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Szkoda, że lato już się kończy i znowu zamiast
zwiewnych sukienek i sandałków trzeba będzie
zakładać barchanowe portki w komplecie z mesztami. Co prawda nikt już dziś takich nie nosi, ale na
samą myśl o jesiennej plusze, przejmującym wietrze
i wszechogarniającej szarości taki obraz się nasuwa.
Fuj, ale paskuda!
Na szczęście najgorszą nawet pogodę można
rozświetlić wspomnieniami lata. A tego roku jest co
wspominać, bo lato mieliśmy artystycznie bogate,
turystyka też zrobiła krok do przodu a bywało, że
i pogoda dawała powody do radości.
Ostatnio tak było pięknie, że udało mi się powściągnąć naturalne dla człowieka lenistwo i wydrapałam
się na jeden z punktów widokowych nad Dynowem,
ten, który funkcjonuje w społeczności jako „nad Śmietaną”. Zasapałam się jak lokomotywa, obżarły mnie
komary i bąki, ale za to najadłam się jabłek w czer-

wone paski z jabłonki, która wyglądała na niczyją,
bo żadne psy mnie nie obszczekały. W sklepach już
takich nie ma! Każde miało dorodnego robaka, twardą
skórę i pyszny miąższ – pychota. Zobaczyłam krowy
skubiące trawę jak dawniej bywało. Niby zwyczajny
obrazek a jednak szczególny, bo tradycja szła tu w parze z nowoczesnością. Na środku łąki stała porządna,
emaliowana wanna z wodą. I nieważne czy to picie
dla krów czy chwila wytchnienia dla pastucha, bo
rozwiązanie ze wszech miar prekursorskie.
Na koniec ucięłam sobie drzemkę na tarasie widokowym szczęśliwa, że powrotna droga wiedzie w dół.
Nazbierajcie Drodzy Państwo letnich wspomnień
na długie jesienne pluchy, na zimowe wieczory
i uwierzcie, że mieszkamy w cudownym klimacie.
Wiem co mówię – byłam latem na południu Europy.
Ewa Czyżowska
– sierpniowy redaktor „Dynowinki”

Kolejny numer naszej gazety podjęli się składać Państwo Renata i Maciej Jurasińscy.

Wakacyjne miesiące tradycyjnie już „zmuszają” nas
do odpoczynku i pozostawienia zajęć w Towarzystwie na drugim planie.
Całe niemal zaangażowanie Zarządu i Redakcji
sprowadza się do cyklicznego
wydawania „Dynowinki”.
Mimo jednak wakacyjnego tempa, w przygotowaniu znajduje się wydanie zbioru wierszy satyrycznych
pt. „Życie do rymu” autorstwa naszego kolegi, Redaktora Naczelnego „Dynowinki” — Macieja Jurasińskiego. Będzie to druga publikacja z serii biblioteki
Towarzystwa Przyjaciół Dynowa. Dla przypomnienia
podaję, iż pierwszą publikacją był Wybór poezji
ks. Franciszka Błotnickiego.

Organizacyjnie przygotowujemy się również do
remontu zdewastowanej kapliczki w „Królewskim”.
Przystąpienie do prac uzależnione jest od warunków
pogodowych.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego.
Koszt całkowity inwestycji stanowi
kwota ponad 620 000,00 PLN, w tym
310 000,00 PLN stanowi dofinansowanie ze środków pochodzących
z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych.
Termin realizacji inwestycji to maj
– sierpień 2011 r.
•
W niniejszym numerze „Dynowinki” chciałbym przedstawić Państwu
informacje związane z inwestycjami
drogowymi, podejmowanymi przez
Gminę Miejską Dynów.
I. Inwestycje drogowe zrealizowane przez Gminę Miejską
Dynów
•

Remont drogi gminnej (wewnętrznej) dz. nr ew. gr. 840 (boczna Sikorskiego) w km 0+120 – 0+450
W miesiącach od maja do lipca
trwały prace związane z remontem ww.
drogi, który swym zakresem obejmował
roboty rozbiórkowe związane z usunięciem starej nawierzchni oraz prace
związane z wykonaniem nawierzchni
asfaltowej na długości ponad 290 mb
i powierzchni około 760,00 m2.
Koszt całkowity robót związanych
z remontem wspominanej drogi to
kwota około 118 000,00 PLN, która
współfinansowana jest ze środków
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Termin realizacji zadania: maj –
lipiec 2011 r.
•

Remont drogi gminnej (wewnętrznej) dz. nr ew. gr. 1746 w Dynowie
(obręb Bartkówka) bocznej do ul.
Bartkówka w km 0+000 – 0+210
W miesiącu lipcu br. Gmina Miejska Dynów przeprowadziła również
remont ww. drogi gminnej, na której
przeprowadzone zostały również prace
związane z rozbiórką starej nawierzchni i wykonaniem nawierzchni asfaltowej na długości 210 mb i powierzchni
ponad 530,00 m2.
Koszt całkowity robót związanych
z remontem wspominanej drogi to
kwota około 74 000,00 PLN, która
współfinansowana jest ze środków
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Inwestycja przeprowadzona została
w miesiącu lipcu br.
•

Remont dróg gminnych (wewnętrznych) zlokalizowanych na Osiedlu
Bartkówka I, dz. nr ew. gr. 2847,
2861 w Dynowie (obręb Bartkówka) w km 0+000 – 0+340

Również w miesiącu lipcu przeprowadzono prace związane z remontem
nawierzchni drogi gminnej położonej
na dz. 2847, 2861 na Osiedlu Bartkówka. Remont wspomnianej drogi
podobnie, jak remont wcześniej wymienionych dróg obejmował roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, a następnie
związane z wykonaniem nawierzchni
asfaltowej na łącznej długości 320 mb
i powierzchni około 840,00 m2.
Koszt całkowity robót związanych z remontem te drogi to kwota około 107 000,00 PLN, która
współfinansowana jest ze środków
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Inwestycja przeprowadzona również została w lipcu br.
Wykonawcą powyższych inwestycji drogowych, wyłonionym w drodze
przetargu nieograniczonego był Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
w Krośnie, 38 – 400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38.
Łączny koszt powyższych inwestycji drogowych zrealizowanych przez
Gminę Miejską Dynów to kwota około
300 000,00 PLN, w tym kwotę ponad
240 000,00 PLN stanowią środki pochodzące z budżetu państwa.
II. Inwestycje drogowe realizowane przez Gminę Miejską
Dynów
•

Przebudowa drogi gminnej Nr
108031R, bocznej do ul. Grunwaldzkiej w Dynowie (droga obok
stacji paliw prowadząca do Posterunku Energetycznego i  firmy
„Woodstyle”).
Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej nr 108031R bocznej
do ul. Grunwaldzkiej w Dynowie.
Zakres rzeczowy niniejszej inwestycji obejmuje budowę i przebudowę
kanalizacji deszczowej na długości
około 200 mb, chodnika dla pieszych po
południowej stronie drogi na długości
około 200 mb, zatoki parkingowej po
północnej stronie drogi na długości
około 60 mb, jezdni asfaltowej na
długości około 200 mb, oświetlenia
ulicznego po południowej stronie
drogi na długości około 200 mb oraz

Remont drogi gminnej nr ewid.
gr. 2159 w Dynowie (boczna ul.
Sikorskiego)
W dniu 2 sierpnia br. Gmina Miejska Dynów przekazała Wykonawcy
plac budowy, po czym rozpoczęto prace
związane z przygotowaniem, a następnie wykonaniem remontu wspomnianej drogi. Zakres rzeczowy inwestycji
polega na rozbiórce starej nawierzchni
i wykonaniu nawierzchni asfaltowej na
niniejszej drodze na długości 210 mb
i powierzchni ponad 600,00 m2.
Koszt całkowity zadania to kwota
około 85 000,00 PLN, która współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Termin realizacji zadania: sierpień br.
•

Remont drogi gminnej nr ewid. gr.
2756 w Dynowie zlokalizowanej
w Osiedlu Bartkówka I
Również w miesiącu sierpniu
wykonane zostaną prace związane
z wykonaniem remontu drogi gminnej położonej przy ul. Bartkówka, na
działce nr 2756.
Zakres rzeczowy remontu, podobnie jak we wcześniej przedstawionych zadaniach polegał będzie na
przygotowaniu dokumentacji, a następnie rozbiórce starej nawierzchni
i wykonaniu nawierzchni asfaltowej na
niniejszej drodze na długości 150 mb
i powierzchni ponad 440,00 m2.
Koszt całkowity remontu to kwota
około 69 000,00 PLN, która współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Termin realizacji zadania: sierpień br.
Wykonawcą realizowanych inwestycji drogowych, wyłonionym
w drodze przetargu nieograniczonego
jest Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp.
z o.o. w Krośnie, 38 – 400 Krosno, ul.
Tysiąclecia 38.
Całkowity koszt inwestycji drogowych realizowanych obecnie przez
Gminę Miejską Dynów to kwota ponad
770 000,00 PLN z czego kwota ponad
430 000,00 PLN stanowią środki
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
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Remont drogi gminnej (wewnętrznej) nr ewid. gruntów 1971 w Dynowie, droga Podwale w Dynowie,
km 0+000 – km 0+370
W dniu 22.07.2011 r. Gmina
Miejska Dynów ogłosiła przetarg
nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy planowanego remontu drogi
gminnej biegnącej od skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 835, częścio-

wo ul. Podwale - przez parking aż do
przejazdu przez tory kolejki wąskotorowej. Niniejsza droga stanowi dojazd
zarówno do przedsiębiorstw zlokalizowanych wzdłuż niej („Exdom” Gancarz
i Szczepański Sp. J., „Wenus” Zakład
Meblowy oraz Hurtownia Napojów) jak
i do domów mieszkalnych.
Zakres rzeczowy robót obejmował
będzie prace związane z rozebraniem
istniejącej nawierzchni, następnie
przygotowaniem jej pod wykonanie
nawierzchni asfaltowej na łącznej
długości 370mb i powierzchni ponad

1 600,00 m2.
Całkowity koszt inwestycji określony zostanie po zakończeniu procedur
przetargowych i wyłonieniu Wykonawcy remontu niniejszej drogi gminnej.
Termin realizacji zadania: sierpień – wrzesień 2011 r.
W następnym numerze „Dynowinki” poinformuję Państwa o bieżących
działaniach podejmowanych przez
Miasto.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak

APEL DO RADNYCH

Od ponad czterech lat w naszym mieście wzrasta lawinowo ruch samochodowy, a w ostatnim roku przybrało to formę
wręcz katastrofy. Przez główne ulice miasta przejeżdża
około 9000 pojazdów na dobę, w tym ponad 1200 wielkich
ciężarówek przeładowanych żwirem. Jeżdżą one po drogach
zupełnie do tego nieprzystosowanych, pełnych dziur, kolein,
krzywych studzienek, łamiąc przepisy drogowe (nadmierna
prędkość, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu itp.), huk
pędzącej ciężarówki osiąga poziom 95 decybeli (dopuszczalna
norma to 60 dec), od drgań przez nie wywołanych pękają
ściany domów. Od paru już lat obywatele miasta monitują
do władz lokalnych, powiatowych, wojewódzkich o narastającym problemie. Nasze prośby o ustawienie fotoradaru,
wyznaczenie przejść dla pieszych, ograniczenie ruchu ciężarówek, spotykały się z odpowiedzią, iż nic nie można zrobić,
jeżeli coś nam obiecano, to zawsze w bliżej nieokreślonym
terminie. My, obywatele, czujemy się jak przedmiot, a nie
podmiot we własnym państwie.
Niespełna rok temu odbywały się wybory samorządowe.
Wszystkie komitety wyborcze i indywidualni kandydaci
na radnych w pierwszych punktach swoich programów
obiecywali nam rozwiązanie problemu „pędzących tirów”.
Wybory się odbyły: i co? Ilość tirów narasta lawinowo, drogi
w ruinie, pękają domy, mieszkańcy podupadają na zdrowiu
, ze strachem myślą o swoich dzieciach, idących do szkoły,
żyją w hałasie, przekraczającym wszelkie dopuszczalne
normy. Pytam was radni - jak wywiązaliście się ze swoich
obietnic? Co konkretnie zrobiliście w celu uspokojenia sytuacji w mieście? Czy potrzebna była blokada zorganizowana
przez zdesperowanych ludzi, by ktoś dostrzegł problem?
Nawiasem mówiąc, do blokady na krótką chwilę przyłączyli
się jedynie dwaj radni. Będziemy o tym pamiętać przy następnych wyborach.

Szanowni Radni Miasta Dynowa, żądamy od was:
1. Natychmiastowego zwołania nadzwyczajnej sesji poświęconej sytuacji w mieście.
2. Podjęcia wszelkich możliwych działań w celu ograniczenia ruchu pojazdów o nośności powyżej 15 ton przez
nasze miasto.
3. Powołania komisji, oceniającej szkody materialne,
spowodowane przez nadmierny ruch pojazdów po drogach
niespełniających żadnych norm dla pojazdów powyżej
15 ton.
4. Zbadanie, czy żwirownie usytuowane na brzegach
Sanu posiadają zezwolenia urzędów ochrony środowiska,
szczególnie czy odpowiadają normom programu Natura
2000.
5. Sprawdzenie kto i dlaczego wydał zezwolenie na uruchomienie tych obiektów bez sprawdzenia czy infrastruktura
drogowa umożliwia prowadzenie tego typu działalności.
Szanowni Państwo Radni, przypominam, że zostaliście
wybrani po to, by nas reprezentować, a nie po to by patrzeć
z góry na prawdziwe problemy miasta i jego mieszkańców.
Janusz Miklasz
Społeczny Komitet Obrony Dynowa
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W poprzednim, czerwcowo – lipcowym numerze „Dynowinki” zamieściliśmy część artykułu pt. „Sześć krzeseł i brylanty”
o rodzinie Pani Joanny Stankiewicz – Kiełbińskiej z Gdyni.
Obecnie zamieszczamy jego część drugą i ostatnią. Redakcja dziękuje czytelnikom za przekazane nam słowa zainteresowania publikacją.
						
Redakcja

"Sześć krzeseł i brylanty"
Burzliwą historię rodziny Stankiewiczów, właścicieli gdyńskiej
kamienicy przy Świętojańskiej,
w 85 urodziny miasta opisuje Barbara Szczepuła.
(…………..)
Wkrótce przekonali się, ilu wokół
jest dobrych ludzi. Przyszedł pochodzący ze Starogardu właściciel sąsiedniej
kamienicy, pan Władysław Kręcki.
- Słyszałem o nieszczęściu, które państwa spotkało. Będę łożył na
utrzymanie jednego z pani synów aż
do ukończenia studiów. Oddacie mi
państwo, gdy będziecie mogli... Dzięki
temu Zdzisław, najstarszy syn Leona
Stankiewicza, został lekarzem. Przyjechał ze Starogardu Wacław Talarski,
który wynajmował w jednej z tamtejszych kamienic Stankiewicza lokal na
zakład fotograficzny. Zaproponował
sfinansowanie nauki drugiego syna
Mariana, który studiował prawo na
uniwersytecie w Poznaniu. Siostry urszulanki prowadzące liceum w Gdyni
zwolniły Joasię Stankiewiczównę z czesnego. Miała tylko dawać koleżankom
darmowe korepetycje z łaciny, bo była
znakomitą łacinniczką. Pójść do pracy
musiała jedynie najstarsza córka Stankiewiczów Miecia. Dopiero po latach
zrobiła zaocznie dyplom z biologii. Zaś
mama przypomniała sobie, że skończyła
konserwatorium i zaczęła uczyć gry na
fortepianie w szkole muzycznej.
O tym, co znaczy „przepadek mienia”, przekonała się Joanna dopiero po
kilkudziesięciu latach. Pewnego dnia
znalazła w internecie informację, że na
aukcji wystawiono obraz Axentowicza
„Starość i młodość”.
- To przecież własność rodziców!
Pastel ten mama wniosła w posagu!
Okazało się, że zdobił sypialnię Bogusława Bagsika, a gdy licytowano
jego zbiory kupił go na aukcji jeden
z trójmiejskich biznesmenów. Nie chciał
jednak odsprzedać go córce dawnego
właściciela –
- A swoją drogą - zamyśla się Joanna - ciekawa jestem, jak obraz trafił do
Bagsika ?
Po trzech latach Leona Stankiewicza objęta amnestia, jednak nie mógl
wrócić do Gdyni. Ponieważ nie zgodził
się na współpracę z UB i został wysie-

dlony. Pracował nielegalnie u swojego
brata, też adwokata w Gorzowie Wielkopolskim, dopiero po dojściu Gomułki
do władzy w 1956 mógł wrócić nad
morze. Ale żaden zespół adwokacki nie
byl zainteresowany przyjęciem go do
swego grona, nie mógł także zahaczyć
się nigdzie jako radca prawny, bo po
co komu facet z wyrokiem? Kiedyś
na Świętojańskiej zagadnął go jakiś
mężczyzna.
- Pan mecenas Stankiewicz ! Byłem
sekretarzem w pańskiej kancelarii
w Starogardzie !
Stanisław Słomiński kierował teraz
państwowym przedsiębiorstwem Jubiler w Gdyni. Udało mu się załatwić tam
swemu byłemu chlebodawcy posadę
radcy prawnego.
- Dawnej werwy ojdec nigdy nie odzyskał. Często paląc papierosa, chodził
po pokoju od drzwi do okna, od okna do
drzwi - wspomina córka. – Przeżywał
upokorzenia, których nie szczędziła mu
władza ludowa.
Miecia zamieszkała z męźem w Bytowie, tam też przeniósł się Zdzisław,
Marian, został w Poznaniu, Isia skończyła stomatologię, wyszła za mąż
i mieszkała z teściami w drewnianym
domku bez łazienki na Grabówku.
Z rodzicami została tylko najmłodsza
Janusia. Władza ludowa zostawiła mecenasowi Stankiewiczowi dwa pokoje.
- W latach siedemdziesiątych w jed-

nym mieszkali rodzice, ja zajmowałam
drugi - wspomina. Wyszłam za mąż,
urodziła się Kasia, mieszkaliśmy we
trójkę... Dom był pełen lokatorów z kwaterunkowymi przydziałami. Grodzono
korytarze, wstawiano dodatkowe kuchenki, demolowano bidety i umywalki,
ściany malowano byle jak, nie odsuwając mebli, w ubikacjach wisiały po trzy
żarówki, bo każdy lokator miał własny
licznik i własny włącznik w pokoju.
Pozbawiona gospodarza kamienica starzała się brzydko i nieubłaganie.
Pierwsza wprowadziła się tu Joanna. Były to lata siedemdziesiąte.
Wchodząc do zdewastowanego mieszkania, przysięgła sobie, że się nie podda.
Zaraz na początku popełniła jednak
błąd, bo pozwoliła zamieszkać w jednym
z pokoi koleżance, z którą razem uczyła
się u urszulanek. Regina obiecywała
: - Tylko na króciutko, mój mąż jest inżynierem, budujemy domek... Pracując
w prezydium miejskiej rady narodowej, załatwiła sobie zaraz urzędowy
przydział na dwa pokoje. Przegrodziła
murem korytarz (mieszkanie miało
wyjścia na dwie klatki schodowe), uniemożliwiając choremu już mecenasowi
Stankiewiczowi korzystanie z windy.
- Regino, ojciec nie może chodzić po
schodach, nie stawiaj tej ściany — prosiła Joanna, która poczuła się nagle jak
bohaterka sztuki hrabiego Fredry w samym środku sporu o mur graniczny.

Wanda Stankiewicz i Leon Stankiewicz. Rodzice Pani Joanny Stankiewicz - Kiełbińskiej
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- Nie będzie twój ojciec przechodził
przez mój korytarz! – usłyszała w odpowiedzi.
Czas płynął, komuna słabła, można
już było zacząć wykwaterowywać lokatorów, dając im mieszkanie zastępcze.
Gdy Joanna Kiełbińska proponowała
któremuś z nich samodzielne lokum,
najpierw gotowi byli ją po rękach całować. Ale gdy dochodziło do konkretów
... nie ta dzielnica, nie to piętro, za
małe, niewygodne. Jedna z lokatorek
oświadczyła kategorycznie: - Musi mi
pani dokupić nowe meble do kuchni!

100 - lecie OSP
w Wesołej
„Nasi współmieszkańcy,
czasem podkreślają,
Że śpią spokojnie,
bo strażaków mają.
Ileż to już razy w gotowości byli
Ludzi ratowali, budynki gasili...”
T. Guza
W dniu 30 lipca 2011 roku
w Wesołej miało miejsce bardzo
ważne wydarzenie. 100 - lecie
powstania swojej jednostki
obchodzili druhowie -strażacy
z OSP Wesoła. Jak podają
kroniki, założona ona została
w 1910 roku, przy działającym
w miejscowości kółku rolniczym. Co godne podkreślenia,
w zebraniu założycielskim
uczestniczył trybun ludowy,
ks. Stanisław Stojałowski.
Na wniosek Kazimierza Stankiewicza powstała jednostka strażaków-ochotników, której komendantem
został inicjator, a zastępcą Tomasz
Kudła. W 1938 roku jednostka otrzymała sztandar i już przeszło od 100
lat czuwa nad bezpieczeństwem wsi
oraz gminy.
„Strażak dzielny człowiek
i ogólnie chwacki
Nie każdy więc
może założyć hełm strażacki
Inni uciekają pełni trwogi, strachu
On jako ostatni
schodzi często z dachu.”
Organizatorami uroczystości byli
Wójt Gminy Nozdrzec oraz Zarząd
OSP Wesoła. Obchody rozpoczęły się
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Samotny pan S., któremu kupiła kawalerkę, oznajmił:
- Szefowa, żenię się.
- Moje gratulacje - odpowiedziała.
- Ale teraz szefowa musi mi dać
M-2!
Zatelefonował syn jednej z lokatorek : mamusia jest chora, zabiorę ją do
siebie, jeśli pani mi zapłaci.
- Za co?
- Za to, że będzie pani miała wolny
pokój.
- Nie zapłacę.
- Więc mamusia nie będzie płaciła

przemarszem (przy akompaniamencie
orkiestry dętej z Nozdrzca) do kościoła
pw. św. Katarzyny, gdzie odbyła się
uroczysta msza św., którą odprawił proboszcz parafii ks Franciszek
Urban.
Miejscem oficjalnych uroczystości
był plac przed, gruntownie wyremontowanym, domem strażaka. Po podniesieniu flagi państwowej, Wójt Gminy
dokonał otwarcia spotkania. W swoim
wystąpieniu zaznaczył, że strażacy

z Wesołej są godni zaufania, zawsze
gotowi do niesienia pomocy, ratowania
ludzi i ich mienia. Wójt podziękował
im za pracę, patriotyzm i to, że przez
te 100 lat tworzyli historię, nie tylko
swojej miejscowości, ale i całego kraju,
gdyż ich poprzednicy organizując swe
struktury jeszcze pod zaborami, walczyli o niepodległość Polski.
Gośćmi uroczystości w Wesołej
byli; Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie - gen. bryg.
Zbigniew Szablewski, proboszcz parafii
Wesoła - ks. Franciszek Urban, księża
wywodzący się z Wesołej, Starosta
Brzozowski - Janusz Draguła, Wójt
Gminy Domaradz - Jan Pilch, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie
- bryg mgr inż. Zbigniew Sieniawski,
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czynszu.
- Zatem spotkamy się w sądzie.
- Spotkamy się, ale na Sądzie Ostatecznym. Wszyscy będziemy równi, bo
kamienicy pani tam ze sobą nie zabierze! - zwolennik równości i sprawiedliwości rzucił słuchawką.
Gdy dopijamy herbatę, mąż Joanny,
Mirosław Kiełbiński, powraca do zagadkowych wizyt lgnacego Mościckiego.
Udało mu się ustalić, że prezydent
przyjeżdżał po prostu do dentystki.
Dziura w zębie! Cóż za proza życia!”
Zastępca Komendanta Powiatowego
PSP w Brzozowie - mł.bryg, mgr inż.
Marek Ziobro, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP w Brzozowie
- Edward Rozenbajgier, rodziny członków OSP Wesoła, przedstawiciele OSP
Barycz, mieszkańcy wsi i sympatycy
strażaków.
Następnie, generał Szablewski,
Wójt Gromala oraz druhowie Eugeniusz Żebrak i Mieczysław Worek
dokonali odsłonięcia tablicy upamiętniającej 100 lecie jednostki. Gen.
Z. Szablewski, Antoni Gromala oraz
Edward Rozenbajgier odznaczyli zasłużonych dla jednostki strażaków.
Generał Szablewski podkreślił znaczenie i wartości jakie niesie praca strażaków i życzył im, aby w ich trudach
zawsze przyświecała im idea
„Bogu na chwałę, ludziom
na pożytek”. Goście w wielu
ciepłych słowach wypowiadali się o pracy strażaków
i podkreślali piękno historii tworzonej przez OSP.
Podkreślali wagę służby,
ciężkiej, ale niezwykle potrzebnej i życzyli strażakom
z Wesołej kolejnych długich
lat działania.
Michał Zięzio

Wycieczka ŚDS
do Krakowa, Inwałdu
i Wadowic
W dniach 29 i 30 czerwca 2011r.
w ramach dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy
im. Anny w Izdebkach wspólnie z zaprzyjaźnionymi uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy z Potoka
wyjechali na dwudniową wycieczkę do
Inwałdu, Wadowic i Krakowa.
Pierwszym etapem wyprawy było
zwiedzanie Parku Miniatur „Świat
Marzeń” w Inwałdzie, w którym znaj-
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dują się miniatury budowli architektonicznych z całego świata. Uczestnicy
podziwiali z bliska najsłynniejsze
budowle świata i Polski między innymi: Świątynię Akropolu, Colosseum,
Bazylikę Świętego Piotra, Krzywą
Wieżę w Pizie, Statuę Wolności, Mur
Chiński, Wieżę Eiffla, Big Bena, Łuk
Triumfalny, Bramę Brandenburską,
Sfinksa, Biały Dom, Zamek Królewski
w Warszawie, Zamek w Bytowie, Ratusz w Poznaniu i wiele, wiele innych.
Prócz wspomnianych już budowli,
uczestnicy skorzystali też z innych
atrakcji m.in. przejażdżka samochodzikami, przejażdżka na młyńskim
kole czy zabawa na Piracie - rodzaju
wahadła. Kolejnym etapem wycieczki
były Wadowice, gdzie zwiedziliśmy Bazylikę, w której wielokrotnie przebywał
nasz wielki rodak – papież Jan Paweł
II. Mogliśmy w ten sposób zobaczyć
choćby chrzcielnicę, w której został
ochrzczony Karol Wojtyła, jak również
mogliśmy się pomodlić w naszych
osobistych intencjach. Oczywiście
będąc w Wadowicach nie mogliśmy
nie skosztować pysznych ”papieskich
kremówek”.

Drugiego dnia wybraliśmy się
do Krakowa, by odkryć urok i magię tego najpiękniejszego miasta
w Polsce. Zwiedzanie Krakowa zaczęliśmy od Placu Matejki, bo właśnie
od tego placu zaczynała się Droga
Królewska. W centralnej część placu
podziwialiśmy pomnik króla Władysława Jagiełły, zwany Pomnikiem
Grunwaldzkim a niedaleko pomnika
gmach Akademii Sztuk Pięknych.
Następnie udaliśmy się do kościoła św.
Floriana. Dalej przez Barbakan, Bramę Floriańską wieńczącą fragmenty
średniowiecznych murów obronnych,
ulicą Floriańską udaliśmy się na
Rynek Główny. Tu zobaczyliśmy Sukiennice pomnik Adama Mickiewicza.
Największą budowlą na Rynku jest
Kościół Mariacki w którym podziwialiśmy ołtarz Wita Stwosza. Następnie
ulicą Grodzką doszliśmy do Wzgórza
Wawelskiego, z którego rozpościerał
się piękny widok na Wisłę i panoramę
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miasta. Poznaliśmy historię Krakowa i samego Wawelu. Zwiedziliśmy
Katedrę dziedziniec zew. i wew.,
Dzwon Zygmunta, pomnik Smoka
Wawelskiego. Weszliśmy do Krypty
pod Wieżę Srebrnych Dzwonów, by
oddać hołd Józefowi Piłsudskiemu oraz
prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu
i jego żonie Marii Kaczyńskiej, którzy
zginęli w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem.
		
Beata Jastrzębska

Uczestnicy SDŚ
w Izdebkach
w Karpackiej Troi
W dniu 20.07.20011 r., uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy
im. Anny w Izdebkach udali się na wycieczkę do Skansenu Archeologicznego
„Karpacka Troja” w Trzcinicy k. Jasła.
Ta nowoczesna placówka stanowi oddział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Budowa skansenu rozpoczęła się
w październiku 2007 r., a prace budowlane zostały zakończone dwa lata później.
Otwarcie skansenu
odbyło się dopiero
24 czerwca 2011 r.,
ponieważ obiekt został
zniszczony w wyniku
ubiegłorocznej powodzi.
Karpacka Troja
składa się z terenu
grodziska „Wały Królewskie” oraz obszaru
u jego podnóża, zwanego parkiem archeologicznym. Na grodzisku zrekonstruowane są wały
obronne i domostwa. Odkryto tu jedną
z najstarszych i najpotężniejszych
w Polsce osad obronnych z początków epoki brązu liczącą ponad 4000
lat. Można tu obejrzeć 9 odcinków
wałów obronnych, w tym fragment
obwarowań, drogę i bramę, chaty
słowiańskie. Rekonstrukcja wioski
oparta jest na technologii stosowanej
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w pradziejach. Łączna liczba zabytków
znalezionych w Trzcinicy przekracza
160 tys. Karpacka Troja to miejsce,
w którym można dotknąć przeszłości.
Następnym przystankiem w naszej
wycieczce był ŚDS w Potoku, gdzie mieliśmy okazję skorzystać z ich gościnności. Zwiedziliśmy tamtejszy ośrodek,
podziwialiśmy prace uczestników oraz
wspólnie paliliśmy grilla. W drodze
powrotnej z Potoka udaliśmy się do
restauracji „Alta” w Brzozowie aby
uczestnicy mogli wykorzystać w praktyce wiedzę nabytą w trakcie treningów
umiejętności społecznych prowadzonych w placówce. Podopieczni zdecydowali się na degustację oferowanej
przez restaurację pizzy, która cieszy
się dużą popularnością. Wszyscy byli
bardzo zadowoleni z wyjazdu.
Serdecznie dziękujemy Sekretarz
Gminy Nozdrzec - Pani Marii Potocznej
za pomoc w organizacji wycieczki.
Katarzyna Dyrda

X Zjazd
Kapel Ludowych
W dniu 17.07.2011 r., już po raz
dziesiąty, tym razem na stadionie
w Izdebkach, odbył się Zjazd Kapel
Ludowych. Otwarcia Zjazdu dokonał
Przewodniczący Rady Gminy Pan
Roman Wojtarowicz pełniący honory
gospodarza .
Wystąpiły następujące kapele:
„Przepióreczka” z Dydni, „Graboszczanie” z Grabownicy, „Bliźnianie”
z Jasienicy Rosielnej, „Przysietczanie”
z Przysietnicy oraz „Warzanie” z Wary.
Wszystkie zespoły uczestniczące w imprezie otrzymały dyplomy. Swoje wiersze zaprezentował Pan Józef Cupak.

W zjeździe, gościnnie wystąpił Zespół Tańca Ludowego.
Koncertom kapel towarzyszyła
nie tylko piękna pogoda, ale także
wspaniała publiczność, która nagradzała występy gromkimi brawami.
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Izdebkach zorganizował wystawę
prac swoich podopiecznych. Dla dzieci
przewidziane zostały różne atrak-
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tyle atrakcji dla ciała i ducha.
Gmina Nozdrzec ma swoje kolejne
święto, ważne, bo przecież upamiętniające jej powstanie, podkreślające,
że od 35 lat w Polsce jest gmina, gdzie
warto przyjechać, że ludzie, którzy tu
żyją, pracują, tworzą, są przyjaźnie
nastawieni do otaczającej ich rzeczywistości... nawet w niepogodę. Jak
głosiły mądre słowa umieszczone na
ozdobnej książce przyniesionej przez
gospodynie:
cje: trampolina, dmuchany zamek,
można było zjeść watę cukrową oraz
lody. Wszyscy widzowie tak starsi jak
i młodsi, bawili się doskonale.
Poczęstunek dla koncertujących kapel zapewniło Stowarzyszenie Kobiet
Wiejskich z Izdebek, za co – wszystkim
Paniom składamy serdeczne podziękowanie.Dziękujemy także członkom
Ludowego Klubu Sportowego w Izdebkach za pomoc w organizacji zjazdu
oraz sponsorom: Panu Józefowi Falowi,
Panu Krzysztofowi Szerszeniowi oraz
Panu Krzysztofowi Maszczakowi
Zjazd zakończono festynem trwającym do późnych godzin nocnych.
Dyrektor GOK
Eugeniusz Kwolek

„...a gdy przyjdzie deszcz,
naucz się chodzić między kroplami.
Desperacko
i na przekór wszystkim moknę,
patrzę w niebo,
chwytam w usta deszczu krople...”

Święto Gminy Nozdrzec jest również świętem Polskiego Radia Rzeszów,
które jest organizatorem III Podkarpackiej Biesiady z Polskim Radiem
Rzeszów. W tym roku Radio Rzeszów
obchodzi swoje 60-lecie, które świętuje w kilku podkarpackich miastach
i gminach. Dziś ma to miejsce właśnie
w Nozdrzcu.

„Kocham Cię ziemio po której chodzę
Bo z ziemi wiejskiej
ród swój wywodzę.
Nie kuszą mnie miasta jasne ulice
Tu mi żyć swojsko
znam wszystkie lice.
Choć nie zawsze twarze mi znane
Są mi życzliwe i wciąż kochane
tutaj mi dobrze żyć między swymi
w naszej
nozdrzeckiej gminnej ziemi.”
3 lipca 2011 roku na placu przy „Zajeździe nad Sanem” o godzinie 14-tej
rozpoczęła się uczta kulturalno-gastronomiczna, o której chciałbym Państwu
w kilku słowach opowiedzieć.
Impreza rozpoczęła się występem
kapeli „Warzanie”. O „Warzanach”
napisano już wiele. Ja tylko przypomnę, że kapela ta powstała w 1995
roku, a jej twórcą był pan Julian
Duda. Od tego czasu kapela gra i godnie reprezentuje Gminę Nozdrzec na
licznych przeglądach folklorystycznych, konkursach, gdzie zdobywa
nagrody i wyróżnienia. „Warzanie”
zawsze chętnie występują na imprezach organizowanych w Gminie
i przyjmowani są entuzjastycznie. Podobnie było i tym razem.
Następnie swoją satyrą i poezją
bawił i uczył na scenie Józef Cupak.
Poeta, satyryk, „lokalny lider poetycki”, który od wielu lat słowem pisanym
sławi Gminę Nozdrzec poza jej granicami i nie tylko. On również chętnie
prezentuje swoją twórczość podczas
gminnych imprez. Spośród wielu wierszy, fraszek zwłaszcza jedna bardzo mi
się podoba...
Wiele zwyczajów i wierzeń odchodzi
Czas je wpisuje w księgę zapomnienia
Niech to co piękne znowu się odrodzi
Niechaj na nowo wróci do istnienia

Właśnie takie przesłanie towarzyszyło mi podczas imprezy zorganizowanej przez Wójta Gminy Nozdrzec oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu,
przy współpracy rzeszowskiej firmy
„Impresariat”, z okazji 35-lecia Gminy
Nozdrzec i 60-lecia Polskiego Radia
Rzeszów. Bo jak tu złościć się na niepogodę, skoro organizatorzy przygotowali
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Kulturą ojców jesteśmy bogaci
Swej odrębności zaznaczajmy ślady
Ginie ten naród co pamięć swą traci
To prawa losu – nie ma na to rady
Co przekażemy przyszłym pokoleniom
Co pozostanie im po nas w pamięci
Tak nas przedstawią kiedyś i ocenia
A pamięć o nas przez to się uświęci

Historia Polskiego Radia Rzeszów
sięga 1951 roku, kiedy to w październiku zapadła decyzja o utworzeniu
w Rzeszowie delegatury rozgłośni
Polskiego Radia Kraków.
Około godziny 17-tej na scenie pojawił się gospodarz Gminy Nozdrzec
pan Antoni Gromala, który wraz
z gośćmi: panią Małgorzatą Chomycz
– Wojewodą Podkarpackim, panią
Renatą Szczepańską, wójtem gminy
Cisna i członkiem Zarządu Związku
Gmin Wiejskich RP, posłem na Sejm
RP panem Piotrem Tomańskim oraz
generałem Zbigniewem Szablewskim
– Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,
uroczyście otworzyli dzisiejszą biesiadę. Pan wójt przywitał wszystkich
obecnych i podziękował gościom za
przybycie. Ci zaś w kilku słowach wyrażali kolejno radość z przybycia do tak
pięknego i rozwijającego się miejsca
jakim jest Gmina Nozdrzec.
Przy stoisku z potrawami, jakie
przygotowały gospodynie z kół gospodyń spotykam radną gminną,
przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Izdebkach Rudawcu
p. Danutę Czaję. Rozmawiamy o święcie gminnym, o tych 35 latach gminnej
historii.
Michał Zięzio: Obchodzimy dziś
35-lecie Gminy Nozdrzec, jest to bardzo
ważny dzień dla społeczności gminnej,
dla samorządu. Proszę mi powiedzieć
czym dla Pani jako radnej gminy jest
to święto?
Danuta Czaja: Jest to wielkie,
wspaniałe święto i bardzo się cieszę
że dane mi było dożyć tej chwili.
Pamiętam doskonale jak to 35 lat
temu do Gminy Nozdrzec przyłączono
Izdebki wraz z Rudawcem, w którym
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mieszkam, nadając jej w ten sposób
ostateczny kształt administracyjnoterytorialny. Jestem dumna z tego, że
jestem mieszkanką tego terenu i jako
radna mogę wpływać na jej przyszłość.
Uważam naszą gminę za szczególną, za
taką, gdzie chce się żyć.
M.Z.: Dlaczego tak właśnie Pani
uważa?
D.Cz.: Nasza gmina rozwija się
dlatego, że mamy dobrego gospodarza,
dobrze zorganizowaną i sprawną radę
gminy z panem przewodniczącym na
czele. Jako gmina rolnicza rozwijamy
się w dobrym tempie i realizujemy
nowe przedsięwzięcia i projekty zmierzające do polepszenia życia mieszkańców.
M.Z.: Czego dziś możemy życzyć
gminie i jej mieszkańcom?
D.Cz.: Przede wszystkim życzę
mieszkańcom zdrowia i doczekania
kolejnych okrągłych rocznic istnienia
Gminy Nozdrzec. Chciałabym, abyśmy jeszcze szybciej szli z postępem
i aby nasza młodzież wyrastała na
wartościowych ludzi, żebyśmy mogli
kiedyś mile wspominać właśnie takie
spotkania jak to dzisiejsze.
M.Z.: Dziękuję za rozmowę.
Około godziny 18-tej wszyscy zgromadzeni na placu przy „Zajeździe nad
Sanem” mogli podziwiać m. in. woltyż
kozacki, efektowne pokazy kaskaderskie oraz konie ze stadniny „Ploklan”
z Tyczyna. Widok był imponujący
i mimo padającego deszczu przyciągnął
sporą grupę obserwatorów.
Kolejnym punktem programu był
występ rockowego zespołu „Jackknife”,
który powstał w Stalowej Woli w lutym
2008 roku. Zespół tworzy piosenki
ambitne, traktujące o problemach
współczesnego świata i rzeczywistości,
która ich na co dzień otacza.

Tradycją jest to, że panie zrzeszone
w Kołach Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Nozdrzec
przygotowują dla uczestników imprez
gminnych smakowity poczęstunek.
W tym roku było podobnie: panie
z KGW z, Nozdrzca, Siedlisk, Wary,
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Rudawca, Izdebek, Hłudna i Wesołej
częstowały wszystkich tradycyjną,
regionalną kuchnią, rozgrzewając napojami, ciepłą zupą i gulaszem. Panie
z KGW w Warze opowiedziały mi,
jakie mają marzenia na następne 35
lat istnienia Gminy. Chciałyby, żeby
ludzie potrafili integrować się tak, jak
teraz, żeby byli dla siebie życzliwi i organizowali tak wspaniałe imprezy, jak
to ma miejsce dziś. Gospodynie życzą
wszystkim dużo zdrowia, a młodym
ludziom dodatkowo pracy i zadowolenia z życia.
Corocznie też odbywa się w Gminie
Nozdrzec konkurs „Jadło roku - w kobiecym boju o lipową Warzochę”. Oczywiście spośród tak wielu smakołyków
trudno było wybrać zwyciężczynie,
którymi ostatecznie okazały się gospodynie z Izdebek za swoje wyśmienite
pierogi razowe. Ja oczywiście gratuluję
i zwyciężczyniom i wszystkim paniom
z kół gospodyń oraz dziękuję w imieniu
organizatorów za trud i chęć przygotowania doskonałych potraw.
Podkreślić warto, że organizatorzy
przygotowali, zwłaszcza dla dzieci,
szereg atrakcji. Były więc karuzele,
trampoliny, można było przejechać
się na kucykach, choć opady niestety
nieco ograniczyły możliwość korzystania z nich.
Miejscowym akcentem były stoiska;
ŚDS im. Anny z Izdebek prezentujące
swoje rękodzieło, oraz promocyjne
projektu „Spokojny PORT” – realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury
w Nozdrzcu.
Uczestnicy Biesiady, a zwłaszcza ci
najmłodsi, mieli przyjemność obejrzeć
przedstawienie „Świat według Czochera”. Była to improwizowana próba
spektaklu dla dzieci, na którą składały
się żonglerka, pantomima i rożnego
rodzaju iluzje. Przedstawienie „Świat
według Czochera” w wykonaniu Piotra
Boruty to spotkanie z artystą i jego
„naroślą” Czocherem - popularnych
ostatnio dzięki udziałowi w programie telewizyjnym TVN „Mam talent”.
Zdrowy śmiech i radosne reakcje dzieciaków to cechy, które charakteryzują
to przedstawienie. Artysta będąc w ciągłym kontakcie z dziećmi, dynamicznie
zmieniał formy teatralne, wciągając ich
we wspólną zabawę.
W sali basztowej nozdrzeckiego
pałacu miała miejsce promocja książki
pana Krzysztofa Hajduka, pt. „Losem
rzuceni...”Pamięci mieszkańców gminy
Nozdrzec 1939-1945.” Ta niezwykle
potrzebna publikacja, przedstawia
losy i biogramy zasłużonych dla gminy
i całego kraju żołnierzy, gospodarzy,
którzy walczyli o niepodległość i często ginęli podczas walk lub wskutek
prześladowań hitlerowców. Inicjatywa
jej napisania wyszła od wójta gminy
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Nozdrzec pana Antoniego Gromali
oraz samych jej mieszkańców. Autor
przygotował swoją publikację w ciągu
pół roku.Przez ten czas kontaktował
się z żyjącymi uczestnikami wojennej
historii, z ich rodzinami, osobami, które mogły przyczynić się do odtworzenia
historii. Wydanie książki sfinansował
UG w Nozdrzcu. Pełny tekst naszej
rozmowy umieściłem w artykule poświęconym promocji tego najnowszego
wydawnictwa.
Wraz z książka prezentowana była
wystawa prac nadesłanych na Konkurs
Plastyczny na plakat z okazji 71 rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz inauguracji
akcji „Katyń... ocalić od zapomnienia”
w powiecie brzozowskim.
Na konkurs organizowany przez
Starostę Brzozowskiego nadesłano
109 prac z całego powiatu. I miejsce
w kategorii szkół podstawowych zajął
uczeń 5 klasy Szkoły Podstawowej nr 4
w Izdebkach – Lucjan Gładysz.
Kolejnym punktem wieczoru był
koncert zespołu „Neonovi”, który powstał w 1999 roku w Rzeszowie z inicjatywy wokalisty i gitarzysty Tomasza
Rzeszutka.
Kończę moją relację optymistycznie, bo chociaż pogoda nie sprzyjała
to mieszkańcy i tak dopisali i w miarę
możliwości korzystali z przygotowanych atrakcji. Z kim bym nie rozmawiał
zawsze chwalono przepyszne smakołyki, zachwycano się końmi, wymieniano
uwagi na temat nowej publikacji i, co
najważniejsze i godne podkreślenia,
cieszono się ze wspólnoty, z rozmów,
zabawy, dobrej muzyki, którą jak
zwykle profesjonalnie przygotowali
Organizatorzy, którym dziękuję za
zaproszenie i gratuluję zorganizowania
kolejnej dobrej imprezy. 	
Michał Zięzio

Wywiad
z Krzysztofem
Hajdukiem
autorem publikacji
„Losem rzuceni”
3 lipca br. podczas uroczystych
obchodów 35-lecia Gminy Nozdrzec
w baszcie pałacu Skrzyńskich w Nozdrzcu miało miejsce ważne wydarzenie
dla społeczności gminnej – prezentacja
najnowszej książki autorstwa pana
Krzysztofa Hajduka pt. „Losem rzuceni...” Pamięci mieszkańcom gminy Nozdrzec 1939-1945. Prezentacja książki
miała szczególny charakter z uwagi
na fakt odbywającej się w tym samym
miejscu wystawy plac plastycznych
nadesłanych na konkurs organizowany
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przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie z okazji 71 rocznicy Zbrodni
Katyńskiej oraz II rocznicy inauguracji
akcji „Katyń...ocalić od zapomnienia”
w powiecie brzozowskim. Publikacja
ta ma charakter historyczny i w sposób
usystematyzowany opisuje losy mieszkańców terenów wsi, które dziś tworzą
Gminę Nozdrzec. Autor ukazuje w niej
przede wszystkim biogramy tych,
którzy walczyli na frontach II wojny
światowej oraz tych których przymusowo wywożono do obozów zagłady.
Wielu z nich zginęło w czasie wojennej
zawieruchy, inni przeżyli ale już nie
wrócili do swoich rodzinnych stron.
Autor podjął próbę przedstawienia,
tych często zapomnianych osób, które
swoim heroicznym postępowaniem
przyczyniając się do odzyskania przez
Polskę niepodległości „Losem rzuceni...” jest publikacją powstałą z inicjatywy i na zlecenie Urzędu Gminy
w Nozdrzcu.

O celach jakie ma nieść ta publikacja? O tym jak powstawała książka
i kto się do tego przyczynił? Z Krzysztofem Hajdukiem rozmawia Michał
Zięzio.
Michał Zięzio: Jaki cel miało
napisanie tej książki, co Pan czuł, jakie miał Panplany w związane z tym
wydawnictwem i czy udało się już je
chociaż częściowoosiągnąć?
Krzysztof Hajduk: Witam serdecznie wszystkich Czytelników. Pomysł napisania tej książki zrodził się
wśród mieszkańców gminy Nozdrzec,
w kontekście wspomnienia osób, które pochodziły z tego terenu i dzielnie
znosiły walkę na frontach II wojny
światowej, cierpiąc niedostatek i głód,
często ponosząc za to najwyższą cenę:
życie. Z racji tego, że jestem historykiem i przedmiot książki leży w sferze
moich zawodowych zainteresowań zostałem poproszony przez wójta Gminy
Nozdrzec pana Antoniego Gromalę
o podjęcie trudu jej napisania. Moim
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głównym zamierzeniem było stworzenie publikacji, która miała upamiętniać
losy mieszkańców Gminy Nozdrzec
i w usystematyzowany sposób pokazać
historię miejsc szczególnie bolesnych
dlawszystkich prześladowanych podczas tragicznej II wojny światowej.
Chciałem, aby pamięć o tych ludziach
przetrwała. Pomimo że książka została
dopiero wydana, wydaje się, że udało
mi się te wyżej wymienione zamierzenia zrealizować, chociaż muszę
przyznać, że jeszcze wiele pracy przede
mną. Wiele osób przeze mnie opisanych
nie żyje, zdecydowana większość rodzin
opisanych przeze mnie osób już nie
mieszka na terenie Gminy Nozdrzec
czy w jej niedalekim sąsiedztwie. Mam
więc świadomość, że jest jeszcze sporo
informacji do odkrycia.
M.Z.: Praca nad książka trwała
pół roku. Proszę powiedzieć czy ludzie,
z którymi Pan się kontaktował byli
otwarci na Pana propozycję rozmowy
oprzeszłości? Czy może bali się wracać
pamięcią do tych tragicznych czasów?
K.H.: Osobiście spotkałem się
z bardzo przychylnym odzewem wśród
mieszkańców Gminy i tych, którzy
mieszkają poza nią. W zdecydowanej
przewadze byli to już potomkowie
opisywanych postaci, ich dzieci, wnuki, którzy historię znali z opowiadań
i dokumentów wojennych. Chętnie
sięgałem również do relacji osób bezpośrednio biorących udział w wojnie,
tych, którzy ją pamiętali i mieli coś
ciekawego do powiedzenia. U niektórych rozmówców widziałem w oczach
łzy, składali mi podziękowania już za
sam fakt podjęcia próby rekonstrukcji
historii tego terenu, cieszyli się, że ktoś
się tym tematem zajął.
M.Z.: Jest pan z wykształcenia pedagogiem, historykiem, doktorantem,
nauczycielem w szkole średniej i ma
Pan na co dzień do czynienia z uczniami i studentami. Proszę powiedzieć jak
Pan, w oparciu o własne obserwacje,
widzi ich spojrzenie na tych właśnie
opisywanych przez Pana ludzi, na
osoby które walczyły o niepodległość
i często za nią ginęli. Czy młodzi Polacy
darzą naszych bohaterów należytym
szacunkiem? Czy może nie interesują
się ich losami?
K.H.: Patrząc przez pryzmat wystawy i spotkania z czytelnikami widzę
w młodych ludziach pewną dojrzałość
i szacunek, jaki oddają naszym bohaterom. Niestety istnieje też pewna
grupa ludzi, którzy nie odkryli, jak
ważną rolę odgrywali oni w losach naszego kraju. Tłumaczę to tym, że nasza
historia nie została jeszcze do końca
wyjaśniona, wiele jest niedomówień,
zatargów, przez co często jest dla młodego człowieka trudna i niezrozumiała.
Moim zadaniem jest nauczać młodych

ludzi i wskazywać uczniom nie tylko
wielkie narodowe sukcesy, ale również
te bolesne momenty w historii naszego
kraju.
M.Z: Opisanie tak trudnego okresu
historii wymagało od Pana wiele pracy
i zaangażowania. Proszę powiedzieć,
czy miał Pan wsparcie lokalnych władz
i osób prywatnych przy tworzeniu swojej publikacji?
K.H.: Tak oczywiście są osoby, którym należą się szczególne podziękowania za wkład i pomoc przy powstaniu
mojej książki. Przede wszystkim pragnę podziękować panu Wójtowi Gminy
Nozdrzec mgr Antoniemu Gromali,
który zaproponował mi podjęcie się
tego wspaniałego dzieła. Podziękowania kieruję na ręce pani Jolanty Socha
z UG w Nozdrzcu za jej pomoc w dotarciu do rodzin osób przeze mnie opisywanych. Podziękowania składam również
pani Halinie Kościńskiej byłej dyrektor
Muzeum Regionalnego w Brzozowie za
użyczenie obszernych zbiorów publikacji książkowych. Dziękuję serdecznie
pracownikom instytucji naukowych:
IPN w Rzeszowie, Archiwum Państwowego w Rzeszowie. Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau, za udostępnienie materiałów oraz nauczycielkom języka polskiego z ZS w Warze za
nieocenioną pomoc przy redagowaniu
tekstu. Książka nie powstałaby gdyby
nie relacje, pamiątki, wspomnienia
rodzin, bliskich, sąsiadów, osób, którym poświęciłem swoją publikację. Im
dziękuję szczególnie, za otwarte serca
i bezinteresowną chęć pomocy.
M.Z. Dziękuję za poświęcony czas
i życzę powodzenia w dalszych planach
naukowych.

UWAGA KONKURS!!!!
Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Gminie Nozdrzec.
Wystarczy tylko prawidłowo udzielić
odpowiedzi na pytanie:
„Proszę wymienić przynajmniej 5 miejscowości, które
tworzą Gminę Nozdrzec”
Na odpowiedzi czekam do
15 września 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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„Autostrada” w Dynowie i …
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bezsilność mieszkańców?

18 lipca 2011 r. o godzinie 11.00
w sali narad Urzędu Miejskiego
w Dynowie odbyło się spotkanie zainteresowanych stron w związku ze
wzmożonym natężeniem ruchu na
drogach naszego miasta i uciążliwościami z tym związanymi. Frekwencja
dopisała, nawet krzesełek zabrakło, ale
to nie przeszkodziło aby mówić o problemach i wyrazić kolejny raz prośby,
propozycje i żądania!!!

Zebranie prowadził Pan Burmistrz,
a po jego prawicy i lewicy miejsca zajęli
przedstawiciele Policji, Państwowej Inspekcji Drogowej, Ochrony Środowiska,
Zarządu Dróg Wojewódzkich i Powiatowych, a także Pan Wójt z Nozdrzca.
Po drugiej stronie prezydialnego stołu
znaleźli się licznie zgromadzeni mieszkańcy, przedstawiciele trzech okolicznych żwirowni, kilku Radnych Miasta
i przedstawiciele Rady Gminy.
Problemy mieszkańców zostały
odczytane i przedstawione przez przedstawicieli Komitetu Protestacyjnego
i mieszkańców. Dotyczyły i dotyczą one
przede wszystkim skutków nadmiernego ruchu pojazdów, głownie ciężarówek
i nieprzestrzegania przepisów w tym
zakresie.
„Mieszkańcy Dynowa, których
budynki są przyległe (i nie tylko), do
ulic: Piłsudskiego, Mickiewicza, Zamkowej, i Grunwaldzkiej domagają się
interwencji w związku z notorycznym
łamaniem prawa przez kierowców
samochodów, głownie ciężarowych,
w zakresie:
1. nieprzestrzegania dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym,
2. przekraczania dozwolonego tonażu
samochodów ciężarowych przejeżdżających przez most na rzece
San.
Powyższe nagminne postępowanie

wraz z niedostosowaniem infrastruktury drogowej oraz znacznym natężeniem ruchu samochodów ciężarowych,
powoduje zagrożenie życia i zdrowia
mieszkańców oraz straty materialne,
a w szczególności:
1. nadmierny hałas, drgania i wibracje wzdłuż ulic; Piłsudskiego,
Mickiewicza i Grunwaldzkiej, co
ma wyraźnie negatywny wpływ na
zdrowie mieszkańców,
2. pękanie ścian budynków mieszkalnych, gospodarczych i zabytków
wraz z niszczeniem ich elewacji,
3. realne zagrożenie wypadkami
drogowymi z udziałem samochodów ciężarowych oraz pieszych,
rowerzystów i samochodów osobowych,
4. dalsze niszczenie (i tak już w opłakanym stanie) jakości nawierzchni
drogowej,
5. utrudnianie wykonywania prac
precyzyjnych,
6. zanieczyszczanie ulic i przyległych
posesji,
7. degradację obszarów objętych programami; ”Błękitny San i Natura
2000”.
Mieszkańcy, zdają sobie sprawę
z tego, że problemu nie da się wyeliminować całkowicie, dlatego ponawiając
wielokrotnie składane propozycje rozwiązań do władz miejscowych i szczebla wyższego, uważają, że poprawę
obecnego stanu rzeczy umożliwi:
1. zakaz przejazdu samochodów
ciężarowych przez miasto Dynów
w godzinach ciszy nocnej,
2. wzmożona czynność kontroli prędkości i stanu technicznego pojazdów (nie tylko ciężarowych) przez
Policję i Inspekcję Transportu
Samochodowego,
3. wyznaczenie miejsca i zainstalowanie wagi dla samochodów
ciężarowych,
4. wyznaczenie przejść dla pieszych
wraz z sygnalizacją świetlną na
jezdniach ul.Piłsudskiego, Mickiewicza i Grunwaldzkiej,
5. ulokowanie przy ul.Piłsudskiego
fotoradaru,
6. pilna poprawa stanu nawierzchni
drogowej ulic,
7. oświetlenie ulic; Piłsudskiego,
Mickiewicza i Grunwaldzkiej przez
całą dobę,
8. zintensyfikowanie działań i prac
w kierunku budowy obwodnicy Dynowa, której budowa rozwiąże pra-

wie generalnie w/w problemy.
Pozostałe propozycje mają charakter częściowy i uzupełniający.”
Po odczytaniu tego pisma rozpoczęła się dosyć ożywiona dyskusja
z której wynikało, że niby wszystko jest
w normie, tak przynajmniej przebijało
z wypowiedzi niektórych przedstawicieli z zaproszonych instytucji bo;
1.

2.

3.

4.

5.

żwirownie obsługują ciężarówki
do godziny 21, a załadunek jest
w normie (ważony i jego ilość
określona na fakturze),
Państwowa Inspekcja Samochodowa i Policja prowadzi dosyć
natężoną kontrolę ruchu tych
pojazdów,
światła na moście usprawniają
ruch, bo podobno najgroźniejsze
jest dla mostu, gdy ciężarówki
mijają się na nim, a jak wjedzie
kilka równocześnie to nie „szkodzi”
konstrukcji,
miejsce na wagę ma być zlokalizowane i takie urządzenie zmontowane w Siedliskach, a również
brana jest pod uwagę lokalizacja
w Bachórzu,
w najbliższym czasie zostanie
położona nowa nawierzchnia na
ulicy Piłsudskiego (ponad 1 km
od mostu).

Natomiast co do dalszych propozycji, to Pan Burmistrz zobowiązał się,
że Urząd Miasta:
1. wystosuje pismo w sprawie namalowania i oznakowania dodatkowych przejść przez jezdnię
(okolice „Zielonego Koszyka”, przy
ul.Ks.J.Ożoga, na Grunwaldzkiej
w okolicach „Biedronki”…,
2. wystąpi do Głównego Inspektora
Państwowej Inspekcji Drogowej
o zamontowanie radaru,
3. zleci badania uciążliwości ze strony pojazdów samochodowych pod
kątem natężenia ruchu i hałasu.
Będziemy pilnie obserwować działania poszczególnych organów i sposób
załatwiania przedstawionych problemów co nie znaczy, że niezależnie
od tego będą podejmowana kolejne
działania w kierunku zmniejszania
w/w uciążliwości i usuwania zagrożeń
bezpieczeństwa mieszkańców.
Sierpień 2011
Dariusz Błotnicki

Nr 8/191

DYNOWINKA

13

Wizyta studyjna przedstawicieli
Kraju Zlinskiego (Republika Czeska)

w Zespole Szkół Zawodowych
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
W dniu 09 czerwca 2011 r. w ramach wizyty studyjnej
organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego odwiedzili naszą szkołę przedstawiciele
władz regionalnych i dyrektorzy szkół średnich Kraju
Zlinskiego (Republika Czeska) na czele z Panem Stanislavem Minaŕikiem Dyrektorem Departamentu ds.
Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Zlinskiego. Natomiast
delegacji polskiej przewodniczyła Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani Anna Kowalska
i Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Pani
Krystyna Lech. Nasi goście mieli możliwość zapoznania
się z historią, działalnością szkoły, kierunkami kształcenia a także zwiedzili klasopracownie przedmiotowe,
pracownie informatyczne, bibliotekę szkolną wraz z czy-

nej z naciskiem na funkcjonowanie warsztatów szkolnych
i SKP.
Miłym akcentem spotkania był występ członków
Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej „ANTRAKT”
i Szkolnej Grupy Sportowo – Tanecznej „APLAUZ”.
Nasi goście byli pod wrażeniem bazy dydaktycznej
szkoły, której Organem Prowadzącym jest Powiat
Rzeszowski.
Obie strony mają nadzieję, że ta wizyta zapoczątkuje
dalszą naszą współpracę.
Halina Cygan
ZSzZ w Dynowie

telnią, salę gimnastyczną, Warsztaty Szkolne i Podstawową Stację Kontroli Pojazdów. W trakcie wspólnego
spotkania omówiono system edukacji w Polsce i Czechach,
wymieniono poglądy, doświadczenia na temat kształcenia
zawodowego w różnych branżach, głównie w motoryzacyj-
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JĘZYKI CORAZ MNIEJ OBCE

Nauka, a szczególnie nauka języków obcych, jest procesem trudnym
i długotrwałym. Mimo to należy ona
do najchętniej podejmowanych prób
doskonalenia i jednocześnie jest jedną
z trudniejszych umiejętności. Biorąc
pod uwagę zawrotne tempo, w jakim
dokonuje się postęp na świecie, wszyscy doskonale zdają sobie sprawę
z potrzeby znajomości przynajmniej
jednego języka obcego.

Serdecznie witam wszystkich
czytelników „Dynowinki” w Zamiejscowym Ośrodku Kursów Językowych
Szkoły Promar w Dynowie. Filia tej
szkoły powstała w 2004 roku. Naszą
pierwszą siedzibą był Zespół Szkół
Zawodowych przy ul. Polnej 3. W 2006
roku Ośrodek został przeniesiony bliżej centrum miasta, na ul. Szkolną 11,
do Zespołu Szkół.
W ciągu tych siedmiu lat istnienia przeszkoliliśmy kilkaset osób
w różnym wieku, na wielu poziomach
zaawansowania z różnych języków obcych. W ubiegłym roku szkolnym uczyliśmy około 200 osób w 18 grupach
językowych, w tym dzieci z Miejskiego
Przedszkola, młodzież szkolną i gimnazjalną, maturzystów oraz dorosłych.
Najbardziej popularnym językiem
wśród naszych słuchaczy jest obecnie
język angielski. Współpracujemy ze
świetnie wykwalifikowanymi nauczycielami, którzy zapewniają nam nie
tylko wysoki poziom nauczania, ale
i miłą atmosferę na zajęciach. Lektorzy pracujący w naszym Ośrodku
są pod stałym nadzorem metodyków
z Rzeszowa, którzy w ciągu roku poprzez hospitacje czuwają nad jakością
ich pracy. W najbliższym czasie w celu
uatrakcyjnienia zajęć planujemy spotkania z native speakerem (nauczycielem, dla którego językiem ojczystym
jest np. język angielski).

Zdecydowaną większość naszych
kursantów stanowią dzieci w wieku
przedszkolnym, które uczą się języka
obcego poprzez zabawę. Cechą charakterystyczną zajęć dla dzieci jest
pacynka – małpka Cheeky. To ona
opisuje w języku angielskim najbliższe
otoczenie i wprowadza dzieci w świat
kolorów, liczb, części ciała, nazw
zwierząt, owoców i warzyw, nastrojów
i czynności codziennych. Pacynka
towarzyszy dzieciom od pierwszych dni nauki do końca kursu. Dzieci wspólnie z małpką
Cheeky rosną i poznają świat
jej oczami. Pacynka pozwala nauczycielowi nawiązać efektywny

Drugim z kolei, równocześnie realizowanym kursem, jest projekt „Młodzi
przedsiębiorcy na start”, przeznaczony
dla młodzieży z I klas szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy tego kursu
przez 240 godzin nauki biznesowego
języka angielskiego przygotowują

Anna Szypuła - autorka artykułu

kontakt z dziećmi, jest łącznikiem pomiędzy rzeczywistością
opisywaną w języku angielskim
i w języku polskim.
W okresie wakacyjnym dzieci i młodzież wyjeżdżają na
obozy językowe, organizowane
w różnych krajach Europy.
Ta forma wypoczynku pomaga w doskonaleniu nie tylko
umiejętności językowych, ale
także w nawiązywaniu nowych
znajomości i poznawaniu nowych miejsc.
Od kilku lat w naszym Ośrodku
realizowane są projekty finansowane
ze środków Unii Europejskiej. Z bezpłatnych kursów skorzystali już:
pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw, pracownicy administracji
samorządowej, nauczyciele i pielęgniarki z naszego regionu. Łącznie
było to około 130 osób. Obecnie realizujemy kolejne dwa kursy unijne. Projekt „Kompetentny personel medyczny
– wizytówką podkarpackiej służby
zdrowia” przeznaczony dla pielęgniarek i średniego personelu medycznego
z okolic naszego miasta. W projekcie
tym oprócz języka angielskiego beneficjenci poznają także język migowy.

się do międzynarodowego egzaminu
BEC (Business English Certificate
i uczestniczą w warsztatach z przedsiębiorczości.
Wszystkich zainteresowanych
profesjonalną nauką języków obcych
serdecznie zapraszam do sekretariatu naszego Ośrodka w Dynowie
przy ulicy Szkolnej 11. Szczegółowe
informacje można również uzyskać
pod numerem telefonu: 16 652 20 83
lub na stronie internetowej:
www.promar.edu.pl
Anna Szypuła
Kierownik ZOKP
nr 65 w Dynowie
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Dynowskie Bractwo Motocyklowe
Już od kilku lat spotykaliśmy się na wspólnych wypadach weekendowych penetrując Bieszczadzkie drogi lub inne,
urokliwe zakątki Polski czy też uczestnicząc w Zlotach Motocyklowych. Niektórzy z nas przemierzali drogi Europy podziwiając piękno innych krajów.

Zrzeszenie się w klubie motocyklowym długo dojrzewało, bo ceniący
sobie wolność miłośnicy motocykli
zdecydowanie woleli nabijać kilometry na trasie niż dyskutować
o statutach i celach, które trzeba
osiągnąć.
Po ostatnim sezonie postanowiliśmy się spotkać, żeby podsumować sezon, powymieniać pliki
zdjęć, omówić plany na rok następny. Doszło do spotkania 4 grudnia
2010 roku, w hoteliku Oberża, którego
właścicielem jest jeden z najstarszych
propagatorów turystyki motocyklowej
w Dynowie. Po długich dyskusjach
postanowiliśmy podjąć kroki w celu
zawiązaniu Bractwa Motocyklowego.
Na następnym spotkaniu w dniu
05 lutego 2011 roku uzgodniono logo,
wybrano władze bractwa, oraz podjęto
decyzję o przystąpieniu do Polskiego
Ruchu Motocyklowego.
Logo i nazwa bractwa jest ściśle
związana z miastem Dynów i jego
herbem. W Dynowie jako jedynym
w Polsce mieście była zorganizowana
corrida co dobitnie świadczy o tym, że
fantazję Dynowianie mają we krwi.
Tak powstało Dynowskie Bractwo
Motocyklowe zrzeszające pasjonatów
turystyki motocyklowej z Dynowa
i okolicznych miejscowości. Otwarte
jest dla każdego kto chce rozwijać
swoją motocyklową pasję i spędzać
razem wolny czas.
Dynowskie Bractwo Motocyklowe,
to nieformalna grupa motocyklistów
w każdym wieku, uprawiających
przeróżne zawody, jeżdżących na
różnych motocyklach, których łączy

jedna pasja.
Jesteśmy grupą jeżdżącą rekreacyjnie, dlatego nam się nie spieszy

- ”ważne żeby wrócić
a nie tylko wyjechać”.
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Dynowskie Bractwo Motocyklowe

65-lecie Klubu Dynovia
Obchody 65-lecia już za Nami.
Mimo niesprzyjającej pogody emocji
pod każdym względem nie zabrakło.
Uroczystości rozpoczęło uroczyste
spotkanie na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Dynowie, któremu
przewodniczył zaproszony Prezes
Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej Kazimierz Greń.
Oprócz licznych przemówień i podziękowań zasłużonym działaczom
oraz zwolennikom dynowskiego sportu wręczono złote, srebrne i brązowe
odznaki za zasługi dla sportu. Swoją
obecnością część oficjalną zaszczycili
między innymi Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska, Radny Powiatu Aleksander
Stochmal, Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak, Przewodniczący Rady Miasta Roman Mryczko,
przedstawiciel władz gminnych, dyrektorzy dynowskich szkół oraz wielu

Radnych Miasta.
Następne punkty obchodów odbywały się już na płycie boiska. Po
występie dynowskiej Orkiestry Dętej przyszedł czas na rozegranie historycznego meczu pomiędzy obecną,
a byłą Dynovią, w której wystąpili
byli piłkarze Naszego klubu. Byli to
obecny Prezes Stanisław Trawka,
Krzysztof Siry, Wiesław Domin,
Paweł Góra, obecny trener
drużyny seniorów Krzysztof
Majda, Stanisław Golonka, Ireneusz Wajgold,
Tomasz Łybacki, Jacek
Karnas, Maciej Pinda,
Andrzej Szczęch, Bogusław Romaniuk oraz występujący nadal w drużynie
seniorów kapitan Paweł
Gierula oraz Jarosław
Kaniuczak.
Obecną drużynę reprezentowali głównie młodzi

i głodni gry wychowankowie Dynovii, nie zabrakło jednak również tych
bardziej doświadczonych zawodników
jak Tomasz Wandas, Krzysztof
Hadam, wracający po kontuzji
Jacek Baran, Mateusz Szczepański, Marek Paściak, Michał
Łamasz, Tomasz Szczawiński czy
grający obecnie w czwartoligowej
Crasnovii wychowanek Dynovii Pa-
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weł Rebizak.
Mecz zakończył się sprawiedliwym
wynikiem 2:2 po bramkach Majdy,
Romaniuka, Winiarza oraz Golesia.
Po meczu, ze względu na padający
deszcz, występy wszystkich artystów
przeniesiono na Salę Gimnastyczną.
Swoje umiejętności zaprezentowali
m.in. znany miejscowej publiczności
zespół Bocca Della Verita, wokaliści
z rzeszowskiego Centrum Sztuki
Wokalnej oraz uczniowie dynowskich
szkół. Między występami odbywały się
konkursy wiedzy na temat Dynovii,
w których widzowie nie zawiedli odpowiadając poprawnie na wszystkie
pytania i zgarniając całą pulę nagród.
Niestety, wszystko co dobre szybko się
kończy. Po wspaniałym i pełnym emocji dniu wiceprezes Piotr Krupa podziękował wszystkim za przybycie oraz
zaprosił na przyszłe jubileusze, które
niewątpliwie odbędą się przyszłości.
Po raz kolejny zarząd TS Dynovia pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom,
które pomagały i przyczyniły się
do organizacji obchodów 65-lecia
Klubu. Szczególne podziękowania
należą się panu Maciejowi Jurasińskiemu, który poprowadził
Nas wszystkich przez jubileusz,
przypomniał najwspanialsze momenty dynowskiej piłki i przybliżył kibicom sylwetki najbardziej

zasłużonych piłkarzy, firmie SÓWPOL, bez której organizacja byłaby ogromnie ciężka, Miejskiemu
Ośrodkowi Kultury w Dynowie,
pani Wicemarszałek Annie Kowalskiej, sportowcom, którzy po wielu latach powrócili na dynowskie

boisko oraz wszystkim przybyłym
kibicom i gościom.
Mamy nadzieję, że czas spędzony w niedzielne popołudnie
na obchodach nie był czasem
straconym!

W dniu 12 marca odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu MKS Dynovia, podczas którego przyjęto dymisję
Zarządu Klubu.
Jednocześnie Walne Zebranie zawiesiło wszelką działalność klubu do czasu ukończenia prac przez nowo powołaną komisję, której celem jest dokonanie spisu z natury majątku klubu oraz dokonanie możliwie szczegółowego
rozliczenia finansowego za rok 2010.
Dnia 17 marca 2011r. decyzją Starosty Rzeszowskiego powołane zostało nowe stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Sportowe „DYNOVIA”.
W piątek wieczorem odbyło się Walne Zebranie Członków nowego stowarzyszenia, podczas którego wybrano
Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Klubu, w skład których weszli:
Zarząd: Stanisław Trawka - Prezes Zarządu
Piotr Krupa - V-ce Prezes Zarządu
Łukasz Hadam - Skarbnik
Rafał Bilski - Sekretarz
Krzysztof Siry - Członek Zarządu
Paweł Gierula - Członek Zarządu
Bogdan Peszek - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna: Zbigniew Duchniak - Przewodniczący Komisji
Tomasz Mnich - V-ce Przewodniczący
Tadeusz Pyś - Członek Komisji
Krzysztof Hadam - Członek Komisji
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16.06.2011 r. w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Dynowie odbyła się prelekcja dotycząca historii książki oraz
bibliotek. Pracownicy Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie przygotowali pokaz wybranych
zbiorów specjalnych oraz prezentację
multimedialną Biblioteki świata.
Uczestnicy mogli także dowiedzieć się
jak korzystać ze zbiorów bibliotecznych
za pomocą Internetu.
W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Dynowa, w tym młodzież z szóstej klasy szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum /około 60 osób/.
Ze względów organizacyjnych spotkania odbyły się w dwóch
grupach.
Prelekcję rozpoczęła
Grażyna Paździorny - dyrektor MBP w Dynowie, witając uczestników. Lucyna
Różnowicz - instruktor ds.
bibliotek samorządowych
powiatu rzeszowskiego
zaprezentowała wybrane
polskie i zagraniczne biblioteki publiczne ze szcze-
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gólnym uwzględnieniem rozwiązań
architektonicznych.
Następnie Ewelina Kiczek - pracownik działu opracowania zbiorów
omówiła cechy starodruków na przykładzie Biblii Brzeskiej z 1563 r. Zaprezentowała także m. in. Długosza J.
Historia Polonica… z 1615 r., rękopis
z 1726 r. w sprawie ustanowienia pięciu
jarmarków…, a także Codex picturatus
Balthasaris Behem z 1990 r. oraz tzw.
książki liberackie, m. in.: Nowakowski
R. Nieznaki drogowe, Queneau R. Sto
tysięcy miliardów wierszy.
Joanna Rozborska – pracownik
czytelni pokazała na przykładzie

Nr 8/191

elektronicznych baz zbiorów WiMBP
w Rzeszowie oraz Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej jak korzystać z biblioteki nie wychodząc z domu.
Prezentacje wzbudziły żywe zainteresowanie uczestników, poszerzyły
wiedzę na temat historii książki i bibliotek oraz umiejętności korzystania
poprzez Internet z elektronicznych baz
bibliotek.
Uczestnikom rozdano materiały
informacyjne dotyczące korzystania ze
zbiorów WiMBP w Rzeszowie.
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Dynowianie z pasją
Skąd się biorą wielcy malarze, poeci, pisarze? Gdzie się
rodzą gwiazdy kina, estrady, sportu, światowej sławy reżyserzy i cała plejada znanych osobistości naszych czasów? Otóż
biorą się stąd. Ze zwykłego miejsca na ziemi, na przykład
z Dynowa.
Może za jakiś czas usłyszymy o utalentowanym człowieku,
który pochodzi z naszego miasteczka. Może rośnie wśród nas
prezydent, minister, mistrz świata, genialny muzyk? A może
ktoś nie aż tak sławny, ale nietuzinkowy, kto rozsławi Dynów
daleko w świecie? Poszukamy takich ludzi wśród nas. Na
początek Samuela.
Zapraszamy, opowiedzcie nam o swoich pasjach, o pasjach
znajomych i przyjaciół. O każdym, kto Waszym zdaniem
zasługuje na uwagę. A nuż wyrośnie z niego słynny Dynowianin.
Redakcja
Nazywam się Samuela Łach. Jestem uczennicą dynowskiego Gimnazjum. Mam wiele
zainteresowań a największe z nich to muzyka i plastyka.
Z muzyką obcuję od kiedy pamiętam i zawsze mnie ciekawiła. Pragnęłam rozwijać
się w tym kierunku. W szkole podstawowej uczęszczałam na zajęcia śpiewu a później
rozpoczęłam naukę gry na gitarze i na trąbce w dynowskiej Orkiestrze Dętej.
Ciągle uczę się nowych rzeczy, uczęszczam na różne zajęcia, występuję podczas uroczystości, biorę udział w konkursach. Pasja ta pochłania bardzo dużo czasu, jednak nie
wyobrażam sobie bez niej życia. W przyszłości pragnę robić coś związanego z muzyką.
W tym roku kolejny raz miałam szansę wziąć
udział w spektaklu organizowanym przez Stowarzyszenie „De-Novo”. Zagrałam w „Księdze Raju”
rolę nimfy. Udział w tym przedsięwzięciu był
przede wszystkim cudowną przygodą, ale również
niezwykle kształcącym doświadczeniem. Zainteresowanie teatrem, recytacją to kolejna z moich pasji,
którą chciałabym rozwijać. Dzięki Stowarzyszeniu
De-Novo miałam taką szansę już teraz.
Bardzo interesuje mnie również plastyka. Nie
poświęcam jej tak dużo czasu jak muzyce, jednak
jest dla mnie ważna. Biorę udział w zajęciach kółka
plastycznego, prowadzonych w naszej szkole. Często
biorę udział w konkursach, rysuję prace na szkolne
wystawy lub po prostu dla siebie, znajomych.
Uwielbiam też fotografowanie. Możliwość realizacji tych wszystkich pasji sprawia, że czuję się
szczęśliwa. Myślę, że są i dalej będą nieodłączną
częścią mojego życia.

AKCJA LATO z KRUS
Stowarzyszenie Pro Agricola wraz
z Związkiem Młodzieży Wiejskiej
„WICI” zorganizowało wypoczynek
letni dla 150 dzieci rolników z województwa podkarpackiego, w tym
30 uczniów z Zespołu Szkół z Dylągowej. Całej akcji patronował Wiceminister Skarbu Państwa - Jan Bury.
Dzieci wypoczywały nad morzem
w Ośrodku Kolonijno-Wczasowym
„Dar-Bull” w Sarbinowie podczas czternastodniowego turnusu, który trwał od
7 do 20 lipca br.

W czasie pobytu dla dzieci przebywających w Ośrodku, oprócz kąpieli
w morzu, zajęć integracyjnych na plaży
organizowane były zajęcia sportoworekreacyjne: wieczorami konkursy
„Kocham Cię Kolonio”, podczas którego
wychowawcy sprawdzali wiedzę kolonistów o kolonii, „Mam Talent”, gdzie
każda grupa miała możliwość wykazania się ukrytymi talentami w swojej
grupie, „Śpiewające fortepiany” podczas których konieczna była zarówno
wiedza muzyczna jak i umiejętności

wokalne, ponadto młodzież poznała
też że „Ping Pong” to nie tylko tenis
stołowy a z piasku da się rzeźbić. Lecz
wyjazd to nie tylko konkursy, odbyły
się również dwie wycieczki – pierwsza
piesza do miejscowości Mielno, która
charakteryzuje się swoją wspaniałą
architekturą. Druga – całodniowa
autokarowa do Kołobrzegu (latarnia
morska, muzeum minerałów, promenada nad plażą). Dodatkową atrakcją
wycieczek była możliwość zakosztowania żeglugi morskiej na pirackim
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statku – Czerwony Szkwał. Ale co najważniejsze cała kolonia
odbyła się we wspaniałej radosnej atmosferze, wszyscy czuli
się bezpiecznie pod okiem kadry, której przyświecała dewiza:
młodzież, dobra zabawa i po raz trzeci bezpieczeństwo.
Przeżycie tej niezapomnianej przygody przez dzieci
pochodzące z terenów wiejskich możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia
Społecznego Rolników. W imieniu organizatorów chciałem
pogratulować wszystkim rodzicom wspaniałych dzieci, praca
z taką młodzieżą to sama przyjemność.
Marek Kot

AKCJA
„RATUJ ŻYCIE, ŻYJ BEZPIECZNIE II”
Dostrzegają potrzebujących
Kamień rzucony w wodę zatacza coraz szersze kręgi,
podobnie jak dobro czynione przez strażaków z OSP Harta
(powiat rzeszowski, woj. podkarpackie). 10 lipca 2011 r.
druhowie z tej jednostki we współpracy z ludźmi dobrej woli
zorganizowali już po raz trzeci akcję społeczną z wiarą, że
pomogą potrzebującym.
Od godziny 9.00 w Domu Strażaka „lała” się krew strażaków, glazurników, mieszkańców tej i innych miejscowości
województwa. Wśród dzielących się tym życiodajnym płynem
byli m.in. druhowie z OSP Zabratówka, gmina Chmielnik
w powiecie rzeszowskim. Sławomir Piotrowski oddał już
blisko 5 litrów krwi. Swoją przygodę z krwiodawstwem
rozpoczął w wojsku w 1996 r. „Dzisiaj po 14 latach przerwy
skorzystałem z okazji i reaktywowałem swoją działalność
w tym zakresie” - stwierdza z zadowoleniem. Jego młodszy

kolega Krystian Kusz zaznacza, że w okresie wakacji krew
jest szczególnie potrzebna, z uwagi na wypadki, które często
się zdarzają, dlatego kolejny raz podzielił się cząstką siebie.
Obaj zgodnie zapewniają, że będą kontynuować ten rodzaj
społecznej działalności. Podczas otwartej akcji zgłosiło się 58
osób chętnych do oddania krwi. Oddało 44. Łącznie zebrano
prawie 20 litrów tego cennego leku.
Zebranych na placu przy remizie gości powitali gospodarze: prezes OSP Harta Artur Szczutek oraz prezes klubu
HDK PCK „Nadzieja” działającego przy tej jednostce Jacek
Stochmal – główny organizator akcji „RATUJ ŻYCIE – ŻYJ
BEZPIECZNIE”. Druh Stochmal wyznał, że nie byłoby tego
spotkania, gdyby nie pomoc kolegów z OSP i członków Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta. „Każda akcja jest
inna. Pomimo zdobytego doświadczenia wiele się natrudziłem.
Jednak wiara w dobrych ludzi pozwoliła mi sfinalizować to
dzieło” – stwierdził.
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Harta
I nie ma w tym cienia przesady. W marcu tego roku
druh Jacek wpadł na pomysł, aby tym razem pomóc także podopiecznym z Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci
w Rzeszowie. Jak mówi o sobie, jestem najpierw człowiekiem,
później strażakiem, glazurnikiem itd. Na portalu glazurniczym ogłosił zbiórkę pod hasłem ”10 zł na pampersy dla
dzieci z hospicjum”. Pieniądze od glazurników i strażaków
wpływały przez parę miesięcy na konto. Zebrano 1480 zł.
„Jacek zaraził mnie tym pomysłem podczas Glazurniczych
Mistrzostw Polski w Lublinie. Nie mogliśmy odmówić, bo
przecież chodzi o małe istoty potrzebujące miłości i pomocy”
- dzieli się spostrzeżeniami ze spotkania z Jackiem Paweł
Królikowski, jeden z przybyłych do Harty glazurników. „Przygotowaliśmy także dla dzieci, wieczorami, pomiędzy jednym
zleceniem a drugim, obrazki z bajek wykonane na płytkach”
– kontynuuje. Wystawę żabek, ptaszków i innych podobnych
stworzeń zainteresowani oglądali na stołach usytuowanych
przy południowej ścianie remizy.
Obecna na spotkaniu przedstawicielka Hospicjum Janina
Jaroń wyraziła wdzięczność glazurnikom i strażakom za to, że
dostrzegli potrzeby nieuleczalnie chorych dzieci. „W ramach
hospicjum domowego jeździmy do dzieci w promieniu 100
km. W Domu Hospicyjnym przebywają dzieci, którym nie
może pomóc już rodzina. Każdy taki dar jest dla nas bardzo
cenny” – podkreśliła w swoim wystąpieniu.
Na pamiątkę wspólnego spotkania glazurnicy m.in.
z Warszawy, Bytomia, Krakowa, Radomia, wykonali dla druhów z Harty tablicę ze św. Florianem wyciętym z płytek.
Wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego Marek Sitarz złożył
pod adresem druhów z Harty wyrazy uznania i szacunku za
prowadzoną działalność. Komendant Miejski PSP w Rzeszowie bryg. Waldemar Wilk zauważył, że druh Stochmal
łączy środowiska strażaków i glazurników. „Ta akcja jest
przedłużeniem działalności straży pożarnej. Pomoc ludziom
w potrzebie jest humanitarnym działaniem, które powinno
cechować strażaków” – powiedział. Podziękował druhom za
ich postawę oraz zachęcił do dalszych podobnych działań.

Jednostki OSP
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Program akcji był tak bogaty, że trudno przybliżyć wszystkie jego punkty. Dość napisać, że gościem honorowym był sam
Kevin Aiston – obecny w każdym miejscu w Domu Strażaku
i wokół niego, rozmawiający z dorosłymi, zabawiający dzieci, znajdujący chwilę czasu dla każdego. Podczas rozmowy
z nim dowiedziałam się, że „w momencie kiedy wstępujesz
w szeregi OSP czy PSP i chcesz prawdziwie działać, służyć,
zaczynasz żyć dla innych”. Kevin twierdzi: „Poprzez swoje
dobre czyny pokazujesz, że masz Boga w sercu”. Po chwili
dodaje: „Jestem z domu dziecka. Gdy usłyszałem o tej akcji dla
dzieci, nie odmówiłem, przyjechałem”. Zapytany, co dla niego
jest najważniejsze w życiu, odpowiada: „Być człowiekiem dla
drugiego człowieka”.
Podczas akcji m.in. przeprowadzona została przez przedstawiciela Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Dynowie Grażynę Pyś pogadanka profilaktyczna. Jej zwieńczeniem było rozstrzygniecie
konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem:
„Żyj zdrowo i bezpiecznie”.
Zaproszeni goście, wśród których byli m.in. poseł na Sejm
RP Stanisław Ożóg, Burmistrz Dynowa Zygmunt Frańczak,
Starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski, Wójt
Gminy Dynów Adam Chrobak, Wójt Gminy Kamień Ryszard
Bugiel, prezes ZOP ZOSP RP w Rzeszowie Jan Kucaj, prezes
ZOGm ZOSP RP w Dynowie Edmund Trawka, radni Powiatu
Rzeszowskiego Jan Sieńko i Aleksander Stochmal, sekretarz
Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie
Zdzisław Wójcik, przewodniczący Okręgowej Rady HDK PCK
w Rzeszowie Janusz Bęben, prezes ZR PCK w tym mieście
Marek Pawełek oraz przybyli druhowie z OSP w: Pruchniku
II, Kamieniu, Górnie, Tyczynie, Łubnie, Nozdrzcu, Borówce,
Woli Rafałowskiej, Brzezówsku, Hyżnem, Stobiernej, mieli
okazję wysłuchać koncertu Strażackiej i Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Harcie. Kapelmistrzem
orkiestr jest Edward Laska. Ponadto zebrani uczestniczyli
w pokazie pierwszej pomocy przedmedycznej, prezentacji
sprzętu strażackiego i policyjnego, dzieci przymierzały

Kevin w Harcie

Św. Florian
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umundurowanie strażaków z KM PSP w Rzeszowie, świetnie
bawiły się podczas zabaw związanych z bezpieczeństwem. Za
prawidłowe odpowiedzi otrzymywały upominki.
Warto wspomnieć, że w czerwcu br. członkowie OSP
Harta pożegnali tragicznie zmarłego druha tej jednostki
Zygmunta Potocznego. Druhowie towarzysząc mu w ostatniej
na tej Ziemi drodze, przemyśleli jak mogą pomóc jego żonie
i pięciorgu osieroconych dzieci. Wykonali w niedokończonym
domu prace murarskie, tynkarskie, glazurnicze, oczywiście
społecznie.
W 2009 r. druhowie z Harty po raz pierwszy pomogli
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potrzebującym oddając blisko 30 litrów krwi. W ub. roku
zebrali 22,5 litra tego życiodajnego leku. Ponadto zebrali od
mieszkańców Harty, okolicznych miejscowości i zaprzyjaźnionych OSP, dary dla powodzian i dostarczyli je własnym
transportem do potrzebujących. W tym roku nie tylko zbierali
krew, ale pomogli dzieciom z hospicjum przekazując zebrane
na koncie pieniądze oraz wykonane na płytkach prace. Należy wierzyć, że taka dobra tradycja będzie coraz bardziej się
rozprzestrzeniać.
Tekst i zdjęcia Katarzyna Wójcik

STRAŻACY Z GMINY DYNÓW POŻEGNALI
GENERAŁA ZABIGNIEWA SZABLEWSKIEGO
W niedzielę 7 sierpnia nagle wieku
52 lat zmarł Gen. Zbigniew Szablewski,
który przez ostatnie trzy lata dowodził
podkarpackimi strażakami. Z służbą
strażacką był związany przez 33 lata
i był pierwszym w historii regionu
komendantem w stopniu generała.
Odchodząc na wieczną wartę pozostawił
żonę i trójkę dzieci.
Uroczystości żałobne po śmierci
podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
rozpoczęły się na placu przed Komendą
Miejską Państwowej Straży w Rzeszowie dniu …10 sierpnia…. w godzinach
przedpołudniowych.
Orszak żałobny przeszedł od ul. Mochnackiego do rzeszowskiej katedry przy al. Sikorskiego, gdzie o godz. 11 odprawiono nabożeństwo żałobne. Po mszy św. trumnę z ciałem
gen. Szablewskiego przewieziono do Warszawy, gdzie został
pochowany na Cmentarzu Północnym.
W ostatniej drodze generała Szablewskiego oprócz rodziny uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych m.in.
policji, wojska, Straży Granicznej Służby Celnej, władz
państwowych i samorządowych, parlamentarzyści ale przede
wszystkim zastępy strażaków z całej Polski.
Mszy w intencji zmarłego przewodniczył ordynariusz
rzeszowski Kazimierz Górny a homilię wygłosił kapelan
strażaków mł. bryg. Jan Krynicki.
W uroczystościach uczestniczyły także poczty sztandarowe z podkarpackich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
W ostatniej drodze Gen. Zbigniewa Szablewskiego wzięli
również udział strażacy z Gminy i Miasta Dynów m.in. OSP

Harta i Przedmieścia Dynowskiego
wraz z pocztami sztandarowymi.
Nadbryg. Zbigniew Szablewski
urodził się w Nysie.. Pracę rozpoczął
w Zawodowej Straży Pożarnej w Nysie. W 1986 r. został zastępcą komendanta, a następnie komendantem rejonowym Straży Pożarnych
w Niemodlinie. W latach 1992-1995
pełnił funkcję dowódcy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Opolu. Od roku 1995 do 2007 pracował
jako naczelnik wydziału techniki,
zastępca dyrektora, a następnie dyrektor biura kwatermistrzowskiego
w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W lutym
2007 r. przeniesiony został na stanowisko doradcy komendanta w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
W listopadzie 2008 r. został powołany na stanowisko podkarpackiego komendanta wojewódzkiego państwowej straży
pożarnej. Zbigniew Szablewski był absolwentem Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej (specjalizacja techniczna i profilaktyczna). Ukończył studia podyplomowe na Politechnice
Warszawska - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
Uniwersytecie Warszawskim - Wydział Prawa i Administracji
w zakresie Administracji, Wojskowej Akademii Technicznej
- Budowa Pojazdów i Maszyn Roboczych oraz Uniwersytecie
Jagiellońskim - Kurs Pedagogiczny.
Zdjęcia Zdzisław Wójcik
Tekst Wiceprezes ZG ZOSP RP w Dynowie
Jacek Stochmal
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XLV Dni Pogórza Dynowskiego
– 15 , 16 i 17 lipca 2011 roku
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Obchody Dni Pogórza Dynowskiego
to pełne dynowskiego, wyjątkowego,
klimatu /bez względu na pogodę/, o wysokim artystycznym poziomie imprezy
dla wszystkich.
15 lipca, przy fanfarach dynowskiej
Orkiestry Dętej odgrywającej hejnał
Dynowa, Burmistrz Miasta P. Zygmunt
Franczak uroczyście otworzył na Rynku kolejne Dni Pogórza. Po inauguracji
orkiestry dęte z Harty, Dydni i Dynowa
muzycznym korowodem po ulicach Dynowa przemieściły się na teren Ośrodka Turystycznego „Błękitny San”,
gdzie każda z nich zaprezentowała się
w krótkim koncercie.
Potem koncertowały zespoły muzyczne z Pogórza Dynowskiego, odbył
się pokaz tańców towarzyskich Klubu
Tańca „Dżet” oraz szczególny koncert saport - zespołu „Bocca Della Verita”.
Gwiazdą tego dnia był zespół „Elektryczne Gitary”, który wraz ze swoim
liderem Kubą Sienkiewiczem „zagrał”
piękny koncert tak,że każdy wiedział

Hejnał na rozpoczęcie Dni Pogórza

Orkiestra dęta z dynowa, kamelmistrz Tadeusz Podulka

„co tu robi”.
Na zakończenie pierwszego dnia imprez na festynie tanecznym z zespołem
„Kwarta Czystej” bawiono się do świtu.

Orkiestra dęta z Harty

Przemarsz orkiestr dętych

Okiestra dęta z Dydni

Rozpoczęcie 45 Dni Pogórza Dynowskiego, Orkiestra Dęta z Dynowa
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Koncert zespołu Kwarta Czystej

Pokaz samby brazylijskiej, Rzeszów

Koncert zespołu Bocca Della Verita

Przegląd kapel pogórza dynowskiego

Przegląd kapel pogórza dynowskiego

Pokaz tańca zespołu Dżet z Rzeszowa

Elektryczne gitary

Elektryczne gitary

Nr 8/191

Nr 8/191

DYNOWINKA

25

W drugim dniu imprez realizowano program turystyczno-edukacyjny.
Odbył się rajd rowerowy, turniej siatkowej piłki plażowej, bawiono się na świeżym powietrzu, „szkolono” także
w hip-hopie.
Gwiazdami wieczoru były zespoły „Masala” i „Tymon
Transistors”.
Sobotni wieczór zakończyła dyskoteka.

Koncert Tymon Transistors
DJ Laweta

Koncert zespołu Masala

Koncert zespołu Masala

Koncert zespołu Masala

Dynowska widownia
17 lipca 2011 roku
W niedzielę, ostatnim dniu imprez XLV Dni Pogórza Dynowskiego kontynuowano program turystyczno- edukacyjny.
Stowarzyszenia Regionalne, Koła Gospodyń Wiejskich, Środowiskowe Domy Samopomocy, twórcy ludowi, instytucje
- prezentowali swojskie jadło, wyroby ludowe, publikacje itp.
poprzez ekspozycję a także promocję ze sceny.
W tym dniu swoją pierwszą edycję miał dynowski „Mam
Talent”, który zgromadził uzdolnionych artystów „sztuk

Dynowska widownia
różnych” Pogórza Dynowskiego.
Niekwestionowaną gwiazdą niedzielnych imprez był Big
Band „Brass Standard Jazz Orchestra” z Brzozowa, zespół
który poprzez swoją elitarną i na wysokim poziomie muzykę
sprawił, że publiczność poczuła się wyjątkową.
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XLV Dni Pogórza Dynowskiego zakończyła biesiada
z zespołem „Backbeat’ i bajkowy pokaz ogni sztucznych
w wykonaniu P. Marka Pysia.
Wśród imprez towarzyszących dużym zainteresowaniem
cieszyły się pokazy Bractwa Motocyklowego BYK.

I Edycja Lokalnego Programu Mam Talent

Lokalny Mam Talent na ludowo
Warsztaty bębnowe

Pokaz tańca zespołu FIX, Dynów

Wystąpienie W-C Marszałek Anny Kowalskiej i Burmistrza Zygmunta Frańczaka

Orkiestra Tadeusza Podulki z Brzozowa

Orkiestra Tadeusza Podulki z Brzozowa
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Bractwo Motocyklowe Byk na dniach pogórza

Bractwo Motocyklowe Byk na dniach pogórza

Zabawy dla dzieci na polu namiotowym

Koncert zespołu Bacbeat

Warsztaty bębnowe

Stoiska z pogórza dynowskiego

Stoiska z pogórza dynowskiego

Stoiska z pogórza dynowskiego
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•
•

Organizatorzy Dni Pogórza Dynowskiego to:
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie,
Miasto Dynów i Gmina Dynów.

Imprezy XLV Dni Pogórza Dynowskiego
sponsorowali:
•
•
•
•
•
•
•

Pokaz sztucznych ogni, przygotowanie Marek Pyś
Imprezy XLV Dni Pogórza Dynowskiego to realizacja
projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej VI – Turystyka i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Nadleśnictwo Dynów
Bank Spółdzielczy w Dynowie, Grupa Banku
Polskiej Spółdzielczości
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Dynowie
Firma Handlowo-Usługowa BEWA P.Ewa
Jandzie
Sklep MARKIZ – Państwo Karolina i Daniel
Wolańscy
Firma GROSZEK – P. Danuta Nawłoka

Wszystkim, którzy wsparli swoją pomocą Dni
Pogórza Dynowskiego, Organizatorzy bardzo
DZIĘKUJĄ.
G.M
Fot. D. Zelwach

Burmistrz Miasta Dynowa
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
zapraszają na

Dynowskie Święto Plonów
21 sierpnia 2011 roku
Ośrodek Turystyczny „Błękitny San” ul. Plażowa 9 w Dynowie
W programie:
godz. 14.30 – uroczysta Msza Święta w Kościele p.w. św. Bartłomieja przy ul. Bartkówka
godz. 15.30 – przemarsz korowodu do Ośrodka Turystycznego „Błękitny San” przy ul. Plażowej 9 w Dynowie
godz. 16.15 – RZECZ o CHLEBIE – część obrzędowa święta plonów z udziałem:
• Starostów i delegacji z wieńcami
• Zespołu tańca ludowego „Bartkowiaczki” – SP nr 2 w Dynowie
• Dynowskiej Orkiestry Dętej
• Kapeli Ludowej „Dynowianie”
• Recytatorów
godz. 17.00 – Koncert Dynowskiej Orkiestry Dętej
• Koncert kapel ludowych „Dynowianie”, „Bachórzanie”
• Popisy keyboardzistów ogniska muzycznego MOK w Dynowie w repertuarze ludowym
• Pokazy taneczne zespołu FIX
• Koncert kapeli „Tońko”
godz. 19.00 - 1.00 – festyn taneczny z zespołem UNITED
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TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ”
ZESPÓŁ TEATRALNY DYNOWA
i MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
zapraszają na

V DYNOWSKIE SPOTKANIA Z TEATREM
Spotkania te to wynik wieloletnich działań teatralnych w Dynowie, to 100 letnie tradycje teatralnego ruchu, to przede wszystkim ludzie zrzeszeni w zespołach teatralnych, których „zabawa
w teatr” jest sposobem na ciekawsze życie.
Dynowska Jesień Teatralna przygotowywana będzie już w sierpniu a realizowana w listopadzie
2011 roku. Realizacja zadania obejmuje działalność kulturalną odwołującą się do przedwojennych
tradycji Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
V Dynowska Jesień Teatralna, która odbędzie się w dniach 11 - 27 listopada to kontynuacja
czteroletnich spotkań z amatorskim teatrem dramatycznym Podkarpacia w Dynowie.
W poszczególnych miesiącach realizowane będą kolejne etapy zadania, stanowiące całość
projektu.

•
•
•
•
•

Pierwszy miesiąc realizacji obejmie:
gromadzenie materiałów do wydania plakatów, zaproszeń i programów.
podpisanie wstępnych porozumień z teatrami - teatrów amatorskich, jeden zawodowy).
opracowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu na wiersz i piosenkę promujące Podkarpacie
rozpoczęcie przez Zespól Teatralny „Sokoła” przygotowań do spektaklu „Awantura o Basię”.
promocja imprezy w miesięczniku „Dynowinka” i mediach Podkarpacia, która trwać będzie
cały okres realizacji projektu.

•
•
•
•
•

Drugi miesiąc (wrzesień):
kontynuacja przygotowań do spektaklu „Awantura o Basię”
zakup i gromadzenie materiałów do scenografii
wykonanie, druk zaproszeń, plakatów i programów
rozesłanie zaproszeń, promocja imprez w mediach
zaproszenie aktorów, którzy poprowadzą warsztaty teatralne dla młodzieży

•
•
•
•

Trzeci miesiąc (październik):
kontynuacja przygotowań do spektaklu „Awantura o Basię”
wykonanie rekwizytów, kostiumów i scenografii do spektaklu „Awantura o Basię”
powołanie komisji artystycznej do konkursu na wiersz i piosenkę
zaproszenie młodzieżowych zespołów na planowane warsztaty teatralne

Czwarty miesiąc (listopad):
V DYNOWSKA JESIEŃ TEATRALNA 11- 27 LISTOPADA
Cykl spotkań i spektakli z teatrami nieprofesjonalnymi i zawodowymi z Lubaczowa, Niska
Rzeszowa, Brzozowa, Przemyśla i oczywiście Dynowa. To także warsztaty teatralne, wystawa
„V lat Spotkań”, konkurs na wiersz i piosenkę.
Projekt realizowany będzie przy pomocy finansowej Marszałka Województwa Podkarpackiego,
Burmistrza Miasta Dynowa i oczywiście MOK w Dynowie.
Szczegóły na stronach internetowych „Sokoła” i MOK – www.mok.dynow.pkl
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ARCHEOLODZY
na zamku w DĄBRÓWCE STARZEŃSKIEJ
Już drugi rok w czasie wakacji (w minionym roku także
późną jesienią) na zamku w Dąbrówce Starzeńskiej trwały
prace wykopaliskowe, badania archeologiczne pod naukowym
kierownictwem Pani Profesor Ireny Kutyłowskiej z Lublina.
Grupa studentów z Uniwersytetu Rzeszowskiego nadzorowana przez Mgr Monikę Bober- Kordas prawie cały lipiec
spędziła na zamku, a ściślej mówiąc na ogromnym placu,
kiedyś pięknym kwiatowym gazonie, który kryje fundamenty
potężnego zamku z XVII wieku, a w pewnej nieprzebadanej
jeszcze części - prawdopodobnie z XVI stulecia. Zafascynowana zamkiem Pani Monika zaraziła swoją pasją także
studentów, którzy z benedyktyńską cierpliwością odkrywali
tajemnice ukryte, jak się okazuje bardzo płytko, pod warstwą
narzuconej ziemi.
Kto i dlaczego rozebrał starą potężną fortalicję (można ją
porównywać do Krasiczyna) nie wiadomo! Dobrze zachowane
fundamenty, piwnice, tunele - zasypano! Na planie czworoboku, jak podają źródła historyczne, Stanisław Stadnicki- syn
„Diabła Łańcuckiego” wybudował nowy zamek – fortyfikację
mającą bronić przed częstymi wówczas najazdami Tatarów.
Mimo kilkakrotnie podejmowanych badań (w 1957- Kornecki,
w 1968 - Bogdanowski, w 1970 – Prof. I. Kutyłowska) istnieje
wiele znaków zapytania i niejasności w naszej wiedzy o przeszłości budowli, która pewnie pozostanie już trwałą ruiną,
a mogłaby być wielką atrakcją turystyczną całej Dynowszczyzny. Tak jej przyszłość widzi Pani Monika i studenci, którym
udało się wykopać parę cennych okazów kultury materialnej.
Do przyszłego muzeum- mówili.
Gdyby udało się odpowiednio zabezpieczyć dokonane
odkrycia; wspomniane fundamenty, tunele i piwnice - tu-

ryści mogliby w terenie poznawać historię
nadsańskiego zamku, który gościł niegdyś
nie tylko Stadnickich, ale też Lubomirskich,
Czartoryskich, nie wspominając o ostatnich
właścicielach; Starzeńskich. Niestety, przepisy obowiązujące prowadzących tego typu
badania archeologiczne nakazują pozostawienie miejsca
badań w takim stanie, w jakim był przed wykopaliskami. To,
co szczoteczkami, miotełeczkami odczyszczono, odsłonięto,
…..po prostu zasypano z powrotem. Pani Monika zapewniała
jednak, że drobiazgowo sporządzona dokumentacja naukowo
- badawcza pozwala w każdej chwili odsłonić „skarby ziemi”
Spotkanie archeologów - ekipy badawczej - z zaproszonymi
mieszkańcami wsi i grupą pasjonatów lokalnej historii z Dy-

nowa, wykazało ogromne zainteresowanie tematem badań.
Niezwykle ciekawe okazały się też wspólne oględziny miejsca
badań. Nawet padający deszcz nie odstraszył zwiedzających,
którzy wysłuchawszy ciekawej relacji z dokonanych badań,
mogli swoją wiedzę utrwalić na pokazie, w terenie.
„Skarby ziemi ‘’ sklasyfikowane, opisane, ponumerowa-

ne znajdą tymczasowe miejsce
w Muzeum w Rzeszowie, a może
kiedyś …będzie „Nadsańskie
Muzeum”?......W Dynowie, w Dąbrówce…..?
Pomarzyć można i nawet trzeba, bo: „Kto nie ma odwagi do
marzeń, nie będzie miał siły do
walki”
Oto na dawnym gazonie,
na górnym placu fortalicji stoją
odkryte fundamenty budowli,
w zachodniej baszcie – odbudowanej- stylowa restauracja przyjmuje turystów, w parku
alejki; kasztanowa, grabowa, lipowa nie straszą połamanymi
drzewami, ale po uzupełnionych nasadzeniach- podkreślają
piękno parkowej architektury!
To nie taka fantazja! To wcale realne plany! Kaplicagrobowiec hrabiów Starzeńskich jeszcze w zeszłe wakacje
straszyła odpadającymi tynkami, a już odzyskała swój piękny
wygląd. Warto przypomnieć, że jesienią odrestaurowano ją
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z zewnątrz, a obecnie Pan konserwator T. SOKAL mozolnie
przywraca piękno jej wewnętrznego wystroju. Już warto
zajrzeć do środka, a po zakończeniu prac- będzie zachwyt dla
oczu i ducha!
Badania archeologiczne w DĄBRÓWCE to ogromna
szansa na odkrycie tajemnic historii, ale również wyjątkowa
okazja do promowania zamku, wsi- całej Dynowszczyzny!

Wykorzystajmy tę szansę! Dołóżmy starań i grosza (apel do
WÓJTA ADAMA CHROBAKA i Rady Gminy o sfinansowanie
badań radiomagnetycznych terenu zamku, bo te pozwoliłyby
na urealnienie planów rewitalizacji; i parku, i baszt)!
Krystyna Dżuła
(w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Dąbrówki)
fot. Antoni Iwański

Kącik dla przyjaciela
Wolność!
Kto dosiadł konia? - Ten dosiadł wiatr,
a wiatr to życie, wolność i czyste jak łza
powietrze w rozwianych włosach.
Świat to Harley, który gna przed siebie
niczym jakiś wariat. Życie jest białą lilią,
która faluje po świecie jak wiatr wolności.
Spójrz w obłok na bezchmurnym niebie,
który wygląda jak biała róża - na wzgórzu pełnym wielu pięknych, kolorowych
kwiatów. Wolność to wodospad pięknych
i mądrze napisanych słów, wolności smak
to dziki, swobodny ptak.
Jadąc na motorze nocą - skradłem
dzień, to jest właśnie to, czyli moje życie,
które zwie się wolnością. Z trawy ściekają
krople rosy więc jestem wolny i bosy, bo
latają osy. Świat jest pełen słonecznej
nadziei, żyję w krainie cieni. Wiem to
doskonale, że nic tego nie zmieni. Mam
w sobie dużo promieni – gdyż żyję na pięknej planecie czyli: naszej ziemi. Wolność
to Wataha – Bóg z nieba do niej macha.
Życie i świat to muzyka wolności – niechaj
uśmiech na twarzach ludzi gości, w wolności nie ma zbędnej litości. Kto tego nie
doświadczył – nigdy tego nie zrozumie
i zginie w zwykłym, szarym ludzi tłumie.
Kwiaty nie mają godności, brak im swobo-

dy – ludzie kładą im pod łodygi
„kłody ’’. Świat bez wolności –
nie byłby modny...!
Wolność to kolorowa tęcza,
to niewinne i delikatne łzy –
anioły ze skrzydłami do nieba
pokazały miłości kły. Wolność to
księżyca świt i radość o poranku
w słonecznej nadziei. Świat to
wolny serca zmierzch - życie to
ogień i woda. Wolność to kropla
wiary w mglistej i mlecznej
szklance, jest ludzi religią – to
Ziemi taniec.
Wolność to życia smak – to
nasz świat.

Nie boję się słów!
...nie boję się łez...boję się, że to będą
łzy rozpaczy...nie boję się uśmiechu...boję
się, że kiedyś zniknie z mojej twarzy...nie
boję się rany w sercu...boję się, że zadam
je innym...nie boję się upadać...boję się,
że kiedyś nie wstanę...nie boje się wspomnień...boję się, że zostaną mi tylko te
złe..nie boję się słów...boję się, że słowa
te wbiją nóż w czyjeś serce...nie boję się
samotności... dopóki mnie samego dosięgnie...boję się miłości...bo wciąż mam jej
za mało...boję się zaufania...bo wciąż ktoś
zawodzi...boję się przyjaźni...bo wciąż ktoś
odchodzi...”
„...nie boję się życia...boję się, że będzie
zatrute...nie boję się śmierci...boję się jedynie, że przyjdzie za wcześnie...nie boję
się bólu...boję się, że przyćmi mi on sens
istnienia...nie boję się szczęścia...boję się,
że zaślepi mi ono oczy...nie boję się nadziei...boję się, że się wyczerpie...nie boję
się wiary...boję się, że straci swoją moc...
nie boję się walczyć...boję się, że nie starczy mi sił...nie boję się porażki...boję się,
że mnie pogrąży...nie boję się zwycięstwa...
boję się, że przysłoni mi rzeczy bardziej
wartościowe...
Paolo Indianer

KANCELARIA ADWOKACKA
adw.

Łukasz Kujałowicz

filia Dynów

ul. Piłsudskiego 7, Dynów
tel.

509 614 339
Niniejszym uprzejmię informuje o otwarciu nowej
KANCELARII ADWOKACKIEJ w DYNOWIE przy ul. Piłsudkiego

Kancelaria specjalizuje się: w Prawie Cywilnym, w Prawie Rodzinnym, w szczególności sprawach
dotyczących nieruchomości (Zasiedzenia, Uwłaszczenia, Rozgraniczenia, Służebności),
kompleksową obsługą Firm oraz Sprawami Karnymi
Kancelaria zaprasza w każdy

czwartek od godz. 1600 do 1700

Kancelaria mieści się obok szewca
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NOWE ZADANIA
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ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Sierpień – ósmy miesiąc w roku, wg używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni. Nazwa miesiąca (wg Brücknera; dawniej sirzpień)
pochodzi od używanego w żniwach sierpa (por. czes. srpen, ukr. серпень; chorw.
srpanj). Inna nazwa to stojączka. Łacińska nazwa Augustus, zapożyczona
przez większość języków europejskich, nadana została na cześć cesarza Oktawiana Augusta; przedtem miesiąc ten (początkowo 6. w kalendarzu) nazywał
się Sextilis. (z Wikipedii)

Według ludowych mądrości…
• czego sierpień nie dowarzy,
		
wrzesień tego nie doparzy
• sierpień jasny i pogodny,
		
dla win jest bardzo wygodny
• sierpień, ten spoczynku nie chce dać,
		
bo każe orać i siać

Krzyżówka łukowa:
• hiacynt
Krzyżówka ze wspakami:
wspak należało wpisać wyrazy:
• pionowo: 3) ranking, 11)
hulahoop,
• poziomo: 7) Brooks, 12) diaspora, 17) wyłom
Krzyżówka z cytatami:
• Czas to nie trwanie lecz uciekanie.

Ale po zaoraniu i zasianiu można trochę odpocząć przy krzyżówkach,
prawda? Nasi współpracownicy przygotowali dla Państwa na końcówkę
wakacji wiele ciekawych zadań! Pan Leszek Grzywacz przysłał trzy
zadania (Jolkę-szyfr, Szyfrogram i Krzyżówkę „Szaleje…”) z V Szaradziarskich Mistrzostw Przemyśla, które odbyły się w dniach 18-19
czerwca 2011 roku z serdecznym zaproszeniem dla Czytelników „Dynowinki”
na przyszłoroczne mistrzostwa (o ich terminie poinformujemy Państwa na
naszych łamach).
Z kolei pan Bogdan Witek proponuje tym razem Krzyżówkę panoramiczną, Krzyżówkę z gwiazdą i Krzyżówkę
mozaikową.
Z pewnością Państwo zauważyli, że w ostatnich numerach „Dynowinki” nie ma zagadek logicznych, postanowiłam
nie męczyć Państwa matematyką w wakacje;-) ale „amnestia” się kończy i we wrześniu zagadki powrócą!
Zapraszamy do (jeszcze) wakacyjnego łamania głowy;-)
Renata Jurasińska

Krzyżówka mozaikowa
Odgadnięte wyrazy należy wpisać do kolejnych trójkątów przylegających do
siebie bokami.
Poziomo:
1) przejście na stronę nieprzyjaciela.
6) pieszczotliwie o rodzicielce.
9) sklep z kosmetykami.
10) swojski żuk o zwyczajach skarabeusza.
Pionowo:
2) cienki pręt metalowy.
3) bywa kryty strzechą lub gontem.
4) rzadki grzyb jadalny.
5) duże, pękate naczynie.
7) służy krowie do opędzania się od owadów.
8) poziome drzewce omasztowania statku.

Bogdan Witek

Nr 8/191

Krzyżówka panoramiczna
Litery z pól oznaczonych
kropką, odczytane rzędami
utworzą rozwiązanie końcowe
zadania.
Bogdan Witek

33

DYNOWINKA

Krzyżówka z gwiazdą
Litery w zaznaczonych wierszach utworzą imię i nazwisko amerykańskiego aktora
młodego pokolenia, grającego m.in. w filmach “Sherlock Holmes” i “Parnassus”.
Poziomo:
3) ozdoba szyi, pasująca do stroju ludowego.
6) broń strzelająca kamieniami.
7) konkurent Amino i Winiar.
Pionowo:
1) pracuje przy krowach.
2) huncwot, wisus.
4) zwój papieru, rolka.
5) podnośnik samochodowy.

KRZYŻÓWKA Szaleje .....
1) na dyskotece.
2) w czasie sztormu.
3) - w cylindrze.
- w rytmie ranad - ek.
4) - pod czarną banderą.
- w czasie wichury.
5) na stoku.
6) w ćwikle.
7) gdy głowa siwieje.
8) w Naprawie
Leszek Grzywacz

Bogdan Witek
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JOLKA-SZYFR
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Jedyne H występuje w wyrazie pionowym.
W kolejności przypadkowej: imię Rodniny, łyżwiarki • herbatka ziołowa
• rumieniec na wstydliwym liczku • imię syna Karola Młota • sierpniowowrześniowy znak Zodiaku • postoły, obuwie z łyka • futerał na broń sieczną
• Muhammad wśród bokserów • jej dopływem jest Struga Goleniowska • łączą
koła przyczepy ciągnikowej • lokalne zaburzenie wiatru • drobnoziarnista
skała osadowa • w slangu młodzieżowym: przeczenie, negacja (z angielskiego)
• zadają się z danielem • duchowny w kościołach wschodnich.
Leszek Grzywacz

SZYFROGRAM

Wszystkie litery, napisane od 1 do 60, utworzą rozwiązanie – „Z życia wzięte”
34) urządzenie na placu zabaw. 43) rządy feministek. 32) kierunek poetycki lansowany przez twórców skupionych
wokół miesięcznika „Okolica poetów”. 25) ma swój most w Odessie. 51) część Karpat od rzeki Beczwa (Czechy) do
rzeki Czeremosz (Ukraina). 42) zwolennik oświeceniowego kierunku w filozofii i w teologii. 58) szybki okręt łącznikowy.
59) kochanka Aleksandra Wielkiego.
Leszek Grzywacz
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwo Przyjació³ Dynowa
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