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Ju¿ nie kwiecieñ plecieñ, ale styczeñ i luty przeplataj¹ zimê i wiosnê.
I my tak¿e, ró¿nymi tekstami i klimatami, przepleciemy ten pierwszy w 2009 roku
numer „Dynowinki”. Bêdzie jeszcze o Dynowskich Wigiliach Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i
kolêdowaniu, WOŒP, dniu Babci i Dziadka, wydarzeniach teatralnych, studniówkach i
innych karnawa³owych uciechach.
Pomimo globalnego kryzysu, ci¹g³ego „bombardowania” Nas z³ymi a nawet tragicznymi „newsami”, wystrzegajmy siê kryzysu „ducha”, zachowajmy dystans i za Agnieszk¹
Osieck¹:
... Grajmy Panu na harfie
grajmy Panu na cytrze,
chwalmy œpiewem i tañcem
cuda te fantastyczne.
Grajmy Panu w niebiosach,
grajmy Panu w dolinach
z Jego œwiat³em we w³osach
ka¿dy ¿ycie zaczyna.
A kiedy Ma³goœkê do zabawy ci¹gnie to mówmy - bardzo proszê:
… Niech ¿yje bal, bo to ¿ycie to bal jest nad bale
niech ¿yje bal, drugi raz nie zaprosz¹ nas wcale
orkiestra gra, jeszcze tañcz¹ i drzwi s¹ otwarte
dzieñ wart jest dnia, a to ¿ycie zachodu jest warte.
W imieniu Redakcji

Gra¿yna Malawska

Mijaj¹ dwa
miesi¹ce nowego
2009 roku. Przed
To w a r z y s t w e m
nowe pomys³y, których realizacja bêdzie wymagaæ wiele
wysi³ku. O niektórych z nich sygnalizowa³em w ubieg³orocznych „Dynowinkach”.
Zamierzamy w szczególnoœci wydaæ
w formie ksi¹¿ki kilka opracowañ o
Dynowie. Prace nabieraj¹ tempa. Konieczne bêdzie wsparcie finansowe ze
strony Miasta oraz Gminy. Zamierzamy równie¿ przygotowaæ wystawê pt.
„Dynów na starych pocztówkach, zdjêciach i fotografiach”.

W dniu 3 lutego 2009 r. odby³o siê
zebranie Redakcji „Dynowinki”. Ustalono prowadz¹cych pismo w ka¿dym
miesi¹cu, dokonano zmian w zespole
redakcyjnym oraz ustalono zasady finansowania wydawnictwa. Wiele uwagi poœwiêcono tematyce zamieszczanych
artyku³ów. Zobowi¹zano redakora naczelnego do comiesiêcznego przekazywania „Dynowinki” do Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz Uniwer-

sytetu Rzeszowskiego.
Zosta³y podjête czynnoœci zmierzaj¹ce do przygotowania Walnego Zebrania Cz³onków Stowarzyszenia.

Prezes Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju Regionu
Dynowskiego Towarzystwa
Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz

4

DYNOWINKA

Nr 1-2/160-161
• Wyposa¿enie sal lekcyjnych i pomieszczeñ dydaktycznych ;

Zgodnie z zapowiedzi¹ zamieszczon¹
w poprzednim numerze Dynowinki chcia³bym przedstawiæ Pañstwu plany i zamierzenia na rok 2009:
I. W ubieg³ym roku z³o¿ony zosta³ do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie
projektu pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujêciami wody, zbiornikami wody, remontem, budow¹
i przebudow¹ sieci wodoci¹gowych
wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi
dla Miasta Dynowa”.
Powy¿szy projekt zak³ada realizacjê
nastêpuj¹cych elementów:
• przebudowê uk³adu technologicznego stacji uzdatniania wody przy ulicy Szkolnej,
• budowê zbiorników wody uzdatnionej 2 x 100 m3,
• budowê ruroci¹gów t³ocznych doprowadzaj¹cych wodê surow¹ do zaprojektowanej Stacji Uzdatniania
Wody/ SUW/ ze studni istniej¹cych i
odwierconych,
• budowê ruroci¹gów t³ocznych doprowadzaj¹cych wodê uzdatnion¹ do
sieci rozdzielczych zaopatrywanych
dotychczas przez SUW – Rynek,
SUW – 1 Maja,
• przebudowê ruroci¹gu t³ocznego
wody uzdatnionej z SUW – ul. Szkolna,
• przebudowê niektórych odcinków
sieci rozdzielczej, umo¿liwiaj¹cych
dostawê wody do dotychczasowych
odbiorców w zwi¹zku z wy³¹czeniem
z eksploatacji SUW – Rynek i SUW
– 1 Maja,
• budowê ruroci¹gów t³ocznych wody
uzdatnionej doprowadzaj¹cych wodê
do ul. Pla¿owej, zabudowañ by³ych
Zak³adów Chemicznych oraz Domu
Stra¿aka przy ul. Sikorskiego.
D³ugoœæ wybudowanej sieci wodoci¹gowej wyniesie oko³o 7900 m, natomiast
zmodernizowanej 240 m. Koszt ca³kowity
realizacji projektu wyniesie 4 785 649,97
z³, dofinansowanie ze œrodków unijnych –
2 441 457,68 z³. Wniosek o dofinansowanie projektu z³o¿ony zosta³ w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013 i w 51,09 % kosztów kwalifiko-

wanych bêdzie dofinansowany ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt bêdzie realizowany w latach 2009 – 2010.
Wniosek wraz z niezbêdnymi za³¹cznikami przeszed³ pozytywnie trzystopniow¹
ocenê (ocena formalno – prawna, merytoryczna oraz strategiczna) i zosta³ wybrany
przez Zarz¹d Województwa Podkarpackiego do dofinansowania. Obecnie trwa ocena
œrodowiskowa projektu dotycz¹ca zgodnoœci i prawid³owoœci przeprowadzenia procedur dotycz¹cych oddzia³ywania inwestycji na œrodowisko.
II. Gmina Miejska Dynów z³o¿y³a równie¿
w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja budynków Zespo³u Szkó³ i Przedszkola
Miejskiego w Dynowie”.
Przedmiotowy projekt obejmuje remont Zespo³u Szkó³ oraz przebudowê dachu Przedszkola i remont jego pomieszczeñ. Zakres prac przy obiektach Zespo³u
Szkó³ obejmuje:
• Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespo³u Szkó³
(Szko³a Podstawowa nr 1);
• Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespo³u Szkó³ (SP nr 1);
• Remont sufitu podwieszanego w sali
gimnastycznej w Zespole Szkó³ (SP
nr 1);
• Remont pod³ogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkó³ (SP nr 1);
• Remont sal lekcyjnych i pomieszczeñ
dydaktycznych na parterze I, II i III
piêtra– remont pod³óg, malowanie
œcian wewn¹trz budynku, wymiana
stolarki drzwiowej we wszystkich
klasach;
• Remont szatni i korytarza obok sali
gimnastycznej;
• Remont sanitariatów na wszystkich
piêtrach;
• Wymiana drzwi wewnêtrznych aluminiowych
• Osuszenie œcian fundamentowych ;
• Docieplenie budynku , wykonanie
elewacji;
• Remont chodników wokó³ budynku
Zespo³u Szkó³ (Szko³a Podstawowa
nr 1);

Zakres prac przy Przedszkolu Miejskim
obejmuje:
• Przebudowê dachu;
• Remont instalacji elektrycznej
• Remont instalacji centralnego ogrzewania ;
• Remont pomieszczeñ na I piêtrze,
parterze, w piwnicach, remont pomieszczeñ socjalnych;
• Wykonanie podjazdu dla osób niepe³nosprawnych i remont wejœcia
g³ównego
• Docieplenie i wykonanie elewacji
(termomodernizacja);
• Remont ogrodzenia.
Projekt obejmuje prace czêœciowo wykonane od 1 stycznia 2007 roku i w zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ refundacji kosztów ju¿
poniesionych, zosta³y one umieszczone we
wniosku o dofinansowanie.
Ca³kowity koszt projektu wynosi 3 718
108,98 z³, w tym zak³adane dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej wyniesie
2 423 872,40 z³ (65,19 %).
Realizacja projektu w zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ zwrotu kosztów poniesionych na remont rozpoczê³a siê w 2007 r., a zakoñczy
w 2010 r.
Wniosek wraz z niezbêdnymi za³¹cznikami
przeszed³ pozytywnie ocenê formalnoprawn¹, obecnie trwa ocena merytoryczna
projektu.
Gmina posiada wymagane projekty techniczne i kosztorysy potrzebne do przeprowadzenia powy¿szych remontów.
Niezale¿nie od wyniku powy¿szej oceny
w 2009 roku zostan¹ przeprowadzone remonty w Przedszkolu Miejskim: przebudowa dachu oraz docieplenie i wykonanie elewacji budynku.
III. Informacje dotycz¹ce planowanych zadañ inwestycyjnych na drogach w roku
2009.
1) Zadania planowane do realizacji ze œrodków Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Gminy Miejskiej Dynów.
a) Kontynuacja remontu drogi gminnej
Nr 108004 ul. Ogrodowa.
Planowany zakres rzeczowy bêdzie
obejmowa³:
- Roboty nawierzchniowe, jezdnia asfaltowa – 1 650,00 m2,
b) Remont drogi gminnej "ul. Za Ska³¹"
Planowany zakres rzeczowy bêdzie
obej-mowa³:
- Roboty nawierzchniowe, jezdnia asfaltowa – 1 650,00 m2,
c) Remont drogi gminnej (bocznej do ul.
Grunwaldzkiej) – dojazd do Osiedla B³onie.
Planowany zakres rzeczowy bêdzie
obejmowa³:
- Roboty nawierzchniowe, jezdnia as-
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faltowa – 750,00 m2,
d) Remont drogi gminnej bocznej do ul.
1 Maja.
Planowany zakres rzeczowy bêdzie
obejmowa³:
- Roboty nawierzchniowe, jezdnia asfaltowa – 1 200,00 m2,
e) Remont drogi gminnej ul. Podwale.
Planowany zakres rzeczowy bêdzie
obejmowa³:
- Roboty nawierzchniowe, jezdnia asfaltowa – 2 400,00 m2,
Zadania zostan¹ zrealizowane pod
warunkiem pozyskania œrodków
finansowych z Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
2) Zadania planowane do realizacji ze œrodków Samorz¹du Województwa Podkarpackiego oraz Gminy Miejskiej Dynów – drogi wojewódzkie.
a) Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 835 ul. Pi³sudskiego po stronie lewej.
Planowany zakres rzeczowy bêdzie
obejmowa³:
- Roboty budowlane, remont nawierzchni chodników na d³ugoœci 700
mb.
3) Zadania planowane do realizacji ze œrodków Samorz¹du Powiatu Rzeszowskiego oraz Gminy Miejskiej Dynów – drogi powiatowe.
a) Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Nr 2310R, ul. 1 Maja
Planowany zakres rzeczowy bêdzie
obejmowa³:
- Roboty budowlane, remont nawierzchni chodników na d³ugoœci 250
mb.
- Roboty nawierzchniowe, remont nawierzchni jezdni asfaltowej na powierzchni 4500 m2,
b) Remont chodników zlokalizowanych
w centrum miasta , przy drogach powiatowych ul. Handlowa i ul. Koœciuszki .
Planowany zakres rzeczowy bêdzie
obejmowa³:
- Roboty budowlane, remont nawierzchni chodników na powierzchni
620 m2
4) Projekty techniczne planowane
do opracowania ze œrodków Gminy
Miejskiej Dynów.
a) Opracowanie projektu technicznego
na budowê chodnika w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeñska, po
stronie prawej, ul. Karolówka .
b) Opracowanie projektu technicznego
na przebudowê drogi gminnej bocznej
do ul. Grunwaldzkiej (droga obok stacji paliw prowadz¹ca do Posterunku
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Energetycznego i firmy „Woodstyle”).
c) Opracowanie projektu technicznego
na przebudowê drogi gminnej bocznej
do ul. Grunwaldzkiej (droga z p³yt prowadz¹ca do zak³adu Moeschle Polska
Sp. z o.o.)
5) Organizacja ruchu i oznaczenie
ulic dróg gminnych.
a) Opracowanie projektów organizacji
ruchu i wprowadzenie sta³ej organizacji ruchu dróg gminnych: ul. ¯urawiec,
ul. Kaniowiec, ul. Gruntowa, ul. Wierzbowa, ul. Dworska, ul. Ogrodowa, ul.
B³awatkowa, ul. Jaklów, ul. Rogozów .
b) Kontynuacja wprowadzania miejskiego systemu informacji wizualnej – tablice z nazwami ulic.
IV. W roku 2009 planowana jest budowa
sanitariatów przy budynku OSP – Dynów
Przedmieœcie. W kolejnych latach remont i
rozbudowa budynku bêdzie kontynuowana w miarê mo¿liwoœci finansowych miasta.
V. Planowane jest wykonanie kanalizacji
deszczowej i utwardzenie placu przy oœrodku turystycznym „B³êkitny San”.
VI. Trwaj¹ prace zwi¹zane z opracowaniem
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Dynów na lata 2008-2015, który
bêdzie stanowi³ niezbêdny za³¹cznik przy
ubieganiu siê o œrodki na rewitalizacjê miasta z Unii Europejskiej.
Program Rewitalizacji musi byæ opracowany w oparciu o wymogi przedstawione
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013 i „Wytyczne w zakresie przygotowania lokalnych programów rewitalizacji” Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podkarpackiego. Program Rewitalizacji Miasta Dynów bêdzie dokumentem wyznaczaj¹cym kierunki rozwoju przestrzenno – spo³eczno – gospodarczego dla obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji zawiera konkretne zadania dotycz¹ce odnowy poszczególnych obiektów.
G³ównym jego celem jest nadanie rewitalizowanym obszarom nowych funkcji spo³eczno – gospodarczo – rekreacyjnych poprzez:
• poprawê stanu infrastruktury technicznej i uk³adu komunikacyjnego;
•zagospodarowanie terenów pod
sport, rekreacjê i wypoczynek;
• rozwój infrastruktury spo³ecznej;
• zachêcanie do rozwijania aktywnoœci gospodarczej i powstania nowych
miejsc pracy;
• zagospodarowanie wolnych przestrzeni miasta.
W Programie zawarty jest miêdzy innymi projekt pn. Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizacjê Rynku
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wraz z przyleg³ymi ulicami – etap I zak³adaj¹cy:
- wymianê/remont p³yty Rynku i infrastruktury towarzysz¹cej,
- wykonanie fontanny,
- wykonanie stylowego oœwietlenia,
- wymianê ³awek,
- zaprojektowanie i wykonanie ma³ej
architektury (kioski, kosze),
- monitoring miejsc i ulic,
- remont studni g³êbinowej.
W bie¿¹cym roku planowane jest wykonanie projektu technicznego rewitalizacji Rynku i z³o¿enie wniosku o dofinansowanie.
VII. Planowany jest równie¿ remont oœwietlenia ulicznego przy ul. Bartkówka (konserwacja skorodowanych s³upów) oraz zaprojektowanie oœwietlenia przy ul. Wêgierskiej (Siódmówka) i ul.Karolówka.
Czêœæ inwestycji bêdzie realizowana ze
œrodków bud¿etowych, ale ze wzglêdu na
du¿e koszty przekraczaj¹ce mo¿liwoœci finansowe miasta, sk³adane s¹ wnioski w celu
pozyskania œrodków zewnêtrznych krajowych i unijnych.
Gmina Miejska Dynów z³o¿y³a równie¿ w
ramach Regionalnego Programu Rozwoju
Regionalnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w Dynowie – etap III w rejonie
ulic Wierzbowa, £azienna, Pi³sudskiego,
W¹ska, Wuœki, G³êboka, Rogozów, Jaklów,
Kolejowa, Pla¿owa”. Ca³kowity koszt projektu wynosi 9 101 965,75 z³, w tym zak³adane dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej wynosi 4 151 634,22 z³ (49,36 %).
Wniosek wraz z niezbêdnymi za³¹cznikami
przeszed³ pozytywnie ocenê formalno –
prawn¹, natomiast ze wzglêdu na niespe³nienie kryteriów jakoœciowych projektu
nie przeszed³ oceny merytoryczno – technicznej. Preferowane by³y projekty z obszarów wiejskich oraz projekty z gmin, które nie posiada³y na swoim terenie kanalizacji sanitarnej.
W zwi¹zku z wysokim kosztem realizacji
inwestycji (9 101 965,75 z³) i ograniczonymi
mo¿liwoœciami bud¿etowymi miasta (12 583
362,00 z³ – dochody miasta), nie bêdzie
mo¿liwa realizacja inwestycji ze œrodków
w³asnych miasta.
Gmina posiada wymagane projekty techniczne i kosztorysy potrzebne do przeprowadzenia inwestycji, dlatego w miarê og³aszanych konkursów bêdzie ubiegaæ siê o
zewnêtrzne dofinansowanie budowy kanalizacji.

Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frañczak
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Okres, nazwijmy go poœwi¹teczny, trwaj¹cego karnawa³u obfitowa³ w bardzo wiele znacz¹cych dla miasta imprez.
29 grudnia 2008 r. z mojej inicjatywy, przygotowane
wspólnie z prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”
Pani¹ Krystyn¹ D¿u³¹, prezesem Klubu Sportowego Panem
Grzegorzem Szajnikiem i dyrektor MOKiR Pani¹ Gra¿yn¹ Malawsk¹ odby³o siê spotkanie w³adz miasta z
dzia³aczami kultury, sportu i sponsorami wielu imprez
kulturalnych i sportowych. W spotkaniu uczestniczy³ Pan
burmistrz Zygmunt Frañczak oraz ksi¹dz dziekan Stanis³aw Janusz. Zaproszeni na imprezê otrzymali podziêkowania od przewodnicz¹cej rady i wys³uchali koncertu
kapeli „Toñko” oraz solistów: Moniki Paœciak,
Przemka Toczka,Klaudi
£ach, Angeli Mendzeli.
Spotkanie up³ynê³o w
bardzo mi³ej atmosferze
i by³o okazj¹ do spotkania siê tych, którym le¿y
na sercu sprawa wzbogacania ¿ycia duchowego,
kulturalnego i rozwoju
tê¿yzny fizycznej m³odzie¿y i doros³ych w Dynowie.
11 stycznia 2009 r.
zagra³a w Dynowie Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. Odby³ siê bogaty w iloœæ uczestników
i nagród konkurs kolêd i
pastora³ek (szerzej na
ten temat w osobnym artykule..
Tak¿e w styczniu odby³y siê op³atki – spotkania noworoczne w Zespole Szkó³ i Zwi¹zku Emerytów. To mi³e, ¿e Dyrekcja, pracownicy i cz³onkowie zwi¹zku chc¹ byæ razem, z³o¿yæ sobie nawzajem ¿yczenia, poœwiêciæ
bliskim trochê czasu.
By³o bardzo serdecznie.
Utrwalona zosta³a dobra
Zdjêcia: J. Prokop
polska tradycja.
24 stycznia 2009 r. odby³ siê wielki koncert z okazji Œwiêta Babci i Dziadka w Przedszkolu i bal dla lubi¹cych dobr¹
zabawê babæ i dziadków. Uroczystoœæ uœwietni³a swoim wystêpem Dynowska Orkiestra Dêta pod batut¹ Pana Tadeusza Podkuli. Koncert podoba³ siê bardzo wszystkim zebranym. Najwiêcej wzruszeñ, a nawet ³ez radoœci i szczêœcia
towarzyszy³o wystêpom przedszkolaków. Szalej¹ca grypa
zdekompletowa³a grupy taneczne mimo to mali artyœci za-
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prezentowali siê bardzo ³adnie. Uczestnicy koncertu i balu
to babcie i dziadkowie mieszkaj¹cy w Dynowie ale te¿ w
Nozdrzcu, Siedliskach, D¹brówce, Dyl¹gowej i Szklarach. Impreza by³a bardzo udana, tak zgodnie stwierdzili wszyscy
uczestnicy sk³adaj¹c gor¹ce podziêkowania Pani dyrektor
Marii Biernasz i ca³emu Gronu Pedagogicznemu.
25 stycznia 2009 r. Zespó³ Teatralny Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” wyjecha³ do Rzeszowa, gdzie w Wojewódzkim Domu Kultury prezentowa³ wodewil „Porwanie Sabinek”. Spektakl wzbudzi³ ogromne zainteresowanie, na sali
widowiskowej zabrak³o miejsc, czêœæ widzów ogl¹da³a spektakl na stoj¹co. Popis aktorów bardzo siê podoba³ i wywo³a³
gromkie owacje. Gratulujê i dziêkujê Pani re¿yser i kierownikowi zespo³u Krystynie D¿u³a, aktorom: Jolancie Kozubal-G³uchowskiej, Ewie Ryba, Zuzannie Nosal, Dorotce Sówce, Jerzemu Tabiszowi, Aleksandrowi Geruli, Andrzejowi Karnasowi, Piotrowi Pyrczowi,
Paw³owi Paw³owskiemu,
scenografom Pani Annie
Nowickiej-Hardulak i Gregorzowi Hardulak, suflerce Ma³gorzacie Bielec.
Dziêki Wam g³oœno o Dynowie w województwie.
1 lutego 2009 r. Dynowska Orkiestra Dêta da³a
dwa wspania³e koncerty
kolêd. Pani dyrektor MOKiR Gra¿yna Malawska
wyg³osi³a piêkne s³owo
wstêpne i z³o¿y³a ¿yczenia.
Koncerty odby³y siê w koœciele p.w. Œw. Wawrzyñca
i w koœciele przy ulicy Bartkówka. Gratulujê kapelmistrzowi Panu Tadeuszowi
Podulce i wszystkim wytrwa³ym cz³onkom orkiestry. Dziêkujemy za stworzenie okazji do piêknych
prze¿yæ duchowych.
W Wielkim Turnieju
Sportowym uczestniczy³y
dru¿yny z odleg³ych miast
woj. podkarpackiego (pisze
o tym szerzej Pan prezes
Grzegorz Szajnik). Gratulujê i dziêkujê za coraz
wiêksze anga¿owanie m³odych ludzi do zajêæ sportowych i podnoszenie znaczenia Dynowa w województwie.
W styczniu odby³y siê kolejne wyk³ady w ramach Uniwersytetu Z³otej Jesieni. Bardzo wiele ciekawych informacji przekaza³ dr Henryk Wachta, adiunkt Politechniki
Rzeszowskiej, mówi¹c na temat zewnêtrznego oœwietlenia du¿ych obiektów zabytkowych oraz na temat mo¿liwoœci wykorzystania energii wiatrowej na Pogórzu Dynowskim. Zachêcamy do udzia³u w kolejnych wyk³adach.
Ka¿dy mo¿e zdobywaæ nowe wiadomoœci.
Uczestniczy³am w wymienionych imprezach w imieniu
Rady Miasta Dynowa. Dziêkujê za zaproszenia, dziêkujê organizatorom za pomys³owoœæ, pracê i gratulujê.
Przewodnicz¹ca Rady Miasta
Józefa Œlemp
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22 XII (poniedzia³ek) o godz.1200
zebrani na Rynku Miejskim ksi¹dz,
w³adze miasta, przedstawiciele zak³adów pracy, dzieci i m³odzie¿, mieszkañcy Dynowa i okolic spotkali siê aby
uczestniczyæ w wigilii. Chcieli wszyscy
wype³niæ ¿yczenie:
„WeŸ miesz w rêkê symbol Boga,
Pojednania i mi³oœci,
¯ycz¹c bliŸnim zdrowia szczêœcia,
Zwi¹¿esz serca w kr¹g bliskoœci.”
Mimo padaj¹cego deszczu by³o bardzo uroczyœcie, œwi¹tecznie, serdecznie,
nastrojowo, radoœnie i bogato. Zajecha³
do zebranych Miko³aj w towarzystwie
Anio³ków, rozdaj¹c wszystkim upominki.
Harcerze przekazali w³adzom miasta
i wszystkim mieszkañcom Betlejemskie Œwiate³ko Pokoju.
Tak wielu ludzi pomog³o w organizacji naszego wspólnego œwiêta. I to
cieszy najbardziej, daje nadziejê, ¿e
jest tak wielu ¿yczliwych, nie obojêtnych na sprawy innych. Dziêkujê serdecznie wszystkim, którzy pomogli:
a) wyœmienite potrawy ugotowali:
- Ewa i Zbigniew Koœmidrowie –
Zajazd na Rozdro¿u
- Boles³aw Kopacki i Janusz Jarosz – Karczma Pod Semaforem
- Kierownictwo i pracownicy
Domu Pogodnej Staroœci
- Dyrekcja i pracownicy Zespo³u
Szkó³
- Leokadia Derda i Maria Uryæ –
Caffe Bar „Paradais”
- Maria i Zdzis³aw Poñczochowie
– Hotelik „Ober¿a”
- Maria Baran - Bar „Pod Jagie³³¹”
- Barbara i Wac³aw Toczkowie –
Sklep „Maciuœ”
b) pieczywo dostarczyli:
- El¿bieta Domin – Piekarnia
„Genesis”
- Ma³gorzata i Stanis³aw Krupowie – Piekarnia „Krupa”
c) ufundowali prezenty:
- Dyrekcja Banku Spó³dzielczego

Zdjêcia: J. Prokop
- w³aœciciele sklepów:
- Naw³oka Danuta – „Groszek”
- Zofia R¹czka – Sklep spo¿ywczy
- Daniel G¹secki –„Markiz”
- Bart³omiej Szpiech – Hurtownia Owoców
- Wojciech Sarnicki – Hurtownia Owoców
d) ciasto upiek³y:
- Zofia D¿u³a, Gra¿yna Sowa,
Genowefa Forkiewicz, pracownicy
MOPS-u, Maria Tomoñska, Bogumi³a Niemiec, Irena Weselak, Sta-
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nis³awa Bazanowska
e) op³atki podarowali:
Zbigniew Baczyñski i Tadeusz
Jurasiñski
f) Miko³aja zaprosili: Roman Mryczko, Kazimierz Go³¹b,
Tymowicz Tadeusz
g) Anio³kami by³y: Marysia D¿u³a i
Mela D¿u³a
h) zawi¹za³a siê „grupa pierogowa”,
która ulepi³a oko³o 1000 pierogów w sk³adzie: Krystyna D¿u³a, Teresa Drelinkiewicz, Irena
Jagusztyn, Teresa Kot, Maria
Makaryk, Kazimiera Siry, Józefa Œlemp, indywidualnie lepi³y:
Zofia D¿u³a i Stanis³awa £abisz.
Ser dostarczy³y Teresa Bu³dak i
Barbara Œmietana
i) goœci obs³ugiwali: Krystyna D¿u³a, Grzegorz Szajnik, Jan Œlemp,
Grzegorz Go³¹b, Andrzej Kie³basa, Agata £ukasz, Joanna Karaœ,
Marta Dymczak, Karolina Rozmus, Dominika Pyra, Jakub
Koszty³a, Dawid Karnas
j) Dyrekcja i pracownicy Spó³dzielni Inwalidów zafundowali bia³y
obrus wigilijny,
k) Dyrekcja i pracownicy Zak³adu
Gospodarki Komunalnej przygotowali szopkê i stó³ wigilijny
l) harcerze pod opiek¹ Anny Chrapek do póŸnych godzin czuwali
przy szopce, przekazuj¹c Wigilijne Œwiate³ko Pokoju
³) nag³oœnienie – Gra¿yna Malawska i Stanis³aw Karnas
m) koordynator akcji Eugenia D¿u³a
n) fotograf Jan Prokop
o) Wigiliê uœwietnili swoim kolêdowaniem uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego, Zespo³u Szkó³ i
Zespo³u Szkó³ Zawodowych
p) naczyñ dostarczy³ Wojciech Szaruga z prowadzonej przez siebie
Hurtowni
Wszystkim, którzy wziêli udzia³,
pomogli w przygotowaniu wigilii dziêkuje stokrotnie. Mam nadziejê, ¿e za
rok spotkamy siê ponownie w liczniejszym gronie.
Przewodnicz¹ca Rady Miasta
Józefa Œlemp

8

DYNOWINKA

Porz¹dek obrad sesji obejmowa³ czêœæ
uroczyst¹ i czêœæ robocz¹.
Na czêœæ uroczyst¹ z³o¿y³y siê:
1. Otwarcie obchodów 10 lecia istnienia Powiatu Rzeszowskiego, które
dokona³ Przewodnicz¹cy Rady Stanis³aw Obara,
2. Wyst¹pienie starosty Józefa Jod³owskiego przedstawiaj¹ce rozwój powiatu,
3. Wyst¹pienie prof. Kazimierza O¿oga dotycz¹ce historii samorz¹du powiatowego na przestrzeni dziejów,
4. Wrêczenie medali za zas³ugi dla
obronnoœci kraju, które otrzymali
m.in. Pañstwo Halina i Franciszek
B³oñscy z Harty,
5. Spotkanie op³atkowe, które rozpocz¹³
proboszcz Parafii Bernardynów
o. Rafa³.
W dniu 30 grudnia 2008 r. w sali
kolumnowej Podkarpackiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Rzeszowie odby³a siê
XIX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego.
W sesji uczestniczyli wszyscy radni
Rady Powiatu Rzeszowskiego oraz
pose³ na sejm RP Stanis³aw O¿óg,
prof. Kazimierz O¿óg – pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego,
proboszcz Parafii – Bernardyni pw.
Wniebowziêcia NMP w Rzeszowie o.
Rafa³ oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Rzeszowskiego.

Dobrze siê sta³o, ¿e g³osy mieszkañców i niektórych radnych uœwiadomi³y,
Panu Burmistrzowi i Panu Dyrektorowi ZGK, ¿e zaproponowany od stycznia 2009r. sposób odbioru odpadów
zadowala³ tylko nielicznych mieszkañców a chyba najbardziej pomys³odawców.
Coœ drgnê³o, a mo¿e ruszy³o w ZGK?,
bowiem po licznych zebraniach Pana
Burmistrza i p.o.Dyrektora ZGK

W czêœci roboczej sesji radni podjêli uchwa³y w sprawie:
- planu pracy Rady Powiatu na rok
2009,
- zasad i trybu konsultacji z mieszkañcami Powiatu Rzeszowskiego w
przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego,
- zatwierdzenia zmian w Statucie SP
ZZOZ „Sanatorium” w Górnie,
- „Programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi na rok 2009”,
- realizacji projektu systemowego w
ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki na lata 2008-2013 w

z mieszkañcami oraz po uwzglêdnieniu
bardzo wiele g³osów niezadowolenia
z przygotowywanego sposobu zbierania
nieczystoœci z terenu miasta, zosta³o
przedstawione, Radzie Miasta, nowe
rozwi¹zanie.
Pan Dyrektor ZGK w Dynowie przedstawi³, 23.01.09r. Komisji Spraw Spo³ecznych i 26.01.09r. Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Bud¿etu i Finansów,
informacjê dotycz¹c¹ mo¿liwoœci zorga-
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roku 2009,
- zmiany uchwa³y Rady Powiatu Nr
XII/113/08 z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie okreœlenia zadañ i przeznaczenia œrodków na realizacjê
zadañ z zakresu rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepe³nosprawnych w
2008 r.,
- zmiany planu Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
-zmiany planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008,
- wykazu wydatków, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego,
- zmiany zakresu wykonywania programu „Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury s³u¿¹cej konkurencyjnoœci regionów” uchwalonego
uchwa³¹ Nr XI/98/08 Rady Powiatu
z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu
Rzeszowskiego na rok 2008,
- zmian w bud¿ecie Powiatu na rok
2009.
Sprawozdanie starosty z dzia³alnoœci Zarz¹du w okrasie od ostatniej sesji i wykonania uchwa³ Rady Powiatu
oraz zapytania i sprawy ró¿ne wyczerpa³y porz¹dek obrad.

Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

nizowania wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta Dynowa, która
przewiduje odbiór odpadów mieszanych
w workach i z kub³ów (podobnie jak
dotychczas) ale wg nowych stawek.
Propozycja ZGK w Dynowie dotycz¹ca stawek i sposobu naliczania op³at
od iloœci odpadów a nie od osoby (za
wyj¹tkiem bloków – tutaj nadal od osoby), w du¿ym stopniu wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkañców w tym
zakresie. G³ównie gdy chodzi o mieszkañców bloków i tych domów, przy których brak jest odpowiednich miejsc lub
posesji na gromadzenie i przechowywanie odpadów w workach.
Szczegó³y zosta³y podane w informacjach ZGK rozwieszonych na tablicach og³oszeñ, na stronie internetowej
oraz w indywidualnych umowach.
Zatwierdzony uchwa³¹ Rady Miasta
„Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej

>>
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Dynów” wprowadza zmiany w dotychczas obowi¹zuj¹cym regulaminie, g³ownie w zakresie gromadzenia i odbioru
odpadów (worki i kub³y) oraz ich minimalnej pojemnoœci w odniesieniu do
liczby osób w domu. Kolejna uchwa³a

DYNOWINKA

ustala górne stawki op³at za us³ugi
w zakresie odbioru odpadów sta³ych,
segregowanych i ciek³ych (odpowiednio
90z³/m3, 45z³/m3 i 35 z³/m3).
Stworzone warunki daj¹ ZGK szanse na stopniowe rozszerzanie dzia³al-
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noœci, zwiêkszenie zatrudnienia czy te¿
wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów (po dostosowaniu odpowiednich
pomieszczeñ).

/….Art. 3.
1. Utrzymanie czystoœci i porz¹dku w gminach nale¿y do obowi¹zkowych zadañ w³asnych gminy.
2. Gminy zapewniaj¹ czystoœæ i porz¹dek na swoim terenie i tworz¹ warunki niezbêdne do ich utrzymania, a w
szczególnoœci:
1) tworz¹ warunki do wykonywania prac zwi¹zanych z utrzymaniem czystoœci i porz¹dku na terenie gminy
lub zapewniaj¹ wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych;
2) zapewniaj¹ budowê, utrzymanie i eksploatacjê w³asnych lub wspólnych z innymi gminami:
a) (uchylona),
b) stacji zlewnych, w przypadku gdy pod³¹czenie wszystkich nieruchomoœci do sieci kanalizacyjnej jest
niemo¿liwe lub powoduje nadmierne koszty,
c) instalacji i urz¹dzeñ do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zw³ok zwierzêcych lub ich czêœci,
d) szaletów publicznych;
3) zapobiegaj¹ zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, ……/ , /………/
3. Gminy prowadz¹ ewidencjê:
1) zbiorników bezodp³ywowych w celu kontroli czêstotliwoœci ich opró¿niania oraz w celu opracowania
planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
2) przydomowych oczyszczalni œcieków w celu kontroli czêstotliwoœci i sposobu pozbywania siê komunalnych osadów œciekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci w celu kontroli
wykonywania przez w³aœcicieli nieruchomoœci i przedsiêbiorców obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawy. ……/
,
Zród³o: fragment - USTAWA z dnia 13 wrzeœnia 1996 r.o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach1 (Dz.U.z 2005 r. Nr 236 poz. 2008)

Po jednym zdaniu – o tym co by³o
najwa¿niejsze na XXX Sesji Rady
Miasta Dynów 29.01.2009r.
1. Podjêto tak¿e uchwa³y w sprawie:
a) planu pracy Rady Miasta, poszczególnych Komisji i wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
b) Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
c) nowych stawek ekwiwalentu dla
cz³onków OSP,
d) stawek najni¿szego wynagrodzenia
pracowników Zespo³u Szkó³ , Szko³y Podstawowej Nr 2 i Miejskiego
Przedszkola,
e) likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Bartkówka.
2. Pan Burmistrz poinformowa³ o:
a) odwo³aniu Dyrektora Miejskiego
Oœrodka Kultury i Rekreacji w Dynowie,
b) powierzeniu pe³nienia obowi¹zków
dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej
P. Annie Tarnawskiej a obowi¹zków
dyr. Miejskiego Oœrodka Kultury w
Dynowie, P. Gra¿ynie Malawskiej,
c) og³oszenie konkursu na dyrektora
Miejskiego Oœrodka Kultury w Dynowie,

d) og³oszeniu konkursu na stanowisko dyrektora ZGK,
e) niewielkich szansach (albo ju¿ ca³kowitym ich braku) na uzyskanie
dofinansowania na budowê kanalizacji sanitarnej etap III (m.in.
ul. Wierzbowa. £azienna, „Zabrama”, Kolejowa, ...),
f) pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

o dofinansowanie „Budowy stacji
uzdatniania wody….”(jest szansa
na fontannê!!).
Z powa¿aniem
Radny Stanis³aw Tymowicz

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Dynowie informuje, i¿ od
dnia 1 listopada 2009 roku warunkiem otrzymania jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia dziecka /BECIKOWE/ oraz dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka bêdzie udokumentowanie zaœwiadczeniem lekarskim pozostawania pod opiek¹ medyczn¹
niepóŸniej ni¿ od 10-go tygodnia ci¹¿y do porodu.
Obowi¹zek potwierdzenia opieki medycznej nad kobiet¹ w ci¹¿y wynika z nowego brzmienia art. 9 ust. 6-9 oraz art. 15b ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992 ze zm.).
W zwi¹zku z powy¿szym kobieta nie pozostaj¹ca pod opiek¹ medyczn¹ nie póŸniej ni¿ od 10-go tygodnia ci¹¿y do porodu nie bêdzie uprawniona zgodnie z art. 9 ust. 6 oraz art. 15b ust. 5 do otrzymania dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka oraz
jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia dziecka /BECIKOWE/.
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pluszaki, otrzyma³y:
1. Magdalena Panto³ – Zespó³ Szkó³
Zawodowych w Dynowie
2. Aleksandra Gierula – Gimnazjum
w Nozdrzcu
W dniu 11 stycznia 2009 roku Towarzystwo Przyjació³ Dynowa i Miejski Oœrodek Kultury po raz XII zorganizowali konkurs kolêd i pastora³ek.
Tegoroczny konkurs zgromadzi³ bardzo
liczn¹ publicznoœæ i po³¹czony by³ z
koncertem na rzecz Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy. Na rzecz Orkiestry koncertowa³a Miejska Orkiestra
Dêta, zespo³y i soliœci bior¹cy udzia³ w
konkursie oraz tañczy³y dzieci Dynowskiego Przedszkola.
Nagrody w konkursie ufundowali:
- Pañstwo Anna i Micha³ Ostafiñscy
- 1000 z³
- P. Zygmunt Frañczk Burmistrz
Miasta Dynowa – 700 z³
- Miejski Oœrodek Kultury w Dynowie – 500 z³, oraz pluszaki: Firma
Kobi, P. Ewa Koœmider, P. Józef
Sówka, P. Andrzej Stankiewicz.
Jury w sk³adzie: P.Andrzej Kêdzierski
– przewodnicz¹cy, P. Gra¿yna Malawska sekretarz P. Janusz Miklasz i P.

24 stycznia 2009 roku w Domu
Stra¿aka w Harcie odby³a siê I Edycja Gminnego Konkursu „Obrzêdów Kolêdniczych” Harta 2009. Organizatorem imprezy by³o Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta. Patronat
nad konkursem obj¹³ Wójt Gminy Dynów Pan Adam Chrobak.
Celem konkursu by³o kultywowanie
tradycji
zwi¹zanych
z obrzêdami kolêdniczymi zanikaj¹cymi w naszej gminie.
Na konkurs zg³osi³y siê 4 grupy kolêdnicze reprezentuj¹ce Ko³a Gospodyñ
Wiejskich:
Dyl¹gowa, Paw³okoma i Ulanica oraz
Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi
Harta. Oprócz grup kolêdniczych przybyli zaproszeni goœcie nie tylko z gminy Dynów, ale tak¿e z s¹siednich miejscowoœci.
Wœród zaproszonych goœci Towarzystwo
mia³o przyjemnoœæ goœciæ:
- Sekretarza Gminy Dydnia Pani¹ Alinê Maœlak;
- delegacjê Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Dydnia: Pani¹ Joannê Stanis³awczyk i Pani¹ Mariolê
Piegdoñ (juror);
- delegacjê Stowarzyszenia Kultywowa-

Pawe³ Tereszak cz³onkowie, po wys³uchaniu 15 prezentacji w tym 8 solistów
i 7 zespo³ów wokalno- instrumentalnych postanowi³o przyznaæ:
- w kategorii zespo³ów dwa równorzêdne wyró¿nienia, zespo³owi instrumentalno-wokalnemu „Interwa³”
z Zespo³u Szkó³ w Dyl¹gowej i Zespo³owi wokalno-instrumentalnemu
Zespo³u Szkó³ w Dynowie.
Bombki i nagrody pieniê¿ne w kat. zespo³ów otrzymali:
1. Z³ot¹ bombkê i I nagrodê zespó³
wokalno – instrumentalny Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Królowej
Jadwigi w B³a¿owej
2. Srebrn¹ bombkê i II nagrodê zespó³ instrumentalno-wokalny Zespo³u Szkó³ w £ubnie
3. Br¹zow¹ bombkê i III nagrodê, zespó³ wokalno-instrumentalny Gimnazjum Publicznego im. Anny Janke w B³a¿owej

Bombki i nagrody pieniê¿ne w kat. soliœci otrzymuli :
1. Z³ot¹ bombkê i I nagrodê Monika
Paœciak Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Komisji Edukacji Narodowej w
Dynowie
2. Srebrn¹ bombkê i II nagrodê Paulina Bator z Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. K. Jadwigi w Bla¿owej
3. Br¹zow¹ bombkê i III nagrodê Natalia Twardy z Zespo³u Szkó³ w
£ubnie
Jury podziêkowa³o wszystkim wykonawcom za wysoki poziom poszczególnych prezentacji a organizatorom za
kolejne wa¿ne wydarzenie artystyczne
w Dynowie.
(Fotoreporta¿ z konkursu P. Janka
Prokopa na drugiej stronie ok³adki)
G.M.

- w kategorii solistów, wyró¿nienia

nia Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej: Pani¹ Ma³gorzatê
Drewniak (juror), Pani¹ Wies³awê Rybka i Pani¹ Mariê Sowa;
- Konsultanta Regionalnego
PPWOW program integracji spo³ecznej Pani¹ Barbarê Ciurko;
- Skarbnika Urzêdu Gminy Dynów Pana Wojciecha Cymbalistê;
- Przewodnicz¹cego Rady Gminy Dynów Pana Tadeusza PaŸdziornego;
- Dyrektora GBP w Dynowie z/s
w Bachórzu Pani¹ Mariolê Kaczor;
- Kierownika GOPS w Dynowie
Pani¹ Dorotê Polityñsk¹;
- So³tysa Wsi Harta Pana Adama Dziurê;
- Radnego Powiatowego Pana
Aleksandra Stochmala;
- Radnych Gminy Dynów: Pana
Franciszka Domina, Pan Andrzeja B³oñskiego i Pana Macieja Pilcha:
- Dyrektora ZS nr 2 w Harcie
Pana Krzysztofa Kêdzierskiego;
- Dyrektora SP im. ks. Bronis³awa Markiewicza w Harcie -
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Pana Bogdana Sieñko;
- Wikariusza Parafii Harta Ksiêdza
Piotra Niemczyka (juror);
- Pani¹ Joannê Cieœla – nauczyciela ZS
nr 1 w Bachórzu (juror);
- Kapelmistrza Orkiestry OSP w Harcie Pana Edwarda Laskê (juror);
- Prezesa Klubu Sportowego „Orze³
Harta” Pana £ukasza Potocznego;
- Pani¹ Helenê Zawadzk¹ – nauczyciela ZS nr 2 w Harcie;
- Prezesa OSP Harta Pana Artura
Szczutek
- TVP 3 Rzeszów: Pani¹ Annê Moskal
i Pana Jerzego Gieca
- Orkiestrê OSP w Harcie;
- sponsorów.
Po przywitaniu goœci oraz uczestników
konkursu zosta³o powo³ane jury i nast¹pi³o uroczyste otwarcie I Edycji
Gminnego Konkursu Obrzêdów Kolêdniczych Harta 2009, którego dokona³
Skarbnik Gminy Dynów Pan Wojciech
Cymbalista.
Czêœæ konkursow¹ rozpoczêli gospodarze. Wszystkie grupy kolêdnicze pokaza³y siê od najlepszej strony. Uczestnicy konkursu przywo³ali obrzêdy odchodz¹ce ju¿ w zapomnienie. Oryginalnoœæ
i ró¿norodnoœæ zwyczajów a jednoczeœnie dba³oœæ o detal nadawa³y poszczególnym widowiskom cechy regionalizmu.
Jury nie mia³o ³atwego zadania, gdy¿
poziom wystêpów by³ bardzo wysoki.
I miejsca exequo zajê³y: grupa kolêdnicza z Ko³a Gospodyñ Wiejskich Dyl¹gowa oraz grupa kolêdnicza reprezentuj¹ca Towarzystwa Kultury i Rozwoju
Wsi Harta, natomiast wyró¿nienia
otrzyma³y: grupa kolêdnicza z Ko³a Go-
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spodyñ Wiejskich Ulanica oraz
grupa z Ko³a Gospodyñ Wiejskich Paw³okoma. Zwyciêzcom
serdecznie gratulujemy.
Czêœæ konkursow¹ zakoñczono
rozdaniem nagród, które wrêczy³ Pan Skarbnik Wojciech
Cymbalista w imieniu Wójta
Gminy Dynów. Nastêpnie organizatorzy zaprosili wszystkich
na ciep³y posi³ek i poczêstunek.
Wspania³e wra¿enia artystyczne, podnios³y, radosny nastrój i przyjemna atmosfera
by³y niew¹tpliwie zas³ug¹
uczestników konkursu oraz organizatorów i ¿ywo reaguj¹cej
publicznoœci. Wszyscy na pewno zapamiêtaj¹ to spotkanie.
Impreza by³a bowiem uczt¹ zarówno dla ducha, jak i dla cia³a.
Te niezapomniane chwile
zosta³y zapisane w postaci
zdjêæ i filmu przez Pana Wac³awa Balawendra.
Sponsorzy imprezy:
- Urz¹d Gminy Dynów;
- Pani Krystyna Gudyka
firma „Agropol”,
- Pani Agnieszka Domin,
- Pan Jacek Stochmal firma JS Stochmal;
- Pañstwo El¿bieta i Wies³aw Domin firma „Genesis”;
- Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w
Harcie.
Zarz¹d i cz³onkowie Towarzystwa
Kultury i Rozwoju Wsi Harta sk³adaj¹

serdeczne podziêkowania wszystkim,
którzy przyczynili siê do przygotowania
imprezy, a zaproszonym goœciom za
przybycie i wspania³¹ zabawê.
Galeria zdjêæ z imprezy na:
www.harta.pl
B.P.

Czwarty raz wêdruj¹cy w ramach
wypraw „Niedziela za miastem z przewodnikiem” umówili siê na wigiliê
w lesie na terenie D¹brówki Starzeñskiej. Plany by³y ambitne. W niedzielê
21 grudnia przyjecha³ do Dynowa autokar wioz¹cy piêædziesi¹t osób pod
opiek¹ przewodnika Stanis³awa Polañskiego. Planowaliœmy przejœcie niebieskim szlakiem do Dyl¹gowej, a potem
przez las do „Dasz boru”. Niestety ulewa (to nie by³ zwyk³y deszcz) popsu³a
nasze plany, albo poprawi³a na lepsze.
Pojechaliœmy na Mszê Œw. w D¹brów-

ce Starzeñskiej o 9.30. Po mszy wyruszyliœmy do lasu. Ze œniegu przeginaj¹cego ga³êzie drzew poprzedniego dnia
zosta³y marne resztki. Ale dla mieszczuchów to i tak du¿o. Zrobiliœmy sobie prezent – przeszliœmy przez las do
Dyl¹gowej i zawróciliœmy od leœniczówki do autokaru. Z wigilijnej wieczerzy
w lesie trzeba by³o zrezygnowaæ – byliœmy zupe³nie przemokniêci. Zaalarmowana w porê rodzina zamieni³a nasz
nowy budynek gospodarczy w salon z
trzema choinkami i szopk¹. W ten sposób ju¿ siedemdziesi¹t osób (do przyjezdnych do³¹czy³a zaprzyjaŸniona dynowska grupa) mog³o spokojnie ³amaæ
siê op³atkiem pod dachem.

Modlitwa

Jak co roku wigilia by³a bardzo uroczysta. Micha³ odczyta³ fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa. By³a modlitwa za nas samych, za naszych bliskich,
(ci¹g dalszy na str. 12)
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znajomoœci¹ swojego patrona, aby je
otrzymaæ.
Zakoñczyliœmy wigiliê jak nasza
tradycja ka¿e ustrojeniem choinek w
nasze ¿yczenia. Choinki te zdobi³y póŸniej kapliczkê przy ulicy Polnej.
Kolêdowanie zainicjowa³ Micha³ koncertem skrzypcowym (przywozi skrzypce
z Rzeszowa). Zapadaj¹cy zmierzch
przypomina³ nam, ¿e czas wracaæ do
Rzeszowa i nale¿y zakoñczyæ kolêdowanie. Obiecuj¹c sobie spotkanie za rok,
wymienialiœmy jeszcze ostatnie ¿yczenia.

(ci¹g dalszy ze str. 11)

za zmar³ych i du¿o ³ez szczêœcia i radoœci przy sk³adaniu ¿yczeñ. Nasze
apetyty wyostrzy³y siê gdy zaczê³a siê
degustacja: czerwonego barszczu, chleba ze smalcem, kapuœniaczków, kapusty z grochem i pierogów ruskich. Na
koniec kawa, herbata i mnóstwo placków przywiezionych z Rzeszowa i Zabramy. Przyby³ te¿ Miko³aj w towarzystwie dwóch uroczych Anio³ków. Prezenty by³y i praktyczne i weso³e, ale trzeba by³o wykazaæ siê przed Miko³ajem
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Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to szczególny czas spotkañ i refleksji, podziêkowañ i sk³adania ¿yczeñ. Jest to czas,
w którym odczuwamy najsilniejszy
zwi¹zek z naszymi tradycjami. W tej
wyj¹tkowej atmosferze Stowarzyszenie
Kobiet Wsi Bachórz w ramach dzia³alnoœci œwietlicy, która powsta³a dziêki
dofinansowaniu Fundacji Wspomagania
Wsi w Warszawie zorganizowa³o w dniu
21.12.2008r. wigilijne spotkanie op³atkowe.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas:
Proboszcz parafii Ks. T. WoŸniak, Dyrektor Zespo³u Szkó³ nr.1 w Bachórzu
J. Stolarczyk, So³tys Wsi Bachórz J.
Grzegorzak, s. E. Woœ, s. C. Zbroszczyk,
Prezes OSP i Radny Gminy DynówEdmund Trawka, Radna Gminy DynówKrystyna Grzegorzak, Cz³onkowie Komisji Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi
oraz osoby samotnie mieszkaj¹ce.

Miko³aj przepytuje

Dziêkujê serdecznie tym, którzy
przyczynili siê do uœwietnienia naszego œwiêta: Stanis³awowi Polañskiemu,
Januszowi Witkowiczowi, Zofii D¿u³a,
Meli i Marysi, Irenie i Andrzejowi Jagusztynom, Jankowi Œlempowi, Marcinowi Filowi i leœniczemu Panu Stanis³awowi Ostafiñskiemu.
Przewodnik Beskidzki
Józefa Œlemp

Zaczê³o padaæ

Kolêdowanie
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Spotkanie rozpoczê³o siê powitaniem goœci przez Pani¹ Martê Chrobak
oraz Pani¹ Ma³gorzatê Szczutko.
M³odzie¿ Zespo³u Szkó³ nr.1 w Bachórzu wykona³a inscenizacjê dawnych
obyczajów Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Po kolêdach odœpiewanych przez m³odzie¿ proboszcz parafii ks. T. WoŸniak
odmówi³ modlitwê. Po odmówionej modlitwie wszyscy podzielili siê op³atkiem
i usiedli do wspólnego sto³u, a na ich
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twarzach pojawi³o siê wzruszenie. Czu³o
siê nieodparcie, ¿e te piêkne œwiêta s¹
ju¿ bardzo blisko.
Samotnie mieszkaj¹cy zamiast samotnego popo³udnia w domu mieli okazjê spotkaæ siê razem i w przyjaznej
atmosferze spêdziæ czas. Chocia¿ za
oknem panowa³o przenikliwe zimo to
podczas spotkania wszystkim by³o bardzo ciep³o. I to nie z powodu ogrzewanej sali, lecz za spraw¹ œwi¹tecznej
atmosfery oraz ciep³a i radoœci wype³niaj¹cych serca zebranych.
Stowarzyszenie Kobiet Wsi Bachórz
sk³ada serdeczne podziêkowania
wszystkim sponsorom, którzy przyczynili siê do organizacji i uœwietnienia
spotkania wigilijnego.
Stowarzyszenie Kobiet
Wsi Bachórz.
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No i na có¿ mnie taka swawola
przysz³a, ¿eby woln¹ rêkê dostaæ i pisaæ, o czym siê chce i jak siê chce, byle
by o orkiestrze. Czy ja co z³ego zrobi³
albo siê do tego pcham, ¿eby na me
barki tak¹ odpowiedzialnoœæ wykiprowaæ. To¿ to ludzie czytaj¹, a potem oceniaj¹, a mnie wstyd i pomówienia…
chocia¿by o podlizywanie siê albo o jakie jeszcze gorsze szaleñstwo. A jak siê
nie podlizywaæ kiedy pasuje podziêkowaæ, no bo ludziska zas³u¿y³y, a co ja
na to poradzê, ¿e te zas³u¿one to albo
moje prze³o¿one, albo potencjalne prze³o¿one, a jak nie takie i takie to te¿
wa¿ne-nic nie poradzê wiêc dziêkujê:
Wójtowi gminy Nozdrzec Antoniemu
Gromali za poparcie i wsparcie finansowo- organizacyjne, którym ju¿ od szeœciu lat raczy nasz¹ akcjê, Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej i jej w³adzom za coroczne udostêpnianie Domu Stra¿aka,
MOSiR za wieloletnie organizowanie
zbiórki podczas dorocznego konkursu
kolêd, szko³om œrednim Dynowa i Brzozowa za organizowane koncerty i zbiórki, bankowi PKO BP oddzia³ w Dynowie za wielokrotne i ¿mudne rachowanie pieniêdzy

… i tu kolejny problem spokój mój
m¹ci, gdy¿ szczerze powiedziawszy, jak
by siê tak za wszystkie czyny podziêkowaæ chcia³o, choæby nawet i symbolicznie, to pewnie i dwóch Dynowinek
zapisanych stenotypem nie starczy i
trza selekcjê robiæ. Najuczciwiej to wedle zas³ug chyba wypada, ale czyja zas³uga wiêksza? Tego co dniówkê robocz¹
zbiera na mrozie, czy tego co daje to co
przez ca³y dzieñ zarobi³, nie rzadko te¿
na mrozie? hê?! Nie na moj¹ to g³owê,
dlatego wszystkim którzy pomogli jak
mogli, sk³adam w tym miejscu wszystkie dostêpne mi wdziêcznoœci tego œwiata w imieniu W.O.Œ.P., swoim i Jurka
Owsiaka-wszystkim wielkie „Sie ma”!–
co by lepsza by³a ziemia!-uff. Jak ju¿
tak przy wdziêcznoœci stanê³o to a¿ jêzyk œwierzbi, ¿eby równie¿ podziêkowaæ
tym, co to nie po bo¿emu do tej ca³ej
imprezy podchodz¹-a dzia³y siê rzeczy
które niejedn¹ stronê by tu „czarnym”
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humorem zaœmieci³y. Ale po bo¿emu
tych grzechów wo³aj¹cych o pomstê do
nieba wywleka³ nie bêdê i to nie w trosce o oszczêdnoœæ papieru, ale w trosce
o sprawców ¿eby tej pomsty niebieskiej
uniknêli, a na przysz³oœæ siê poprawili,
ulepszaj¹c wynik tegorocznej orkiestry.
Bo tak na ch³opski rozum to chyba
warto inwestowaæ w t¹ ca³¹ orkiestrêta kogo siê nie spytam, co to pociechê
ostatnio urodzi³, gada, ¿e dziecko badane by³o tym sprzêtem z serduszkiem.
A w telewizji podobno to tylko jednego
dnia ileœ tych raków wykryli. Zreszt¹
co ja siê bêdê rozpisywa³, nie g³upi
wymyœli³ reklamê, ¿ebym mu robotê
odbiera³. Patrzcie jak to W.O.Œ.P. na
œwiecie doceniony

13

tracê jak do ludzi dotrzeæ, bo ¿em ju¿
wszystkiego próbowa³: plakatów, ulotek, radia, telewizji, plotkarek i plotkarzy(chyba jeszcze tylko skandala nie
próbowa³em),a frekwencja jak widaæ
przy rekordach nie stoi,

a przecie nie najgorszy u nas repertuar, bo to i zespó³ zagra

…i to nie wszystko ostatnio podobno znowu medal dosta³, a jak do kogo
nie przemawiaj¹ medale to mo¿e pieni¹dze i fakty przystêpniejszym jêzykiem trafi¹.

i teatrzyk wyst¹pi,

Jeœlim jeszcze kogo nie utwierdzi³,
a w¹tpi¹cego nie przekona³ do s³usznoœci wspierania tej godnej pochwa³y
akcji, to mo¿e to dziecko lepiej to zrobi, bo niejedno ju¿ zdrowe dziêki orkiestrze chodzi.

Bo mnie to strasznie zale¿y, ¿eby
za rok te¿ nie gorzej by³o, a g³owê ju¿

(ci¹g dalszy na str. 14)
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poeta przemówi,

i chyba tylko fanatyk opery od nas
niezadowolony wyjœæ mo¿e, ale i nad
tym pracujemy.. i ciastko dadz¹ domowym sposobem zrobione,

a i finansowo mo¿na nieŸle wyjœæ
licytuj¹c dzie³a sztuki
a wystêpuj¹cym artystom z g³odu
s³abn¹æ nie pozwol¹.

po ni¿szej cenie ni¿ zazwyczaj
chodz¹, a i gwiazda odwiedzi, jak to
onegdaj bywa³o,

co to nawet na czymœ takim graæ
potrafi.

Nowe nurty muzyczno m³odzie¿owe tak¿e obce nam nie s¹

Jeœlim ju¿ nie tylko do datku, ale i
do udzia³u w imprezie zachêci³ to mogê
ju¿ zapowiedzieæ, ¿e wielkie szanse s¹,
i¿ za rok wœród wielu atrakcji znowu
bêdzie mo¿na Matragonê us³yszeæ na
¿ywo, obok OSC w którym prawdopodobnie ktoœ z Dynowa zaœpiewa i na
pewno wystêp teatralny bêdzie lub
przynajmniej taki, co to teatr przypomina-zapraszam i do wspó³pracy zachêcam, bo wolontariuszy nigdy doœæ, a
i akcjê w innych miejscach zorganizowaæ mo¿na. Nie jest to a¿ tak trudne
jak by siê wydawa³o, jeno trochê roboty, czasu i poczciwoœci potrzeba- reszta
siê po drodze trafi, jeœli ku temu chêci
znajdziecie. Tylko te chêci to trza w
sercu szukaæ, a jak ktoœ nie ma- to ten
fragment rapem stylizowany, a bibliê
t³umacz¹cy z tegorocznego przedstawienia podpowie gdzie serce znaleŸæ.
R3.To nie s¹ jedyne w¹tki
Znieczulica te¿ pocz¹tki
W owym czasie wtedy mia³a
Kiedy knajpa by³a ca³a
S³uchaj dalej co siê sta³o
Jakby nieszczêœæ by³o ma³o
Kiedy chcieli do gospody
Jej w³aœciciel nie da³ zgody
No bo pieniêdzy nie mieli
A z siedz¹cych oficjeli
Nikt nie zrobi³ uprzejmoœci
No i ¿³óbek boga goœci³
R1.Dzisiaj trochê jest inaczej
R3.Co ty powiesz gorzej raczej

Nr 1-2/160-161

Kto ci co za darmo zrobi
Nawet mordy nie chc¹ obiæ
A ust¹piæ choæby w trasie
W jakim goœciu ¿yjesz czasie
R1.A do serca czy wpuszczaj¹?
R3.Boga?
R1.Tak
R3.Nie bo nie maj¹
Ale wieje dziœ nadziej¹
R3.+R2.Daj do puszki to naklej¹
Teraz jako istota u³omna trochê
pró¿noœæ zaspokojê, ale to jeno w celach marketingowych, a nu¿ komuœ
taka zachêta milsza wyda:
Polskiej waluty zebrano-26 760 z³, razem z zagraniczn¹ po kursie styczniowym wysz³o w sumie 27 021,32 z³, najwiêksza puszka to ta z Dynowa, która
konkursu kolêd s³ucha³a-wa¿y³a
2881,16 z³, najmniejsza mia³a wymiary 10cmx4cmx4cm i by³a to puszka na
datki nie pieniê¿ne, których nikt nie
ofiarowa³. Podczas imprezy w Domu
Stra¿aka zebrano 3861, 09 z³. Najwy¿sz¹ wartoœæ z licytowanych przedmiotów osi¹gn¹³ jeden z policyjnych
miœków, które ofiarowa³a Komenda
Policji w Brzozowie

i obraz ofiarowany przez warsztaty
terapii zajêciowej w Starej Wsi a tak¿e dzie³o jednego z
lokalnych artystów-wszystko po
200 z³. Miejscowoœci w których zebrano najwiêcej:
Dynów-6120,67,
Sanok-5391,86,
Wa r a - 5 0 6 7 , 9 2 ,
Brzozów-4955,65
z³. Podobno nasza
okolica zebra³a
trzeci¹ co do wielkoœci kwotê na
Podkarpaciu: gratulujê i jeszcze raz dziêkujê! A tym
którzy nie wiedz¹ co zrobiæ ze swoim
1% podatku (broñ was Panie Bo¿e zostawiæ to pañstwu) proponujê równie¿
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konto orkiestry, przynajmniej na zmarnowanie nie pójd¹.

Na koniec nie przez lenistwo, ale przez
istotny pedagogiczny d¿inks jaki w sobie
ma ten W.O.Œ.P., proponujê lekturê od samego Jurka Owsiaka (¿e te¿ jeszcze jemu
Nobla pokojowego nie dali), prosz¹c jednoczeœnie wychowawców, ¿eby namawiali
m³odzie¿ do wspierania Owsiakowej inicjatywy, gdy¿ sonda¿e jako autorytet
pierwszy go wymieniaj¹, a najwiêksze autorytety ustawowo za wychowawczy przyk³ad maj¹ w szkole s³u¿yæ.-szef sztabu w
Warze-Dom Stra¿aka.
Sie ma i mo¿e niekoniecznie Róbta co
chceta, ale Róbta dobrze!!!
Róbta dobrze
Wojciech Tarnawski

Serce Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy zabi³o 17
ju¿ raz! 11 stycznia 2009 roku w ca³ej Polsce niezmiennie
ju¿ od 17 lat zagra³a dla nas Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej
Pomocy. To wspania³e przedsiêwziêcie zapocz¹tkowane przez
Jurka Owsiaka ka¿dego roku gromadzi coraz to wiêksze
sumy pieniêdzy dla dzieciaków, potrzebuj¹cych pomocy natury medycznej. Na organizowanych przez sztaby ró¿nego
typu imprezach, przeprowadzana jest zbiórka, a dziêki dobroczynnoœci ludzi, ka¿dego roku puszki z pieniêdzmi s¹
coraz to ciê¿sze. Tym razem zbieraliœmy pieni¹dze na pomoc dla dzieci ze schorzeniami onkologicznymi. Równie¿ i w
Warze sztab za³o¿ony przez Wojtka Tarnawskiego do³o¿y³
wszelkich starañ, aby 17 fina³ WOŒP wypad³ jak najlepiej!
Jak sami siê Pañstwo przekonacie, starania w³o¿one przede
wszystkim przez Wojtka, jak i rzeszy wolontariuszy nie posz³y na marne. Ju¿ wczesnym niedzielnym rankiem nasi
wolontariusze mimo zimna wyruszyli, aby razem z WOŒP
graæ po raz 17 i zebraæ jak najwiêcej pieniêdzy dla potrzebuj¹cych dzieciaków. Kwestowaliœmy w Bachórzu, Brzozowie, Dydni, Dynowie, Grabownicy, Izdebkach, Harcie, H³udnie, Krzemiennej, Norzcu, Przesietnicy, Sanoku, Warze i
Weso³ej. Staraliœmy siê byæ wszêdzie. Pod Koœcio³ami, skle-

pami, w rynkach miast, na stacjach benzynowych. Jak co
roku ludzi dobrych serc okaza³o siê ca³e mnóstwo. Ma³o
tego, wszyscy obdarowali nas ¿yczliwoœci¹ i uœmiechem.
Kwestowanie dla WOŒP ma w sobie swego rodzaju magiê.
Myœlê, ¿e pojawia siê ona za spraw¹ ma³ych czerwonych
serduszek rozdawanych przez wolontariuszy. Tak ma³a rzecz,
a potrafi zdzia³aæ naprawdê wiele. Bo czy to nie magia w³aœnie, kiedy podchodzi do wolontariusza ma³a dziewczynka i
trzymaj¹c w r¹czce pieni¹¿ek mówi: „A pseplasam, cy psyklei mi pani seldusko?”. Czy na przyk³ad pewien starszy
Pan wrzucaj¹c monetê do puszki mówi: „Poproszê o serduszko, bo moje ju¿ do wymiany, ale bêdê móg³ choæ pomóc
dzieciom”. Ludzie swoim zachowaniem wobec nas pokazali,
¿e naprawdê inicjatywa WOŒP jest nasz¹ wspóln¹! Zdarzy³o siê nawet, ¿e pod Koœcio³em zatrzyma³ siê samochód, bo
pewien Pan chcia³ wrzuciæ pieni¹dze do puszki, ale te¿ zamieniæ z nami kilka s³ów, porozmawiaæ o tym i owym. Ludzie widz¹c nas id¹cych ulicami zatrzymywali siê nawet na
œrodku przejœcia dla pieszych, aby tylko wrzuciæ coœ do puszki
i otrzymaæ pami¹tkowe serduszko. Kiedy obserwujemy pod(ci¹g dalszy na str. 16)
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czas kwesty takie sytuacje i s³yszymy od ludzi mnóstwo
ciep³ych s³ów jak np.: „Dobrze, ¿e jesteœcie, dzieciakom trzeba pomóc!” cieplej robi siê na sercu i nie straszny nam ¿aden
mróz, wiatr czy œnieg, bo wiemy, ¿e w tej w³aœnie kweœcie,
wszyscy i zbieraj¹cy i ofiarodawcy mamy jeden wspólny celpomagaæ. Dynowscy wolontariusze, po zakoñczeniu zbiórki
pod Koœcio³em, zostali zaproszeni do Domu Stra¿aka na
Koncert Kolêd i Pastora³ek. Dziêki ¿yczliwoœci organizatorów kolejny ju¿ rok mogliœmy i tam przeprowadziæ kwestê.
ZnaleŸliœmy siê w gronie ¿yczliwych ludzi, a w tle s³ysz¹c
g³osy kolêd, szliœmy poprzez salê otrzymuj¹c od ludzi oprócz
darów pieniê¿nych bezcenne uœmiechy. A kiedy dooko³a
nas ustawi³a siê grupka ma³ych przedszkolaków dumnie
wyczekuj¹cych na przyklejenie serduszka, nie sposób by³o,
nie poczuæ na duszy przyjemnego ciep³a. Dziêki temu zaproszeniu dynowska puszka Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy by³a najciê¿sza! Wszyscy wolontariusze kwestuj¹cy w
Dynowie zebrali ponad 6 tyœ z³! Z czego w jednej tylko puszcze, dziêki zbiórce na Koncercie Kolêd i Pastora³ek uzbiera³o siê ponad 2800z³! Sami wiêc pañstwo widzicie, ¿e sprawdza siê jak najbardziej powiedzenie „ziarnko do ziarnka”;)
Ta kwesta by³a jedynie przedsmakiem naprawdê wspania³ych wra¿eñ, bo o godzinie 17:00 w Domu Stra¿aka tym
razem w Warze rozpocz¹³ siê na dobre koncert Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Zgodnie z programem najpierw
wystawiono sztukê pt. „I po œwiêtach”, któr¹ przygotowa³ i
do d³ugich godzin nocnych pisa³ scenariusz Wojtek Tarnawski. W jej przygotowanie zaanga¿owani byli g³ównie wolontariusze, ale równie¿ inni chêtni. Dziêki genialnej wspó³pracy wszystkich, którzy podjêli siê tego zadania, przedstawienie wypad³o fantastycznie i nie raz, nie dwa rozbawi³o
licznie przyby³¹ widowniê. Po przedstawieniu odby³a siê
licytacja darów dla WOŒP. Jej przebieg naprawdê bardzo
mile zaskoczy³ organizatorów. Pod m³otek posz³y m.in.: obrazy, koszulki i kubki WOŒP, maskotki ofiarowane przez
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Policjê, p³yty, plakaty, czapki, gobelinki i ró¿nego typu ozdoby œwi¹teczne i nie tylko. Co chwilê dawa³o siê s³yszeæ g³osy
licytuj¹cych z sali. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród kupuj¹cych cieszy³y siê maskotki policyjne. Ka¿da z nich zosta³a
zlicytowana za kwotê od 70-120z³! Chêtnych na licytacji nie
brakowa³o, co wiêcej wykazywali siê niezwyk³¹ hojnoœci¹.
Wiedzieli przecie¿, ¿e licytowany przedmiot bêdzie tylko
pami¹tk¹, najwa¿niejsza by³a pomoc dzieciakom. Po emocjonuj¹cej i zabawnej licytacji przyszed³ czas na koncert.
Ju¿ kolejny raz ze sztabem w Warze podj¹³ wspó³pracê zespó³ O.S.C., który pierwszy raz zagra³ na scenie bez elektrycznych gitar. Jak zawsze gra zespo³u zachwyci³a wszystkich, ludzie tañczyli, œpiewali razem z nimi. O.S.C. zapewnili wszystkim œwietn¹ zabawê, przyczyniaj¹c siê tym samym do tego, ¿e serca ludzi, jak i wielkie serce WOŒP bi³o
mocniej. Podczas koncertu na bie¿¹co liczono zebrane pieni¹dze. Co jakiœ czas na scenie pojawia³ siê Wojtek Tarnawski z informacjami o coraz to wy¿szej kwocie. Zebrane
pieni¹dze przekroczy³y nasze najœmielsze oczekiwania! Zebraliœmy uwaga, bo a¿: 27 021, 32z³!! £¹cznie z zagranicznymi pieniêdzmi, wed³ug panuj¹cych obecnie kursów walut.
Zebrana kwota przekroczy³a o ponad 10 tyœ zesz³oroczny
wynik! To naprawdê nieprawdopodobne, ale jak widaæ drodzy Pañstwo mo¿liwe. Sztab za³o¿ony przez Wojtka w ma³ej miejscowoœci, jak¹ jest Wara potrafi³ zdzia³aæ tak wiele.
Starania wolontariuszy zosta³y docenione. Jednak sami nie
osi¹gnêlibyœmy nigdy takiego wyniku bez Was drodzy Pañstwo! To w³aœnie dziêki Wam, dziêki Waszej hojnoœci, Waszym dobrym sercom 17 fina³ WOŒP w Warze przyniós³ tak
zachwycaj¹cy wynik. Dziêki Wam w³aœnie mogliœmy do³o¿yæ
nasza ma³¹, wspóln¹ cegie³kê dla Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy i przyczyniæ siê do wsparcia dzieciaków z
chorobami natury onkologicznej. Wszystkim, którzy przyczynili siê do tak zachwycaj¹cego fina³u bardzo serdecznie
dziêkujemy. Dziêkujemy nie tylko za dary, ale równie¿ uœmiechy i ¿yczliwoœæ. Do zobaczenia za rok! Razem znowu podejmiemy tê cudown¹ inicjatywê pomocy dzieciakom!
Sie ma!
Monika Szczepañska

25 stycznia br. w zimowe
niedzielne popo³udnie w Klubie
TURKUS Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie mi³oœnicy
teatru obejrzeli komediê muzyczn¹ pt. "Porwanie Sabinek"
wg tekstu Franza Schonthana
w wykonaniu Amatorskiego Zespo³u Teatralnego w Dynowie.
Tê pe³n¹ humoru i muzyki
trzyaktow¹ sztukê, wyre¿yserowa³a Krystyna D¿u³a. Piêkn¹
scenografiê wykonali Anna i
Grzegorz Hardulakowie a akompaniowa³ Arkadiusz Banaœ. Aktorzy Dynowskiego Teatru nie po raz pierwszy pokazali swoje szczególne umiejêtnoœci,
pozostawiaj¹c niezapomniane wra¿enie i uznanie widzów.
"Porwanie Sabinek" zainaugurowa³o nowy cykl spotkañ WDK pn. "Wojewódzka Scena Amatorskich Form Teatralnych" podczas, których bêd¹ mog³y
zaprezentowaæ siê zespo³y teatralne dzia³aj¹ce na RzeszowszczyŸnie.
Zdjêcia: Antoni Iwañski

Jadwiga Orzechowska
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Zgodnie z utrzymywan¹ tradycj¹ obchodów
Dnia Seniora, 18 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Ulanicy zosta³a zorganizowana na
tê okolicznoœæ impreza. Mia³a ona w swym programie sztukê teatraln¹ pt. ”Blaszany kubek”
w wykonaniu Amatorskiego Zespo³u Teatralnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” z
Dynowa w re¿yserii Krystyny D¿u³y. Wystêp
bardzo siê podoba³, a dowodem tego by³y gromkie brawa.
Ponadto imprezê Dnia Seniora uœwietni³
wystêp Kapeli Podwórkowej „Toñko” z Dyno-
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wa, która zaprezentowa³a swój
regionalny repertuar.
Tydzieñ póŸniej odby³a siê
nastêpna impreza z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Jej g³ównym
punktem programu by³y ”Jase³ka” przedstawiane przez
uczniów miejscowej szko³y,
przygotowane przez pani¹ Halinê Prokop. Zainteresowanie
wystêpem by³o tym wiêksze,
gdy¿ zaproszeni goœcie mogli
ogl¹daæ na scenie swoich wnuków. Po przedstawieniu wyst¹pi³a kapela „M³oda Harta”, która zaprezentowa³a ciekawy repertuar, sk³adaj¹cy siê z pastora³ek oraz melodii i pieœni regionalnych.
Imprezy by³y udane i dostarczy³y wielu mi³ych wra¿eñ
wszystkim bior¹cym w nich
udzia³. Zapewne pozostan¹ na
d³ugo w pamiêci.
M.B.

„Wszystko staje siê dobre
Dziêki dobrym ludziom.
Dobry cz³owiek jest zawsze
£ask¹ dla tego œwiata”
/Phil Bosmans/
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” w Dynowie w dniu 9-31.11.2008
finalizowa³o obchody 100-lecia Amatorskiego Ruchu Teatralnego w Dynowie i realizacjê programu „Odcienie naszego patriotyzmu –Dynowski Spotkania z Teatrem”. Rozmach imprez i ró¿norodnoœæ form uda³o siê osi¹gn¹æ dziêki
pomocy, hojnemu wsparciu wielu Ludzi Dobrej Woli i Firm-Sponsorów. Im w³aœnie Zarz¹d T.G „Sokó³” sk³ada
najserdeczniejsze

- Burmistrzowi Miasta , Przewodnicz¹cej i ca³ej Radzie Miasta
- Dyrekcji Wydzia³u Kultury Urzêdu Marsza³kowskiego i Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie
- Dyrekcji, Pracownikom MOKiR oraz Miejskiej Biblioteki.
- Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu LO w Dynowie
- Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu ZSzZ w Dynowie
- Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu ZSz w Dynowie
- Dyrektorom Szkó³ w Bachórzu, Harcie, £ubnie, Paw³okomie.
- Dyrekcji i Zarz¹dowi BS w Dynowie
- Nadleœniczemu Nadleœnictwu Dynów
- Prezesom Firm „Sów-Pol”, „Karczma pod Semaforem”
- Pañstwu Marii i Romanowi Nowakom
- Prezesowi OSP Dynów P. Zdzis³awowi Pierogowi
- Prezesowi Gminnej Spó³dzielni w Dynowie
- Osobom prywatnym sponsoruj¹cym wydawnictwo „Teatr w Dynowie”
- Fotografom i operatorowi kamery A. Iwañskiemu, J. Prokopowi i W .Bielcowi
Za Zarz¹d
- Uczestnikom jubileuszowych spotkañ, wiernym widzom.
Krystyna D¿u³a
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Zaledwie wczoraj...
Zaczê³o siê zupe³nie niespodziewanie.
W³aœciwie od zawsze mówili wiersze,
przygotowywali programy artystyczne,
podejmowali próby literackie i brali
udzia³ w ró¿nych interdyscyplinarnych
konkursach. Ot, grupa niepoprawnych
czasem entuzjastów. Lubili siê i chcieli po prostu byæ razem. Zachêcani przez
dyrekcjê szko³y, motywowani przez opiekunów zaczêli, najpierw nieœmia³o a
potem z coraz wiêkszym przekonaniem,
stawiaæ swoje pierwsze artystyczne
kroki... i uda³o siê. Nie wszyscy potrafili œpiewaæ czy recytowaæ ale odkrywali coraz to inne ukryte zdolnoœci – fotograficzne, plastyczne, krasomówcze literackie itp. To dawa³o im si³ê i poczucie, ¿e s¹ potrzebni i akceptowani w
zespole. Z czasem wyzbywali siê ma³omiasteczkowych kompleksów, œmia³o
rywalizowali z kolegami z du¿ych oœrodków a nawet stali siê œwiadomymi odbiorcami kultury. Tak¿e tej przez du¿e
„K”.

Wspomnieñ czar...
To prawda, ¿e wspomnienia s¹ zawsze
bez wad ale to przecie¿ my chcemy za-

wsze pamiêtaæ tylko te mi³e chwile –
subtelne interpretacje wierszy Ani,
Agnieszki, Eweliny, Dominiki, Kasi...,
brawurowe recytacje Paw³a, Piotrka,
Jasia, Adama..., niezapomniane popisy wokalne Ani, Pauliny, Kasi, Dominika, Madzi..., cudowne dŸwiêki muzyki Darka, Jaœka, Bogdana, Arka, Rafa³a, Wioli..., intryguj¹ce kreacje sceniczne Daniela, Krzyœka, Madziary,
Micha³a, Bartka, Piotrka..., artystyczne obrazy Marty, Magdy, Goœki, Dominiki, Baœki...
Tyle wspomnieñ, które nie pozwalaj¹ o
sobie zapomnieæ! Mieszaj¹ siê jak obrazki w fotoplastykonie - Madziara w
beczce, Piotrek jako szewczyk, Bartek
drutuj¹cy garnki i graj¹cy na grzebieniu, Daniel z Krzyœkiem jako flisacy
p³ywaj¹cy po Sanie, Pawe³ z Iwon¹ w
góralskich ho³ubcach, zdjêcie œlubne
Borynów, czyli Ani i Adama, Madzia i
Wojtek jako Czerwony Kapturek i jego
pies, Dominik z Kasi¹ œpiewaj¹cy na
sandomierskim rynku...
Wszystko minê³o ale przecie¿ nie do
koñca, bo s¹ zdjêcia i „nasza wspólna
¿ywa pamiêæ”!

10 urodziny
ANTRAKTU
Gdy ¿egnali siê po zjeŸdzie z okazji 7
urodzin Antraktu (czyli wieku kiedy
grupa osi¹gnê³a ju¿ wiek szkolny), obiecali sobie, ¿e na pewno spotkaj¹ siê na
10-leciu zespo³u. I tak siê sta³o!
Przyszli lub przyjechali, niektórzy z
daleka... Byli sami lub z ma³¿onkami,
niektórzy z dzieæmi... Wszystkich wiod³a potrzeba powrotu do tych chwil,
które kiedyœ by³y bardzo bliskie ale i
dziœ przecie¿ s¹ wa¿ne. Uœmiechniêci,
z radoœci¹ witali siê z kolegami, z ³ezk¹
w oku odszukiwali siê na starych zdjêciach i pokazywanych w czasie spotkania slajdach i filmach. Wystêp obecnych
cz³onków Antraktu (którzy przedstawiali „Jase³ka w dworze Trzecieskich z
Dynowa”) œledzili z du¿¹ uwag¹, surowo oceniaj¹c kunszt m³odych artystów
ale tak naprawdê, próbuj¹c odszukaæ
na scenie „swe duchy z przesz³oœci” i
stare wspomnienia. Nastrój spotkania
by³ pocz¹tkowo dostojny, dziêki miêdzy
innymi uroczystym podziêkowaniom
kierowanym od grupy dla osób przez
lata wspomagaj¹cych dzia³alnoœæ zespo³u i piêknemu wystrojowi naszej
szkolnej auli, przeobra¿onej na ten czas
w magiczn¹ kawiarniê Antrakt. Wkrótce atmosfera sta³a siê swobodna i
prawdziwie spontaniczna. Musia³o siê
tak staæ, bo na sali byli przecie¿ bliscy

sobie ludzie, o du¿ej wra¿liwoœci i wielkim sercu. Znów poczuli sw¹ m³odzieñcz¹ si³ê i niegasn¹cy entuzjazm.
Rozpoczê³y siê wystêpy „antraktowych
dinozaurów” – œpiewy, recytacje a nawet na poczekaniu powo³any zosta³
nowy zespó³ „Wiruj¹ce kufaje” z nie byle
jakim repertuarem Kiepury. Na nowo
nas wzruszali a nawet rozbawiali do

>>

Nr 1-2/160-161

>>

DYNOWINKA

³ez. I znów poczuliœmy
tê subteln¹ ale bardzo
siln¹ niæ, która ³¹czy
nasz¹ wielopokoleniow¹, licz¹c¹ ju¿ blisko 150 cz³onków, antraktow¹ rodzinê.
Nie wszyscy mogli
przyjechaæ ale pamiêtali – przys³ali ¿yczenia z Kanady, Irlandii,
Anglii,
Holandii,
W³och, Hiszpanii, Niemiec a nawet z Rosji.
Jak przysta³o na urodzinowe spotkanie
by³y s³odycze, piêkny i
smaczny tort ufundowany przez dyrekcjê
szko³y, œwieczki, kwiaty i serdeczne ¿yczenia
a nawet prezenty...

To styczniowe spotkanie by³o piêkn¹
chwil¹ dla wszystkich antraktowiczów
ale najpiêkniejszym momentem w ¿yciu
nauczycieli, którzy w takich w³aœnie
chwilach uœwiadamiaj¹ sobie, ¿e ich
praca ma naprawdê sens i „... po porostu warto ¿yæ...”

Jest dziœ,
bêdzie jutro!
By³o wspaniale ale ka¿demu pozosta³ niedosyt.
Tyle siê chcia³o powiedzieæ, o tyle rzeczy zapytaæ i nie uda³o siê. Tak krótko...
Planujemy nastêpne spotkanie... i
nie bêdziemy na nie czekaæ kolejnych
10 lat!!!
Co dziœ robi¹ dawni antraktowicze?
Wielu siê uczy, pracuje, czêœæ z nich
za³o¿y³a rodziny ale niektórzy wci¹¿
pisuj¹ wiersze, maluj¹, œpiewaj¹, a
nawet pracuj¹ w ró¿nych grupach artystycznych.
Jakie s¹ dzia³ania i plany obecnych
cz³onków Antraktu? Mamy mnóstwo
pomys³ów i nasze ma³e sukcesy, choæby te z ostatniej chwili: I miejsce w
Przegl¹dzie Widowisk Jase³kowych w
B³a¿owej i I miejsce Przemka Kêdzierskiego w Ogólnopolskim Konkursie
„Moje korzenie. Historia i tradycja w
moim domu, w moim regionie” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
Planujemy ju¿ kolejne wystêpy i ...
wycieczkê.
Opiekunowie grupy
AJ Molowie
Ps. Pragniemy ogromnie podziêkowaæ Dyrekcji i Radzie Rodziców ZSzZ
w Dynowie za pomoc w organizacji spotkania i za ufundowanie poczêstunku
dla jego uczestników. Dziêkujemy piêknie sponsorom i sympatykom grupy za
serce i pomoc.
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Przed wybudowaniem mostu na Sanie w Dynowie do Bartkówki, Paw³okomy, Dyl¹gowej, D¹brówki, Siedlisk i wsi
dalej na po³udnie po³o¿onych, trzeba siê
by³o przeprawiaæ przez San: ³ódk¹, promem, latem – w bród, zim¹ – przez lód,
o ile by³ „mocny” .A w latach 50-tych, 60tych bywa³ „mocny” bo zimy zdarza³y siê
„zawalne” i bardzo mroŸne.
San jeszcze nieujarzmiony zapor¹ w
Solinie ( oddano j¹ do u¿ytku w 1968 r.)
i sta³ym mostem od Sanoka po Przemyœl
( dopiero w 1961 r. ) by³ przeszkod¹ dziel¹c¹ Zasanie od „reszty œwiata”. A to
wielka woda po wiosennych roztopach lub
letniej, gwa³townej burzy, a to kra lodowa p³ynê³a – zapowiedŸ lodowego mostu, albo w³aœnie …lód ruszy³ „ i z hukiem i trzaskiem sun¹³ groŸnie szczerz¹c groŸnie zêby” – zamarzniête tafle….
Starsi mieszkañcy nadsañskich wsi
znaj¹ te lêki przed przepraw¹, te wyczekiwania nad brzegiem Sanu, by przewoŸnik przyp³yn¹³ chybotliw¹ ³ódk¹ lub promem na stalowej linie. Mieszkañcy Zasania od pokoleñ zmagali siê z kapryœn¹
rzek¹, ale i kochali j¹ bardzo. Przychodzili na brzeg, by popatrzeæ w jej wzburzony nurt, gdy niós³ porwane bale drzewa, stogi siana, gdy p³ynêli flisacy sp³awiaj¹cy drzewo do Przemyœla, Ulanowa,
Stalowej Woli…. Przychodzili latem , by
w czystej, niemal¿e Ÿródlanej wodzie rzeki wyk¹paæ siê, przejœæ z przyjemnoœci¹
w bród do s¹siada, do rodziny mieszkaj¹cej za Sanem.
Sielanka, ale czêœciej…. dramat, gdy rzeka skutecznie ogranicza³a dostêp do szpitali, szkó³, urzêdów.
Choroby nie wybiera³y pory roku! Jak
wiêc dowieœæ chorego do szpitala, jak pomóc ciê¿ko choruj¹cemu dziecku , a jak
rodz¹cej!? Ka¿dy przypadek by³ inny, ka¿dy móg³ staæ siê , zakoñczyæ siê dramatem! Potrzebna by³a pomoc medyczna
na miejscu, na Zasaniu!
Do tej trudnej niebezpiecznej pracy wymagaj¹cej niezwyk³ej ofiarnoœci skierowany zosta³ m³ody, œwie¿o wyedukowany lekarz felczer Tadeusz Kozubal,
wspó³czesny Judym na Zasaniu pracuj¹cy w Siedliskach w latach 1957-67.
Zaraz po ukoñczeniu w 1956 roku liceum
felczerskiego w Przemyœlu móg³ podj¹æ
prace w Izdebkach (o ile¿ mia³by
³atwiejsz¹ s³u¿bê potrzebuj¹cym, dogodniejszy teren, bli¿szy kontakt ze szpitalami).Niestety punkt medyczny w Izdebkach nie mia³ wyposa¿enia, wiêc zdecydowa³ siê na prace w Siedliskach, … za
Sanem (kiedyœ to brzmia³o groŸnie)!
Odt¹d przed 10 lat, z przerwa na dwuletni¹ s³u¿bê wojskow¹, nosi³ pomoc medyczn¹ wsi od Borownicy po Bartkówkê…
Przyjmowa³ pacjentów w punkcie lekarskim, jeŸdzi³ na wezwania do chorych w
Jaworniku Ruskim, gdzie jeszcze wtedy
ukrywa³o siê kilku ubowców, do Jab³onicy, Wo³od¿a, Huty ,D¹brówki - tam sk¹d
tylko wzywano pomocy. JeŸdzi³ furmank¹
,konno (na oklep), rowerem, saniami ,a

DYNOWINKA

do najdalej mieszkaj¹cych –po prostu dochodzi³ pieszo. Leczy³ czêste wówczas u
dzieci zapalenia p³uc, zapalenie górnych
dróg oddechowych, ucha ,zatok, choroby
brzucha, koñczyn. Szczepienia ochronne
surowo nakazywane przez w³adze wykonywa³ w ka¿dej szkole, podobnie badania profilaktyczne dzieci szkolnych.
Wspomina szczepienia przeciw chorobie
Heinego-Medina, gdy jedna dawka kosztowa³a 840z³, a mimo to otrzymywa³o j¹
ka¿de dziecko w wieku do pó³roku 3 razy
i 4 razy w wieku 2 lat. Doktor Kozubal
wspomina jak cenne by³y wówczas penicylina i streptomycyna przesy³ane z zagranicy. Kilka zastrzyków
i zapalenie p³uc mija³o!
Pytany o najtrudniejszy
przypadki przywo³uje bez
namys³u … kilkanaœcie. A
to odbieranie bliŸniaczego porodu, gdy w biednej
rodzinie trudno by³o o pieluszki- nawet dla jednego
niemowlêcia, a to transport chorego przez San na
chybatliwej krypie. Karetka pogotowia czeka³a, ale
pod War¹, na drugiej stronie rzeki. Albo leczenie kobiety, której grozi³a amputacja nogi… .
Przy takiej ró¿norodnoœci zadañ medycznych
trzeba by³o ogromu wiedzy i rozwagi, bo
praktykê zapewnia³ codzienne spe³nianie obowi¹zków lekarskich i pielêgniarskich. Pan Kozuba ca³y czas uczy³ siê. Z
wdziêcznoœci¹ wspomina dr. St. Langa i
szkolenia, podczas których uzupe³nia³
wiedzê i korzysta³ z doœwiadczenia kolegów. Raz to nawet udzia³ w szkoleniu
by³by przep³aci³ ¿yciem. Przeprawia³ siê
przez San furmanka w bród! WoŸnica
natrafi³ na dó³, woda by³a du¿a i wóz
rozerwa³ siê na po³owê. Na przedniej
teledze ci¹gniêtej przez mocnego konia
dotar³ do brzegu!
By³o bardzo ciê¿ko, ale ludzie byli dobrzy, ¿yczliwi. Jeszcze dziœ pamiêtaj¹ swojego Doktora.
Po 10 latach pracy na Zasaniu T.
Kozuba przeniós³ siê do pracy w dynowskiej stacji Pogotowia Ratunkowego i
znów przez 20 lat, w ci¹gu wielu setek
godzin obowi¹zkowych dy¿urów i licznych
zastêpstw ofiarnie ratowa³ ludzkie ¿ycie.
Wtedy w ci¹gu jednego dy¿uru karetkê
wzywano, przeciêtnie 25 razy, a to oznacza³o 25 ró¿nych przypadków, interwencji i decyzji (porody, urazy, z³amania, zawa³y nag³e dzieciêce zachorowania).Pomy³ka w diagnozie mog³a kosztowaæ ¿ycie
chorego. Transporty kierowano wówczas
do szpitali w Brzozowie, Przemyœlu, Kroœnie, rzadziej do Rzeszowa. Ludzie wzywaj¹c karetkê, pytali, który z lekarzy pe³ni dy¿ur, a to nie podoba³o siê bezpoœredniemu zwierzchnikowi, bo jak to felczer
mia³ byæ bardziej ceniony i po¿¹dany?!
Wiêc inni dostawali nagrody, a Pan Ko-
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zubal?!... po latach, nadal cieszy siê ludzkim
szacunkiem. (Zdjêcie z
legitymacji)
Pracowa³ te¿ spo³ecznie. W dynowskim
liceum prowadzi³ gabinet higieny szkolnej,
ale czy dziœ ktoœ o tym
wie, czy pamiêta?!. Doktor Judym na Zasaniu!
52 lata odpowiedzialnej pracy, która nigdy
nie koñczy³a siê z up³ywem godzin dy¿uru lekarskiego. Ile zmartwieñ, ile godzin
niepokoju o stan zdrowia ciê¿ko chorego,
ile ludzkich problemów prze¿y³ tak jak
w³asne?! Czy mo¿na to przeliczyæ? Naj³atwiej ustaliæ lata pracy w stresuj¹cym
zawodzie. Do 1 sierpnia 2008 roku na 1
etatu przyjmowa³ pacjentów w Spó³dzielni Inwalidów, wiêc od podjêcia obowi¹zków s³u¿bowych up³ynê³o ponad pó³ wieku!
Wa¿niejsze nad statystyczne dane s¹
ludzkie opinie, szczere dowody wdziêcznoœci, z którymi Pan Kozubal spotyka
siê ka¿dego dnia. Z niezliczonych; wyartyku³owanych s³owem, gestem i po prostu-wdziêczn¹ pamiêci¹, dobywam mojeprywatne. Za leczenie brata z podejrzeniem zapalenia opon mózgowych, gdy
inny dyplomowany medyk odmówi³ wyjazdu na Zasanie, za pomoc medyczn¹
d³ugo cierpi¹cemu Tacie.
W imieniu mieszkañców Zasania i nie
tylko, dziêkujê za ludzka, ofiarn¹-niby
zwyczajna, a naprawdê NIEZWYCZAJN¥ troskê i opiekê medyczn¹, za
pó³ wieku uczuciowej s³u¿by ludziom!
Staro¿ytny mêdrzec i poeta Menander powiedzia³:
„Trud uczciwego cz³owieka
zawsze owocuje”
a ja dodam:
I pozostaje w sercach i wdziêcznej pamiêci.
Krystyna D¿u³a.
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Polak, chocia¿ st¹d
miêdzy narodami s³ynny,
¯e bardziej niŸli ¿ycie
kocha kraj rodzinny...
A. Mickiewicz
11 listopada 2008 r. w Muzeum Polskim w Chicago mia³y miejsce niezwyk³e wydarzenia. Uczestnicy uroczystoœci
traktuj¹ zarówno tê datê, jak i to miejsce z nale¿n¹ atencj¹. 90 rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci i jej
obchody na kontynencie amerykañskim
nabieraj¹ szczególnego wymiaru. To na
Ziemi Jerzego Waszyngtona, zwanej
czwart¹ czêœci¹ Polski, ku niebu pop³ynê³o zgodne b³aganie Polaków: „Bo¿e,
zbaw Polskê”. Starania wychodŸstwa w
Ameryce nie ogranicza³y siê wy³¹cznie do
modlitw i patriotycznych hase³. Zbiórki
pieniêdzy, poparcie dla uchodŸców oraz
dla starañ dyplomatycznych Ignacego Paderewskiego, jak te¿ wysy³anie m³odych
Polaków do Armii Amerykañskiej i Polskiej we Francji, to przyk³ady najbardziej
sztandarowych akcji. Czternastopunktowe orêdzie ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona stanowi³o
donios³y krok w dyplomatycznej batalii
o Polskê. Punkt 13 poœwiêcony by³ w ca³oœci Polsce, a memoria³ w sprawie Polski przekaza³ prezydentowi Ignacy Jan
Paderewski. Wiele mo¿na powiedzieæ o
nieocenionej roli Stanów Zjednoczonych,
jak¹ odegra³y we wspieraniu d¹¿eñ niepodleg³oœciowych Polaków po II wojnie
œwiatowej. Polscy emigranci prze¿ywali
na amerykañskiej ziemi wybór Jana
Karola Wojty³y na papie¿a, powstanie
„Solidarnoœci”, obrady Okr¹g³ego Sto³u.
Wydarzenia owe wycisnê³y wiele ³ez wzruszenia. Jak wielu ¿y³o w przeœwiadczeniu, ¿e fakty historyczne tak wielkiej
wagi, bêd¹ mia³y miejsce jeszcze za ich
¿ycia.? A przecie¿ od 1989 roku przywrócono w Polsce Œwiêto Niepodleg³oœci, celebrowane od tego czasu 11 listopada.
PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ
POLSKIEJ, LECH KACZYÑSKI,
UHONOROWA£ KRZY¯EM ORDERU ZAS£UGI RP, HONOROWYCH
OBYWATELI MIASTA DYNOWA,
DRA DANUTÊ ÆWIKLIÑSK¥-GO£¥B I DRA TOMASZA GO£¥B.
Podczas wspomnianych obchodów
jubileuszowych z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci,
konsul generalny RP w Chicago Zygmunt
Matynia wrêczy³ przyznane przez prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego odznaczenia pañstwowe osobom zamieszka³ym w
USA.
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej zostali uhonorowani dr Tomasz Go³¹b i dr Danuta
Æwikliñska-Go³¹b, która ze wzglêdu na
z³y stan zdrowia nie mog³a przybyæ osobiœcie na dekoracjê z Indianapolis do
Chicago. W jej imieniu order odebra³ syn
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Adam w obecnoœci 400 osobowej grupy
uczestników uroczystoœci.
Danuta i Tomasz Go³¹b zostali uhonorowani tymi orderami przez prezydenta
RP „ZA WYBITNE ZAS£UGI DLA
NIEPODLEG£OŒCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZA DZIA£ALNOŒÆ KOMBATANCK¥”, co zosta³o
oficjalnie zarejestrowane w Monitorze
Polskim./pozycja 18 nr 3 z 2009 r./
„Gratuluj¹c laureatom odznaczeñ
konsul podkreœli³, ¿e Tomasz Go³¹b
jest cz³owiekiem, na podstawie którego
¿yciorysu mo¿na by nakrêciæ kilka filmów.
…Konsul podkreœli³, ¿e jest mu szczególnie mi³o wrêczyæ te odznaczenia, gdy¿
laureaci s¹ zas³u¿onymi dzia³aczami na
rzecz miejscowoœci Dynów w Polsce a
wnioskodawc¹ odznaczenia by³ miejscowy wojewoda. Pañstwo Go³¹b ufundowali tak¿e piêkny pomnik Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II na Jasnej Górze oraz
w Dynowie.” (Cytaty te s¹ przytoczone z
chicagowskiego Dziennika Zwi¹zkowego,
14-16 listopada, 2008).
Nadanie tych orderów przez prezydenta RP jest okazj¹ do przypomnienia pokrótce o wa¿niejszych dzia³aniach
i dokonaniach ¿yciowych Danuty i Tomasza Go³¹bów, a tak¿e o uznaniu za ich
wszelkie dokonania , wyra¿onym w takiej czy innej formie.
Danuta Æwikliñska-Go³¹b, ur.
18.XII.1922 w Czarnkowie, na Podolu. Rodzice: Józef Na³êcz-Æwikliñski
Antonina Pitroff-Æwikliñska. Zawód
ojca: inspektor kontroli skarbowej. Zamieszkali w Dynowie od 1927r.
Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³a w
Dynowie. Szko³ê œredni¹ (gimnazjum)
zaczê³a przed wojn¹ w Poznaniu, maturê konspiracyjn¹ zda³a w Dynowie w
1942r. W konspiracji dzia³a³a wraz z rodzicami od jesieni 1940 r. (ZWZ - AK).
Aktywna w Wojskowej S³u¿bie Kobiet
(WSK), której komendantk¹ i organizatork¹ na DynowszczyŸnie by³a jej matka
Antonina. Pe³ni³a funkcje ³¹czniczki, kolporterki i sanitariuszki. W czasie Akcji
„Burza” kierowa³a czêœciowo szpitalikiem AK w Bachórzu, w czerwcu-sierpniu 1944.
W 1945 r. rozpoczê³a studia medyczne na Uniwersytecie we Wroc³awiu,
kontynuowane do 1952 r. Dzia³a³a nadal
w konspiracji, tym razem przeciwko rz¹dom komunistów w WiN (Wolnoœæ i Niezawis³oœæ). Zosta³a aresztowana w grudniu 1952 r. przed z³o¿eniem ostatniego
egzaminu daj¹cego jej dyplom lekarza.
Przedtem, w 1949 r. w koœciele 00.Bonifratrów we Wroc³awiu, poœlubi³a konspiracyjnie Tomasza Go³¹ba. W tamtym
czasie Tomasz, aktywny dzia³acz WiNu, by³ poszukiwany przez komunistyczny Urz¹d Bezpieczeñstwa (UB). Danuta
by³a wiêziona od grudnia 1952 do koñca
kwietnia 1956 w Opolu, Warszawie ( na

Dr Danuta Æwikliñska-Go³¹b
i Dr Tomasz Go³¹b
Mokotowie), w Fordonie i Bojanowie.
Zwolniona na mocy amnestii zda³a ostatni egzamin z medycyny i w kwietniu 1957
otrzyma³a dyplom lekarza.
W listopadzie 1957 r. Tomaszowi
Go³¹bowi w niecodziennych okolicznoœciach uda³o siê zorganizowaæ przyjazd
¿ony do Szwajcarii, sk¹d przeprowadzi³
j¹ nielegalnie do Niemiec. W Niemczech
Zachodnich Danuta uzyska³a azyl polityczny, nostryfikowa³a swój dyplom lekarza w 1958 r. i podjê³a studia doktoranckie na Uniwersytecie w Freiburgu/Breisgau zakoñczone dyplomem
doktora medycyny w 1959 r. Zaraz
potem podjê³a pracê jako rezydent w miejskim szpitalu w Bazylei, ale ju¿ w paŸdzierniku 1960 wyemigrowa³a wraz z
mê¿em do USA. Po urodzeniu dzieci,
Adama Grzegorza w 1961 r. i Teresy
Marii w 1962 r. nie powróci³a ju¿ do pracy zawodowej.
Danuta Æwikliñska-Go³¹b w uznaniu jej zas³ug zosta³a odznaczona w
1967 r. Krzy¿em Armii Krajowej i czterokrotnie Medalem Wojska, w 1988 r.
Krzy¿em Zrzeszenia „Wolnoœæ i Niezawis³oœæ” (WiN), w 1995 r. Krzy¿em Weterana Walk o Niepodleg³oœæ. Razem z
mê¿em ufundowa³a pomnik Ojca Œwiêtego, Jana Paw³a II na Jasnej Górze w
Czêstochowie i obok koœcio³a w Dynowie.
11 listopada 2007 r. Rada Miasta Dynowa nada³a jej tytu³ „Honorowego
Obywatela Miasta Dynowa” . 11 listopada 2008 r. w 90 rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, konsul generalny w Chicago uhonorowa³
Danutê przekazaniem jej od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha Kaczyñskiego Krzy¿a Kawalerskiego Orderu Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej.
Danuta i jej Rodzice dobrze s³u¿yli siê OjczyŸnie.
(ci¹g dalszy na str. 22)
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Tomasz Go³¹b, ur. 18.X.1922 w Dynowie. Rodzice: Grzegorz i Franciszka Siekaniec-Go³¹b. W konspiracji w
ZWZ- AK od grudnia 1940 r. Ukoñczy³
Szko³ê Podstawow¹ w Dynowie. Rozpoczêt¹ w gimnazjum w Przemyœlu naukê
przerwa³a wojna. Œrednie wykszta³cenie
zdoby³ w sieci tajnego nauczania. Ma³¹
maturê zda³ w 1942 r., natomiast du¿¹
maturê w 1943 r. Karty jego ¿yciorysu
zapisa³y w dalszej kolejnoœci: konspiracyjna szko³a podchor¹¿ych piechoty w
1942/43 r., egzamin ze stopniem kaprala podchor¹¿ego i funkcja oficera dywersji na DynowszczyŸnie. Sta³ siê organizatorem i instruktorem tajnej szko³y dla
podoficerów w 1943/44 r. Uczestniczy³ w
wielu akcjach bojowych w latach 1943/
44 i „Akcji Burza”. Pracowa³ w strukturach Brygad Wywiadowczych w 1944 r.
W dniu ataku du¿ego oddzia³u
NKWD z Sanoka na Dynów, udaj¹cego bandê UPA, 15 marca 1945 r. T.
Go³¹b, dysponuj¹c ma³ym magazynem broni, organizuje obronê Dynowa od strony Przedmieœcia – Kazimierówki, sk¹d zacz¹³ siê ten atak.
Razem z kolegami z AK z Przedmieœcia, przepêdzi³ patrol atakuj¹cych z
ostatnich domów Przedmieœcia i zablokowa³ drogê do Dynowa z kierunku £ubna/Kazimierówki. Komentarz
do tego wydarzenia zostanie podany
przez Tomasz Go³¹ba w nastêpnym
numerze „Dynowinki”.
Na wiosnê 1945 T. Go³¹b przenosi
siê do Gliwic, gdzie powstawa³a Politechnika Œl¹ska. Tam zdaje pomyœlnie
egzamin konkursowy i zapisuje siê na
wydzia³ chemiczny. Studiuje chemiê do
lutego 1948 r., kiedy to zagro¿ony aresztowaniem musi przerwaæ studia i przejœæ
znowu do podziemia. Dzia³a³ w nielegalnej organizacji WiN.
W 1949 r. zawar³ konspiracyjnie œlub
koœcielny z Danut¹ Æwikliñsk¹ we
Wroc³awiu.
W lipcu 1951 r. zosta³ przerzucony do Monachium, gdzie dzia³a³ w Delegaturze Zagranicznej WiN-u. Tam pe³ni³ ró¿ne funkcje przewa¿nie w Monachium i Berlinie Zachodnim. Pisa³ du¿o
o istniej¹cej sytuacji w Polsce w tamtym czasie. Spotyka³ i informowa³ o tej
sytuacji cywilnych i wojskowych przedstawicieli polskiej emigracji w Pary¿u i
w Londynie.
W 1952 r. wyjecha³ do Rzymu, gdzie
w watykañskim Sekretariacie Stanu zda³
obszerne sprawozdanie z ciê¿kiej sytuacji koœcio³a w Polsce. T³umaczem by³
ks. Walerian Meysztowicz, radca kanoniczny ambasady RP w Watykanie. Miêdzy innymi konferowa³ z podsekretarzem Sekretariatu Stanu Giovannim B. Montinim, póŸniejszym papie¿em Paw³em VI. Zosta³ te¿ przyjêty
na audiencji specjalnej przez papie¿a Piusa XII. Odby³ tak¿e spotkania z
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arcybiskupem Józefem Gawlin¹ i ambasadorem RP przy Watykanie.
Po upadku WiN w grudniu 1952
r. osiedli³ siê pod koniec 1953 r. w niemieckim Lorrach przy granicy szwajcarskiej i podj¹³ studia chemiczne na uniwersytecie w Bazylei w Szwajcarii,
przerwane w Gliwicach w 1948 r.
Studia ukoñczy³ doktoratem z chemii organicznej w kwietniu, 1960 r.
Mistrzem i promotorem pracy doktorskiej by³ s³ynny profesor Tadeusz
Reichstein, laureat Nagrody Nobla z
medycyny i fizjologii. By³ asystentem
profesora Reichsteina w 1958-60 r.
W paŸdzierniku 1960 r. emigrowa³ z
¿on¹ do USA.
W latach 1960-1962 kontynuowa³
prace naukowo-badawcze w Instytucie Biologii Doœwiadczalnej w Shrewsbury, Massachusetts, kierowanym przez
doktora Gregory Pincusa, wynalazcê pigu³ek antykoncepcyjnych. Od 1962 do
1988 r. by³ pracownikiem naukowym
w koncernie farmaceutycznym Eli Lilly
and Company w Indianapolis, Indiana.
Swoje liczne prace badawcze publikowa³
w czasopismach naukowych i prezentowa³ na Kongresach Chemicznych w USA
i w Europie. By³ d³ugoletnim cz³onkiem
wielu Towarzystw Naukowych. Obywatelstwo amerykañskie przyj¹³ z ¿on¹ w
1966 r.
W USA T. Go³¹b by³ aktywny nie
tylko na niwie naukowej. Stale myœla³ i dzia³a³, by pomóc jego zniewolonej
OjczyŸnie nawet w warunkach, w jakich
przysz³o mu ¿yæ. Pisa³ wiêc listy do mediów prasowych, senatorów, cz³onków rz¹du USA, zwracaj¹c ich uwagê na charakter systemu komunistycznego, zbrodniê katyñsk¹ i niebezpieczeñstwo sowieckie. Bardzo o¿ywion¹ dzia³alnoœæ tego
typu prowadzi³ w okresie rewolucji solidarnoœciowej stanu wojennego. Aktywne
kontakty w tych sprawach nawi¹za³ z
przedstawicielami kongresu Polonii Amerykañskiej i ludŸmi aktywnie dzia³aj¹cymi w „Solidarnoœci” w Polsce. £¹czy³y
go tak¿e dawne, bliskie kontakty z Janem Nowakiem Jeziorañskim.
Po 1990 r. czêsto odwiedza³ z ¿on¹
Polskê, gdzie ufundowali w 1999 r. spi¿owy pomnik papie¿a Jana Paw³a II na
Jasnej Górze w Czêstochowie, a w 2000
r. drugi pomnik naszego papie¿a przy
parafii w Dynowie. Zrobili to z wdziêcznoœci wobec Ojca Œwiêtego i z przekonania, ¿e upadek komunizmu, rozpad
Zwi¹zku Radzieckiego i dzisiejsz¹ wolnoœæ Polski zawdziêczamy w ogromnej
mierze naszemu Papie¿owi i Koœcio³owi
Katolickiemu w Polsce. Potwierdzili to
Michai³ Gorbaczow w ksi¹¿ce w 1992 r.
i Kazimierz K¹kol, minister PRL-u
do spraw religii w jego przemówieniu.
W uznaniu tej dzia³alnoœci T. Go³¹b zosta³ przyjêty w poczet Konfratrów
klasztoru O. Paulinów na Jasnej Górze
w 1999 r. Ksi¹dz kard. Józef Glemp odznaczy³ go w 2000 r. Z³otym Orderem
Prymasa Polski, nadawanym za s³u¿bê

Dr Tomasz Go³¹b
dla Koœcio³a i Narodu. Sanktuarium
Œwiêtego Stanis³awa, Biskupa i Mêczennika, g³ównego patrona Polski i klasztoru Paulinów na Ska³ce w Krakowie z
okazji 750-lecia jego kanonizacji odznaczy³o go w 2007 r. Z³otym Medalem i dyplomem za wyj¹tkowe zas³ugi dla klasztoru na Ska³ce.
G³owna Komisja Weryfikacyjna
AK w Londynie w 1967r. zweryfikowa³a mu stopieñ podporucznika, odznaczy³a go Krzy¿em Armii Krajowej i czterokrotnie Medalem Wojska. W 1988 r.
zosta³ odznaczony Krzy¿em Zrzeszenia Wolnoœæ i Niezawis³oœæ nr.6, a w
1995 r. Odznak¹ Weterana Walk o Niepodleg³oœæ nadan¹ przez Urz¹d do spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Rada Miasta Dynowa nada³a mu
11.XI.2007 r. tytu³ „Honorowego Obywatela Miasta Dynowa”, a w 90-t¹
rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, 11.XI.2008 r. konsul generalny RP w Chicago udekorowa³
T. Go³¹ba Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej przyznanym przez prezydenta
RP Lecha Kaczyñskiego.
Odczuwamy radoœæ, a zarazem jesteœmy dumni, ¿e dr Danuta Æwikliñska –
Go³¹b i dr Tomasz Go³¹b zostali uhonorowani tak zaszczytnymi odznaczeniami.
Mieszkañcy Dynowa s¹ wdziêczni, ¿e ich
Rodacy nie zapomnieli o swoich korzeniach, zawsze ¿ywo interesuj¹ siê dziejami miasta i losami mieszkañców.
Opracowanie:
mgr Ewa Hadam
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Dynowie
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Dobiega³ koñca czerwiec 1940 r. Pracowa³em wówczas w sklepie Kó³ka Rolniczego w Dynowie jako najm³odszy wiekiem sprzedawca. W niegdyœ du¿ym i
doskonale zaopatrzonym sklepie pó³ki
œwieci³y pustkami, gdy¿ od rozpoczêcia
wojny sprowadzenie jakichkolwiek towarów napotyka³o na olbrzymie trudnoœci.
W zasadzie dysponowaliœmy tylko sol¹
kuchenn¹, której dostawy doœæ regularnie nadchodzi³y kolej¹ z Wieliczki. Mieliœmy tak¿e jeszcze nieco pasty do butów, szkie³ do lamp, wyrobów papierowych i innych produktów nie wykupionych do tej pory przez mieszkañców i
wojsko. Nudziliœmy siê w sklepie piekielnie , a jedyn¹ rozrywkê stanowi³a obserwacja ¿o³nierzy niemieckich zajmuj¹cych
wszystkie niemal s¹siednie budynki.
Podziwialiœmy ich surow¹ dyscyplinê i szacunek dla rangi wojskowej. Pewnego dnia, oko³o godziny dziesi¹tej,
wszed³ do sklepu jeden z pracowników
urzêdu gminnego i poszepta³ coœ naszej
kasjerce, a zarazem kierowniczce, po czym
natychmiast ulotni³ siê. Starsza ju¿ wiekiem pani Maria Wyszatycka zblad³a i
wydusi³a z siebie tylko tyle, ¿e musi uciekaæ, gdy¿ mog¹ j¹ Niemcy aresztowaæ.
Zostaliœmy wiêc w trzech, debatuj¹c nad
tym, co te¿ u licha mog³o siê staæ ?
Na rozwi¹zanie zagadki nie czekaliœmy zbyt d³ugo. W chwilê póŸniej weszli
do sklepu dwaj groŸnie wygl¹daj¹cy niemieccy policjanci i zaczêli coœ do nas
mówiæ. Z ich gestów wynika³o, ¿e domagaj¹ siê odpowiedzi. Poza kilkudziesiêcioma s³owami niewiele rozumieliœmy. W
pewnym jednak momencie powsta³a w
mej œwiadomoœci myœl, ¿e policjanci szukaj¹ nafty. Pad³o bowiem s³owo „petroleum”, po którym natychmiast œcierp³em.
Jej resztki sprzedaliœmy po cichu znajomym trzy lub cztery tygodnie wczeœniej,
a wiadomo nam by³o, ¿e za handel naft¹
i benzyn¹ oraz innymi jeszcze artyku³ami grozi kara œmierci. Kar¹ t¹ szafowali Niemcy bardzo hojnie i nie rzucali s³ów
na wiatr. Jak siê domyœli³em, policja
chce, by pokazaæ jej miejsce, gdzie przechowujemy naftê.
Nie by³o si³y. Popchniêty do przodu
ruszy³em z nimi ciemnym korytarzem na
zaplecze sklepu do miejsca, w którym
le¿a³y dwie puste ¿elazne beczki po nafcie. Nic w nich ju¿ nie ma, myœla³em,
wiêc mog¹ je sobie obejrzeæ. Kazali mi
odkrêciæ ¿elazne czopy i przechyliæ
pierwsz¹, a nastêpnie drug¹ beczkê. By³y
zupe³nie puste. Przechyla³em je tak, by
nie zd¹¿y³y z nich wyciec ostatnie krople
cieczy. Widz¹c, ¿e w beczkach nie ma
nafty pokrêcili policjanci g³owami, porozgl¹dali siê jeszcze po k¹tach i wyszli
na ulicê. Odchodz¹c, kazali nam zamkn¹æ sklep, iœæ do domu i czekaæ na
wezwanie policji.
Tu¿ po ich odejœciu pojawi³ siê na-
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tychmiast starszy wiekiem pracownik
Kó³ka Rolniczego Józef Æwikliñski, by
poinformowaæ nas o aresztowaniu prezesa spó³dzielni ksiêdza
Jana. Œmietanê pod zarzutem zabronionego handlu
naft¹. Zamknêliœmy wiêc sklep, ale nikt
z nas nie myœla³ wcale o tym, aby czekaæ
w domu na wezwanie. Nie ma g³upich,
pomyœla³em.
Po przyjœciu do domu opowiedzia³em
rodzicom o ca³ym wydarzeniu i uda³em
siê na rynek dla zdobycia bli¿szych informacji. Tam spotykali siê najczêœciej
m³odzi ludzie i wymieniali miêdzy sob¹
najœwie¿sze wiadomoœci. Na interesuj¹cy mnie temat nikt jednak nic nie wiedzia³, zatem uda³em siê do urzêdu gminnego, znajduj¹cego siê wówczas po przeciwnej stronie posterunku niemieckiej policji. Tu niekiedy wiedziano du¿o, a czasem niemal wszystko. Wkrótce dowiedzia³em siê, ¿e ksi¹dz Œmietana zosta³
aresztowany za zakup beczki nafty od
nieznajomego ¯yda i jest przetrzymywany na posterunku policji, natomiast burmistrz, Rudolf Patkiewicz, znaj¹cy doskonale jêzyk niemiecki, czyni wszelkie zabiegi, aby policja niemiecka nie
wykorzysta³a swych daleko id¹cych
uprawnieñ, w³¹cznie z wykonaniem kary
œmierci gro¿¹cej ksiêdzu. No, to nie jest
dobrze – pomyœla³em.
Noc spêdzi³em w domu niespokojnie..
Rankiem, tu¿ po przejœciu godziny policyjnej, zjawi³ siê w naszym domu wysoki i têgi mê¿czyzna, krewny ksiêdza
Œmietany.. Chcia³ siê ze mn¹ widzieæ. W
krótkich zdaniach opowiedzia³ mi, ¿e od
przejezdnego furmank¹ konn¹ ¯yda zakupiona zosta³a dla spó³dzielni beczka nafty. Powracaj¹cy do domu ¯yd wpad³
w rêce Niemców patroluj¹cych drogi przebiegaj¹ce w pobli¿u granicy niemieckoradzieckiej, biegn¹cej wówczas wzd³u¿
Sanu. Obecnie przebywa zamkniêty w
starym areszcie przylegaj¹cym do urzêdu gminnego i niew¹tpliwie zostanie rozstrzelany.
Po tej informacji krewny ksiêdza
zaproponowa³ mi, abym uda³ siê z nim i
wskaza³ mu najbezpieczniejsze dojœcie
do aresztu, w którym przebywa handlarz
naft¹. - Po co pan tam chce iœæ ? – zapyta³em.
- Chcê siê dowiedzieæ, czy handlarz
by³ jeszcze raz przes³uchiwany przez
Niemców i co zezna³. Podam mu te¿ trochê jedzenia, gdy¿ z pewnoœci¹ jest g³odny - odpowiedzia³.
Pomyœla³em chwilê, po czym stwierdzi³em, ¿e mnie ³atwiej bêdzie tam dotrzeæ, jeœli sam pójdê. Nie wyobra¿a³em
sobie bowiem wysokiego i têgiego mê¿czyznê przekradaj¹cego siê do aresztu
zakamarkami. Po d³u¿szej chwili namys³u pan Œmietana przysta³ na moj¹ propozycjê.
Dotarcie do aresztu wydawa³o mi siê
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spraw¹ ³atw¹. Przejœcie pomiêdzy doskonale znanymi mi zabudowaniami do pozbawionego szyb, lecz zakratowanego
okna w starym areszcie s³u¿¹cym obecnie za drewutniê i krótka rozmowa z
uwiêzionym – to sprawa nietrudna. W
chwilê póŸniej uda³em siê z paczk¹ ¿ywnoœci w rêce w kierunku bardzo bliskiego, bo oddalonego zaledwie o oko³o 100
metrów aresztu. Poszed³em wpierw
w¹sk¹, boczn¹ uliczk¹ do ogrodu, którym
naj³atwiej mog³em przedostaæ siê do
wiêŸnia. Po³amany czêœciowo parkan u³atwia³ mi dojœcie ogrodem d³ugoœci oko³o
30 metrów do celu, jakim by³ ma³y budyneczek przytulony do ówczesnego urzêdu gminnego. Jego jedyne zakratowane
okienko wychodzi³o na ogród, co u³atwia³o mi zadanie. Zadowolony z mo¿liwoœci
szybkiego za³atwienia sprawy, nagle z
niemi³ym zaskoczeniem dostrzeg³em, ¿e
aresztu pilnuje wygl¹daj¹cy groŸnie niemiecki policjant. Szwab z karabinem i
he³mem na g³owie spaceruje powoli
wzd³u¿ d³ugiego budynku urzêdu gminnego i aresztu stanowi¹cego jego przed³u¿enie, po czym zawraca i dochodzi do
g³ównej ulicy biegn¹cej przez Dynów. Tu
zatrzymuje siê przez chwilê, spogl¹da w
prawo i lewo , robi zwrot, by ponownie
dojœæ do aresztu. Dzia³a jak maszyna.
Porusza siê powoli, rytmicznie i wykonuje zwroty niemal w tych samych miejscach. Istny manekin.
W pierwszej chwili mia³em zamiar
zrezygnowaæ z mojego zadania. By³o ono
wprost niewykonalne. Po kilkunastu minutach obserwacji Niemca postanowi³em
jednak dotrzeæ do ¯yda. Doszed³em bowiem do wniosku, ¿e gdy policjant wykonuje zwrot przy areszcie i zmierza powoli w kierunku g³ównej ulicy wzd³u¿ pó³nocnej œciany obydwu budynków, mogê
przebiec 30 metrów ogrodem i skryæ siê
za niewidoczn¹ dla niego po³udniow¹
œcian¹ budynków. Potem nale¿y przeczekaæ a¿ powróci do aresztu i ponownie uda
siê w kierunku g³ównej ulicy. W tym czasie mo¿na szybko za³atwiæ sprawê przy
okienku skierowanym na zachód i znów
skryæ siê za po³udniow¹ œcian¹. Kolejna
czynnoœæ, to wycofanie siê w odpowiednim momencie z ogrodu. Jeszcze przez
chwilê obserwowa³em Szwaba, po czym
prze¿egna³em siê, przebieg³em przez
ogród jak tylko mog³em najciszej i skry³em siê za po³udniow¹ œcian¹ aresztu.
Zgodnie z planem odczeka³em nieco, a
nastêpnie podszed³em do okienka bez
szyb lecz zakratowanego i szepn¹³em:
- Proszê pana, proszê pana, ma pan
tu jedzenie. Po chwili wyci¹gnê³a siê po
nie rêka i równie powoli znik³a w ciemnym pomieszczeniu.- Za moment tu wrócê – szepn¹³em i znów skry³em siê za
po³udniow¹ œcian¹.
Po ponownym odejœciu stra¿nika wróci³em do okienka i zapyta³em aresztowanego czy by³ jeszcze raz od ubieg³ego
dnia przes³uchiwany. Wtedy na przeci¹g
krótkiego czasu ujrza³em jego zaroœniêt¹
twarz i niezwykle smutne oczy. Zapyta(ci¹g dalszy na str. 24)
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ny wyraŸnie poruszy³ g³ow¹ na znak, ¿e
nie, a zatem dalsze pytania nie mia³y
ju¿ sensu.
Moja misja by³a wiêc skoñczona, lecz
przez g³owê przebiega³y mi b³yskawicznie myœli. Chcia³em mu zaproponowaæ
ucieczkê z tej rudery o zmursza³ych œcianach. Ale jak? Có¿ w tej sytuacji mog³em zrobiæ w bia³y dzieñ. Jedynie przebicie muru ³omem lub wywa¿enie krat
mia³o szanse, lecz pod warunkiem, ¿e nikt
aresztu nie pilnuje. Z trudnym do okreœlenia uczuciem skry³em siê za œcian¹, a
nastêpnie wydosta³em siê z ogrodu. Co
zrobili Niemcy z ¯ydem - nie przypominam ju¿ sobie. Na pewno czeka³a go
œmieræ, jak wszystkie osoby tej narodowoœci. spotkane nad Sanem. Szanowanego powszechnie ksiêdza Œmietanê wydoby³ z opresji ówczesny „burmistrz”
Dynowa Rudolf Patkiewicz, znaj¹cy nie
tylko jêzyk niemiecki, ale te¿ umiej¹cy
przekonywaæ Niemców o swej racji. Przez
szereg lat bowiem, przed drug¹ wojn¹
œwiatow¹, przebywa³ w Austrii i œwietnie opanowa³ obcy jêzyk. Jego zabiegi poparte prawdopodobnie hojnymi darami
uratowa³y ksiêdza. Wspomniany powy-

Od pewnego czasu ka¿dy mój (i dajê
sobie rêkê uci¹æ, ¿e nie tylko mój) poranek wygl¹da mniej wiêcej tak samo –
budzê siê, w³¹czam laptopa, sprawdzam
co nowego w sieci i dopiero wstajê z ³ó¿ka.
Dzisiaj rano nasz³a mnie refleksja nad
stronami jakie odwiedza siê podczas
pierwszych oglêdzin. Kiedyœ sprawdza³o
siê newsy ze œwiata, ewentualnie jakiœ
humor na dobry pocz¹tek dnia. Teraz
³apiê siê na tym, ¿e pierwszym portalem jaki w³¹czam jest www.nasza-klasa.pl. Chêæ zobaczenia, co s³ychaæ u znajomych, czy ktoœ doda³ zdjêcie i tym podobne rozterki musz¹ byæ zaspokojone
jeszcze przed umyciem zêbów i œniadaniem.
Nasza-klasa w niespe³na rok uros³a
z dobrego pomys³u kilku studentów do
potê¿nej platformy multimedialnej, u¿ywanej przez rzeszê milionów internautów. I chyba straci³a swój pierwotny urok.
S¹dz¹c po nazwie portal mia³ byæ miej-

¿ej dawny areszt gminny zapisa³ siê w
pamiêci mieszkañców Dynowa jeszcze z
powodu innego wydarzenia, które mia³o
miejsce wiosn¹ 1944 roku, a wiêc równie¿ w okresie niemieckiej okupacji. Pewnego dnia nieoczekiwanie niemiecka policja uda³a siê do pobliskiej wsi Dyl¹gowa. Jaki by³ cel tej „wizyty” – nie wiadomo. Jeœli wówczas ktokolwiek mia³ coœ
we wsi na sumieniu, stara³ siê zejœæ im
z drogi. W rêce jednak policji wpad³ jeden z cz³onków Armii Krajowej, odgrywaj¹cy w Dyl¹gowie powa¿n¹ rolê. Zabrali go Niemcy ze sob¹ i przed wieczorem osadzili we wspomnianym ju¿ areszcie, przydaj¹c odpowiedni¹ stra¿. Poniewa¿ w tym czasie AK tworzy³a ju¿ znacz¹c¹ si³ê, wiêc te¿ dowódca Placówki AK
Dynów , Micha³ Baræ, wyda³ natychmiastowy rozkaz odbicia uwiêzionego Noc¹
wyznaczona do tego zadania grupa AK
podesz³a w pobli¿e posterunku i zaczê³a
ostrzeliwaæ policyjny budynek. Niemiecka, a wraz z ni¹ policja granatowa opuœci³a poœpiesznie sw¹ siedzibê i skry³a
siê wœród pobliskich domów . Uciek³ tak¿e
pilnuj¹cy aresztowanego policjant. W
rezultacie po wy³amaniu drzwi w starym
areszcie akowiec znalaz³ siê na wolnoœci.

scem odnajdywania siê znajomych ze
szkolnych lat. Pomys³ jak najbardziej
dobry i szczytny. Niestety w miarê rosn¹cej popularnoœci portalu, jego twórcy
wprowadzili pewne unowoczeœnienia.
Pojawi³y siê prezenty, oczywiœcie p³atne,
zablokowano mo¿liwoœæ zobaczenia kto
odwiedza³ nasz profil (mo¿na uzyskaæ
tak¹ opcje, oczywiœcie po wykupieniu
abonamentu). Nasza-klasa straci³a
swoj¹ prostotê i ogólnodostêpnoœæ.
Socjologowie ostrzegaj¹ – Nasza-klasa staje siê na³ogiem i problemem spo³ecznym. Wiele osób po prostu uzale¿nia
siê od przegl¹dania profili u¿ytkowników.
Osobiœcie znam przyk³ad takiego uzale¿nienia, a chodzi o mojego wspó³lokatora.
Pracuj¹c w kantorze przez 10 godzin zalogowany jest na portalu, ale ma³o tego wracaj¹c do domu, jeszcze przed obiadem i prysznicem loguje siê ponownie do
sieci. I dzieñ w dzieñ zasypia z twarz¹
na klawiaturze, podczas przegl¹dania ja-

Informujemy, ¿e sklep
przy ul. Rynek 8 ulega likwidacji.
Zapraszamy nadal do sklepu przy
ul. Kazimierza Wielkiego,
a od dnia 21 lutego - do nowo otwartego sklepu przy ul. Dworskiej
(wejœcie od ul. Jana Paw³a II).
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Po jego uwolnieniu zrodzi³a siê obawa, ¿e konsekwencje napadu na posterunek ponios¹ mieszkañcy Dynowa.
Niemcy jednak musieli zrezygnowaæ z
ukarania miejscowego spo³eczeñstwa.
Nastêpnej bowiem nocy mia³ miejsce tu¿
w pobli¿u Dynowa lotniczy zrzut broni
dla Armii Krajowej na terenie po³o¿onym miêdzy Futom¹, Hart¹, Ulanic¹ i
Dynowem. Kr¹¿¹cy nisko nad celem
zrzutu angielski bombowiec, który wystartowa³ we W³oszech w Brindisi, postawi³ na nogi ca³¹ okolicê i Niemców
stacjonuj¹cych w Dynowie. Na drugi dzieñ
od rana rozpoczêli oni przeszukiwanie
terenu zrzutu, wiêc te¿ nic dziwnego, ¿e
„zapomnieli” o k³opotliwym dla nich
uwolnieniu aresztowanego w Dyl¹gowej.
Najstarszy areszt w Dynowie, pamiêtaj¹cy czasy rozbiorów Polski, stoi nadal
na swym dawnym miejscu. £atany i wielokrotnie remontowany s³u¿y obecnym
mieszkañcom by³ego urzêdu gminnego za
drewutniê. W¹tpiê, czy ktoœ z nich zna
jego przesz³oœæ.
Mieczys³aw
Krasnopolski

kiegoœ profilu. Zapytany twierdzi, ¿e szuka ¿ony, ale jeœli to prawda, to powinszowaæ pomys³u. Innym objawem uzale¿nienia jest ci¹gle dodawanie zdjêæ.
Niepisan¹ rekordzistk¹ w tej materii jest
pewna Kasia z Nysy, która ma w swojej
galerii ju¿ ponad 500 fotek. Có¿ z tego,
¿e po³owa jest mniej wiêcej taka sama.
Jakie¿ by³o moje zdziwienie, gdy okaza³o siê, ¿e mam w znajomych ¯elki
malinowe. Fikcyjne profile s¹ zjawiskiem
powszechnym na NK. Najœmieszniejsze
dla mnie s¹ osoby, które tworz¹ profile
gwiazd i tym podobne. G³oœno w sieci by³o
swego czasu o sytuacji, w której ktoœ rozsy³a³ zaproszenia z konta „Dobrzy ludzie”,
by po zebraniu odpowiedniej liczby znajomych zmieniæ nazwê swojego profilu na
„Geje i lesbijki”. Siê niektórzy zdziwili.
Anegdot o Naszej-klasie funkcjonuje
ju¿ mnóstwo. A to, ¿e ktoœ zrobi³ sobie
zdjêcie ze swoim bardzo nowym i bardzo
drogim samochodem, ale nie skojarzy³
faktu, ¿e ma adres domowy podany w
profilu. I za parê dni nie by³o auta. Albo
pewien policjant zamieœci³ zdjêcie ze
szko³y ze swoim kolega, co spowodowa³o
zdemaskowanie kolegi jako tajniaka i
zniszczy³o mu karierê.
Platforma Nasza-klasa sta³a siê
miejscem spotkañ i doskona³ym zapychaczem czasu. Mam jednak nadzieje, ¿e
nikt z nas nie obudzi siê pewnego dnia
biedniejszy o samochód albo nie oka¿e
siê znajomym Ryœka z „Klanu” lub kogoœ
jeszcze bardziej „znajomego”.

SPRZEDA¯ DETALICZNA - CENY HURTOWE !!!
Focus
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Zespó³ Szkó³
Zawodowych im.
Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w
Dynowie jest placówk¹ edukacyjn¹
o tradycjach technicznych, proponuj¹c¹ m³odzie¿y wiele ciekawych zajêæ
pozalekcyjnych, czy
te¿ takich, które rozwijaj¹ lub wype³niaj¹ wolny czas. W
ca³okszta³cie pracy szko³y staramy siê dostarczaæ naszym
uczniom nie tylko wiadomoœci, ale tak¿e umiejêtnoœci i wzorce, jak równie¿ kszta³towaæ postawy, które warunkuj¹ ¿ycie
aktywne, radosne i twórcze w harmonii z samym sob¹ i
otaczaj¹cym œwiatem.
Szko³a preferuj¹c
zdrowe, bezpieczne i po¿yteczne spêdzanie wolnego czasu oferuje uczniom
urozmaicone zajêcia pozalekcyjne. Wojewódzki
Certyfikat Szko³y Promuj¹cej Zdrowie do czegoœ zobowi¹zuje, a w
zwi¹zku z tym szko³a proponuje uczniom wiele imprez i akcji o charakterze
sportowo – zdrowotnym,
promuj¹cych zdrowy styl
¿ycia poprzez ruch, taniec,
muzykê i sztukê. Du¿ym
zainteresowaniem
i
udzia³em m³odzie¿y
ciesz¹ zajêcia sportowe,
pi³ka: siatkowa, rêczna, no¿na, koszykowa, tenis sto³owy,
zajêcia taneczno –sportowe, a tak¿e przygotowuj¹ce do egzaminów zewnêtrznych (maturalnegoi potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe w poszczególnych zawodach). Efekty tej
pracy s¹ widoczne w postaci punktowanych miejsc w ró¿nych formach wspó³zawodnictwa sportowego, czy te¿ konkursach recytatorskich, plastycznych i innych.
Najwa¿niejsze z nich to:
*III miejsce w rozgrywkach
Licealiady za rok szkolny
2007/2008 wœród szkó³
ponadgimnazjalnych powiatu rzeszowskiego,
*II miejsce w dru¿yna
dziewcz¹t w sk³adzie: Bukowiñska Katarzyna, Ewelina
Hadam,Ewelina Kie³basa,
Wioleta Kie³basa, Sylwia
Kwasi¿ur, Barbara £ach,
Dorota £ukaszewicz, ¯aneta Majka, Natalia, Mnich,
Katarzyna Sieñko, Sabina
Sobolak Paulina Trybalska,
w Finale Wojewódzkim w uni-
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hokeju (opiekun p. Pawe³ Gierula),
*II miejsce w Powiatowej
Licealiadzie w pi³ce siatkowej
dziewcz¹t (opiekun p. Pawe³
Gierula),
*Udzia³ w finale wojewódzkim w indywidualnych
biegach prze³ajowych: Eweliny Hadam, ¯anety Majki,
Wiolety Kie³basy, Eweliny
Kie³basy, Pauliny Trybalskiej, Mariusza Karasia,
Paw³a Urbaniaka, Karola
Sochy (opiekunowie: p. Pawe³
Gierula, p. Piotr Marcinek).
*XVI Dynowski Konkurs Poezji Patriotycznej: „A wolnoœæ to nie cel, lecz szansa by spe³niæ najpiêkniejsze sny,
marzenia” w Dynowie zakoñczy³ siê sukcesem dla Grzegorza Buczniaka - II miejsce (opiekun p. Bogus³awa Pinkowicz) i Katarzyny Smoliñskiej – III miejsce (opiekun p.
Anna Mol).
* Powiatowy Konkurs
Plastyczny: „Jestem OK! –
nie palê” w Rzeszowie - II
miejsce dla Moniki Janoszek (opiekun p. Piotr Marcinek).
* XXII Turniej Wierszy
Jednego Poety poœwiêcony
twórczoœci Mieczys³awa
Machnickiego w Przemyœlu –
wyró¿nienie dla Katarzyny
Smoliñskiej (opiekun p.
Anna Mol) i Jagody Ryby
(opiekun p. Kinga Oleksa –
Skubisz).Jeszcze kilka konkursów czeka na rozstrzygniêcie i s¹dzimy ¿e zakoñcz¹ siê one sukcesem, o czym nie omieszkamy poinformowaæ w kolejnych numerach
W szkole dzia³a tak¿e Szko³a Nauki Jazdy (kat. „B”),
w której uczniowie zdobywaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci do
egzaminu na prawo jazdy.
W grudniu 2008
roku dziêki œrodkom otrzymanym ze
Starostwa Powiatowego w Rzeszowie szko³a wzbogaci³a siê o nowy samochód do nauki
jazdy „Peugeot
207”.
Efekty podjêtych
dzia³añ œwiadcz¹,
¿e m³odzie¿ jest zdolna i chêtna do pracy, a nauczyciele „nie
zasypuj¹ gruszek w popiele”.
Halina Cygan
ZSzZ w Dynowie
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MOK w Dynowie podczas zimowych ferii zaprosi³
dzieci, m³odzie¿ a nawet doros³ych do wspólnej zabawy.
By³y zajêcia taneczne i plastyczne, zagadki, gry ruchowe w tym szaleñstwo w kolorowym basenie, warsztaty perkusyjne, spotkanie z magikiem i kurs tañca
towarzyskiego dla wszystkich.
Tañczono walca, tango, cha –cha i rumbê, java i rock
edd rolla, a tak¿e salsê.
Zajêcia salsy prowadzi³ Simon Wampfler, Szwajcar
uczeszczaj¹cy na sobotnie kursy tañca do MOK -u, profesjonalista w salsie. W imieniu uczestników serdecznie
dziêkujê Simonowi.
Dziêkujê tak¿e kierownictwu i wszystkim Paniom, pracownikom Œrodowiskowgo
Domu Samopomocy w Dynowie za udostêpnienie
Sali Doœwiadczania Œwiata dzieciom, ¿yczliwoœæ
i wspóln¹, szalon¹ ale bezpieczn¹, dzieciêc¹ uciechê.
GM.

Œwiêto Babci i Dziadka to dzieñ niezwyk³y, nie tylko dla dzieci ale przede wszystkim dla „dziadków”. To dzieñ pe³en uœmiechów, wzruszeñ, ³ez radoœci...
Ten dzieñ inspiruje nas do wspomnieñ tego
co ju¿ za nami. To równie¿ okazja obejrzenia
swoich kochanych wnucz¹t nie tylko w roli
uczniów, ale aktorów, piosenkarzy
i tancerzy...
W sobotê 24 stycznia 2009r. w Domu Stra¿aka w Bachórzu odby³o siê uroczyste œwiêto
Babci i Dziadka. Uczniowie Zespo³u Szkó³
nr. 1 w Bachórzu wraz z opiekunami przygotowali w podziêce za ich dobroæ- czêœæ artystyczn¹. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê przemó-
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wieniem wyg³oszonym przez Pana Dyrektora Zespo³u Szkól nr 1 w Bachórzu
oraz Pani¹ Prezes Stowarzyszenia Kobiet Wsi Bachórz.
Nastêpnie zosta³y zaprezentowane
Jase³ka w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y. W tym dniu mia³y równie¿ okazje
zaprezentowaæ siê najm³odsze pociechy.
Uczniowie klasy pierwszej pod kierunkiem wychowawczyni recytowa³y wiersze i œpiewa³y specjalnie przygotowane piosenki. Na zakoñczenie swojego
wystêpu dzieci wrêczy³y samodzielnie
wykonany kwiatek.
Uczniowie klasy czwartej i pi¹tej
pochwali³y siê mistrzowsko wykonanym
Polonezem.

DYNOWINKA

I to nie wszystko jeœli chodzi o taniec, poniewa¿ przy wspólnej muzyce
zatañczyli tak¿e nasi wspaniali goœcieBabcie i Dziadkowie. Nastêpnie wszyscy zostali zaproszeni na uroczysty
obiad przygotowany przez Panie ze Stowarzyszenia. Uroczystoœæ uœwietni³a
swoj¹ obecnoœci¹ kapela „Bachórzanie”
prezentuj¹c melodie polek, walców oraz
skocznych oberków.
Dzieñ ten zapewne na d³ugo pozostanie w pamiêci Babæ i Dziadków, gdy¿
do swoich domów zabrali nie tylko upominki przygotowane przez dzieci, ale
przede wszystkim mi³e wra¿enia.
W ci¹gu tych kilku godzin wspólnie spê-

21 stycznia 2009 r (œroda) w Dyl¹gowej odby³o siê spotkanie seniorów z okazji „Dnia Babci i Dziadka”
Organizatorem spotkania by³o Stowarzyszenie „Zryw” i Ko³o Gospodyñ Wiejskich przy udziale Rady Rodziców, Zespo³u Szkó³ Nr 5
Dyl¹gowa oraz Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Dyl¹gowej.
Spotkanie to dofinansowane zosta³o ze œrodków PPWOW (program
integracji spo³ecznej - us³ugi dla osób starszych).
Imprezê uœwietni³y wystêpy dzieci i m³odzie¿y
z ZS Nr 5 w Dyl¹gowej, oraz amatorskiej grupy teatralnej
doros³ych , która przedstawi³a tradycyjny obrzêd kolêdniczy przekazywany z pokolenia na pokolenie. Po czêœci artystycznej wszyscy seniorzy otrzymali upominki które wrêcza³a m³odzie¿ szkolna.
Nastêpnie wszyscy zostali zaproszeni na poczêstunek
przygotowany przez Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich
i Rady Rodziców.
Podano przystawki, dania gor¹ce oraz ciasta.
Babcie i Dziadkowie t¹ imprez¹ byli poruszeni tak bardzo, ¿e w niektórych oczach pojawi³y siê ³zy wzruszenia.

27

dzonych doœwiadczyli, ¿e wszystko
co by³o w tym dniu zrobione, by³o robione dla nich i z myœl¹ o nich. Przecie¿ Babciom i Dziadkom za okazan¹
mi³oœæ powinniœmy dziêkowaæ do koñca œwiata.
Organizatorem spotkania by³o Stowarzyszenie Kobiet Wsi Bachórz przy
udziale Zespo³u Szkó³ nr 1 w Bachórzu. Spotkanie to dofinansowane zosta³o ze œrodków PPWOW (program integracji spo³ecznej - us³ugi dla osób starszych).
Tekst: E. Dañko
Zdjêcia: W. Dañko
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MAJ 2009
Msza Œw. w intencji mieszkañców wsi w koœciele parafialnym pw. Œw. Miko³aja Bpa.
Msza Œw. w intencji mieszkañców wsi w koœciele pw.
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej
Dzieñ Matki w ZS Nr 2 Harta po³¹czony z wystêpem
zespo³u „Antrakt”

PROGRAM OBCHODÓW 580-LECIA WSI HARTA
STYCZEÑ 2009
Konkurs dla m³odzie¿y Zespo³u Szkó³ Nr 2 w Harcie „Harta przysió³kami s³ynie”
Wydanie monografii o Harcie
Umocowanie jubileuszowego banera „Harta 1429 – 2009”
na budynku OSP Harta
Widowisko jase³kowe dla mieszkañców wsi i uczniów
w ZS Nr 2 Harta
Miko³ajki u najm³odszych w SP Nr 1 w Harcie
LUTY 2009
Halowy turniej pi³ki no¿nej dru¿yn z gminy Dynów w hali
sportowej ZS Nr 2 Harta
Halowy turniej pi³ki siatkowej uczniów klas gimnazjalnych z gminy Dynów w hali sportowej ZS Nr 2 Harta
MARZEC 2009
Halowy turniej pi³ki siatkowej kobiet i mê¿czyzn z okazji
„Dnia Kobiet” w hali sportowej ZS Nr 2 Harta
Zawody sportowe „Wyœcigi bie¿ne” uczniów klas V-VI SP
Nr 1 w Harcie i SP Nr 2 w Harcie w hali sportowej ZS
Nr 2 Harta
KWIECIEÑ 2009
Wystawa „Harta w starej fotografii” w bibliotece publicznej ZS Nr 2 Harta

W ramach obchodów 580-lecia wsi
Harta w dniu 01 lutego 2009 r. w hali
sportowej ZS Nr 2 w Harcie odby³ siê
turniej halowej pi³ki no¿nej pod has³em
„Ruch rzeŸbi umys³, duszê i cia³o”.
W turnieju wyst¹pi³o 6 dru¿yn: „Galicja” – Chmielnik, Miejski Klub Pi³karski – Dynów, „Zasanie” – D¹brówka Starzeñska, „Orze³ Harta” – I oraz „Orze³
Harta” – II. Turniej wygra³a dru¿yna
„Orze³ Harta” – II w sk³adzie: Zawora
Wojciech, Domin S³awomir, Eryk Chuchla, Mateusz Potoczny i Dariusz Kuœ.
Kolejna miejsca w turnieju zajê³y:
II miejsce „Zasanie” D¹brówka Sta-

CZERWIEC 2009
Œwiêto Szko³y w ZS Nr 2 Harta
Spotkanie z najstarszymi mieszkañcami wsi w Domu Stra¿aka
Umocowanie jubileuszowego banera
LIPIEC 2009
OSP Harta – oddzielny program
Turniej pi³ki no¿nej dru¿yn z gminy Dynów na stadionie
KS „Orze³ Harta”
SIERPIEÑ 2009
Do¿ynki Gminne – oddzielny program
WRZESIEÑ 2009
110 lat Szko³y Podstawowej Nr 2 Harcie - Œwiêto Szko³y
Turniej tenisa sto³owego uczniów klas gimnazjalnych
z gminy Dynów w hali sportowej ZS Nr 2 w Harcie
,
PAZDZIERNIK 2009
Zebranie wiejskie w Domu Stra¿aka
Wrêczenie dyplomów i odznaczeñ zas³u¿onym mieszkañcom wsi
LISTOPAD 2009
Apel szkolny w ZS Nr 2 Harta poœwiêcony Rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci
GRUDZIEÑ 2009
Miko³ajki u najm³odszych w SP Nr 2 Harta

rzeñska, III miejsce „Galicja” –
Chmielnik. Najlepszym bramkarzem turnieju zosta³ Zawora Wojciech z dru¿yny „Orze³ Harta” - II, a najlepszym
strzelcem Kuœ Dariusz z dru¿yny „Orze³ Harta” - II.
Nagrody dla wyró¿nionych zawodników i zespo³ów ufundowa³ Radny Powiatu Rzeszowskiego Aleksander Stochmal.
Turniej sêdziowa³ Prezes KS „Orze³ Harta”
£ukasz Potoczny, któremu sk³adam serdeczne podziêkowania.
Koordynator obchodów
Aleksander Stochmal

Koordynator obchodów
Aleksander Stochmal
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W dniu 29 stycznia 2009 r. w hali
sportowej ZS Nr 2 w Harcie 40 osobowa Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna z Zespo³u Szkó³ Zawodowych
im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
w Dynowie przedstawi³a widowisko pt.
„Jase³ka u Trzecieskich”.
Dzieci, m³odzie¿ i mieszkañcy Harty z ogromn¹ uwag¹ œledzili bardzo
dobrze wyre¿yserowane widowisko
przez opiekunów Grupy Pañstwa Annê
i Jaros³awa Mol – na co dzieñ nauczycieli z ZSZ w Dynowie. M³odzi aktorzy
z ogromnym wyczuciem i zaanga¿owaniem przedstawili zwyczaj jakie panowa³y u rodziny Trzecieskich w okresie
Bo¿onarodzeniowym.
Komitet Organizacyjny obchodów
580-lecia wsi Harta sk³ada serdeczne
podziêkowania za przedstawione widowisko.
Koordynator obchodów
Aleksander Stochmal

W poniedzia³ek 29.12. ub. r., po
raz pierwszy w historii dynowskiego samorz¹du w³adze Dynowa zorganizowa³y spotkanie z ludŸmi dzia³aj¹cymi spo³ecznie w mieœcie i
sponsorami miejskich imprez.
Sala narad dynowskiego urzêdu
miasta zape³ni³a siê po brzegi. Spotkanie toczy³o siê w bardzo przyjaznej,
mi³ej i œwi¹tecznej atmosferze. Wszystkich zgromadzonych powitali burmistrz
Zygmunt Frañczak i przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Józefa Œlemp. Dla
wszystkich przygotowano specjalnie wykonane na tê imprezê podziêkowania.
Bardzo liczn¹ grupê stanowili sportowcy
MKS Dynovia i ich sponsorzy. Na spotkaniu podziêkowano przede wszystkim
w³aœnie ludziom dobrej woli, dziêki którym wiele stowarzyszeñ w mieœcie
mo¿e dzia³aæ. Po wrêczeniu podziêkowañ sponsorom, podziêkowania odebrali
trenerzy klubu, oraz przedstawiciele
wszystkich dru¿yn od trampkarzy po
seniorów. Wszystkim zgromadzonym
czas melodyjnymi kolêdami umila³a
Kapela Podwórkowa „Toñko” oraz

uczniowie dynowskich szkó³. Czêstowano ponadto s³odyczami, kaw¹ i herbatk¹, a na koniec na zakoñczenie starego i powitanie nowego roku wzniesiono lampkê szampana. W imieniu klu-

W³adze miasta z dynowskimi sportowcami i ich sponsorami.

bu dziêkujemy w³adzom miasta i naszym hojnym sponsorom za pomoc na
któr¹ mogliœmy zawsze liczyæ. Serdecznie dziêkujemy.
Grzegorz Szajnik

Foto Antoni Iwañski
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Naprawdê istnieje tylko jedna radoœæ: obcowania z ludŸmi
Antoine de Saint-Exupéry

Spotkanie op³atkowe po³¹czone
z Dniem Babci i Dziadka zorganizowane zosta³o przez Akcjê Katolick¹,
Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ i Radê Parafialn¹ w Harcie 17 stycznia br. Rolê
gospodarzy pe³nili: Prezeska Akcji Ka-

tolickiej Ma³gorzata Sieñko, Prezes
OSP Artur Szczutek oraz przedstawiciel Rady Parafialnej Jan Sieñko. Z nieukrywan¹ radoœci¹ powitali wszystkich
goœci. Do remizy stra¿ackiej przybyli
przedstawiciele ró¿nych œrodowisk,
a najliczniejszymi reprezentantami byli mieszkañcy Harty. Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1 przygotowali szczególny akcent. W sali
szczelnie wype³nionej goœæmi recytowali wiersze. Dedykowali je babciom i dziadkom. Nauczyciele tak
napisali scenariusz, aby ca³e mnóstwo ma³ych aktorów mog³o choæ
na chwilê poczuæ sw¹ nieodzown¹
obecnoœæ na scenie. Babcia robi
pyszne ciasta, poczyta do snu, zabiera na grzyby, jest kochana, zawsze ma czas, a do tego mo¿e mieæ
w³osy bia³e jak królik. Nic dziwnego,
¿e dla ka¿dego to w³aœnie jego babcia
jest najlepsza na œwiecie, a dziadek
staje siê wzorcem niestrudzonego, cierpliwego bohatera. Wnuki wyra¿a³y

swoj¹ wdziêcznoœæ
nie tylko werbalnie.
Wrêczanie laurek wywo³a³o ogólne wzruszenie. Uœmiechy pos³ane darczyñcom, ca³usy i uœciski stanowi³y widoczny dowód prze¿ywanych emocji. „Takie œwiêto mog³oby byæ zawsze –mówi
jedna z uczestniczek uroczystoœci - chocia¿ codziennoœæ
z naszymi wnukami jest bezcenna, bo one uœwiadamiaj¹
nam, ¿e warto by³o za³o¿yæ rodzinê, ¿e cz³owiek nie zniknie z tego œwiata bez œladu.
Emocje powoli styg³y, mali
sprawcy wzruszeñ spoczêli
obok swoich rodzin, a tymczasem nieco inny artystyczny
klimat wyczarowa³a grupa
m³odzie¿y ze Szko³y Podstawowej nr 2.
Œwi¹teczne watki widowiska stanowi³y preludium wydarzeñ oczekuj¹cych na
swoj¹ kolej. Ksi¹dz proboszcz Tadeusz
Ozga. poprowadzi³ wspóln¹ modlitwê.

W celebrowanie tej chwili w³¹czy³ siê
tak¿e ks. Piotr Niemczyk oraz Jan Sieñko odczytuj¹cy fragment Pisma Œwiêtego. O tym, ¿e przysz³o nam ¿yæ w takich a nie innych czasach, mówi³ Pose³
na sejm RP Stanis³aw
O¿óg. ¯yczy³ wszystkim
Pokoju Bo¿ego i spokoju, by wspólnie i zgodnie budowaæ jeden dom
–nasz¹ Ma³¹ Ojczyznê a
tym samym Polskê.
Krótkie, pe³ne refleksji
s³owa skierowa³ do
wszystkich Starosta Powiatu Rzeszowskiego
Józef Jod³owski. Ks. Tadeusz zachêci³ do wspól-

nego odœpiewania kolêdy oraz poprosi³
o podzielenie siê op³atkiem, bo dzielenie siê jest tym, co jest najlepsze.
Ksi¹dz proboszcz pob³ogos³awi³ nastêpnie op³atki, po czym rozpoczê³o siê sk³adanie ¿yczeñ. Serdecznych ¿yczeñ nigdy
za wiele, tote¿ sk³adali je sobie wszyscy bez wzglêdu na wiek. Poczêstunkowi przewidzianemu w dalszej czêœci towarzyszy³y wystêpy chóru „Canon”
z Bia³obrzegów.. Utytu³owany zespó³
prowadzony w chwili obecnej przez p.
Sylwiê Wojnar koncertowa³ z powodzeniem w kraju i za granic¹. Artyœci mog¹
pochwaliæ siê udzia³em w Miêdzynarodowym Festiwalu „Gaude Cantem” organizowanym w Bielsku-Bia³ej. Jeœli
dodaæ, ¿e przez cztery kolejne lata zdo³a³ zakwalifikowaæ siê do udzia³u
w Ogólnopolskim Festiwalu Pieœni Religijnej „Cantate Deo” i dwukrotnie znalaz³ siê na III miejscu, nie trzeba
lepszej wizytówki. Zgromadzona
widownia nagrodzi³a wystêp zas³u¿onymi brawami. Z bogatym
i doœæ ró¿norodnym repertuarem
wyst¹pi³a tak¿e orkiestra dêta
OSP Harta. Kapelmistrz Edward
Laska da³ prawdziwy popis swoich umiejêtnoœci. Prze³o¿y³y siê
one nie tylko na dyrygowanie orkiestr¹, ale tak¿e na przygrywanie do wspólnego kolêdowania.
Wtórowali mu: J. Fus, S. B³oñski
oraz G. Pyœ. Jeœli Harta mo¿e poszczyciæ siê tak utalentowanym
rodakiem, jakim jest Rafa³ Gudyka, to
nie mog³o zabrakn¹æ tak¿e jego doskona³ej gry. Mistrzowska wirtuozeria Rafa³a zdo³a³a zachwyciæ jurorów wielu
imprez muzycznych o zasiêgu ogólno-
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polskim i miêdzynarodowym. Zabawie i rozmowom nie
by³o koñca. Spotkania o takim charakterze wnosz¹ wiele
dobrego w nasze
¿ycie- wyznaje pani
Józefa Banat. Z rozrzewnieniem wspomina czasy swej
m³odoœci, kiedy wystêpowa³a w miejscowym teatrze
amatorskim, a ludzie chêtnie wychodzili ze swoich domów, by spotkaæ
siê i obejrzeæ przygotowany spektakl. W sukurs przychodzi jej pan Tadeusz B³oñski wyliczaj¹c tytu³y przedstawieñ, w których grali najró¿niejsze role. To by³y czasy..- wzdychaj¹ zgodnie. Patrzê po twarzach
zebranych. Rzadko nadarza siê okazja do widywania siê z wieloma
osobami, a przecie¿ odegra³y w ¿yciu ca³ej rzeszy mieszkañców wa¿n¹
rolê. Pani Stanis³awa Chruszcz – charyzmatyczna polonistka i dyrektorka szko³y, pani Anna Pilch – z jakim oddaniem wprowadza³a nas
w skomplikowany œwiat literek i cyfr, a zeszyt ze szlaczkami by³ skarbnic¹ niebanalnych pomys³ów na ich wykonanie. Pani Kazia Lichota nie
doœæ, ¿e mówi³a do nas po rosyjsku, to jeszcze uwra¿liwia³a nas na
muzykê. A pani Anna Drewniak zawsze mia³a mnóstwo energii i pomys³ów, i dziœ te¿ nie usiad³a póki co przy stole, bo jej obecnoœæ przy
obs³udze imprezy jest niezbêdna. I jeszcze jedna myœl. Integracja ma
zdecydowanie wymiar wielopokoleniowy. Rówieœniczki, kole¿anki po fachu-obydwie Ewy, Jasia Œliwa i ju¿ moja uczennica Marta Twardak.
Nawet z dawn¹ s¹siadk¹ pani¹ Andzi¹ Domin widujemy siê sporadycznie. Jej kulinarne talenty znane s¹ szeroko w okolicy, rozmawiamy
wiêc o tym, na czyich weseliskach goœcie bêd¹ delektowaæ siê ciastami
i smako³ykami jej roboty. Gwar powoli przycicha, pora do domu. Myœlê,
¿e jeszcze potem myœli bêd¹ kr¹¿y³y wokó³ dzisiejszego spotkania.
Nie wszystko co staje siê udzia³em cz³owieka, ma charakter wymierny.
Nie pojawi siê ¿adna statystyka, ¿aden rejestr.
Organizatorzy dziêkuj¹ mieszkañcom i goœciom za liczny udzia³
w spotkaniu. Dziêki staraniom radnego powiatowego i zarazem cz³onka
Rady Parafialnej w Harcie- Jana Sieñko- uda³o siê uzyskaæ dofinansowanie z Gminy Dynów. Fundusz pochodzi³ z Programu Integracji Spo³ecznej. O przyjêcie podziêkowañ za trud w³o¿ony w przygotowanie uroczystoœci proszeni s¹: cz³onkowie Akcji Katolickiej, Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej, Rady Parafialnej, scholi, orkiestry dêtej, ksi¹dz proboszcz
Tadeusz Ozga i ks. Piotr Niemczyk, dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2
Bogdana Sieñko za wypo¿yczenie nag³oœnienia oraz Wac³aw Balawender za fachow¹ obs³ugê, Ewa Banaœ, Ewa Twardak, Marta Twardak za
przygotowanie programów artystycznych, Ryszard Ryœ za bezinteresown¹
pomoc kulinarn¹. Podziêkowania za przybycie na spotkanie kierowane
s¹ do przedstawicieli ró¿nych œrodowisk. Swa obecnoœci¹ zaszczycili:
Pose³ na Sejm RP Stanis³aw O¿óg,
Starosta Powiatu Rzeszowskiego
Józef Jod³owski, Sekretarz Gminy
Dynów Zygmunt Prokop, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Tadeusz PaŸdziorny, radni Gminy Dynów: Andrzej
B³oñski, Franciszek Domin, Maciej
Pilch, Jacek Stochmal, so³tys wsi
Harta Adam Dziura, dyrektorka Biblioteki Gminnej Mariola Kaczor,
prezeska Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta Anna Potoczny, dyrektorzy: Krzysztof Kêdzierski i Bogdan Sieñko oraz przedstawiciele grona pedagogicznego szkó³.
Tekst: Ewa Hadam
Zdjêcia: Anna Misiewicz
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17 i 18 stycznia w hali Zespo³u Szkó³ w
Dynowie odby³ siê Miêdzypowiatowy Noworoczny Halowy Turniej Pi³ki No¿nej pod patronatem prezesa Polskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej.
W zwi¹zku z bardzo du¿ym zainteresowaniem
organizatorzy turnieju zmuszeni byli podzieliæ rozgrywki halowe na dwa dni. Do imprezy zg³osi³o
siê a¿ jedenaœcie dru¿yn sportowych z szeœciu powiatów: Rzeszów – ziemski i grodzki, brzozowski,
przemyski, przeworski i ³añcucki. W sobotê udzia³
w rozgrywkach wziê³o szeœæ zespo³ów a ich wyniki
przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
Dynovia Dynów 1 - LKS H³udno
Dynovia Dynów 2 – B³a¿owianka
LKS H³udno - Polonia Hy¿ne
B³a¿owianka - Orze³ Harta
Polonia Hy¿ne - Dynovia 1
Dynovia 2 - Orze³ Harta

13:0
4:1
4:8
7:1
1:5
3:2

Zimovit Rzeszów zdobywcy I miejsce

Awans do fina³ów:
Dynovia Dynów 1, Dynovia Dynów 2
W niedzielê rywalizowa³o miêdzy sob¹ piêæ kolejnych zespo³ów a ich wyniki by³y nastêpuj¹ce:
Pogórze Bachórz - Iskra Jawornik Pol. 3:1
Zimovit Rzeszów - Pogórze Dubiecko
5:1
£KS £añcut - Pogórze Bachórz
5:3
Iskra Jawornik - Zimovit Rzeszów
2:1
Pogórze Dubiecko - £KS £añcut
4:1
Pogórze Bachórz - Zimovit Rzeszów
1:0
Iskra Jawornik - Pogórze Dubiecko
1:2
Zimovit Rzeszów - £KS £añcut
5:1
Pogórze Dubiecko - Pogórze Bachórz
3:1
£KS £añcut - Iskra Jawornik
0:3 v.o.
Awans: Pogórze Dubiecko, Zimovit Rzeszów

MKS Dynovia zdobywcy II miejsce

Fina³y:
Zimovit Rzeszów - Dynovia Dynów1
Dynovia Dynów 2 - Pogórze Dubiecko
Pogórze Dubiecko - Dynovia Dynów 1
Zimovit Rzeszów - Dynovia Dynów 2
Dynovia Dynów 2 - Dynovia Dynów 1
Pogórze Dubiecko - Zimovit Rzeszów

4:3
3:5
3:3
2:3
4:1
5:8

Zimovit Rzeszów - I miejsce
Dynovia Dynów 2 - II miejsce
Pogórze Dubiecko - III miejsce
Nagrody dla dru¿yn ufundowali: Kazimierz
Greñ – prezes Podkarpackiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Rzeszowie, Józef Sówka - PBU „SÓW - POL”,
Miejski Oœrodek Kultury w Dynowie, SZiK - Henryk Szyde³ko oraz MKS Dynovia. By³a to jak dotychczas najwiêksza impreza sportowa jaka odby³a siê w Dynowie.
Tekst: Grzegorz Szajnik
Zdjêcia: Robert S³aby

KS Pogórze Dubiecko – zdobywcy III miejsca
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15 grudnia podczas ostatniego treningu po raz pierwszy w historii dynowskiego klubu nasi sportowcy podzielili
siê op³atkiem i zakoñczyli sportowe
zmagania.
Wydarzenie to by³o dla dynowskich
sportowców niecodzienne. Nigdy wczeœnie wszystkie dru¿yny jednoczeœnie
nie spotyka³y siê, nie sk³ada³y sobie
¿yczeñ i nie dzieli³y siê op³atkiem.
To obecne w³adze klubu postanowi³y
zmieniæ. Na ostatni trening dynowskich sportowców przyby³a przewodnicz¹ca Rady Miasta Dynowa oraz
ksi¹dz Piotr Krzysik który odczyta³
z Pisma Œwiêtego fragment dotycz¹cy narodzin Jezusa Chrystusa. Potem
pob³ogos³awi³ wszystkich i przyst¹piono do sk³adania sobie ¿yczeñ i dzielenia siê op³atkiem. Ten trening
mimo, i¿ nie ró¿ni³ siê od pozosta³y
by³ zupe³nie inny.
Tekst: Grzegorz Szajnik
Zdjêcia: Antoni Iwañski

Katarzyna i Krzysztof zawarli zwi¹zek ma³¿eñski 18 paŸdziernika 2008r.
w Dynowie. M³odej Parze Redakcja „Dynowinki” ¿yczy, by realizowa³y siê
wspólne marzenia, plany, a Mi³oœæ... kwit³a, jak w wierszu Z. Jerzyny:
Piszê do Ciebie
o poca³unku
w tym dotyku
milknie
ca³a mowa
œwiata
to jak
k¹piel
w jaœminie
tak wspólna
¿e nikt nam
jej nie odbierze

rodzi siê chwila
dla której
nie ma nazwy
ró¿a
która nie rani
zaszeptany
szept
gniazdko
bólu i s³odyczy
pieczêæ na tajemnicy

(Listy do Edyty, Warszawa 2001)

SPROSTOWANIE
Redakcja przeprasza Nowo¿eñców za b³¹d, który pojawi³ siê przy
nazwisku Panny M³odej w nr12/159. W³aœciwie winno byæ: „Katarzyna
Pieróg”. Tytu³em rekompensaty – zamieszczamy fotografiê Nowo¿eñców
kolejny raz w bie¿¹cym nr pisma.

Katarzyna Pieróg i Krzysztof Toczek
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Dostaj¹ Pañstwo do r¹k podwójny - styczniowo-lutowy - numer
„Dynowinki”. Ludowa m¹droœæ g³osi, ¿e
Jak styczeñ zachlapany, to i lipiec zap³akany…
a tak¿e
Gdy mróz w lutym d³ugo trzyma,
wtedy ju¿ nied³uga zima,
lecz gdy w lutym z dachów ciecze,
zima d³ugo siê przewlecze…

Nr 1-2/160-161

Rozwi¹zania zadañ
z poprzedniego numeru:
Zimowy spacer
Spacer trwa³ 55 i 5/13 minuty.
Imieninowy tort Ewy
Podzia³ tortu przedstawia rysunek

W styczniu nie pada³o za wiele, spodziewajmy siê wiêc ³adnego
lipca;-) a teraz – w lutym – króluje zima, wiêc mo¿e warto zacz¹æ ju¿
wypatrywaæ wiosny? Obyœmy szybko mogli zaœpiewaæ ze Skaldami…
Wiosna! cieplejszy wieje wiatr
Wiosna! znów nam uby³o lat
Wiosna, wiosna w ko³o,
rozkwit³y bzy!
Œpiewa skowronek nad nami
Drzewa strzeli³y p¹kami
Wszystko kwitnie w ko³o,
i ja, i Ty…
W styczniu œwiêtowa³y Babcie i w³aœnie dla nich pan Bogdan
Witek opracowa³ okolicznoœciowy Ukoœnik. Przygotowa³ tak¿e dla
Pañstwa Krzy¿ówkê mozaikow¹, Krzy¿ówkê-szyfr, Piêciok¹t
i Krzy¿ówkê przerywnikow¹. Z kolei od pana Leszka Grzywacza
dostaliœmy tym razem Kombinagram oraz Krzy¿ówkê od A do ¯.
Pan Fryderyk Radoñ napisa³ tradycyjnie wierszowane
komentarze naszej – nie³atwej – rzeczywistoœci, a ca³oœci dope³ni¹
– jak zwykle – Zagadki logiczne.
Mamy nadziejê, ¿e nasz K¹cik „Rozrywka i Humor” umili Pañstwu oczekiwanie na wiosnê…;-) Zapraszamy do zabawy!

Tajemnicza liczba z piramidy
Szukana liczba, to 2520.
Wirówka
Cicha noc
Œnie¿ynka
Choinka
Pantropa
Jezus malusieñki
Gwiazda
Pasterze
Krzy¿ówka
Gwiazdka tu¿
Logogryf
Roraty adwentowe
Przesuwanka
Wyrazy poziome: lupa, peron, jedwab,
pakt, ekslibris, ster, gulden, urwis, fa³d.
Wyrazy pionowe: lejce, ksero, podest,
legia, papirus, kebab, kredka, koati,
synod

Renata Jurasiñska

Uk³adanka
Figurê z rysunku (oœmiok¹t foremny z wyciêtym w œrodku równie¿
oœmiok¹tem foremnym) nale¿y
rozci¹æ na 8 jednakowych czêœci
w taki sposób, aby mo¿na by³o
u³o¿yæ z nich gwiazdê oœmioramienn¹ z oœmiok¹tnym foremnym otworem w œrodku.

Zepsuty budzik
Budzik zwalnia 4 minuty na godzinê. 3,5 godziny temu wskazywa³ dok³adny czas. W tej chwili – wed³ug czasu radiowego – jest godzina 12:00.
Za ile minut budzik wska¿e godzinê 12?

Renata Jurasiñska
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Rok z g³owy
Rok by³ ca³kiem udany, zgodnie z „polsk¹ norm¹”
Rz¹d siê mo¿e pochwaliæ podatków reform¹.
Na niej wszyscy zyskali – w g³owach Wam nie m¹cê –
Najbiedniejsi - dziesi¹tkê, bogaci – tysi¹ce!
Sukces ten odtr¹biono dumnie, nie wstydliwie…
W koñcu ka¿dy coœ dosta³ – i jest „sprawiedliwie”!

Odgadniête wyrazy nale¿y wpisaæ do kolejnych trójk¹tów przylegaj¹cych do siebie bokami, rozpoczynaj¹c od pola z liczb¹. Litery z pól zaznaczonych kropk¹, odczytane rz¹dami utworz¹ rozwi¹zanie koñcowe zadania.

Nieco trudniej nam idzie zdrowotna reforma,
Bo materia to inna i bardzo oporna.
Nie ma ³atwych rozwi¹zañ, ka¿dy Wam to powie,
Na niej siê poœlizgnêli znani ministrowie.
Rz¹d obecny stanowczy, nie lubi ¿artowaæ!
Jeœli szpital ma d³ugi…. to sprywatyzowaæ!
Inna szumna reforma szkolnictwa tyczy³a:
Szeœciolatki do szko³y…. kto chce niech posy³a!
W sprawie eurowaluty referendum by mieæ…
W³adza nie wie, jak pytaæ?! Naród zna odpowiedŸ!
Tylko jedna reforma zagra³a jak nuta:
Ju¿ nie bêdzie – na zawsze – poboru rekruta!
Gdyby wszystko sz³o g³adko, to by³aby feta…
Lecz euforiê hamuj¹ prezydenckie veta…
¯ywot naszych przywódców wcale nie jest s³odki!
S¹ wyraŸnie widoczne w³adzy dwa oœrodki.
St¹d mizerne s¹ w Unii prac naszych wyniki,
Bo kraj nasz – choæ niewielki – ma dwie polityki!
Nowy Rok siê nam bardzo podobnie zaczyna,
Bo dla w³adzy wa¿niejsza Gruzja, Ukraina
Ni¿ powroty z Irlandii i wzrost bezrobocia
Oraz inne problemy, których jest do krocia!
Rz¹d nas jednak ostrzega (wiedzieæ nie zaszkodzi),
Ze nie bêdzie nam lepiej, bo kryzys nadchodzi!
A dotychczas przewa¿nie ten wini³ tamtego,
Po tak szczerym wyznaniu ju¿ mamy „winnego”.
£atwo innych obwiniaæ… te¿ nie jestem œwiêty…
Zatem pora zakoñczyæ roczne remanenty!
Ca³emu spo³eczeñstwu patrz¹cemu z boku Szczêœliwego Nowego Roku!!!

Z deszczu pod rynnê
W czasach PRL-u narzekano wiele
Bo by³y puste pó³ki…
Dziœ puste… portfele!
Fryderyk Radoñ

Poziomo:
1) zalecanie siê w gwarze m³odzie¿owej,
5) wolnomularz,
6) cios bokserski zadany z boku,
8) potocznie osoba wspieraj¹ca innych w pracy, potrzebie,
10) siedziba Zeusa,
12) Polski, popularny kabaret z Koszalina,
14) pensja, zarobki,
16) ma³a Alicja,
17) szpalta,
19) maj¹tek, dobytek,
20) cz³onek plemienia germañskiego,
21) najwybitniejszy poeta w³oski („Boska komedia”),
22) Rowan, czyli Jaœ Fasola,
24) b³êdny na bagnach, zwodzi podró¿ników,
26) jeden z operatorów telefonicznych,
27) zwi¹zek kapitalistycznych przedsiêbiorstw.
Pionowo:
1) wyprawa panny m³odej,
2) hiszpañski tytu³ arystokratyczny,
3) streszczenie, szkic literacki,
4) w jego brzuchu przebywa³ prorok Jonasz,
5) in¿ynier z „Rejsu” w interpretacji Zdzis³awa Maklakiewicza,
7) producent kawy,
8) odkryta pod³oga na statku, zamykaj¹ca kad³ub,
9) najs³ynniejszy gangster z Chicago,
11) staro¿ytny twórca idealizmu w filozofii.
13) z kub³ami na odpadki,
15) eksponat, egzemplarz,
18) tropikalny owoc kojarz¹cy siê z telezakupami,
20) œpiewaj¹ca Andrzejewicz,
23) producent procesorów do pecetów,
25) cyrk lodowcowy.
26) b³¹d serwisowy w tenisie.
Bogdan Witek
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Po rozwi¹zaniu krzy¿ówki w kolorowych polach powstanie
rozwi¹zanie – nazwê szczytu przedstawionego na zdjêciu.
Poziomo:
4) dla dziecka ku rozrywce,
8) urodzajna ziemia,
10) prawy dop³yw Wis³y na granicy Œl¹ska
i Ma³opolski,
11) pole le¿¹ce od³ogiem,
12) imiê ¿eñskie ukryte w s³owie „trzcinopalma”,
13) kó³ko ¿eliwne zas³aniaj¹ce otwór w p³ycie
kuchni wêglowej,
14) dowcip,
15) sos pomidorowy do pizzy.
Pionowo:
1) w magazynku pistoletu,
2) „Koñ Polski” lub Moralnego Niepokoju
3) zawraca paniom w g³owê, podrywacz,
4) straszy w „Arii z kurantem”,
5) domowy magazynek z napitkami,
6) bywa ukryty w owczej skórze,
7) rosyjski samochód ciê¿arowy,
9) g³adka lub gwintowana w broni palnej.
Bogdan Witek

Okreœlenie zosta³y podane w kolejnoœci przypadkowej, ale wpisywanie powinny u³atwiæ litery ujawnione
w diagramie. Litery z pól dodatkowo
ponumerowanych, odczytane kolejno
od 1 do 8 utworz¹ rozwi¹zanie koñcowe.
Prawoskoœnie:
- anglosaskie œwiêto w przeddzieñ
1 listopada
- najwa¿niejsza w teatrze
- nieeleganckie, g³oœne picie
- os³ania rêkê w broni siecznej
- pracuje pilnikiem
- uczêszcza do szko³y
- wykonuje operacje w szpitalu
- wypad pod namioty
Lewoskoœnie:
- ekologiczny napêd jachtów
- futrzana czapka Kozaków
- gruba tkanina na ubrania robocze
- podwy¿szenie z pomnikiem
- tytu³owa postaæ dramatu Gombrowicza
- usypisko z okruchów skalnych
- wypatrywany z bocianiego gniazda
- zdobi palec
Bogdan Witek
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Odgadniête wyrazy nale¿y
wpisaæ do diagramu A wzd³u¿
linii pogrubionych (ostatnia litera jednego wyrazu jest
pierwsz¹ nastêpnego), a nastêpnie, przestawiaj¹c litery
w kolumnach tego diagramu,
u³o¿yæ 7 s³ów 7-literowych i wpisaæ je do diagramu C. Litery
z diagramu B, przeniesione
do diagramu D zgodnie z przemieszczeniem liter z diagramu
A do C, utworz¹ rozwi¹zanie –
aforyzm Dariusza Szymca.
1-2) koralik do nanizania na
nitkê.
2-3) piêæ tysiêcy karatów.
3-4) dzia³ania zmierzaj¹ce
do zbycia towarów.
4-5) wyraz, zwrot przejêty z jêzyka francuskiego.
5-6) zanik komórek mi¹¿szowych w¹troby.
6-7) orbituje wokó³ œwiec¹cej
siê latarni.
7-8) skafander Eskimosa.
8-9) obs³ugiwany przez mi³¹
ekspedientkê.
Leszek Grzywacz

Rozwi¹zanie koñcowe utworz¹ litery w polach z kropk¹.
1-5) festiwalowe miasto na Lazurowym Wybrze¿u.
1-6) pies strzeg¹cy bram Hadesu.
2) sypany na pole w celu zwiêkszenia plonowania.
3) odg³os t³uczonego szk³a.
4) przybranie g³owy panny m³odej.
5) ksi¹¿ka z t³umaczeniem snów.
6) najd³u¿szy równole¿nik.
7) nie œpi.
8) dawna moneta w³oska (szukaj w bajce o Pinokio).
9) niejeden w komplecie lego.
Bogdan Witek
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Ka¿dy odgadywany wyraz zaczyna siê liter¹ poprzedzaj¹c¹ okreœlenie (w nawiasie
liczba liter). Miejsce wpisywania wyrazów
do odgadniêcia. Litery w polach z kropk¹, czytane rzêdami, utworz¹ rozwi¹zanie.
A) zbiór liter lub norm dobrego wychowania (8). B) zak³ad przemys³owy z warzelni¹,
fermentowni¹ i le¿akowni¹ (6). C) nieznoœny
potomek p³ci mêskiej (11). D) zgrzyty, rozdŸwiêki w rodzinie, zak³adzie pracy (11).
E) seria 56 amerykañskich sztucznych satelitów Ziemi (8). F) ryba po³awiana w Ba³tyku, stornia (8). G) Charles, francuski genera³ i m¹¿ stanu, autor „Pamiêtników nadziei”
(6). H) haki wkrêcane na koñcach koñskiej
podkowy (6). I) ... Gandhi, córka Jawaharlala Nehru – premiera Indii (6). J) imiê przyjaciela Jerzego Wasowskiego (6). K) puszcza
jako teren pod w³adaniem dzikich zwierz¹t
(9). L) pañstwo w Azji granicz¹ce z Tajlandi¹ rzek¹ Mekong (4). £) czynnik spo³eczny
w s¹dach pierwszej instancji (6). M) brak precyzji, niezrozumia³oœæ planów, zamiarów (9).
N) irytuje siê z byle powodu (6). O) chaos,
w którym nie mo¿na siê po³apaæ (5). P) skoczny, k¹œliwy owad (5). R) masowiec zaopatruj¹cy huty w surowiec (8). S) program artystyczny o charakterze rewiowym (4). Œ) podpierana przez dziewczê nie maj¹ce wziêcia
w zabawie (6). T) zbiorowisko roœlinne w strefie podbiegunowej (6). U) zapisek na marginesie kartki (5). W) pokrywa kufra (5).
X) popularne wino z hiszpañskiej Andaluzji
(5). Z) haczykowaty element zamka b³yskawicznego (5). ¯) p³on¹ca szczapa drewna, g³ownia (6).
Leszek Grzywacz

Wszystkie wyrazy krzy¿ówki uporz¹dkowane zgodnie z numeracj¹ od 1 do 19 utworz¹ rozwi¹zanie – tytu³ polskiej
komedii.
Poziomo:
17) korytarzyk w cha³upie prowadz¹cy do izb,
4) pastewna roœlina z rodziny bobowatych,
9) drapie¿na ryba wód s³odkich, ceniona ze wzglêdu na
smaczne miêso,
Pionowo:
6) dzielnica Warszawy z fabryk¹ samochodów osobowych,
17) miejsce przyleganie do siebie przedmiotów,
4) rycerz pierwszych Piastów,
18) cenna ozdoba szyi kobiecej.
Bogdan Witek
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjació³ Dynowa
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