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Wielkanoc
–
czas
się
wyciszyć, odłożyć
na bok zwykłe
sprawy i zagłębić
w sacrum.
Niechby owocem tych
niezwykłych dni stało się
odnalezienie
zagubionego
sensu życia, otwarcie na świat
i ludzi a może zrozumienie
samego siebie i własnych potrzeb.
Niechby się stał cud wielkanocny
i przestało nam brakować czasu na to,
żeby BYĆ. Umieć korzystać z danego nam
czasu i czerpać satysfakcję ze zwykłych rzeczy.
Wszak siedzibą sacrum może stać się wszystko,
nawet zwyczajne przedmioty, miejsca czy osoby.
To my decydujemy o tym czy otrzymają tę właściwość, czy
ją utracą.
Wielkanoc ze swej natury jest sferą świętości, ale… Ale tylko wtedy
gdy damy sobie czas na jej spokojne rozważenie, i pozwolimy zagościć w nas
dobrym uczuciom.
		
Szczęśliwej Wielkanocy
			
życzy
redaktor kwietniowego wydania Ewa Czyżowska
Majowy numer „Dynowinki” redagować będą Państwo Anna i Jarosław Molowie.

Wszystkim członkom
i sympatykom Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju
Regionu Dynowskiego,
czytelnikom „Dynowinki”,
mieszkańcom i gościom naszego
miasteczka składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych.
Świąt pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego wiośnianego nastroju, serdecznych
spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.
Świąt, które natchną Was optymizmem i pozwolą uwierzyć w lepsze jutro.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną w marcowym numerze „Dynowinki”
chciałbym przedstawić Państwu bieżące sprawy, jakie prowadzone są przez
nasze Miasto.
Remont budynku OSP w Dynowie Przedmieściu
Tak, jak informowałem Państwa
w marcowym numerze „Dynowinki”
w dniu 22 marca br. roku Gmina
Miejska Dynów podpisała umowę o roboty budowlane związane z remontem
budynku OSP w Dynowie Przedmieściu. Wykonawcą w/w robót została
Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI” z siedzibą w Rzeszowie, która
wyłoniona została w drodze przetargu
nieograniczonego ogłoszonego w lutym
br. Wykonawca będzie miał za zadanie
przeprowadzenie robót budowlanych
polegających na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynku OSP
w Dynowie Przedmieściu. Są to przede
wszystkim prace związane z:
• rozbudową budynku (garaże),
przebudową, nadbudową budynku OSP w Dynowie Przedmieściu
obejmującą roboty rozbiórkowe,
budowlane, branży sanitarnej
i branży elektrycznej,
• remontem sali ćwiczeń, obejmującym remont dachu i wykonanie
instalacji odgromowej, remont tynków wewnętrznych i wykończenie
ścian oraz wykonanie instalacji
wewnętrznych,
• budową kuchni z zapleczem.
Ponadto prowadzone będą prace
związane z wykonaniem wjazdów do
garaży. Powyższe roboty przeprowadzone zostaną w ramach projektu pn.
„Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa
budynku OSP w Dynowie Przedmieściu i wyposażenie jednostek OSP
w Dynowie Przedmieściu i OSP w Dynowie (ul. Szkolna)”, współfinansowanego w 85 % ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Koszt całkowity w/w robót budowlanych to kwota ponad 928 900,00 zł
brutto, w tym kwota ponad 756 500,00
zł brutto stanowi koszt kwalifikowany
projektu, który zostanie w 85% zrefun-
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dowany ze środków EFRR.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych związanych z remontem budynku OSP
w Dynowie Przedmieściu to sierpień
2011 r.
Projekt pn.: „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku
i przyległych ulic, parku przydw o r s k i e g o o r a z r e m o n t i n frastruktury komunikacyjnej
w obrębie Obszaru I”
W styczniowym numerze „Dynowinki” informowałem Państwa o projekcie
związanym z rewitalizacją centralnej
części naszego miasta, który został złożony do siedziby Urzędu Marszałkowskiego w dniu 18 listopada ubiegłego
roku przez Gminę Miejską Dynów wraz
z Fundacją Pomocy Młodzieży im. Jana
Pawła II „WZRASTANIE”.
W tym numerze „Dynowinki” chcę
wszystkich Państwa poinformować, iż
niniejszy partnerski projekt przeszedł
pozytywnie ocenę formalną. Ocena
formalna wniosku miała na celu
weryfikację kwalifikowalności projektu będącego przedmiotem wniosku
o dofinansowanie, w tym pod względem
gotowości organizacyjno – instytucjonalnej projektu do jego realizacji.
W związku z tym, iż wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa
wizerunku miasta Dynów poprzez
rewitalizację Rynku i przyległych ulic,
parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie
Obszaru I” został pozytywnie oceniony
na etapie oceny formalnej, podlegać
będzie ocenie merytoryczno – technicznej. Oceny merytoryczno – technicznej
dokonuje się na podstawie kryteriów
dopuszczających i jakościowych.
Każdy wniosek dopuszczony do
oceny merytoryczno – technicznej musi
uzyskać pozytywną ocenę na podstawie
kryteriów dopuszczających. Niespełnienie co najmniej jednego z tych kryteriów skutkować będzie odrzuceniem
wniosku. Dopiero w przypadku spełnienia w/w kryteriów wniosek poddany
zostanie ocenie na podstawie kryteriów
jakościowych, które decydować będą
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o miejscu projektu na liście rankingowej. Po pozytywnym przejściu oceny
merytoryczno - technicznej wniosek
o dofinansowanie poddany zostanie
ostatniemu etapowi oceny, jakim jest
decyzja Zarządu Województwa o przyznaniu dofinansowania podejmowana
w drodze uchwały (ocena strategiczna). Zarząd, podejmując decyzję może
dokonać zmian na liście rankingowej
będącej wynikiem oceny jakościowej,
biorąc pod uwagę stopień spełnienia
przez dany projekt kryterium strategicznego, jakim jest zgodność projektu
z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa.
Opisując powyższe oceny chciałem przedstawić Państwu jak długa
i trudna jest droga każdego złożonego
wniosku w celu uzyskania środków
finansowych na jego dofinansowanie.
Ponadto chcę Państwa poinformować, iż zgodnie z informacją Urzędu
Marszałkowskiego przedstawioną na
stronie internetowej www.wrota.
podkarpackie.pl pozytywną ocenę
formalną uzyskało 73 projekty z całego województwa podkarpackiego na
łączną wartość ponad 369 000 000,00
zł, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania to kwota ponad
270 350 000,00 zł. Pula środków przeznaczonych z EFRR na dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych
w wyniku oceny merytoryczno – technicznej to kwota 93 500 000,00 zł.
Przy założeniu, że budżet jednego
projektu może sięgać maksymalnie
8 500 000,00 zł dofinansowania, szanse na uzyskanie dofinansowania ma
11 najlepiej ocenionych projektów.
Projekt Gminy Miejskiej Dynów
związany z rewitalizacją rynku i przyległych ulic oraz zakładający stworzenie parku miejskiego, jak wcześniej
wspomniałem, jest na etapie oceny
merytoryczno – technicznej i jak
zauważyliście Państwo jest to najważniejsza ocena, która przesądza
o dofinansowaniu projektu ze środków
Unii Europejskiej.
W trakcie tej oceny projekty złożone
w ramach działania 7.1 Rewitalizacja
miasta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
(w tym nasz projekt) opiniowane będą
pod kątem:
• efektywności kosztowej projektu, mającej na celu uzyskanie jak największego efektu
w postaci zagospodarowanych
obszarów jak najniższym kosztem
środków unijnych;
• danych statystycznych przedstawiających informacje dotyczące
liczby podmiotów gospodarki narodowej, saldo migracji ludności,
liczbę osób na mieszkanie;
• wartości historycznej odnawianych
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obiektów (budynków) umieszczonych w rejestrze zabytków;
• wpływu projektu na poprawę
wydajności energetycznej budynków;
• udogodnień dla użytkowników
oraz ich bezpieczeństwo.
Koszt całkowity projektu Gminy Miejskiej Dynów to kwota
10 000 000,00 PLN, w tym kwota
8 499 269,00 PLN (85%) stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast wkład własny Gminy Miejskiej
Dynów to 1 463 718,35 zł (15%). Z kolei pozostała kwota 37 012,65 zł stanowi wkład własny Fundacji Pomocy
Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w realizację projektu.
Przebudowa drogi gminnej
nr 108031R, bocznej do ul. Grunwaldzkiej w Dynowie (droga obok
stacji paliw prowadząca do Po-

sterunku Energetycznego i firmy
„Woodstyle”)
W dniu 23 marca br. Gmina Miejska Dynów ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane
związane z przebudową drogi gminnej
nr 108031R (bocznej do ul. Grunwaldzkiej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i mający na celu wyłonienie
Wykonawcy wcześniej wspomnianych
robót.
Przedmiotem zamówienia były
roboty budowlane polegające na przebudowie kanalizacji deszczowej na
długości około 200 mb, przebudowie
istniejącego oświetlenia ulicznego,
wykonanie chodnika dla pieszych
na długości około 200 mb, parkingu
przy cmentarzu rzymsko – katolickim
(zatoki parkingowej na długości około
60 mb) oraz wykonaniu nawierzchni
asfaltowej i urządzeń bezpieczeństwa
ruchu (oznakowanie).
W dniu 8 kwietnia br. nastąpiło

otwarcie 2 ofert, które wpłynęły do
siedziby Urzędu w wyniku ogłoszonego
przetargu tj. oferty Rejonu Budowy
Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o. oraz
oferty firmy STRABAG sp. z o.o.
Planowany termin realizacji niniejszej inwestycji to maj – sierpień
2011 r.
Szacunkowy koszt tej inwestycji to
kwota rzędu 700 000,00 zł.
Przebudowa niniejszej drogi przeprowadzona zostanie dzięki uzyskanemu 50% dofinansowaniu ze środków
pochodzących z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
W kolejnym numerze „Dynowinki”
poinformuję Państwa o kolejnych działaniach i inwestycjach, jakie realizowane są na terenie naszego Miasta.
			
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak

„w tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy”

Święta Zmartwychwstania Pańskiego to czas radości, miłości i wiary.
„w tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy”
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej
Nocy
pragniemy złożyć Święta
Państwu
życzenia
pełne
nadziei,
pokoju
Zmartwychwstania
Pańskiego
to czas
radości, miłości
i wiary.i dobra.
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy
Niech szczególna
atmosfera tych dni napełni Państwa
pragniemy złożyć Państwu życzenia pełne nadziei, pokoju i dobra.
Niech szczególna
atmosfera zamierzeń
tych dni napełni Państwa
nowymi siłami
w realizacji
i celów.
nowymi siłami w realizacji zamierzeń i celów.

Przewodniczący Rady Miasta
Miasta Dynów
Przewodniczący Rady Miasta
Burmistrz Burmistrz
Miasta
Dynów
Roman Mryczko
Zygmunt Frańczak
Roman Mryczko
Zygmunt Frańczak

Wielkanoc 2011

ZAMARTWYCHWSTAŁ PAN!   ZMARTWYCHWSTAŁ PAN!  

Niech
nam błogosławi
    na każdy dzień
    naszego życia

Wielkanoc 2011

Niechaj
Zmartwychwstały
Jezus Chrystus
wypełni nasze serca
nadzieją i miłością

Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
ALLELUJA! ALLELUJA! ALLELUJA! ALLELUJA!
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Biuletyn
Informacyjny
Nr 1
21.11.2010 r. – Wybory Samorządowe. W wyniku wyborów otrzymałem
poparcie 1086 głosów na radnego do
Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji
2010/2014 co umożliwiło mi zdobyciemandatu,
29.11.2010 r. – Otrzymałem zaświadczenie Powiatowej Komisji Wyborczej o zdobyciu mandatu radnego
Rady Powiatu rzeszowskiego kadencji
2010/2014,
29.11.2010 r. – Inauguracyjna
sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego
w Rzeszowie,
1.12.2010 r. – Inauguracyjna sesja
Rady Gminy Dynów,
1.12.2010 r. – Inauguracyjna sesja
Rady Miasta Dynów,
6.12.2010 r. – Sesja Rady Miasta
Dynów,
7.12.2010 r. – Posiedzenie Rady
Społecznej ZOZ Nr 2 w Rzeszowie,
15.12.2010 r. – II sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego,
17.12.2010 r. – Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Rzeszowie,
22.12.2010 r. – Spotkanie opłatko-

we w ZST Rzeszów,
28.12.2010 r. – Posiedzenie członków Komisji Spraw Gospodarczych
i Transportu,
29.12.2010 r. – Sesja Rady Gminy
Dynów,
29.12.2010 r. – Sesja Rady Miasta
Dynów,
29.12.2010 r. – III sesja Rady
Powiatu Rzeszowskiego - wystąpienie
podsumowujące rok 2010
31.12.2010 r. – Koncert Sylwestrowy w Filharmonii Podkarpackiej
w Rzeszowie,
8.01.2011 r. – Spotkanie Noworoczne członków PSL w Błażowie,
14.01.2011 r. – Przygotowanie wieści powiatowych do „Dynowinki”,
15.01.2011 r. – Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Ulanica,
16.01.2011 r. – Koncert kolęd i pastorałek w Dynowie,
20.01.2011 r. – Spotkanie Noworoczne Emerytów Dynowskich w Dynowie,
22.01.2011 r. – Spotkanie podsumowujące kampanię samorządową
PSL do Rady Powiatu Rzeszowskiego
z udziałem Wiceministra Skarbu Państwa Jana Burego w Dylągówce,
23.01.2011 r. – Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Łubno,
24.01.2011 r. – Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych
w Rzeszowie w sprawie inwestycji
drogowych na terenie Dynowszczyzny
w 2011 r.,
24.01.2011 r. – Posiedzenie Komisji
Spraw Gospodarczych i Transportu
w Rzeszowie,
25.01.2011 r. – Sesja Rady Powiatu
Rzeszowskiego w Rzeszowie - wystąpienie w sprawie budżetu Powiatu na
rok 2011
27.01.2011 r. – Spotkanie Noworoczne w Urzędzie Miejskim w Dynowie,
29.01.2011 r. – Jubileusz 30-lecia
Dynowskiego Chóru „Akord”,
30.01.2011 r. – Zebranie spra-
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wozdawczo-wyborcze w OSP Dynów
Przedmieście,
05.02.2011 r. – Spotkanie Noworoczne członków PSL Województwa
Podkarpackiego w Filharmoni Podkarpackiej w Rzeszowie,
06.02.2011 r. - Turniej piłkarski
oldbojów o puchar Wicemarszałka
Województwa Podkarpackiego w Dynowie,
09.02.2011 r. - Posiedzenie Zarządu
Powiatowego PSL w Rzeszowie,
12.02.2011 r. - Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Bachórz,
13.02.2011 r. - Zebranie sprawozdawczo- wyborcze OSP Dąbrówka
Starzeńska,
13.02.2011 r. - Zebranie sprawozdawczo- wyborcze OSP Dynów-Bartkówka,
16.02.2011 r. – Posiedzenie Komisji
Spraw Gospodarczych i Transportu
w Rzeszowie,
16.02.2011 r. – Sesja Rady Powiatu
Rzeszowskiego w Rzeszowie,
19.02.2011 r. – Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Harta,
23.02.2011 r. – Sesja Rady Miasta
Dynów,
24.02.2011 r. – Sesja Rady Gminy
Dynów,
27.02.2011 r. – Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Dynów,
08.03.2011 r. – Koncert charytatywny Zespołu Teatralnego „ANTRAKT” w Dynowie,
10.03.2011 r. – Spotkanie z Dyrektorem ZS Nr 2 w Harcie w sprawie
organizacji wiosennego turnieju piłki
siatkowej uczniów Zespołów Szkół
gminy Dynów,
18.03.2011 r. – Sesja Rady Gminy
Dynów,
21.03.2011 r. – Wiosenny turniej
piłki siatkowej o nagrodę Radnego
Powiatu Rzeszowskiego uczniów Zespołów Szkół gminy Dynów w Harcie,
21.03.2011 r. – Posiedzenie Komisji
Spraw Gospodarczych i Transportu
w Rzeszowie.

Centrum Historii Polskich Żydów
Drodzy Przyjaciele, chciałbym
w tym numerze gazety przedstawić
Wam główne cele dla jakich powstało
dynowskie Centrum Historii Polskich
Żydów. Mam nadzieję, że w kolejnych
miesiącach będę mógł opowiedzieć
o naszych działaniach na jego rzecz,
pochwalić się sukcesami i podzielić kłopotami na jakie czasem napotykamy.
Nadrzędnym celem Centrum jest

zachowanie pamięci i ochrona dziedzictwa Żydów sprzed wielu wieków,
sprzed Holokaustu. Pragniemy je
chronić i przekazywać kolejnym pokoleniom.
Jak wszyscy wiemy historia Żydów
w Polsce liczy niemal tysiąc lat. Życie
żydowskie kwitło i rozwijało się przez
ten czas w każdej wsi i mieście. Okres
ten cechował między innymi długi

czas tolerancji religijnej i pokojowej
współegzystencji z innymi wyznaniami
i kulturami. Wiele z tego zostało jednak
zniszczone przez Holokaust.
Dziedzictwo żydowskie w Polsce
jest bardzo bogate, ale niestety nie
posiada odpowiedniej dokumentacji.
Nie przetrwały prawie żadne dokumenty, archiwa, czy wspomnienia
z życia lokalnych społeczności żydow-
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skich. Pozostały jedynie cmentarze
i nieliczne synagogi. Musimy zatem
starać się zachować i usilnie dbać o to,
co pozostało.
Chciałbym przybliżyć to wszystko
pokoleniu obecnemu i pokoleniom
przyszłym, ponieważ cenna i bogata
historia Żydów polskich zasługuje na
to. Częścią naszych starań jest przywrócenie i wzmocnienie działalności
oraz pomoc w rozwoju tych społeczności
żydowskich, które ucierpiały w czasie Holokaustu. Do tej pory nie było
w południowej Polsce jednego, silnego
centrum żydowskiego kierującego się
poczuciem miłości, braterstwa, wspólnoty interesów i przyjaznych kontaktów z nieżydowskimi sąsiadami.
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Nasze dynowskie Centrum Historii Żydów Polskich to coś nowego.
Jesteśmy u progu działalności, lecz
już aktywni w Dynowie i okolicach.
Oferujemy wygodne zakwaterowanie
dla gości pragnących zapoznać się
z historią Żydów polskich, poznawać
Torę, czy studiować Talmud. Mamy
również synagogę (pierwsza po II Wojnie Światowej synagoga w Dynowie)
koszerną kuchnię, mykwę, a ostatnio
zainstalowaliśmy Aron Kodesh (szafę
ołtarzową), w którym mamy zamiar
umieścić ręcznie spisany egzemplarz
Tory (Sefer Torah). Chcielibyśmy też
uruchomić bibliotekę ze świętymi księgami judaizmu,
archiwum histo-

ryczne, muzeum. Zamierzamy organizować i współorganizować wydarzenia
kulturalne, jak np. Pierwsze Spotkanie
Kultur, które odbyło się w sierpniu
2010 roku.
Centrum w Dynowie zajmuje się
też najważniejszymi żydowskimi
tradycjami i uroczystościami, takimi
jak szabat, Bar Mitzvah, wesela, czy
obrzezania.
Centrum Historii Polskich Żydów
w Dynowie powstało jako moja prywatna inicjatywa. Widziałem potrzebę
takiego miejsca w Polsce. Powstało dla
historii Polski, Dynowa i wszystkich ludzi dostrzegających ważność tej kwestii

Ohel w środku
Ohel na zewnątrz

Modlitwa w Ohelu

Mikvah

Pokoje dla uczestników Szabatu
Pokoje dla uczestników Szabatu_.jpg

8

DYNOWINKA

Synagoga - Aron Kodesh

Synagoga

Wesele - tańce

Wesele - uczta

Wesele - zaślubiny

Sala szabatowo-weselna

Zaczątki biblioteki

Sala szabatowo-weselna
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jako części polskiej historii, życia dzisiejszego i stosunków w przyszłości.
Moim marzeniem jest informowanie mieszkańców Dynowa o naszej
działalności. Centrum pragnie zachować i przedstawiać historię judaizmu
szczególnie w mieście Dynowie, ale nie
tylko. Ważny dla nas jest cały obszar
Galicji, lecz nie interesuje nas jedynie
historia Żydów. Chcemy zbierać materiały historyczne dotyczące Żydów
i Polaków, pragniemy by zachowywanie pamiątek przeszłości tego regionu
stało się wspólnym celem wszystkich
pokoleń.
Mam nadzieję, że rozwijające się
muzeum przyciągnie wielu turystów

Zaplecze hotelowe
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w ciągu całego roku przyczyniając
się do dobrobytu miasta, rozwoju gospodarczego i turystycznego. Wkład
w rozwój tego projektu mogą wnieść
wszyscy, zarówno sami mieszkańcy
Dynowa jak i okolic. Mógłby on polegać
np. na podarowaniu muzeum odnalezionych pamiątek historycznych, nawet tych nie dotyczących Żydów. Cenne
jest wszystko, na co czasem można
natrafić gdziekolwiek – w piwnicach,
na strychach, w starych magazynach.
Książki, jakiś szczególny przedmiot,
zdjęcia, dokumenty, obrazy, czy spisywane czasem przez ludzi własne wspomnienia. Także wspomnienia o Holokauście. Z szacunkiem umieścimy te
rzeczy w naszym
muzeum, gdyż
pielęgnowanie pamięci historycznej
i pragnienie jej zachowania wspólne są wszystkim,
nie tylko Żydom.
Wszystkie te rzeczy mogłoby znaleźć godne miejsce
w powstającym
powoli muzeum,
stać się dobrem
wspólnym, każdemu dostępnym, fragmentem
wspólnej historii

ocalonej od zapomnienia. Mogą stać
się pamiątką na zawsze.
Każdy, kto chciałby otrzymać więcej informacji na temat działalności
Centrum w Dynowie, wspomóc je
w jakikolwiek sposób, lub podarować
cokolwiek powstającemu muzeum
może się z nami kontaktować poprzez
adres e-mailowy:
polandjewish@gmail.com
Rabin Pinchas Pamp

V WALNE ZGROMADZENIE
TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ”
						
w Dynowie
23 marca 2011 roku w gościnnej
Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło
się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Towarzystwa

Gimnastycznego „SOKÓŁ’’. Członkowie stowarzyszenia i zaproszeni
goście, w tym Burmistrz i przewodniczący Rady Miasta po rozpoczęciu
obrad i przyjęciu porządku
prac wysłuchali
sprawozdania
Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Prezes stowarzyszenia
Krystyna Dżuła przedstawiła najbardziej
znaczące działania, które
podejmowali
członkowie. Zespół Teatralny

T.G. „SOKÓŁ” przygotował piękny
program artystyczny na obchody 600
rocznicy GRUNWALDU. Odwołanie
się do treści patriotycznych, nawiązanie do historii miasta – aktu poświęcenia pomnika wielkiego króla WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY- zwycięzcy nad
Krzyżakami, pozwoliło na stworzenie
wielkiego plenerowego widowiska,
które bardzo podobało się wszystkim;
zarówno zaproszonym gościom, jak
i mieszkańcom miasta. Bliska współpraca z MOK przyniosła pożądany
efekt i jak to już niejednokrotnie się
potwierdziło, stała się impulsem do
dalszych podobnych działań. Drugi
przykład to IV Dynowska Jesień Teatralna. Smutne listopadowe wieczory
ubarwiają w naszym miasteczku
spektakle teatralne prezentowane
przez różne zaproszone amatorskie
teatry i nasz – miejscowy. W minionej

10

edycji przeglądu gościliśmy grupy
teatralne z Brzozowa, Niska i Tarnogrodu. Nasz Zespół Teatralny pokazał
komedię M. Bałuckiego pt. „Niewolnice z Pipidówki”, którą
obejrzeli też uczniowie
z okolicznych gimnazjów i Zespołu Szkół
Zawodowych. W styczniu 2011 roku sztuka
była grana na scenie
Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie,
a wcześniej oglądała ją
publiczność w Warze.
Tradycyjnie już stowarzyszenie współorganizuje z MOK Konkurs
Recytatorski Poezji Patriotycznej, w tym roku
rozszerzony o popisy
wykonawców pieśni patriotycznych.
Programem „Spotkanie z Jezusem i Maryją
przy żłóbku” nawiązana została współpraca
z artystyczna z kapelą „TOŃKO”,
a udziałem w zadaniu „Zaprzyjaźnij
się z Dynowem” z „Towarzystwem
Przyjaciół Dynowa”.
Inną formą działalności stowarzyszenia są starania o uhonorowanie
osób zasłużonych dla miasta. W minionym roku pozytywnie przez Radę
Miasta rozpatrzony został wniosek
o nadanie tytułu Ks. Zbigniewowi
Kotyrbie, natomiast Zarząd docenił
pamiątkowymi statuetkami pracę
w teatrze : J. Jurasińskiej, Z. Welc,
M. Iwańskiej, A. Geruli, J. Drabika,
M. Krasnopolskiego, Z. Zięzia.
W kwietniowych uroczystościach
DNI KATYŃSKICH, po katastrofie smoleńskiej stowarzyszenie sfinansowało tablicę upamiętniającą
jednego z oficerów zamordowanych
w Katyniu.

DYNOWINKA

Zgodnie
z planem, po
otrzymaniu 1 %
odpisu podatkowego, zakupiono materiał
i uszyto 4 mundury dla Gwardii Miejskiej,
2 mundury sokole, zakupiono
5 szabel.
Współpraca z Zespołem
Szkół nr 1 w Dynowie zaowocowała realizacją projektu
pn. "Jagiełłowy
trakt na Podkarpaciu”. Dzięki pozyskaniu z Urzędu Miasta środków
finansowych przygotowany został
przez młodzież i nauczycieli program

okolicznościowy na 600-lecie bitwy
pod Grunwaldem, zorganizowana
wycieczka szlakiem pomników króla- zwyciężcy na Podkarpaciu i konkurs wiedzy o czasach Władysława
Jagiełły.
Na uwagę zasługuje też działalność Uniwersytetu Złotej Jesieni,
który funkcjonuje bez nakładów
finansowych dzięki poświęceni i uporowi P. Józefy Ślemp.
Rozwój T.G. „SOKÓŁ’’ przynosi
nowe kontakty i potrzeby lokalowe.
Jak dotąd stowarzyszenie dysponowało tylko strychem- garderobą, w której
gromadzone są kostiumy, rekwizyty
i gdzie podczas letnich miesięcy mogą
odbywać się zebrania i spotkania
członków. Niestety, brak ogrzewania
uniemożliwia stałe korzystanie z tego
lokum. Dzięki przychylności Dyr.
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T. Święsa w budynku szkoły wygospodarowany został lokal na magazyn
scenografii, która dotąd składowana
była w różnych miejscach.
Zarząd stowarzyszenia uważa,
że powinien odzyskać choćby jedno
pomieszczenie na próby w budynku
niegdyś należącym do „SOKOŁA”,
a zabranym mu po urzędowym zawieszeniu działalności stowarzyszeń
w 1947 czy 1948 roku.
Zarząd T.G. „SOKÓŁ’’ za ofiarną
pracę społeczną dziękuje wszystkim
członkom stowarzyszenia, szczególnie
byłym członkom Zarządu; R. Mryczce
i G. Szajnikowi, za owocną współpracę władzom miasta; Burmistrzowi
Z. Frańczakowi, Przew. R. M. minionej kadencji; Józefie Ślemp, Dyr.
MOK i pracownikom, szczególnie
P. Grażynie Malawskiej, Dyr. i Prac.
Miejskiej Biblioteki
w Dynowie, Dyr. i Gronu
Pedagogicznemu Zespołu Szkół nr 1, Redakcji
Dynowinki, Towarzystwu Przyjaciół Dynowa,
Panu Prezesowi K. FIRLEJOWI z Rady Towarzystw Gimnastycznych
z Krakowa za cenne
albumy, kasety i materiały informacyjne,
Panu Tomaszowi GOŁĘBIOWI za przysłane
z USA książki historyczne o „Sokole”.
Sprawozdanie finansowe przedstawiła
p. Jolanta Głuchowska
- Kozubal pełniąca funkcję skarbnika stowarzyszenia, a uzupełniła
je komisja rewizyjna
z p. M. Iwańską na czele.
Wybory nowych władz stowarzyszenia (do Zarządu weszli; J. Głuchowska- Kozubal, Magdalena Gołąb,
Krystyna Dżuła, Bogusław Kędzierski, Marta Dżuła, Grzegorz Hardulak
i Grażyna Malawska) oraz przyjęcie
planu pracy na 2011 rok wypełniły
drugą połowę zgromadzenia.
Podziękowaniami za udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
i za wybory nowych władz, p. J. Ślemp
za sprawne prowadzenie V Walnego
Zgromadzenia, zakończyła obrady była i obecna prezes T.G. „SOKÓŁ”
w Dynowie – Krystyna Dżuła.
Fotografował
Antoni Iwański
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Szkolenie

- podstawą sprawnie przeprowadzonych działań

RATOWNICZO - GAŚNICZYCH
W dniu 2.04.2011 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Harcie odbyło się szkolenie dla druhów z terenu Gminy
i Miasta Dynów. Temat szkolenia to: zasady postępowania podczas pożarów zbiorników i butli gazowych z LPG
i acetylenem. Organizacją i przebiegiem szkolenia zajął się
Naczelnik OSP Harta druh Grzegorz Szczutek.
Wykłady prowadził kpt. Robert Ryzner z Komendy
Miejskiej PSP w Rzeszowie.
W szkoleniu uczestniczyli druhowie z następujących
jednostek OSP Harta, OSP Bachórz, OSP Dąbrówka Starzeńska, OSP Dynów Przedmieście. Po szkoleniu wszyscy
druhowie nie kryli zadowolenia z przekazanych informacji
dotyczących prowadzenia działań podczas tego typu pożarów, jak również zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Sprawy
te na ogół wydawały się proste, ale po zagłębieniu się w temat nasuwało wiele pytań i problemów, które na bieżąco
zostały wyjaśnione.
Prowadzenie takich szkoleń i ćwiczeń jest potrzebne,
zwłaszcza w czasie, kiedy na Ochotniczej Straży Pożarnej
spoczywa oraz więcej obowiązków, zadań i wymagań, które
niejednokrotnie ciężko przezwyciężyć przy braku wsparcia
finansowego i sprzętowego przez władze centralne.
Prezes OSP Artur Szczutek
Foto. Jacek Stochmal
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Dynów w Internecie
http://www.dynow360.pl
Pod takim adresem działa od niedawna strona poświęcona sprawom
Dynowa, oraz jego okolic, tych bliższych i tych trochę dalszych.
Można na niej zleźć zakładki z informacjami o:
• aktualnościach,
• zdrowiu,
• sporcie,
• kulturze i rozrywce,
• biznesie,
• turystyce i wypoczynku,
• o mieście i o gminie.
Są na niej odnośniki do najpopularniejszych stron Internetowych,
jak Allegro, czy You Tube, są bieżące
informacje o pogodzie w regionie, informator kinowo teatralny, jest rozkład
jazdy autobusów, jest radio.
Jest też wiele innych, ciekawych
rozwiązań, które warto poznać, docenić
i na co dzień z nich korzystać.
Część strony jest jeszcze w budowie, niektóre projekty dopiero się ro-
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dzą, ale już dziś warto tam pozaglądać.
W najbliższym czasie powstanie forum
dla czytelników, gdzie będzie można
na bieżąco komentować rzeczywistość
dynowską i nie tylko.
Inicjatorem i wykonawcą całego
przedsięwzięcia jest Pan Przemysław
Hyjek.
Absolwent Akademii Rolniczej
w Rzeszowie na wydziale Handlu
i Spółdzielczości (to dla zdobycia wiedzy ekonomicznej) oraz Uniwersytetu
Jagiellońskiego na wydziale Informatyki (a to z życiowej pasji). Od dwóch
lat Pan Przemek prowadzi działalność
gospodarczą, w ramach której dostarcza mieszkańcom Dynowa i okolic
możliwości korzystania z Internetu.
Poza informatyką pasjonuje się nurkowaniem z akwalungiem, o czym opowie
w „Dynowince” jak tylko znajdzie
czas. Ale o to trudniej niż o wygraną
w totolotka.
Na stronie zamieszczone jest zaproszenie do współtworzenia serwisu
- redakcja@dynow360.pl
Zapraszamy więc wszystkich czytelników „Dynowinki” do współpracy,

Przemysław Hyjek
bo to znakomite miejsce do podzielenia
się swoimi informacjami i do znalezienia wszystkiego co ciekawe w Dynowie
i okolicach.
Redakcja

GLAZURNICY jedna brać
Kto się nie rozwija, ten się zwija.
To wcale nie jest takie głupie powiedzenie.
Kiedy nie byłem jeszcze w Polskim
Związku Płytkarzy, myślałem, że na
ten temat wiem wszystko, bo płytki
kładłem przecież tyle lat i znalem
wszystkie patenty. Tak mi się tylko
wydawało. Do tej pory uczę się, podpatrując innych, czytając różne pisma
budowlane i oczywiście na własnych
błędach. Ale nauka na własnych
błędach bardzo boli i drogo kosztuje.
Mając klientów z polecenia, roboty
umówione na rok do przodu, myślałem że mam spokój do emerytury. Ale
to guzik prawda. Wszystko idzie do
przodu, świat się rozwija i technologie
budowlane również.
Przynależność do Zrzeszenia dała
mi możliwość korzystania z różnego
rodzaju szkoleń i kursów, w 90 % realizowanych i finansowanych przez programy unijne. Dzięki temu udało mi się
zdać egzamin na Dyplom Mistrzowski
i Kurs Pedagogiczny dla instruktorów

praktycznej
nauki zawodu. Egzaminy
prowadzone
są przez Izbę
Rzemieślniczą i honorowane w Unii
Europejskiej.
Kursy były
prowadzone
przez prawdziwych fachowców, rzemieślników z dużą wiedzą
i doświadczeniem. Poza tym bardzo cenna
była wymiana doświadczeń.
Polski Związek Płytkarzy organizuje
również wyjazdy do fabryk glazury, dzięki
czemu można podglądnąć całą technologię
produkcji płytek. Organizowane są też inne
wyjazdy szkoleniowo integracyjne między
innymi do fabryki Knauf, Koła czy Vedi.
Już od kilku lat organizowane są Pikniki
Glazurnicze na terenie całej Polski , gdzie
można się bawić wspólnie przy muzyce, kufelku piwka i zapomnieć na chwilę o pracy.

W tym roku już po raz kolejny odbyły się Eliminacje do V Glazurniczych Mistrzostw Polski z woj.
lubelskiego i podkarpackiego.
Na tego typu piknikach można
się wykazać swoją dokładnością
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i pomysłowością. W planie jest pomysł
stworzenia Zrzeszenia Glazurników
i Specjalistów Robót Wykończeniowych
z oddziałami w każdym województwie
a nawet powiecie, no i specjalnych
hurtowni dla glazurników..
Zapraszam wszystkich glazurników
i nie tylko do skorzystania z portalu:
www.glazurnicy.pl jak również do
zapisania się do PZP z siedzibą w Legionowie.
Osoby zainteresowane tą dziedziną
proszę o kontakt.
Mistrz Glazurnik Jacek Stochmal
Foto Jacek Stochmal

Witam mieszkańców Dynowa i okolic
Witam mieszkańców Dynowa
i okolic
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Burmistrza
Miasta Dynów na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury
w Dynowie – zostałam powołana na
w/w stanowisku od 11 marca 2011
r. Pragnę przedstawić pokrótce moją
osobę oraz misję Miejskiego Ośrodka
Kultury w Dynowie.
W 1996 roku dostałam się na studnia pedagogiczne prowadzone przez
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
w Lublinie. W 2001 roku uzyskałam
tytuł magistra pedagogiki o specjalności animator i menedżer kultury,
instruktor teatralny. W 2003 roku
rozpoczęłam pracę jako asystent w Zakładzie Pedagogiki Kultury UMCS
w Lublinie. Od kilku lat podejmuję
się organizacji projektów/działań/
eventów kulturalnych i społecznych
jako animator i menedżer kultury.
W związku z tym pragnę wyjaśnić na
wstępnie kim jest współcześnie animator kultury, gdyż misja wpisana w ten
zawód będzie wyznaczała kierunek
mojej pracy jako Dyrektora Miejskiego
Ośrodku Kultury w Dynowie.
„Myśl globalnie, działaj lokalnie”

– to jedno z haseł obecnych w pracy
animatora kultury. Oznacza to, że
„lokalność” jest wyzwaniem, a nie
barierą. Animator w pierwszej kolejności tworzy dookoła siebie środowisko współpracujących ze sobą
ludzi i instytucji. Dzieje się tak, gdyż
animacja opiera się na działaniach
w partnerstwie. Przyjmując za punkt
wyjścia powyższe hasło – pracę w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie
rozumiem jako koordynowanie działań
osób i instytucji w celu zwiększenia
aktywności kulturalnej mieszkańców
miasta i gminy Dynów.
Nowoczesny dom kultury jest miejscem żywym, stymulującym lokalną
aktywność. Stanowi centrum przerzucania pomostów między odległymi
sobie grupami: młodymi i starymi,
urzędnikami i obywatelami, bogatymi i biednymi, uprzywilejowanymi
i dyskryminowanymi. Ludzie, którzy
przychodzą do domu kultury nie tylko
konsumują kulturę, ale też ją aktywnie współtworzą. Nie są tylko widzami
czy biernymi odbiorcami. Sami stają
się twórcami, animatorami tego, co
dzieje się w domu kultury. Nowoczesny dom kultury wyszukuje ciekawe
projekty różnych grup: organizacji

pozarządowych, grup nieformalnych,
artystów, niezależnych animatorów
kultury i zaprasza je do współtworzenia swojego programu. Nie traktuje ich
jak konkurencji, lecz jak naturalnych
partnerów w swojej pracy. Dom kultury jest przecież dla ludzi, a nie ludzie
dla niego. Jest podporządkowany
ich potrzebom, pomysłom, godzinom
pracy i odpoczynku. Jeśli pojawia się
grupa, która chce zorganizować swój
własny projekt: wydarzenie kulturalne, założyć klub filmowy albo spotkać
się i wymienić doświadczenia – robi
wszystko by projekt ten mógł zostać
wcielony w życie. Jednocześnie stale,
aktywnie poszukuje swoich odbiorców.
Próbuje dotrzeć nie tylko do tych najaktywniejszych, ale też tych, którzy
na co dzień mają utrudniony dostęp
do kultury. Dom kultury zna mieszkańców swojej miejscowości, wie jacy
są, gdzie się spotykają, potrafi twórczo
wyławiać lokalnych liderów i zaprasza ich do współpracy. Proponuje
działania interdyscyplinarne łączące
różne media, nie boi się przedsięwzięć
międzypokoleniowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
szkołami, bibliotekami, niezależnymi
animatorami i artystami, biznesem
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(np. lokalnymi restauracjami i firmami), pomocą społeczną, policją, parafią.
Jest prawdziwym centrum życia miejscowości (Zob. więcej: Raport „Zoom na
domy kultury”. Diagnoza domów kultury w woj. mazowieckim. Towarzystwo
Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa 2010).

Życzę wszystkim mieszkańcom miasta
i gminy Dynów
spokojnych i refleksyjnych
Świąt Wielkanocnych
Zapraszam do współpracy!
Aneta Pepaś
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie
anetapepas@wp.pl

Szanowni Rodzice,
Drodzy Gimnazjaliści !!
Niedługo rozpocznie się przyjmowanie podań do szkół ponadgimnazjalnych i jak co roku pojawi się w wielu
domach, problem związany z wyborem
odpowiedniej szkoły. Jaki typ szkoły
wybrać dla siebie? Jak doradzić dziecku, aby chętnie do wybranej szkoły
uczęszczało?
Jako wieloletni pedagog - nauczyciel i były dyrektor szkoły, podzielę się
z Państwem swoimi uwagami i sugestiami, a które być może będą pomocne
w podjęciu odpowiedniej decyzji.
W mojej ocenie, wybór powinien
odbyć się po uwzględnieniu kilku
warunków np: zdolności ucznia, zainteresowań, planowanej dalszej kariery,
czy innych również ważnych czynników
jak; więzi rodzinne, bliskość domu,
sytuacja finansowa,...., czy też; baza
szkoły, bezpieczeństwo, dyscyplina itd.
Chciałbym też wyraźnie zaakcentować,
że nie zawsze panująca „moda” na
wybór szkoły, jest właściwa dla danej
osoby, stąd warto się mocniej zastanowić nad wyborem.
Uważam, że osoby systematyczne,
pracowite i zdolne, powinny skupiać
swoją uwagę na wyborze szkoły średniej np typu zawodowego. Natomiast
Ci z konkretnymi zainteresowaniami

i większymi zdolnościami manualnymi, a z mniejszym zamiłowaniem do
nauki teoretycznej, powinni wybrać
zasadniczą szkołę zawodową. W takiej
szkole, nauka teoretyczna jest lżejsza,
a większy nacisk jest kładziony na
zajęcia praktyczne. Chciałbym równocześnie zwrócić uwagę, że niedoceniane
często niesprawiedliwie popularne
„zawodówki”, stają się coraz bardziej
atrakcyjnymi szkołami, ponieważ jest
duże zapotrzebowanie na konkretnych
fachowców.
Niektórzy uważają, że wybór
zasadniczej szkoły zawodowej wiąże
się niższym prestiżem, mniejszymi
szansami edukacyjnymi czy z wyborem „gorszej” szkoły. Jest to zupełnie
niesłuszna ocena, bowiem „dzisiaj” są
bardzo potrzebni pracownicy z zawodem, którzy potrafią dobrze, solidnie,
odpowiedzialnie i sprawnie wykonać
konkretne prace.
Prasa przynosi nam informacje
o możliwościach podejmowania nauki
w Niemczech i zachęca wysokością
wynagrodzeń – stypendiów do wyjazdu, ale tam też nie ma nic za darmo
a na wstępie trzeba spełnić określone
warunki, aby taką naukę rozpocząć.
Nie da się ukryć, że warunki płacowe
za granica są korzystniejsze niż u nas,
ale po dokładnym rozważeniu za i przeciw u nas również można dojść do tego
samego. Dobry mechanik, tokarz, hydraulik, elektryk itp., w naszym kraju
też może osiągać sukcesy, jeśli dobrze
przygotuje się do wykonywania zawodu
i solidnie będzie świadczyć usługi.
Niemieckie szkoły zawodowe bazują, w znacznej mierze, na kształceniu
przyzakładowym, na przygotowaniu (sobie) przyszłego pracownika,

Dyrektor MOK Pani Aneta Popaś (zdjęcie wygrzebane
z archiwum „Dynowinki”)

w konkretnym zakładzie. U nas taki
system też funkcjonował, ale reformy
poszły w tym kierunku, aby kształcić
bardziej ogólnie na poziomie średnim
i wyższym, a jakby zapomniano, że jest
niezbędny kucharz, mechanik, fryzjer
itd.,itd. Na szczęście część zasadniczych szkół zawodowych oraz średnich
zawodowych – techników, przetrwała
i nieźle funkcjonuje, ale jeszcze nie
zostały przełamane wszystkie bariery,
o których wspomniałem wyżej, aby
z pełnym przekonaniem wybierać tego
typu kształcenie.
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Jeśli nauka jest dobrze zorganizowana i prowadzona w odpowiednich
warunkach to Ci, którzy podjęli i ukończyli naukę w zasadniczej szkoły zawodowej, dzisiaj prowadzą dobre warsztaty samochodowe, założyli własne firmy
czy też podnieśli swoje kwalifikacje
na studiach. W mojej ocenie i nie tylko mojej, nie potrzeba wyjeżdżać za
granicę na naukę, a później za pracą,
ponieważ wysokie kwalifikacje można
zdobyć na miejscu i również w Polsce
nieźle zarabiać.
Zasadnicza szkoła zawodowa i technikum, w Zespole Szkół Zawodowych
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im.Kard.Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, stwarzają takie możliwości,
bowiem baza i warunki dydaktyczne
są spełnione, a także istnieje możliwość
uruchomienia kolejnych oddziałów,
w przypadku dużego zainteresowania
tego typu szkołą. Stałe doposażanie
bazy szkoleniowej w nowoczesne
sprzęty i urządzenia, daje szansę na
uzyskanie dobrego przygotowania zawodowego, bowiem dzisiaj bez specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i cierpliwej nauki nie jest możliwe
zdobycie wysokich kwalifikacji.
Wraca nie tylko zapotrzebowanie
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na taką szkołę, ale też utrwala się
przekonanie, że zasadnicza szkoła
zawodowa może być „drzwiami” do
osiągania wysokich zarobków i realizowania życiowych planów. Warto się
zastanowić i wziąć pod uwagę możliwości kształcenia zawodowego, jakie
stwarza, dynowska szkoła zawodowa,
która jest znana z dobrego kształcenia
nie tylko w tym regionie, ale także
poza granicami powiatu, województwa
i Polski.
Z poważaniem
Stanisław Tymowicz

Dnia 2.03.2011 r. o godz. 1800 w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Dynowie odbyło się spotkanie z seniorami w ramach konkursu
„Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień z Internetem 2011” wg scenariusza drugiego „Poradnia zdrowia”.
Plakaty informujące o spotkaniu zostały wywieszone na tablicach
ogłoszeń.
Z gimnazjum zaproszono wolontariuszy, którzy przed spotkaniem
zostali przeszkoleni i poznali swoje zadania.
Nawiązano także współpracę z Uniwersytetem Złotej Jesieni, działającym w Dynowie od dwóch lat i zaproszono słuchaczy na
środowy wieczór do biblioteki. Przy wejściu do biblioteki uczestnicy
wpisywali się na wcześniej przygotowaną listę.
Na wstępie dyrektor biblioteki przywitała przybyłych gości,
przedstawiła wolontariuszy i przytoczyła fraszkę najsłynniejszego
polskiego poety doby Renesansu – Jana Kochanowskiego „Na zdrowie”.
Uczestnicy zostali powiadomieni, że spotkanie odbywa się w ramach „Pomyszkuj w bibliotece…” W tym momencie zostały przedstawione dwie panie:
P. Monika Lubińska-Sochacka, pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, która opowiedziała o zagrożeniach zdrowia, różnych dolegliwościach na które najczęściej skarżą się seniorzy. Wywiązała się
dyskusja a słuchacze zadawali pytania dotyczące np. cholesterolu,
poziomu cukru itp.
P. Elżbieta Zdeb - wieloletni nauczyciel informatyki ZS w Dynowie
przybliżyła seniorom pracę z komputerem od włączenia jednostki do
otworzenia
przeglądarki
internetowej
i znalezienia
odpowiednich
informacji ze
zwróceniem
uwagi na strony dla seniorów dotyczące zdrowia.
Dla uczestników zamówiono poczęstunek ze zdrową żywnością:
razowy makaron z brokułami i tuńczykiem, grilowaną cukinię,
sałatkę owocową itp.
Przy potrawach były informacje dotyczące wartości odżywczych niektórych produktów. Odbyła się też degustacja ziołowych
herbatek. Przygotowano wystawkę książek. Podziękowano wolontariuszom, prelegentom i gościom. Spotkanie odbyło się w miłej
atmosferze i zakończyło się o 21.

Wykształcenie to przepustka do szeroko
pojętej kariery zawodowej. Jesteśmy
miejscem, które poprzez swoje sprawdzone
wzorce edukacyjne pomaga spełniać
marzenia. Mury naszej szkoły opuszczają
absolwenci,
którzy
oprócz
wiedzy
teoretycznej cechują się pasją, otwartością
na świat, wiarą w swoje możliwości. Trud
wychowawczy i praca nauczycieli owocują,
ponieważ kolejne roczniki uczniów odnoszą
sukcesy, zdobywają indeksy a potem
znakomicie radzą sobie z wypełnianiem
obowiązków zawodowych i rodzinnych.

Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji
Narodowej w Dynowie

Uczniowie naszej szkoły stają niejednokrotnie w szranki
Uczniowie naszej szkoły stają niejednokrotnie w szranki
z rówieśnikami w wielu konkursach pogłębiających ich
z rówieśnikami w wielu konkursach pogłębiających ich
życiowe pasje, odnosząc przy tym znaczące sukcesy:
życiowe pasje, odnosząc przy tym znaczące sukcesy:
Międzynarodowe Mistrzostwa w Grach Matematycz Międzynarodowe
Mistrzostwa w Grach Matematycznych i Logicznych
nych i Logicznych
Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej
 Rzeszowskie
Dni Kultury Szkolnej

Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „Młode Talenty”
 Ogólnopolski
Konkurs Artystyczny „Młode Talenty”

Międzyszkolny
Konkurs
Bożonarodzeniowy
 Międzyszkolny
Konkurs
Bożonarodzeniowy
„Radosne święta- twórcze święta”
„Radosne święta- twórcze święta”
Szkolne Prezentacje Artystyczne Szpak
 Szkolne
Prezentacje Artystyczne Szpak

Konkurs Kolęd i Zwyczajów Wigilijnych Krajów
 Konkurs Kolęd i Zwyczajów Wigilijnych Krajów
Niemieckojęzycznych
Niemieckojęzycznych

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
 Ogólnopolski
Konkurs Recytatorski

Młodzieżowy Konkurs Kolęd i Pastorałek
 Młodzieżowy Konkurs Kolęd i Pastorałek
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jestem ok – nie pa Powiatowy
Konkurs Plastyczny „Jestem ok – nie palę”
lę”
Podkarpacki Konkurs Recytatorski „Szkatułka”
 Podkarpacki
Konkurs Recytatorski „Szkatułka”

„Artysta jest twórcą piękna” –osiągnięcia artystyczne
„Artysta jest twórcą piękna” –osiągnięcia artystyczne

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w wielu olimpiadach
Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w wielu olimpiadach
i prestiżowych konkursach przedmiotowych:
i prestiżowych konkursach przedmiotowych:
Centralny etap Olimpiady Biologicznej
 Centralny
etap Olimpiady Biologicznej
Centralny etap Olimpiady Ekologicznej
 Centralny
etap Olimpiady Ekologicznej
Centralny etap Olimpiady Wiedzy Teologicznej
 Centralny
etap Olimpiady Wiedzy Teologicznej
Międzynarodowy Konkurs „Young People European
 Międzynarodowy
Konkurs „Young People European
Forests”
Forests”
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie
 Ogólnopolska
Olimpiada Wiedzy o Internecie
„Dialnet Masters”
„Dialnet Masters”
Podkarpacki Konkurs Matematyczny
 Podkarpacki
Konkurs Matematyczny

Podkarpacki Konkurs Chemiczny
 Podkarpacki
Konkurs Chemiczny
Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego
 Powiatowy
Konkurs Języka Angielskiego

Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego
 Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego
Powiatowy Konkurs z Fizyki
 Powiatowy
Konkurs z Fizyki

Powiatowy drużynowy Turniej Szachowy
 Powiatowy
drużynowy Turniej Szachowy

„Wiedza to potęga”– osiągnięcia dydaktyczne
„Wiedza to potęga”– osiągnięcia dydaktyczne

W skład powierzchni dydaktycznej szkoły
W skład powierzchni dydaktycznej szkoły
wchodzi:
wchodzi:
13 klasopracowni
 13
klasopracowni

pracownia komputero pracownia
komputerowa
wa
biblioteka i czytelnia
 biblioteka
i czytelnia

sala multimedialna
 sala
multimedialna
sala gimnastyczna
 sala
gimnastyczna

aula
 aula
stołówka
 stołówka

Infrastruktura
Infrastruktura

Szkoła organizuje i umożliwia udział młodzieży w :
Szkoła organizuje i umożliwia udział młodzieży w :

wycieczkach, koncertach i spektaklach teatralnych
 wycieczkach,
koncertach i spektaklach teatralnych

okolicznościowych, cieszących się dużą popularnością czę okolicznościowych, cieszących się dużą popularnością częściach artystycznych
ściach artystycznych

rajdach turystycznych, kuligach, wyjazdach na basen, do kina
 rajdach
turystycznych, kuligach, wyjazdach na basen, do kina

konkursach przedmiotowych, olimpiadach
 konkursach przedmiotowych, olimpiadach
zawodach z różnych dziedzin sportowych
 zawodach
z różnych dziedzin sportowych

zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań
 zajęciach
pozalekcyjnych, kołach zainteresowań
dyskotekach i imprezach szkolnych (półmetek, zabawa karna dyskotekach
i imprezach szkolnych (półmetek, zabawa karnawałowa, studniówka)
wałowa, studniówka)
warsztatach przedmiotowych
 warsztatach
przedmiotowych

projektach unijnych („Talk to me”, „Czwarta władza. Szkol projektach
unijnych („Talk to me”, „Czwarta władza. Szkolny koncern medialny”)
ny koncern medialny”)

Uczyć żyć z ludźmi i ze światem
Uczyć żyć z ludźmi i ze światem

W latach 2007-2011 nasze liceum zajmowało I miejsce w zawoW latach 2007-2011 nasze liceum zajmowało I miejsce w zawodach sportowych „Licealiady” w powiecie rzeszowskim, a w skali
dach sportowych „Licealiady” w powiecie rzeszowskim, a w skali
województwa plasowało się na 25 miejscu w rywalizacji na powojewództwa plasowało się na 25 miejscu w rywalizacji na ponad 300 szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto nasza szkoła może
nad 300 szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto nasza szkoła może
pochwalić się osiągnięciami na arenie województwa w: sztafetopochwalić się osiągnięciami na arenie województwa w: sztafetowych i indywidualnych biegach przełajowych, tenisie stołowym,
wych i indywidualnych biegach przełajowych, tenisie stołowym,
badmintonie, unihokeju, szachach drużynowych. W szachach
badmintonie, unihokeju, szachach drużynowych. W szachach
indywidualnych zdobyliśmy mistrzostwo Polski.
indywidualnych zdobyliśmy mistrzostwo Polski.

„Pokonam siebie” – osiągnięcia w sporcie
„Pokonam siebie” – osiągnięcia w sporcie

c)
klas
c)
klasa
rzone treści
rzone treści
i wiedzy o s
i wiedzy o s
studiów na ki
studiów na ki
peistyka itp.
peistyka itp.

b)
klas
b)
klasa
poszerzone
poszerzone t
i matematyki,
i matematyki,
runkach: me
runkach: med
geografia, bio
geografia, biot

a)
klas
a)
klasa
poszerzone
poszerzone t
z astronomią
z astronomią
studiów tech
studiów tech
nych, ekono
nych, ekonom

W roku szkol
W roku szkol
cja do czterec
cja do czterec

Oferta edu
Oferta eduk

z 4 przed
z 4 przed
za inne o
 za
inne os
nazjalny
nazjalnym
Szczegółowe
Szczegółowe
niezbędne inf
niezbędne info

za oceny
 za
oceny

O przyjęciu d
O przyjęciu d
Rekrutacyjno
Rekrutacyjnotów uzyskany
tów uzyskany
egzami
 zzegzamin

d)
klas
d)
klasa
uczania z jęz
uczania z jęz
niemieckiego,
niemieckiego,
runkach: filol
runkach: filol
styka, europei
styka, europei
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Nauka z przyszłością
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za. Szkol-

awa karna-

n, do kina

ością czę-

e w zawo, a w skali
acji na pokoła może
: sztafetostołowym,
szachach

Szczegółowe warunki przeliczania ocen na punkty i inne
niezbędne informacje znajdziesz na stronie liceum.

nazjalnym.

 za inne osiągnięcia wymienione w świadectwie gim-

z 4 przedmiotów,;

 za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum

 z egzaminu gimnazjalnego;

O przyjęciu do wybranej klasy decyduje Szkolna Komisja
Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kandydata:

d)
klasa językowa obejmuje poszerzone treści nauczania z języka polskiego, języka angielskiego, języka
niemieckiego, przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach: filologia angielska, filologia germańska, polonistyka, europeistyka itp.

c)
klasa historyczno - społeczna obejmuje poszerzone treści nauczania z języka angielskiego, historii
i wiedzy o społeczeństwie, przygotowuje do podjęcia
studiów na kierunkach: prawo, historia, socjologia, europeistyka itp.

b)
klasa biologiczno - matematyczna obejmuje
poszerzone treści nauczania z biologii, geografii
i matematyki, przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach: medycyna, pielęgniarstwo, farmacja, biologia,
geografia, biotechnologia itp.

a)
klasa matematyczno - informatyczna obejmuje
poszerzone treści nauczania z matematyki, fizyki
z astronomią i informatyki, przygotowuje do podjęcia
studiów technicznych, informatycznych, matematycznych, ekonomicznych itp.

W roku szkolnym 2010/2011 odbywać się będzie rekrutacja do czterech klas pierwszych:

Oferta edukacyjna

 wysokie
wysokie
osiągnięcia
osiągnięcia
dydaktyczne
dydaktyczne
 wieloletnia
wieloletnia
tradycja
tradycja
edukacyjna
edukacyjna
 poszerzony
poszerzony
program
program
przedmiotów
przedmiotów
kierunkowych
kierunkowych
 ustawicznie
ustawicznie
modernizowana
modernizowana
baza
baza
dydaktyczna
dydaktyczna
 stypendia
stypendia
naukowe
naukowe
i socjalne
i socjalne
 nagrody
nagrody
rzeczowe
rzeczowe
za wyniki
za wyniki
w nauce
w nauce
 działalność
działalność
na rzecz
na rzecz
środowiska
środowiska
lokalnego
lokalnego
 bezpieczna
bezpieczna
i przyjazne
i przyjazne
warunki
warunki
nauki
nauki

uroczystości
uroczystości
szkolnych
szkolnych
i lokalnych.
i lokalnych.

rząd
rząd
Uczniowski,
Uczniowski,
który
który
włącza
włącza
się się
w organizację
w organizację

Na Na
forum
forum
szkoły
szkoły
zaznacza
zaznacza
swoją
swoją
działalność
działalność
SamoSamo-

we,we,
Zespół
Zespół
Tańca,
Tańca,
Klub
Klub
„Deska”,
„Deska”,
Klub
Klub
Europejski.
Europejski.

ne, ne,
Koło
Koło
Ekologiczne,
Ekologiczne,
Koło
Koło
Szachowe,
Szachowe,
Koło
Koło
SportoSporto-

leżyleży
wymienić:
wymienić:
Koło
Koło
Matematyczne,
Matematyczne,
Koło
Koło
BiologiczBiologicz-

resowań
resowań
w różnorodnych
w różnorodnych
kołach,
kołach,
wśród
wśród
których
których
na-na-

tycznych
tycznych
mają
mają
możliwość
możliwość
rozwijania
rozwijania
swoich
swoich
zaintezainte-

dlatego
dlatego
uczniowie
uczniowie
naszej
naszej
szkoły
szkoły
obok
obok
zajęć
zajęć
dydakdydak-

ukowe
ukowe
i artystyczne
i artystyczne
rodzą
rodzą
się się
w szkole
w szkole
średniej,
średniej,

szych
szych
uczelniach.
uczelniach.
Mamy
Mamy
świadomość,
świadomość,
że pasje
że pasje
na-na-

towanie
towanie
młodzieży
młodzieży
do do
kontynuowania
kontynuowania
nauki
nauki
na na
wyżwyż-

Za Za
cel cel
główny
główny
szkoła
szkoła
stawia
stawia
wszechstronne
wszechstronne
przygoprzygo-

CelCel
szkoły
szkoły
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21 077
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(016)
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65 077
21 077
E-mail:
E-mail:
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lodyn9@poczta.onet.pl
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800 15
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„WITAJCIE W NASZEJ BAJCE”
KONKURS RECYTACJI WIERSZY JANA BRZECHWY
ORGANIZATOR – ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 W DYLĄGOWEJ
Konkurs adresowany był do uczniów klas O-IIII
tutejszej szkoły.
Organizatorami były panie pracujące w edukacji
wczesnoszkolnej: p. Marzena Pabian, p. Bożena Pyś
i p. Anna Potoczna.
Celem konkursu było: poszukiwanie młodych talentów, kształtowanie kultury żywego słowa, doskonalenie
warsztatowych umiejętności recytatorskich, kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka oraz
popularyzowanie poezji.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie było zaprezentowanie 1 wiersza autorstwa Jana Brzechwy.
Podczas recytacji mile widziane było użycie kostiumów
i rekwizytów.
Prezentacje oceniało Jury wg następujących kryteriów:
• dobór repertuaru
• interpretacja tekstu
• kultura żywego słowa
• ogólny wyraz artystyczny
W skład komisji oceniającej należały panie:
• przew. jury - nauczyciel polonista – mgr Zuzanna
Nosal
• nauczyciel polonista, mgr Marta Mucha
• nauczycie j. angielskieg, mgr Jolanta Krasnopolska
W sprawach spornych decydujący głos należał do
dyrektora szkoły p. mgr Grzegorza Marszałka
Konkursu przebiegał w dwóch etapach:
• I etap – eliminacje klasowe – nauczyciel typował
3 uczestników konkursu
• II etap – konkurs właściwy
Laureaci I miejsc i wyróżnieni uczniowie otrzymali
dyplomy i nagrody rzeczowe.
Zabawa była wyśmienita, a podczas burzliwych obrad
jury nauczyciele nauczania początkowego prezentowali
własną interpretację wybranych przez siebie wierszy
Jana Brzechwy zgodnie z hasłem „Cała Polska czyta
dzieciom”.
Werdykt jury był naprawdę trudny. Jednak zwycięzcy zostali wyłonieni.
• klasa „0” Agatka Pudysz
• klasa I Róża van Ravensbrg.
• klasa II Ania Frańczak
• klasa III – I miejsca zdobyły Karolinka Frańczak
oraz Gabrysia Łach.
Gratulujemy też wspaniałych występów wyróżnio-

nym dzieciom: Natalii Frańczak, Natalii Łach, Aleksandrze
Banaś, Zuzannie Kopackiej, Ani Pudysz, Karolinie Pustelnik,
Patrycji Radoń, Grzegorzowi Sówce, Alicji Frańczak oraz Łukaszowi Pancerzowi.
Cele konkursu zostały zrealizowane. Zostały wykryte wspaniałe talenty aktorskie.
Pozostaje tylko podziękować jury, paniom przygotowującym
dzieci; i do zobaczenia w następnym roku, na konkursie recytacji innego wspaniałego poety, piszącego wiersze dla dzieci.
Zdjęcia i opracowanie
Marzena Pabian
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W świątecznym numerze „Dynowinki” zapraszam naszych Czytelników w wirtualną podróż w celu
poznania tradycji Wielkanocnych…
nie zabraknie też kulinarnego akcentu
z Gminy Nozdrzec.
„W wielkanocny dzień do domu
przyszły białe bazie w gości,
by pisankom po kryjomu
kolorów zazdrościć…”
Wielkanoc w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa zwana była Paschą.
Jest najstarszym świętem, obchodzonym już w II wieku na pamiątkę Męki,
Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych
dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń,
nazywany jest Wielkim Tygodniem.
Wielkanoc jest świętem ruchomym.
Może wypadać pomiędzy 22 marca a 25
kwietnia.
„Gdy mokro w Wielką Niedzielę,
rok się sucho ściele.”
Niedziela Wielkanocna, nazywana
też Wielką Niedzielą lub Niedzielą
Zmartwychwstania Pańskiego, to
pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych.
W Polsce w godzinach porannych odprawiana jest msza zwana rezurekcją.
W dawnych czasach nabożeństwo to
odbywało się w wielką sobotę o północy. W czasach stanisławowskich, gdy
niebezpiecznie było chodzić nocą po
ulicach, przeniesiono tę uroczystość na
bardziej bezpieczną godzinę.
„Gdy na dzwony wielkanocne pada,
suchość nam przez całe lato włada.”
Po rezurekcji wszyscy udają się
do domów na uroczyste rodzinne
śniadanie zwane święconym, które
rozpoczyna się składaniem życzeń
i dzieleniem się święconką z koszyczka.
Na stołach znajdują się jajka, wędliny,
wielkanocne baby i mazurki. stoły zdobione są bukietami z bazi i pierwszych
wiosennych kwiatów.
Poniedziałek wielkanocny nazywany również lanym poniedziałkiem, śmi-

gusem-dyngusem, to drugi dzień Świąt
Wielkiej Nocy. W polskiej tradycji tego
dnia polewa się dla żartów wodą inne
osoby, nawet nieznajome. Polewanie
wodą nawiązuje do dawnych praktyk
pogańskich, łączących się z symbolicznym budzeniem się przyrody do życia
i co rok odnawialnej zdolności ziemi
do rodzenia. Do dziś zwyczaj kropienia
wodą święconą pól w poniedziałkowy
ranek przez gospodarzy jest spotykany
we wsiach na południu Polski.
Polska tradycja potraw wielkanocnych jest bardzo bogata i nie ma chyba
innej tak bogatej tradycji kulinarnej na
czas obchodów Świąt Wielkanocnych.
Na tradycyjnym stole wielkanocnym
nie może zabraknąć takich potraw
jak: żurek wielkanocny, biała kiełbasa,
szynka świąteczna, faszerowane jajka
czy też babka wielkanocna, mazurek
czy sernik.
„Komu święta, to święta,
a brzuch zawsze o głodzie pamięta”.
Tradycja wypiekania przepysznych ciast wśród gospodyń w gminie
Nozdrzec jest naprawdę długa i oczywiście smaczna. Pani Teresa Bobola, przewodnicząca KGW w Warze
specjalnie dla naszych Czytelników
podaje jeden ze swoich przepysznych
przepisów.
„Mazurek z sera idealny na
kryzys”
• 45 dkg mąki, 2 całe jaja, pół proszku do pieczenia,
• 30 dkg margaryny, 10 dkg cukru
pudru,
• zapach do ciast,
Ciasto zagnieść i upiec z niego 3 placki
Masa serowa:
• 0,5 kg sera,
• 30 dkg cukru pudru,
• 15 dkg margaryny, 1 łyżka mąki
ziemniaczanej,
• 1 szklanka mleka, 1-2 żółtka, zapach cytrynowy,
• rodzynki.
Ser mielimy 2 razy przez maszynkę, dodajemy wszystkie składniki
i smażymy ciągle mieszając. Gorącą m a s ą p r z ekł a d a my p l a c ki
i polewamy polewą.
Święta spędzane przy stole w rodzinnym gronie to radosne chwile,
które wspominamy przez cały
rok. W dzisiejszych czasach, gdy
każdy dzień mija niezauważony, to
właśnie święta sprawiają, że mamy
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czasby nacieszyć się sobą. To czas, gdy
z przyjemnością odwiedzamy swoich
bliskich i przyjaciół. Siedząc przy
świątecznym stole, w wyjątkowym
i podniosłym nastroju, mamy okazję
do spotkań, długich rozmów.
Warto przedstawić jeszcze najciekawsze zwyczaje świąteczne, niektóre
z nich praktykowane są zresztą do dziś.
I tak, kiedyś gospodynie same piekły
chleb na Wielkanoc. Aby zapewnić
urodzaj - wychodziły do sadu obejmowały drzewa rękami oblepionymi
ciastem. W dawnej Polsce na stole
stawiało się anguska, baranka z ciasta
i masła a dookoła stawiano kosze ze
święconym i pisankami. W bogatych
domach na stół stawiano pieczonego
prosiaka w całości i otaczano go zwojami kiełbas.
W Wielką Niedzielę poranny
huk petard i dźwięk dzwonów miał
obudzić śpiących w Tatrach rycerzy,
poruszyć zatwardziałe serca skąpców
i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji
zasiadano do świątecznego śniadania.
Najpierw dzielono się jajkiem. Na stole
nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada – czyli mazurka.
Jajo – króluje na wielkanocnym
stole, jest symbolem życia i odrodzenia.
Tradycja pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już starożytni Persowie wiosną
darowali swoim bliskim czerwono
barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli
od nich Grecy i Rzymianie. Jajko jest
formą najbardziej doskonałą. Zawiera
wszystkie konieczne dla odżywienia
organizmu składniki: białko, tłuszcz,
sole mineralne i witaminy.
Wszystkim mieszkańcom gminy
Nozdrzec oraz Czytelnikom Dynowinki, z okazji zbliżających się świąt
składam wiosenne życzenia, aby w czas
święta paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość,
spokój i wielka nadzieja odradzającego
się życia.
Michał Zięzio

Warsztaty origami.
„Origami to sztuka, która podobnie
jak ogród rozwija się i ciągle zaskakuje
nowymi, interesującymi kształtami papierowych modeli. Nieskończona liczba
cudów w papierowym ogrodzie to morze
kwiatów, drzew i roślin tych odkrytych,
ale również tych, które istnieją w naszej
wyobraźni”.
Biblioteka Publiczna w Siedliskach
w okresie od marca do kwietnia organizowała warsztaty origami. Zajęcia
odbywały się raz w tygodniu.
Pod czujnym okiem prowadzą-
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cej warsztaty Pani Krystyny Karaś
dwudziestu uczestników zgłębiało
tajniki sztuki układania z papieru.
W miłej atmosferze rodziły się prawdziwe małe dzieła sztuki, które oglądać
można w bibliotece na wystawie prezentującej rezultaty warsztatów.

Składam serdeczne podziękowania Pani Marii Potocznej – Sekretarz
Urzędu Gminy za finansowe wsparcie
mojej inicjatywy.

w II grupie wiekowej (gimnazja)
1. Rafał Mucha - ZS Wesoła
2. Jakub Dziepak - ZS Wesoła
3. Anna Jakielaszek - ZS Nozdrzec
W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawiała
się następująco:
I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)
1. Kamil Starzak - SP Nr 2 w Wesołej
2. Piotr Kiełbasa - ZS Nozdrzec – 3
pkt.
3. Joanna Ambicka - SP Nr 2 Izdebki
II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Rafał Mucha - ZS Wesoła
2. Jakub Dziepak - ZS Wesoła
3. Joanna Ambicka - SP Nr 2 Izdebki
Wszyscy uczestnicy otrzymali
dyplomy oraz nagrody rzeczowe,
ufundowane przez Wójta Gminy
Nozdrzec. Specjalny dyplom otrzymał najmłodszy uczestnik turnieju.
Podziękowania za przygotowanie
uczniów do turnieju otrzymali też
opiekunowie.

Małgorzata Habrat

Eliminacje Gminne
Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy
Pożarniczej
W dniu 6 kwietnia 2011 roku
w Domu Strażaka w Nozdrzcu odbyły
się eliminacje gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
W turnieju udział wzięło 21 uczniów
z terenu gminy. Jury w składzie:
1. Marek Ziobro - Przewodniczący
2. Krzysztof Folta - Sekretarz
3. Tadeusz Skiba - członek
po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowało do finału:
w I grupie wiekowej (szkoły podstawowe)
1. Piotr Kiełbasa - ZS Nozdrzec
2. Joanna Ambicka - SP Nr 2 Izdebki
3. Hubert Socha - SP Nr 2 w Wesołej
4. Kamil Starzak - SP Nr 2 w Wesołej
5. Marianna Uryć - ZS Wara
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Wielki sukces ucznia
SP w Siedliskach
Bartłomiej Kociuba uczeń klasy
VI Szkoły Podstawowej w Siedliskach
został finalistą Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża
Polskiego” organizowanego wspólnie
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Obrony Narodowej.
Konkurs od lat niezmiennie cieszy się
prestiżem i uznaniem w środowisku
uczniowskim i nauczycielskim. Organizowany jest dla Szkół Podstawowych,
Gimnazjów i Szkół Średnich (jako
Olimpiada Tematyczna), dodajmy że
na poziomie gimnazjalnym uczniowie
uzyskują te same uprawnienia co na
Konkursie Interdyscyplinarnym (tzw.
kuratoryjnym). Wymaga on od uczniów
specjalistycznej wiedzy dotyczącej nie
tylko historii, ale również zagadnień
z dziedziny wojskowości, kultury
polskiej co jednoznacznie wskazuje
na wysoki poziom trudności. W tym
roku tematem wiodącym konkursu
były dzieje „Od Obertyna do Wiednia
1531 – 1683”.
Bartek wygrał etap rejonowy (dla
uczniów byłego województwa krośnieńskiego) uzyskując wynik niemal
90% poprawnych odpowiedzi (!!!),
startując jako jedyny przedstawiciel
nie tylko naszej Gminy ale i Powiatu
Brzozowskiego. W etapie wojewódzkim
przyszło mu zmierzyć się uczniami
z renomowanych szkół z Rzeszowa,
Mielca, Krosna, Jasła, Przemyśla
i Tarnobrzega. 11.03.2011 r. w Klubie

Garnizonowym w Rzeszowie rozwiązywał zadania, których wysoki poziom
trudności podkreślali nawet będący na
konkursie nauczyciele i organizatorzy
uzyskując 80 % poprawnych odpowiedzi (!!!). Wynik ten uplasował Bartka
w czołowej 10 konkursu. Jest to wielki
sukces ucznia jak również przygotowującej go do konkursu mgr Edyty
Szczepanik – nauczyciela historii.
Warto dodać, że „Losy Żołnierza”
nie były jedynymi konkursami historycznymi, w których uczniowie SP
w Siedliskach w bieżącym roku szkolnym wywalczyli znakomite wyniki.
W Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Mulititest 2010” organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej
6 miejsce (na ponad 1100 uczestników)
i tytuł laureata uzyskała Alicja Makaryk uczennica klasy VI oraz wyróżnienie i 14 miejsce Bartłomiej Kociuba.
Pozostali uczestnicy z klasy V znaleźli
się w czołowej 30-ce konkursu. Ponadto uczniowie SP w Siedliskach wzięli
również udział w Interdyscyplinarnym
Konkursie z Historii, w którym także
osiągnęli zadowalające wyniki. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów !!!
Edyta Szczepanik

UWAGA KONKURS!!!!
Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia udziału w konkursie
wiedzy o Gminie Nozdrzec. Wystarczy
tylko prawidłowo udzielić odpowiedzi
na świąteczne pytanie:
„Czego symbolem jest jajko na wielkanocnym stole?”
Na odpowiedzi czekam do 10 maja
2011 roku pod adresem e-mailowym:
spacrkiempogminie@interia.pl
Na pierwszego autora poprawnej
odpowiedzi czekają bardzo atrakcyjne
nagrody książkowe.
Z wielką radością informuję, że
laureatką ostatniego konkursu wiedzy
o Gminie Nozdrzec została pani Joanna
Błotnicka z Dynowa. Gratulacje!!!
Całość opracował Michał Zięzio
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Wesołego Alleluja!
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnych i serdecznych spotkań
w gronie Rodziny i Przyjaciół życzą
Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu
Roman Wojtarowicz

Wójt Gminy Nozdrzec
Antoni Gromala

Dynów też pożegnał Adama!
Pośród tysięcy polskich kibiców
uczestniczących w pożegnalnym Benefisie Adama Małysza w Zakopanem,
nie mogło zabraknąć kibiców z naszego miasta.
Wszystkie drogi prowadzą do
Zakopanego.
Sobota, 26 marca 2011 roku, przejdzie do historii polskiego sportu.
Za sprawą Adama Małysza i jego
pożegnalnego Benefisu do Zakopanego
ściągnęła cała Polska. My jadąc na zawody mieliśmy to szczęście, że mamy
całkiem niedaleko i nie musieliśmy
przejeżdżać całej Polski, jak wielu
innych kibiców. W nieco ponad cztery
godziny byliśmy na miejscu. O godzinie 11 zameldowaliśmy się w Zakopanem. Stolica polskich Tatr przywitała
nas mżawką. Auta zostawiliśmy przy
wyjeździe z Zakopanego i ruszyliśmy

piechotą w stronę skoczni. Po drodze
każdy z nas zaopatrzył się w różnego
rodzaju gadżety kibicowskie; trąbki,
czapki, szaliki, flagi i rzecz jasna
w wąsy. Około godziny 12 byliśmy
pod skocznią, gdzie powoli zaczęli
gromadzić się kibice. Jako, że bramy
na stadion miały być otwarte dopiero
o godzinie 13:30, ruszyliśmy w stronę Krupówek. Po drodze mijaliśmy
tysiące kibiców w biało-czerwonych
barwach. Na moment naszą uwagę
przykuła pewna pani która ubierając
swoje dziecko w biało-czerwony strój
mówiła „ Choć tutaj ubiorę Cię, żeby
Adam się za Ciebie nie wstydził”.
Nie było chyba w Zakopanem osoby, która nie miałaby jakiegoś gadżetu
kibica, a jeśli już się taka znalazła, to
pośród tysięcy kibiców wyglądała, co
najmniej dziwnie.
Całe Zakopane żyło tym Benefi-

sem. Była tu po prostu cała Polska.
Na niesionych przez kibiców flagach
czytaliśmy miejsca skąd przybyli.
Gdańsk, Szczecin, Łowicz, Garwolin,
Poznań, Wisła, Bielsko-Biała, Wrocław, Lublin, Pacanów, Rzeszów, Dębica itd. Na wielu domach wywieszano
podziękowania dla Adama.
Po kilkunastu minutach drogi doszliśmy do Krupówek. Tutaj również
było tłoczno i bardzo głośno. Z oddali
słychać było śpiew kilku panów: „Adamie czy Ci nie żal! Adamie wracaj na
start!”. Dało się wyczuć atmosferę
wielkiego i wyjątkowego święta, które
zdarza się tylko raz. Wszyscy zmierzali na Benefis. My również nie zamierzaliśmy długo gościć na Krupówkach,
zrobiliśmy kilka pamiątkowych zdjęć
i wraz z tysiącami kibiców wróciliśmy
pod skocznię. Około godziny 13:15 pod
skocznią było już kilkanaście tysięcy
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kibiców. Ustawiliśmy się w kolejkę do
wejścia na stadion i cierpliwie czekaliśmy na otwarcie bram, malując przy
tym biało-czerwone flagi na policzkach
i doklejając sobie wąsy. Kilka minut
po 13:30 ochrona otworzyła bramy
stadionu. Od razu rozpoczęliśmy
poszukiwanie jak najlepszych miejsc.
Niespodziewanie udało nam się znaleźć miejscówki w pierwszych rzędach.
Teraz mogliśmy spokojnie czekać na
skoki Adama!
Zabawa na całego i wielkie
oczekiwanie.
W oczekiwaniu na rozpoczęcie
Benefisu, kibicami zajęli się dwaj
niesamowici DJ-e, Mati i Bobo, którzy
kapitalnie rozbawili całe trybuny.
Na początku zagrali kilka przebojów, które co roku towarzyszą kibicom w Zakopanem, „Jaki tu spokój”
i „Wyginam śmiało ciało”. Następnie
Dj-e zrobili konkurs, która strona
stadionu jest głośniejsza, a po tym na
trybunach pojawiła się meksykańska
fala. Po tym wszystkim z głośników
stadionu w Zakopanem wydobył się
dźwięk piosenki Haliny Kunickiej
pt.; „To były piękne dni”, a na telebimach wyświetliły się najpiękniejsze
chwile w karierze Adama Małysza.
Przy takiej wspaniałej zabawie czas
leciał bardzo szybko, a Dj-e cały czas
podkręcali niesamowicie atmosferę,
rozbawiając kibiców. Kolejnym ich pomysłem był taniec „ciapa la galeina”.
Kilka wskazówek dla kibiców jak go
tańczyć i na trybunach był prawdziwy
szał. Każdy tańczył.
Wielkimi krokami zbliżała się
godzina 16. Na scenie pojawiali się
zaproszeni przez Małysza skoczkowie,
którzy losowali odległości na jakie
mają skoczyć podczas zawodów. Po
losowaniu, skoczkowie udali się na
górę, aby przygotować się do skoków,
a nad Zakopanem pojawiły się ciemne
chmury. Zaczął padać śnieg. Z minuty na minutę sypało coraz bardziej,
a DJ-e widząc, że pogoda trochę psuje
atmosferę zaapelowali do kibiców, aby
Ci zrobili „wielką trąbę” dla Adama,
który pojawił się na scenie. Małysz
również wylosował odległości na
jakie ma skoczyć i szybciutko udał
się na górę. Po kilku minutach organizatorzy podali informację, że jury
zawodów z powodu obficie padającego
śniegu podjęło decyzję o przesunięciu zawodów o 30 minut. Cierpliwie
czekaliśmy, a na scenie pojawiły się
zaproszone na Benefis zespoły Wilki,
Brathanki, Pectus. Około godziny
17:15, kolejny komunikat jury. „Zawody zostają przesunięte na godzinę
17:30”. Na scenie ponownie kilku wykonawców; min: Kasia Wilk i Bracia.
Tuż przed godziną 18 organizatorzy

ogłosili, że zawodnicy postanowili
zrobić godzinną przerwę z nadzieją,
że śnieg przestanie sypać. Zmarznięci
cierpliwie czekaliśmy na skoki, a na
scenie pojawili się wszyscy zawodnicy
łącznie z Małyszem. Adam odebrał nagrody min: od Andreasa Goldbergera,
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz wszystkich zaproszonych
skoczków, a zgromadzeni na trybunach stadionu kibice zaśpiewali mu
„Sto lat”.
Orzeł wylądował.
Kilka minut po godzinie 19 jest
kolejny komunikat organizatorów.
„Jury zawodów ze względu na fatalne warunki pogodowe nie udziela
zawodnikom zgody na start.” Wszyscy
kibice przeżyli wielki zawód, ale… po
chwili na scenie pojawił się sam Adam
Małysz i zakomunikował: „Że dla
tak wspaniałych kibiców musi oddać
skok, bez wzglądu na warunki. I że
robi to na własną odpowiedzialność”.
Taką samą decyzję jak Adam podjęli
również inni zawodnicy. Pomimo
sprzeciwu jury oddali skoki na własną
odpowiedzialność. Najpierw Cieślar,
później Bachleda, Żyła, Hula, Kornilov, Rosljakov, Janda, Stoch, Amman
i w końcu na rozbiegu pojawił się sam
„Król” Adam Małysz i oddał pożegnalny skok. Na to czekali wszyscy kibice, którzy po oddanym przez Adama
skoku z całych sił
krzyczeli, dziękujemy! Po skoku
Małysz podziękował kibicom za
wspaniałą atmosferę i za wsparcie
przez te wszystkie
lata kariery. Na
koniec wszyscy
którzy przybyli
na Benefis kibice,

vipy, artyści, dziennikarze i zawodnicy na czele z Adamem zatańczyli „ciapa la galeinę”, a po tym z głośników
wydobył się dźwięk piosenki zespołu
Queen „We are the champions”, która
oficjalnie zakończyła Benefis.
Za rok tu wracamy.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy
się w jednej z zakopiańskich restauracji na góralską kolację. Spotkaliśmy
tam kibiców ze Śląska, dokładnie
z Jastrzębia Zdroju. Jeden z nich
łamliwym głosem powiedział: „Na
kogo my teraz będziemy przyjeżdżać do
Zakopanego, jak już Adaś nie będzie
skakał?”, na to uzyskał błyskawiczną
odpowiedź swojego kolegi, „Spokojnie
Jędruś, Adaś wiedział co robi. Zostawił po sobie „synka”, Kamila, teraz on
go zastąpi!. Za rok jedziemy kibicować
Kamilowi”. Rzeczywiście Kamil Stoch
przejął po Adamie funkcję lidera
polskiej kadry, należy także do światowej czołówki, ale mimo to, takiego
zawodnika jak Adam już nie będzie
i nikt go nie zastąpi. Jednak Stochowi
także trzeba będzie kibicować. Dlatego
w następnym roku ponownie udajemy
się do Zakopanego. Jedziemy kibicować Kamilowi.
Łukasz Domin
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WIOSENNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
W pięknej hali sportowej ZS Nr 2 w Harcie odbył się Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej o Nagrodę Radnego Powiatu Rzeszowskiego uczniów Zespołów Szkół gminy Dynów po hasłem „RUCH RZEŹBI UMYSŁ,
DUSZĘ I CIAŁO”.
W zawodach wzięli udział uczniowie z Bachórza,
Harty, Łubna i Dylągowej, którym serdecznie dziękuję. Składam również podziękowania opiekunom
poszczególnych zespołów: Pani mgr Lucynie Stochmal,
Pani mgr Krystynie Węgrzyn, Panu mgr Rafałowi
Bilskiemu, Panu mgr Piotrowi Sarnickiemu za pomoc w przeprowadzeniu zawodów oraz dyrektorowi
Zespołu Szkół Nr 2 Krzysztofowi Kędzierskiemu za
użyczenie obiektów sportowych szkoły.
Turniej wygrała drużyna ZS Nr 5 z Dylągowej.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

W te piękne Święta samych radości
niech będzie zdrowie,
niech będzie szczęście,
dobrobyt niech u Państwa gości.
życzą
Zarząd i Pracownicy
Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”
w  Dynowie
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Rozwiązania zadań
z poprzedniego numeru:

O datowaniu Wielkanocy
Data Świąt Wielkanocnych nie była
ustalona precyzyjnie aż do powszechnego Soboru Nicejskiego, który odbył
się w 325 roku n.e., zwołany przez cesarza Konstantyna Wielkiego. Zgodnie
z ustaloną wtedy definicją Wielkanoc
przypada w pierwszą niedzielę po
paschalnej pełni Księżyca. Na Soborze
wprowadzono pojęcie kościelnej pełni
Księżyca, która oznacza przybliżone
daty astronomicznej pełni Księżyca,
wyznaczone przez ówczesnych astronomów. Astronomiczna pełnia Księżyca
to moment, kiedy Księżyc znajduje się po przeciwnej stronie
Ziemi co Słońce, czyli używając
pojęć astronomicznych: jego
długość ekliptyczna różni się
o 180 stopni od długości ekliptycznej Słońca. Daty kościelnej
pełni Księżyca zostały stabelaryzowane i do dziś są podstawą
do obliczania daty Wielkanocy.
Paschalna pełnia Księżyca to
pierwsza kościelna pełnia Księżyca następująca po 20 marca
danego roku.
Począwszy zatem od roku
326 n.e. Wielkanoc nie jest
wyznaczana przy użyciu daty równonocy wiosennej i nie ma z nią bezpośredniego związku, wbrew obiegowej
opinii, że Wielkanoc wypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej,
astronomicznej pełni Księżyca. Astronomiczna pełnia Księżyca następuje
bowiem w dwóch różnych dniach na
kuli ziemskiej. Dzieje się tak dlatego,
że obrót Ziemi wokół osi (z zachodu na
wschód) następuje w ciągu 24 godzin,
więc jeśli np. w Krakowie jest godzina
8.00 rano w niedzielę 31 marca 2002
r., wtedy na Hawajach jest godz. 20.00,
ale dnia poprzedniego czyli sobota 30
marca 2002 r. Jednakże Wielkanoc ma
miejsce tego samego dnia na całej kuli
ziemskiej czyli np. 31 marca 2002 r.
w niedzielę, ponieważ jej datowanie
oparte jest nie na astronomicznej pełni Księżyca lecz na paschalnej pełni
Księżyca, której data jest taka sama
dla całej Ziemi. Data paschalnej pełni Księżyca może różnić się od daty
astronomicznej pełni Księżyca nawet
o trzy dni, więc przy obliczeniach daty
Wielkanocy musimy używać pojęcia

paschalnej pełni Księżyca.
Z podanej definicji datowania
wynika, że Niedziela Wielkanocna
może wypaść najwcześniej 22 marca,
a najpóźniej 25 kwietnia. Pierwszy
przypadek następuje wówczas, gdy
kościelna pełnia Księżyca ma miejsce
21 marca w sobotę, wtedy paschalna
pełnia Księżyca ma miejsce 21 marca,
a najbliższa niedziela po niej wypada
22 marca, stając się Niedzielą Wielkanocną. Taka sytuacja będzie miała
miejsce dopiero w roku 2285. Drugi
przypadek ma miejsce, gdy kościelna
pełnia Księżyca wypada 20 marca
w sobotę. Wtedy kolejna pełnia wypada 18 kwietnia w niedzielę (29 dni po
poprzedniej), co daje nam Wielkanoc
25 kwietnia. Taką datę będzie mieć
Wielkanoc w roku 2038.

Tunel
• 33 sekundy.
Miliard
• 1 000 000 000 = 109 = 29 x 59
= 512 x 1 953 125.
W podobny sposób (bez zera) można
zapisać jeszcze 1018 i 1033.
Okrąg i ekierka
• Należy położyć ekierkę tak, by
wierzchołek z kątem prostym
leżał na okręgu (patrz rysunek).
Odcinek XY będzie średnicą
koła (bo kąt wpisany oparty na
średnicy jest kątem prostym).
W taki sam sposób należy wyznaczyć inną średnicę. Punkt
wspólny obu średnic będzie
szukanym środkiem okręgu.

Krzyżówka 1-2-3
Czas zabaw i radości
Jolka dla wytrwałych
Magda Mielcarz – Ligia
Krzyżówka z hasłem
Liga Ochrony Przyrody

Tyle poważnych wielkanocnych
rozważań;-) Na świąteczny czas nasi
współpracownicy przygotowali dla
ciekawe zadania, które – mam nadzieję
– pomogą się Państwu zrelaksować po
trudach przygotowań przedświątecznych!
Pan Bogdan Witek poleca Jolkę
wielkanocną zaś pan Leszek Grzywacz – Jolkę z piosenkarką i Krzyżówkę wiosenną.

KRZYŻÓWKA WIOSENNA
Poziomo:
* wiosną, na łonie natury.
Pionowo:
1) język Seneki i Tacyta.
2) … pochyła, maszyna prosta.
3) jest nią słomiana marzanna.
Leszek Grzywacz

Wszystkim Czytelnikom „Dynowinki” życzymy przede wszystkim
spokojnej, rodzinnej atmosfery,
odpoczynku i jak najmilszego
spędzenia zbliżających się Świąt
Wielkiej Nocy!
No i oczywiście zapraszamy do
„łamania głowy”;-)
Renata Jurasińska
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Jolka wielkanocna
Określenia wyrazów podano w kolejności przypadkowej,
ale dla ułatwienia ujawniono położenie wszystkich liter „O”
w diagramie. Litery z zaznaczonych pól, odczytane rzędami
utworzą rozwiązanie końcowe.
- chłopiec, młodzieniec
- dawniej pan, władca
- dźwięk towarzyszący poruszaniu się flagi na wietrze
- Jan Sebastian lub Konstanty Ildefons
- kieruje okrętem
- książka do nauki śpiewu
- Maria, autorka "Plastusiowego pamiętnika"
- naczynie do oddawania moczu, urynał
- nie warto przed nie sypać pereł
- ojciec Krystyny tytułowej bohaterki powieści Sigrid Undset
- ojczyzna Mozarta
- pieniądze w portfelu mieszkańców Indii
- podstawowa jednostka prądu elektrycznego w układzie
SI
- pracuje w teatrze
- prymitywne urządzenie do mielenia ziarna
- studiuje nauki o Bogu
/LWHU\]SÑOGRGDWNRZRSRQXPHURZDQ\FKRGF]\WDQHNROHMQRXWZR
- surowiec na świece
czy
U]ñUR]ZLñ]DQLHNRþFRZHuQD]ZöRUJDQL]DFMLREFKRG]ñFHMVZRMHĈZLö
- symboliczna – wykupowana podczas społecznej
zbiórki - współwydawca
WRVW\F]QLD%RJGDQ:LWHN
pieniędzy na budowę obiektu
- wykonawca młodzieżowej skandujący tekst
- 3R]LRPR
sztywny męski kapelusz z wysoką główką
- z niej dzieci zjeżdżają na pazurki,
- urządzenie
przy żelazku do skrapiania prasowanej rze- - zakręt
Bogdan Witek
RSDWUXQHNSRGWU]\PXMñF\]äDPDQñUöNö
  URĈOLQD ZRGQD F]F]RQD Z VWDURĔ\WQ\P
(JLSFLH
 SU]HFLZLHþVWZRFLñJQLöFLD
 NURSNDZJHRPHWULL
 GDZQ\IU\]MHU
spośród wyrazów poziomych należy tak wpisać do
Sześć
PöĔF]\]QD]DFKRZXMñF\VLöMDNVDPLHF
diagramu,
aby z ujawnionymi literami utworzyły nowe słowa.
 GÑä]]LHPLñXV\SDQñRERN
Pozostałe
hasła wpisuje się tradycyjnie. Litery z ponumerowa WHOHZL]\MQDSRZWÑUNDDNFMLSRGF]DVUHOD
nych FMLVSRUWRZHM
pól, napisane od 1 do 13, utworzą rozwiązanie.
  SDþVWZR Z $PHU\FH ćURGNRZHM JUDQL
Poziomo:
węglowodór w benzynie. * jednoroczna rośliF]ñFH]0HNV\NLHP
naz NXOLVW\PRGHO=LHPL
rodziny lnowatych, promienica. * czeskie lub jenajskie.
* 
uprawia
sport dla własnej przyjemności. * kawałek śledzia
LPLö'DþFDVDW\U\ND
pociętego
poprzecznie. * włoskowata lub z kremem. * zakonnik
 GUÑĔNDZSDUNX
świętego
Brunona, prowadzący ascetyczne życie w eremach
 Z\ĔHMZKLHUDUFKLLQDXNRZHMRGGRNWRUD
klasztornych (XI-XIX w.). * zdobywca nagrody. * Soliński lub
Zegrzyński.
3LRQRZR * „siostra” Felicii z Mladá Boleslav. * sylwetka
przedmiotu.
* imię Michalczewskiego, ringowego „Tygrysa”.
 RGQRZLNDQDSö
* do
ognia lepiej jej nie dolewać. * śmietanka towarzyska.
 ZHäQDNÑ]DQJRUVNLFK
* niszczy,
coĈZLöFñF\
popadnie.WU\XPI\
* znak Zodiaku biorący
 Pionowo:
 ,YDQ F]HVNL
WHQLVLVWD
początek
z gwiazdozbioru Panny. * przedkłada swój interes
ZODWDFKW\FK;;ZLHNX
nad
dobro ogółu. * krawędź tnąca noża. * komplet naczyń
 HOHPHQWEHF]NLOXESDUNLHWX
stołowych.
* zapusty. * wie wszystko o czynnościach komórek
 IUDQFXVNLSLVDU]DXWRUSRZLHĈFLe&]HUZR
i narządów
organizmów żywych. * szkliwi naczynia. * topór
QHLF]DUQHs
wojenny
Indian Ameryki Północnej. * „Powiedz mi pan, panie
 JU]HV]NLXUZLVD
Rzecki,
jaki to porządny kupiec wałęsa się o tej porze po mie XQLHUXFKRPLHQLHSRMD]GXZNRUNX
ście?
Pan jesteś taki kupiec jak ja …” („Lalka” B. Prusa).
 VXEVWDQFMDNRQVHUZXMñFDWNDQLQöGUHZQR
Leszek Grzywacz
 SU]\SUDZDGRSL]]\
 SUñĔNRZDQDWNDQLQDEDZHäQLDQD
 QDMVäDEV]\QDV]DFKRZQLF\
 ĔDELHZNXFKQLIUDQFXVNLHM

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

JOLKA z piosenkarką

:\GDZFD6WRZDU]\V]HQLH3URPRFML
L5R]ZRMX5HJLRQX'\QRZVNLHJR7RZD
U]\VWZR3U]\MDFLÑ'\QRZD

5HGDJXMH]HVSÑ0DFLHM-XUDVLÏVNLUHGDNWRUQDF]HOQ\*UD\QD0DODZVNDVHNUHWDU]UHGDNFML-HU]\%\OLFNL$QQD&KUDSHN
(ZD&]\RZVND(ZD+DGDP5HQDWD-XUDVLÏVND$QQDL-DURVDZ0RORZLH=X]DQQD1RVDO*U]HJRU]6]DMQLN'LDQD:DV\
ORZVND.LORQNROHJLXPUHGDNF\MQH$QWRQL,ZDÏVNL-DQ3URNRS3LRWU3\UF]IRWRUHSRUWHU]\$QQD%DUDQRZVND%LOVND.U\
VW\QD'XD*U]HJRU]+DUGXODN-DQLQD-XUDVLÏVND0LHF]\VDZ.UDVQRSROVNLUHGDNWRU]\VWDOHZVSÑSUDFXMF\]'\QRZLQN
$GUHV5HGDNFML02.L5'\QÑZXO2RJDWHO  6NDGLDPDQLH5HGDNFMD
3U]HGUXNGR]ZRORQ\]SRGDQLHP}UÑGD$UW\NX\SRGSLVDQHRG]ZLHUFLHGODMSRJOG\MHG\QLHLFKDXWRUÑZ
'\QRZLQND]U]HV]RQDZ3ROVNLP6WRZDU]\V]HQLX3UDV\/RNDOQHM]VLHG]LEZ.UDNRZLH

