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Cztery pory roku pojawiają sie niezmiennie, cyklicznie, czasem z zadyszką, kumulacją
zjawisk, podobnie jak nasza „Dynowinka”. Codzienny widok za oknem nie pozwala pozbyć
się wrażenia, że tegoroczne lato nie jest -jak
dotąd -zbyt łaskawe. Tym nie mniej warto powłóczyć się tu i tam, po dynowskich zakątkach
oraz spojrzeć na panoramę roztaczającą sie
z punktów widokowych, nawet gdyby aura nadal kaprysiła. Chcemy Państwa przekonać, ze
trwające lato warto spędzić u nas. W lipcowe
weekendy wejdziemy razem z zespołami Bocca
Della Verita, Elektryczne Gitary, Tymon &
Transistors, Masala. Będzie festynowo, dysko-

tekowo, piknikowo, rodzinnie. Stowarzyszenie
De-Novo zapowiada..atak. Ale już Czytelników
uspokajam...atak sztuk wszelkich, wypełniających tegoroczny festiwal zwieńczony spektaklem
plenerowym na stacji kolejki wąskotorowej pt.
„Księga raju” Oprócz zapowiedzi wspomnianych
wydarzeń znajdziecie Państwo relacje z imprez,
które mamy za sobą, spotkacie Zwyczajnych
niezwyczajnych oraz poczytacie o niechcianych
narodzinach dynowskiej autostrady. Młode
talenty wierzą, że nie warto rezygnować z marzeń...Brzmi jak wyzwanie..
Życzę Czytelnikom upalnego lata, udanych
imprez i miłej lektury!!!!
Redaktor wydania:
Ewa Hadam

Kolejny numer "Dynowinki" redaguje: Ewa Czyżowska. Kontakt: ewa14@poczta.onet.pl

W dniu 28.06.2011 r.
w siedzibie MOK odbyło się Walne Zebranie SPiRRD Towarzystwa Przyjaciół Dynowa.
W trakcie obrad przyjęto
sprawozdanie Zarządu Towarzystwa za 2010 r., zatwierdzono sprawozdanie finansowe, opracowano i przyjęto program
działania na lata 2011 i 2012, jak również wobec
upływu kadencji wybrano nowy Zarząd i Komisję
Rewizyjną Stowarzyszenia. .
Na nową czteroletnią kadencje wybrano
7-osobowy Zarząd w składzie: Andrzej Stankiewicz – prezes, Maciej Jurasiński i Dariusz Błotnicki – v-ce prezesi, Józef Sówka – sekretarz oraz
Małgorzata Dańczak, Rafał Bilski i Stanisław

Tymowicz - członkowie.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Ewa
Czyżowska – przewodnicząca oraz Antoni Dżuła
i Teresa Gerula - członkowie.
Wspomiany program działania publikujemy na
dalszych stronach miesięcznika.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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W niniejszym numerze „Dynowinki” chciałbym przedstawić Państwu
informacje dotyczące działań, jakie
podjęte zostały na terenie Dynowa.
Projekt pn.: „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz
z przyłączami na terenie miasta
Dynów – etap I”
W dniu 10 czerwca br. Gmina Miejska
Dynów w odpowiedzi na ogłoszony nabór
w ramach osi priorytetowej IV –
Ochrona środowiska i zapobieganie
zagrożeniom, działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, schemat B
– Zaopatrzenie w wodę Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013,
złożyła do Urzędu Marszałkowskiego
wniosek o dofinansowanie projektu
pn.: „Budowa i przebudowa miejskiej
rozdzielczej sieci wodociągowej wraz
z przyłączami na terenie miasta Dynów – etap I”.
Przygotowany projekt jest kontynuacją realizowanej już inwestycji, polegającej na budowie stacji uzdatnia wody
wraz z siecią wodociągową. Projekt
swym zakresem obejmuje prace związane z budową i przebudową miejskiej
rozdzielczej sieci wodociągowej wraz
z przyłączami na terenie miasta i realizowany będzie etapami polegającymi
na:
• budowie i przebudowie sieci wodociągowej, składającej się z robót
przygotowawczych, ziemnych,
konstrukcyjnych (montażowych)
oraz związanych z odwodnieniem
wykopów,
• wykonaniu skrzyżowań sieci wodociągowej z przeszkodami terenowymi polegających na zabezpieczeniu
kabla ENN na skrzyżowaniach
z projektowanym wodociągiem,
a także przekroczeniu dróg powiatowych,
• rozbiórce i odbudowie dróg, placów
i chodników po trasie sieci wodociągowej,
• uzbrojeniu projektowanej sieci oraz
budowie i przebudowie przyłączy,
obejmującej roboty przygotowawcze, ziemne i konstrukcyjne (montażowe).
Chciałbym również zaznaczyć, iż
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projektowana rozdzielcza sieć wodociągowa swym zasięgiem obejmie
ulice: Rynek, Mickiewicza, Handlowa, Krzywa, Kościuszki, Zamkowa,
Kazimierza Wielkiego, część ul. ks.
J. Ożoga (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Jana
Pawła II), część ul. Łaziennej (od
skrzyżowania z ul. Mickiewicza do
skrzyżowania z ul. Podwale), część
ul. Jana Pawła II (od skrzyżowania
z ul. ks. J. Ożoga do skrzyżowania
z ul. Szkolną), ul. 1 Maja (od nr 43 do
skrzyżowania z ul. Grunwaldzką wraz
z osiedlem mieszkaniowym SM w Przeworsku), ul. Piłsudskiego (obiekty
przemysłowe oraz „Dom Nauczyciela”),
ul. Plażowa (od ośrodka turystycznego „Błękitny San” do skrzyżowania ul. Plażowej z ul. Karolówka
– w pobliżu wjazdu na most na rzece
San). Obszar objęty projektem wyznaczony został na podstawie przeprowadzonych przez Urząd Miejski
w Dynowie konsultacji z mieszkańcami
miasta.
Planowany termin realizacji projektu to: maj 2012 – wrzesień 2013
Koszt całkowity projektu to kwota
ponad 2 319 800,00 PLN, w tym kwota ponad 1 623 000,00 PLN (70%)
stanowi dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast wkład własny
Gminy Miejskiej Dynów to kwota rzędu
695 000,00 PLN (30%).
W chwili obecnej wniosek poddany
zostanie ocenie formalno – prawnej. Po uzyskaniu pozytywnej oceny
formalno – prawnej, projekt poddany zostanie ocenie merytorycznej
i strategicznej. Jeżeli Gmina Miejska
Dynów uzyska pozytywną trzystopniową ocenę i otrzyma dofinansowanie dla
niniejszego projektu, wówczas Miasto
przystąpi do jego realizacji.
Budowa kanalizacji sanitarnej
i remont ul. Piłsudskiego.
Na przełomie czerwca i lipca br.,
na ul. Piłsudskiego prowadzone będą
prace związane z budową kanalizacji
sanitarnej oraz remontem drogi wojewódzkiej.
1. Budowa kanalizacji sanitarnej –
kolektor główny w ul. Piłsudskiego
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W miesiącu czerwcu br. wybudowany został odcinek kanalizacji sanitarnej
– kolektor główny w ulicy Piłsudskiego
w Dynowie (w drodze i pasie drogowym – chodnik) na długości 120 m od
wjazdu na posesję budynku nr 206 do
skrzyżowania z ul. Głęboką.
Zakres rzeczowy robót obejmował
ułożenie rur kanalizacyjnych kielichowych PVC o średnicy 160 mm
i 200 mm, wykonanie studni z kręgów
betonowych i systemowych z PVC wraz
z odtworzeniem nawierzchni chodników i nawierzchni asfaltowej ulicy.
Wykonawcą robót wyłonionym
w przetargu nieograniczonym zostało
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A., ul.
Grodzka 26.
Zakończenie robót budowlanych:
30 czerwiec 2011r.
Koszt całkowity robót zawarty
w umowie wynosi 205 410,00 zł
brutto.
2. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 relacji Lublin –
Przeworsk – Grabownica Starzeńska
w miejscowości Dynów, ul. Piłsudskiego i ul. Karolówka, na odcinku
1 250 mb.
W dniu 13 czerwca 2011r. w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu odbyło się publiczne otwarcie
złożonych w wyniku przetargu ofert
następujących firm:
• Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp.
z o.o. w Krośnie, 38 – 400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38 za kwotę
597 196,39 złotych brutto,
• Skanska S.A., 01 - 518 Warszawa,
ul. Gen. J. Zajączka 9 za kwotę
608 784,28 złotych brutto,
• Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A., 37
– 500 Jarosław, ul. Poniatowskiego
6 za kwotę 638 455,51 złotych
brutto,
• STRABAG Spółka z o.o., 05 – 800
Pruszków, ul. Parzniewska 10 za
kwotę 663 878,00 złotych brutto.
Za najkorzystniejszą wybrano
ofertę Rejonu Budowy Dróg i Mostów
w Krośnie na kwotę brutto 597 196,39
złotych. Podpisanie umowy z wykonawcą robót planuje się na początek
lipca br.
Zakres rzeczowy remontu ul. Piłsudskiego obejmował będzie roboty
przygotowawcze, rozbiórkowe, remont
chodnika dla pieszych na długości około
84 m2 i elementów odwodnienia korpusu drogowego, frezowanie nawierzchni
asfaltowych o średniej grubości 1,35 cm
na odcinku około 2 843 m2, wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego na
długości 1 250,00 mb i powierzchni
10 198,00 m2, oznakowanie poziome
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dróg na powierzchni około 385,00 m2.
Planowany termin realizacji zadania: lipiec 2011r.
Wspomniana inwestycja w całości
sfinansowana zostanie ze środków
Samorządu Województwa Podkarpackiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie).
Projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430R (505)
Łubno – Kazimierówka – Dynów,
ul. Ks. J. Ożoga w Dynowie w km
0+000 – km 5+145”
W dniu 12.05.2011 r. Powiat Rzeszowski (Zarząd Dróg Powiatowych
w Rzeszowie) ogłosił przetarg nieograniczony na wykonawcę prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr
1430R (505) – ul. ks. J. Ożoga. W wyniku w/w postępowania o udzieleniu
zamówienia złożono 4 oferty, z których

Przewodniczący
Rady Miasta Dynów
informuje

to za najkorzystniejszą wybrano ofertę
Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg
i Mostów Sp. z o.o. 35 – 310 Rzeszów,
ul. Rejtana 6.
Roboty budowlane związane z remontem ul. ks. J. Ożoga prowadzone
będą przez Powiat Rzeszowski w ramach projektu pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1430R (505) Łubno –
Kazimierówka – Dynów – ul. ks. Ożoga
w km od 0+000 do 5+145”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi priorytetowej II – Infrastruktura techniczna, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat
B – drogi powiatowe RPO WP. Projekt
będzie realizowany na terenie dwóch
gmin: Gminy Miejskiej Dynów i Gminy
Dynów oraz zawiera w swym zakresie
remont nawierzchni drogi i chodników
na długości ponad 5 km. Na terenie
Miasta Dynów projekt swym zakresem

obejmuje realizację zadań związanych
z remontem nawierzchni drogi i chodników na całej długości ul. ks. J. Ożoga tj. około 2,4 km (od skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 835 do granicy
z miejscowością Łubno). Koszt całkowity projektu stanowi kwota ponad
4 500 000 PLN, w tym kwota rzędu
2 800 000 PLN stanowi dofinansowanie ze środków EFRR.
Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą to czerwiec – lipiec
2011 r.
Projekt na terenie Miasta Dynów
realizowany będzie w okresie lipiec –
wrzesień br.
W następnym numerze „Dynowinki” poinformuję Państwa o bieżących
działaniach podejmowanych przez
Miasto.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak

nach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 23 475 006,14 zł.
Wydatki zrealizowano w kwocie
21 423 823,25 zł, co stanowi 91,26%
ogółu planu.
Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Miasta kwotę
8 100 551,53 zł, co stanowiło 34,51%
ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 7 166 056,13 zł,
co stanowi 88,43% planowanych
wydatków na inwestycje.
Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 15 374 454,61 zł,
zrealizowano wydatki w kwocie
14 257 767,12 zł, co stanowi 92,74%
ogółu planu. Z powyższej kwoty
84,85% stanowiły wydatki na zadania własne, a 15,15% wydatki na
zadania zlecone.
Planowany deficyt budżetu Miasta
na koniec 2010 roku wyniósł kwotę
2 904 449,42 zł, natomiast faktycznie zrealizowany 1 080 546,15 zł.
Jest to wynikiem pozyskania środków z zewnątrz, niższego wydatkowania środków na inwestycje
– 88,43% oraz na zadania bieżące – 92,74%. W rezultacie wolne
środki za rok 2010 wynoszą sumę
1 571 808,56 zł i stanowią źródło
sfinansowania całości planowanych
spłat rat kredytów i pożyczek na
2011 rok w kwocie 625 645,00 zł
oraz części planowanego na rok
2011 niedoboru budżetowego
w wielkości 946 163,56 zł.
Ze środków budżetu Miasta w 2010
roku spłacono raty zaciągniętych
pożyczek w kwocie 627 144,00 zł,
na plan 681 709,00 zł. Umorzone zostały Miastu pożyczki w wysokości
76 564,00 zł w tym przypadających
w 2010 roku spłat w wysokości
54 565,00 zł.

7. Łączna kwota długu na koniec roku
z tytułu kredytów i pożyczek wynosi
4 698 009,00 zł, co stanowi 23,09%
zrealizowanych dochodów ogółem,
a więc nie przekracza limitu 60%
określonego w art. 170 ust.1 ustawy
o finansach publicznych.
8. Miasto na 31 grudnia 2010 roku
nie posiadało zobowiązań wymagalnych z terminem płatności do 31 grudnia 2010 roku
z tytułu np.: dostaw towarów
i usług, składek na ubezpieczenie
społeczne i Fundusz Pracy a także
wynikających z ustaw i orzeczeń
sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.
9. Na podkreślenie zasługuje fakt
pozyskiwania środków pozabudżetowych, które stanowiły sumę 6 063
479,57zł , w tym:
• dotacje z budżetu państwa na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach w kwocie
889 556,00zł
• rezerwa subwencji oświatowej
na wielkość 1 337 000,00zł
• środki na wyposażenie Miejskiego Przedszkola w Dynowie na
kwotę 170 000,00zł
• środki na uzupełnienie dochodów
gmin na kwotę 274 423,00zł
• środki z RPO na wielkość 3 392
500,57zł, z tego:
• Termomodernizację obiektów
użyteczności publicznej na
kwotę 1 138 678,09 zł,
• Poprawę atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej
Dynów poprzez
• utworzenie na jej terenie
obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków na kwotę
1 175 342,47 zł

3.

Roman Mryczko
W dniu 9 czerwca br. odbyła się
VIII sesja Rady Miasta Dynów VI
kadencji. Najważniejszym punktem
obrad było rozpatrzenie sprawozdania
Burmistrza Miasta Dynów z wykonania budżetu miasta za 2010 rok oraz
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium dla Burmistrza Miasta
Dynów z tego tytułu.
Poniżej przedstawiam Państwu
treść sprawozdania Burmistrza
Miasta z wykonania budżetu za
2010 rok:
1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu
zmian w ciągu roku, przewidywał
realizację dochodów w kwocie
20 570 556,72 zł. Dochody wykonano w kwocie 20 343 277,10 zł,
co stanowi 98,90 %planu, w tym
planowane dochody własne na
kwotę 3 806 332,01 zł, wykonanie
w kwocie 3 919 616,98 zł, co stanowi 102,98 % planu. Realizacja
strony dochodowej poniżej planu
była wynikiem nie przekazania
w 2010 roku środków przez BGK
w Rzeszowie z tytułu należnej
Miastu dotacji za zrealizowane
zadanie pn: „Termomodernizacja
obiektów oświatowych” na kwotę
294 924,04 zł.
2. Uchwalony przez Radę Miasta plan
wydatków budżetowych po zmia-
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• Rozbudowę, przebudowę,
nadbudowę budynku OSP
w Dynowie Przedmieściu
i wyposażenie jednostek OSP
w Dynowie (ul. Szkolna)–
zakup dwóch samochodów
pożarniczych na kwotę 1 078
480,01 zł
Dodatkowe środki stanowią 29,81 %

zrealizowanych dochodów ogółem.
Wpłynęły one na zmniejszenie
pokrycia deficytu budżetu Miasta
kredytami i pożyczkami. Pozwolę sobie
podziękować Panu Burmistrzowi, Pani
Skarbnik, Pani Sekretarz, Kierownikom Jednostek oraz Pracownikom
Urzędu Miasta za trud i wysiłek włożony w realizację budżetu miasta za 2010
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rok, za dodatkowe środki finansowe,
bez których budżet byłby mniejszy
o około 20%. Uchwała zostałą przyjęta
jednogłośnie. Porządek obrad i treść
uchwał znajdą Państwo na stronie internetowej miasta: www.dynow.pl
Przewodniczący Rady
Miasta Dynowa
Roman Mryczko

skupu zboża, żywca i mleka. Nieopłacalność produkcji rolnej doprowadziła do małej
podaży produktów rolnych, co w konsekwencji spowodowało drastyczny wzrost
cen. Okres przejściowy został zakończony, dlatego nie wyrażamy zgody na dalsze
dyskryminacyjne traktowanie polskich rolników poprzez zaniżenie wysokości należnych im dopłat bezpośrednich, a przez to zachowanie konkurencji i zagrożenie
bezpieczeństwu żywnościowemu państwa. Nadszedł czas, aby polskie rolnictwo
przestało być marginalizowane w polityce rządu i w polityce Unii Europejskiej.
Polska Prezydencja stanowi doskonałą okazję do nadania tej sprawie znaczenia odpowiedniego do wagi problemu. Z tego powodu, rozumiejąc problemy wsi
polskiej i biorąc pod uwagę, iż nie ma żadnego uzasadnienia dla utrzymywania
zaniżonych dopłat i dyskryminacyjnego traktowania polskich rolników prosimy
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie tej sprawie najwyższego priorytetu.
- przyjęcie stanowiska w sprawie publikacji w materiałach Instytutu Pamięci
Narodowej oraz niektórych mediach lokalnych informacji dotyczących Kościoła
Katolickiego.
Rada Powiatu w Rzeszowie wyraża swoje oburzenie związane z działaniami
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie wobec Księdza Infułata Stanisława Maca Proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie.
Ksiądz Stanisław Mac należy do osób duchownych w sposób szczególny zasłużony,
zarówno dla środowisk katolickich, jak również dla opozycji demokratycznej.
Wybudowany dzięki Jego staraniom Kościół na podrzeszowskiej Drabiniance stał
się Katedrą obecnej Diecezji Rzeszowskiej i miejscem wspomnień po pamiętnej
wizycie duszpasterskiej Jan Pawła II w Rzeszowie w 1991 roku. Ksiądz Infułat
jako duszpasterz samorządowców jest dla nas radnych niekwestionowanym autorytetem. Opublikowanie w wydawnictwie sygnowanym przez IPN a następnie
rozpowszechnianie przez media niepotwierdzonych i niezweryfikowanych informacji o agenturalnej działalności Księdza Maca narusza Jego dobre imię i podwyższa
Jego wszystkie niezaprzeczalne dokonania.
Następnie Radni wysłuchali informacji:
• Dyrektora SP ZOZ Nr 2 w Rzeszowie,
• Dyrektora SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie,
• Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Rzeszowie,
• Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

W dniu 22 czerwca 2011 r. w sali
kolumnowej Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła
się sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego.
Porządek obrad obejmował:
- przyjęcie stanowiska w sprawie
uznania rolnictwa za priorytet polskiej
prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
Rada Powiatu w Rzeszowie apeluje
do Prezesa Rady Ministrów o nadanie
najwyższego priorytetu w trakcie Pol16745 osób – to liczba osób bezrobotnych figurujących w ewidencji Powiatoweskiej Prezydencji w Unii Europejskiej
go Urzędu Pracy w Rzeszowie w dniu 30 kwietnia 2011 r. Po dodaniu 10 osób
sprawie wyrównania poziomu dopłat
odbywających szkolenie, 880 odbywających staż, 6 odbywających przygotowanie
rolniczych dla polskich rolników w razawodowe dorosłych oraz 411 poszukujących pracy, otrzymamy pełną liczbę osób
mach Wspólnej Polityki Rolnej do
pozostających w ewidencji PUP w Rzeszowie tj. 18152 osoby. Wśród tych osób
poziomu dopłat dla rolników z tzw.
starej Unii.
Od 1 maja 2004 roku Polska
jest pełnoprawnym członkiem
Wspólnoty Europejskiej, ale
we Wspólnej Polityce Rolnej
uczestniczy w sposób ułomny.
Zgoda na początkowo mniejsze
kwoty dopłat stanowiła jedno
z postanowień Traktatu Akcesyjnego i choć wysokość dopłat
rosła w tym okresie, to jest ona
dzisiaj w dalszym ciągu znacznie
niższa niż dopłaty dla rolników
gospodarujących w krajach Europy Zachodniej. Produkcja rolna
w ostatnich latach stała się praktycznie nieopłacalna. Znacząco
wzrosły koszty produkcji przy Tabela nr 1. Liczba osób obsługiwanych przez PUP w Rzeszowie w końcu stycznia i kwietnia 2011 r. w pojednoczesnym zamrożeniu cen równaniu do kwietnia 2010 r.
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8374 zamieszkuje w Powiecie Grodzkim, natomiast 8371
w Powiecie Ziemskim.
W końcu kwietnia 2011 r. w porównaniu do stanu z końca
kwietnia 2010 r. statystyki Urzędu odnotowały wzrost liczby
zarejestrowanych bezrobotnych – o 1016 osób.
Zmalała natomiast grupa osób uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych o 294 osoby, co stanowi
11,8 % stanu z końca kwietnia 2010 r. Bezrobotni z prawem
do zasiłku stanowią 13,3 % wszystkich bezrobotnych. Nie
znacznie zmalała liczba osób poszukujących pracy w liczbie
25 osób. Kolejne tabele przedstawiają szczegółową strukturę
bezrobotnych w Powiecie Ziemskim wg wieku, wykształcenia,
stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy wg stanu na
koniec I kwartału 2011 r.
W omawianym okresie liczba bezrobotnych zwiększała się

7

w dwóch pierwszych miesiącach roku i tak w styczniu w porównaniu z grudniem 2010 r. liczba ta zwiększyła się o 995 osób
w lutym również przybyło osób bezrobotnych o kolejne 424
osoby, natomiast w kolejnych miesiącach liczba ta zaczęła się
zmniejszać o 267 osoby w marcu i 839 w kwietniu.
W okresie od stycznia do kwietnia 2011r. w Urzędzie zarejestrowano się 6666 osób (co daje średnio na miesiąc 1666
rejestrowanych), z tego 27,6 % to osoby z prawem do zasiłku.
W kolejnych miesiącach procent rejestrowanych z prawem do
zasiłku wynosił: 34,4 % w styczniu, 26,0 % w lutym, 24,3 %
w marcu, 22,4 % w kwietniu.

Tabela nr 6. Dynamika bezrobocia.
Wśród osób zarejestrowanych w omawianym okresie 5238
osób tj. 78,5 % powróciło do ewidencji po raz kolejny.
Od stycznia 2011r. wyrejestrowano 13169 osób (co daje
średnią liczbę 1881 wyrejestrowywanych w miesiącu). Z powodu podjęcia pracy z ewidencji odeszło 5242 bezrobotnych
tj. 39,8 % wszystkich wyrejestrowywanych.

Tabela nr 2. Liczba osób bezrobotnych z wg wieku
– stan na koniec I kwartału 2011 r.

Tabela nr 7. Liczba rejestrowanych od stycznia do kwietnia
2011 r. z prawem i bez prawa do zasiłku.
W liczbie tej 12,9 % stanowią osoby podejmujące pracę
subsydiowaną (678 osób).

Tabela nr 3. Liczba osób bezrobotnych wg wykształcenia – stan
na koniec I kwartału 2011 r.
Tabela nr 8. Liczba rejestrowanych od stycznia do kwietnia
2011 r. po raz pierwszy oraz kolejny.

Tabela nr 9. Liczba rejestrowanych od stycznia do kwietnia 2011 r. w powiatach
Grodzkim i Ziemskim.
Tabela nr 4. Liczba osób bezrobotnych wg stażu pracy – stan
na koniec I kwartału 2011 r.

Tabela nr 5. Liczba osób bezrobotnych wg czasu pozostawania
bez pracy – stan na koniec I kwartału 2011 r.

Drugą co do wielkości grupę wyrejestrowywanych stanowiły osoby nie potwierdzające gotowości do podjęcia pracy –
3623 osoby tj. 27,5 % wyrejestrowywanych. Szczegółowe dane
o liczbie wyrejestrowywanych w poszczególnych miesiącach
przedstawia tabela nr 10
W okresie od stycznia do kwietnia 2011 r. do Urzędu
wpłynęło 3759 oferty pracy. Ze zgłoszonych miejsc pracy
2606 ofert (69,3 %) pochodziło z zakładów mających swoją
siedzibę w mieście Rzeszowie, a 1153 (30,7 %) w Powiecie
Ziemskim.
Tegoroczny limit środków algorytmowych na aktywne
formy przeciwdziałania bezrobociu jest zdecydowanie niższy
od limitu ubiegłorocznego i wynosi 9.562 800,- .Po odjęciu
zobowiązań wynikających z zawartych umów w 2010 r. do
dyspozycji pozostało ok. 5.000 000,-
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na poszczególne gminy, w końcu miesiąca kwietnia 2011 r.
Radni w trakcie sesji podjęli uchwały
w następujących sprawach:
•
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
w wykonania budżetu Powiatu za
2010 r.,
•
udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Rzeszowie z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2010 r.,
•
zmiany uchwały Rady Powiatu
w Rzeszowie Nr VI/35/11 z dnia 23 marca
2011 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej

Tabela nr 10. Liczba wyrejestrowywanych w okresie od stycznia do kwietnia 2011 r.
Mniejsze środki spowodowały, że nie wszystkie formy
są realizowane / np. studia podyplomowe, roboty publiczne, zwroty kosztów dojazdu /, a te które zostały podjęte są

Tabela nr 11. Liczba ofert pracy w poszczególnych miesiącach od stycznia do kwietnia
2011 r.

Nr 6-7/189-190

Tabela nr 12. Skierowani na aktywne formy w poszczególnych miesiącach od stycznia do kwietnia 2011 roku.

ograniczone ramami czasowymi / np. staże 3-4 m-ce, prace
interwencyjne 4-6 m-cy/ , a także wielkością przyznanych
środków na dotacje i refundacje wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy /14 000 tyś./
Znacznie ograniczone są też środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu
„Więcej szans w Powiecie Rzeszowskim” i wynoszą
5.149 000,- a po odjęciu zobowiązań- 3.500 000,Obecnie Powiatowy Urząd Pracy wystąpił z wnioskiem
o środki z rezerwy Ministra na realizację Programu 45/50
plus i oczekuje na decyzję w tej sprawie. Na każde ogłoszenie
naboru wniosków z rezerwy Ministra Urząd będzie reagował
aktywnie. Szybkie uruchomienie finansów spowoduje, że
będzie można aktywizować wszystkie grupy bezrobotnych.
W omawianym okresie z aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu skorzystało łącznie 911 osób, w tym: podjęło prace
interwencyjne – 70 osób, prace społecznie użyteczne – 57 osób,
1 osoba rozpoczęła przygotowanie zawodowe dorosłych –,
skierowano na szkolenia – 133 osoby, skierowano na staże
– 530 osób, pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia
podjęło 75 osób / w tym 38 bezrobotnych w ramach zawartych
umów z pracodawcami w 2011r./. W omawianym okresie nie
przyznano środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
/nie było naboru wniosków/.

Szczegółowe informacje o liczbach osób uczestniczących
w poszczególnych aktywnych formach przeciwdziałania
bezrobociu w poszczególnych miesiącach przedstawia tabela:
nr 12
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie obsługuje dwa
powiaty: Grodzki i Ziemski. W każdej gminie Powiatu
Ziemskiego znajduje się Gminne Centrum Pracy obsługujące
bezrobotnych z terenu danej gminy. Poniższa tabela podaje
dane o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w podziale

•

i zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w 2011 r.,
zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdro-

Tabela nr 13. Liczba bezrobotnych w podziale na gminy wg stanu na kwiecień 2011 r.

•

wotnej Nr 2 w Rzeszowie,
• zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium”
w Górnie,
• wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz
Gminy Miasta Rzeszów nieruchomości położonej w Rzeszowie, stanowiącej własność
Powiatu Rzeszowskiego,
zmian w budżecie Powiatu na rok 2011.

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie
od poprzedniej sesji oraz zapytania i wolne wnioski wyczerpały porządek obrad.
							
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
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W Dzienniku Bałtyckim w dniu 11.02.2011 r. ukazał się artykuł Barbary Szczepuła pt. „Sześć krzeseł i brylanty”
opisujący powojenne losy rodziny Państwa Joanny Stankiewicz – Kiełbińskiej i jej męża Mirosława z Gdyni. Publikacja
zawiera również zdjęcia rodziny z tamtego czasu. Z losami Pani Joanny związana jest historia kamienicy, również „bohaterki artykułu”, którą „odzyskała” i w której wraz z mężem obecnie mieszka.
Pani Joanna Stankiewicz – Kiełbińskia jest znana czytelnikom „Dynowinki” z racji finansowego wsparcia podejmowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dynowa inicjatyw programowych.
Prezentując tekst artykułu w naszym miesięczniku Redakcja pragnie pokazać barwne losy wywodzącej się z Dynowa
rodziny Stankiewiczów i ich „kamienicy przy Świętojańskiej”.
Redakcja

"Sześć krzeseł i brylanty"

Burzliwą historię rodziny Stankiewiczów, właścicieli gdyńskiej
kamienicy przy Świętojańskiej,
w 85 urodziny miasta opisuje Barbara Szczepuła.
Rozmawiamy o prezydencie Mościckim. Latem 1938 roku widywano
go na podwórzu tej właśnie kamienicy.
Przyjeżdżał z Juraty, adiutant zostawał przy automobilu, a prezydent,
wchodząc do bramy, rozdawał cukierki
dzieciakom. Tak zapamiętał go mały
Włodek Bąbel, synek właścicieli cukierni Ziemiańska, mieszczącej się na
parterze. Podobno prezydent składał
wizytę jakiejś damie, więc rozmowa
zaczyna się dobrze, wątek romantyczny
zawsze ubarwia opowiadanie.
Joanna Stankiewicz - Kiełbińska
rozkłada dokumenty i zdjęcia, mogłaby właściwie stworzyć małe muzeum,
krok po kroku przedstawiające historię
kamienicy, która należała do jej ojca,
mecenasa Leona Stankiewicza. Pięć
pokoi w amfiladzie, wszystko jak przed
wojną, po latach mieszkanie znowu
odzyskało dawną świetność i blask, tu
stół i kanapa w stylu Ludwika Filipa,
tam secesyjna szafka, trzeba uważać,
by nie potrącić meissenowskich bibelotów. Jedynym jednak meblem, który
ocalał z czasów przedwojennych, jest
klubowy fotel. Nawet szabrownicy
omijali go z niesmakiem, bo na brązowej skórze, którą był obity, pyszniła
się wielka kupa pozostawiona na pamiątkę przez któregoś z wyzwolicieli
miasta. Dziś fotel ma nowe obicie i jest
wspomnieniem tamtych lat, Joanna
lubi, siedząc w nim, oddawać się lekturze. Teraz czyta książkę „Według
ojca, według córki” Magdy i Jerzego
Krzyżanowskich. Magda, wyjaśnia mi,
że jest synową jej starszej siostry Mieci
- jaki ten świat mały, prawda? Sprzed
wojny Joanna tego domu właściwie
nie pamięta, bo to była kamienica
czynszowa, zaś rodzina żyła w Starogardzie, gdzie mieściła się kancelaria
adwokacka ojca.
Młody prawnik Leon Stankiewicz
przyjechał na Pomorze z Małopolski,
zaraz gdy tylko Polska wybuchła,
i osiedlił się właśnie w mieśde na
Kociewiu. Tam poznał Wandę, córkę

Rodzice Leona. Stanisława Stankiewicz z domu Danek wraz z mężem Karolem Stankiewicz.
Józefa Boka, bogatego importera win.
Bok był wielkim polskim patriotą,
nienawidził Prusaków i procesował
się z nimi latami o pisownię nazwiska. Zaborca domagał się pisowni
niemieckiej - Bock. Procesu pan Józef
nie wygrał, ale po roku 1918 natychmiast tę literę „c” z nazwiska usunął.
Przeżył też w tamtym czasie wielki
dramat, bo jego ukochana jedynaczka
zakochała się w niemieckim oficerze
o imieniu …… .
- Jeśli wyjdziesz za mąż za Niemca,
zastrzelę jego, a potem siebie. Wiesz,
że nie żartuję - powiedział i Wanda
posłusznie, choć z bólem serca, oddaliła konkurenta. Niebawem pojawił
się następny kawaler, właśnie ten
zdolny i pracowity adwokat, z dnia
na dzień coraz bardziej zamożny. I, co
dla Józefa Boka było najważniejsze,
Polak. Wyszła za mąż, jak się kiedyś
mówiło, z rozsądku i wydaje się, że
nigdy o swoim ….. nie zapomniała.
Kiedyś oglądała razem z córką „Stawkę
większą niż życie” i nagle westchnęła
ze wzruszeniem: Jaki ten Kloss przystojny. Zupełnie jak mój ….. . Była już
wtedy dobrze po siedemdziesiątce.

Małżeństwo mimo to żyło zgodnie,
Leon był zakochany, Wanda urodziła
mu dwóch synów i dwie córki. Pędziła dostatnie żyde, miała kucharkę,
pokojówkę i bonę do dzieci, należała
do starogardzkiego high Iife’u. Leon
Stankiewicz budował kamienicę za kamienicą, dwie postawił w Starogardzie,
a jedną – tę właśnie, którą oglądamy
– w Gdyni w roku 1931.
To był jeden z pierwszych domów
przy Świętojańskiej. Bardzo szykowny.
Mieszkania były drogie, zatem wynajmowali je ludzie majętni: lekarze,
adwokaci, biznesmeni, Stefan de Walden, dowódca ORP Wicher, projektant
kamienicy, inżynier architekt Wacław
Prochaska. Po latach na Wydziale
Architektury Politechniki Gdańskiej
najmłodsza córka mecenasa, Janina,
która będzie studiować ten fakultet,
spotka się z profesorem Prochaską. Już
w zupełnie innym świecie. Studentów
uczono wtedy projektowania mieszkań
w socrealistycznych blokach, w których
na trzydziestu metrach trzeba było
pomieścić rodzinę z dwojgiem dzieci
i babcią. Może dlatego profesor Prochaska, który zwykł projektować domy
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w innym stylu, zajął się po wojnie architekturą przemysłową i morską ?
Latem 1939 roku dzieci pojechały
na wakacje do dziadków do Dynowa
w Rzeszowskiem, a Wanda i Leon
Stankiewiczowie do Truskawca, modnej wówczas miejscowości wypoczynkowej. Gdy udało im się wreszcie we
wrześniu jakoś dotrzeć pod bombami
do Starogardu, w ich domu mieszkali
już Niemcy. Drzwi pani Stankiewiczowej otworzyła jej ulubiona pokojówka.
Zrobiła głupią minę, bo miała na sobie
sukienkę byłej chlebodawczyni.
Ruszyli z powrotem do Dynowa,
gdzie zostawili dzieci i zostali tam do
końca wojny. Tam Wanda urodziła
Janusię, tę, która po latach zostanie
architektem.
Janina i Maciej Ignaczewscy wrócili do Gdyni po wielu latach emigracji. Zajmują apartament na trzecim
piętrze. Jadę go obejrzeć. Winda jest
przedwojenna, jak ze starych filmów
francuskich, podobna dowiozła na
szafot kochanka Jeanne Moreau w obrazie wyreżyserowanym przez Louisa
Malle’a. Styl mieszkania zupełnie inny
niż u siostry, otwarte przestrzenie,
nowoczesne meble przetkane od czasu
do czasu eleganckim antykiem, współczesne malarstwo...
Musimy się teraz cofnąć do początku stycznia 1947 roku. Ledwie Leon
Stankiewicz wrócił z rodziną z wojen-

nej tułaczki, ledwie załatał dziurę, wybitą przez pocisk na pierwszym piętrze
kamienicy, ledwie otworzył kancelarię,
a dzieci zaczęły naukę, ledwie jakoś
urządzili się na swoim, ubecy zrobili
w mieszkaniu kocioł.
- Panowie, o co chodzi ?
- To my jesteśmy od zadawania
pytań !
Przetrząsają mieszkanie, wtedy
jeszcze pięciopokojowe. W kocioł wpadają klienci kancelarii adwokackiej,
która jest połączona z mieszkaniem,
wkrótce brakuje krzeseł, więc niektórzy siedzą na podłodze, a to sąsiadka
po coś przyszła, a to zjawił się ktoś ze
znajomych, a to puka żona klienta:
przepraszam, czy jest tu mój mąż, rano
wyszedł do pana mecenasa...
- Panowie, mam małą córkę, muszę jej kupić coś do jedzenia – Wanda
Stankiewiczowa wskazuje na Janusię.
Usłużny ubek wyręcza ją i idzie do
sklepu.
Mecenas siedzi zadumany. O czym
myśli? Może o zebraniu Stronnictwa
Narodowego, które odbyło się w tym
właśnie mieszkaniu w październiku
1946 roku. Przyjechał na nie z Warszawy prezes SN, Leon Dziubecki „Sewer”,
którego znał sprzed wojny i który skontaktował go z innymi członkami stronnictwa. Rozmawiali przede wszystkim
o zbliżających się wyborach. Chodziło
o to, by głosować na PSL.
- Ojciec należał przed wojną do

stronnictwa, bo cała pomorska inteligencja wyznawała poglądy narodowe
i katolickie, ale nie był dogmatykiem
– mówi Joanna. Pokazuje znaleziony
niedawno w kamienicy w Starogardzie kawałek przedwojennej lokalnej
gazety: „Mecenas Stankiewicz broni
w sądzie żyda - oszusta” !
W maju 1947 roku „sąd skazał
Stankiewicza Leona na karę sześciu lat
więzienia, utratę praw obywatelskich
na trzy lata i przepadek mienia”.
Pięciopokojowe mieszkanie w gdyńskiej kamienicy zostało ogołocone.
Przepadły meble, obrazy, dywany. Zabrano nawet ubrania mecenasa. Ubek
zawyrokował: Pani plus pięcioro dzieci,
więc zostawiamy sześć łóżek, jedną
szafę i stół. I sześć krzeseł. Nie były to
jednak niestety krzesła nafaszerowane
brylantami jak w powieści Ilfa i Pietrowa „Dwanaście krzeseł”, choć i w tym
wypadku poszukiwano biżuterii.
- Podczas rewizji odnalazł się testament ojca, a w nim drobiazgowe
zapisy: pierścionek z brylantem dla
Mieci, z perłą dla Isi … Wyciągnęli od
mamy dosłownie wszystko - Joanna
mówi o tym teraz bez większych emocji: było, minęło. Pamięta, jak siedzieli
na tych sześciu krzesłach w pustym
mieszkaniu, a mama zapytała: - Co
teraz zrobimy ?”
(Ciąg dalszy artykułu w następnym
numerze „Dynowinki”.)

KIERUNKI DZIAŁANIA

Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa w Dynowie na lata 2011 - 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

podjąć starania w Urzędzie Miasta Dynowa o przyznanie lokalu na siedzibę Towarzystwa,
wydawać miesięcznik „Dynowinka”,
wydać III część pocztówek i fotografii „Dynów na starej pocztówce i fotografii”,
wydać kalendarz ścienny na 2012 r. pt. „Tamten Dynów”,
wydać książkę poświęconą twórczości M. Jurasińskiego, B. Kędzierskiego, J. Sikorowicz,
wydać album „Dynów na starej pocztówce i fotografii”,
wydać opracowanie pod roboczym tytułem „Ulice Dynowa w ujęciu historycznym”,
odrestaurować kapliczki św. Jakuba przy ul. 1 Maja i tzw. „Siwy Krzyż” przy ul. Piłsudskiego w Dynowie,
przeprowadzić kwestę na 1 Listopada 2011 r. celem ratowania starego cmentarza,
przeprowadzić renowację grobowca „Manców” na starym cmentarzu,
zorganizować „Mikołajki artystyczne”,
zorganizować kolejną, III Wystawę „Dynów na starej pocztówce i fotografii”,
organizować spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym związanymi z Dynowem np. z dr J. Majką z Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie,
uczestniczyć w organizowaniu Dni Pogórza Dynowskiego – zorganizować Uliczny Turniej Koszykówki,
przeprowadzić i założyć ewidencję pomników na starym cmentarzu w Dynowie,
czynić dalsze starania o pozyskanie lokalu na Muzeum Regionalne,
założyć stronę internetową Towarzystwa,
kontynuować imprezę z cyklu „Zaprzyjaźnij się z Dynowem”.
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NIEZWYCZAJNI
Maria, która zna….

Gdy szukasz informacji z przeszłości Dynowa, gdy sprawdzasz genealogię
dynowskiej rodziny, gdy pytasz o nazwę miejskich zakątków i zakamarków,
gdy wreszcie potrzebna ci jest „na gwałt” stara fotografia – udajesz się do pani
Marii Iwańskiej.
Ona zna…pamięta…wyjaśni…na pewno znajdzie!...
Od urodzenia bez przerwy mieszka w Dynowie – dynowianka po mieczu
i kądzieli. Kocha to swoje rodzinne „gniazdo” i służy mu swoją pracą, wiedzą,
stałym zaangażowaniem społeczniczki. Mogłaby za księdzem K. Wierzyńskim
powiedzieć:

„Oto jest ziemia moja,
oto niebo moje,
Oto dni, co minęły,
Z gwiazdami twoich imion
pośród świata stoję,
Niosę je,
jak me szczęście i jak niepokoje,
Imiona twe pachnące
i słodkie jak wino”

K. Wierzyński „Miłość”

O dynowskiej szkole podstawowej może mówić jako była
uczennica i nauczycielka, która przepracowała w jej salach
lekcyjnych 40 lat!
Uczniowskie wspomnienia p. Marii dotyczą trudnych lat
pięćdziesiątych XX wieku, gdy reżimowe władze narzucały
nowy socjalistyczny model wychowania, ale wtedy uczyli
jeszcze nauczyciele „z powołania” oddani całym sercem
dzieciom i Polsce.
Przywołuje kilkanaście nazwisk i z prawdziwym uznaniem, mimo upływu lat i bagażu własnych doświadczeń,
wymienia: Józefę Kossakowską, Emilię Bar, Stefanię Wolańską, Władysława Bielawskiego….
Po maturze w 1957 roku wybrała kierunek studiów na wydziale prace ręczne w Studium Nauczycielskim w Rzeszowie, biologię z chemią w Krośnie
i wyższe zawodowe w Nowym Sączu. Po dwóch
latach z dyplomem i ogromnym zapałem zgłosiła
się do Inspektoratu Oświaty w Brzozowie, któremu
podlegała dynowska podstawówka. Inspektorat ten
słynął z troski o szkoły w tzw. terenie, tzn. najpierw
obsadzano wakaty w odległych placówkach, na Zasaniu, a dopiero później w szkołach bliższych stolicy
powiatu. Nowa Pani -Marysia Iwańska- dostała

angaż w Szkole Podstawowej w mieście.
Początkowo uczyła najmłodszych, a potem specjalizowała
się w nauczaniu biologii. Lubiła ten przedmiot, z czasem
stworzyła dobrze wyposażoną pracownię, gdzie nie tylko
egzotyczne palmy dobrze się rozwijały, ale też rybki, myszki,
świnki morskie i niezbyt przez uczniów lubiane – patyczaki.
Współcześni ekolodzy, obrońcy flory i fauny wiele mądrych
praw i prawd mogliby poznać w rozmowie z Panią Biolog
Marią Iwańską.
Znała swoich uczniów, ich rodziców, dziadków, dlatego
więc dosyć często tematem rozmów była przeszłość i przyszłość miasta.
W latach sześćdziesiątych Dynów „uprzemysławiał się”.
Przedwojenna kopyciarnia rozwinęła się w Zakład Drzewny
a potem w „Respan”, mały POM rozrastał się w Fermstal
a następnie w jednostkę gospodarczą „Iglopol-u”, Zakłady
Chemiczne „San” produkowały wyroby plastikowe a w Spółdzielni Inwalidów szyło się tylko odzież roboczą.
Dzieci poznawały swoje miasto. I jako wychowawca i jako
opiekun Koła Ligi Przyrody p. Maria chętnie organizowała
wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

Zaczynała zawsze od pokazywania
uroków rodzinnego miasta, a potem
były długie eskapady w Polskę.
Oboje z mężem Antonim w każdym sezonie organizowali w najdalsze
okolice kraju. Łatwiej wymienić, gdzie
nie dojechali niż miejsca atrakcyjne, zabytki historyczne, pomniki
przyrody i muzea , które zwiedzali.
Swoją pasją turystycznego zwiedzania Polski zarazili wielu nauczycieli
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i oczywiście swoich synów i wnuków.
Pani Maria była wytrwałym piechurem, ciągle żądnym nowych widoków
i wrażeń, ale przede wszystkim- skrupulatną dokumentalistką. Notowała, spisywała, opowiadała a przede
wszystkim- gromadziła fotografie
wykonane przez męża. I tak z biegiem
lat powiększało się domowe archiwum
fotograficzne- nie tylko rodzinne, ale
przede wszystkim dynowskie. Każdy
poszukujący dokumentu sprzed lat
wcześniej czy później trafiał do Pani
Marii.

Chętnie szuka w przepaścistych
pudłach , układa, by w nagłej potrzebie znalezienia potrzebnej fotografii,
znów zburzyć z trudem zaprowadzony
porządek. Ale robi to z cierpliwością
godną podziwu. Swoich prywatnych
i aktorskich fotografii ma całe albumy, a w nich idealny- chronologicznyukład.
Jej najstarsze sceniczne zdjęcia
pochodzą ze sztuki „W czepku urodzona”.
Tak na stałe i bezterminowy engagement w dynowskim teatrze otrzymała, gdy kierownikiem i reżyserem
została Krystyna Dżuła. Był pamiętny
październik 1978 roku- data wyboru
Karola Wojtyły na papieża i Stolicę
Piotrową. Radość, duma, impuls do
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działania potężny! W Dynowie z inicjatywy działaczy Solidarności i Zespołu
Teatralnego wówczas działającego pod
patronatem OSP Dynów- powstał chór
„Akord” a wśród sopranów znalazła
się Pani Maria. Tak mawiali starsi
chórzyści i z wielką estymą, szacunkiem- młodzi chłopcy- uczniowie,
którzy obok swej Pani stając basami
ubarwiali nastrojową pieśń „Światła
na Powiślu”.
Powstały wtedy piękne podniosłe
programy poetycko- muzyczne: na
pierwsze publiczne obchody Święta
Niepodległości, 3 Maja,
poświęcenie Domu Dobrego Pasterza przez
Biskupa Seniora- Ignacego Tokarczuka montaż słowno- muzyczny
pt. „Mojej Ojczyźnie”,
na Ogólnopolski Przegląd Zespołów Scen
OSP w Paczkowie. Na
ponad 40 lat związała
się z Zespołem Teatralnym potem działającym
przy MOK i Rze a obecnie prowadzonym przez
T.G. „Sokół”. W tym
względzie kontynuuje rodzinną tradycję, bo przed II wojna światową,
w teatrze prowadzonym przez Jana
Węgrzyna z powodzeniem występowała
Jej Mama- Janina Stankiewicz. Do
teatru przekonała męża, który fotografuje przedstawienia, następnie syna
i wnuków z powodzeniem grających
role dramatyczne. Sama najmilej wspomina pracę nad rolą Niani w sztuce
„Gwiazda Syberii”
We wspomnieniach Pani Maria
napisała: „Otrzymywałam znaczące
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role i epizody, ale zawsze byłam i jestem emocjonalnie związana z naszym
zespołem teatralnym”. W „Królowej
Przedmieścia” K. Krumlowskiego
z powodzeniem wcieliła się w postać
krakowskiej przekupki Maciejowej,
w „Gościu Oczekiwanym” w 1990
grała żonę Filipa, po latach niezwykle
trafnie sportretowała wiejska dewotkęAmbrożową.

Ile ciepła i życzliwości emanowało
z niani-bohaterki „Gwiazdy Syberii”,
tyle chyba wyrozumiałości starej kobiety i mądrej „zgody na los” w kreacji
babci w dramacie „Blaszany kubek”.
Teatrowi służy z oddaniem i wiernością godnymi najwyższego uznania
i szacunku. Przede wszystkim gra, ale
też organizuje, dokumentuje, pomaga,
żyje sprawami Zespołu. Sumienna,
obowiązkowa, koleżeńska uczy młodszych jak odpowiedzialnie traktować
każde przyjęte na siebie zadanie, bo
jak powiedział A. Asnyk:
„… Każdemu w dziale
część winy przypadnie
Nawet za cudze zbrodnie
i szaleństwa;
Bo każdy nosi w duszy swojej
na dnie
Odpowiedzialność wspólną
człowieczeństwa.”
Tekst: Krystyna Dżuła
Fot. Antoni Iwański
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Czy można przygotować się do
konkursów ?

Janusz Pyra

– Szef Kuchni Zamku Dubiecko
Zdobywca licznych nagród
w konkursach kulinarnych, w swoim
zbiorze ma medale przywiezione z tak
prestiżowych imprez jak: Kulinarny
Puchar Polski, Konkurs Włoskiej
Sztuki Kulinarnej czy Ogólnopolski
Festiwal Kuchni Dworskiej.

Skąd taka pasja jak gotowanie ?
Tak rzeczywiście traktuję ten
zawód jako swoją pasję. Mając na
uwadze, że czas w jakim przyszło
dokonać mi wyboru, był zupełnie inny
od tego jaki mamy dzisiaj. Zawód kucharza nie był tak popularny. Dzisiaj
gotują aktorzy, dziennikarze, politycy.
Gotowanie stało się bardzo modnym
sposobem na spędzanie wolnego czasu( rodzinne grillowanie). Wybrałem
zawód kucharza dwadzieścia sześć
lat temu - i zapewniam, że nie była
to łatwa decyzja. Prawdą jest też, że
to rodzice widzieli we mnie kucharza
a nie mechanika samochodowego, bo
też taka myśl chodziła po mojej głowie
„mechanik to taki męski zawód”.
A mnie bardziej ciągnie do garów
jak do smarów. Co na to koledzy ?
W młodej głowie rodziło się wiele wątpliwości. Ale ostatecznie po analizie
argumentów, jakie przedstawiali mi
rodzice, zapadła decyzja, której nie
żałuję.
Co może napisać Janusz Pyra
w swoim CV ?
Z wykształcenia jestem inżynierem - studiowałem technologię i analizę żywności.
Swoją przygodę z gotowaniem zaczynałem w nieistniejącej już restauracji „Myśliwskiej” na 3-Maja w Przemyślu. Kolejnym wyzwaniem
była – Syria obsługa Placówki
Dyplomatycznej, po powrocie z Bliskiego Wschodu był wyjazd do pracy
w Niemczech. Odbyłem również szkolenie we Włoszech w Rimini, ukończone

certyfikatem oraz we Francji – Lion.
Byłem również szefem kuchni
w Zamku w Krasiczynie, Hotelu Grand
w Rzeszowie, obecnie szefuję zamkowej
kuchni w Dubiecku.
Jest pan wielokrotnym laureatem konkursów i festiwali
kulinarnych. Ile razy musi Pan
przygotować danie, aby dojść do
perfekcji ?
Nie ma ostatecznej granicy, kiedy
można powiedzieć, że to jest perfekcyjnie przygotowane danie. W ocenie
komisji może okazać się, że jednak
czegoś zabrakło, że jakiś element dania
można było położyć inaczej, że wino do
potrawy było zbyt zimne czy za ciepłe,
za dużo sosu, bądź mało i tak dalej.
Komisja oceniająca składa się z zawodowców i nie przeoczą niczego. Wszystkie zaprezentowane dania muszą być
powtarzalne i harmonijne.

Jeżeli wiemy, co będzie tematem
konkursu, to należy się do tego dobrze
przygotować, przeprowadzić setki
prób, postudiować literaturę fachową,
co nie znaczy, że można użyć gotowej
receptury z książki czy internetu, bo
jest to zabronione. Danie na konkurs
musi być własnego pomysłu. Bardzo
lubię konkursy Black Box – (czarna skrzynka). Polega to na tym że
w czarnej skrzynce zapakowane są
produkty, z których trzeba przygotować danie konkursowe. Do momentu
rozpakowania jest wielka niewiadoma.
Po rozpakowaniu, zazwyczaj jest do
dyspozycji godzina na napisanie receptury i przygotowanie 10 dań. Taki
konkurs pokazuje poziom, umiejętności
i kreatywność kucharza
Co umieściłby pan na liście
najpopularniejszych dań ?
Zauważalna jest tendencja powrotu do tradycji, tego co nasze, polskie.
Mamy przesyt szybkiego jedzenia,
fast food. Sięgam chętnie po dania
przypominające dzieciństwo, dania
sezonowe, truskawki, maliny, młode
ziemniaki z koperkiem, młoda kapusta czy pomidory prosto z działki- to
dopiero pełnia smaku.
Najważniejszą przyprawą
w kuchni jest …...?
„Serce”. Według mnie to powinno
cechować każdego kucharza. Każde
danie powinniśmy przygotować tak,
jak najlepiej potrafimy i włożyć w potrawę tyle serca, jakbyśmy gotowali
dla naszych najbliższych.
Czy istnieje jakaś zależność
między cechami osobowości
i umiejętnościami kulinarnymi ? Niektórzy kucharze
są lepsi w wypiekach,
innym znacznie lepiej
wychodzi sztuka gotowania potraw ?
Już przy naborze pracowników zwracam uwagę
na umiejętności manualne
oraz na elastyczne podejście do
gotowania. W kuchni można koncentrować się na wiernym odtwarzaniu receptur bądź na ich umiejętnym
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modyfikowaniu. Cenię solidnych rzemieślników, ale o wiele
bardziej cenię ludzi twórczych, posiadających wyobraźnię
smaku. Trzeba sobie wyobrazić smak zaplanowanej potrawy
nim ona powstanie, po dodaniu wybranych składników czy
też przypraw.
Zamek Dubiecko słynie z doskonałej kuchni. Co
ma wpływ na jakość pracy ?
Przeszedłem wszystkie szczeble w gastronomii od pomocy kuchennej, przez kucharza, do szefa kuchni. Wszystko
to było dla mnie istotne. Dzięki temu na każdym etapie
pracy wiem, jaka jest geneza danego procesu i umiem przewidywać, a co za tym idzie dobrze zaplanować pracę całego
zespołu. Na sukces pracuje cały zespół.
Pana młodsi koledzy po fachu zdobywają już także
laury.
Tak i bardzo mnie to cieszy. Jest to dla mnie nobilitacja
jak i zaszczyt, że mam ludzi w swoim zespole, którzy patrzą
podobnie jak ja na zawód kucharza.
Czy gotuje Pan także w domu ?
Gdy tylko mam na to czas, a z tym jest różnie. Domowe
menu staram się dostosować do tego co lubią domownicy –
kuchnia domowa, a w szczególności dania jarskie i mączne
(naleśniki, pierogi, placki itp.)
Hitem wielu konkursów jest gotowanie w próżni.
Na czym polega ta metoda ?
Gotowanie su - wid czyli gotowanie potrawy w próżniowo
zamkniętym opakowaniu czy specjalnym termo wytrzymałym worku. Metoda znana była już w latach 70 – tych, a teraz powróciła do łask . Cały proces- w zależności od rodzaju
produktu- poprzedzony jest marynowaniem i w zależności
od wielkości czy rodzaju wybranego mięsa, warzywa trwa od
kilkunastu minut do kilku, a nawet kilkunastu godzin.
Kogo podziwia Pan w swojej branży ?
Mam kilku kolegów, których umiejętności podpatruję
podczas różnego rodzaju zmagań na gruncie kulinarnym.
Z podziwem śledzę i obserwuje dokonania francuskiego
kucharza Paula Bocuse.

Sala kolumnowa
Eleganckie restauracje cechuje luksus, magia
smaku. Czym oczaruje Pan potencjalnego gościa
Zamku Dubiecko?
W obecnym czasie ludzie podróżują, oglądają programy
o tematyce kulinarnej, poznają nowe smaki kuchni innych
narodów, co sprawia że poszukują tych smaków w polskich
restauracjach .
Staramy się realizować nawet najbardziej wyszukane
zamówienia, rodem z kuchni włoskiej, hiszpańskiej, francuskiej czy azjatyckiej. W naszej ofercie mamy również
propozycję „teatru kulinarnego”, gdzie każdy z uczestników, przy udziale kucharza morze stworzyć własne danie,
dodając swój ulubiony składnik czy ulubione przyprawy.
Jest to forma wspólnej zabawy w gotowanie, połączonej
z degustacją wina z wybranego zakątka świata. Realizujemy
zamówienia na bankiety, wesela, przyjęcia okolicznościowe,
ale też w niedługim czasie pojawi się propozycja przyjęć
w stylu angielskim w nowo powstającej oranżerii w ogrodach
zamkowych.
Serdecznie dziękuje za rozmowę i życzę połamania
noży !!!

Widok na salę kominkową

Dziękuję i serdecznie zapraszam czytelników „Dynowinki” do Zamku Dubiecko.
Rozmawiała:
Ewa Hadam
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Dynowskie
zakątki

Wakacje, których z utęsknieniem wyczekiwali nie tylko
uczniowie, w końcu nadeszły. Dorośli biorą urlopy, aby wykorzystać piękne wakacyjne dni polskiego lata. Wybierając
miejsce dłuższego wypoczynku, czy też weekendowego biwaku najczęściej bierzemy pod uwagę miejsca najbardziej znane, nierzadko znacznie oddalone od miejsca zamieszkania.
Często jednak nie jesteśmy świadomi walorów turystycznych
oraz rekreacyjnych własnego miejsca zamieszkania i jego
najbliższych okolic. Wielu wychodzi bowiem z założenia, że
w tak małej miejscowości, jak Dynów nie ma ciekawych opcji
spędzenia wolnego czasu. Jednak gołym okiem widać rozwój
naszego miasteczka w dziedzinie wypoczynku i rekreacji.
Warto podkreślić, że już wspaniałe okoliczności przyrody
i malownicze położenie Dynowa decydują o jego atrakcyjności turystycznej. Walory te sprzyjają powstawaniu obiektów
umożliwiających podziwianie przepięknych krajobrazów
Doliny Sanu oraz flory Pogórza Dynowskiego. Powstanie
ośrodka Błękitny San przyczyniło się między innymi do
zwiększenia ilości imprez kulturalnych. Umożliwiają one
zapoznanie się miejscowej ludności z folklorem, zarówno
ziemi dynowskiej, jak i okolicznej. Liczne festyny i przeglądy
pozwalają zaprezentować umiejętności tutejszym młodym,
rozwijającym się talentom. Niektóre wydarzenia, jak np.
„Dynówka 2011” zrzeszają pasjonatów, w tym przypadku
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miłośników motoryzacji. Z całą pewnością już teraz wiele
osób z niecierpliwością czeka na największe kulturalne wydarzenie roku, a mianowicie Dni Pogórza Dynowskiego.
Wbrew pozorom w naszym regionie nie brakuje atrakcji.
Każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno osoby preferujące
piesze wędrówki, jak i miłośnicy historii i zabytków. Nasze miasteczko stwarza również bardzo dobre warunki
dla wędkarzy. Osoby lubiące rozrywkę na pewno chętnie
skorzystają z wycieczki kolejką wąskotorową, która jest
sztandarową atrakcją naszego miasteczka. Przedstawimy
teraz kilka możliwości spędzenia urlopu, bądź też biwaku
w naszych stronach dla osób o różnych oczekiwaniach oraz
zainteresowaniach.
Punkty widokowe
Są to obiekty dla osób, które lubią delektować się wspaniałymi krajobrazami oraz pięknem otaczającej przyrody.
Każdy z nich zawiera miejsce na ognisko oraz podest umożliwiający dokładną obserwację krajobrazu.
Dwa punkty widokowe usytuowane są w Bartkówce i roztacza się z nich panorama na całą Dolinę Sanu. Najpiękniej
widoczna jest ona wieczorem, gdy cudownie oświetlony Dynów komponuje się z rozgwieżdżonym niebem. Z pewnością
ciężko byłoby dojechać tam samochodem, ze względu na
stromość oraz bardzo nierówne podłoże traktu. Od głównej
drogi wolnym tempem piesza wędrówka zajmuje około 1015 minut./wejście przy parkingu oraz drugie obok kościoła
parafialnego/
Kolejny taki obiekt znajduje się na przedłużeniu ulicy
Głębokiej. Widok tego punktu obejmuje głównie pola oraz
te wzniesienia Pogórza Dynowskiego, które są praktycznie
niezamieszkane. Znajduje się tutaj dwupiętrowa wieża
obserwacyjna. Jest to największy punkt widokowy. Podobnie, jak w przypadku pierwszego z nich droga samochodem
byłaby bardzo trudna do przebrnięcia. Najlepiej wybrać się
pieszo, bądź rowerem. Miejsce to znajduje się około 10 minut
pieszej wędrówki za drugą kapliczką.
Następny z punktów widokowych znajduje się nieopodal Krzyża Katyńskiego. Obejmuje swą panoramą przede
wszystkim zabudowę Dynowa oraz wzniesienia otaczające
nasze miasteczko. Tutaj dojazd samochodem jest chyba
najłatwiejszy. Na przedłużeniu ulicy Podgórskiej należy
skręcić w krętą polną drogę od której pieszo dotrzemy do
punktu w około 10 minut.
Na ostatni z punktów wchodzi się na Karolówce.
Jedzenie
Zmęczeni całodniowym zwiedzaniem, bądź pieszymi
wędrówkami możemy skorzystać z dość pokaźnej oferty
gastronomicznej naszego miasteczka. Fanów staropolskiej
kuchni zapraszamy do karczmy „Pod Semaforem” nieopodal
torów w Bachórzu. Pyszne tradycyjne jadło oraz wspaniały wystrój to ogromne atuty tego miejsca. Zwolennikom
zarówno tradycyjnej polskiej kuchni, jaki i fast foodów
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proponujemy odwiedzenie „Zajazdu na Rozdrożu”. To miejsce oprócz restauracji jest jednym z najbardziej znanych
klubów w okolicy. Znajduje się on przy wyjeździe z Dynowa.
Dla osób lubiących głównie fast food czeka „Torino”, które
w swej ofercie zawiera przeróżne rodzaje pizzy, kebaby,
czy też frytki przyrządzane na kilka sposobów. Miejsce to
znajduje się w samym centrum naszego miasteczka – nieopodal Kościoła.
Nieco historii
Dynów to znakomite miejsce dla miłośników historii.
Kryje się w nim wiele ciekawych, pokrytych kurzem wspomnień miejsc. Burzliwa przeszłość tej miejscowości odcisnęła na niej swój ślad. Dynów jest grodem bardzo starym.
Pierwsza wzmianka pochodzi z 1423 roku. W 1426 roku
miasto zostało wspomniane w dokumentach. Następnie
miejscowość ta kilkakrotnie zmieniała właścicieli, a wojny,
najazdy, pożary, epidemie, okresy rozwoju i upadku tworzyły
bogatą historię miasta.
Miasto przeżywało zarówno okresy świetności, jak i niepowodzeń. Słynęło z założenia w 1603 roku walk byków –
jako jedynej w Polsce corridy. Natomiast rozwój przynosiło
mu rzemiosło. W okresie przejściowym coraz większą rolę
odgrywali Żydzi, którzy chętnie przybywali na te tereny.
Pierwsi pojawili się tutaj już w XV wieku. Z czasem ich
społeczność była coraz większa. Prężnie zarządzali miastem,
bankami, zakładami itp. Wraz z wybuchem drugiej wojny
światowej w 1939 roku rozpoczął się holocaust. Dosięgnął
on również dynowskich Żydów. Żołnierze Wehrmachtu dokonali masowych egzekucji mieszkańców tej narodowości,
choć nie tylko. Spalili również synagogę, w której ukrywali
się miejscowi Żydzi. W październiku natomiast pozostałych
wypędzono na radziecką stronę. Dzięki staraniom gminy
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Kościół pw. św. Wawrzyńca
Kościół ten został zaliczony do najcenniejszych budowli
sakralnych powstałych w Podkarpaciu. Jest najstarszym
i najcenniejszym zabytkiem murowanym w mieście. Wybudowano go w latach 1604-1617. Jest to jednonawowa
świątynia z dwiema bocznymi kaplicami. Późnorenesansowe sklepienie jest zdobione sztuakteriami, natomiast całe
wnętrze wykonane jest w stylu barokowym.
Pomnik Władysława Jagiełły
W Rynku miasta znajduje się pomnik wybudowany
w 1910 roku w celu uczczenia 500-nej rocznicy Bitwy pod
Grunwaldem. Postawili go mieszkańcy miasta.
Dynowska ciuchcia
Od 1904 roku istnieje połączenie kolejowy między Dynowem a Przeworskiem. Dużą atrakcją jest dziś zatem ciuchcia
kursująca właśnie tą trasą. Przejeżdża ona przez jedyny
w Polsce (602 m) tunel na kolejach dojazdowych. Turyści
i mieszkańcy są bardzo zadowoleni z takiej przejażdżki.
Błękitny San
Przy ulicy Plażowej powstał ośrodek turystyczny „Błękit-

ny San”. Jest miejscem licznych występów i różnego rodzaju
imprez. Są one jedną z największych atrakcji Dynowa. Od
kilkudziesięciu lat co roku organizowane są słynne Dni Pogórza Dynowskiego, które przyciągają licznych turystów.

żydowskiej w Krośnie, Niemcy zezwolili na ekshumację
ciał rozstrzelanych Żydów. Wiosną 1940 roku zwłoki ofiar
przeniesiono na nowy żydowski cmentarz w Dynowie na
Karolówce i pochowano w sześciu masowych grobach.
Cmentarze Żydowskie
Kirkuty- takim mianem Polacy określali cmenatrze Żydowskie. W Dynowie powstały dwa takie miejsca. Stary, przy
ulicy Piłsudskiego oraz nowy na Karolówce. Stary cmentarz,
zwany okopiskiem, położony jest na tzw. Zabramie. Są na
nim fragmenty dawnego muru ogrodzeniowego, lecz nie ma
nagrobków. W latach 80-tych był tu plac zabaw dla dzieci,
który później został zamknięty. Na cmentarzu tym został
pochowany słynny cadyk Cwi Elimelech Szapira. Dzięki
temu Żydzi z całego świata otaczają to miejsce wielką czcią
i opieką. Dynów jest zatem znany na całym świecie w społeczności żydowskiej. Obecnie Żydzi coraz częściej goszczą
w Dynowie. Zakładają tu nawet swoją działalność. Przy ulicy
Plażowej powstało Centrum Historii Polskich Żydów.
Oprócz miejsc związanych ze społecznością żydowską,
istnieje wiele takich, które wiążą się z innymi aspektami
kulturowymi.

W Dynowie prężnie działają także: chór mieszany
„Akord”, orkiestra dęta OSP, kapela „Dynowianie” oraz
grupy teatralne i taneczne ze szkół. Od 2007 roku istnieje
również stowarzyszenie „De-novo”, któro organizuje corocznie różnego rodzaju występy i przedstawienia, które cieszą
się niemałym zainteresowaniem zarówno młodzieży, jak
i dorosłych obywateli. Swoją działalność udoskonalił także
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. Organizuje liczne
imprezy i przykłada ogromną wagę do rozwoju kulturowego
miasta. Stara się zaangażować w swą działalność coraz więcej ludzi, a zwłaszcza przedstawicieli młodego pokolenia.
Przepiękne krajobrazy, malownicze zakątki są wizytówką Dynowa. Władze dokładają wszelkich starań, by miasto
ulepszyć, upiększyć. Co roku odbywają się jakieś nowe
poprawki, ulice są remontowane. Planowana jest również
rewitalizacja miejscowości. Stworzono projekt „Poprawa
wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku
i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I”, na który
gmina otrzymała fundusze. Dynów już teraz jest pięknym
miasteczkiem, a czeka go jeszcze wiele zmian i udoskonaleń.
Turyści powinni więc być zadowoleni z odwiedzin w naszym
mieście. Spotka ich tu wiele atrakcji. Każdy znajdzie coś
dla siebie. Ludzie chcący odpocząć od gwaru miasta, hałasu i życia w biegu, powinni przybyć właśnie tutaj. Cisza,
przyjemny klimat, piękne widoki, to wszystko sprawia, że
Dynów jest idealnym miejscem na odpoczynek.
Tekst: Anna Skubisz i Aleksandra Socha LO DYNÓW
Fot. Daniel Gąsecki
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Szkolne prezentacje artystyczno - kulturalne
dynowskich szkół

Już po raz XVI w dniu 17 czerwca br. na scenie Ośrodka
Turystycznego „Błękitny San” w Dynowie odbył się koncert artystów- uczniów dynowskich szkół. Zorganizował go
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie jako spotkanie, podsumowujące działalność szkół, które przez cały rok bardzo
aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Dynowa, organizując imprezy o randze nawet wojewódzkiej i biorąc udział
we wszystkich ważnych dla miasta wydarzeniach.
Tegoroczny wyjątkowo- pięknie roztańczony i rozśpiewany SZPAK rozpoczęły piosenką „Śpiewam i tańczę” Samuela
Łach i tańcem hawajskim zespół FIX . Następnie wszystkich młodych artystów, nauczycieli i publiczność powitała
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie p. Aneta
Pepaś. W koncercie wystąpiły przedszkolaki Przedszkola
Miejskiego w Dynowie i tak: grupa 6-latków „Motylki” zatańczyła poloneza i zaśpiewała piosenkę „Śmieszne grzybki”.
Dzieci przygotowały panie Maria Dudziak i Elżbieta Lis.
„Makarenę” i „How do you do” zatańczyła grupa „Jeżyki”
- sześciolatki, z którymi pracują panie Krystyna Miśniakiewicz i Małgorzata Potoczna. Grupa 5-latków „Biedronki”
pod „wodzą” pań Danuty Urbaniak i Marty Dżuły zaprezentowała „ Sambę Mix” i „Waka, Waka”. Wszystkie dzieci
w pięknych strojach tańczyły z ogromnym przejęciem a po
zakończonych występach brawom nie było końca.
Po przedszkolakach wystąpiły dzieci biorące udział
w zajęciach Ogniska Muzycznego i zespołach MOK w Dynowie. Pięknie zagrali Laura Kilon i Dariusz Kleczkowski
uczniowie klasy keyboardu a jak zwykle bardzo nastrojowo
„Rzekę marzeń” zaśpiewała Samuela Łach uczęszczająca na
zajęcia klasy wokalu.
Z dziećmi w ognisku pracują Panowie Arkadiusz Banaś
i Krzysztof Łobodziński. Po uczniach ogniska wystąpił
kolejny dynowski instrumentalista – keyboardzista Michał Mryczko, który równie pięknie jak jego poprzednicy,

koncertowł.
„Wariacje na tema Bacha” zatańczył zespół FIX, który
prowadzi p. Renata Baran.
„Smutna piosenka retro”„Dozwolone od lat 18 – tu”
i „Konik na biegunach” to tytuły piosenek wykonanych przez
grupę instrumentalno-wokalną Zespołu Szkół w Dynowie,
którą prowadzi p. Tomasz Tereszak. Parodię telewizyjnych
realisty-show pt. SZPAK – TALENT przygotowała i zaprezentowała z uczniami Zespołu Szkół w Dynowie p. Monika
Mączyńska. W parodii tej śpiewano i tańczono, a całość
oceniało bardzo profesjonalne jury.
Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie reprezentowała
grupa sportowo-taneczna „Aplauz” prowadzona przez
p. Alinę Paściak i śpiewająca gitarzystka grupy Artystyczno- Teatralnej „Antrakt” -Kamila Pantoł.
Pięknym krakowiakiem w wykonaniu zespołu tańca
ludowego „Bartkowiaczki” rozpoczęli swoją prezentację
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Dynowie. Następnie
zespół wokalno-instrumentalny „Wesołe Nutki” wykonał
śpiewane przez całą widownię piosenki „ Zimny drań”,
„Tamburyn” i oczywiście „Lato, lato”.
Z „Nutkami” pracuje p. Antoni Dżuła. Program SP nr 2
w Dynowie zakończył polonezem zespół „Bartkowiaczki”
prowadzony przez p. Grażynę Wyskiel.
SZPAKA 2011 zakończył blok programowy uczniów
Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. Program pt. „Artystyczne kartki ze szkolnego kalendarza” złożony z tańców, muzyki, pięknego śpiewu i słowa opracował wspólnie
z uczniami i nauczycielami p. Maciej Jurasiński.
Pani Dyrektor MOK w Dynowie wszystkim prezentującym się szkołom wręczyła okolicznościowe dyplomy, pogratulowała także wysokiego poziomu wszystkich prezentacji.
G.M.
Fot. Damian Zelwach
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AUTOSTRADA IMIENIA PIŁSUDSKIEGO
Jestem człowiekiem od lat związanym z Dynowem, któremu losy miasta
i społeczności lokalnej nigdy nie były
obojętne. Dlatego chciałbym podzielić
z Państwem moim szczęściem i radością ze zmian, które nastąpiły w najbliższej mi dzielnicy – Zabramie.
Jeszcze kilkanaście lat temu była
to spokojna, niemalże sielska dzielnica, której bukoliczny nastrój przyprawiał mnie niemal o mdłości. Jako
człowiek z miasta ciężko znosiłem
czyste, świeże, nieskalane spalinami
powietrze, niejeden raz kładłem się
pod rurę wydechową samochodu, aby
łyknąć trochę przyjaznego mi fetoru.
Z radością witam więc nieoczekiwaną
zmianę, dzięki której na małej, wąskiej
ulicy Piłsudskiego czuje się niemal jak
na Alejach Jerozolimskich w godzinach szczytu. Ach, gdzie tam Alejach
Jerozolimskich, ruch na wspomnianej
ulicy, ze względu na pędzące samochody przypomina raczej przygraniczną
autostradę! Malkontenci w miastach
psioczą – nie mamy autostrad. Po
wizycie w Dynowie stwierdzam – a po
co nam autostrady? Przyjedźcie – mówię – do Dynowa, a przekonacie się,
że Polak potrafi! Okazuje się przecież,
że nawet mała, miejska droga, niespodziewanie podniesiona do rangi
wojewódzkiej, jest w stanie udźwignąć ciężar ruchu nie mniejszy, niż
największe nawet drogi tranzytowe.
Chwała więc inicjatorom tego ruchu!
Niemożliwe okazuje się możliwym!
Wiem, do mnie też dochodzą dziwaczne głosy niezadowolenia, szczególnie wśród mieszkańców Zabramy.
Są to jednak ludzie małostkowi,
o wąskich horyzontach myślowych,
którzy nie potrafią docenić pożytku, jaki daje społeczności nasilony
ruch na ulicy Piłsudskiego! Weźmy
na przykład naszych milusińskich,
świetlaną przyszłość miasta. Wartość
edukacyjna autostrady przy Piłsudskiego jest nieoceniona. Taki brzdąc,
czekając ponad godzinę na możliwość
przejścia przez jezdnie może bawić
się w liczenie przejeżdżających cieżarówek. W przyjemnym – pożyteczne!
W ten sposób przyszły matematyk
umila sobie nużące czekanie, ćwicząc
znajomość liczb. Siedemdziesiąt jeden,
siedemdziesiąt dwa, siedemdziesiąt
trzy… Inni, w trakcie kilkugodzinnej
przeprawy przez jezdnię mogą grać
w zgadywanie marek przejeżdżających samochodów. Nie wspominając
już o ważnej nauczce respektowania
przepisów drogowych – przecież tam
przechodzić nie wolno! Jeśli więc, bra-

cie, chcesz odwiedzić sąsiadkę, machającą z naprzeciwka – ruszaj żwawo do
najbliższych pasów, oddalonych ledwie
o kilka kilometrów! Szanuj przepisy,
jeśli sam chcesz być szanowany! Takie
spacery są bardzo zdrowe, a kto wie,
może w przyszłości będzie dzięki temu
szansa utworzyć w Dynowie sekcję
chodziarską, a miasto doczeka się
nowego Korzeniowskiego?!
W zdrowym ciele zdrowy duch!
Od lat, jako Europejczyk i człowiek
nowoczesny oczekuję zmian w miejskiej architekturze Zabramy. Dzięki
pędzącym cieżarówkom i tirom pojawiła się wreszcie na to szansa. Wiadomo
przecież, że większość starych domów,
wskutek wzmożonego ruchu wreszcie
się zawali, przez co powstaną piękne,
nowoczesne posesje w stylu późnego
rokokoko. Nowa inicjatywa jest też

ostrzem wymierzonym w bezrobocie,
które nęka naszą ojczyznę. To tak
zwany casus Golden Gate. Na tym
słynnym moście w San Francisco
firma, zajmująca się malowaniem
gigantycznego obiektu ma dożywotnie
zlecenie. Kiedy bowiem kończą pracę
na jednym krańcu, ten drugi jest już
zbrukany brudem i pyłem. Zaczynają
od nowa – i tak w kółko! Pesymistyczni
maruderzy, posłuchajcie: na waszych
oczach doganiamy Amerykę! Nowy
asfalt na autostradzie Piłsudskiego
nie wytrzyma zbyt długo, dzięki temu
prace nad naprawą jezdni będą mogły
odbywać się niemalże non stop!
Pojawia się też szansa na złamanie niżu demograficznego, bolączki
zachodniej cywilizacji. Każdy przebywający na Zabramie wie, że śpiąc
w domu przy autostradzie imienia
Piłsudskiego przez całą noc nie można nawet zmrużyć oka. Dzięki temu,
szczególnie młode małżeństwa, mogą

zająć się zwiększaniem populacji.
I tak, dzięki żwirowni i pędzącym całą
noc ciężarówkom, już za kilkanaście
lat wyrosną zastępy nowych podatników, które finansować będzą kolejny
remont ulicy Piłsudskiego!
Nie wolno też zapomnieć o zwiększeniu obrotów i napędzaniu lokalnej
gospodarki, co w dobie kryzysu jest
przecież tak ważne! Kiedy po przejechaniu pędzącego vana sąsiadowi
spadł żyrandol, musiał drałować do
sklepu po nowy. Sąsiadka już cztery
razy kupowała nowe zastawy kuchenne – kupcy zacierają więc ręce,
chlebem i solą witając strudzonych
kierowców samochodów ciężarowych!
Będąc szczerym człowiekiem wspomnę
też o osobistych korzyściach. Ładna
blondynka, która wpadła mi w oko,
spotyka się z pewnym kawalerem
z drugiej strony Sanu. Dzięki wspaniałym żeglarzom szos, ciężarówkom,
których tonaż zdecydowanie przekracza wytrzymałość mostu, jest szansa,
że ten wreszcie się zawali i rozłączy
na wieki ten niepotrzebny nikomu
romans!
Mieszkańcy narzekają – taka ich
natura. Dlatego należy docenić odpowiedzialność odpowiednich organów.
Pierwszy bukiet kwiatów przeznaczam
dla Pani z drogówki, która po półgosinnej wizycie stwierdziła, że ruch wcale
nie jest nasilony. Nic a nic! Mimo tego,
że skacząca na podskakujacym stole
kawa omal nie poplamiła jej pięknej
bluzeczki. Dużą butelkę lemoniady
dla jednego z miejscowych policjantów. Kiedy rozwścieczony sąsiad,
widząc pędzące ponad osiemidzesiąt
kilometrów na godzinę wyprzedzające
się tiry-rakiety, namolnie apelował
o reakcję, usłyszał ciepły, mądry i stonowany głos, mówiący, że przecież nie
ma powodu do żadnej interwencji. Cóż
za zimna krew mądrego mundurowca!
Przede wszystkim zaś ukłony należą
się enigmatycznym osobom, które
wyraziły zgodę na rzeczoną inicjatywę.
Rozpaczam nad tym, że nie wciąż nie
wiadomo, kim ci zagadkowi bohaterowie są, a tajemnicy nie rozwikłałby
ani Ojciec Mateusz, ani Sherlock
Holmes z wiernym Watsonem. Wyobrażam sobie jednak, że są to osoby
skromne, unikające pochwał, poklasku
i rozgłosu, zgodnie z biblijną zasadą
o „nagrodzie w niebie, nie na ziemi”.
Tajemniczy jegomoście – dziękuję
serdecznie w imieniu mieszkańców
Zabramy! Wspólnie prosimy – ujawnijcie się!
Tajemniczy wielbiciel!
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W dniu 22.05.11. na stadionie w Dynowie przy ul. Bartkówka odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek
OSP z terenu Gminy Dynów i Miasta Dynów. Organizatorem
zawodów był Zarząd Gminy ZOSPRP w Dynowie i Gmina
Dynów, Komendantem zawodów był Komendant Gminy
ZOSPRP w Dynowie dh A. Szczutek.
Na zawody Komendant Miejski PSP w Rzeszowie wystawił komisję sędziowską w siedmioosobowym składzie pod
dowództwem st. kpt. Pawła Szkoły oraz zmianę służbową
Posterunku PSP w Dynowie.
Zawody swoją osobą zaszczycili między innymi Wójt Gminy Dynów A. Chrobak, Burmistrz Miasta Dynów Z. Frańczak, przewodniczący Rady Gminy T. Paździorny, przewodniczący Rady Miasta J. Mryczko oraz rzesza widzów.
Zawody rozpoczęły się o godz.: 12 i rozgrywane były
według dwóch regulaminów. Według regulaminu CTiF młodzieżowych drużyn pożarniczych udział w zawodach wzięły
dwie drużyny OSP Harta w grupie dziewcząt i chłopców.
Zawody w grupie starszych rozgrywane były w grupie
A i C.
Grupę C reprezentowały jako jedyne druhny z OSP Harta natomiast grupę A reprezentowało 11 drużyn męskich
z następujących jednostek:
• OSP Dynów Przedmieście
• OSP Bachórz
• OSP Dąbrówka Starzeńska
• OSP Harta
• OSP Laskówka
• OSP Ulanica
• OSP Łubno
• OSP Wyręby
• OSP Pawłokoma
• OSP Bartkówka
• OSP Dylągowa.
Jako jedynej drużyny zabrakło OSP Dynów Miasto.
Pierwszą konkurencją był bieg sztafetowy 400 m. z przeszkodami i rozwinięcie bojowe według regulaminu CTiF dla MDP,
następnie odbyła się sztafeta pożarnicza dla grup A i C 7 x 50 m.
z przeszkodami, a najbardziej widowiskowe i lubiane
przez kibiców rozwinięcie bojowe zakończyło wzmagania
drużyn.
Po ogłoszeniu wyników klasyfikacja przedstawiała się
następująco:
Grupa MDP według CTiF dziewczęta OSP Harta z wynikiem 946 pkt.
Grupa MDP według CTiF chłopcy OSP Harta z wynikiem
998 pkt.
Grupa C kobiety OSP Harta z wynikiem 160 pkt.
Grupa A Mężczyźni :
I miejsce OSP Harta z wynikiem 130 pkt.
II miejsce OSP Dąbrówka Starzeńska z wynikiem
132 pkt.
III miejsce OSP Ulanica z wynikiem 139 pkt.
IV miejsce OSP Pawłokoma z wynikiem 175 pkt.
V miejsce OSP Łubno z wynikiem 179 pkt.
VI miejsce OSP Dylągowa z wynikiem 179 pkt.
VII miejsce OSP Bachórz z wynikiem 185 pkt.
VIII miejsce OSP Wyręby z wynikiem 196 pkt.
IX miejsce OSP Laskówka z wynikiem 198 pkt.
Klasyfikacja drużyn z Gminy Miejskiej była następująca:
I miejsce OSP Dynów Przedmieście z wynikiem 131 pkt.
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II miejsce OSP Bartkówka z wynikiem 138 pkt.
Na zakończenie zostały wręczone nagrody pieniężne puchary i dyplomy ufundowane przez Wójta
Gminy Dynów A. Chrobaka. Zawody zakończył Komendant Gminy dziękując wszystkim za rywalizacje
i sportowe zachowanie.
Komendant Gminny OSP Artur Szczutek
Fot.: Jacek Stochmal, Damian Zelwach
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DZIESIĘĆ LAT
Z JANEM PAWŁEM II
13 czerwca 2001 r.to bardzo ważna
data w historii szkolnictwa w Warze.
W tym dniu miało miejsce uroczyste
otwarcie i poświęcenie nowowybudowanej szkoły oraz nadanie jej imienia
Jana Pawła II. Od tej chwili uczniowie
Zespołu Szkół w Warze zdobywają
wiedzę oraz poznają nauczanie swojego
Patrona w nowoczesnym gmachu, na
miarę XXI wieku. 17 czerwca 2011 r.
obchodziliśmy dziesiątą rocznicę tego
radosnego wydarzenia. Okazją do
świętowania była także chęć wyrażenia wdzięczności za beatyfikację Ojca
Świętego Jana Pawła II

Jubileuszowe obchody rozpoczęła
uroczysta msza św. w miejscowym kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Przewodniczył jej ksiądz Biskup
Adam Szal. W czasie tego nabożeństwa
młodzież z klasy III Gimnazjum przyjęła sakrament bierzmowania. Biskup
Adam Szal w homilii podkreślał, że
Kościół daje nam świętych jako wzór
do naśladowania, przewodników na
drogach ludzkiego życia. Takim nauczycielem i mistrzem jest również
Sługa Boży Jan Paweł II. Jego całe
życie było bowiem służbą Bogu i człowiekowi. Bardzo wymownym przesłaniem okazały się słowa Ojca Świętego,
wzywające każdego z nas do czynienia
dobra i miłości bliźniego: „Człowiek nie
może żyć bez miłości. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się
Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością,
jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś
sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej
żywego uczestnictwa”.
Ubogaceni słowami Pisma Świętego oraz nauką Papieża – Polaka,
zaproszeni goście, społeczność szkolna
oraz mieszkańcy Wary, zgromadzili się
przy Jego pomniku. Biskup Adam Szal
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przewodniczył modlitwie o potrzebne łaski dla szkoły oraz wszystkich
obecnych. Następnie przedstawiciele
duchowieństwa, władz samorządowych i gminnych oraz nauczyciele
i uczniowie ZS w Warze wyrazili swoją
wdzięczność dla Jana Pawła II poprzez
złożenie kwiatów u stóp pomnika.
Po odśpiewaniu „Barki”, o której tak
często wspominał Papież, uczestnicy
rocznicowych obchodów przeszli do
sali gimnastycznej, gdzie miała miejsce
dalsza część uroczystości.
Głos zabrał gospodarz uroczystości, Dyrektor Zespołu Szkół w Warze,
który przywitał Gości. Jubileusz swoją
obecnością ubogacili przedstawiciele
władz samorządowych i gminnych,
duchowieństwo oraz dyrektorzy szkół
z gminy Nozdrzec. Do naszej szkoły
przybył Poseł na Sejm RP Piotr Tomański. Równie znamienitymi gośćmi byli:
ksiądz Biskup Adam Szal, Dziekan
Dekanatu Dynowskiego ksiądz Stanisław Janusz oraz kapłani z sąsiednich miejscowości. Władze powiatowe
reprezentowała pani Ewa Szerszeń.
Na uroczystości nie mogło zabraknąć
władz gminnych na czele z Wójtem
Gminy Nozdrzec Antonim Gromalą,
Sekretarz Gminy Marią Potoczną
oraz Przewodniczącym Rady Gminy
Romanem Wojtarowiczem. Obecni byli
także radni gminni, dyrektorzy szkół
oraz mieszkańcy Wary.
Kolejnym punktem rocznicowych
obchodów były przemówienia gości.

Wszyscy zgodnie podkreślali, że szkoła,
która ma takiego patrona jest do czegoś
zobowiązana. Jest to wezwanie do ciągłej pracy nad sobą, doskonalenia się,
właściwego postępowania oraz dawania
przykładu własnym życiem. Dziekan
Dekanatu Dynowskiego ksiądz Stanisław Janusz odczytał list od przyjaciela
i współpracownika Papieża kardynała
Stanisława Nagyego. Usłyszeliśmy, że
nie można było wybrać lepszego patrona. Jan Paweł II jest bowiem jednym
z największych Polaków, wychowawcą
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ludzkości oraz wzorem do naśladowania.
Później uczestnicy uroczystości obejrzeli program artystyczny, przygotowany przez uczniów Gimnazjum w Warze.
Nie była to jednak inscenizacja, złożona
z wierszy i piosenek o Ojcu Świętym.
Przedstawioną przez młodzież sztukę
można raczej określić jako spektakl
o chorobie, cierpieniu i potędze wiary.
Było to jeszcze jedno świadectwo wielkości i świętości Błogosławionego Jana
Pawła II. Scenariusz przedstawienia
pt. „Pomoc z nieba” napisało samo życie. Posłużyła do tego historia chłopca,
który za pośrednictwem Papieża, został
uzdrowiony z choroby nowotworowej.
Sztukę, w oparciu o te wyjątkowe wydarzenia, stworzył aktor Krakowskiego
Teatru „Bagatela” Marcin Kobierski.
Opiekę nad młodymi aktorami sprawowały zaś Elżbieta Naleśnik i Danuta
Szpiech z Zespołu Szkół w Warze. Piękna, nastrojowa muzyka, scenografia,
ograniczona jedynie do niezbędnych
rekwizytów oraz portrety Jana Pawła
II, rozwieszone nad sceną, tworzyły
niezwykły klimat tego programu
artystycznego. Młodzież doskonale
i autentycznie odgrywała swoje role.
Publiczność razem z Pawłem przechodziła przez różne stadia choroby,
przeżywała cierpienie i rozpacz jego
rodziców oraz cieszyła się z powrotu
chłopca do zdrowia. Był to więc teatr
pełen emocji i wzruszeń – w niejednym
oku pojawiła się łza. „Pomoc z nieba”
zmuszała także do refleksji i przemyśleń, że Jan Paweł II rzeczywiście jest
świętym, czyni cuda i działa, nawet
w tych przypadkach, gdy medycyna
nie daje już żadnej nadziei.
Przybyli na tę uroczystość mogli
wpisać się do pamiątkowej księgi oraz
obejrzeć cenne pamiątki, związane
z osobą Ojca Świętego. Różance z audiencji w Watykanie, okolicznościowy
medal oraz znaczki poczty watykańskiej, zostały podarowane naszej
szkole przez Arcybiskupa Lwowa
księdza Mieczysława Mokrzyckiego.
Inną wartościową i bardzo osobistą
pamiątką są relikwie Jana Pawła II.
Kardynał Stanisław Dziwisz ofiarował
na ręce Dyrektora Szkoły Aleksandra
Fila fragment pasa z sutanny Papieża.
Ten bezcenny dar został umieszczony
w pamiątkowej gablocie, wykonanej
przez artystę - rzeźbiarza Dariusza
Gamracego.
Jubileuszowe obchody zakończył
poczęstunek, w czasie którego nie brakowało również papieskich akcentów.
Na stołach pojawiły się kremówki,
o których z takim uśmiechem mówił
Jan Paweł II podczas wizyty w rodzinnych Wadowicach.
Tekst: Monika Jedynak
Zdjęcia: Karol Pilch
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MŁODZI WĘDKARZE
KOŁA „BRZANA”
Dnia 5 czerwca w miejscowości Izdebki na stawie przy zespole pałacowo
– parkowym odbyły się zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Zawody te
mają charakter cykliczny, jak co roku
organizatorami tej imprezy było koło
„Brzana” oraz Wójt Gminy Nozdrzec.
W zawodach brali udział uczniowie ze
szkół podstawowych i gimnazjum z terenów Gminy Nozdrzec. W tym roku
w zawodach wzięli udział uczniowie,
w różnym wieku. Najmłodszy uczestnik liczył 4 latka. Mimo tak młodego
wieku wspólnie z tatą złowił parę
okazałych rybek.
Bardzo upalnej pogodzie towarzyszyła równie gorąca i zacięta rywalizacja. Młodzi wędkarze stosowali różne
metody, aby złowić jak największą
rybę. Najlepszym wędkarzem okazała
się Izabela Szpiech z Zespołu Szkół
w Warze. Po zakończeniu wędkowania
odbyło się komisyjne ważenie złowionych ryb, które ponownie trafiły do
stawu. Wszyscy uczestnicy zawodów
wędkarskich otrzymali cenne upominki ufundowane przez Wójta Gminy
Nozdrzec. Główne nagrody wręczał
Prezes Koła „ Brzana” Marek Owsiany.
Na koniec zawodów odbył się wędkarski piknik, który był okazją do rozmów
i refleksji.

Staw w Izdebkach od 8 lat jest łowiskiem koła PZW „Brzana” Nozdrzec.
Znajdują się tam takie gatunki ryb jak
szczupak, lin czy amur. Rekordowo złowioną rybą był szczupak, który ważył
10,5 kg i mierzył 110 cm.
Staw ten jest idealnym miejscem
na rozwijanie zamiłowania do pięknego
sportu, jakim jest wędkarstwo, a także
miejscem odpoczynku z dala od telewizji i komputera.
PZW „Brzana” Nozdrzec
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GMINNY KONKURS
WIEDZY
EKOLOGICZNEJ
„Człowiek i Środowisko”
Pod takim hasłem odbył się VI
Gminny Konkurs Wiedzy o Ekologii
i Ochronie Środowiska zorganizowany
dnia 06.06.2011 roku w Zespole Szkół
im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu.
Celem tego turnieju jest kształtowanie wśród młodzieży gimnazjalnej
proekologicznych postaw, poszerzenie
wiedzy na tematy związane z ochroną
środowiska, uwrażliwienie na piękno
otaczającej nas przyrody.

Gminnym koordynatorem konkursów jest Elżbieta Gierula, która
opracowała testy, zakupiła nagrody
i zorganizowała poczęstunek dla
uczestników. Cenne nagrody sponsoro-

wał Pan Antoni Gromala - Wójt Gminy
Nozdrzec. W Jego imieniu wręczyła
je młodzieży Pani Sekretarz Maria
Potoczna. Każdy uczestnik konkursu
otrzymał upominek i cenne nagrody.
Młodzież dobrze przygotowała się do
turnieju o czym świadczą uzyskane
wyniki z testów. Klasyfikacja indywidualna przedstawia się następująco:
• I miejsce Bartłomiej Antoń –
Gimnazjum Nozdrzec;
• II miejsce Marta Szałajko - Gim-

nazjum Izdebki
III miejsce Rafał Skrabalak
– Gimnazjum Nozdrzec oraz
Karolina Pietryka - Gimnazjum
Izdebki
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim uczestnikom konkursu,
opiekunom i głównemu sponsorowi
nagród.
			
B. K.
•

„Śpiewać każdy może”
czyli karaoke
w Bibliotece
Publicznej w Wesołej
„Śpiewać każdy może,
trochę lepiej lub trochę gorzej,
ale to nic nie szkodzi
jak co komu wychodzi.
Czasami człowiek musi,
inaczej się udusi.”
Najbardziej naturalna formą
czynnego uprawiania muzyki jest
śpiew. Forma śpiewania może służyć jako element zabawy i odprężenia, dlatego dnia 21.06.2011 r.
w Bibliotece Publicznej w Wesołej odbyło się pierwsze karaoke, które zostało
zorganizowane dla dzieci aby mogły
przyjemnie zakończyć rok szkolny.

W spotkaniu tym uczestniczyli
uczniowie klas I, II i III Szkoły Podstawowej wraz ze swoimi wychowawczyniami. Specjalnymi gośćmi spotkania
byli Panowie z Brzozowskiego Portalu
Internetowego, którzy przygotowali
repertuar i uprzyjemniali dzieciom
wspaniałą zabawę. Chętnych do śpiewania było bardzo dużo, a i dzieci
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śpiewały pięknie. Wszyscy byli bardzo
radośni i zadowoleni i dobrze się bawili.
Czynny udział w całej zabawie brały
również wychowawczynie poszczególnych klas.
Serdecznie dziękuje Paniom nauczycielkom za przybycie wraz z dziećmi, a szczególne podziękowania kieruję
do Panów z Brzozowskiego Portalu
Internetowego dzięki, którym dzieci
mogły tak wspaniale się bawić.
Marzena Wojewoda

IV GMINNY RAJD
ROWEROWY
POD HASŁEM
„ Zachowaj Trzeźwy
Umysł”
Dzieci i młodzież szkolna
z gminy Nozdrzec uczestniczyły
6 czerwca w IV rowerowym rajdzie podsumowującym kampanię
Zachowaj Trzeźwy Umysł. Program kampanii obejmuje profilaktykę
zdrowotną uczniów szkół z terenu
gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego stylu życia. Organizatorem
przedsięwzięcia jest nauczyciel ZS
w Wesołej Grzegorz Hardulak wraz
z Sekretarzem Gminy Nozdrzec Panią
Marią Potoczną (patronat finansowy).
Przygotowanie i opiekę nad
uczestnikami sprawowali nauczyciele koordynujący szkolne kampanie Zachowaj Trzeźwy Umysł :
Zespół Szkół w Nozdrzcu – Rafał Pyś,
Zespół Szkół w Warze – Renata Łach
Zespół Szkół w Wesołej – Stanisław Kita, Grzegorz Hardulak,
Gimnazjum w Izdebkach – Barbara
Seńko, Paweł Barć, ks. Roman Kocaj,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Izdebkach
– Robert Flejszar, Krystyna Żelaznowska.
Rajd odbył się w niezwykle malowniczej okolicy Pogórza Dynowskiego, trasą:
Nozdrzec – Siedliska – Dąbrówka Bartkówka – Pawłokoma – Sielnica
– Dylągowa – Reszów.
Spotkanie w Nozdrzcu rozpoczął kierownik Posterunku Policji
w Nozdrzcu asp. szt. Marek Sowa pogadanką na temat bezpieczeństwa ruchu
drogowego w czasie rajdu rowerowego. Wszyscy z uwagą wysłuchaliśmy
prelekcji i tak wyposażeni w wiedzę
wyruszyliśmy na trasę.
Uczestnicy rajdu wykazali się
ogromnym hartem ducha i siłą, ponieważ wysoka temperatura i podjazdy
górskie podniosły nam poprzeczkę
trudności. O nich jednak szybko

DYNOWINKA

zapominaliśmy podziwiając piękne,
malowane słońcem, soczystą zielenią
i czerwienią maków krajobrazy, których pozazdrościć nam mogą mieszkańcy innych regionów Polski.

Zabawę zakończyliśmy na polu
biwakowym w Reszowie, gdzie przy
pieczonej kiełbasie odpoczywaliśmy
po trudach rowerowej eskapady. Dla
chętnych przewidziano naukę chodzenia na szczudłach, zabawy z piłką
i leśne wypady.
Za rok znów chcemy poczuć wiatr
w szprychach.
Grzegorz Hardulak

Sobótka
w Środowiskowym
Domu Samopomocy
w Izdebkach
Sobótka to najkrótsza noc w roku.
Jest to noc pełna niespodzianek, zabawy i magii. Przypada w noc z 23 na 24
czerwca, w wigilię św. Jana, dlatego
nazywana jest również nocą świętojańską. W tym dniu poganie czcili
dwa potężne żywioły - ogień i wodę.
Najważniejsze obrzędy związane były
z rozpalaniem ognia oraz zanurzaniem
się w wodzie.
21 czerwca w pogodne przedpołudnie, Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach gościł
pracowników oraz uczestników ŚDS
z Bachórca, Birczy oraz Dynowa. Spotkanie to miało na celu dobrą zabawę
wszystkich zebranych, ale i zdobycie przez nich nowych doświadczeń

Nr 6-7/189-190

i umiejętności. Atmosfera spotkania
była swobodna, ponieważ taka forma
sprzyja integracji zebranych.
Uczestników spotkania zachęcano
do wzięcia czynnego udziału w zorganizowanych konkursach. Dla zwycięzców
przygotowano nagrody i upominki.

Najbardziej znaną wróżbą sobótkową jest oczywiście puszczanie wianków
na wodę, stąd też nie można było
pominąć konkursu na wicie wianków.
W programie imprezy znalazły się między innymi takie zabawy jak: “Pudełko”, “Pociąg”, “Kalambury”. Wszyscy
uczestnicy bardzo chętnie brali udział
zorganizowanych zabawach. Przyniosły im one wiele radości uśmiechu.
W trakcie imprezy zorganizowano
ognisko, które pięknie lśniło w scenerii ogrodu. Przyjemnie było usiąść na
chwilkę i posłuchać szeleszczących,
trzaskających iskrami płomieni, które
tuliły płonące gałęzie. Były śpiewy
i tańce. Na koniec był pyszny poczęstunek. Kiełbaski z ogniska lubią
przecież wszyscy. Pogoda i uśmiechy
dopisywały. Spotkanie upłynęło bardzo
miło i - jak zwykle w takich przypadkach – trochę za szybko.
Dariusz Sawczak

Dzień Dziecka przy
Zespole Szkół
w Nozdrzcu
W środę 01 czerwca 2011 roku
przy Zespole Szkół w Nozdrzcu odbyła się impreza plenerowa z okazji
Dnia Dziecka zorganizowana przez
Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu. Dla najmłodszych mieszkańców
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Gminy przygotowano wiele atrakcji
i niespodzianek.
Zebranych powitał Wójt Gminy
Nozdrzec Pan Antoni Gromala, a następnie zaprezentowali się młodzi
utalentowani artyści ze szkół z terenu
Gminy. Młodzież oraz mieszkańcy
z entuzjazmem przyjęli występy taneczne, muzyczne i kabaretowe, które
zebrały najwięcej oklasków. Następnie odbyły się konkursy i zabawy.
Przewidziane zostały również inne
atrakcje: dmuchany zamek, trampolina, można też było zjeść smaczną
watę cukrową oraz lody ufundowane
przez Pana Wójta. Wszystkie dzieci
świetnie się bawiły od godz. 9.00 rano
w przepięknej słonecznej aurze.
Znakomita zabawa możliwa była dzięki
Sponsorom, którym należą się serdeczne podziękowania:
• Panu Antoniemu Gromali Wójtowi Gminy Nozdrzec,
• Panu Zdzisławowi Socha - Zakład Eksploatacji Kruszywa
i Wyrobów Betoniarskich Spółka Z.O.O w Nozdrzcu,
• Panu Marianowi Szewczykowi
i Marianowi Martowiczowi,
• Bankowi Spółdzielczemu
w Dynowie O/Nozdrzec.
• Delikatesom „Centrum” w Nozdrzcu.
Dziękujemy także za gościnność i współpracę Zespołowi Szkół
w Nozdrzcu.
Dyr. GOK w Nozdrzcu
Eugeniusz Kwolek

Nadeszły wakacje. Ponieważ na
zewnątrz panuje piękna pogoda, korzystając z dobrej nawierzchni gminnych dróg zapraszam wraz z dwójką
turystów – Anią i Piotrkiem – Czytelników „Dynowinki” do wzięcia udziału
w wirtualnej rowerowej wycieczce po
jednym z gminnych szlaków turystycznych.
Zanim jednak udamy się w podróż
prześledźmy w kilku zdaniach historię
roweru, która zaczyna się w czasach
antycznych.
Rower, jest pojazdem drogowym napędzanym silą mięśni ludzkich za pomocą pedałów. Zwykle jest on dwukołowy
jednośladowy, z kołami o jednakowej
średnicy i napędem łańcuchowym na
tylne koło, czym różni się od wcześniejszego welocypedu.
Pierwszą konstrukcją przypominającą rower był drewniany pojazd
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zbudowany przez Francuza M. de
Sivraca w 1771, napędzany za pomocą
odepchnięć nogami od ziemi, nazwany
celeryferem (a po udoskonaleniu - welocyferem).
Wiele osób przypisuje wynalazek roweru sławnemu Leonardo da Vinciemu.
Jest w tym trochę prawdy, ale nie do
końca. Fakt, że znaleziono szkic roweru
(pochodzący z końca XV wieku) pomysłu
tego wielkiego wynalazcy, jednak stało
się to całkiem niedawno, a i do końca
nie wiadomo jaka część szkicu jest autorstwa Leonarda.
Pierwsze udokumentowane historycznie wydarzenie pochodzi z roku
1816, kiedy to baron Karl Friedrich
Christian von Drais de Sauerbrun
zaprezentował dwukołowy pojazd napędzany poprzez odpychanie się nogami
od podłoża. Nazywany często „maszyną
do biegania”, czy też Draisine. Wehikuł
ten pozwalał podróżować z prędkością
10 - 15 km/h.
Przełomową datą okazał się rok
1839, kiedy to Kirkpatrick Macmillan,
szkocki kowal, pokazał światu rower
z napędzanym tylnym kołem. Nie
posiadał on jeszcze pedałów znanych
z dzisiejszych rowerów.
Pierwsza namiastka roweru górskiego powstała już w 1933 roku, kiedy
to Ignaz Schwinn opracował model
topornego, ciężkiego roweru na grubych oponach i z płaską kierownicą.
Schwinn Excelsior był używany do
praktycznych celów - jako maszyna do
przewożenia przedmiotów codziennego
użytku. W 1980 roku zastosowano obręcze aluminiowe, zamiast stalowych,
co wydatnie obniżyło wagę roweru.
Rower w Polsce pojawił się stosunkowo wcześnie. Od 1886 r. działało
Warszawskie Towarzystwo Cyklistów,
grupujące początkowo miłośników
bicykla, a następnie rowerów. Jak już
wcześniej pisaliśmy nazwa „rower”
w polskim języku została zapożyczona
od marki rowerów „Rover” produkowanych w Anglii w 1885 roku przez Johna
Starleya.
Pierwszą produkcję rowerów w Polsce rozpoczęto w 1917 roku Po II Wojnie
Światowej wznowiono państwową produkcję rowerów w oparciu o dotychczasowe prywatne wytwórnie.
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Naszą podróż rozpoczynamy w Nozdrzcu, spotykając się przy skrzyżowaniu
głównej drogi, na trasie ze stolicy gminy
do Dynowa i drogi prowadzącej do Łubna. Jedziemy w stronę Urzędu Gminy
oraz zespołu pałacowego, który niewątpliwie jest najbardziej atrakcyjnym
miejscem, godnym odwiedzenia.
Wzniesiony on został w stylu późnobarokowym, składają się na niego
piękny pałac oraz kaplica i oficyna.
Bardzo prawdopodobnym jest, że pałac zbudowano na podstawie projektu
hrabiego Aleksandra Fredry, znanego
komediopisarza.
Dalej udajemy się główną szosą, mijamy budynek OSP Nozdrzec i cieszymy
oko pięknymi widokami.
Przydomowe ogródki swoją urodą
„zachęcają”, aby chociaż na chwile
przystanąć i podziwiać letnie kwiaty
oraz okazałe krzewy i drzewa.
Wyjeżdżając z Nozdrzca na skrzyżowaniu dróg udajemy się w stronę wsi
Wara oraz Izdebek.
Wara to wieś powstała przed 2 lipca
1391. W 1436 miejscowość wymieniona
jest w składzie tzn. dóbr dynowskich.
Od początku istnienia wieś przez
którą właśnie jedziemy jest miejscowością typowo rolniczą, a jej położenie
sprawia, że każdy rowerzysta ma możliwość uczestniczyć w „uczcie rustykalnokulturalnych” widoków.
Kilkaset metrów od wjazdu do wsi
mamy możliwość zobaczyć już pierwszy
zabytek. W Warze do obecnych czasów
zachowała się drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża
Św., zbudowana w 1889 roku. Położona
jest ona na niewielkim wzniesieniu, po
prawej stronie drogi jadąc w kierunku
Izdebek.

W roku 1981 w Warze rozpoczęto
budowę nowego dwupoziomowego
kościoła o powierzchni 300 m 2. To
kolejny obiekt sakralny godny uwagi.
Jadąc dalej mijamy Zespól Szkół
w Warze. Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II mieści się w nowoczesnym
budynku, który został oddany do użytku i poświęcony 13 czerwca 2001 r. Od
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1 września 2003 r. szkoła funkcjonuje
jako Zespół Szkół (Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum).
Podróż staje się coraz bardziej przyjemna, mijamy przydrożne kapliczki,
spotykamy uśmiechniętych mieszkańców, którzy koszą trawę czy uprawiają
ogródki.
Wjeżdżamy do Izdebek. Nie zwiedzimy jednak wsi, tym razem przy
pierwszym przystanku autobusowym
skręcamy w prawo i udajemy się
w stronę lasu zwanego Izdebnikem.
Jest to nie lada wyczyn, do lasu biegnie
długa droga będąca wzniesieniem. Na
szczęście dla nas jedziemy po nowo
wyremontowanej drodze.
Widoki są wspaniałe. Od czasu do
czasu, aby nieco odpocząć przystajemy,
oglądając urokliwe leśne widoki. Wjeżdżając do lasu możemy zatrzymać się
i poszukać grzybów lub jeżyn.
Następnie na skrzyżowaniu dróg
zjeżdżamy w prawo do Hłudna. Tu
dopiero zaczyna się zabawa, gdyż
zjeżdżamy z ogromnej góry. Mijając
kolejne zakręty (tu warto zaapelować
do rowerzystów, aby nie rozpędzali
się zanadto) mamy możliwość oglądać
krajobrazy, których pozazdrościć może
nawet mieszkaniec niejednej górskiej
miejscowości.

I zupełnie jak drzewa
czasem się odradzamy
Lecz to tylko niektórych
los przywraca do łask
Danuta Czaja Mój przyjaciel
Kim jesteś mój przyjacielu?
Muzyką skoczną na wiejskim weselu?
Czy ciszą,
której dźwięki w uszach słyszę,
Czy figlarnym wiatrem co gałęzią
kołysze?
Jesteś mi tak bliski, ale i daleki
Raz szczery, poufny,
raz zamknięty na wieki
Twe wnętrze ma perłę ukrytą
w skorupie
Jako skarb
największy oglądany w lupie
Gdy deszcz i słońce
krzyżuje promienie
Tyś barwą tęczy na nieba przestrzeni
Gdy wszystko milczy – Ty myślący
w ciszy
Dajesz szacunek – ale nikt nie słyszy
Mój przyjacielu,
drżący jak liść na wietrze
Do Ciebie radość i me słowo dotrze
Tak mały,
a duże serce w piersi się kołacze
Niech Ci szczęście sprzyja,
a oko nie płacze.
Józef Cupak Pamięci Augustyna Barana
Krzyczał przez chwilę i umilkł nagle,
Odchodząc wolno w krainę cienia
Jak łódź gdy wicher urwie jej żagle
Był niemym świadkiem
swego istnienia
I odszedł cichym krokiem w zaświaty
Do miejsc wielbionych
w własnej pamięci
Śladów przeszłości podlewał kwiaty
Dziś przeszłość Jego Pamięć uświęci

Wjeżdżając do centrum wsi odwiedzamy mijamy boisko sportowe „Orlik”
oraz opisywane już w „Spacerku” Zespół
Szkól, kościół i budynek OSP.
Jadąc dalej, na moście skręcamy w prawo i udajemy się w stronę
Nozdrzca. Kolejne ogródki pięknieją
w oczach, spotykamy domowe zwierzęta, kamieniste bloki skalne, łąki pełne
ziół i kwiatów. Po przejechaniu około
3 kilometrów wjeżdżamy ponownie do
Nozdrzca zataczając tym samym koło.
Jest to jeden z wielu szlaków, które
warto zaproponować rowerzystom
w Gminie Nozdrzec. Jest to trasa
ciekawa, bogata w piękne krajobrazy
i zabytki oraz wzniesienia, które dla
prawdziwego fana rowerowych wycieczek nie stanowić powinny najmniejszych problemów.
Michał Zięzio
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Opisał wiele faktów i zdarzeń
Uwiecznił ludzi i ich zwierzenia
Człowiek co nie bał się
własnych marzeń
Dziś jego pióro czas już ocenia
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

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
Danuta Czaja Diagnoza
Młodość we mnie przedwcześnie
umarła
To na skutek fałszywej diagnozy
Zamiast zdobić ją białą konwalią
Ją zdobili w jesienne mimozy
Potem przyszły dojrzałe lata
Rzec by można czas siły wieku
No i znowu przez kaprys świata
Zrujnowali normy w człowieku
Bo nas było zbyt wielu i basta
I za dużo rodziło się dzieci
Wyludniły się wioski i miasta
Na co komu żołnierze poeci
Opuściła więc młodość granice
Kraj w konwulsjach starczej agonii
Opuścili więc przyłbice
Jedni drugich oskarżą to oni
Zamiast szukać recepty leku
Jak to czynią rozsądni ludzie
Politycy – popatrz człowieku
Znów z lubością tarzają się w brudzie.
Marzec 2011

UWAGA KONKURS!!!!
Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Gminie Nozdrzec.
Wystarczy tylko prawidłowo udzielić
odpowiedzi na pytanie:
„Kto jest Patronem ZS w Warze?”
Na odpowiedzi czekam do
31 lipca 2011 roku pod adresem
e-mailowym:
spacerkiempogminie@interia.pl
Na pierwszego autora poprawnej
odpowiedzi czeka bardzo atrakcyjna
nagroda książkowa.
Całość opracował
Michał Zięzio
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PRZEMOC W RODZINIE

- Zespół Interdyscyplinarny w Mieście Dynowie
Rada miasta na VIII sesji, która
odbyła się 9.06.2011r., uchwaliła
„Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta
Dynów”.
Określono również, kolejną uchwałą, „Tryb i sposób powoływania
Członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Dynowie oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania”.
Zgodnie z uchwałą, w skład „Zespołu …” wejdą osoby powołane przez
Burmistrza Miasta, a wydelegowane
z poszczególnych dynowskich instytucji. Całą obsługę tego Zespołu będzie
zapewniał Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dynowie.
Można sądzić, że powołany Zespół,
będzie dobrze funkcjonował i spełniał
zadania dla jakich został (zostanie)
powołany, a uchwalony „Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Dynów”,
będzie umożliwiał niesienie skutecznej
pomocy osobom potrzebującym.
Radny Miasta Dynów
S. Tymowicz

Przemoc to wywieranie
wpływu na proces myślowy,
zachowanie lub stan fizyczny osoby bez jej przyzwolenia, przy czym wyróżnia
się dwa zjawiska: przemoc fizyczną i przemoc
psychiczną.
Prawo określa sytuacje, w których dopuszczalne jest stosowanie wobec kogoś przemocy,
a także, kto i w jaki sposób może jej używać.
Środkami przemocy dysponują zazwyczaj organy
państwa. Czasami mogą je również stosować osoby
prywatne (np. przy stanie wyższej konieczności).
Przemoc zastosowana przez osobę nieuprawnioną
jest zabroniona.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc

Jeśli jesteś ofiarą przemocy!
Przerwij milczenie!
Sięgnij po pomoc!

Pocztówka z Pałacu Pokoju

‘All rise. The International Court of Justice is now in session.’
(formuła rozpoczynająca rozprawy przed MTS)
Już sam widok Pałacu Pokoju wart
był tego zachodu. Przygotowań od
października- czytania orzecznictwa,
książek o międzynarodowych rzekach,
dekolonizacji. Godzin spędzonych najpierw na pisaniu memoriału, później
na treningach do rundy ustnej. Eliminacje do drużyny na uczelni, eliminacje
krajowe. I wszystko po to, by w dniu
holenderskiego Święta Królowej, móc
z radością przechadzać się słonecznymi
ulicami Hagi.
Telders International Law Moot
Court Competition to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów prawa
międzynarodowego. Ideą Teldersa
jest umożliwienie studentom prawa
przeprowadzenia serii rozpraw wzorowanych na procedurze właściwej
dla Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości (MTS). Każde państwo może reprezentować tylko jeden

zespół. Dlatego też, każdego roku drużyny z ponad 40 uniwersytetów z całej
Europy rywalizują w rundach krajowych. Ta, która zwycięży, ma szansę
reprezentować swój kraj w półfinałach
i finale konkursu, które odbywają się
w siedzibie MTS w Hadze- Pałacu
Pokoju.
W tym roku Polskę reprezentowała
drużyna z mojej uczelni (Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie), której miałam przyjemność i zarazem zaszczyt bycia
członkiem. Drużynę tworzyli: Natalia
Łabęda, Małgorzata Chrostowska,
Magdalena Papiernik oraz nasz trener, mgr Konrad Marciniak. Przez
kilka miesięcy spędzaliśmy razem
niemal wszystkie weekendy i wolne
popołudnia, by zgłębiać tajniki prawa
międzynarodowego.
Pracę nad konkursem rozpoczęli-

śmy już w październiku, kiedy pojawił
się kazus- skomplikowany spór pomiędzy dwoma fikcyjnymi państwami:
Larmastanem i Maroslandem. Naszym
zadaniem było przygotowanie argumentacji zarówno w imieniu państwa
wnoszącego skargę do MTS-u (Applicant), jak i opowiadającego na zarzuty
(Respondent).
Gwoli wyjaśnienia-pierwszym etapem dla partycypujących zespołów
jest opracowanie pisemnych memoriałów- skargi i odpowiedzi na nią, które
następnie wysyłane są do Hagi i oceniane. Kolejnym zaś, jest przygotowanie
wystąpień ustnych (oral pleedings).
Oral pleedings prezentowane są podczas rozpraw przed czterema różnymi
składami MTS, których członkami są
wybitni przedstawiciele doktryny oraz
praktycy prawa międzynarodowego
z całego świata.
Muszę przyznać , że twórca tegorocznego sporu między Larmastanem
i Maroslandem wykazał się niespotykaną kreatywnością. Dziedziny, z którymi przyszło nam się zapoznać były
niezwykle rozległe- od sukcesji traktatów bilateralnych i dekolonizacji po
prawo ochrony środowiska. Pojawiały
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się pytania, na które współcześnie nie
sposób dać jednoznacznej odpowiedzi.
Czyje prawo chronić bardziej- państwa słabo rozwiniętego do rozwoju,
czy może rozwiniętego do czystego
środowiska? Czy dokonać ekstradycji
terrorysty, do kraju, którego władze
otwarcie dopuszczają możliwość tortur,
gdy tej ekstradycji wymaga rezolucja
Rady Bezpieczeństwa ONZ? Na te
i wiele innych pytań staraliśmy się znaleźć odpowiedź
przez te kilka miesięcy pracy
nad kazusem. Co najlepsze,
nie ma tu strony wygranej
czy przegranej. Nie da się
z góry założyć, że obiektywnie wygrywa np. Marosland.
Każde państwo ma swoje
racje i zwycięstwo w danej
rozprawie zależy, jak w habermasowskim dyskursie,
od siły zaprezentowanych
argumentów.
W kwietniu otrzymaliśmy memoriały naszych
przeciwników. Do czasu
przyjazdu do Hagi nie wiedzieliśmy, z kim przyjdzie
nam się zmierzyć. Mogliśmy
domyślać się jedynie po liście źródeł
(wybrane książki, narodowość autorów), wybranym orzecznictwie, sposobie argumentacji. Ale- jak to domysły
- sprawdziły się jedynie częściowo.
Półfinały i finał odbyły się w dniach
27-30 kwietnia w siedzibie MTS.
Na miejscu okazało się, że jesteśmy
najmniej liczną drużyną z całej Europy
i jedyną, w której po stronie Applicanta
i Respondenta występują te same osoby- Natalia i ja. Wszystkie pozostałe
zespoły były 4-osobowe (dwie osoby
prezentowały Marosland, dwie Larmastan). Miałyśmy zatem podwójną
pracę do wykonania, ale i możliwość dokładnego poznania słabych i mocnych
punktów obu stron sporu.
Mister President, distinguished
Members of the Court. May it please
the Court, …- taką lub inną oficjalną
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formułą rozpoczynaliśmy swoje ustne
wypowiedzi podczas rozpraw. Telders
bowiem, to nie tylko konkurs wiedzy
merytorycznej, ale i oratorski. Owszem,
liczy się precyzja odpowiedzi na pytania
sędziego, ale także sposób w jaki na
nie odpowiadasz. I wcale nie mam na
myśli perfekcyjnej znajomości języka
angielskiego.
W półfinałach trafiłyśmy na wyma-

gających przeciwników- drużyny z Austrii, Ukrainy, Gruzji i Szwajcarii. Jako
‘agenci rządu’ Maroslandu miałyśmy
okazję zmierzyć się z Austrią i Szwajcarią, z kolei reprezentując Larmastan
odpierałyśmy argumenty studentów
z Ukrainy i Gruzji. Oczywiście, dzięki
aktywności składów sędziowskich, nie
była to nudna prezentacja stanowisk.
Składy bywały bardzo dociekliwe,
zwłaszcza, gdy trafił się specjalista
w jakiejś dziedzinie. Rozprawy to moim
zdaniem najlepsza częścią konkursu.
Nieprzewidywalne, emocjonujące, ale
i uczące szybkiego i precyzyjnego formułowania myśli, chłodnej kalkulacji
i ważenia argumentów, gdy brakuje
czasu, by zaprezentować wszystkie.
Niepowtarzalna okazja, by sprawdzić
swoją wiedzę i umiejętności w starciu
z inną drużyną i z praktykami. Nie-
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powtarzalna okazja, by spotkać największe osobistości z dziedziny prawa
międzynarodowego- jak np. wybitnego
sędziego MTS, Abdula G. Koromę.
Podczas dwóch dni zmagań udało
nam się nie tylko poznać stanowiska
przeciwników, ale i samych ‘przeciwników’. Po całym dniu rozpraw, wieczorami przychodził czas na wspólne
kolacje i rozmowy, podczas których nie
było ważne, czy jutro staniemy
przeciwko sobie na sali sądowej. Nie liczyło się, czy jesteś
za Maroslandem czy Larmastanem, ale gdzie studiujesz
i jakie lubisz oglądać filmy.
30 kwietnia odbył się finał
i ogłoszenie wyników. Holendrzy świętowali Dzień Królowej. Haga tonęła w morzu
pomarańczowych flag i balonów. Brytyjczycy- najlepsza
drużyna w Europie- cieszyli
się z wygranej w finale Teldersa. Ale i nam nie zabrakło
powodów do świętowania. Polski zespół zajął ósme miejsce
w ogólnym rankingu wszystkich partycypujących drużyn,
pokonując m.in. rewelacyjne
merytorycznie i oratorsko- Szwajcarię,
Francję, Szwecję czy Finlandię. Nie
sposób opisać naszej radości- to jak do
tej pory najlepszy wynik polskiego uniwersytetu na tym konkursie. Dodatkowo, w odrębnych klasyfikacjach udało
nam się zdobyć siódme miejsce za Oral
Pleedings jako państwo Larmastan
i bardzo wysokie pozycje w rankingu
najlepszych mówców konkursu (tzw.
Best Oralists).
Przygoda, którą zaczęłam w październiku, skończyła się zbyt szybko.
Niestety, w Teldersie można wziąć
udział tylko raz w życiu. Najwyższy
czas zatem rozejrzeć się za kolejnym
konkursem.
(więcej informacji o Teldersie: http://
www.grotiuscentre.org/TeldersMootCourt.aspx)
Magdalena Papiernik

Anna Skubisz
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

„Nigdy nie rezygnuj z marzeń” – z „Alchemikiem” przeciw barierom pragnień
W dzisiejszych czasach niewielu ludzi czyta książki.
Ciągły pośpiech, stres, praca sprawiają, że gdy mamy
choć odrobinę wolnego czasu, wolimy spędzić ją przed telewizorem, bądź komputerem. Taka forma odpoczynku nie
wymaga myślenia. Można po prostu usiąść i bezmyślnie patrzeć w ekran. Czytając książkę, trzeba się skupić, zagłębić
w świat jej bohaterów, poznać ich postaci, życie i obyczaje.
Książki zazwyczaj zmuszają do refleksji, przemyśleń, a nie
oszukujmy się, współcześni ludzie zmęczani szarą codziennością, nie mają ochoty na dodatkowy wysiłek umysłowy.

Jednak zdarzają się wyjątki. Wciąż istnieją tacy, dla których idealną rozrywką jest czas spędzony z książką w ręce.
Przyznam się, że należę do takich wyjątków. Już jako mała
dziewczynka uwielbiałam książki. Rodzice byli zaskoczeni
z jaką łatwością przyswajałam czytane przez nich bajki
i opowiadania. Szybko zapamiętywałam wierszyki, które
później wielokrotnie recytowałam. Pamiętam nawet jaką
radość i dumę sprawiło mi założenie swojej pierwszej w życiu karty w bibliotece. Od tamtej pory byłam tam częstym
gościem. Bibliotekarki znają mnie dobrze i często doradzają
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przy wyborze odpowiedniej książki. Wcześniej praktycznie
codziennie towarzyszyła mi jakaś lektura. Wieczorem, przed
snem brałam do ręki wypożyczoną książkę i zagłębiałam
się w jej świat. Jednak z czasem zdarzało mi się to coraz
rzadziej. Nawał prac domowych, nauki i innych zajęć sprawia, że na czytanie zostają mi tylko weekendy. Aczkolwiek
staram się sięgać po książki kiedy tylko mogę. Mam wiele
swoich ulubionych dzieł, ale najbardziej w pamięci utkwiła
mi powieść Paullo Coelho pt. „Alchemik”. Czytałam ją wiele
razy, z przyjemnością do niej powarcam. Lubię również inne
utwory tego autora, jednakże „Alchemik” wywarł na mnie
największe wrażenie.
Powieść ta opowiada o losach pewnego pasterza o imieniu Santiago. Początkowo prowadził on zwykłe, monotonne
życie opierające się wyłącznie na podróżowaniu po terenach
Andaluzji wraz ze swymi owcami. Młodzienie był marzycielem. Aczkolwiek wyraźnie mu czegoś brakowało. Z czasem
zaczął narzekać na monotonię i nudę swego dotychczasowego życia. Pewnego razu dwukrotnie miał ten sam sen
o Piramidach w Egipcie. Zaniepokojony postanowił udać
się do Cyganki, aby wytłumaczyła mu ów przekaz. Ona
natomiast powiedziała mu tylko tyle, aby podążał do wyśnionych Piramid. Następnie Santiago postanowił zaryzykować
i wyruszył do Afryki. Na samym początku drogi spotkało
go nieszczęście. Jednak nie poddał się i wyruszył w dalszą
podróż.
Postawa młodzieńca uczy, że każdy z nas powinien
podążać za głosem swego serca. Nie wolno poddawać się.
Pomimo spotykanych przeciwności losu, nie
powinniśmy tracić nadziei. Jednak postawić
sobie jakiś cel to za mało. „Postanowienia są
zaledwie początkiem” – uczy Santiago. Należy
z całych sił dążyć do ich wypełnienia. Nie
można bać się niepowodzeń. Są one nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. Gdyby
wszystko przychodziło nam z łatwością, nie
docenilibyśmy tak naprawdę wartości rzeczy,
których pragniemy. „Nikomu nie wolno drżeć
przed nieznanym, gdyż każdy jest w stanie zdobyć to, czego
pragnie i to, czego mu potrzeba”. Ludzie nie mogą z góry
zakładać, że coś się nie uda. Gdyby tak było, jaki byłby sens
walczyć o marzenia? Gdyby sportowcy jadący na zawody od
razu zakładali, że spotkają lepszych od siebie zawodników,
to po co w ogóle mieliby brać w nich udział? Gdyby uczniowie biorący udział w różnych konkursach myśleli, że nie
mają szans, to po co chcieliby się do nich zgłaszać? Każdy
ma szansę spełnić swoje marzenia. Trzeba jedynie chcieć
i starać się z całych sił. Młody pasterz uczy także, by nie
doszukiwać się skomplikowanych rozwiązań. Trzeba szukać
odpowiedzi w najprostszych źródłach. Towarzysz Santiago,
młody Anglik, pragnął zgłębić tajemną wiedzą alchemii.
Szukał rozwiązania w różnych, skomplikowanych księgach.
Studiował wszelakie tablice, dokumenty. Jednak nadal nie
znajdywał odpowiedzi na nurtujące go pytania. Nie potrafił
odczytywać jasnych znaków. Czasami to, czego pragniemy
jest na wyciągnięcie ręki. Człowiek musi nauczyć się słuchać
swego serca. Wielu ludzi obawia się walczyć o swoje marzenia ze strachu przed cierpieniem. Alchemik uczy, że „strach
przed cierpieniem jest straszniejszy niż samo cierpienie”.
Jeśli ktoś zrezygnuje tylko i wyłącznie dlatego, że nie chce
być skrzywdzonym, krzywdzi sam siebie. Prędzej czy później
jego niespełnione pragienia i ambicje powrócą ze zdwojoną
siłą. Wtedy taki człowiek będzie zawiedziony do końca życia.
Pozna smak goryczy i porażki. Nieodłącznym elementem
egzystencji będzie uczucie pustki i braku najważniejszego
kawałka łączącego części jego życia. Często zdarza się, że
ludzie wycofują się z dążenia do swoich celów z powodu
miłości. Rezygnacja ze studiów, pracy, kariery itp. na rzecz
ukochanej osoby zdarza się coraz częściej. Miłość staje się
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ważniejsza od dotychczasowych pragnień. Taka postawa,
jak uczy Alchemik młodego pasterza, jest błędna.
„Musisz wiedzieć, że miłość nigdy nie staje na przeszkodzie temu, kto pragnie żyć Własną Legendą. Jeśli tak się
dzieje. Znaczy to, że nie była to miłość prawdziwa, miłość,
która przemawia Językiem Wszechświata”. Miłość nie
wyklucza spełniana swych marzeń, a wręcz przeciwnie.
Ukochana osoba powinna nas zachęcać do dążenia do nich.
Powinna stać się oparciem dla nas w trudnych chwilach,
podporą w walce z trudnościami. Fatima, ukochana Santiago, rozumiała, że jej mężczyzna musi wyruszyć w podróż.
Nie zatrzymywała go, tłumaczyła, że będzie na niego cierpliwie czekać. Obiecała, że nigdy nie zapomni o jego miłości
i codziennie będzie wypatrywać jego powrotu. Kiedy uczucie
moblizuje nas do wypełniania postanowień jest prawdziwe.
Liczy się bowiem przede wszystkim dobro i szczęście ukochanej osoby. Radość przynosi natomiast właśnie realizacja
marzeń. „Twoje serce jest tam, gdzie twój skarb. I musisz
ten skarb odnaleźć, aby mogło nabrać prawdziwego sensu
wszystko, co do tej pory odkryłeś na swej drodze”. Każdy
człowiek ma jakieś marzenia. Większe lub mniejsze. Może
być nim np. dostanie dobrej oceny z egzaminu, znalezienie
pracy, założenie rodziny, bogactwo. Ludzie mają przeróżne
pragnienia. Trzeba walczyć, włożyć dużo wysiłku i pracy w to, co chcemy osiągnąć. Należy zrobić wszystko, co
w naszej mocy, aby udało się to, co sobie postanowiliśmy.
Narzekanie, uskarżanie się na trudy życia jest bezsensowne. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Zawsze spotkamy
się z problemami. Najważniejsze jest jednak
to, jak je przyjmiemy. Czy stawimy im czoła
z podniesioną głową, wkładając całe swe siły
by je zwalczyć? Czy może poddamy się, użając
nad sobą i swym nędznym losem? Powinniśmy
przyjąć postawę walki i starać się za wszelką
cenę zwyciężyć trudności. Musimy zaufać
sobie i swoim siłom. Jesteśmy bowiem zdolni
do tego, by zrealizować swoje marzenia. Potrzebna jest do tego odwaga. Pasterz nie bał
się porzucić wszystkiego i wyruszyć w świat. Nie wiedział
co go czeka, a mimo to zaryzykował. To jest właśnie bardzo
istotne w naszym życiu- podjąć ryzyko. Nie można nastawiać
się, że wszystko pójdzie jak po maśle, że zostanie nam podane na tacy. Santiago wielokrotnie otarł się o śmierć. Został
obrabowany, pojmany, grożono mu. Jednak nie zrezygnował
z dalszej podróży. Alchemik uczył go, że nawet jeśli miałby
zginąć przedwcześnie, to umrze ze świadomością, że zrobił
wszystko co tylk o mógł. „Lepsze to chyba, niż umrzeć jak
miliony ludzi, którym nawet nie śniło się o istnieniu ich
Legendy. Ale nie obawiaj się, bowiem zazwyczaj widmo
śmierci sprawia, że bardziej szanujemy życie”. Należy więc
podążać swoją drogą i nie zbaczać z niej. Kierowanie się
najważniejszymi dla nas wartościami i dążenie do realizacji
marzeń powinno stać się nadrzędną częścią naszego życia.
Książka „Alchemik” jest dla mnie bardzo poucząjąca.
Kryje w sobie wiele rad i mądrości życiowych, dlatego też
tak utkwiła mi w pamięci. Często, gdy targają mną wątpliwości i jestem rozdarta wewnętrznie, sięgam właśnie
po „Alchemika”. Powieść ta sprawia, że zaczynam wierzyć
w spełnienie moich pragnień. Mam większą motywację
i chęć do działania. Nauczyła mnie, że nigdy, pod żadnym
pozorem, nie wolno rezygnować ze swoich marzeń. Od chwili,
gdy przeczytałam „Alchemika”, zaczęłam bardziej wierzyć
w siebie i swoje możliwości. Coelho burzy bariery, które powstrzymują nas od działania. Alchemik w powieści potrafił
przemieniać metale w złoto, natomiast lektura przemienia
serca człowieka. Powoduje, że ludzie znów zaczynają marzyć.
Wszystkie te prawdy są przekazane w bardzo przystępny
sposób, tak aby wszyscy mogli je zrozumieć. Powieść ta
fascynuje mnie i polecam ją każdemu.
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Spotkanie autorskie z Lidią Miś.
Wśród współczesnych pisarzy i poetów dla
dzieci jest wiele osób z Podkarpacia. Jedną z nich
jest pochodząca z Ropczyc, regionalna pisarka,
Lidia Miś, z którą 9.06.2011 odbyło się spotkanie
autorskie.
O tym, że jest to wybitnie zapowiadająca się twórczyni
literatury dla dzieci i młodzieży świadczą nagrody i wyróżnienia, które otrzymała od momentu debiutu:
• maj 2005 – najlepszy Debiut Prozatorski Podkarpacia,
za książkę „Odwiedzając czarownice” nagroda przyznana przez Związek Literatów Polskich, oddz. Rzeszów.
• grudzień 2010 – wyróżnienie Jury w Ogólnopolskim
Plebiscycie „Najlepsza książka na zimę 2010” za zbiór
opowiadań „Opowieści Biblijne dziadzia Józefa” w kategorii – książka dla najmłodszych.
• marzec 2011 – wybór internautów w Ogólnopolskim
Plebiscycie „Najlepsza książka roku 2010” za zbiór
opowiadań „Opowieści biblijne dziadzia Józefa” w kategorii – książka dla najmłodszych.
Dzieci z zainteresowaniem słuchały autorki, która opowiadała o tym, jak powstają książki. Zapoznała też dzieci
ze swoimi utworami, mówiąc, że wiele historii zaczerpnęła
z własnego dzieciństwa np. książka „Odwiedzając czarownice”.
Autorka przedstawiła dzieciom istoty z baśniowego
świata- elfy, rusałki, nimfy, wróżki, smoki, trolle. Jest
o nich mowa w zbiorze opowiadań „Serce lasu”. Natomiast
„Opowieści biblijne dziadzia Józefa” to książka pełna wspomnień. Autorka jako mała dziewczynka, wraz ze swoją
siostrą odwiedzała na wsi dziadka Józefa, który prowadził
gospodarstwo. Cierpliwy i bardzo wyrozumiały dziadzio na
wszystkie dociekliwe pytania i wybryki swoich wnuczek
potrafił znaleźć mądrą odpowiedź wprost z Biblii.
Dzieci przyjęły pisarkę bardzo entuzjastycznie i wykazywały dużo zainteresowania stawiając mnóstwo pytań. Mogły
też kupić książkę i poprosić o dedykację. Miłym akcentem
było rozdawanie autografów na zakładkach i słodkich krówek „misiówek”.
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Teatr w życiu dziecka odgrywa
dużą rolę. Podobnie jak zabawa czy
książka jest on ważnym czynnikiem
rozwojowym. W teatrze nie tylko
uaktywnia się fantazja dziecka, ale
przede wszystkim mały widz poszerza
wiedzę i kształtuje wyobraźnię.
Kontakt ze sztuką nie powinien
ograniczać się jedynie do oglądania
przedstawień teatralnych. Czasami
warto stanąć „po drugiej stronie” i być
nie widzem, lecz również reżyserem,
bądź aktorem . Można wtedy wyzbyć
się kompleksów, poczuć własną wartość, uczyć się swobody i otwartości
w kontaktach z ludźmi.
Doskonałą formą są teatrzyki aktywizujące widzów do wspólnej zabawy.
Jako przykład można podać spektakle
wystawiane przez Studio Małych Form
Teatralnych, Scenografii i Reżyserii
Art - Re z Krakowa. Teatr ten po raz
kolejny gościł w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Dynowie w interaktywnym spektaklu pt. „Zaczarowany
młynek – Dlaczego woda w Bałtyku
jest słona”. Pewnego dnia ubogi rybak
dostał od tajemniczego przybysza
młynek. Okazało się, że prezent nie
był zwyczajny.

W roku szkolnym 2010/11 do szkoły uczęszczało 72 uczniów (kl. I-VI),
16 uczniów do Oddziału Przedszkolnego, dla trojga dzieci zorganizowano
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
Zatrudnionych było (w różnym wymiarze czasu pracy) 16 nauczycieli
i 2 pracowników obsługi.
Oprócz planowych zajęć dydaktycznych w minionym roku szkolnym
realizowany był
Projekt ,,Chłopcy, dziewczęta wszyscy uczmy się-przyszłość na nas czeka”,
w ramach którego działała świetlica
szkolna (960 godzin zajęć), prowadzone
były zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego
i matematyki dla uczniów klas I-VI
– łącznie 480 godzin oraz zajęcia
rozwijające zdolności i umiejętności
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Historia ta uczy,
że w życiu warto być
dobrym i dzielić się z innymi nawet wtedy, gdy
niewiele się posiada. Natomiast uczciwa i ciężka
praca zawsze jest wynagradzana a chytrość,
skąpstwo i lenistwo zazwyczaj gubi.
Po spektaklu kolejne 45 minut
świetnej zabawy. Ponieważ widzowie
byli zachwyceni przedstawieniem teatralnym z ogromną chęcią brali udział
w grach, konkursach i zabawach. Tym
bardziej, że nagrodami były słodycze.
Było nam bardzo miło, że spektakl
z własnoręcznie wykonanymi przez
aktorów strojami i ciekawą muzyka
zachwycił naszych widzów.
O tym, że w miesiącu maju przypada „Dzień bibliotekarza i bibliotek”
pamiętały dzieci z Miejskiego Przedszkola w Dynowie, odwiedzając nas
i dziękując za lekcję biblioteczną własnoręcznie wykonanymi kwiatami.
Wychowawczyniom z przedszkola
dziękujemy za krzewienie wśród najmłodszych zamiłowania do czytania.
Grażyna Paździorny
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uczniów z j. polskego, matematyki,
j. angielskiego, j. niemieckiego i informatyki – łącznie 480 godzin.
W ramach projektu prowadzone
były również zajęcia taneczne, teatralne i muzyczne oraz przyrodnicze-łącznie 384 godzin.
Dla wszystkich chętnych uczniów
zorganizowano wycieczki:
- (3-dniowe) Kraków – Wieliczka,
Krynica – Wysowa,
- (1-dniowe) Pilzno, Łańcut, Bałtów
- Kurozwęki, Ustrzyki – Solina, Rzeszów (produkcja ozdób choinkowych)
oraz wyjazdy do kina (4) i teatru (4).
Społeczność szkolna przygotowała
i uczestniczyła w uroczystościach szkolnych i środowiskowych takich jak:
• Święto Edukacji, Ślubowanie
uczniów klasy I,
• Dzień angielski,
• Dzień szkocki,
• Andrzejki, Halloween,
• Mikołajki,
• Spotkanie Opłatkowe,
• Dzień Babci i Dziadka,
• Walentynki,
• Dzień Ziemi,
• Dzień Matki i Ojca
• Program poetycko-muzyczny o tematyce maryjnej.

Półkolonie teatralne w Dynowie – Program „Lato w teatrze” od
18.07. do 31.07. www.latowteatrze.
pl
Program Lato w teatrze obejmuje
dofinansowanie działań teatralnych dla
dzieci i młodzieży o charakterze półkolonii, realizowanych w teatrach w okresie wakacyjnym. Jednostką realizującą
jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa
Raszewskiego w Warszawie
Celem programu Lato w teatrze
jest opracowanie atrakcyjnej oferty
wakacyjnej o charakterze teatralnym.
Wspólna aktywność twórcza jest dla
młodych ludzi szansą na poznanie
swoistego rodzaju „alfabetu sztuki
teatru”, na samodzielne zastosowanie
w praktyce języka teatru i, co najważniejsze, na wyrażenie siebie poprzez
akt twórczy. Natomiast profesjonalni
artyści, pracując z dziećmi i młodzieżą,
mogą podzielić się swoimi zawodowymi
kompetencjami, mają szansę zaprezentować swoje dotychczasowe projekty,
mogą poznać potrzeby i wrażliwość
młodej widowni. Dzięki realizacji programu Lato w teatrze teatr w sezonie
wakacyjnym może stać się prężnym
i atrakcyjnym ośrodkiem działań twórczych i edukacyjnych, zyskując sobie

Uczniowie rozwijający swoje zdolności i umiejętności teatralne oraz
muzyczne pod opieką nauczycieli
przygotowali program noworoczny,
który zaprezentowali na spotkaniu
noworocznym w Urzędzie Miasta oraz
program o tematyce wielkanocnej,
z którym odwiedzili Dom Pogodnej
Starości a następnie zaprezentowali
w szkole. Uzupełnieniem programu
było rozstrzygnięcie konkursu na naj-

Szkolne zespoły: Bartkowiaczki i Wesołe Nutki uczestniczyły
w SZPAK-u i uświetniły swoimi występami tradycyjny Piknik, który w tym
roku odbył się już po zakończeniu roku
szkolnego, 26 czerwca.
Tekst: Wiesława Marszałek

tym samym nowych widzów, którzy
być może w ciągu sezonu z różnych
przyczyn nie uczestniczą w życiu kulturalnym.
Premiera Spektaklu plenerowego „Księga Raju”, 6 i 7 sierpnia,
godz. 20.30 teren stacji kolejki
wąskotorowej w Dynowie
„Księga Raju” - Icyka Mangera
to powieść, oparta na chasydzkiej
legendzie, według której zanim człowiek przyjdzie na świat jest aniołkiem
w raju. A tuż przed urodzeniem aniołek
dostaje prztyczka w nos, aby zapomnieć
o tym innym świecie i urodzić się bez
obrazu utraconego raju.
Icyk Manger stwarza postać aniołka Szmula Aby, który sprytem unika

prztyczka w nos i przychodząc na świat
dokladnie pamięta jak wyglądał świat
wieczny i co tam się wydarzyło. Rajskie opowieści aniołka są nasiąknięte
chasydzką filozofią i humorem.
Spektakl nasz nie będzie tylko odtworzeniem historii Szmula Aby. Tak
jak dla Icyka Mangera rajskie opowieści są tylko pretekstem do pokazania
ziemskiego świata ze wszystkimi jego
wadami, namiętnościami, stereotypami
tak chciałabym, aby Księga Raju stała
się dla nas punktem wyjścia do stworzenia spektaklu, w którym spróbujemy
poniekąd uchwycić kondycje duchową
współczesnego człowieka.
Raj Icyka Mangera to nic innego,
jak widziany chasydzkimi oczami obraz
wielokulturowej prowincji we wschodniej Europie z czasu przed II wojną
światową. (Księga Raju została wydana
w 1939 roku). Chciałabym ten obraz
zderzyć z współczesnym wyobrażeniem
raju ludzi którzy żyją na tych samych
terenach. Rajska metafora ziemskiego
życia stwarza dystans, który pomaga
obiektywnie przyjrzeć się nam samym
i przyznać się do naszych słabości ze
specyficznym dla kultury żydowskiej
przymrużeniem oka (Magdalena Miklasz – reżyser).

ładniejsze ozdoby wielkanocne. Nagrodzone prace znalazły się na wystawie
w Bibliotece Miejskiej w Dynowie.
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Festiwal DE-NOVO
Dynów 2011 od 9 lipca do 30 sierpnia czyli „najazd” wszelkiego
rodzaju sztuk na małe podkarpackie miasteczko, położne w dolinie
Sanu.
Chcemy również przez tę nazwę
promować hasło dla małych miasteczek
Polski Wschodniej: SZTUKATAK.
Chcemy z roku na rok poszerzać grono pasjonatów uczestnictwa w sztuce
i kulturze na wysokim poziomie artystycznym. Chcemy być dobrym przykładem na to, że małe prowincjonalne
miasteczka nie muszą reprezentować
kultury „festynów”, że można rozwijać
się nowocześnie i artystycznie na poziomie europejskim.
Ideą trwającego cały miesiąc Festiwalu DE-NOVO SZTUKATAK
jest „budzenie” mieszkańców Dynowa
i okolic do uczestnictwa w kulturze
poprzez sztuką na najwyższym poziomie. Na cały miesiąc zapraszamy do
Dynowa artystów z różnych regionów
Polski i świata (USA, Czechy, Słowacja, Hiszpania) reprezentujących
rozmaite dziedziny sztuki, a także
studentów kilku szkół artystycznych,
aby wspólnie z mieszkańcami Dynowa
przygotowali profesjonalny spektakl plenerowy „Ksiega Raju” Icyk
Manger – premiera 6 i 7 sierpnia.
Pragniemy, aby mieszkańcy podkarpackiego miasteczka (szczególnie
młodzież i dzieci) stali się twórcami
i odbiorcami dzieła artystycznego, które tworzone jest w ich przestrzeniach
życia codziennego, ale zarazem nie
było działaniem inwazyjnym. Raczej
pobudzało do niekonwencjonalnego

myślenia i działania.
Ponadto w ramach festiwalu przewidujemy: cykl warsztatów „Pogórze
Ekspress” skierowanych do turystów,
mieszkańców Dynowa i okolic, szczególnie dzieci i młodzieży (warsztaty:
taniec współczesny-rytmika, cyrk,
śpiew oraz gra na bębnach). Planujemy również imprezy towarzyszące:
koncerty, pokazy studenckich etiud
teatralnych i filmowych.
Jednym z naszych najważniejszych założeń jest połączenie w pracy
twórczej różnych środowisk, ponieważ
stworzenie wielkiego, profesjonalnego
widowiska w krótkim terminie (miesiąc) mobilizuje siły tkwiące wewnątrz
środowiska lokalnego jak i poza nim,
i jest doskonałą okazją do tego, aby
burzyć wszelkiego rodzaju podziały
i bariery. Dlatego też profesjonalni
aktorzy, muzycy, choreografowie, scenografowie i reżyserzy - mają dzielić
scenę z amatorami, dzieci z dorosłymi,
ludzie z miasta/ (z Polski i europejskich metropolii) z ludźmi z prowincji.
Ponadto zależy nam na wzajemnej
współpracy wielu podmiotów bezpośrednio i pośrednio związanych z kulturą i edukacją m.in.: szkół, bibliotek,
spółdzielni socjalnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, firm
komercyjnych itd. Podczas realizacji
siedmiu wielkich, widowisk plenerowych zdobyliśmy duże doświadczenie

w łączeniu ludzi i instytucji w celu
realizacji wspólnego marzenia jakim
była/jest realizacja profesjonalnych
widowisk teatralnych.
Kolejka wąskotorowa w Dynowie promowana jest przez stowarzyszenie jako „artystyczna stacja”, która
w okresie wakacji proponuje turystom
warsztaty artystyczne „Pogórze Ekspress”. Chcemy poprzez Festiwal
rozszerzać formułę warsztatów artystycznych dla turystów oraz promować
to miejsce. Obecnie w Europie kolejki
wąskotorowe przeżywają swój rozkwit.
W swojej działalności chcemy nawiązać
do tych, które promują się poprzez
sztukę. Dynów jest miasteczkiem wielokulturowym. Ciągle obecna i żywa
jest tu kultura: żydowska, ormiańska
i ukraińska.
KONTAKT:
www.denovo.net.pl
de-novo1@wp.pl
Magdalena Miklasz
Prezes, reżyser 512 878 805
Ewa Woźniak
w-c Prezes, scenograf 513 784 147
Aneta Pepaś
menedżer (kontakt w sprawach organizacyjnych) 603 470 019

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Z przemocą spotykamy się na co
dzień. Niekoniecznie musi ona dotykać
nas bezpośrednio. Słyszymy o pobiciu,
często ze śmiertelnym skutkiem i innych przykrych zdarzeniach, które
z całą pewnością chcielibyśmy, żeby
nas ominęły. Często bywa tak, iż
napastnikiem staje się ten człowiek,
który sam doznał przemocy w domu
rodzinnym. Przemoc i agresja ze strony
najbliższych jest najbardziej bolesnym
doznaniem jakie może spotkać człowieka, zwłaszcza dziecko

Rodzina jest podstawowym i naturalnym środowiskiem dziecka, którego
członkiem staje się przez sam fakt narodzin. To dom rodzinny stanowi wzorzec
zachowania dla następnego pokolenia. Chłopiec, który obserwuje agresję ojca wobec matki, w przyszłości prawdopodobnie będzie bił swoją
partnerkę. Dziewczynka dorastająca w takiej rodzinie będzie
przekonana, że przemoc wobec
kobiet jest czymś naturalnym
i akceptowalnym społecznie.
Rodziny z problemem przemocy są zwykle wyizolowane, więc
dzieci w nich wyrastające nie
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mają możliwości obserwowania innych
modeli postępowania, to też przenoszą
je potem w dorosłe życie.
Występuje wiele definicji, które
charakteryzują czym jest przemoc.
Powszechnie przemoc opiera się na
założeniu, że jest to każdy akt godzący
w osobistą wolność jednostki, zmuszanie jednostki do zachowań niezgodnych
z jej własną wolą. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa
przemoc jako naruszenie podstawowych praw człowieka zawiązane
z jednorazowym albo powtarzającym
się umyślnie działaniem lub zaniechaniem naruszającym te prawa lub dobra
osobiste członków rodzin oraz wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących,
w szczególności narażające te osoby
na niebezpieczeństwo utraty życia,
zdrowia, naruszające ich godność,
nietykalność cielesną, wolność, w tym
seksualną, powodujące szkody na ich
zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem
społecznym, ponieważ poza rodziną
skutki przemocy najbardziej odczuwa
społeczność lokalna.
Najczęściej stosowanymi rodzajami przemocy w rodzinie są: przemoc
fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna a także zaniedbanie.
Przemoc fizyczna obejmuje wiele
form zachowania które mogą występować
w postaci:
• czynnej – wszelkie formy bicia –
klapsy, uderzenia, bicie na oślep,
kopanie zadawanie ran ciętych
i szarpanych, duszenie oparzenia,
usiłowanie i dokonanie zabójstwa.
Konieczne jest wymienienie tutaj
bardzo często stosowanego popychania, policzkowania oraz rzucania przedmiotami w ofiarę,
• biernej – przejawiającej się w postaci zakazów mówienia, chodzenia, załatwiania potrzeb fizjologicznych, areszt domowy itp.
ograniczających drugą osobę.
Można tutaj dodać ograniczenie
snu i pożywienia oraz dostępu do
podstawowych urządzeń sanitarnych oraz sprzętów umożliwiających przygotowanie pożywienia.
Przemoc psychiczna to poniżanie i upokarzanie, odrzucenie
pozbawienie ofiary osobistej mocy,
co jest dla niej szczególnie dolegliwe.
Powoduje brak chęci podejmowania
jakichkolwiek działań, zmierzających
do przerwana ciągu aktów przemocy,
jest również wyjściem w kierunku
wyuczonej bezradności, izolowania
i narzucanie własnych sądów tzw.
prania mózgu.
Przemoc seksualna to różne for-
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my przemocy o podłożu seksualnym,
przy czym w tym przypadku ważne jest
również podłoże społeczne związane
z interpretacją określonych zachowań
jako przemocy lub traktowania ich
w kategoriach obowiązków związanych
z pełnieniem roli w związku. Przemoc
seksualna narusza nie tylko granice
psychologiczne człowieka, ale również
jego „sferę intymności”. Ta forma
jest chyba najbardziej krzywdząca ze
wszystkich aktów przemocy, ponieważ skupia komponenty psychiczne
i fizyczne.
Przemoc ekonomiczna jest to
zachowanie, którego głównym narzędziem działania jest wykorzystanie
środków finansowych do wywierania
wpływu i wymuszania określonych zachowań może to być np. odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie
podstawowych potrzeb materialnych,
niedostarczanie środków finansowych
na utrzymanie, uniemożliwienie podjęcia zatrudnienia.
Zaniedbanie rozumiane jako forma niezaspokojenia podstawowych potrzeb osobie zależnej, zarówno w sensie
materialnym jak i emocjonalnym,
najczęściej dotyczy dzieci, również
osób dorosłych cierpiących na różne
choroby uniemożliwiające im normalne
funkcjonowanie. Obejmuje również
osoby, które z powodu podeszłego
wieku potrzebują wsparcia oraz osoby
z zaburzeniami psychicznymi.
Z badań wynika, że przemoc w rodzinie występuje we wszystkich klasach
społecznych i może dotknąć każdego
z nas. Sprawcy przemocy pochodzą
z różnych grup, zarówno robotniczych,
jak i inteligenckich. Wielu sprawców
stosujących przemoc robi to na trzeźwo,
inni piją po to, by bić. Nie ma także bezpośredniego związku między przemocą
w rodzinie a chorobą psychiczną.
U podłoża przemocy leży raczej dążenie
do przejęcia nad ofiarą kontroli i utrzymania władzy.
Nadal jednak funkcjonują w naszym społeczeństwie stereotypy, które
powodują, że przemoc w rodzinie jest
nieodpowiednio postrzegana. Istnieje
błędne przekonanie, iż przemoc domowa to sprawa prywatna każdej rodziny
i nikt nie powinien się wtrącać do tego,
w jaki sposób małżonkowie rozwiązują swoje problemy. Powszechne jest
twierdzenie, że przemoc występuje
wyłącznie w rodzinach z marginesu
społecznego, a sprawcy działają pod
wpływem alkoholu lub są chorzy
psychicznie. Niektórzy nawet sądzą,
że bite kobiety akceptują przemoc, bo
nie starają się uwolnić z toksycznego
związku. Przemoc w rodzinie nie jest
już tylko opisem z norm prawnych,
ale także polską rzeczywistością
i poważnym problemem społecznym.
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Aby się z nim uporać nie wystarczą
same regulacje prawne, musi zniknąć
przyzwolenie społeczne na załatwianie ”nieporozumień rodzinnych” za
zamkniętymi drzwiami. Reagujmy na
znane nam zjawiska przemocy domowej wobec kobiet, nie bądźmy obojętni
na los maltretowanych dzieci. Jeżeli
podejrzewamy, że dziecku w rodzinie
dzieje się krzywda możemy fakt ten
zgłosić na policji lub w ośrodku pomocy
społecznej. W ten sposób spełnimy
swój obowiązek społeczny i prawny i być może zapobiegniemy kolejnej tragedii w rodzinie.
Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu
Postępowania Karnego ,,Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny
obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję (…)”
§2. ,,Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu
przestępstwa ściganego z urzędu, są
obowiązane niezwłocznie zawiadomić
o tym prokuratora lub Policję oraz
przedsięwziąć niezbędne czynności do
czasu przybycia organu powołanego do
ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia
śladów i dowodów przestępstwa(…)”
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz.1493 z późn. zm.)
szczególnie nowelizacja ustawy z dn.
10 czerwca 2010r wprowadziła kilka
następujących rozwiązań:
• zobowiązała każdą gminę do
uchwalenia przez radę gminy programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz zapewnienie
specjalnych funduszy na ten cel;
• objęła procedurę ,, Niebieskiej
Karty” ( oprócz Policji i Pomocy
Społecznej, które realizują ją już
od kilku lat) pracowników ochrony
zdrowia i systemu edukacji i członków GKRPA;
• bezpłatne badanie lekarskie w celu
ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem
przemocy w rodzinie oraz wydania
zaświadczenia lekarskiego w tym
przedmiocie.
Rada Miasta Dynów na sesji
w dniu 09 czerwca 2011 roku zajmowała się problematyką przemocy.
Przedstawienie założeń uchwał VIII
/49/2011 oraz VIII/50/2011 nastąpi
w następnym numerze Dynowinki.
Opracował MK
MOPS Dynów
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W ostatnim czasie odeszli od nas…

Modlitwa
dziękczynna
beatyfikacyjna

BOLESŁAW RYBAK
Długoletni, zasłużony
pracownik Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dynowie.
Wielu dynowian pamięta
z pewnością słynny sklep
„U Bolka”, gdzie obecnie mieści się Bank Spółdzielczy…

MIECZYSŁAW BIGOLAS
Znany i ceniony ślusarz i mechanik, Tato naszej redakcyjnej
koleżanki – Ewy Czyżowskiej.
Warsztat, który prowadził razem
z panem Stanisławem Chudzikiewiczem, to niemal dynowska
legenda…

KAZIMIERZ KRÓL
Długoletni pracownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie, Ojciec sześciu wspaniałych
córek i ukochany Dziadek.

Redakcja
DYNOWINKI
i Towarzystwo
Przyjaciół Dynowa
łączą się bólu
z Rodzinami Zmarłych
i składają im wyrazy
najgłębszego
współczucia.

3 czerwca minęła 11. rocznica
odsłonięcia Pomnika Ojca Świętego
Jana Pawła II przy kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Dynowie,
ufundowanego przez naszych rodaków z USA dr Tomasza Gołąba oraz
śp.dr Danutę Ćwikilińską-Gołąb.
Ofiarodawcy pragnęli uczcić w ten
sposób 80. rocznicę urodzin Papieża
Polaka. Jest to szczególne miejsce
dla mieszkańców Dynowa, miejsce,
gdzie możemy złożyć kwiaty, zapalić
świeczkę i pomodlić się. W maju bieżącego roku odbyło się nabożeństwo
dziękczynne za beatyfikację naszego
Papieża. Uroczystość zakończyła się
złożeniem kwiatów na placu kościelnym pod Pomnikiem Jana Pawła II.
Wdzięczni mieszkańcy Dynowa
życzą dr Tomaszowi Gołąbowi wszelkiej pomyślności.

„Non omnis moriar”
Ś.P. Czesław Piskorek to
były harcerz, długoletni Pracownik Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dynowie, dobry Mąż
i ojciec 5 synów.
Urodził się w Grodzisku
Wielkopolskim, a w pobliskim
Kaliszu poznał swoją przyszłą
żonę Władysławę. Społeczna
działalność w harcerstwie połączyła Ich na zawsze. Gdy Ś.P.
Czesław w 1964 roku przyjechał w rodzinne strony żony,
dzięki Dyrektorowi Edwardowi
Owskiemu został zatrudniony Czesław Piskorek
w warsztatach Z.SZ.Z w Dyno(10.07.1943 – 4.06.2011)
wie, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę. Zachęcony
i wspierany przez Dyrektora uzupełnił wykształcenie, często
pracując na dwie zmiany i jeszcze aktywnie włączając się
w budowę warsztatów szkolnych. Wychowanie 5 synów
i budowa własnego domu wymagały ogromnego wysiłku
i poświęcenia, a mimo to starał się też pomagać innym.
Zawsze życzliwy, koleżeński, nawet po latach pamiętał
o swoich kolegach z pracy. Po przejściu na emeryturę zdecydował się na pracę zarobkową za granicą, by poprawić byt
materialny rodziny. Ciężka choroba przedwcześnie wyrwała

Go z grona żywych.
Ś.P. Czesław Piskorek był nagradzanym pracownikiem,
ale oboje z żoną najbardziej cenili sobie podziękowanie
ministra obrony narodowej za wzorową służbę trzech Ich
synów.

„Non omnis moriar” wierząc w prawdziwość sentencji
wyrazy żalu i współczucia Rodzinie
składają koleżanki i koledzy
z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dynowie

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim uczestnikom pogrzebu
mojego męża Ś.P. Czesława,
serdecznie dziękuję za
modlitwy, ofiary, kwiaty,
za każde dobre słowo i życzliwy gest.
Bóg zapłać.
Władysława Piskorek wraz z synami.
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Człowiek – najlepsza inwestycja
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie wychodząc naprzeciw
potrzebom osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz nieaktywnych
zawodowo z terenu Dynowa w zakresie aktywizacji zawodowej, w 2011
roku ponowienie realizuje projekt
systemowy pt. „Czas na aktywność
w mieście Dynów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 Europejskiego Funduszu
Społecznego, Priorytetu VII Promocja
integracji społecznej, Działania 7.1.
Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011
roku i opiewa na kwotę 148 426,82 zł.
Uczestnikami projektu jest 12 osób
z terenu Dynowa, które nadążając za
zmieniającą się rzeczywistością, postanowiły udoskonalić swoje umiejętności
osobiste i kwalifikacje zawodowe,
świadome tego, że aktywne uczestnictwo w życiu zawodowymi społecznym
wymaga posiadania wiedzy oraz
umiejętności, które ulegają ciągłym
zmianom wraz z rozwojem techniki
oraz powstaniem nowych form życia
społecznego, kulturalnego i rodzinnego. Grupa liczy 12 kobiet, jednak
zgodnie z zasadą równości szans kobiet
i mężczyzn, projekt pozostaje otwarty

na udział w nim mężczyzn.
W ramach realizacji kontraktów
socjalnych zawartych na potrzeby
projektu wobec każdej osoby zastosowany zostanie zestaw instrumentów
o charakterze aktywizacyjnym, mający
doprowadzić je na rynek pracy poprzez
umożliwienie uzyskania odpowiednich umiejętności i kwalifikacji do
wykonywania wybranego przez nie
zawodu. Instrumenty aktywnej integracji podzielno na 3 grupy. Pierwszy
to instrument aktywizacji społeczne
w formie szkolenia pt. „Trening kompetencji umiejętności społecznych”,
którego głównym celem jest budowa
i rozwijanie umiejętności interpersonalnych w życiu osobistym i przyszłej
pracy zawodowej. Zakres tematyczny
szkolenia obejmuje doskonalenie umiejętności znalezienia się na runku pracy, pobudzania aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia, zaprezentowania
się podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
naukę opracowania dokumentów
aplikacyjnych. Szkolenie odbyło się
w terminie od 19 do 27 maja 2011.
Następnym jest instrument aktywizacji zdrowotnej tj. „Wsparcie psychologiczne grupowe /20 godzin/ i indywidualne /2 godziny/”, które objęło
swoim zakresem doradztwo w zakresie
identyfikacji potrzeb szkoleniowych,
predyspozycji zawodowych, pomoc
w wyborze kierunku kształcenia. Szko-

lenie odbyło się w terminie od 15 do 22
czerwca 2011r.
Obydwa szkolenia przeprowadziła
firma CREATOR z Lublina. W trakcie
ich trwania uczestniczki projektu miały zapewnione wyżywienie i materiały
promocyjne użyteczne podczas szkoleń,
a po zakończeniu otrzymały stosowne
certyfikaty. Wszystkie dotychczasowe
oferowane formy szkoleń zostały przyjęte bardzo pozytywnie.
W II połowie roku zaplanowano
zastosowanie instrumentu aktywizacji edukacyjnej tj. przeprowadzenie
kursów zawodowych, dzięki którym
uczestniczki projektu zdobędą kwalifikacje i umiejętności do wykonywania
wybranego przez siebie zawodu.
Realizacja projektu przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej wpływa
również na poprawę funkcjonowania
samego Ośrodka. Zatrudnienie nowych
pracowników w ramach projektu spowodowało, z praca socjalna na terenie
Dynowa prowadzona jest w sposób
bardziej efektywny, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Europejskiego
Funduszu Społecznego doposażono
Ośrodek w nowy sprzęt komputerowy.
Pracownicy zatrudnieni w OPS zdobyli
nowe doświadczenia zawodowe.
Koordynator Projektu
Henryka Papiernik

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH
Na zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Radny
Powiatu Rzeszowskiego Aleksander Stochmal wyróżnił
Nagrodami Specjalnymi za szczególne osiągnięcia
w nauce i zachowaniu następujących uczniów i uczennice
szkół z terenu Dynowszczyzny:
•
•

•

Marszałek Aleksandra
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Dynów
Lech Tomasz
Zespół Szkół Zawodowych im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dynów
Wasiński Mateusz
Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Ks.
Bronisława Markiewicza Harta

•

•
•
•

Smolińska Małgorzata
Zespół Szkół Nr 1 Bachórz
Drewniak Maciej
Zespół Szkół Nr 2 Harta
Kolano Iwona
Zespół Szkół Nr 3 Łubno
Siry Sylwia
Zespół Szkół Nr 4 Pawłokoma

•
•
•

Kamińska Aneta
Zespół Szkół Nr 4 Pawłokoma
Cymbalista Maciej
Zespół Szkół Nr 5 Dylągowa
Pudysz Izabela
Zespół Szkół Dynów
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Kapela
„Dynowianie”
Z ogromną przyjemnością przedstawiamy kolejny
dorobek kapeli.
Praca nasza została zauważona i doceniona jak na
poniżej zamieszczonych dyplomach:
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Drodzy Czytelnicy i Słuchacze składamy serdeczne
podziękowania za oddane na nas głosy do Radia Rzeszów
w Plebiscycie Kapel Ludowych.
Czujemy się tym bardziej zaszczyceni i docenieni, że
reprezentując nasze miasto Dynów, uplasowaliśmy się na
6 miejscu spośród 80.
Cieplutko zachęcamy Państwa do dalszego słuchania
”ludowizny”.
Z poważaniem
Kapela „Dynowianie”

Garść PEGAZIKOWYCH informacji,
czyli…
Co nowego u dynowskich artystów?
PEGAZIK donosi, że nasi artyści
mają swoje miejsce w życiu artystycznym kraju.
I tak, senior wśród nich – znany
nam dobrze pan MAREK PYŚ, oprócz
występów w serialu „Świat według
Kiepskich” gra ostatnio rolę Pan Łazanka w popularnym serialu „Pierwsza
miłość”. Oprócz tego pan Marek wiedzie
wędrowne życie teatralne wystawiając
tu i tam, zależnie od zapotrzebowania,
sztuki, które dynowianie mieli przyjemność oglądać; a to „Scenariusz dla
trzech aktorów” Bogusław Schaeffera,
a to „Niedźwiedź” i „Oświadczyny”
Antoniego Czechowa, a to „A diabłu
ogarek” Wiesława Dymnego. Ostatnio widzieliśmy w ośrodku „Błękitny
San”, kiedy to 1 czerwca jako Papa
Smerf bawił dynowskie dzieci w dniu
ich święta.
Kolejny nasz artysta pan MATEUSZ MIKOŚ, student Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, jest
już prawie „aktorem z papierami”,
ponieważ ma za sobą dwa spektakle
dyplomowe. Jeden z nich, to „Śluby
panieńskie” Aleksandra Fredry w reżyserii Wojciecha Kościelniaka, drugi
– też autorstwa tego dramatopisarza
– „Damy i huzary” w reżyserii Jerzego

Treli. Sztuki te prezentowane były
w ostatnim czasie (maj, czerwiec) na
Międzynarodowym Festiwalu Szkół
Teatralnych w Warszawie, Festiwalu
Szkół Teatralnych w Łodzi oraz Międzynarodowym Festiwalu pod hasłem
„Twoja szansa” w Moskwie.
Kolejny z naszych artystów, dyplomowany aktor, pan DOMINIK
PIEJKO, który drugi sezon występuję
w znamienitym teatrze im. Stanisława
Witkiewicza w Zakopanem, przygotowuje się obecnie do premiery sztuki
„Kruk” Alfonso Sastre. Pan Dominik
miał również przygodę z polskim serialem grając niedawno w jednym z odcinków serialu „Szpilki na Giewoncie”.
A teraz czas na artystkę – studentkę IV roku reżyserii Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie – panią
MAGDALENĘ MIKLASZ, która
od lat wyczarowuje dla Państwa niepowtarzalne widowiska plenerowe.
„W księdze raju” Icyka Mangera, którą
pani Magda ma zrealizować na początku sierpnia, z pewnością zobaczymy
wcześniej wymienionych artystów!
A póki co, pani Magda na festiwalu
debiutantów „Pierwszy kontakt” odniosła kolejny wielki sukces, zdobywając
I miejsce za zrealizowany przez siebie

spektakl „Przemiany” według Franza
Kafki. Przewodniczący jury - Krzysztof
Globisz, znany aktor i reżyser powiedział: Jeżeli chodzi o debiut reżyserski,
muszę przyznać, że znalezienie języka
teatralnego do tak trudnej prozy, jak
opowiadanie Kafki, to nie lada wyczyn.
Widziałem w życiu jeden spektakl
„Przemiany”. Realizował go wybitny
reżyser angielski i wydawało mi się, że
po tej inscenizacji nie jest możliwe, żeby
to zrobić kiedyś inaczej. Okazuje się, że
można, że jest to przejmujące i że Magda Miklasz, młoda dziewczyna, która
jest jeszcze w szkole teatralnej, daje
sobie radę z tak trudnym zadaniem.
Na koniec PEGAZIK informuje, że
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poza granice Dynowa wykracza także działalność naszych
artystów – plastyków i fotografików.
Pan DAWID KĘDZIERSKI wraz z Niezależną Akademią
Frenetyków (grupą artystyczną powstałą w 2007 r.) zorganizował 12 czerwca w zakładzie kamieniarskim w Nowym Targu cieszącą się dużym powodzeniem wystawę obrazów.
Natomiast nasz redakcyjny kolega pan PIOTR PYRCZ
swoimi zdjęciami uświetnił otwartą 21 czerwca w Muzeum
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Okręgowym w Sandomierzu wystawę „U źródeł cywilizacji
– Armenia. Manuskrypty i kobierce ormiańskie”.
Wszystkim artystom PEGAZIK gratuluje i życzy dalszych sukcesów!!!
MJ

Realizatorka projektu Alina Mazur

Pierwsze uczniowskie doŚwiadczenia
drogą do wiedzy
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SERDECZNIE ZAPRASZMY
DO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DYNOWIE!
Stałych czytelników i wszystkich zainteresowanych odsyłamy
na stronę: www.dynow-mbp.sowwwa.pl, gdzie można uzyskać
informacje o naszym księgozbiorze.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców
Dynowa i okolic, MBP stara się na bieżąco uzupełniać zbiory.
Oto nowości, które polecamy młodzieży:

Sobótka w Warze
TAK TO MATKI NAM PODAŁY
SAME ZNOWU Z DRUGICH MIAŁY
ZE NA DZIEŃ ŚWIĘTEGO JANA
ZAWŻDY SOBÓTKA PALANA
Pomimo niepewnej pogody, przelotnych deszczów
25 czerwca w Warze w najlepsze trwały przygotowania
do Sobótki 2011. Organizatorzy stawiali namioty by
móc schronić się przed ewentualnym deszczem, rozkładali ławki, przygotowywali ognisko. Nad wszystkim już
od piątku górowało wielkie ognisko sobótkowe.
Od godziny 19 – tej zaczęli napływać pierwsi goście
korzystając z zaproszenia organizatorów – Sołtysa
i Rady Sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koła
Gospodyń Wiejskich.
Tu na wszystkich czekał szereg atrakcji – dzieci szturmem ruszyły by
skorzystać z przejażdżki
konnej, którą zapewnił
Pan Czesław Skubisz, by
potem przenieść się do
małej bryczki ciągnionej
przez te trochę starsze
dzieci.
Gdy zaczął zapadać
zmierz zapłonął ogień
sobótkowy. Przy wspólnym śpiewie do którego

przygrywała Kapela Warzanie
oczarowani patrzyliśmy na sypiące się ku niebu iskry.
Wielkim zaskoczeniem był
przyjazd miejscowych strażaków
na skonstruowanym pojeździe
gaśniczym, który wzbudził salwy
śmiechu.
Rozpalonych imprezowiczów
ochładzało zimne lane piwko
– a miłym zaskoczeniem były
zasponsorowane beczki przez
Sołtysa Mariana Szewczyka oraz
OSP w Warze.
Zabawa zgodnie z zapowiedzią potrwała do późnych godzin
nocnych.
Zorganizowanie imprezy możliwe była dzięki uprzejmości Pana
Jerzego Skubisza, który udostępnił swoja działkę za co składamy
mu serdeczne podziękowania.
Dziękujemy również Panu Czesławowi Skubiszowi za pomoc
w organizacji całości imprezy
oraz za nieodpłatne przejażdżki
dla dzieci.
Składamy również serdeczne podziękowania Pani Marii
Potocznej za pomoc w zorganizowaniu namiotów.
Organizatorzy
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Półfinały rozstrzygnięte
W niedzielę 29.05.2011 stadion
w Pawłokomie stał się areną zmagań
piłkarskich, w ramach których odbyły
się mecze półfinałowe turnieju organizowanego przez KS Pawłokoma.
Obydwa spotkania zgromadziły liczną
grupę kibiców, którzy żywiołowo dopingowali swoje drużyny.
W pierwszym meczu zagrali: Dynów Oldboje i Przyjaciele - Dolina
Łubienki. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 4-1. Druga część gry
to również znaczna przewaga drużyny
z Dynowa, która bez większych problemów radziła sobie z Doliną Łubienki.
Mecz zakończył się wynikiem 8-2.
Wydarzeniem, na które czekała
publiczność, był niewątpliwie drugi
mecz, w którym zmagali się: gospodarz
turnieju KS Pawłokoma oraz KS
Olimpia Dylągowa. W tym meczu
ciężko było wskazać faworyta, jednak

można było być pewnym że będzie emocjonującym widowiskiem i obie drużyny
dadzą z siebie wszystko. Przypuszczenia te potwierdziły się w zupełności. Mecz
zakończył się wynikiem 5-3 dla KS Olimpia Dylągowa.
Źródło informacji:
www.kspawlokoma.futbolowo.pl
Fot.: Sabina Cichy, Damian Zelwach
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PIKNIK
26 czerwca 2011r po raz kolejny
Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie
zorganizowały Piknik Rodzinny, na
który oprócz uczniów i ich rodziców
zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy osiedla Bartkówka. Pogoda na
szczęście dopisała i od godziny 14:00
można było podziwiać popisy szkolnych
zespołów artystycznych, które tym
razem zaprezentowały wakacyjny
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już program, bawić się na trampolinie
i zjeżdżalni, uczestniczyć w konkursie
,,Trafiony- zatopiony”, gdzie każdy
uczestnik coś wygrywał. Było to
możliwe dzięki licznym sponsorom,
których listę opublikujemy w następnym numerze ,,Dynowinki”. Dużym
zainteresowaniem cieszył się konkurs
plastyczny, w którym mogły uczestniczyć całe rodziny, wyścigi w workach,
czy rzuty do kosza. Atrakcyjne nagrody
dla zwycięzców a także nagrody pocieszenia ufundowała Rada Rodziców.
Oprawę muzyczną imprezy zapewnił
zespół ,,SHOT”.
Tekst i zdjęcia Piotr Pyrcz

PROGRAM DNI POGÓRZA DYNOWSKIEGO 2011
15.07.-17.07.

Piątek, 15 lipca:
Ośrodek Turystyczny
„Błękitny San”

•

Miejski Ośrodek Kultury w dniach
15.07.2011- 17.07.2011 jak co roku
organizuje już XLV Dni Pogórza
Dynowskiego. Cała impreza będzie
miała miejsce na terenie Ośrodka
Turystycznego „Błękitny San” przy
ulicy Plażowej 9
• 14.45 – 15.00 Uroczyste otwarcie
Dni Pogórza Dynowskiego, Hejnał
Miasta, Rynek

•
•
•
•

15.00 – 16.00 Przemarsz przez
miasto Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych z Miasta
i Gminy Dynów na teren Ośrodka
Turystycznego „Błękitny San”
16.00 – 16.30 Prezentacja Orkiestr
Dętych OSP
16.30 – 19.30 Program muzyczny
zespołów z terenu Pogórza Dynowskiego, duża scena
19.30 – 20.00 Pokaz tańca towarzyskiego, mała scena (pole
namiotowe)
20.00 – 21.30 Koncert zespołu:
Bocca Della Verita, Dynów

Opis: Zespół Bocca della Verita
powstał w 1996 roku. Na ich koncertach usłyszymy poezję w specyficznej
oprawie muzycznej z pogranicza jazzu,
rocka, bluesa, muzyki rosyjskiej i innych. Muzycy zostali bardzo szybko
zauważeni na lokalnej i ogólnopolskiej
scenie muzycznej, a potwierdzeniem
na to są liczne nagrody, które zespół
zdobył na konkursach i festiwalach
muzycznych. W 1999 roku nagrali
teledysk i wydali płytę.
• 21.30 – 22.00 Pokaz tańców
towarzyskich w wykonaniu
Klubu Tańca Towarzyskiego
„DŻET” Rzeszów-Boguchwała
mała scena (pole namiotowe)
Opis: Klub Tańca Towarzyskiego
DŻET działa od blisko dwudziestu lat
na terenie powiatu rzeszowskiego.
Tańczą w nim dzieci i młodzież
z całego powiatu. Trenerami klubu
są Andrzej i Agnieszka Gąsiorowscy
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z Krakowa a konsultantami renomowani szkoleniowcy, mający na swoim
koncie tytuły mistrzów Polski, finaliści
Mistrzostw Europy i Świata. W klubie
jest wielu tancerzy, którzy są Mistrzami Okręgu Podkarpackiego Towarzystwa w swoich klasach tanecznych
i wiekowych.
• 22.00 – 23.15 Koncert zespołu:
Elektryczne Gitary
Opis: ELEKTRYCZNE GITARY powstały z inicjatywy gitarzysty
Rafała Kwaśniewskiego i basistyklawiszowca Piotra Łojka, którzy
planowali utworzenie nowej grupy
rockandrollowej wykonującej przede
wszystkim piosenki Kuby Sienkiewicza. Repertuar ten liczył wówczas co
najmniej kilkadziesiąt oryginalnych,
a nieznanych szerzej utworów. Kuba
Sienkiewicz, który przejął obowiązki
lidera, wcześniej wykonywał z gitarą
piosenki zarówno własne, jak też innych autorów (m. in. Jacka Kleyffa,
Karla Kryla, Jana Krzysztofa Kelusa,
Stanisława Staszewskiego, Jacka
Kaczmarskiego), miał za sobą epizod z reggae`ową formacją Andrzeja
Zeńczewskiego NIEPODLEGŁOŚĆ
TRÓJKĄTÓW oraz udział w grupie
MIASTO (m. in. z Piotrem Łojkiem
i Krzysztofem Bieniem), z której bezpośrednio powstały ELEKTRYCZNE
GITARY. Pierwszy koncert nowego
kwartetu odbył się 10 maja 1990
w warszawskim klubie Hybrydy,
(http://www.elektryczne-gitary.art.pl/
eg.php?plik=hist)
• 23.30 – 2.00 Festyn z zespołem
Kwarta Czyste’y
Opis: Kwarta Czyste’y to sześciu profesjonalnych muzyków
(w tym jedna vokalistka) z Brzozowa
z wieloletnim doświadczeniem muzycznym oraz scenicznym. W pełni
manualny skład zespołu; vokal, keyboard, trąbka, saksofon, clarnet, gitara,
akordeon, bass, perkusja. Zespół posiada bogaty repertuar wykonywanych
utworów.

Sobota, 16 lipca:
Ośrodek Turystyczny
„Błękitny San”
•

9.00 – 18.30 Program turystycznoedukacyjny (9.00 – 15.00 promocja
ścieżek rowerowych
• przejazd rowerzystów nowopowstałą ścieżką rowerową
z przewodnikiem,
•
finisz na Błękitnym Sanie;
11.00 – 18.30 sport, zabawy
na świeżym powietrzu)
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Opis: 16 lipca, w godzinach 11.0018.30 zapraszamy wszystkich młodych
sportowców, lokalne kluby sportowe do
wzięcia udziału w zabawach sportowych na świeżym powietrzu.
Chętnie widzimy również osoby prezentujące pokazy sportowe, konkursy
sportowo-rekreacyjne. Zapraszamy
wszystkich do zgłaszania swojego
udziału w imprezie i wspólnego formułowania planu tego dnia.
• 19.00 – 19.40 Koncert zespołu
Postmortem, Dynów
• 19.40 – 20.00 Pokaz tańca hip-hop,
mała scena (pole namiotowe)
• 20.00 – 21.30 Koncert zespołu
Masala, Warszawa (elektro-etnoragga-punk-hip-hop)
Opis: Masala - polski kolektyw
muzyczny grający muzykę fuzyjną
określaną przez siebie jako elektroetno-ragga-punk-hip-hop. Powstał
latem 2002, inspiracją było jedno ze
spotkań promujących książkę Maxa
Cegielskiego pt. Masala na którym
zagrał on kilka płyt z taneczną muzyką przywiezioną z Indii. Występują
jako skład koncertowy oraz jako sound
system. Zagrali m.in. na Przystanku
Woodstock w Kostrzynie nad Odrą
w 2007 i kilkukrotnie na festiwalu
Heineken Open’er w Gdyni.
• 21.30 – 22.00 Pokaz tańca hip-hop,
mała scena (pole namiotowe)
• 22.00 – 23.30 Koncert zespołu
Tymon § Transistors, muzyka
rockowa
Opis: http://www.tymanski.com/
• 23.45 – 3.00 Disco, DJ

Niedziela, 17 lipca
Ośrodek Turystyczny
„Błękitny San”
•

14.00 – 19.30 Program turystyczno-edukacyjny (walory kulturalne
i przyrodniczo-turystyczne Dynowa i okolic)
• stoiska dla instytucji/organizacji+prowadzenie ze sceny
(godz. 14.00-17.00)
• duża scena: program artystyczny (godz. 17.00-19.30 LOKALNY „MAM TALENT”)
• zabawy dla dzieci na polu namiotowym (godz. 14.00-17.00)
Opis: 17 lipca, czyli w niedzielę,
nasze zaproszenie kierujemy do towarzystw regionalnych, stowarzyszeń
i fundacji lokalnych oraz instytucji
zajmujących się szeroko rozumianą
edukacją i kulturą. Pragniemy stworzyć indywidualne stanowiska, na
których będą mogły prezentować się
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instytucje i organizacje ze swoją ofertą.
Mile widzimy także szeroko pojętych
twórców ludowych, którzy będą mieli
możliwość nie tylko zaprezentowania
swoich dzieł ale i sprzedaży. Wystawianie prezentacji jest oczywiście bezpłatne. Stoiska będą również promowane
ze sceny.
Odmienną imprezą odbywającą się
w tym samym dniu będzie lokalny
„Mam Talent”, do wzięcia udziału
w którym zapraszamy wszystkich
uzdolnionych ludzi (nie ma ograniczenia wiekowego).
• 20.00 – 21.30 Koncert zespołu
Big Band „Brass Standard Jazz
Orchestra” z Brzozowa
Opis: „ … W prawdziwe zdumienie
wprawił mnie miejscowy Big Band .
To jest niewątpliwie ewenement na
skalę ogólnopolską. Brzozów ma prawo czuć się dumny” – tak wyraziła się
Krystyna Prońko udzielając wywiadu
dla prasy podczas XIII Warsztatów
Jazzowych. Zespół powstał ponad 15
lat temu. W skład zespołu wchodzi
19 osób. Orkiestra preferuje standardową muzykę jazzową i rozrywkową.
Jest jednym z nielicznych działającym w Polsce południowej zespołem,
który uprawia elitarną i na wysokim
poziomie muzykę swingującą (klasykę jazzu – kompozycje: Glenna
Millera, Woody’ego Hermana ,Duke”
a Ellingtona Counta Babiego). Założycielem Big Bandu jest saksofonista,
klarnecista Tadeusz Podulka.
• 22.00 – 23.30 Biesiada z zespołem
Backbeat (covery rockandroll)
Opis: Zespół BACKBEAT gra
klasycznego Rock & Rolla’a od 2000 r.
Podczas żywiołowych i naładowanych pozytywną energią koncertów
zapewniają uczestnikom muzykę
doskonałą do słuchania, tańca i szalonej zabawy, starając się przybliżyć
klimat, jaki panował na prywatkach
w latach złotej epoki rock and rolla.
Utwory, które znajdują się w repertuarze grupy to stare, taneczne
przeboje z lat 50-tych i 60-tych takich
wykonawców jak Elvis Presley, Chuck
Berry, Little Richard, The Beatles...
i wielu, innych. Ich wersje są bardzo
zbliżone do oryginałów i jak na przystało na Rock & Roll’a zawsze mocno
energetyczne!
Potwierdzeniem wysokiej klasy
zespołu jest fakt, że występował on
przed koncertami prawie wszystkich,
największych gwiazd polskiej sceny
muzycznej!
• 23.30 Pokaz sztucznych ogni
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NOWE ZADANIA
Tegoroczne wakacje na razie nie rozpieszczają nas pogodą… Najlepszym
komentarzem będzie chyba tekst piosenki „Czerwonych gitar”…

Ciągle pada! Asfalt ulic jest dziś śliski jak brzuch ryby,
Mokre niebo się opuszcza coraz niżej,
żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem wodzie. A ja?
A ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę,
Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople,
patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie, to nic.
Ciągle pada! Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu,
Stoją w bramie, ledwie się w tej bramie mieszcząc,
ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. A ja?
A ja chodzę, nie przejmując się ulewą ani spiesząc,
Czując jak mi krople deszczu usta pieszczą,
ze złożonym parasolem idę pieszo, o tak!
Ciągle pada, alejkami już strumienie wody płyną,
Jakaś para się okryła peleryną,
przyglądając się jak mokną bzy w ogrodzie. A ja?
A ja chodzę w strugach wody, ale z czołem podniesionym,
Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni,
idę niby zwiastun burzy z kwiatkiem w dłoni, o tak.
Ciągle pada, nagle ogniem otworzyły się niebiosa,
Potem zaczął deszcz ulewny siec z ukosa,
liście klonu się zatrzęsły w wielkiej trwodze. A ja?
A ja chodzę i niestraszna mi wichura ni ulewa,
Ani piorun, który trafił obok drzewa,
słucham wiatru, który wciąż inaczej śpiewa….
Ciągle pada...
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ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z POPRZEDNIEGO NUMERU
Jolka na wiosnę
• Ażurowa altana
Krzyżówka 1-2-3
• Krasnorost
Piramidka
• Prawoskośnie: taksówkarz,
szranki, oręż
• Lewoskośnie: toksykolog,
sztafaż, kiwi
• Poziomo: szus, opłatek, gadżeciarz

Mam nadzieję, że gdy wezmą Państwo do rąk ten numer „Dynowinki”, po
wstrętnej, deszczowej aurze nie będzie
już śladu; a zagoszczą na dobre gorące,
letnie dni… Oby!
Na letnie, wolne dni nasi współpracownicy przygotowali dla Państwa
jak zwykle ciekawe zadania: pan Leszek Grzywacz poleca Krzyżówkę
z cytatami, zaś pan Bogdan Witek
–Krzyżówkę ze wspakami oraz
Krzyżówkę łukową.
Mam nadzieję, że krzyżówki pomogą Państwu przetrwać deszczową
pogodę, a przydadzą się też z pewnością
w słoneczny czas… Zapraszamy do
wakacyjnego łamania głowy;-)
Renata Jurasińska

Krzyżówka łukowa
Odgadnięte wyrazy należy wpisać do pól łączących numery podane przed określeniem. Litery z pól oznaczonych kropką odczytane rzędami utworzą rozwiązanie końcowe.
1-6)
1-10)
2-5)
2-7)
2-9)
2-12)
3-6)
3-8)
3-11)

Znaczenia wyrazów:
jedna z rozrywek gości pubów.
zdradził Juliusza Cezara, uczestnicząc
w zamachu na jego życie.
niemieckie imię męskie.
autor przygód wojaka Szwejka.
Edyta, tancerka, uczestniczka “Tańca
z gwiazdami” i zwyciężczyni
“Konkursu tańca Eurowizji” 2008.
hymn odgrywany na trąbce w południe na
rynkach miast.
piłkarski spalony, mniej swojsko.
uchyla się od roboty.
pisemne opracowanie zagadnienia.

Nr 6-7/189-190

3-14)
4-7)
4-13)
9-20)
10-19)
11-21)
12-20)
13-22)
14-21)
15-20)
16-19)
16-21)
17-20)
17-22)
18-21)
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bohater baśni o “Krasnoludkach
i sierotce Marysi”
winniczek.
bywa ciężkości lub zaradczy.
przegroda wzniesiona z cegieł.
betonowy obiekt dla osób uciekających
przed nalotem.
krzew ozdobny z rodziny różowatych
(anagram słów WAŁ+ATU).
linia złożona z odcinków.
część serca.
matka źrebaka.
z kreską w alfabecie Morse’a.
oszczep wielorybnika.
druciana zapinka przy biustonoszu.
pozostaje po zabranym przedmiocie,
odejściu osoby.
groźna choroba górników.
hasa po tatrzańskich graniach.
Bogdan Witek

Krzyżówka ze wspakami
Niektóre wyrazy krzyżówki należy wpisać wspak, czyli od prawej strony do lewej lub od dołu do góry.
Ustalenie, które to słowa powinny ułatwić krzyżujące się z nimi wyrazy.
Poziomo:
1) polski internetowy serwis aukcyjny.
6) Mel, reżyser wielu pastiszów
filmowych („Lęk wysokości”,
„Młody Frankenstein”).
8) bicie, chłosta.
9) drapieżny gad z Nilu.
10) stan nudy, zniechęcenia.
12) rozproszenie jakiejś narodowości
wśród wyznawców innej religii.
15) „Obcy, 8 pasażer …” – klasyczny
film SF.
17) wyrwa w murze.
20) podawane po imieniu.
21) styl mody czerpiący z przeszłości.
22) cielę króla Puszczy Białowieskiej.
23) grupa ludzi wybitnych.
Pionowo:
1) napis na kopercie.
2) mocny środek odkażający.
3) lista zawodników, utworzona
według ich osiągnięć.
4) nieprzejednany, fanatyczny
polityk.
5) wstrzykiwany pod skórę podczas
zabiegów chirurgii plastycznej.
6) dodatkowe wyjaśnienia do tekstu
umieszczane zwykle w stopce
lub na marginesie.
11) duże kółko używane podczas
ćwiczeń brzucha.
13) odległość między przedmiotami.
14) region Polski ze Szczecinem i
Gdańskiem.

16) kuszą zakupoholika.
18) nadbałtyckie państwo.
19) czarna, duży włochaty pająk.
Bogdan Witek
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KRZYŻÓWKA Z CYTATAMI
Litery z kratek z numerami w prawym dolnym rogu, uszeregowane od 1 do 29, utworzą rozwiązanie –
myśl Jalu Kurka.
Poziomo (autorzy myśli i cytatów - hasła jedno- i dwuwyrazowe) - w kolejności przypadkowej:
• Często uważałem, że ludzie małoduszni są najbardziej aroganccy i pyszni, podobnie jak wielkoduszni są najbardziej
skromni i pokorni (francuski filozof i matematyk).
• Człowieku, gdybyś wiedział, jaka twoja władza! (...) Ludzie! Każdy z was mógłby samotny, więziony. Myślą i wiarą
zwalać i podźwigać trony (wieszcz, filomata).
• Góralu, czy ci nie żal odchodzić od stron ojczystych (komediopisarz i prozaik).
• Jeśli potrafisz śmiać się z siebie – to najlepszy dowód, że masz poczucie humoru (inaczej Jean Baptiste Poquelin).
• Lecz nade wszystko – słowom naszym, Zmienionym chytrze przez krętaczy, Jedyność przywróć i prawdziwość. Niech
prawo – zawsze prawo znaczy, sprawiedliwość – sprawiedliwość. (współtwórca grupy „Skamander”).
• Moda jest czymś tak obrzydliwym, że trzeba ją zmieniać co pół roku (angielski poeta, prozaik i dramatopisarz).
• Nie ma jak u mamy – ciepły piec, cichy kąt (autor tekstów, piosenkarz i kompozytor).
• Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył (... V, król hiszpański i cesarz niemiecki).
Pionowo:
• komplet pościeli na łóżko.
• kolor intensywnie czerwony.
• potocznie o mieszkańcu północnych stanów USA.
• speedway.
• surowiec na bambosze.
• pies gończy (angielski, perski, rosyjski).
• tomik wierszy, często z dedykacją.
• piekarnik zabierany na piknik.

Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

•
•
•
•
•
•
•
•

dzielny przyjaciel Kokosza z kart Janusza Christo.
narzędzie używane przez grawera.
marzenia senne.
kilof górniczy.
bojaźliwy jest nim podszyty.
rzeka, doliny której przemierzał Czesław Miłosz.
w parze z Markiem Dopierałą (też Marek).
płynie przez Nieckę Włoszczowską.
Leszek Grzywacz
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