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Aura nie nastraja ani nie sprzyja spacerom. Dni coraz krótsze, a wieczory dłuższe. I jak tu znaleźć coś
optymistycznego? A jednak można. Skoro nie będziecie Państwo mieli za dużo ochoty na wyjścia z domu, to
z pewnością znajdziecie czas, aby przy kubku dobrej herbaty, zapoznać się z najnowszym numerem naszego
pisma.
Miłej lektury
Diana Wasylowska-Kilon

Listopadowy numer „Dynowinki” składa Zuzanna Nosal (z.nosal@gmail.com)
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W niniejszym numerze „Dynowinki” chciałbym przedstawić Państwu
informacje dotyczące opracowania
wariantowej koncepcji przebiegu
obwodnicy Dynowa oraz możliwości
usunięcia wyrobów zawierających
azbest.
1. Opracowanie wariantowej
koncepcji przebiegu obwodnicy Dynowa w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska
W dniu 29 sierpnia 2011 r. Gmina
Miejska Dynów ogłosiła przetarg na
usługę polegającą na opracowaniu
wariantowej koncepcji przebiegu
obwodnicy Dynowa w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska.
Opracowanie będące przedmiotem
zamówienia będzie dokumentem projektowym stanowiącym podstawę do
ustalenia korytarza terenu przeznaczonego pod obwodnicę. Celem opracowania jest porównanie co najmniej
3 możliwych wariantów rozwiązań
projektowych i wybór wariantu optymalnego w oparciu o wielokryterialną
analizę porównawczą. W odpowiedzi
na ogłoszony przetarg swoje oferty
przedstawiło 9 firm zainteresowanych
opracowaniem wspomnianej koncepcji.
Były to przedsiębiorstwa z całej Polski,
a w szczególności z takich miast jak
Warszawa, Gdańsk, Kraków, Chełm,
Lublin, Rzeszów.
W dniu 27 września br. Gmina
Miejska Dynów podpisała umowę
z firmą ARCADIS sp. z o.o., Warszawa,
ul. Puławska 182, która przedstawiła ofertę zawierającą najniższą
cenę usługi tj. 147 600,00 PLN,
z kolei najwyższa cena opracowania w/w koncepcji zawarta
w otrzymanych ofertach opiewała na
kwotę 344 777,61 PLN.
Opracowanie koncepcji realizowane będzie w kilku etapach:
• etap I – określenie lokalizacji
możliwych korytarzy dla przeprowadzenia trasy drogowej o ustalonych parametrach technicznych.
Na tym etapie zostaną wykluczone
rozwiązania nierealne technicznie,
nie w pełni bezpieczne, wątpliwe
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ekonomicznie i najmniej korzystne przyrodniczo i społecznie.
• etap II – opracowanie prognozy
ruchu, sformułowanie technicznych rozwiązań wariantowych,
obliczenie wskaźników oceny i rekomendacja wariantu dla podjęcia
decyzji
• etap III – opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
i uzyskanie tej decyzji, która będąc
pierwszym formalno – prawnym
dokumentem dla przygotowanej
inwestycji, potwierdzi możliwość
realizacji drogi w wybranym przez
inwestora wariancie.
Chcę również wspomnieć, iż po
zakończeniu etapu I i II firma opracowująca koncepcję dokona prezentacji
osiągniętych wyników i uzyska opinię
Zamawiającego oraz Zarządcy drogi co
do dalszych prac projektowych.
Termin wykonania niniejszej usługi
ustalono na dzień 30.11.2011r. (etap
I i II) i na dzień 30.03.2012 r. etap III.
2. „Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu
Gminy Miejskiej Dynów wraz ze
szczegółową inwentaryzacją”
W niniejszym numerze „Dynowinki” chciałbym przedstawić Państwu
również problem związany z materiałami zawierającymi azbest, który występuje na terenie naszego miasta.
Azbest jest przemysłowym określeniem grupy włókien, które pod
względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza,
wapnia i sodu, charakteryzującymi
się dużą elastycznością włókien, odpornością na wysokie temperatury,
znikomym przewodnictwem cieplnym
i znikomą rozpuszczalnością w wodzie,
odpornością na działanie kwasów
i zasad.
W ostatnich latach, zarówno w Polsce, jak i na świecie, jednoznacznie
zabroniono stosowania wyrobów zawierających azbest.
Obecnie każde działanie związane
z demontażem wyrobów zawierających azbest jest zaliczane do grupy
niebezpiecznych dla człowieka i środowiska naturalnego. Chorobotwórcze
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działanie azbestu następuje w wyniku
wdychania włókien, zawieszonych
w powietrzu. Dopóki włókna nie są
uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem
azbestu nie stanowią zagrożenia dla
zdrowia. Ze względu na swoje właściwości i niezniszczalność, azbest wprowadzony do środowiska utrzymuje
się w nim przez czas nieokreślony,
co oznacza trwałe zanieczyszczenie
lub skażenie środowiska. W efekcie
oddziaływania pyłów azbestowych
stwierdzono możliwość występowania
takich schorzeń jak: pylica azbestowa,
rak płuc oraz azbestoza. Doniesienia
kliniczne i epidemiologiczne sugerują,
że nowotwory: krtani, żołądka i jelit,
trzustki, jajnika oraz chłoniaków mogą
być związane z obecnością w wdychanym powietrzu pyłu azbestowego.
W związku z powyższym na przełomie marca i kwietnia 2011 r. Gmina
Miejska Dynów na swoim terenie przeprowadziła inwentaryzację obiektów
zawierających wyroby azbestowe, na
podstawie której opracowany został
„Program usuwania materiałów
zawierających azbest z terenu
Gminy Miejskiej Dynów wraz ze
szczegółową inwentaryzacją”.
W celu dokonania wspomnianej inwentaryzacji, do mieszkańców skierowane
zostały ankiety, mające na celu uzyskanie od nich informacji o wyrobach
zawierających azbest i miejscu ich
występowania, a także ocenę stanu
i możliwości bezpiecznego użytkowania wspomnianych wyrobów.
Na podstawie 418 otrzymanych
ankiet od gospodarstw indywidualnych, wykazano łącznie 637
obiektów z wbudowanymi wyrobami
zawierającymi azbest w ilości 67 900
m 2, tj. ponad 950 ton, natomiast
wśród budynków przedsiębiorstw i innych instytucji na podstawie 9 ankiet,
wskazano 11 obiektów z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest
w ilości 1 720 m 2 o łącznej masie
ponad 24 tony.
Na podstawie uzyskanych informacji ustalono, iż 41% budynków
miasta stanowią obiekty z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest
(pokrycia dachowe).
W celu likwidacji tego jakże niebezpiecznego dla zdrowia mieszkańców zagrożenia, Gmina Miejska
Dynów przygotowuje się do złożenia
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wniosku o dofinansowanie prac związanych z demontażem, zbieraniem,
transportem oraz unieszkodliwianiem
lub zabezpieczeniem odpadów zawierających azbest. Niniejszy wniosek
o dofinansowanie złożony zostanie do
dnia 30 listopada 2011 r. w ramach
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programu priorytetowego Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne,
część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2011 – 2013
i obejmował będzie prace prowadzone
w 2012 roku.
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100% wydatków
kwalifikowanych, w tym dotacja
ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej do 50%, zaś ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie do 35% kosztów
kwalifikowanych (tj. obejmujących:
demontaż, zbieranie, transport oraz
unieszkodliwianie lub zabezpieczanie
odpadów zawierających azbest) oraz
15% stanowiące wkład własny Gminy
Miejskiej Dynów.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do wszystkich
mieszkańców zainteresowanych
likwidacją w 2012 roku odpadów
zawierających azbest tj. pokryć dachowych lub eternitu złożonego na
posesji o zgłaszanie się do siedziby
Urzędu Miejskiego (pokój 4 – parter) w terminie do dnia 14 listopada 2011 r. celem złożenia wniosku
na demontaż, transport, unieszkodliwienie lub zabezpieczenie
wyrobów zawierających azbest.
Uzyskane informacje będą niezbędne do opracowania wniosku
o dofinansowanie w/w prac.
Pragnę jeszcze raz podkreślić, iż w razie otrzymania pozytywnej oceny wniosku
i uzyskania dofinansowania Gmina Miejska Dynów przystąpi do:
ogłoszenia przetargu, podpisania
umowy z Wykonawcą (wyłonionym

w drodze wspomnianego przetargu)
i do realizacji prac związanych z rozbiórką dachów, transportem na
wysypisko oraz zabezpieczeniem
i składowaniem odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest,
a także otrzymanymi informacjami
(ankietami) od mieszkańców. Z kolei
koszty prac związanych z zakupem
i wykonaniem nowego pokrycia dachowego nie będą współfinansowane,
dlatego też mieszkańcy pokrywać będą
je we własnym zakresie.
W następnym numerze „Dynowinki” poinformuję Państwa o kolejnych
działaniach podejmowanych przez
Miasto.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak

„wykształcenie to dobro,
którego nic nie jest w stanie nas pozbawić”
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom
i Pracownikom dynowskiej oświaty
życzymy wytrwałości w pełnieniu swojej misji
i sukcesów w życiu prywatnym.
Składamy Państwu serdeczne podziękowania
za trudną i odpowiedzialną pracę,
której celem jest jak najlepsze wykształcenie dzieci i młodzieży.
Niech to święto będzie pełne radości, satysfakcji i zadowolenia
z wykonywania tak zaszczytnego zawodu.
Przewodniczący Rady Miasta
Roman Mryczko

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

„nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych ”

Panu
Andrzejowi Kędzierskiemu
wyrazy współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci
Mamy
składają
Przewodniczący Rady Miasta
Roman Mryczko

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak
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Rada Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2006/2010 na swych kolejnych
sesjach zapoznała się z informacją:
•
•
•
•

Dyrektora Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
Komisji Rewizyjnej o wykonaniu rocznego planu kontroli za
I półrocze roku 2011
Zarządu Powiatu o wykonaniu
budżetu Powiatu za I półrocze
2011 roku

W trakcie sesji radni podjęli uchwały w sprawie:
• zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Rzeszowskiego,
Przyjęto do realizacji wieloletni
projekt pn. „Rozbudowa budynku
Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie o halę sportową z łącznikiem
wraz z infrastrukturą”. Limit zobowiązań związanych z realizacją
przedsięwzięcia wynosi łącznie
5 661 722, 00 zł.
• nadania imienia Kornela Makuszyńskiego Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu
w Mrowli,
Kornel Makuszyński większość
swojej twórczości pisarskiej poświęcił najmłodszym, jego praca
literacka i działalność była walką
o uśmiech dziecka. W swoich czytelnikach wyrabiał poczucie humoru
i zachęcał do zastanowienia się
nad wartością etyczną czynów
ludzkich. Zaciekawiał, bawił,
ale i uczył, przemycając w swych
książkach problemy wychowawcze
i wartości patriotyczne. Był klasykiem humoreski i dowcipnego
felietonu. Jego twórczość dla dzieci
i dorosłych przepojona jest ogromnym ciepłem i zrozumieniem dla
drugiego człowieka. Na kartach
swych powieści ukazuje bohaterów,
którzy kierując się w życiu współczuciem dla pokrzywdzonych, jak
również wiarą w trwałe związki
przyjaźni, zawsze wierni są zasa-
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dom moralnym i w przekonaniu, że
w każdym ludzkim sercu mieści się
wiele dobra.
• zmiany uchwały Rady Powiatu Nr
VI/35/11 z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie określania zadań i przeznaczenia środków na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
w 2011 roku,
• ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz
kosztów usunięcia pojazdów,
• zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
• zaopiniowania wniosku o dofinansowanie utworzenia Centrum
Aktywizacji Zawodowej,
• zawarcia z Gminą Sokołów Małopolski porozumienia dotyczącego powierzenia przez Powiat
Rzeszowski prowadzenia zadania
publicznego,
• zawarcia z Gminą Głogów Małopolski porozumienia dotyczącego
powierzenia przez Powiat Rzeszowski prowadzenia zadania
publicznego,
• zmian w budżecie Powiatu na rok
2011.
Radni zapoznali się również z sprawozdaniem Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji
i wykonania uchwał Rady Powiatu.
Zapytania i sprawy różne wyczerpały
porządek obrad.
Radny Powiatu Rzeszowskiego
Aleksander Stochmal

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli
W dniu 28 września 2011 r. został
uroczyście oddany do użytku po przebudowie i rozbudowie nowy, w pełni
wyposażony trzykondygnacyjny budynek dydaktyczny, spełniający standardy, połączony z istniejącym
internatem Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Kornela Makuszyńskiego
w Mrowli. Ośrodek zajmuje
się edukacją i wychowaniem osób niepełnosprawnych umysłowo w stopniu
umiarkowanym i znacznym,
z autyzmem, zespołem Downa, zaburzeniami emocjonalnymi i upośledzeniami
sprężonymi w wieku od 7-24
roku życia.
W skład Ośrodka wcho-

dzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum,
Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do
Pracy, Internat, Grupy Rewalidacyjno
– Wychowawcze przy DPS w Łące.
W placówce w ramach rewalidacji

indywidualnej prowadzone są: terapia
logopedyczna, zajęcia rewalidacyjne
z wykorzystaniem komputera, terapia psychologiczna, rehabilitacja ruchowa, hydromasaż, zajęcia ruchowe
z elementami logorytmiki.
Ponieważ każde dziecko ma
własną indywidualną drogę
rozwoju, uwarunkowaną
rodzajem i stopniem niepełnosprawności, dlatego
też w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym
w Mrowli zespół wychowawczy placówki opracowuje dla
każdego z uczniów indywidualny program edukacyjno –
rewalidacyjno – wychowawczy. Program ten ma na celu
bezpośrednie oddziaływanie
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i rozwijanie wszystkich sfer osobowości
dziecka, w takim kierunku, aby wyposażyć je w niezbędne w dorosłym życiu
sprawności i umiejętności.
Nauczyciele ośrodka koncentrują
się na rozwijaniu zaradności dziecka,
wyrabianiu umiejętności współżycia
w środowisku, kształtowaniu i rozwijaniu mowy, rozwijaniu sprawności
fizycznej i umiejętności twórczych.
W 2009 roku Powiat Rzeszowski,
przy udziale pozyskanych z Unii Europejskiej środków rozpoczął realizację
projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczym w Mrowli”. Najistotniejszym
zadaniem projektu było stworzenie
funkcjonalnego, bezpiecznego obiektu, bez barier architektonicznych
wewnątrz budynku i wokół niego,
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umożliwiającego kształcenie specjalne
dzieci i młodzieży, wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
W budynku dydaktycznym na parterze
mieszczą się specjalistyczne gabinety
lekarskie, sala do terapii polisensorycznej, sala poznawania świata oraz
pomieszczenia administracyjne. Na
pierwszym piętrze znajdują się klasopracownie m.in. pracownia techniczna,
plastyczna, gospodarstwa domowego
oraz pracownia komputerowa, sale
rehabilitacyjne oraz biblioteka. Na
drugim piętrze znajduje się dwanaście
ośmioosobowych sal lekcyjnych.
Zrealizowana przez Powiat Rzeszowski inwestycja ma na celu podniesienie jakości realizowanych przez
ośrodek zadań, co będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę życia dzieci
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dotkniętych upośledzeniem. Uzupełnienie braków w zapleczu technicznym
i technologicznym przyczyni się do
udostępnienia całej infrastruktury osobom niepełnosprawnym, dzięki czemu
wychowankowie ośrodka będą bardziej
samodzielni. Zdobycie wykształcenia
i zawodu w przyszłości będzie miało
istotne znaczenie w kształceniu ich
poczucia wartości i uczestniczenia
w życiu społecznym.
Całkowita wartość projektu:
5 510 977, 07 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego:
3 189 630, 98 PLN
Wkład własny Powiatu Rzeszowskiego: 2 321 346, 09 PLN.
Radny Powiatu Rzeszowskiego
Aleksander Stochmal

DYNOWSCY
NIEZWYCZAJNI
Kiedy staje przed klasą, która
ma właśnie w podziale godzin język
angielski, niewielu Jej uczniów wie,
że z równą swobodą i odwagą zanurza
się w morskie głębiny na 8,…10…..30
metrów.
Ładna, zgrabna, niebieskooka
dziewczyna nie wygląda na zdobywczynię morskich odmętów. Mityczny
Posejdon - grecki bóg mórz i oceanówuzbrojony w ostry trójząb jeździł po
morskich odmętach ciągniony przez
bajeczne zwierzęta; pół konie, pół węże.
A Ona?
Kobieta - nurek przed zejściem do
morskiej wody zakłada skafander (tzw.
piankę), płetwy, butlę z powietrzem,
twarz chroni maską, której najważniejszą częścią jest octopus umożliwiający
oddychanie nawet na głębokości 40
metrów pod wodą. Statek z ekipą nurków i instruktorów tego ekstremalnego

sportu na cały dzień wypływa w morze
( u wybrzeży Egiptu). W ciągu takiego rejsu początkujący nurek schodzi
w morską kipiel 1-2 razy, natomiast
doświadczony, z licencją - 3 razy.
Trzeba mieć zdrowie, a ja dodaję
w myślach i całkiem głośno; trzeba
mieć odwagę.
MAGDALENA WOLAŃSKA
jest bardzo odważna, zdecydowana
i niemalże całkowicie oddana swojej
pasji (w tym momencie nie liczymy
pasjonującej Ją pracy zawodowej).
Nurkowanie- na razie w wodach Morza Czerwonego, a w przyszłości być
może gdzieś u wybrzeży Malediwów,
Filipin, Indii.
Tam są dopiero podwodne widoki - wzdycha na sama myśl, a moja
wyobraźnia podsuwa mi sceny z ze
znanych filmów o rekinach!

A zaczęło się to wszystko Londynie, dokąd wyjeżdżała, by odwiedzić
mieszkających tam krewnych a potem
przybywała tam w celach turystycznych. Zarówno nasze, jak i angielskie
biura turystyczne zimą oferują najtańsze wycieczki do Egiptu. Można
przebierać nie tylko w ofertach, ale
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dała bajeczne widoki; ławice
kolorowych ryb, kraby, rafy
koralowe. To nad jedną z nich
nagle uświadomiła sobie, że
od powierzchni wody i pokładu statku dzieli Ją ponad …6
metrów. Wokół było tak pięknie, zielononiebieska woda
wyostrzała inne barwy!
Jeszcze 5 razy podczas

także w proponowanych atrakcjach.
Magdalena wybrała się z koleżanką
do kraju starożytnych faraonów, by
pozwiedzać najważniejsze zabytki,
wykąpać się w cieplutkim morzu. Nie
odpowiadało Jej leniwe wygrzewanie
się na słonku, więc wykupiła (za jedyne
50 dolarów) rejs na statek organizujący
nurkowanie. I tak to się zaczęło!
Zauroczył Ją ten podwodny świat,
piękno, nigdy na powierzchni wody
z bliska nieoglądane.
Pierwsze zejście pod wodę odbyło
się z instruktorem Egipcjaninem,
który ubezpieczał każdy Jej ruch i odpowiadał za działanie sprzętu. Podczas
eskapady w sierpniu 2009 roku oglą-

tej wyprawy schodziła w głąb morza
, za każdym razem coraz głębiej i głębiej…….Udane to były wizyty w podwodnym królestwie, więc spotkania
z jego mieszkańcami utrwalała na
licznych zdjęciach.
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Po powrocie do Dynowa, we wrześniu 2009 roku zapisała się na kurs
dla nurków, który zorganizowany był
w Rzeszowie, ale egzamin poprzedzający zdobycie licencji nurka- profesjonalisty zdawała już w Zakrzówku koło Krakowa. Egzamin teoretyczny obejmował
znajomość sprzętu, jego użytkowanie
i przepisy BHP, natomiast podczas
praktycznego musiała rozmontować
i zmontować cały
sprzęt, pod wodą
zalać i oczyścić
maskę, wyciągnąć
octopus, założyć
go ponownie .
Z licencją nurka- profesjonalisty
w zimie 2010 roku
ponownie udała
się do Egiptu. Ile
tam nurkujących
Polek spotkała?
Po krótkim namyśle odpowiadaani jednej ! Polacy
- owszem, ale też
niezbyt liczni, częściej uprawiają
ten sport Brytyjczycy, Libańczycy,
Czesi, Francuzi. Polacy pracują na
wielu statkach jako tłumacze, bo nie
wszyscy turyści znają angielski, którym posługują się egipscy instruktorzy,
dla których schodzenie pod wodę jest
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„chlebem powszednim’’
MAGDALENA może godzinami
opowiadać o spotkaniach w podwodnym świecie ( a robi to pięknie z urzekającym uśmiechem i dziewczęcym
wdziękiem).
Niezwykłych spotkań było wiele;

a to z majestatycznie płynącym
ciekawskim żółwiem morskim,
a to z mantą….
i… to najgroźniejsze…. z przepływającym w odległości 20 metrów
…rekinem! Dobrze, że spotkanie z rybą , która
zainteresowała
się kolorowymi
płetwami Magdaleny i koniecznie
chciała je ugryźć,
zakończyło się interwencją instruktora, bo nie wiadomo,
czy zadowoliłaby się tylko płetwami?
Do przyjemnych zalicza spotkania
z rybą „Napoleonem’’, mureną, barakudą, ławicą sardynek.
Nie wiem, co bardziej podziwiać;

DYNOWSKA APTEKA
w sanockim skansenie
W dniu 16 września 2011 r. w Parku Etnograficznym Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku miało
miejsce oficjalne otwarcie nowego
sektora Galicyjski Rynek.
W uroczystości wzięli udział: minister kultury - Bogdan Zdrojewski,
wicemarszałek województwa podkarpackiego - Anna Kowalska, europosłanka - Elżbieta Łukacijewska,
wojewódzki konserwator zabytkówGrażyna Stojak.
Jako że skansen, to piękno i czar
dawnych lat w drewnie ukryte, tytułem
otwarcia- przepiłowania belki dokonali: dyrektor muzeum Jerzy Ginalski,
minister Bogdan Zdrojewski i wicemarszałek Anna Kowalska.

Oficjalnie zaproszeni goście. Fot. Archiwum MBL w Sanoku
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Na zaproszenie dyrektora muzeum,
przyjechała na tę uroczystość również
pani Maria Baraniecka Witkowska
z mężem Andrzejem i dwoma wnukami. Pani Maria przybyła również
w imieniu swojej mamy, Małgorzaty
Baranieckiej, by obejrzeć wnętrze
muzealnej apteki wyposażone w meble, które starsi dynowianie pamiętają
z apteki „Pod Opatrznością” jej dziadka
Franciszka Baranieckiego, natomiast
nieco młodsi z tak zwanej „starej apteki” w Dynowie.
Jednak to wydarzenie poprzedza
długa historia, której początek sięga
roku 1958, kiedy na jednym z pierwszych posiedzeń Rady Naukowej Muzeum Budownictwa Ludowego w Sano-

kolorowy podwodny świat, czy pasję
MAGDALENY I JEJ niezwykłą determinację w realizacji ? Na rozwianie
tychże wątpliwości przywołuję myśl
P.M. Zelehnera;
„KTO NIE MA ODWAGI
DO MARZEŃ,
NIE BĘDZIE MIAŁ SIŁY
DO WALKI.”
Tato Magdaleny Pan Mariusz
Wolański lubi czytać i wtedy czekanie
na powrót córki nie dłuży się tak bez
końca. Kiedy Ona wyjeżdża, prosi Ją
tylko; zaraz po wylądowaniu zadzwoń!
I dzwoni!
„TO PIĘKNE MÓC LICZYĆ
NA INNYCH
NIKT SAMOTNIE
NIE ZNIÓSŁBY ŻYCIA.”
		
Krystyna Dżuła
fot. Magdalena Wolańska
ku, któremu przewodniczył założyciel
i pierwszy dyrektor- Aleksander Rybicki, zapadła decyzja, że część Parku
Etnograficznego zostanie przeznaczona
do prezentacji kultury małomiasteczkowej. W 1972 r. opracowano pierwszą
koncepcję zabudowy sektora małomiasteczkowego. Na ten cel została
przeznaczona dwuhektarowa łąka tuż
za wejściem do parku, nie zabudowywana przez lata. Od końca lat 70. XX
w. muzeum prowadziło intensywne
badania terenowe nad kulturą małych
miast w południowo-wschodniej Polsce.
Już wówczas gołym okiem było widać,
jak z małych podkarpackich miasteczek znika drewniana architektura
i zmienia się w szybkim tempie kultura
i sposób życia ludzi je zamieszkujących.
Równolegle z powstaniem koncepcji,
czyli przez około 50 lat, rozpoczęło się
gromadzenie ponad 3 tys. eksponatów
do wyposażenia wnętrz i planowanych
wystaw. W 1986 r. opracowano szczegółową koncepcję zagospodarowania
sektora miejskiego. Wówczas też wy-

Wicemarszałek A. Kowalska wręcza grawerton dyr. J. Ginalskiemu. Archiwum MBL
w Sanoku
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typowano obiekty i określono
ich funkcję. Ustalono też, że
na rynku mają odbywać się
różnego rodzaju imprezy folklorystyczne. Jednak, jak określił to Jerzy Czajkowski wieloletni dyrektor MBL w Sanoku
(1973-1999), z biegiem czasu
z powodów finansowych i pożaru (1994 r.), wizja realizacji
tego zamierzenia stawała się
coraz mniej realna. Dopiero
w 2004 r. z chwilą wejścia
Polski do Unii Europejskiej
powrócono do koncepcji budowy sektora małomiasteczkowego. Projekt został uak- Wnętrze apteki- izba ekspedycyjna. Archiwum MBL w Sanoku
tualniony i dostosowany do
muzeum? W czerwcu 1990 r. nastąpiła
nowych wymogów. Pomimo
likwidacja starej apteki w Dynowie.
różnych trudności 19 lutego 2009 r.
Poprzedziła ją decyzja Kazimierza
projekt pod nazwą Galicyjski Rynek.
Lamparta, dyrektora PrzedsiębiorBudowa sektora miejskiego w Parku
stwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego
Etnograficznym w Sanoku otrzymał
„Cefarm”, które było organem prowadofinansowanie z Ministerstwa Kuldzącym apteki (wówczas apteki były
tury i Dziedzictwa Narodowego. 12
własnością państwa, w wyniku ustasierpnia 2009 r. nastąpiło podpisanie
wy nacjonalizacyjnej z 1951 r.) oraz
umowy pomiędzy ministrem Kultury
sprawującym nadzór merytoryczny
i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem
nad ich funkcjonowaniem o zmianie
Zdrojewskim, a dyrektorem Muzeum
lokalu. PZF „Cefarm” przeznaczyło
Budownictwa Ludowego w Sanokuśrodki finansowe na nowe, przestronne
Jerzym Ginalskim, któremu udało się
wnętrze w powstającym bloku mieszzrealizować marzenia dwóch pokoleń
kalnym przy ulicy Handlowej 4, gdzie
muzealników.
na parterze miała się mieścić nowa
Skąd dynowska apteka, a ściślej, jej
apteka. Postanowienie takie zapadło,
wyposażenie znalazło się w sanockim

ponieważ pomieszczenia
apteki przy Rynku 5 nie
były własnością „Cefarmu” oraz nie mogły być
dostosowane do nowych
warunków. Inspektorzy
farmaceutyczni- pani Lidia
Maria Czyż i pani Zofia
Chamielec obecne przy likwidacji miały świadomość
wartości historycznej wyposażenia, jakie posiadała
stara dynowska apteka.
Część drobnych rzeczy zostało przekazanych do Muzeum Farmacji w Bieczu.
Natomiast główne wyposażenie apteki, czyli meble
oraz inne drobne przedmioty trafiły do Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku, które gromadziło
eksponaty z myślą o wyposażeniu
wystaw w planowanym sektorze małomiasteczkowym. Tym sposobem po
ponad 20 latach spędzonych w muzealnym magazynie, po gruntownej
konserwacji zdobią wnętrze apteki
Galicyjskiego Rynku.
Dziś można przybyć do sanockiego
skansenu i podobnie jak pani Maria
Baraniecka Witkowska doświadczyć
uroku i klimatu dawnej dynowskiej apteki w nowym, muzealnym wnętrzu.
Elwira Kałamucka

Zaproszenie goście i mieszkańcy Sanoka. Archiwum MBL w Sanoku

Motocyklistka. Archiwum MBL w Sanoku

Gazeciarz. Archiwum MBL w Sanoku

Wnętrze apteki- receptura. Archiwum MBL w Sanoku
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
w Zespole Szkół Zawodowych
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
„Cywilizacja to wyścig między
oświatą a zagładą”.
Herbert George Wells
14. października 2011r., młodzież szkolna, przygotowanym programem artystycznym powitała swoich
wychowawców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły i rodziców na uroczystej akademii
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po krótkiej części
oficjalne z pocztem sztandarowym, przedstawiony
został program artystyczny, obrazujący na wesoło
życie szkoły. Wyrazem wdzięczności za trud nauczycielski był list Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa
Jodłowskiego i Wicestarosty Rzeszowskiego Pana
Marka Sitarza do nauczycieli oraz symboliczne kwiaty,
wręczone przez uczniów, pedagogom i pracownikom
szkoły, a także Pani Dyrektor Halinie Cygan, przez

przew. Rady Rodziców Panią Łucję Bachurską.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia
w pracy opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczej
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę otrzymali Pani Beata Irzyk i Pan Piotr Zdeb, a Starosta
Powiatu Rzeszowskiego przyznał nagrodę Pani
Halinie Cygan i  Panu Piotrowi Zdebowi.
Natomiast Nagrody Dyrektora Szkoły, otrzymali:
Pani Barbara Gierlach, Pan Paweł Gierula, Pan
Marcin Kałamucki, Pani Katarzyna Marcinek,
Pani Jan Małachowski, Pani Renata Mazur, Pan
Marek Paściak, Pani Barbara Ślemp, Pan Wiesław Serwatka.
Dyrekcja ZSzZ w Dynowie
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Złotym Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych zdrowia, pomyślności i spokoju. Obyczaje
i ludzie się zmieniają nie zmienia się
jednak stara prawda, że „rodzina jest
najważniejsza”.

ZŁOTE GODY
Złote gody to wyjątkowe święto,
które obchodzi się po 50 latach pożycia
małżeńskiego. Wspólne pół wieku jest
dowodem wzajemnej miłości, zrozumienia i siły. To wspaniały przykład dla
młodych ludzi wstępujących w związki
małżeńskie.
Za pracę i wyrzeczenia dla dobra
swych rodzin, za wychowanie dzieci,
troskę i łzy, każdy siwy włos na ich
skroniach - Jubilaci zostali odznaczeni
przez Prezydenta RP medalami „Za
długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość ich wręczenia miało miejsce
7 października br. w Domu Strażaka
w Wesołej. Na uroczystość zorganizowaną przez Urząd Stanu Cywilnego
i Wójta Gminy przybyli; Pani Małgorzata Chomycz - Wojewoda Podkarpacki,
ksiądz Franciszek Urban - Proboszcz
Parafii Wesoła, Pan Stanisław Potoczny - Zastępca Przewodniczącego Rady
Gminy w Nozdrzcu, Pan Edward Nykiel - Radny, Pan Jarosław Dąbrowski
Sołtys - Wsi Wesoła oraz Pan Lesław
Domaradzki - Prezes Jednostki OSP
w Wesołej.
Jednak najważniejszymi gośćmi
były pary obchodzące jubileusz pożycia
małżeńskiego:
• Państwo Aleksandra i Michał Baranowie z Hłudna,
• Państwo Czesława i Jan Gierulowie z Nozdrzca,
• Państwo Adelajda i Czesław Jaremowie z Hłudna,

•

Państwo Wiesława i Mieczysław
Obłój z Izdebek,
• Państwo Janina i Tadeusz Pyrczowie z Siedlisk,
• Państwo Maria i Zdzisław Potoczni
z Wesołej,
• Państwo Teresa i Mieczysław Pęcherkowie z Wesołej,
• Państwo Janina i Józef Sowa
z Wesołej,
• Państwo Janina i Stanisław
Szpiech z Hłudna,
• Państwo Bronisława i Eugeniusz
Serafinowie z Nozdrzca,
• Państwo Monika i Jan Starzakowie z Nozdrzca,
• Państwo Anna i Mieczysław Worek z Wesołej,
• Państwo Stanisława i Józef Smaroń z Wesołej,
• Państwo Irena i Zygmunt Naleśnikowie z Izdebek,
• Państwo Anna i Eugeniusz Tomoń
z Wesołej,
• Państwo Katarzyna i Stanisław
Winiarscy z Wesołej,
• Państwo Jadwiga i Wacław Golis
z Wesołej,
• Państwo Anna i Piotr Gładyszowie
z Hłudna.
Spotkanie odbyło się w niezwykle
ciepłej atmosferze. Były gratulacje,
kwiaty, pamiątkowe zdjęcia, życzenia
oraz tradycyjna lampka szampana.
Część artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej z Wesołej. Po
wspólnym obiedzie wspomnienia
uprzyjemniała kapela ludowa „Warzanie”.

BUDOWA TRZECIEGO
„ORLIKA” W GMINIE
NOZDRZEC

W dniu 29 września 2011 r. zakończono budowę trzeciego „Orlika”w naszej Gminie (prace budowlane
rozpoczęto 25 lipca br.). Boiska wybudowano przy Szkole Podstawowej
w Siedliskach w ramach programu
„Moje boisko - Orlik 2012”. Wartość
inwestycji ogółem wynosi 1.221.000,0
zł. Na realizację tego zadania Gmina
otrzymała dotację w kwocie 500 tys. zł,
od Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Pozostałą kwotę na inwestycje zabezpieczył samorząd Gminy.
Część prac wykonano systemem
gospodarczym przez skazanych osadzonych w Zakładzie Karnym w Uhercach
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Mineralnych. Roboty ziemne wykonał
P.P.H.U. Skrijka Piotr. Oświetlenie
oraz nawierzchnię z trawy sztucznej
na boisku do piłki nożnej jak i nawierzchnię poliuretanową na boisku
do piłki siatkowej i koszykowej wykonało przedsiębiorstwo „MIKROTEL”
z Rzeszowa.
Pełna relacja z przebiegu budowy, opinie i ciekawostki dotyczące
Orlików w Gminie Nozdrzec w następnym numerze Dynowinki

Folklorystyczny
Piknik Rodzinny
w Brzozowie
W niedzielę, 18 września 2011 r.,
w Parku Jordanowskim w Brzozowie
odbył się Folklorystyczny Piknik Rodzinny. Podczas imprezy przeprowadzono konkurs na najsmaczniejszą
potrawę wołową, której organizatorem
był Podkarpacki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale.

DYNOWINKA
kół gospodyń wiejskich.

Gminę Nozdrzec reprezentowały:
Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliskach
oraz Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich
w Izdebkach – Rudawcu, które oferowały wspaniałe ciasta oraz potrawy. Panie
z Siedlisk, pod przewodnictwem Pani
Henryki Fień przygotowały znakomite
gołąbki ziemniaczane z sosem grzybowym, barszczyk, proziaki, macę oraz
pyszne ciasta. Gołąbki podbiły serce
i podniebienie organizatorów, za co
otrzymały one nagrodę specjalną Radia
Rzeszów. Panie z SKW w Rudawcu do
konkursu przygotowały karkówkę z kapustą zasmażaną. Uczestnicy pikniku
zachwycali się również wspaniałymi
ciastami – na które przepisy zdradzała
przewodnicząca Pani Danuta Czaja.
   Na scenie zaprezentował się kabaret „Promile radości” pod kierownictwem pana Wojciecha Tarnawskiego.
Wspaniała gra młodych aktorów i zabawne dialogi śmieszyły zebranych
do łez.

Do konkursu zgłosiło się 8 kół ze:
Starej Wsi, Przysietnicy, Grabownicy,
Hłudna, Wesołej, Baryczy, Dydni oraz
Haczowa. Najlepszą potrawą wołową
niedzielnego pikniku okazał się gulasz
wołowy przygotowany przez KGW
z Hłudna.
Gospodyniom serdecznie gratulujemy!!

„Piknik samorządowy
z Radiem Rzeszów”
w Brzozowie
W dniu 11 września 2011 roku na
stadionie MOSiR – u w Brzozowie odbył się „Piknik samorządowy z Radiem
Rzeszów”, którego organizatorami były
samorządy stowarzyszone w Lokalnej
Grupie Działania „Ziemia Brzozowska”.
Całość rozpoczęła się o godz. 14.00.
Uczestnicy obejrzeli prezentacje poszczególnych gmin z naszego powiatu.
Równolegle z występami na scenie
odbywał się konkurs na najlepszą potrawę powiatu. W szranki stanęło 12

„Że tu był Raj
widać w maju
gdy w sadzie kwitną
rajskie jabłonie
i runo owiec
płynie w górę
na głos dzwonu
I złoto łąk
wysokiej próby
świeci nad Sanem”
J. Szelc
Kolejna literacka podróż po Gminie
Nozdrzec będzie swoistą hydro-wycieczką. Wielokrotnie już pisałem, że
w piękno krajobrazu w bajeczny sposób
komponuje się rzeka San. Zobaczmy,
jaki jest jej wpływ na krajobraz gminy,
poznajmy walory tej jednej z najczystszych rzek w naszym kraju.
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Przepływający przez Gminę Nozdrzec San zaliczany jest do największych i najbardziej zasobnych w wodę
rzek karpackich. Jest główną rzeką
Bieszczad oraz Pogórza Dynowskiego
i Przemyskiego oraz szóstą pod względem wielkości w Polsce. Na razie tylko
wspomnę, że dorzecze rzeki cechuje
rzadko spotykane bogactwo krajobrazowe, florystyczne i faunistyczne, które
chcemy chociaż w niewielkim zakresie
zobaczyć podczas naszej podróży.

Źródła Sanu znajdują się na Ukrainie, powyżej Przełęczy Uzockiej. Rzeka ma długość 443 km i zbiera wody
z obszaru 16861 km².
Przygotowując się do wyprawy
przeczytałem, że w średniowieczu
San był elementem szlaku wodnego
prowadzącego z Morza Bałtyckiego,
Wisłą i Dniestrem do Morza Czarnego,
a w czasach późniejszych ważną drogą
spławu drewna i soli, stąd obecne próby
wskrzeszania tych tradycji.
Nazwa rzeki ma etymologię prawdopodobnie praindoeuropejską, w znaczeniu „wartki, bystry strumień”. W języku Gallów San znaczyło „rzeka”.
Jest sobotnie popołudnie. Zaopatrzeni w aparat fotograficzny mamy
w planie zobaczyć San w Nozdrzcu,
Siedliskach oraz Warze. Tym razem
pojedziemy rowerem. Świeci słońce,
wieje przyjemny wiaterek, a w nozdrzeckim Domu Strażaka, spod którego
wyjeżdżamy, słychać rytmy weselnej
kapeli. Ruszamy w stronę pierwszej
atrakcji turystycznej będącej przede
wszystkim pomostem łączącym wsie
gminy położone po dwóch stronach
rzeki, czyli przeprawy promowej.
Naszym pierwszym celem jest
dotarcie do przeprawy promowej,
uruchomionej pod koniec lat 80. XX
wieku. Od momentu powstania promu
rzecznego mieszkańcy Siedlisk, Huty
Poręby oraz Wołodzi mają ułatwiony
dostęp do Nozdrzca, i co warte pod-
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kreślenia przewóz ten jest nieodpłatny
z racji tego, że właścicielem promu jest
Urząd Gminy. Prom posiada nośność
około 9 ton.
Oczywiście jego funkcjonowanie
uzależnione jest od warunków atmosferycznych, ale zdarza się, że w razie zbyt
wysokiej wody lub zbyt silnego prądu,
gdy pozwalają na to warunki, to jeden
z trzech zatrudnionych panów przewoźników chętnie przewiezie łódką,
która jest w wyposażeniu promu.

Po chwili siedzimy już na ławeczkach i przyglądamy się spokojnemu
dziś nurtowi rzeki. W oddali widać
turystów i miejscowych zwolenników wypoczynku nad wodą, których
zresztą nad Sanem nigdy nie brakuje.
Przez całe wakacje ludzie chętnie
zażywają kąpieli, ciesząc się słońcem.
Nad Sanem wybudowane są domki
letniskowe, do których przyjeżdżają
turyści z całego kraju, korzystając
z tego, co gmina ma do zaoferowania,
a jak wiemy jest tego dużo. Jeden
z uczestników wycieczki - Dominik,
wypatruje ryb, których w Sanie nie
brakuje. San zawsze uważany był za
bardzo atrakcyjne łowisko, w rzece żyje
bowiem około trzydziestu gatunków
ryb. Podstawowe to: boleń, brzana, certa, głowacica, kleń, lipień, okoń, płoć,
pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, sandacz, szczupak, świnka. Sporadycznie
występują: karaś, karp, leszcz, miętus,
pstrąg źródlany, sum, węgorz. Nie
można też zapominać o drobnicy, której
przedstawicielami są: babka, jazgarz,
jelec, kiełb, piekielnica, piskorz, strzebla potokowa, śliż, ukleja. Największe
jest pogłowie lipienia, którym San zaczęto intensywnie zarybiać pod koniec
lat sześćdziesiątych XX wieku.
Wspomniałem już na początku, że
San uważany jest za jedną z najczystszych rzek w Polsce. Gmina Nozdrzec
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już od kilku lat jest orędownikiem
wspierania tego stanu i opowiada
się za ochroną wód Sanu oraz rzek
będących jego dorzeczami. Przejawia
się to przede wszystkim w aktywnych
pracach w Programie „Błękitny San”
realizowanego w ramach Związku
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Program ten jest związany
z budową i modernizacją kolektorów
sanitarnych, różnego typu oczyszczalni
ścieków oraz budową zakładów utylizacji stałych odpadów komunalnych
z pełnymi liniami technologicznymi do
odzysku surowców wtórnych.
Program ma charakter transgraniczny i decyzją Zgromadzenia Związku w dniu 2 września 2003 r. stał się
programem otwartym dla wszystkich
samorządów, organizacji, związków
i stowarzyszeń działających wzdłuż
rzeki San oraz strony ukraińskiej.
Jedziemy teraz przez Siedliska.
Mijamy niedawno wybudowany kościół
parafialny, oglądamy przydomowe
ogródki. Można powiedzieć, że jedziemy pod prąd rzeki – naszej dzisiejszej
bohaterki. Od razu na myśl przychodzi
wiersz napisany przez miejscową poetkę Agatę Misiewicz:
Jedni piękno widzą w górach,
inni marzą o Mazurach,
Cisną się na morskich plażach
- ciągle marząc o wojażach...
Ja mam swoje własne miejsce,
nieodległe - lecz piękniejsze.
I dziękuję swemu Panu,
że stworzył dolinę Sanu.
Cóż, że gmina niebogata?
nie ma cech wielkiego świata...
Mamy tu rzecz wartościową:
czystą wodę, żywność zdrową.
U nas gruba ryba w Sanie,
przy drodze gniazda bocianie,
W lasach grzyby i jagody,
piękne sady i ogrody...
San o zmierzchu mgła okrywa,
w wodzie brodzi czapla siwa
Prom w krajobraz nam się wpina...
Czy to nie jest piękna gmina?
Jadąc przez Siedliska w kierunku
Huty Poręby rozmawaimy o faunie
jaką spotkać można nad Sanem w okolicach, w których się znajdujemy. Ola,
miłośniczka fauny górskiej opowiada,
że będąc dłużej nad Sanem można zaobserwować rzadkie w Polsce siedliska
bobrów, borsuka, orlika krzykliwego,
bociana białego i czarnego, kruka
oraz kumaka. Istniejące warunki geograficzno – przyrodnicze i klimatyczne
sprzyjają zachowaniu populacji licznych zwierząt, ptaków i owadów oraz
wspomnianych już wcześniej ryb.
Nie mamy szczęścia ich spotkać, ale

na pewno następnym razem się uda.
Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg
prowadzących do Huty Poręby i Wołodzi, skręcamy jednak w stronę miejscowej żwirowni, a z tamtąd wprost do
kładki łączącej Siedliska z Warą.

Cztery metalowe słupy i cztery liny
stalowe rozpięte między nimi przez
San to główny szkielet konstrukcji.
Pomost jezdny wykonany jest z grubych desek. Kładka służy przeprawie
pieszej oraz pojazdom jednośladowym.
Całkowita długość kładki to 174,60 m,
a płytę pomostu wykonano z drewna.
Widoki są przepiękne, w oddali widać
wędkarzy, a promienie zachodzącego
słońca opatulają nozdrzeckie pagórki.
Zadowoleni przejeżdżamy przez
kładkę i udajemy się do głównej drogi
prowadzącej do Nozdrzca. Wycieczka
może i krótka, ale warto było zobaczyć
błękitną wstęgę Sanu przecinającą
Gminę Nozdrzec.
Michał Zięzio

Danuta Czaja
Sumienie
Lata mijają a ja wciąż myślę
Czy w moim ciele
mieszka ktoś jeszcze
Bo duszę swoją znam doskonale
Lecz ktoś mi zawsze zadaje pytanie
Kim jesteś żyjąc w obecnym świecie
Czy wszystkich zrozumiesz?
starych i dzieci?
Czy ludzkie drogi godnymi są Ciebie
I czy z szacunkiem
siadasz przy chlebie?
Chciałabym uciec od odpowiedzi
Lub je ominąć – lecz ktoś mnie śledzi
Ktoś dręczy, kusi, prostuje
Do odpowiedzi chwilę szykuje
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Jestem nędznikiem tu zostawionym
Popełniam błędy,
które chcę naprawić
Lecz z kim rozmawiam?
Komu odpowiadam
- Jestem Sumienie
– które ty posiadasz !
Mój przyjacielu z tobą przez życie
Mogę wędrować zupełnie skrycie
Ty odpowiedzi na wszystko mi dajesz
Ty drogowskazem
w ciemności się stajesz
Skąd twoja mądrość?
By mi odpowiadać
Nauki celne w moje serce wkładać
Z tobą rozmowa staje się rozkoszą
Miłością – o którą ludzie tak proszą
Szczęśliwy człowiek,
który cię dostrzeże
I na rozmowę ze sobą zabierze
Co ulży ciału i duszy zmartwionej
Moje sumienie – skarbie nieoceniony
Chcę żyć w przyjaźni
do samego końca
Tyś spowiednikiem – moim obrońcą
I choćby prawda najgorsza była
Zawsze ją wskazuj
– bo w niej jest siła.
Józef Cupak
Między prawdą a kłamstwem
Między prawdą
a kłamstwem są półprawdy szeptane
Brzmią prawdziwie
jak prawda dopieszczone przybrane
Taka duszę oplecie
i umysłem zawładnie
Jeśli ty jej nie badasz
dość wnikliwie dokładnie
A ci którzy ją głoszą
są wredniejsi czasami
Od szulerów krętaczy
ci wiesz że są kłamcami
Choć opinie swe głoszą
sensacyjnie barwione

Wiesz że prawdy szukając
trzeba w inną iść stronę

Józef Cupak
Melancholia, piękno i nadzieja

Lecz się strzeż od szeptaczy
którzy to „prawdę znają”
Lecz nie mówią jej w oczy
a po kątach szeptają
Coś przekręcą dodają
przerywając w pół słowa
Wreszcie wszystko zmiksują
i trucizna gotowa.

I sypnął luty srebrem na ziemię,
błyszczą promienie
w zmrożonym śniegu,
szmaragd zieleni w ukryciu drzemie,
czas jak by chwilę przystaną w biegu.

Józef Cupak
Między niebem a ziemią
Między niebem a ziemią
my jak drzewa wzrastamy
Mamy własne korzenie
swoje miejsce i czas
W cieniu ramion rodziców
wciąż najlepiej się mamy
I tworzymy społeczność
tak zupełnie jak las
My wichrami targani
burza miota w nas gromy
Coraz ktoś tam upadnie
słychać łomot i trzask
I zupełnie jak drzewa
czasem się odradzamy
Lecz to tylko niektórych
los przywraca do łask
Między niebem a ziemią
my jak ptaki wzlatamy
Niosą nas skrzydła marzeń
wicher życia nas gna
Cel się ciągle oddala
czasu mało tak mamy
A los szuler karciany
jak chce z nami tak gra
My w przypływie tęsknoty
do swych gniazd powracamy
Czasem ze stron dalekich
los przygania nas tu
Gdzie młodzieńcze marzenia
w sercach swoich chowamy
Gdzie nas księżyc
i gwiazdy układają do snu

A jeszcze wczoraj pachniało wiosną,
lecz jednak luty wciąż zimę woli,
uciszył w duszy nutę radosną,
zagrał na strunie mej melancholii.
W mroźne poranki tak kocham ciszę,
jaskrawość słońca
gdy ze snu wstanie,
brzozy na wzgórzu to o nich piszę,
przyjazne w piecu ognia trzaskane.
Już za chwil parę wyruszę z domu,
by szukać wiosny która się budzi,
dokąd nie mówię o tym nikomu,
znam takie miejsca z dala od ludzi.

Uwaga Konkurs !!
Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia udziału w konkursie
wiedzy o Gminie Nozdrzec. Wystarczy tylko prawidłowo udzielić
odpowiedzi na pytanie:
„W jakiej miejscowości w Gminie
Nozdrzec został wybudowany trzeci
Orlik?”
Na odpowiedzi czekam do 15 listopada br. pod adresem
e-mail:
spacerkiempogminie@interia.pl
Na pierwszego autora poprawnej
odpowiedzi czeka bardzo atrakcyjna nagroda książkowa.
		

Całość opracował
Michał Zięzio

„Wiadomości ze strażnicy”
W dniu 15 października 2011 roku
na błoniach za pałacem w Nozdrzcu
odbyło się praktyczne szkolenie dla
strażaków z terenu gminy. Uczestniczyło w nim 15 druhów z jednostek
OSP z Izdebek, Rudawca, Nozdrzca, Siedlisk, Wesołej oraz z Rytej
Górki. Egzamin praktyczny przeprowadziła i nadzorowała komisja
z Brzozowskiej Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej.

W tym samym dniu w Brzozowie odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej
Polskiej w Brzozowie. W trakcie zjazdu dokonano wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów
na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego.
Zgodnie z wyborem dokonanym
podczas Zjazdu Gminnego ZOSP RP
w Nozdrzcu, w Zjeździe tym uczestni-

czyli jako przedstawiciele: Prezes ZG
ZOSP RP w Nozdrzcu druh Ryszard
Dudek, Komendant Gminny Andrzej
Bobola oraz Prezes OSP w Nozdrzcu
Tadeusz Skiba, natomiast delegatami na zjazd byli: dh Marek Owsiany, dh Jan Duda i dh Adam Fara.
W Zjeździe uczestniczyli również Wójt
Antoni Gromala oraz Jan Jedynak.
Zjazd ponownie powierzył funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego
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dh Edwardowi Roznebajgier.
Miłym akcentem Zjazdu było wręczenie Medalu honorowego im. Bolesława Chomicza druhowi z jednostki OSP
w Wesołej Mieczysławowi Workowi.
Medal ten nadawany jest za zasługi dla
rozwoju i umacniania Związku OSP RP
oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.
15 października na stanowisko
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP powołany został
st. bryg. mgr inż. Bogdan Kuliga.
W rzeszowskiej komendzie wojewódzkiej PSP odebrał on z rąk gen.
brygadiera Wiesława Leśniakiewicza
- Komendanta Głównego PSP akt

powołania podpisany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera.
Marta Bobola

WARSZAWA JESIENIĄ,
CZYLI OKIEM FOTOREPORTERA
17-18 września 2011 r.

Jesienne spotkanie z Warszawą stało się możliwe dzięki
zaangażowaniu pań – Krystyny Dżułowej, reżyser Teatru
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz pani pilot i
przewodnik, Józefie Ślemp, które nie szczędziły sił, by
uczestnicy wyjazdu – aktorzy, rodzina, przyjaciele Teatru
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Lekcja Historii w nowoczesnym wydaniu czyli zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego
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Powązki Wojskowe. Na zdjęciu pomnik poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej

- pozostali na długo pod wrażeniem naszej pięknej stolicy.
Wspaniała aura, doskonałe humory grupy wycieczkowej,
a nade wszystko niewyczerpywalna energia i radość życia
Pani Przewodnik sprawiły, że taki weekend w Warszawie
chciałoby się powtórzyć.
Uczestnicy wyjazdu oczekujący na nowe propozycje
fot. Piotr Głuszko i Zuzanna Nosal
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Początek wieczornego spaceru. Zbiórka przy Archikatedrze św. Jana, w pobliżu miejsca
zakwaterowania.
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Stare Miasto nocą
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Chwila zadumy przy Grobie Nieznanego Żołnierza
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Wiszące Ogrody – pomysłowe rozwiązanie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Skąpane słońcem Stare Miasto
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Chwila dla melomanów – koncert szopenowski w Łazienkach Królewskich

Spacer po Wilanowie pożegnaniem z Warszawą

Do trzech razy sztuka
Historia przystąpienia naszej szkoły, czyli Zespołu Szkół Nr 3 w Łubnie,
do programu Comenius- Uczenie się
przez całe życie jest dowodem na to,
że przysłowia są mądrością narodu
i nigdy nie wolno tracić nadziei.
Przez trzy kolejne lata składaliśmy
aplikację do przystąpienia do wyżej
wymienionego programu, ale pomimo
uzyskania dużej ilości punktów, nie
otrzymywaliśmy dofinansowania.
Po dwóch próbach słowacki
partner zrezygnował ze współpracy ( widocznie na Słowacji
są inne przysłowia), ale na
szczęście szybko udało się
znaleźć następną szkołę chętną do współpracy. Trud i upór
został w tym roku nagrodzony.
Otrzymaliśmy 15 000 Euro
na sfinansowanie prac nad
projektem: Folklor jest zawsze
modny.
W trakcie jego realizacji
uczniowie poprzez poznanie tańca,
śpiewu, kulinariów i zwyczajów bożonarodzeniowych zdobędą wiedzę na
temat kultury i tradycji własnego regionu oraz regionu partnera. Głównym
celem naszych działań będzie prezentacja naszych tradycji przy wykorzy-

staniu współczesnej technologii.
Zaangażowani w projekt uczniowie pogłębią znajomość języków
obcych (m.in. podczas kursu języka
słowackiego), obsługi komputera, jak
również umiejętności pracy zespołowej. Uczniowie będą mieli możliwość
zaprezentowania swoich umiejętności
i zdolności, co zwiększy poziom ich samooceny i zmotywuje do dalszej nauki
i rozwijania talentu.

Bardzo ważny będzie bezpośredni
kontakt z młodzieżą z zagranicy, a pobyt u ich rodziny pozwoli poznać codzienne życie i odnaleźć to, co wspólne
i nauczyć się akceptować to, co różni.
Zaplanowana jest 10-dniowa wymiana
uczniów, która odbędzie się w maju

2012 i 2013 roku.
Pomagający w pracach nad projektem nauczyciele udoskonalą swój
warsztat zawodowy, co w efekcie podniesie jakość pracy szkoły. Będą mogli
również wymieniać swe doświadczenia
zawodowe z nauczycielami z innego
kraju europejskiego.
Produkty końcowe, które mamy
nadzieję wypracować (książka kucharska, kalendarz z wykonanymi przez
uczniów ilustracjami, multimedialne prezentacje) ułatwią
promocję szkoły w środowisku.
Osobą zaangażowaną w przebieg projektu jest Sołtys wsi
Łubno, który przyczyni się
do promocji działań projektu
wśród społeczności lokalnej.
Ze względu na fakt, iż produktem końcowym projektu
będzie książka kucharska nawiązaliśmy współpracę z Kołem
Gospodyń Wiejskich w Łubnie
i w Stropkovie. Panie z KGW będą służyły pomocą przy zbieraniu tradycyjnych przepisów przez uczniów, a podczas wizyty szkoły partnerskiej będą
nadzorować przyrządzanie potraw.
W współpracy z “ Podduklianske’ osrelove’ sbudisko” w Svidniku, zapraszani
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będą rzemieślnicy np. garncarze, stolarze, koronczarki. Spotkania odbedą
się zarówno w budynku szkoły w Bukovce, jak i w skansenie w Svidniku.
W realizację prjektu zaangażowani
będą nie tylko uczniowie i nauczyciele,
ale także wielu ochotników np. rodzice,
dziadkowie, mieszkańcy poszczególnych wiosek, znawcy tańca i muzyki
ludowej.
Mamy nadzieję, że pracy nad realizacją projektu przyniesie wszystkim
wiele niezapomnianych wrażeń.
					
Diana Wasylowska-Kilon
Monika Zielińska

Robocze spotkanie z nauczycielami ze szkoły w Bukovce

Wspomnienia z współpracy ze szkołą
w BUKOVCU
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Wspomnienia z współpracy ze szkołą w Bukovcu
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Bajeczna klasa
W Zespole Szkół nr 1 w Harciez inicjatywy rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola- wykonany
został remont klasy przeznaczonej dla
najmłodszej społeczności szkolnej.
Prace remontowe obejmowały
usuwanie kilkunastu warstw starej
farby, gruntowanie tynku, dwukrotne
gipsowanie. W zakresie wykonanych
robót znalazły się także: uzupełnianie
płyt gipsowych na lamperiach oraz
wymiana drzwi.
Ściany w pomieszczeniu zostały
pomalowane farbami o żywym żółtym
i brzoskwiniowym kolorze. O dodatkowy koloryt pomieszczenia zadbały
mamy przedszkolaków, ozdabiając
ściany rysunkami postaci z bajek.
Z motywami bajkowymi korespondują

znakomicie zakupione nowe firany
o podobnych motywach. Efekt
świeżości dopełniła gruntownie
wyprana wykładzina podłogowa.
Na wymianę czekają
jeszcze szafki i meble, a te
działania warunkuje pozyskanie nowych funduszy.
(mile widziani są naturalnie sponsorzy).
Zakup materiałów niezbędnych
do przeprowadzenia dotychczasowych
prac był możliwy dzięki ofiarności
p. Agnieszki Domin, reprezentującej
firmę „Domin”.
Dodać należy, że wszelkie prace
zajęły ponad tydzień, wykonane zostały

głównie w godzinach popołudniowych
i całkowicie społecznie.
Tego typu akcje pozwalają wierzyć,
że są nie giną inicjatywy, które wypełniają pewną lukę systemową i zmieniają zarazem świat na lepszy,
Tekst, fot: Ewa Hadam
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Rozlewnia wód mineralnych „Rzeszowianka’’ oferuje naturalną wodę mineralną
gazowaną, lekko gazowaną i niegazowaną oraz napoje gazowane o różnych smakach w opakowaniach:
* 0,33l butelka szklana
* 0,5l, 1,5l ,5l -butelka pet
Biuro Sprzedaży Borek Stary 333
tel. 17 22-98-089 lub 17 22-98-090
e-mail: sprzedaz@rzeszowianka.pl

RZESZOWIANKA - TWOJA DO DOMU!!!
Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych i firmy
Dostawa w-24/h.
W spódnicy kwitną róże,
bławatki i paprocie ?
oczy, jak modre szkiełka,
a włos skąpany w złocie.
Pierś jak gliniany dwojak
brwi czarne jak sadza. ?
Zmęczony kat Październik
ścieżynę jej zagradza.

O kacie październiku
Pawlikowska-Jasnorzewska
Ucięte złote ręce
lecą z wysokich klonów
spadają przez mgłę białą
w szarzyznę dróg, zagonów...
Czerwony kat Październik
idzie przez las przez łąki,
przez pola i przez ściernik,
i wszystko co jest życiem,
jasnością, barwą, wonią,
dojrzawszy, niszczy krwawą
katowską swoją dłonią.
-Idzie i wnet spotyka
starego robotnika,
który tak z trwogą rzecze
do złego Października:
O kacie Październiku
patrz: kości me ułomne,
młodość mą, włosy, rozum
straciłem - gdzie? nie pomnę.
Trzęsie się we mnie serce
i chorób mam bez liku pozwól mi przejść spokojnie,
mój kacie Październiku!
Ucięte złote dłonie
kładą się w krąg na drodze...
Podumał kat Październik,
ustąpił się niebodze.
Wtem znów nadchodzi z dala
babusia stara, słaba,

rozpłaszcza się pod koszem
jak pod kamieniem żaba,
i mówi: Panie kacie,
pozwól mi przejść bez krzyku,
na sprzedaż niosę jaja
i gęsi dwie w koszyku,spódnica stara, bura,
kaftanik na mnie siwy,
puszczaj dobrodzieju
przecieżeś mi nie krzywy!

- O Panie Październiku
nie zachodź ty mi drogipóźno już, nów na niebie
białe wystawia rogi.
Puść że mnie, panie kacie,
śpieszno mi do kochanka.-

Ucięte złote dłonie
kładą się w krąg na drodze...
Podumał kat Październik,
ustąpił się niebodze.

- Hej! Kiedy mi zapachniał
goździk i macierzanka!
- Puszczaj-że, panie kacie
pięknie ci podziękuję...
Hej! kiedy gdzieś zakwitły
piwonie i leluje!Hej! kiedy krasa twoja
za bardzo mi różowa...
- O panie Październiku ?
słońce się w chatach chowa,
a mnie tu na złej drodze
godziny lecą płone...
- Hej! kiedy mi twe serce,
twe serce za czerwone!

Patrzy? aż tu znów idzie
dziewucha nad dziewuchy:
spódnica jak ambona,
warkocze jak łańcuchy.

Toczą się złote ręce,
trzęsie się brzoza łysa,
Październik ujął dziewkę
i krasę z niej wysysa.
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NOWE ZADANIA

ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Miesiąc październik ma 31 dni, jest dziesiątym
z kolei miesiącem w roku. Jego nazwa pochodzi od
słowa paździerze (odpadki uzyskane w procesie produkcji włókien lnu lub konopi).
W październiku (w ostatnią sobotę) wypada zmiana czasu z letniego na zimowy.

Krzyżówka przerywnikowa:
KROPKA NAD I

Październikowe święta to:
1.10. - Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu,
5.10. - Światowy Dzień Nauczyciela,
14.10. - Dzień Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela w Polsce),
31.10. - Halloween.
W październiku urodzili się: prezydent USA Jimmy Carter (1924), indyjski
filozof Mahatma Gandhi (1869), twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Jerzy Owsiak (1953), prezydent Rosji Władimir Putin (1952), polski pisarz Stefan
Żeromski (1864), autor wierszy dla dzieci Władysław Bełza (1847), fundator Nagrody Nobla Alfred Nobel (1833), malarz Pablo Picasso (1881), odkrywca James
Cook (1728), twórca firmy Microsoft Bill Gates (1955).

Szyfrogram:
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
Krzyżówka magiczna:
1) NIOSKA, 2) SKAND,
3) OKUCIA, 4) SACHEM,
5) KNIEJE, 5) ADAMEK
Jolka na planie kwadratu:
KOPERTA

Na październikowe, już zdecydowanie jesienne wieczory pan Bogdan Witek
przygotował dla Państwa Krzyżówkę panoramiczną i Krzyżówkę czterokierunkową.
W Zagadkach logicznych – mam zaś dla Państwa jesienną niespodziankę! Dwa „podkarpackie” alfametyki (wraz z wytłumaczeniem, co to takiego;-) autorstwa Pana Andrzeja Bartza
(którego przy okazji Państwu przedstawiam).
Zapraszam do październikowego łamania głowy!
Renata Jurasińska

ZAGADKI LOGICZNE
KRYPTARYTM (gr. kryptós = ukryty; arythmos =
liczba) zadanie szaradziarskie w postaci działania arytmetycznego, w którym cyfry zastąpiono literami. Zadaniem
rozwiązującego jest odtworzenia owego działania. Takim
samym literom powinny odpowiadać takie same cyfry,
a różnym literom – różne cyfry. Żadna z liczb wielocyfrowych
nie może zaczynać się zerem. Po zastąpieniu liter cyframi
powinno otrzymać się poprawne działanie. Zadanie musi
mieć dokładnie jedno rozwiązanie. Rolę liter mogą spełniać
również inne symbole: figury szachowe, symbole kolorów
karcianych itp.
Łamigłówki podobne do kryptarytmów znane były już
w starożytnych Chinach (jako arytmetyka liter” lub „arytmetyka słów”) i średniowiecznych Indiach (zadania polegające na odtwarzaniu działań, w których wszystkie cyfry lub
większość z nich zastąpiono gwiazdkami lub iksami).
W czasach nowożytnych pierwsze kryptarytmy zamieścił
w 1924 roku w Strand Magazine (miesięcznik beletrystyczny, który ukazywał się w Wielkiej Brytanii w latach
1890-1950. W Strand Magazine publikowali swe powieści
i opowiadania m.in. Arthur Conan Doyle, Agatha Christie,
Graham Greene, Rudyard Kipling, Georges Simenon, Lewis
Carrol, Edgar Wallace) HENRY ERNEST DUDENEY.
Określił je mianem „arytmetyki werbalnej” (słownej) („verbal arithmetic”).

W roku 1931 w wydawanym w Belgii francuskojęzycznym miesięczniku Sphinx (poświęconym w całości matematyce rekreacyjnej) MAURICE VATRIQUANT wprowadził
po raz pierwszy termin „crypt-arithmetic” (stąd nazwy
„kryptarytm” i „kryptarytmetyka”).
ALFAMETYK – kryptarytm, w którym cyfry zaszyfrowane są literami tworzącymi wyrazy powiązane znaczeniowo bądź też słowa składające się w sensowne frazy lub
zdania. Termin ten („alphametic”) wprowadził w 1955
roku w kanadyjskim czasopiśmie Globe And Mail J.A.H.
HUNTER.
Za najstarszy alfametyk uznawany jest (najpopularniejszy i najczęściej cytowany kryptarytm na świecie)

(ang. „przyślij więcej pieniędzy”)
Rozwiązanie: 9567 + 1085 = 10652

autorstwa H.E.Dudeney’a, który ukazał się w dziale łamigłówkowym brytyjskiego miesięcznika Strand Magazine
w roku 1924.
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Pora przedstawić Państwu specjalnego gościa październikowej ROZRYWKI!
Pan Andrzej Bartz - ukończył Sekcję Metod Numerycznych i Maszyn Matematycznych na Wydziale Matematyki
i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1969-87
był pracownikiem Politechniki Warszawskiej (jako starszy
asystent i potem główny specjalista ds. zastosowań matematyki). Od roku 1987 mieszka w Niemczech (do niedawna
w Erlangen), pracuje jako informatyk w Herzogenaurach
w siedzibie głównej koncernu Schaeffler Technologies
GmbH&Co. KG. Czołowy popularyzator matematyki rozrywkowej, wybitny autor kryptarytmów i alfametyków
(w ponad 20 językach). Jako jedyny na świecie tworzy
wielojęzyczne układy alfametyków. Ułożył też najdłuższy
możliwy alfametyk zapisany cyframi rzymskimi. Debiutował
w 1957 r. Przygodzie (jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej), potem w Rozrywce (już jako licealista ) w 1962 roku.
Studia i pierwsze lata pracy wyłączyły Go z szaradziarstwa.

Powrócił dopiero w roku 1980. Prócz Rozrywki, Rewii Rozrywki i Szaradzisty współpracował też z Sam Na Sam. Na
początku lat 80-tych nawiązał współpracę z nowojorskim
pismem matematycznym Journal of Recreational Mathematics. Pierwsze Jego publikacje w JRM miały miejsce w latach
1983-1984. Układanie rekordowych alfametyków pozwoliło
Mu połączyć trzy pasje: matematykę, informatykę i szaradziarstwo. Za języki „przyjazne” autorom alfametyków
uważa np. angielski i włoski, zaś polski i niemiecki – jako
raczej „niezbyt przyjazne”…
Współpracowałam z Panem Andrzejem Bartzem przy
pisaniu artykułów poświęconych matematyce rekreacyjnej do sierpniowego numeru DELTY (zainteresowanych
odsyłam do strony http://www.deltami.edu.pl/delta/archiwum/2011/08/ ).
Specjalnie dla Czytelników „Dynowinki” pan Andrzej
Bartz ułożył dwa alfametyki „podkarpackie”. Mam nadzieję,
że znajdą się chętni do zmierzenia się z nimi! Zachęcam
gorąco w imieniu swoim i Autora!
Renata Jurasińska

DYNÓW + SANOK = KROSNO
LESKO + KROSNO = MIELEC

Krzyżówka czterokierunkowa
Litery z pól oznaczonych kropką, odczytane rzędami, utworzą rozwiązanie.
1.
2.
3.
4.
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Określenia wyrazów (kolejność w obrębie grupy przypadkowa):
trunek rodem z Japonii * mniej niż ukochana * krótkie majtki.
zdrowa A, B lub C w pożywieniu * do pary z opierunkiem * odbywa się na hipodromie i welodromie.
niewidzialna, spełniała kiedyś dobre uczynki * unikat * bywa w ciemno.
ozdoby mankietów koszuli * powszechny dokonywany przez rachmistrzów * buduje łodzie.
Bogdan Witek
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Krzyżówka panoramiczna
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych utworzą
rozwiązanie - przysłowie dotyczące jednego z jesiennych
solenizantów.
Bogdan Witek
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