrazach.
Kolejnoœæ okreœleñ przypadkowa - z podzia³em na wpisywane poziomo i pionowo.
Poziomo:

> kwitnie wiosn¹.
> roœlina lecznicza.

Pionowo:

Pionowo:
1) menu w talii.
2) niewyp³acalny d³u¿nik.
3) wielocukier w ziemniaku.
4) wymieniany w d³ugopisie.
Leszek Grzywacz

* meksyk w mieszkaniu.
* „królewicz” z Puszczy Bia³owieskiej.
* Lopez, amerykañska aktorka i piosenkarka.
Leszek Grzywacz
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Litery z kolorowych pól, czytane rzêdami, utworz¹
rozwi¹zanie.
Poziomo:
3) pierwsz¹ wersjê wiersza zapisuje piórem .
5) wojskowa ... polowa - ju¿ od staro¿ytnoœci
korzysta³a z opierzonych „listonoszy”.
7) cz³owiek pióra.
8) ... po fachu lub po piórze.
10) mistrzyni pióra.
13) rzy¿ówka pokryta
pierzem.
14) nakrycie g³owy przyozdabiane pawim lub
strusim piórem.
15) ramiê z piórem zbieraj¹cym
wodê z szyby samochodowej.
17) herb szlachecki z trzema piórami strusimi w klejnocie.
18) marka wiecznego pióra, którym prezydent A. Kwaœniewski sygnowa³
wa¿ne dokumenty.
(kalamburowo
w angielskim:
woda z mê¿czyzn¹).
Pionowo:
1) pióro gêsie z pokrywy skrzyd³a (jak bia³a broñ).
2) d³ugi szal z piór, kszta³tem
przypominaj¹cy wê¿a.
3) krêgowiec z cia³em okrytym
piórami.
4) du¿y, bia³y ptak towarzysz¹cy marynarzom na morzach pó³kuli po³udniowej.
5) archeopteryks z czaszk¹ gada, d³ugim
ogonem i skrzyd³ami pokrytymi piórami.
6) wrodzony brak pigmentu (melaniny) w
skórze i piórach ptaków.
9) marka wiecznego pióra, którym prezydenci Bush i Gorbaczow podpisali Traktat o Redukcji Wojsk Strategicznych
(Moskwa, 1991).
11) go³¹b z pierzastym kapturem na szyi.
12) trójk¹tne piórko potrzebne do gry na mandolinie.
16) pêk piór zdobi¹cy wysok¹ fryzurê XVIII w. elegantki.
17) nowozelandzki nielot pokryty lancetowatymi piórami.
Leszek Grzywacz
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