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Czymże jest życie
warto to roztrząsać
głowić się i dumać
gdy tymczasem…może…
to budzik co rano śniadanie to samo
jakieś…osiem godzin drugie osiem…jakieś
sen nigdy nie rwany myślą ani śnieniem
i dzień nie zamknięty najmniejszym spełnieniem
lecz może to radość każdego spojrzenia
nowego poranka i każdego cienia
oddechu nowego jasnej myśli jednej
co buja w obłokach…hen daleko…mami
odkryłem…jam człowiek ziemi pod błękitem
i tam…jaśniejący pomiędzy gwiazdami
i w nadziei przejdzie wiek pewnie za wiekiem
że w zmierzchu historii też będę człowiekiem.
S. Sygnarski

Głowić się i dumać zawsze warto gdy tymczasem bądźmy po prostu szczęśliwi nie próbując być szczęśliwszymi od innych.
Drodzy Nasi Czytelnicy
Wszystkiego Najlepszego w Nowym 2012 roku.

W dniu 14.02.2012 r. odbędzie się spotkanie zespołu
redakcyjnego „Dynowinki”,
na którym zostanie ustalony
harmonogram pracy zespołu
w jubileuszowym XX roku
wydawania naszego miesięcznika.
W związku ze zbliżającą się kolejną rocznicą „zbrodni
katyńskiej”, Towarzystwo podjęło pracę nad urządzeniem
w kwietniu br. wystawy fotograficznej w Bibliotece Miejskiej
w Dynowie obejmującej w szczególności prezentację zdjęć
i pamiątek po zamordowanych „synach dynowszczyzny”
- dr Józefie Bielcu, Antonim Tuckim i Feliksie Witkowskim.
W dniu 27.01.2012 r. uczestniczyłem na zaproszenie
prof. nadzw. dr hab. Wacława Wierzbieńca – Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej im.
ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, w obchodach

Małgorzata Marta Dańczak
Grażyna Malawska

Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu
w Jarosławiu. Miałem wówczas okazję poznać również
uczestniczącą w spotkaniu Panią Lucię Retman zd. Grűnspan urodzoną w Dynowie a uratowaną od śmierci przez
Panią Zofię Pomorską z Lubaczowa. Obszerniej na ten temat
napiszę w następnym numerze „Dynowinki”.
Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju
Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Rozpoczął się 2012 rok, dlatego
też w niniejszym numerze „Dynowinki” chciałbym, przedstawić Państwu działania, jakie Miasto planuje
przeprowadzić w ciągu najbliższych
12 miesięcy.
ZADANIA INWESTYCYJNE
PLANOWANE DO REALIZACJI
W 2012 ROKU:
Inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej
1. Realizacja projektu pn.: „Poprawa
wizerunku miasta Dynów poprzez
rewitalizację Rynku i przyległych
ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej
w obrębie Obszaru I”
W ciągu najbliższych 12 miesięcy
Gmina Miejska Dynów planuje rozpocząć realizację ww. projektu, dlatego
też trwają prace związane z przygotowaniem ogłoszenia zamówienia publicznego mającego na celu wyłonienie
Wykonawcy prac związanych z rewitalizacją Miasta. Po wyłonieniu Wykonawcy i podpisaniu z nim umowy, Miasto
rozpocznie realizację zadań, które ujęte
zostały we wniosku o dofinansowanie
na lata 2012 – 2013.
Będą to m. in.:
• remont płyty Rynku wraz z wykonaniem urządzeń małej architektury,
• budowa fontanny,
• budowa oświetlenia ulicznego,
• wykonanie urządzenia zieleni,
• wykonanie monitoringu elektronicznego,
• remont dróg i chodników,
• remont i budowa parkingów,
• budowa kładki dla pieszych przez
rzekę Dynówkę,
• remont i budowa kanalizacji deszczowej.
Z kolei w ramach rewitalizacji parku przydworskiego w Dynowie realizowane będą takie zadania, jak:
• roboty przygotowawcze – roboty
w zakresie kształtowania terenów
zielonych,
• urządzenie terenów zielonych,
• instalowanie mebli ulicznych, mała
architektura (montaż ławek, koszy,
tablic informacyjnych, wyposażenie
placów zabaw),
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wykonanie zjazdów, dróg wewnętrznych, placów, ścieżek spacerowych,
• budowa boiska wielofunkcyjnego
i kortu tenisowego,
• budowa budynku techniczno – socjalnego,
• oświetlenie parku,
• roboty modernizacyjno – remontowe budynku zabytkowej oficyny
dworskiej, tzw. dworu – obecnie
Domu dla dzieci.
Planowany termin realizacji projektu to: sierpień 2011 – wrzesień
2013
Koszt całkowity projektu to kwota
10 079 357,27 PLN, w tym kwota
8 500 000,00 PLN (85%) stanowi
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. 8 288 542,50 zł (dofinansowanie dla Gminy Miejskiej Dynów)
i 211 457,50 zł (dofinansowanie dla
Fundacji „WZRASTANIE”). Natomiast
wkład własny Gminy Miejskiej Dynów
to 1 462 683,97 zł (15%). Z kolei pozostała kwota 37 316,03 zł stanowi wkład
własny Fundacji Pomocy Młodzieży im.
Jana Pawła II „WZRASTANIE” w realizację projektu.
2. Realizacja projektu pn.: „Budowa
i przebudowa miejskiej rozdzielczej
sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Dynów
– etap I”
W chwili obecnej Miasto ubiega się
o uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę miejskiej rozdzielczej
sieci wodociągowej, po uzyskaniu
którego podpisana zostanie umowa
o dofinansowanie projektu. Po zawarciu
wspomnianej umowy Gmina Miejska
Dynów przystąpi do realizacji projektu
rozpoczynając od ogłoszenia przetargu
na wyłonienie jego Wykonawcy.
Planowany termin realizacji projektu to: maj 2012 – wrzesień 2013.
Koszt całkowity projektu to kwota 2 345 121,12 PLN, w tym kwota
1 640 887,37 PLN (70%) stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast wkład własny Gminy Miejskiej
Dynów to kwota rzędu 704 233,75 PLN
(30%).
Dodatkowo Gmina Miejska Dynów
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planuje również opracować dokumentację techniczną, a następnie ubiegać
się o dofinansowanie projektu obejmującego termomodernizację obiektów
użyteczności publicznej z terenu Dynowa tj. budynku: Urzędu Miasta, OSP
przy ul. Szkolnej i przy ul. Bartkówka.
Planowane do przeprowadzenia prace
termomodernizacyjne obejmowały
będą wykonanie docieplenia i elewacji
budynków, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, remont instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania.
Inwestycje drogowe
1. Zadania planowane do realizacji przez Samorząd Województwa Podkarpackiego
i Gminę Miejską Dynów – drogi
wojewódzkie
1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej
Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska odc. ul. Karolówka
w Dynowie od km 191+800 do km
192+700”
W bieżącym roku prowadzone będą
prace związane ze wspomnianą rozbudową drogi polegającej na wykonaniu
chodnika dla pieszych. Będzie ona
jednocześnie kontynuacją prac, jakie
prowadzone były w ubiegłym roku.
Zadanie współfinansowane będzie
ze środków Gminy Miejskiej Dynów
oraz Województwo Podkarpackie (Zarząd Dróg Wojewódzkich).
2. „Opracowanie wariantowej koncepcji przebiegu obwodnicy Dynowa
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835
Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska”
W 2011 r. Miasto rozpoczęło prace
związane z opracowaniem wariantowej
koncepcji przebiegu obwodnicy Dynowa
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835
Lublin – Przeworsk – Grabownica
Starzeńska. Omawiana koncepcja to
dokument projektowy stanowiący podstawę do ustalenia korytarza terenu
przeznaczonego pod obwodnicę. Celem
opracowania niniejszej koncepcji jest
porównanie co najmniej 3 możliwych
wariantów rozwiązań projektowych
i wybór wariantu optymalnego w oparciu o wielokryteriową analizę porównawczą.
Opracowanie koncepcji realizowane
jest w kilku etapach:
– etap I – przeprowadzony został
w ubiegłym roku i polegał na określeniu lokalizacji możliwych korytarzy dla
przeprowadzenia trasy drogowej o ustalonych parametrach technicznych. Na
tym etapie zostały wykluczone rozwiązania nierealne technicznie, nie w pełni
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bezpieczne, wątpliwe ekonomicznie
i najmniej korzystne przyrodniczo
i społecznie,
– etap II – również zrealizowany
został w 2011 i polegał na opracowaniu prognozy ruchu, sformułowaniu
technicznych rozwiązań wariantowych, obliczeniu wskaźników oceny
i rekomendacji wariantu dla podjęcia
decyzji,
– etap III – jest ostatnim ogniwem zadania, który realizowany będzie w 2012 roku i polegał będzie na
opracowaniu materiałów do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
i uzyskaniu tej decyzji, która będąc
pierwszym formalno – prawnym dokumentem dla przygotowanej inwestycji,
potwierdzi możliwość realizacji drogi
w wybranym przez inwestora wariancie.
Termin zakończenia ostatniego
etapu ustalono wstępnie na dzień
30.03.2012 r. Termin zakończenia zadania może ulec wydłużeniu w przypadku
konieczności sporządzania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
Koszt całkowity opracowania koncepcji to kwota ponad
147 600,00 PLN i w całości pochodzi
z budżetu Miasta.
Dodatkowo chcę również poinformować wszystkich Państwa, iż Gmina
Miejska Dynów będzie starać się, aby
Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadził prace związane z:
• poprawą stanu nawierzchni drogi
wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na
odcinku od Stacji paliw „Bliska” do
cmentarza,
• budową chodnika przy ul. Węgierskiej (Siódmówka, Krzywdy).
2. Zadania planowane do realizacji przez Samorząd
Powiatu Rzeszowskiego
i Gminę Miejską Dynów – drogi
powiatowe
Gmina Miejska Dynów w 2012 roku
dołoży również wszelkich starań, aby
Powiat Rzeszowski w dalszym ciągu
prowadził prace związane z poprawą
stanu infrastruktury komunikacyjnej
na terenie Dynowa. Miasto planuje
ubiegać się o sfinansowanie prac związanych z:
• kontynuacją budowy chodnika przy
ul. Bartkówka (w stronę Dąbrówki
Starzeńskiej),
• przebudową drogi powiatowej Nr
2317R, ul. Plażowa w Dynowie,
której planowany zakres rzeczowy
obejmował będzie roboty budowlane związane z budową chodnika dla pieszych oraz remontem
nawierzchni asfaltowej jezdni na
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długości od mostu na rzece San do
placu targowego zlokalizowanego
na terenie ośrodka turystycznego
„Błękitny San”. Ponadto prowadzone będą prace związane z budową
kanalizacji deszczowej na całej
długości remontowanego odcinka
drogi,
kontynuacją przebudowy drogi
powiatowej Nr 2319R (ul. Polna)
(budowa chodnika, kanalizacji
deszczowej),
remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2318R (ul. Podwale),

3. Zadania planowane do realizacji przez Gminę Miejską Dynów
Zadaniem priorytetowym Gminy
Miejskiej Dynów, związanym z poprawą stanu gminnej infrastruktury
komunikacyjnej jest utwardzenie
kostką betonową powierzchni 3200
m 2 placu na terenie ośrodka turystycznego „Błękitny San”. Wspomniane zadanie zrealizowane zostanie
w przypadku uzyskania przez Gminę Miejską Dynów dofinansowania
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Ponadto remonty dróg gminnych
(wykonywanie nawierzchni asfaltowych) prowadzone będą przez Gminę
Miejską Dynów w miarę możliwości
pozyskania środków pozabudżetowych, głównie z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007
– 2013 oraz Funduszu „Solidarności”.
Podobnie, jak w ubiegłych latach
Gmina Miejska Dynów prowadziła
będzie również prace związane z bieżącym utrzymaniem stanu rowów
melioracyjnych oraz dróg gminnych
poprzez zakup, transport i wbudowanie
kruszywa.
Inwestycje związane z oświetleniem ulic
1. „Rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej
- ul. Bartkówka w kierunku Dąbrówki
Starzeńskiej”
W 2012 roku Miasto planuje przeprowadzić remont kablowego oświetlenia drogowego, przy ul. Bartkówka
w kierunku Dąbrówki Starzeńskiej.
Wspomniany remont obejmował będzie
wykonanie 6 sztuk lamp oświetleniowych.
Całkowity koszt kosztorysowy to
kwota około 47 000,00zł brutto.
Szacunkowy termin realizacji zadania to 31 sierpień 2012 r.
2. „Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Na
Skale” przy ul. Bartkówka”
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Gmina Miejska Dynów planuje również w bieżącym roku przeprowadzić
remont napowietrznego oświetlenia
ulicznego przy drodze gminnej „Na Skale”, położonej przy ul. Bartkówka. W ramach niniejszego remontu wykonane
zostaną 3 szt. lamp oświetleniowych.
Całkowity koszt kosztorysowy wspomnianego remontu to kwota rzędu 13
000,00 zł brutto.
Termin realizacji zadania planuje
się na dzień 31 sierpnia 2012 r.
3. Budowa oświetlenia ulicznego
przy ul. Karolówka
W bieżącym roku Miasto rozpocznie
także prace związane z budową oświetlenia przy ul. Karolówka, wzdłuż nowo
wybudowanego chodnika. Planowany
remont obejmował będzie demontaż
starych i wykonanie nowych 29 sztuk
lamp oświetleniowych.
Szacunkowy koszt budowy oświetlenia to kwota rzędu 164 000,00 zł
brutto.
Planowany termin realizacji zadania to lata 2012 – 2013.
Środki finansowe przeznaczone na
realizację prac związanych z remontem
i budową oświetlenia ulicznego w całości pochodziły będą z budżetu Gminy
Miejskiej Dynów.
Prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej
1. „Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) działka nr ewid. gruntów
1811/8 w Dynowie wraz z kanalizacją
deszczową w km 0+000 – 0+065”
Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej
obejmującej odcinek drogi wewnętrznej,
będącej przedłużeniem drogi gminnej
Nr 108031R, bocznej do ul. Grunwaldzkiej, której przebudowy dokonano
w ubiegłym roku. Opracowywana dokumentacja obejmuje remont nawierzchni
drogi oraz kanalizacji deszczowej.
Termin zakończenia zadania i przekazania dokumentacji ustalono na dzień
28.02.2012 r.
Koszt całkowity dokumentacji to
kwota 7 380,00 zł i w całości sfinansowany zostanie ze środków Gminy
Miejskiej Dynów.
2. Opracowanie projektu budowlano
– wykonawczego linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Węgierskiej
w Dynowie i bocznej od ul. Piłsudskiego (położonej na działkach o nr ew.
4866/2, 4864/2, 4863, 4862, 4861)
W minionym roku Miasto rozpoczęło prace związane z opracowaniem
projektu budowlano – wykonawczego
oświetlenia drogowego przy ul. Węgierskiej (Siódmówka) oraz drogi gminnej
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bocznej od ul. Piłsudskiego (łącznik ul.
Piłsudskiego z ul. Wuśki).
Jak już wspominałem we wcześniejszych numerach „Dynowinki” projekt
budowlano – wykonawczy oświetlenia drogowego przy ul. Węgierskiej
obejmuje zaprojektowanie 20 latarni
oświetleniowych o mocy opraw 100
W na odcinku od skrzyżowania z ul.
Działową do granic administracyjnych
miasta. Natomiast oświetlenie drogowe
drogi gminnej bocznej od ul. Piłsudskiego obejmuje zaprojektowanie 9 latarni
o mocy opraw 100 W rozmieszczonych
na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do potoku przy ul. Wuśki.
Termin realizacji zadania datuje się
na dzień 30 kwietnia 2012 roku.
Koszt całkowity opracowania projektu wynosi 17 220,00 zł brutto
i w całości sfinansowany zostanie z budżetu miasta.
3. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę kolizji urządzeń
energetycznych przy ul. Rynek i ul. ks.
J. Ożoga
W bieżącym roku Miasto przystąpi
również do zadania polegającego na
opracowaniu dokumentacji technicznej
obejmującej przebudowę kolizji urządzeń energetycznych przy ul. Rynek
i ul. ks. J. Ożoga. Opracowana dokumentacja zawierała będzie rozwiązanie
projektowe, polegające na umieszczeniu
w ziemi zwisających z budynków obecnie kabli energetycznych.
4. Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń na potrzeby Biblioteki Miejskiej w Dynowie.
W bieżącym roku trwały będą także
prace związane z przygotowaniem dokumentacji na adaptację części pomieszczeń parteru Zespołu Szkół na potrzeby
Biblioteki Miejskiej. Jest to działanie
niezbędne ze względu na zbyt małą, jak
na obecne potrzeby Biblioteki miejskiej
powierzchnię w obecnej lokalizacji.
Biblioteka w budynku Zespołu Szkół
będzie posiadać nowoczesne rozwiązania, obejmujące wypożyczalnię książek,
nową czytelnię dla dzieci, młodzieży
i osób dorosłych, miejsce na odsłuch
muzyki / multimedia, pomieszczenie
audiowizualne, miejsca wystawowe itp.
Przedmiotowa dokumentacja będzie
podstawą do ubiegania się o pozyskanie
dofinansowania z Ministerstwa Kultury
w ramach programu „BIBLIOTEKA +”
oraz Urzędu Marszałkowskiego.
Pozostałe inwestycje planowane
do realizacji
1. „Budowa kompleksu sportowego

„Orlik” w Dynowie”
W nawiązaniu do informacji zawartych w grudniowym numerze
„Dynowinki” chcę podkreślić, iż Miasto
w 2012 r. planuje zrealizować zadanie
polegające na budowie kompleksu sportowego w ramach realizacji programu
„MOJE BOISKO – Orlik 2012”, o którego dofinansowanie Gmina Miejska
Dynów zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 30.11.2011r. Chcę
podkreślić, iż realizacja niniejszego
zadania uzależniona jest od przyznania
dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
W przypadku otrzymania pozytywnej
oceny wniosku Gmina Miejska Dynów
zrealizuje go w 2012 roku.
2. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej
Dynów – etap I”
Również w przypadku uzyskania
dotacji dla złożonego w dniu 30.11.2011
r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie wniosku na zadanie pn.:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów – etap I” Gmina Miejska
Dynów przystąpi do jego realizacji. Jak
już wspominałem we wcześniejszym
numerze „Dynowinki” niniejszy wniosek o dotację obejmuje prace związane
z demontażem, transportem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest
z posesji, na łączną wagę ponad 151,35
ton (w tym 80 pokryć dachowych budynków). Tonaż ten określony został na
podstawie 86 złożonych przez mieszkańców wniosków.
Koszt całkowity zadania to kwota
118 124,70 zł, w tym dotacja ze środków WFOŚ i GW w Rzeszowie i NFOŚ
i GW – 100 405,99 zł. Wkład własny
Gminy Miejskiej Dynów to kwota
17 718,71 zł.
Planowany termin realizacji prac –
02.05. - 15.11.2012 r.
3. Remont sali w budynku OSP
Dynów Przedmieście
W ciągu najbliższych 12 miesięcy
Miasto planuje również przeprowadzić
remont sali widowiskowej w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie
Przedmieściu, polegający na wymianie
parkietu. Ponadto Gmina Miejska
Dynów planuje dodatkowo wykonanie
w niniejszym budynku pomieszczenia
chłodniczego.
W następnym numerze „Dynowinki”
poinformuję Państwa o bieżących działaniach podejmowanych przez Miasto.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak
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Przewodniczący
Rady Miasta Dynów
informuje
Roman Mryczko
W dniu 22 grudnia 2011 r. na Rynku Miasta, przy Dynowskiej Szopce
odbyła się Wigilia Miejska. Gospodarzami Wigilii byli: Burmistrz Miasta
Zygmunt Frańczak oraz Przewodniczący Rady Miasta Roman Mryczko.
Wigilię rozpoczęto od odczytania
przez ks. Marcina Pliszko fragmentu
Pisma Świętego o Narodzeniu Pana
Jezusa. Następnie wszyscy łamiąc
się opłatkiem składali sobie życzenia,
a dzieci z Przedszkola Miejskiego oraz
młodzież Dynowskich Szkół przewodniczyły wspólnemu kolędowaniu przy
Szopce.

Stół wigilijny obficie zastawiony
zgromadził wszystkich chętnych do
spróbowania smakowitych, tradycyjnych potraw wigilijnych: barszczu, paluszków, pieczywa, pierogów, kapuśniaku, grochówki, proziaczków, sałatek. Do
uczestników przybył też Święty Mikołaj
z dwoma aniołkami. Mieli pełne kosze słodyczy i owoców dla wszystkich
obecnych na spotkaniu. Harcerze
z Gimnazjum, zgodnie z tradycją,
przekazali władzom Miasta Betlejemskie Światełko Pokoju. Atmosfera
Wigilii była prawdziwie świąteczna,
zapachniało zbliżającymi się świętami.
Burmistrz Miasta złożył wszystkim
Mieszkańcom Miasta Dynowa życzenia
zdrowych, spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego
Roku 2012.
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Organizatorzy Miejskiej Wigilii
serdecznie dziękują: wszystkim Darczyńcom za wsparcie finansowe oraz
przygotowanie potraw, Nadleśnictwu
Dynów za choinki przy szopce, Pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury,
Zakładu Gospodarki Komunalnej,
uczennicom Zespołu Szkół Zawodowych, Liceum Ogólnokształcącego,
P. Markowi Siekańcowi z uczennicami
Gimnazjum, Pracownikom Urzędu
Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej za pomoc i sprawną
obsługę Wigilii, a Dzieciom i Wychowawcom z Przedszkola oraz młodzieży
za piękne kolędy przy Szopce.
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12.
13.
14.
15.
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17.
18.
19.
20.

Lista darczyńców:
Balawejder Antoni – „Woodstylle”,
Baran Stanisław, Ryba Adam - Bank
Spółdzielczy w Dynowie,
Derda Leokadia, Maria Uryć – Bar „Paradise”,
Domin Elżbieta – Piekarnia „Genesis”,
Gudyka Wiesław i Zbigniew – Sklep
„Agropol”,
Hadam Henryk, Alicja, Damian – Restauracja & Dom weselny „Aleksandria”,
Jandziś Ewa – Hurtownia „Bewa”,
Kopacki Bolesław – Karczma „Pod Semaforem”,
Kośmider Ewa – Zajazd „Na Rozdrożu”,
Krupa Małgorzata i Stanisław – Piekarnia,
Makarski Jerzy – Sklep „Robot”,
Mikulec Franciszek – Stacja paliw „Bliska”,
Nosal Jan – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”,
Maria Mnich – Nowak, Małgorzata Sieńko – Sklep Spożywczy,
Pończocha Maria i Zdzisław – „ To i Owo”,
Hotelik „Oberża”,
Rebizak Halina – Kwiaciarnia,
Sarnicki Wojciech – Sklep warzywny,
Sochacki Adam – Dom Pogodnej Starości,
Szaruga Wojciech – Hurtownia „U Wojtka”,
Święs Tadeusz – Dyrektor Zespołu
Szkół.
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NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE
W POWIECIE RZESZOWSKIM w 2011 roku

Drogi
• Odbudowa mostu przez Wisłok
w Trzebownisku koszt inwestycji:
7,95 mln zł.
• Remont mostu na rzece Lubenka
w miejscowości Lubenia
koszt inwestycji: ok. 720 tys.zł.
• Przebudowa drogi powiatowej Łubno – Kazimierówka – Dynów – ul.
Ks. J. Ożoga
koszt inwestycji: 4 546 732,90 zł.
• Przebudowa dróg powiatowych:
Zwięczyca – Niechobrz – Czudec,
Hucisko – Nienadówka – Trzeboś
Górna oraz Nienadówka – Trzebiska
koszt inwestycji:
12 885 629,40 zł.

Zdrowie i pomoc społeczna
• Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Górnie koszt inwestycji: 3 811
516,17 zł
• Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa pawilonów nr 2 i 3 Oddziału
Gruźlicy i Chorób Płuc Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej Sanatorium im.
Jana Pawła II w Górnie
koszt inwestycji: 5 596 362,22 zł.
• Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Centrum Diagnostycznego Przychodni Specjalistycznej
Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr
2 w Rzeszowie koszt inwestycji:
7 153 217,89 zł.
• Przebudowa, nadbudowa budynku
Przychodni Rejonowej w Błażowej,
dobudowa szybu windowego oraz
zmiana sposobu użytkowania części
mieszkalnej
koszt inwestycji: 1 765 788,24 zł.
• Remont w 12 przychodniach rejonowych i wiejskich ośrodkach zdrowia
w miejscowościach: Lubenia, Futoma, Dynów, Nienadówka, Sokołów
Młp., Głogów Młp., Wysoka Głogowska, Przewrotne, Chmielnik
i Tyczyn
koszt inwestycji: 1 157 912 zł.
Edukacja
• Rozbudowa i przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-

wawczego w Mrowli
koszt inwestycji: 5 510 977,07 zł.
• Budowa sali gimnastycznej wraz
z zapleczem szatniowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mrowli
koszt inwestycji: 1 039 769,12 zł.
• Wykonanie elewacji pałacu i pawilonu wraz z robotami towarzyszącymi z Zespole Pałacowo – Parkowym
w Tyczynie
koszt inwestycji: 2 794 499,38 zł.
• Termomodernizacja i przystosowanie dla niepełnosprawnych
obiektów Zespołu Szkół Techniczno
– Weterynaryjnych w Trzcianie
koszt inwestycji: 62 290 zł.
Wyżejwymienioneinwestycjebyły
dofinansowane:
• Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego
2007 -2013.
• Rezerwy Centralnej Budżetu
Państwa
• Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
• Środków ZOZ Nr 2 w Rzeszowie
i PFRON
• Budżetu Powiatu Rzeszowskiego
			
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

HARTA W 2011 ROKU
W A
•
•
•
•

1.

2.
3.

Ż N I E J S Z E
INFORMACJE
WYDARZENIA
INWESTYCJE
REMONTY

Odbyły się wybory samorządu wiejskiego:
- Sołtysem wsi wybrano Adama Dziurę,
- Radnymi Rady Sołeckiej zostali: Jacek Stochmal
(Przewodniczący), Zygmunt Banaś Andrzej Błoński,
Piotr Kośmider, Wojciech Piech, Janusz Ryś, Artur Szczutek
Odbyły się wybory w Ochotniczej Straży Pożarnej:
- Prezesem OSP wybrano Artura Szczutka,
- Naczelnikiem OSP wybrano Grzegorza Szczutka.
Prowadzono prace geodezyjne związane ze scalaniem
gruntów (Wiejską Radę Uczestników Scalania tworzą:
Zygmunt Banaś , Andrzej Błoński, Adam Dziura,

4.
5.
6.
7.

Mieczysław Hus, Tadeusz Litwin, Piotr Kośmider,
Tadeusz Pękala, Janusz Ryś, Jan Sieńko, Bogdan
Stetko, Eugeniusz Wielgos, Jan Wilk).
Kontynuowano współpracę OSP z węgierskim miastem
Újfehértó.
Utwardzono teren pod parking obok budynku OSP –
zadanie finansowane z budżetu Gminy Dynów
w wysokości 29 968 zł.
Zorganizowano gminny turniej piłki siatkowej dziewcząt
i chłopców o nagrodę Radnego Powiatu Rzeszowskiego
Aleksandra Stochmala.
Zorganizowano Piknik Rodzinny.
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11.
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13.
14.
15.
16.
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18.
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20.
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Przeprowadzono regionalną akcję krwiodawstwa „Ratuj
życie, żyj bezpiecznie”.
Odbyły się II Dni Harty.
Odbyła się VIII Konferencja Naukowo – Techniczna
„Błękitny San” pn. Ochrona środowiska w aspekcie
zrównoważonego rozwoju społeczno –gospodarczego
Pogórza Dynowskiego.
Wykonano ogrodzenie przy Zespole Szkół Nr 2 – zadanie finansowane z budżetu Gminy Dynów w wysokości 44 839 zł.
Wykonano chodnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1426
R (501) o długości 220 metrów – zadanie finansowane m.in. z budżetu Gminy Dynów w wysokości
40 000 zł.
Wyremontowano kaplicę w Harcie Górnej.
Odbyła się uroczystość pożegnania Ks. Proboszcza
Tadeusza Ozgi i powitania nowego Proboszcza
Ks. Marka Rybki.
Wykonano remont drogi gminnej w przysiółku Miasteczko – Pustki – zadanie finansowane z budżetu
Gminy Dynów w wysokości 143 431 zł.
Wykonano remont drogi gminnej od cmentarza parafialnego do mostu – zadanie finansowane z budżetu
Gminy Dynów w wysokości 109 142 zł.
Wykonano częściowe remonty dróg gminnych – zadanie
finansowane z budżetu Gminy Dynów w wysokości 76 329 zł.
Położono nawierzchnię asfaltową na części parkingu
i zjeździe do drogi powiatowej Nr 1426R (501) przy
Zespole Szkół Nr 2.
Wykonano oświetlenie przy drodze powiatowej – 16 lamp
– zadanie finansowane z budżetu Gminy Dynów
w wysokości 88 007 zł (łącznie przy drodze powiatowej
Nr 1426 R (501) i wojewódzkiej Nr 844 w granicach wsi
zainstalowanych jest już 148 lamp).
Wykonano prace niwelacyjne przy budowie boiska
sportowego piłki nożnej dla klubu sportowego „Orzeł”

Harta – zadanie finansowane z budżetu Gminy
Dynów w wysokości 6 150 zł.
21. Odbyły się Gminne Uroczystości Święta Niepodległości.
22. Przebudowano drogę wojewódzką Nr 844 wykonując
w granicach wsi 550 metrów chodnika.
23. Wykonano prace murarskie, tynkarskie i glazurnicze
przez członków OSP na rzecz rodziny zmarłego drucha
OSP śp. Zygmunta Potocznego.
24. Drużyna piłki nożnej „Orzeł” Harta brała udział w rozgrywkach ligi regionalnej.
25. Odbyła się akcja charytatywna pt. „ Pomóż dzieciom
przetrwać zimę”.
26. Przygotowano projekt modernizacji i przebudowy dachu
na Szkole Podstawowej nr 2 – zadanie finansowane
z budżetu Gminy Dynów w wysokości 25 000 zł.
27. Wykonano remont dachu na agronomówce – zadanie
finansowane z budżetu Gminy Dynów w wysokości 8 616 zł.
28. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół
nr 2 - zadanie finansowane z budżetu Gminy Dynów w wysokości 1 300 453 zł.
29. Wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 2 - zadanie finansowane z budżetu Gminy
Dynów w wysokości 550 564 zł.
30. Wydatki związane z utrzymaniem jednostki OSP zadanie finansowane z budżetu Gminy Dynów
w wysokości 28 388 zł.
Liczba mieszkańców: 2 133
Urodzenia: 28
Zgony: 22
Liczba gospodarstw rolnych powyżej 1 ha - 628
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Czas na aktywność w mieście Dynów”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie w 2011
roku ponownie realizował projekt „Czas na aktywność
w mieście Dynów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Europejskiego Funduszu Społecznego
– Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt był odpowiedzią na prowadzoną przez pracowników socjalnych diagnozę wśród niepracujących klientów
tutejszego MOPS, która pozwoliła ustalić grupę docelową
projektu, a następnie zaplanować kompleksowe wsparcie
dla tych osób, ustalić cele i działania. Pomoc w projekcie
miała charakter kompleksowy, a uczestniczki projektu
kształcąc się w jednym z wybranych przez siebie zawodów

zdobyły podstawowe wiadomości bardzo użyteczne na rynku pracy, przez co nastąpiło u nich zwiększenie poziomu
motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, jak również
zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia. Udział
w projekcie wpłynął na zmiany w ocenie własnej wartości
i atrakcyjności, jako potencjalnych pracowników. Pozwolił
uczestnikom programu wyżej ocenić samych siebie. Pozytywnie wpłynął na rozwój ich kluczowych umiejętności
pracowniczych.
Celem głównym projektu było: stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym na terenie gminy w 2011 roku.
Cel główny projektu został osiągnięty dzięki osiągnięciu
następujących celów szczegółowych:
•
nabycie lub podniesienie kluczowych kompetencji spo-
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łecznych dla bezrobotnych osób z terenu Dynowa osób
poprzez zastosowanie instrumentu integracji społecznej
i zawarcie 12 kontraktów socjalnych;
zwiększenie szans podopiecznych do prawidłowego
funkcjonowania na rynku pracy poprzez zastosowanie
instrumentu aktywizacji edukacyjnej – ukończenie
kursów zawodowych.
wzmocnienie potencjału ośrodka pomocy społecznej
w zakresie upowszechniania aktywnej integracji, poprzez zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych na 1,5 etatu i powierzenie im zadań w ramach
projektu.
W ramach projektu Panie uczestniczyły w:
Treningu kompetencji umiejętności społecznych /w ilości: 50 godzin, który objął swoim zakresem szkolenia
i warsztaty, których celem jest nabycie umiejętności
w poruszaniu się na rynku pracy. Złożyły się na nie:
komunikacja interpersonalna, umiejętności społeczne,
trening osobowości, dochodzenie do postawy aktywnej,
podniesienie umiejętności autoprezentacji
Wsparciu psychologicznym /grupowym w ilości 20
godzin oraz indywidualnym w ilości 2 godzin/, które
pomogło beneficjentom w przezwyciężeniu problemów
życiowych, takich jak min.: nieradzenie sobie ze stresem, bariery w kontaktach interpersonalnych, niska
samoocena.
Kursach zawodowych: „Profesjonalny sprzedawca”
/5 osób/, „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”
/2 osoby/, „Kucharz małej gastronomii” /2 osoby/, „Kurs
księgowości – I i II stopień” /3 osoby/.
Dodatkowym szkoleniu pt. Podstawy wizażu i kosmetyki /w ilości 60 godzin/, które składało się z nauki
wizażu, pielęgnacji twarzy i kończyn oraz stylizacji.
Zajęcia odbywały się w formie wykładów i ćwiczeń
praktycznych.

Wszystkie zajęcia w projekcie realizowane były przy
zastosowaniu aktywnych metod dydaktycznych, a ich realizacja powierzona została wykwalifikowanym specjalistom
posiadającym wieloletnie doświadczenie.
W ramach projektu zawarto także 12 kontraktów socjalnych określających sposób współdziałania w rozwiązywaniu
problemów, które objęły uczestniczki projektu wsparciem
finansowym, pracą socjalną oraz instrumentami aktywnej
integracji.
Po ukończeniu swojego udziału w projekcie, jego uczestniczki mają w planach aktywne poszukiwanie zatrudnienia

W dniu 16 grudnia 2011 roku odbyło się spotkanie podsumowujące całoroczny projekt.
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w nowozdobytch zawodach.
Ponadto informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie realizuje projekt „Czas na aktywność
w mieście Dynów” od 1 kwietnia 2009 roku.
W 2009 roku w projekcie udział brało 14 osób /kobiet/.
W ramach projektu uczestników objęto 3 instrumentami
aktywnej integracji: instrumentem aktywizacji społecznej
w ramach, którego przeprowadzono szkolenie pt. „Trening
kompetencji umiejętności społecznych”, instrumentem
aktywizacji zdrowotnej tj. „Wsparcie psychologiczne – grupowe i indywidualne” oraz instrumentem aktywizacji edukacyjnej w ramach, którego przeprowadzono następujące
kursy zawodowe: „Profesjonalny sprzedawca”, „Opiekun
osób starszych i niepełnosprawnych” oraz przeprowadzono
dwa dodatkowe szkolenia: „Podstawy wizażu i kosmetyki”
i „Podstawy obsługi komputera”. Po przejściu całej ścieżki
zaplanowanej w projekcie uczestniczki projektu zostały
zmotywowane do podjęcia zmian w swoim życiu zarówno
rodzinnym, jak i zawodowym, nabrały pewności siebie
i wiary we własne możliwości, efektem czego było zwiększenie motywacji nie tylko do poszukiwania zatrudnienia,
ale również do dalszej nauki, a tym samym podnoszenia
kwalifikacji zawodowych i wprowadzenia pozytywnych
zmian w życiu rodzinnym.
W efekcie uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych
9 osób odbyło staże zawodowe, 3 osoby znalazły zatrudnienie:
• 1 osoba po ukończeniu „Treningu kompetencji społecznych” oraz „Wsparcia psychologicznego” znalazła
zatrudnienie w branży hotelarskiej, jako recepcjonistka;
• 1 osoba po ukończeniu kursu „Profesjonalny sprzedawca” pracuje w sklepie spożywczym na stanowisku
sprzedawcy;
• 1 osoba po ukończeniu kursu „Opiekun osób starszych
i niepełnosprawnych” pracuje w Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym na, jako opiekunka.
W 2010 roku w projekcie udział brało 12 osób /10 kobiet
i 2 mężczyzn/, które również objętych zostało 3 instrumentami aktywnej integracji: instrumentem aktywizacji
społecznej w ramach /„Trening kompetencji umiejętności
społecznych”/, instrumentem aktywizacji zdrowotnej
/ „Wsparcie psychologiczne – grupowe i indywidualne”/ oraz
instrumentem aktywizacji edukacyjnej w ramach, którego
przeprowadzono następujące kursy zawodowe: „Profesjonalny sprzedawca” /8 osób/, „Wizaż i stylizacja paznokci”
/1 osoba/, „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”
/1 osoba/, „Glazurnik” /1 osoba/, „Operator zagęszczarek
i ubijaków wibracyjnych” /1 osoba/ oraz kurs dodatkowy
„Kucharz małej gastronomii” /12 osób/. Po ukończeniu
udziału w projekcie 1 osoba odbyła staż, jako kucharz,
3 osoby znalazły zatrudnienie:
• 1 osoba po ukończeniu kursu „Kucharz małej gastronomii” podjęła pracę w gastronomii
• 1 osoba po ukończeniu kursu „Opiekun osób starszych
i niepełnosprawnych” podjęła prace w charakterze
opiekunki środowiskowej
• 1 osoba po ukończeniu kursu „Glazurnik” pracuje
w branży handlowej, jako pracownik gospodarczy.
Ponadto dzięki udziałowi w projekcie 3 osoby zostały
zmotywowane do zmiany swoich postaw życiowych i podjęły dalsza naukę w celu podniesienia poziomu wykształcenia.
Koordynator Projektu
Henryka Papiernik
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ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RZESZOWIE
INFORMUJE
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013
Nazwa zadania:				
					

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430R (505) Łubno - Kazimierówka
- Dynów - ul. Ks. Ożoga w km od 0+000 do 5+145

Inwestor:				

POWIAT RZESZOWSKI

Całkowita wartość zadania:		

4 546 732,90 zł

W tym środki zewnętrzne z UE – RPO:

2 799 999,99 zł

Termin realizacji zadania:		

22.06.2011 r. – 31.10.2011 r.

Wykonawca:				
					

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.,
ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów

1.

Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Program
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007 – 2013, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna - schemat B Drogi powiatowe.
2. Długość przebudowywanego odcinka: 5,145km
3. Zakres robót obejmował przebudowę drogi powiatowej
Nr 1430R (505) Łubno - Kazimierówka - Dynów - ul.
Ks. Ożoga w km od 0+000 do 5+145. Droga jest własnością Powiatu Rzeszowskiego i znajduje się w administrowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie.
Objęty projektem odcinek drogi powiatowej nr 1430R
rozpoczyna się w miejscowości Dynów ul. Ks. Ożoga na
skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 835, a kończy
w miejscowości Łubno na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1428R.
Technologia robót obejmowała:
• wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych,
• wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni betonem
asfaltowym,
• korektę przekroju poprzecznego na prostej i łukach, odcinkowe poszerzenia jezdni do wymaganej szerokości,
• poprawienie geometrii skrzyżowań z drogami bocznymi,
• renowację i częściowe utwardzenie poboczy,
• odcinkowy remont istniejących i budowę nowych
chodników,
• renowację, odmulenie i odtworzenie rowów przydrożnych i odpływowych od przepustów,

•
•

•
•

odcinkową budowę rowów krytych wyposażonych
w studnie rewizyjne i wpusty uliczne,
remont (wymiana lub odmulenie) części przelotowych
istniejących przepustów pod koroną drogi z wykonaniem ścianek czołowych, umocnieniem i zabezpieczeniem wlotów i wylotów przepustów w niezbędnym
zakresie,
odtworzenie i przebudowę oraz wykonanie przepustów
pod zjazdami z uwzględnieniem zaprojektowanych
rozwiązań w niezbędnym zakresie,
wyprofilowanie i utwardzenie powierzchni zjazdów
materiałem porównywalnym (nie gorszym) od istniejącego.
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Z żalem zawiadamiamy, że 18 listopada 2011 roku, w wieku 88 lat zmarł
Pan profesor doktor habilitowany Stanisław Jarosz
emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, związany z Dynowem (tu ukończył
szkołę podstawową i liceum i tu ciągle wracał).

Pan Profesor był wybitnym zootechnikiem, członkiem licznych krajowych i międzynarodowych gremiów
naukowych, w tym International Fur Animal Scientific
Association (IFASA), Sekcji Chowu i Hodowli Zwierząt
Futerkowych Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego,
Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych PAN, Rady Naukowej przy Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej, Komisji Produkcji Zwierzęcej Zespołu Zwierząt
Futerkowych.
Był również cenionym nauczycielem akademickim,
wychowawcą wielu pokoleń studentów. Otrzymał liczne

nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Rektora za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej (m. in. Medal
Komisji Edukacji Narodowej).
Za swą działalność w AK w okresie okupacji oraz za
niesienie pomocy osobom aresztowanym za działalność
w WiN Pan Profesor został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii
Krajowej (dwukrotnie) i Medalem Wojska (nadanym
przez Związek Żołnierzy AK w Londynie)
Był człowiekiem bardzo życzliwym i skromnym. Do
końca swoich dni przyjeżdżał do ukochanego Dynowa,
o którym nigdy nie zapomniał! Miłością tą zaraził
swojego syna, Pana Janusza Jarosza, współwłaściciela
Karczmy pod Semaforem, skutecznie promującej ziemię
dynowską.
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa oraz Redakcja „Dynowinki” składają Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego
współczucia.

ULICA KS. JÓZEFA OŻOGA

DOCZEKAŁA SIĘ ODPOWIEDNIEGO STANU
Rada Miasta Dynowa, w roku 1996 na jednej z sesji, podjęła uchwałę zmieniającą nazwę ulicy Waryńskiego w Dynowie
na ulicę KSIĘDZA JÓZEFA OŻOGA. Wątpliwości nie było, bowiem Waryński dla Dynowa niczym się nie zasłużył, nie
mówiąc już jakie idee głosił i do czego dążył.

Fot. archiwum
Ks. Józef Ożóg Proboszcz i Dziekan Dynowski, Gremialny Kanonik
Kapituły Brzozowskiej* swoją posługę kapłańską pełnił w Dynowie od roku
1969 do chwili przejścia na emeryturę
tj. do roku 1995. W pamięci dynowian
i nie tylko, zapisał się jako ksiądz
o prawdziwym kapłańskim powołaniu,

człowiek dobrego serca, ale też jako
budowniczy Domu Pogodnej Starości
i kościoła przy ul. Bartkówka. Opanowany, spokojny, zawsze z uśmiechem
odpowiadał na powitanie, a bardzo
często jako pierwszy swoim: ”Szczęść
Boże” pozdrawiał przechodniów. Zmarł
w roku 1996 (24 stycznia), a jego ciało
pochowano na dynowskim cmentarzu
- w podziemiach kaplicy cmentarnej.
Rada Miasta Dynowa dla uczczenia
Jego pamięci, w uznaniu zasług i za
dobro jakie czynił dla tego środowiska,
nadała ulicy, biegnącej od ul. Mickiewicza w kierunku Przychodni Zdrowia
(obok plebanii), nazwę Jego Imieniem
– Ulica Księdza Józefa Ożoga.
Dla tych, którzy nie pamiętają wyglądu i stanu tej ulicy, wypada przypomnieć, że nie stanowiła ona chluby dla
Dynowa zwłaszcza, że swoją nazwą
miała przywracać pamięć o zasłużonym dla miasta księdzu oraz wyrażać

uznanie i wdzięczność dla osoby, której
imię nosi. Mimo częstych remontów
szybko pojawiały się przełomy, dziury, bowiem podłoże było słabe i nie
wytrzymywało coraz większego obciążenia oraz eksploatacji wywołanej
intensywnym ruchem pojazdów.
Ulica Ks. Józefa Ożoga, zaczynająca się od ul. Mickiewicza jest w ciągu
drogi powiatowej, która biegnie przez
Kazimierówkę aż do Łubna, do skrzyżowania przy moście. W roku 2011
doczekała się generalnego remontu
na całej swojej długości (około 5 km),
dzięki środkom Unii Europejskiej,
wkładu finansowego Powiatu Rzeszowskiego oraz dofinansowania ze środków
Miasta Dynowa. W części miejskiej,
przebudowa obejmowała m.in. wymianę podłoża, poszerzenie do szerokości
7 mb, umieszczenie i podłączenia kanalizacji deszczowej, regulacja poboczy,
ułożenie chodników, przygotowanie rur
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pod przyszłe oświetlenie, przejścia dla
rurociągu wodnego i inne. Oczywiście
na całym odcinku miejskim i gminnym
została położona nowa nawierzchnia
asfaltowa, poszerzono pobocza oraz
zainstalowano bariery ochronne. Mimo
drobnych różnych usterek zauważonych w trakcie robót i przy odbiorze
poszczególnych zakresów prac, stan
i wygląd ulicy – drogi oraz otoczenia
infrastrukturalnego jest odpowiedni
do nazwy i wyraża szacunek dla osoby
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której imię upamiętnia.
Dobre działania warto chwalić i tak* W Kościele katolickim
że pokazywać, a Starostwo Powiatowe
Proboszcz - jest mianowanym
w Rzeszowie oraz Władze naszego
przez biskupa duszpasterzem i zamiasta i gminy wiejskiej powinny
rządcą parafii.
mieć satysfakcje z dobrze wykonanego
Dziekan - to kapłan kierujący
zadania, które będzie służyć nie tylko
dekanatem - kilkoma parafiami.
mieszkańcom ale także wszystkim tym,
Kanonik - to kapłan uhonorowaktórzy na nasz teren przyjeżdżają. Tany tą godnością za szczególne zasługi
kie inwestycje mają pokazywać, że nasz
dla Kościoła lokalnego, zobowiązany
region oprócz czystego powietrza i wody,
do sprawowania określonych obrzęzasługuje także na infrastrukturę nidów liturgicznych wraz z innymi
czym nie różniącą
kanonikami lub miejscowym biskusię od infrastruktupem. Kanonik gremialny zarządza
ry ośrodków wielkokapitułą - organem kolegialnym
miejskich.
złożonym z duchownych.
Wprawdzie
Informacja opracowana na podtramwaju oraz
stawie - http://pl.wikipedia.org/
szybkiej kolejki nie
wiki/Kościół_katolicki
potrzebujemy ale
obwodnica, kanalizacja, wodociągi czy
dobre drogi dojazdowe są także tutaj niezbędne.
Fot. autor artykułu
Stanisław Tymowicz
Dynów, styczeń 2012r.

POWITALIŚMY 2012 ROK

Piękną i potrzebną tradycją
stało się w Gminie Nozdrzec
wspólne witanie Nowego Roku.
Po raz kolejny Wójt Gminy Nozdrzec, zaprosił mieszkańców
Gminy na tą wspaniałą plenerową uroczystość.
Od późnych godzin wieczornych przed urzędem gminy rozbrzmiewała muzyka, zachęcając do wyjścia z domu i do wspólnej zabawy.
A gdy nadszedł Nowy 2012 rok mieszkańcom gminy
i przybyłym Gościom wójt gminy Antoni Gromala złożył
najlepsze Noworoczne życzenia
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W oczekiwaniu
na Święta
Bożego Narodzenia
W oczekiwaniu na Święta Bożego
Narodzenia, przy nastrojowych dźwiękach kolęd uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy z Izdebek wzięli
udział w warsztatach rękodzielniczych w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Warze.

Opiekunem sześcioosobowej grupy była Katarzyna Dyrda, a zajęcia
prowadziła bibliotekarka z Hłudna Irena Kipisz. Uczestnicy warsztatów
ze zwykłego makaronu wyczarowali
niesamowite ozdoby, które zawisną na
choinkach w ich domach.

Miłym zaskoczeniem były odwiedziny Brzozowskiego Portalu Internetowego, który swoim niezapowiedzianym
przybyciem również urozmaicili warsztaty. BPI zarejestrował to wydarzenie,
a relację z niego będzie można zobaczyć
już wkrótce na stronie www.brzozow.
org.pl. Podsumowaniem warsztatów
było połamanie się opłatkiem, poczęstunek i wspólne kolędowanie.
		
Datuta Kusińska

Międzypokoleniowa
Wigilia w Nozdrzcu
„NA SZCZĘŚCIE, NA ZDROWIE
NA TĘ ŚWIĘTĄ WIGILIĘ!” – kolejny raz w Zespole Szkół w Nozdrzcu
w czasie międzypokoleniowej Wigilii
zabrzmiały głośno te tchnące nadzieją

i radością słowa, że narodził się nam
Zbawiciel, toteż mamy znów szansę na
oczyszczenie naszych gnuśnych dusz
i skamieniałych serc. Niezmiernie
optymistyczna wiara w sens naszego
ziemskiego i wiecznego bytowania.
Goście, goście, a sami swoi! Wśród
nich najstarsi seniorzy rodzin, dziadkowie, pan Antoni Gromala z żoną, ks.
prałat Józef Pruchnicki, ks. Proboszcz
Jan Turczyn, siostry Dominikanki;
Rada Rodziców, dyrektor Szkoły – pani
Teresa Toczek wraz z gronem nauczycieli oraz liczna młodzież, występująca
w roli kolędników.
Wielość nas, tam zgromadzonych
przy długim - przykrytym białym obrusem – stole; tajemniczy blask świec
i ukryta moc opłatka. W nastroju
świątecznym moment oczekiwania,
żeby się stało….
Szkolny Kabaret przedłużył tę
chwilę w sparafrazowanych do roli
kolędników i stajenki betlejemskiej
jasełkach w starodawnym stylu w imię
zasady, że wszystko, co dawne i ludowe
należy pielęgnować i przybliżać nowym
pokoleniom, by tradycja Świąt Bożego
Narodzenia - tak bogata i wartościowa, nie zaginęła!

Stajenka licha a w niej Najświętsza
Panienka tuliła Bożą Dziecinę, Józef
dzielnie wspierał, Aniołowie śpiewali,
a kolędnicy przyszli i gospodarz drzwi
z ochotą im otwierał. Gdy Maciej w roli
Heroda z Turkiem w walce się mierzył,
Maryja uciekała aż do Egiptu pomiędzy gośćmi w czasie, gdy Chłop - Piotr
pszeniczkę siał. Obiecał on śpiewnie
Maryi, że nikomu nie zdradzi drogi,
którędy szła, a dróg
między stołami było
wiele, byle nie donikąd wiodło nasze
życie…
Herod nie wymusił na Chłopku - wyrobku zdrady tajemnicy i musiał odejść
zirytowany. Z niemocy i upadku króla
szydził Żyd - Daniel
i tańczył z radości
z pannami, po czym
oznajmił Herodowi,
że za zbrodnie zde-
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tronizują go goście z zaświatów. Diabeł
- Wiktor nastraszył króla dzieciobójcę,
potem Śmierci –Weronice przywilej
pozbawienia życia Heroda oddał. Ta się
z nim targowała i minutę podarowała,
potem bestialsko ścięła.
Oj, biada duszy okrutnika, stąd
spory Diabła i Śmierci – aktorskiej
pary wszech czasów naszej Szkoły,
o to, czyja owa dusza lub ciało marne,
ale jak to bywa w zaświatach, Diabeł
ze Śmiercią za pan brat, więc łupem
ziemskim logicznie się podzielili i oboje króla wyciągnęli w czerń bez dna.
Diabeł jeszcze szalał między siostrami
i zaczepiał małego Aniołka.
Nie obyło się również bez Dziada
z kozą Maruchą. Krzyczał on wniebogłosy, że uroków dano jego bydlęciu,
a Grzegorz potrafi roli nadać charakteru i komicznego wydźwięku.
Kolędnicy z kapeluszami przeszli,
nie żądając zapłaty; chcieli tylko
szczodraków i poszli z kolędą w świat,
by rozgłaszać nowinę o Bożym Narodzeniu.
Następnie odbyła się wigilijna
kolacja. Rozpoczęli ją powitalno-świątecznymi przemówieniami: p. Wójt,
p. Dyrektor, a ks. Proboszcz odczytał
fragment Pisma Świętego o narodzeniu
Jezusa. Następnie wszyscy uczestnicy
Wigilii składali sobie życzenia i łamali
się opłatkiem. To ten czar wigilijny,
że zdawało się, iż zatrzymał się czas
w światełkach na choinkach, a cała
sala spowita była anielskim tchnieniem i pieniem.
Smak tradycyjnych potraw, przygotowanych przez panie z Rady Rodziców i Koła Gospodyń Wiejskich oraz
członków Caritas w Nozdrzcu, poraził
zgłodniałe zmysły, więc wszyscy smacznie zajadali: ucho z barszczem, pierogi
ruskie i polskie, grzybową zupę, gołąbki i ryby. Kukutki zastąpione zostały
sernikiem i piernikiem, a pragnienie
ugaszono kompotem z suszek.
Pyszne! - skwitowano jednogłośnie,
bo cóż może być smaczniejszego niż to,
co swojskie i tradycyjne.
Kolędy dopełniły kształtu, a w międzyczasie - prowadzący dyskurs
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z publicznością - Adam zasięgnął
informacji od gości, jak to dawniej
w Wigilię bywało. Panie opowiadały
o zwyczajach, zaśpiewały pastorałki.
Pan Socha wspomnienia miał humorem przesiąknięte, a pastorałka, którą
zaprezentował, oddała charakter dawnych męskich nozdrzeckich zwyczajów
wigilijno-świątecznych! Zapewniamy,
że było o wiele ciekawiej. A bywało
lepiej, głębiej, radośniej i bardziej
otwarcie. Góralskie Wigilie według
pana Wójta charakterem były podobne
do naszych, choć niektóre potrawy
miały inną jakość i smak. Kolędnicy
chyba bardziej rześko i ochoczo budzili
domowników porankiem. Na temat
zwyczajów panujących w czasie Wigilii
wypowiedział się również ksiądz Proboszcz i siostry Dominikanki, życząc
wszystkiego dobrego.
Hej, kolęda!- brzmiało jeszcze w oddali, gdzie królowie na wielbłądach
podążali, by złożyć hołd Dziecięciu
małemu. Czas wigilijnej wieczerzy
skończył się, lecz czar jej jeszcze długo
nie minie, gdyż wszyscy biesiadnicy
ową radosną nowinę ponieśli do swych
domów, by wieść zgodnie z tradycją
roznosić…
Sala opustoszała, ale miało się wrażenie, że anielskie śpiewanie pobrzmiewa w czerni nocy gdzieś spod gwiazd
lub wiatr szepce…. Ktoś mrugnął…
lub spadł meteoryt, ktoś zachichotał
złowieszczo… lub zaskrzypiały drzwi,
ktoś szepnął do ucha: „Człowiecze zatrzymaj się, to ten czas…” Ot, magia
świąt!
Życzymy Wam - Mieszkańcy Nozdrzca i wszyscy dobrzy ludzie: Wesołych Świąt!
Urszula Skubisz
fot. BPI http://brzozow.org.pl/
content/view/2417/1/

Remonty dróg
gminnych i lokalnych
W 2011 r. wykonane zostały remonty dróg gminnych i lokalnych polegające na ułożeniu nawierzchni asfaltowej.
W czerwcu wykonano przebudowę
drogi gminnej Nr dgr 6686/1 w km
0+000 – 1+560 w miejscowości Izdebki,
etap II. Została położona nawierzchnia
asfaltowa na długości 943 mb. Wartość
remontu wyniosła 202 602,01 zł.
W sierpniu wykonano remonty dróg
Nr 9276 w Wesołej; Nr 1909, 4293,
4215 w Hłudnie i Nr 4258 w Hłudnie
(694 mb). Wartość remontów wyniosła
307 397,23 zł, z czego 237 112,00 zł
pochodziło z rezerwy celowej budżetu
państwa na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych.
W październiku zostały wyremon-
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towane drogi Nr 9232 w Izdebkach
i Nr 3573, Nr 3589 w Hłudnie (łącznie
w obu miejscowościach 511 mb), oraz
drogi Nr 9039 (102 mb) i Nr 8951
(330mb) w Izdebkach.
Łączna wartość robót wyniosła 339
746,67 zł, z czego ze środków powodziowych 238 162 zł.
W listopadzie dokonano remontu
dróg Nr 3015/2 w Nozdrzcu i 1697,
1806 w Warze (545 mb) oraz drogi Nr
5225 w Rudawcu (325 m) na kwotę 213
475,92 zł, z czego kwota 151 287,00 zł
jest środkami pochodzącymi z dotacji.
Nawierzchnię klińcową o długości
518 mb ułożono przy remoncie drogi
Nr 2653 w Nozdrzcu i Nr 8525, 8456
w Izdebkach na wartość 79 935,14 zł.
Dofinansowanie w kwocie 75 991,00
zł pochodziło z budżetu województwa w ramach środków z wyłączenia
z produkcji gruntów rolnych. Ponadto
dokonano bieżących napraw ubytków
w nawierzchniach dróg masą asfaltową
i pospółką.

bo coś jeszcze jej brakuje…
Nagle błysk, to nowa myśl!
twarz się szybko rozjaśniła
i na placu, tuż przed szkołą
piękne igloo ulepiła.
Wnet i tu dzieci przybyły,
wśród okrzyków, krzątaniny,
dwa bałwany ulepiły.
Patrzcie jakie dumne miny!
Teraz śnieżki poszły w ruch,
sanki, worki, łyżwy, narty…
Każdy mokry, ale zuch,
choć zmęczony, lecz uparty.
Już powoli zmrok zapada,
lecz Królowa nie próżnuje –
dzieciom bajki opowiada
bo i w tym się mocno czuje.
Co wy na to drogie dzieci?
Starczy trochę wyobraźni,
a weselej jest na świecie
wśród miłości i przyjaźni.
Niech odpocznie telewizor,
straszne gry komputerowe.
Wyjdźcie na świeże powietrze.
Twórzcie własne bajki nowe.		
		
Agata Misiewicz
(...)

Nowa Baśń o Królowej Śniegu
Posłuchajcie drogie dzieci!
Bądźcie czujne, patrzcie wkoło,
a w bajkowy świat wejdziecie,
gdzie jest zimno, lecz wesoło!
No bo przecież ferie mamy,
więc czas zabaw, wypoczynku…
I choć śniegu jest niewiele,
nie martw się chłopcze (dziewczynko).
Czas pobudzić wyobraźnię,
świat się w mgnieniu oka zmieni,
sypnie śniegiem, szczypie mrozem
i nastanie raj na Ziemi.
Wszystko się zatrzyma w biegu,
wiatr ucichnie, gwar ulicy…
To królowa jedzie śniegu
w pięknym płaszczu i spódnicy.
Oj! Roboty ma tu wiele,
więc rękawy zakasała,
pomachała złotą różdżką,
śniegiem stoki zasypała.
I już cieszą się narciarze,
w dół szusują, że aż miło…
Zaludniły się schroniska
i wyciągów moc przybyło.
Pojechała też do wioski
i przyjrzała się jej z bliska.
W miejscu rzek i małych stawów,
wnet powstały lodowiska.
Jakąż radość dzieci mają –
tu pod okiem dorosłego,
wszystkie dzielnie się ślizgają,
więc nie grozi im nic złego.
Cieszy się Królowa Śniegu,
aż na sercu ciepło czuje.
Patrzy wkoło, myśli chwilę,

Gdzie ta wiosna się podziała,
która wczoraj była?
chyba sobie z nas naiwnych
przyroda zakpiła...
Wstaję rano, a tu biało,
śnieg pada, deszcz leje,
marzną ptaszki na gałązkach,
pies w budzie truchleje.
Pięknie wzeszły tulipany,
zakwitły krokusy,
a tu marzec jak w przysłowiu,
płata nam psikusy.
Siedzę w domu, jak ten piecuch,
bo strach nos wystawić
jak tu tryskać optymizmem
i dobrze się bawić?
Błoto mamy na podwórzu
prawie po kolana,
siedzę w kącie,
palę w piecach i kicham od rana.
W telewizji znowu skoki
{chłopy oglądają},
klną siarczyście, nie wiem czemu
z ekranem gadają? 			
		
Agata Misiewicz
Czytam czas...
Proza życia mnie przygniata,
gdy na dworze plucha...
Cóż, że modlę się o zmianę
- gdy mnie nikt nie słucha?
Czytam czas…
Czytam czas dzień po dniu
I w pośpiechu chwytam słowa
Parę wersów wraca tu
Wciąż od nowa i od nowa
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Przelatują przemijają
słońca blaski i księżyce
Znowu wstaję tonąc w mroku
Gwiazd mgławicą się zachwycę
Coś wymaże zapomnienie
za dni parę bądź po roku

(…)

O czymś z czasem zdanie zmienię
Gdy coś oceniałem w biegu
Coś tkwi we mnie jak kamienie
Przyprószone warstwą śniegu

Wymierzą każdy mój błąd
I ocenią każdy gest
Miarą wziętą nie wiem skąd
Nic nie zmienisz tak już jest

Wynurzają się gdzieś nagle
Gdy cieplejszy dzień nad granią
Jedne służą jak ostoja
Inne znowu stopy ranią

Na rany sypią ci sól
Potem śmieją się i kpią
Gdy ci twarz wykrzywia ból
Gdy napłynie oko łzą

Na wspomnienia fundamencie
Kładziesz przyszłych dni kamienie
Gdy zakończysz przedsięwzięcie
Ktoś już podda je ocenie
			
Józef Cupak

Ktoś jednak poda ci dłoń
Gdy na dworze upał skwar
Obetrze spoconą skroń
Wtedy wraca życia czar

Nie pytaj mnie dokąd iść
Nie czytałem losu kart
Poprzez wszystkie moje dni
Oceniają ilem wart

Uwaga Konkurs!!
Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Gminie Nozdrzec.
Wystarczy tylko prawidłowo udzielić odpowiedzi na pytanie:
„Jak nazywa się wielopokoleniowa kapela ludowa, która
powstała w miejscowości Wara
?”
Na odpowiedzi czekam do
15 lutego br. pod adresem e-mail:
spacerkiempogminie@interia.pl
Na pierwszego autora poprawnej odpowiedzi czeka bardzo atrakcyjna nagroda książkowa.

Pomiędzy dobrym a złym
Ciągła walka ogień dym
Lecz dopóki jeszcze trwa
Żyjesz ty i żyję ja
			
Józef Cupak

Całość opracował
Michał Zięzio

JESZCZE ŚWIĄTECZNIE I NOWOROCZNIE

Boże Narodzenie w Saoudé
Właśnie minęły nam kolejne
Święta Bożego Narodzenia. Jakoś
tak szybko, może nawet za szybko.
A ja myślę, że one się dopiero zaczęły
i postawiły przed nami niemałe zadanie. Bo przecież Boże Narodzenie nie
ma się powtarzać tylko 25 grudnia i to
jeszcze w nocy; ono ma trwać cały rok.
Więc… Nowy Rok już jest z nami,
zakasujmy rękawy i zabierajmy się do
pracy; pracy nad sobą. Powodzenia,
cierpliwości i wytrwałości w tej pracy
życzę wszystkim Czytelnikom Dynowinki ale też i sobie.

A jak świętowaliśmy w Togo?
Święta w Togo, konkretnie w Saoudé wyglądają zupełnie inaczej, chociaż tajemnica jest ta sama. Nie ma
tutaj tradycji wieczerzy wigilijnej, tylko w niektórych rodzinach( można by
policzyć na palcach jednej ręki) praktykuje się wieczerzę wigilijną. Wtedy
cała rodzina zasiada do stołu, ale nie
spożywa dwunastu tradycyjnych potraw. Tutaj lepszym czy świątecznym
jedzeniem można nazwać ryż, fou-fou
( iniam gotuje się bez soli, następnie
kroi w grube plastry i w pile ubija na

jednolitą masę. Następnie formuje się
dość duże kule i zjada z jakimś sosem)
czy czasami jeśli kogoś stać kura, koza
czy baran. I obowiązkowo sos. U nas na
misji wieczerza wigilijna na szczęście
była. Dlaczego mówię na szczęście? Nie
muszę Wam przypominać o bogactwie
polskiej tradycji bożonarodzeniowej.
Szopki, choinki, stroiki, światełka
i wszystkie inne ozdoby… Znaki, symbole, kolacja nie jest nam do niczego potrzebna, ważne a raczej najważniejsze
jest to, by Jezus narodził się w naszych
sercach. Wszystko inne to nasza piękna
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polska tradycja, ale dobrze,
że jest. A że ja jestem Polką,
więc mimo wszystko brakowało tych znaków i symboli.
W domu miałyśmy tylko
szopkę i światełka choinkowe
a przed domem piękną palmę, którą nazwałyśmy choinką. Prawdziwa, choć sztuczna
choinka była na misji, światełka, szopka, nawet drobne prezenty.
Wracając do Wigilii; wokół stołu
spotkaliśmy się w gronie międzynarodowym: Proboszcz Alphonse- Francuz,
neoprezbiter Ives- Togijczyk, trzech seminarzystów- Jeudicael- Togijczyk, Paul
z Wybrzeża Kości Słoniowej, Bazyle z Burkina Faso, Christine
i Claire- kucharki oraz my PolkiMagda, Basia i ja. Jedliśmy polskie dania, które same przygotowałyśmy- barszcz z uszkami, pierogi
z kapusty i sałatkę jarzynową. Na
początku była oczywiście wspólna
modlitwa, Paul odczytał fragment
Pisma Świętego. Był opłatek! Tutaj
nikt nie ma pojęcia co to jest,
więc trzeba było wytłumaczyć
co to jest i po co. Podczas
jedzenia kolacji słuchaliśmy naszych polskich kolęd.
Po kolacji poszliśmy do kościoła na „pasterkę”, na godzinę 20.30.Przed rozpoczęciem
Mszy Świętej młodzież i dzieci przedstawiła swoje jasełka.
Ok.godz. 23.00 wróciliśmy
wszyscy na misję, jedliśmy
nasze polskie i francuskie ciasto i cieszyliśmy się znalezionymi pod choinką prezentami. Do domu wróciłyśmy tuż
przed północą (naszą północą,
bo w Europie była już 1.00).
W świąteczną niedzielę z racji tego, że chciałam trochę uciec od
naszego parafialnego hałasu i pobyć
z Nowonarodzonym sama, wybrałam się na Mszę Święta do Kary.
Oczywiście motorkiem z kierowcą. Droga w jedną stronę zajęła mi
30 minut. Ale cóż to. Msza Święta była w parafii Don Bosco czyli
u Salezjanów o 7.30. Po zakończeniu
ksiądz, który odprawiał Eucharystię
złożył mi życzenia, co było bardzo miłe
(bo był biały).
Po południu zostałam zaproszona
w gości do mojego ucznia Felixa, który
nie jest chrześcijaninem, jest w sekcie
Ensemble de Dieu, ale z racji tego,
że też świętują na swój sposób, więc
zaprosił na wspomniane wcześniej foufou i wino palmowe. Było miło. Wogóle
miłe jest to, że ludzie identyfikują się
z tobą, zapraszają, chcą być razem.
Wieczorem przy kościele było Kamou, czyli tańce, coś w rodzaju naszych
dożynek. To święto dziękczynienia za
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zbiory. A Kamou to nazwa bębna, który wykonany jest z gliny i jest bardzo
ciężki.
Poniedziałek był zwykłym dniem,
nie ma tutaj święta jak u nas, ale my
świętowałyśmy, apteka była zamknięta.
W dniu wspomnienia rzeźi niewiniątek w kościele jest Msza Święta
a po niej błogosławieństwo dzieci.
Tutaj w Togo, większym świętem
zdaje się być 31 grudnia i 1 stycznia.
Ludzie świętują już od wieczora,
jak u nas. Organizują zabawy przy
domach lub podobnie jak w Polsce
w klubach czy bibliotekach. Ja np.dostałam pisemne zaproszenie na zabawę sylwestrową do naszej biblioteki.
Taka zabawa trwa do północy lub

dłużej. Gdy zegar wybije północ dzieci
biegają po wiosce i krzyczą Bonne Année! Co znaczy Dobrego Roku! I trwa to
naprawdę długo. Rano a raczej przed
świtem ok. godz. czwartej dzieci znów
oznajmiają, że jest Nowy Rok ale tym
razem podchodzą pod okna, drzwi
i „kolędują”, za co dostają cukierki.
Wszystko to odbywa się w zupełnie
innych warunkach i na innych zasadach jak u nas, ale wszystko ma ten
sam wymiar i sens i jest naprawdę
pięknie. To niesamowite, jak się czasami patrzy z boku, jak ludziom niewiele
trzeba, by się dobrze bawić. Zupełnie
niepotrzebne są rzeczy, które u nas
w Polsce wydają się być niezbędne.
Tutaj, w Afryce, naprawdę można
się przekonać, że do szczęścia tak
naprawdę trzeba jednego lub zupełnie
niewiele. I to jest piękne. Czasami, gdy
najdzie mnie taka chwila refleksji, to
uciekam myślą gdzieś daleko i zastanawiam się, czy ci ludzie tęsknią do in-
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nego życia, do innego świata.
Czy chcieliby mieć domy jak
my, łazienki w domu, dobre
drogi, samochody, godne
warunki życiowe. I jaką
znajduję odpowiedź? Moją
odpowiedzią jest kolejne
pytanie- Czy można tęsknić
do czegoś, czego się nie zna?
Czy można wyobrazić sobie smak czegoś, czego się nigdy nie jadło? Przecież
oni nie znają tego innego świata, nigdy
nie zasmakowali w tej inności. Więc nie
wiem czy tęsknią. Ostatnio przyszedł
do nas chłopak, Bruno, poczciwe i dobre chłopaczysko. Przyniósł kartkę, na
której miał wypisane swoje marzenia.
I wiecie, co było na liście…? m.in.
wyjście do kina, własny samochód,
grono dobrych przyjaciół, praca, trochę
więcej pieniędzy niż ma teraz… Czy
w naszym świecie ktoś dzisiaj marzy
o wyjściu do kina…?! Niesamowite. Nie
ukrywam, że jak się rozmawia z wieloma osobami, przeważnie młodymi,
często mówią, że chcieliby wyjechać
z Afryki, do Europy. Z jednej
strony, to im się nie dziwię,
ale z drugiej, to czy ta nasza
Europa jest tak otwarta na
Ludzi Innego Koloru, by zapewnić im dobre samopoczucie? Hm…jakie to wszystko
dziwne i czasami niezrozumiale. Ale prawdziwe.
A teraz Nowy Rok, już
2012… niesamowite, przecież jeszcze tak niedawno
narodziło się gdzieś dziecko w rodzinie, może ktoś
odszedł, tamto młode małżeństwo wybudowało dom,
skończył się remont kościoła
i rozpoczął kolejny, niedawno ktoś zdał maturę, jeszcze
ktoś inny wyjechał czy przyjechał w czy
z dalekich stron… Niesamowite! Ale
cóż zrobić, taka jest kolej rzeczy. Tutaj
w Afryce mówią, że <ludzie nie mają
zegarków, ale mają czas> i to święta
prawda. Jednakże trzeba stwierdzić,
że i tutaj ten czas umyka bardzo
szybko, aż niewiarygodne jak szybko.
Tak więc po krótkiej lub dłuższej refleksji nad tym, co było zróbmy nowy
plan na nowe jutro. Wszystkim Czytelnikom, Przyjaciołom, Znajomym, Bliskim czy Dalszym życzę Szczęśliwego
Nowego Roku. Wielu łask Bożych, opieki Maryi, zdrowia, radości, uśmiechu,
marzeń i planów spełnienia. Niech się
nam wszystkim darzy. A niektórym
wielkich podróży życzę!
Z afrykańskim pozdrowieniem na
skrzydłach harmatanu uśmiech przesyłam.
Gosia Tomaszewska.
Saoudé 3.01.2012 r.
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PIĘKNO SZOPEK
BOŻONARODZENIOWYCH

Propagatorem i pomysłodawcą bożonarodzeniowych szopek był św. Franciszek z Asyżu, który po powrocie z Ziemi
Świętej, pragnąc przybliżyć tajemnicę
narodzin Chrystusa, urządził stajenkę
betlejemską z żywymi zwierzętami
i pasterzami w grocie w pobliżu Greccio.
Od 1223r. istnieje zwyczaj tworzenia
szopek. Do dziś w wielu miastach naszego kraju organizowane są konkursy na
najpiękniejsze i najbardziej pomysłowe
szopki. Chcemy, żeby tradycja przygotowywania szopek wciąż była żywa i na
naszym terenie.
W naszej szkole już w listopadzie
ogłoszono konkurs na najpiękniejszą
szopkę bożonarodzeniową. Został
zorganizowany przez p. Renatę Pyś,
p. Katarzynę Dziopak i p. Wojciecha
Piech. Konkurs skierowany był do
uczniów z klas 0 – VI. Jego celem było
kultywowanie wśród uczniów tradycji
wykonywania szopek oraz kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej,
a także poznanie i zapamiętywanie
wydarzeń związanych z narodzeniem
Jezusa. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, głównie
klas młodszych. Do konkursu zgłoszo-

no 12 szopek, wykonanych z różnych
materiałów. Podsumowania konkursu
dokonano 20 grudnia 2011r. Jury pod
przewodnictwem p. Małgorzaty Galej
przy ocenie prac zwracało uwagę przede
wszystkim na oryginalne i estetyczne
wykonanie jak również wykorzystanie
materiałów naturalnych i wkład pracy.
Wszystkie szopki zachwycały starannością wykonania i pomysłem.

Jury, w dwóch kategoriach, nagrodziło następujące osoby:
Klasy 0 – III
1 miejsce
- Daniel Tymowicz – klasa 0
2 miejsce
- Gabriela Siry – klasa 0, Natalia
Siry – klasa II,
3 miejsce
- Michał Bujdasz – klasa 0,
- Hubert Bujdasz – klasa II
Klasy IV – VI
1 miejsce
- Kamil Bujdasz i Dominik Pudysz – klasa VI
2 miejsce
- Mateusz Pudysz – klasa IV
3 miejsce
– Ewelina Tymowicz – klasa IV
Wręczenie dyplomów i nagród nastąpiło podczas szkolnej uroczystości
wigilijnej.
Wystawę szopek można oglądać do
końca stycznia w Kościele Parafialnym
p.w. Św. Bartłomieja przy ul. Bartkówka w Dynowie.
Kamil Bujdasz
Uczeń klasy VI SP Nr 2 w Dynowie
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Strażackie spotkanie opłatkowe

Dobrze wyposażona jednostka, dobry niezawodny sprzęt,
dobrze wyszkoleni strażacy, posiadający jak najwięcej
uprawnień, dających możliwość wyjazdu do zdarzenia. To jest
marzenie nie jednej jednostki OSP i wielu strażaków ochotników. „Kto się nie rozwija, ten sie zwija” - kiedyś usłyszałem
to na spotkaniu glazurników i niewątpliwie jest to prawda.
Ale nie tylko strażacy chcieliby mieć nowoczesny sprzęt czy
nowy wóz strażacki. Iść z duchem czasu, być przykładem
i swoją postawą godnie reprezentować mundur strażacki
– to jest to co powinno przyświecać każdemu strażakowi.
To i wiele innych problemów jest omawianych i dyskutowanych na posiedzeniach Zarządu Gminnego. Bo kto jak nie
Zarząd Gminny powinien być tym motorem który doradza,
pomaga i wspiera. I tak też było. W dniu 20 grudnia 2011
zebrał się Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP Dynowie
aby podsumować rok 2011 i działalność jednostek z terenu
naszej Gminy. Gościem honorowym był Pan Wójt Adam
Chrobak. Obecni na tym spotkaniu byli również przewod-

niczący Rady Gminy T. Paździorny oraz A. Stochmal- radny
Powiatu Rzeszowskiego. Na koniec spotkania strażacy
podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne.
Nie obyło się również bez wspólnego kolędowania.
Wiceprezes ZOG ZOSP RP Jacek Stochmal

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Miasta i Gminy Dynów
Małgorzata Kochman Prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych Miasta i Gminy Dynów w miesiącu grudniu 2011r realizowała projekt pod nazwą Witaj
Mikołaju na Pogórzu Dynowskim.
Zorganizowanie projektu było możliwe dzięki otrzymanej dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
z Rzeszowa w ramach środków celowych Województwa
Podkarpackiego.
Stowarzyszenie otrzymało środki na realizacje trzech
etapów:
Pierwszy etap w dniu 02-12-2011r wyjazd 50 osobowej grupy uczestników niepełnosprawnych do Łańcuta
– zwiedzanie zamku, wspólny obiad i wejście na krytą
pływalnie.
Drugi etap - Witaj Mikołaju na Pogórzu Dynowskim
120 uczestników dzieci i młodzież niepełnosprawna z Miasta
Dynów, Gminy Dynów, Gminy Dubiecko i Gminy Nozdrzec.
Gościliśmy Panią Annę Kowalska – Marszałek Województwa

Podkarpackiego,
Władze samorządowe:
Burmistrz Miasta Dynów Pan Zygmunt Frańczak, Sekretarz Miasta Dynów Pani Zofia Pantoł, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Henryka Papiernik.
Dyrektor Zespołu Szkół Pan Tadeusz Święz.
Zaproszeni byli Wójtowie poszczególnych gmin, ale gościli Pracownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.
Trzeci etap to wyjazd do Strzyżowa w dniu 10-12-2011r
50 osobowa grupa uczestników niepełnosprawnych – wejście
na kryta pływalnie 2 godziny oraz wspólny obiad.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta i Gminy Dynów podpisało współpracę z Bieszczadzkim
Forum Europejskim z Leska, gdzie 20 uczestników z Dynowa
i okolic brało udział w projekcie Sprawny – Niepełnosprawny
w Ośrodku wypoczynkowym WINCENTÓWKA w Czarnej
Dolnej. Uczestnicy mieli dla siebie cały ośrodek i brali
udział zarówno w szkoleniach grupowych jak i doradztwie,
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konsultacjach indywidualnych oraz wieczornych spotkaniach
integracyjnych. Uczestnicy projektu składają podziękowanie
Bieszczadzkiemu Forum Europejskiemu za miła atmosferę
i gościnność osób z powiatu rzeszowskiego mieszkańców
miasta Dynowa i okolic.
Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Kochman dziękuje
Związkowi Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego za udział 28 uczestników
z Dynowa w Powiatowym Mikołaju, które odbyło się w dniu
12-12-2011r w Rzeszowie w hali Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości , oraz za udział 6 osób z terenu miasta Dynów
w dniach 12-15 grudzień 2011r w turnusie integracyjnym
w Rymanowie Zdroju.
Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowanie
władzom samorządowym oraz wolontariuszom za pomoc
w realizacji projektu.

XV DYNOWSKI MŁODZIEŻOWY
KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK
Protokół:
Jury w składzie:
Aneta Pepaś (Przewodnicząca Komisji);
Andrzej Kędzierski;
Zuzanna Nosal;
Daniel Maziarz
po wysłuchaniu 25 prezentacji (9 zespołów i 16-tu solistów)
postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

22 stycznia 2012 r.

I. W KATEGORII:

GIMNAZJUM
– ZESPOŁY WOKALNO-INSTRUMENTALNE:

1. miejsce (złota bombka i nagroda pieniężna w wysokości
250 zł) dla:
Zespołu instrumentalno-wokalnego Zespołu Szkół nr 1
w Dynowie. Opiekun: Tomasz Tereszak
2. miejsce (srebrna bombka i nagroda pieniężna w wysokości 150 zł) dla:
Zespołu instrumentalno-wokalnego „Interwał” Zespołu Szkół
nr 5 w Dylągowej. Opiekun: Arkadiusz Banaś
3. miejsce (brązowa bombka i nagroda pieniężna w wysokości 100 zł ) dla:
Zespołu instrumentalno-wokalnego Gimnazjum Publicznego
im. Anny Jenke w Błażowej. Opiekun: Andrzej Szul
Wyróżnienia:
I. Zespół instrumentalno-wokalny Zespołu Szkół Nr 1
w Bachórzu

Jury przy rozdaniu nagród

II. Zespołu wokalnego „Bieszczadzkie Anioły” ZSZ Nr 1
w Ustrzykach Dolnych
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II. W KATEGORII:
GIMNAZJUM – SOLIŚCI:
1. miejsce (złota bombka i nagroda pieniężna w wysokości
150 zł ) dla:
Samueli Łach z Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie.
Opiekun: Krzysztof Łobodziński
2. miejsce (srebrna bombka i nagroda pieniężna w wysokości 100 zł) dla:
Karoliny Szpak z ZSZ nr 4 w Pawłokomie. Opiekun: Tomasz
Tereszak
3. miejsce (brązowa bombka i nagroda pieniężna w wysokości 50 zł ) dla:
Barbary Mac z ZSZ w Wesołej. Opiekun Monika Sobkowicz
Wyróżnienie:
Dominiki Czekaj
III. W KATEGORII:
SZKOŁY ŚREDNIE
– ZESPOŁY WOKALNO-INSTRUMENTALNE:
1 miejsce (złota bombka i nagroda pieniężna w wysokości
250 zł ) dla:
Zespołu instrumentalno-wokalnego I Liceum Ogólnokształcącego Kazimierza Wielkiego w Brzozowie. Opiekun:
Krzysztof Łobodziński
2 miejsce (srebrna bombka i nagroda pieniężna w wysokości 150 zł) dla:
Zespołu instrumentalno-wokalnego Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie. Opiekun:
Andrzej Szul
3 miejsce (brązowa bombka i nagroda pieniężna w wysokości 100 zł ) dla:
Zespołu instrumentalno-wokalnego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej Zespołu Szkół w Błażowej.
Opiekun: Paulina Wziątka
IV. W KATEGORII:
SZKOŁY ŚREDNIE – SOLIŚCI:
1 miejsce (złota bombka i nagroda pieniężna w wysokości
150 zł) dla:
Marioli Leń z Brzozowskiego Domu Kultury. Opiekun:
Tadeusz Podulka
2 miejsce (srebrna bombka i nagroda pieniężna w wysokości 100 zł) dla:
Karoliny Gacek z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie. Opiekun: Krzysztof Łobodziński
3 miejsce (brązowa bombka i nagroda pieniężna w wysokości 50 zł ) dla:
Wioletty Potocznej z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Dynowie. Opiekun: Andrzej Szul
Wyróżnienia:
Karoliny Niewiadomskiej, Michała Bajdy, Natalii Twardy
Uzasadnienie:
Głównym kryterium oceny Komisji Artystycznej
były:

Złota, Srebrna i Brązowa Bąbka
• dotyczy kategorii – zespoły (gimnazjum, szkoły
średnie)
- możliwości wokalne i instrumentalne zespołów młodzieżowych;
- jakość aranżacji, indywidualizacja wokalna i instrumentalna;
- właściwa interpretacja kolęd, emisja głosu, dynamika
przekazu, jak również świadome łączenie instrumentów,
ich współbrzmienie, barwa skorelowane z wybranymi
do zaprezentowania utworami;
- barwa głosu wokalisty i przemyślany dobór utworów do
wykonania;
- ogólny wyraz artystyczny – „pomysł” wykonawców na
swój występ, elementy teatralizacji, umiejętność znalezienia się na scenie, skupienie uwagi na wygląd sceniczny, ujednolicony strój na scenie, również korespondujący
z treścią prezentowanych utworów.
Te warunki zostały spełnione przez nagrodzone
zespoły w kategorii gimnazjum oraz szkoły średnie.
Głównym kryterium oceny Komisji Artystycznej
były:
• dotyczy kategorii – soliści (gimnazjum, szkoły
średnie)
możliwości wokalne wykonawców (gimnazjum i szkoły
średnie);
- jakość aranżacji, indywidualizacja wokalna;
- właściwa interpretacja utworu, barwa głosu wokalisty
i przemyślany dobór utworów do wykonania;
- „przeżycie” utworu, wyrażanie uczuć za pomocą głosu,
zwrócenie na siebie uwagi, dynamika przekazu, zainteresowanie, zaciekawienie słuchaczy, „mowa ciała”;
- poprawność artykulacyjna, emisja głosu, zmiana dynamiki, barwy, przechodzenie z jednego rejestru do
drugiego;
- ogólny wyraz artystyczny – „pomysł na swój występ na
scenie”, elementy teatralizacji.
Te warunki zostały spełnione przez nagrodzonych solistów w kategorii gimnazjum oraz szkoły
średnie.
Jury przyznało również nagrodę specjalną w wysokości
300 zł dla Kapeli Ludowej „Młoda Harta” zespołu szkół Nr
2 w Harcie za całokształt długoletniej działalności artystycznej. Kapela Ludowa zaprezentowała się publiczności
poza konkursem.
Główne nagrody – bombki wykonał jak zawsze wyjątkowo P. Grzegorz Hardulak.
Dziękujemy.
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Dziękujemy także współorganizatorom i sponsorom.
Sponsorzy XV Dynowskiego Młodzieżowego Konkursu Kolęd i Pastorałek
• Wicemarszałek Województwa
Podkarpackiego Pani Anna Kowalska
• Wójt Gminy Dynów Pan Adam
Chrobak
• Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
• Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego
• Bank Spółdzielczy w Dynowie
• Państwo Ewa i Eugeniusz Kośmidrowie
• Pan Krzysztof Siry
• Firma „Kobi”
• Państwo Danuta i Józef Kijowscy
• Pan Aleksander Stochmal
• Pizzeria "Torino"
• Zajazd "Rozdroże"
• Restauracja "La Loco"
• Restauracja "Aleksandria"
• Zajazd "Semafor"
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Gośćmi XV Konkursu była Grupa Artystyczna „Antrakt” Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, która przedstawiła widowisko jasełkowe „Na skrzydłach
wiatru przyszedł Bóg”. Wzruszające i radosne jasełka, to kolejny przykład wybitnej artystycznej pracy z młodzieżą Państwa Anny i Jarosława Molów.
Całość tego długiego spotkania zwieńczył koncert kolęd – tych najpiękniejszych polskich pieśni w równie pięknym wykonaniu drugiego gościa Konkursu
-zespołu nstrumentalno-wokalnego Pana Tadeusza Podulki i artystów Brzozowskiego Domu Kultury.

Nagroda Secjalna dla Kapeli Ludowej Młoda Harta

Koncert zespołu instrumentalno-wokalnego Brzozowskiego Domu Kultury

Spektakl grupy artystycznej ANTRAKT

W Jubileuszowym XV Dynowskim Młodzieżowym
Konkursie Kolęd i Pastorałek uczestniczyli:
GIMNAZJA
kategoria ZESPOŁY

„Przybieżeli do Betlejem”
„Gdy się rodziłeś Panie…”
- opiekun artystyczny - Arkadiusz
Banaś

1. Zespół wokalno-instrumentalny
Gimnazjum Publicznego im. Anny
Jenke w Błażowej:
„Hola, hola ze dwora”
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”
- opiekun artystyczny - Andrzej Szul

3. Zespół wokalno-instrumentalny
Zespołu Szkół w Dynowie:
„Gdy śliczna Panna”
„Hej, w dzień narodzenia”
- opiekun artystyczny - Tomasz Tereszak

2. Zespół wokalno – instrumentalny
Zespołu Szkół Nr 1 w Bachórzu:

4. Zespół wokalny „Bieszczadzkie
Anioły” Zespołu Szkół Publicznych

Nr 1 w Ustrzykach Dolnych:
„Przybieżeli do Betlejem”
„Maleńka miłość”
- opiekun artystyczny - Janina Malicka
5. Zespół instrumentalno-wokalny „Interwał” Zespołu Szkół Nr 5
w Dylągowej:
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”
„Do szopy, do szopy”
- opiekun artystyczny - Arkadiusz
Banaś
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GIMNAZJA
kategoria - SOLIŚCI
1. Kinga Rząsa
Gimnazjum Publiczne im. Anny
Jenke w Błażowej
„Złota Jerozolima i biedne Betlejem”
„Dzisiaj w Betlejem”
- opiekun artystyczny - Andrzej Szul
2. Kinga Sudoł
Zespół Szkół Publicznych Nr 1
w Ustrzykach Dolnych
„Z narodzenia Pana”
„Bóg się narodził”
- opiekun artystyczny - Janina Malicka
3. Karolina Szpak
Zespół Szkół Nr 4 w Pawłokomie
„Gdy się Chrystus rodzi”
„Kto wie…”
- opiekun artystyczny - Tomasz Tereszak
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sołej
„Całą noc padał śnieg”
„Kolęda dla Nieobecnych”
- opiekun artystyczne – Monika Sobkowicz
10. Barbara Mac
„Cicha noc”
„Uciekali”
- opiekun artystyczny – Monika Sobkowicz

SZKOŁY ŚREDNIE
kategoria - ZESPOŁY
1. Zespół instrumentalno – wokalny Liceum Ogólnokształcącego im.
Św. Jadwigi Królowej z Zespołu
Szkół w Błażowej
„Czas wigilii”
„Gore gwiazda”
- opiekun artystyczny - Paulina Wziątka

4. Elżbieta Żarów
Zespół Szkól Publicznych Nr 1
w Ustrzykach Dolnych
„Kolęda dla nieobecnych”
„Bosy pastuszek”
- opiekun artystyczny - Janina Malicka

2. Zespół instrumentalno - wokalny
I Liceum Ogólnokształcącego im.
Kazimierza Wielkiego w Brzozowie
„Przybieżeli do Betlejem”
„Away in a manger”
- opiekun artystyczny - Krzysztof Łobodziński

5. Samuela Łach
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
„Gdybym wiedziała”
„W żłobie leży”
- opiekun artystyczny - Krzysztof Łobodziński

3. Duet Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie
Natalia Twardy i Samuela Łach
„Złota Jerozolima i biedne Betlejem”
„Gdy się Chrystus rodzi”
opiekun artystyczny – Krzysztof Łobodziński

6. Natalia Granat
Zespół Szkół Publicznych Nr 1
w Ustrzykach Dolnych
„Jakaż to gwiazda”
„Dzień jeden w roku”
- opiekun artystyczny - Janina Malicka

4. Zespół instrumentalno - wokalny Liceum Ogólnokształcącego
w Dynowie
„W Betlejem”
„Przybieżeli do Betlejem”
- opiekun artystyczny - Andrzej Szul

7. Natalia Twardy
Zespół Szkół Nr 3 w Łubnie
„Maleńka przyszła miłość”
„Z narodzenia Pana”
- opiekun artystyczny - Tomasz Tereszak
8. Dominika Czekaj
Gimnazjum Publiczne im. Anny
Jenke w Błażowej
„Gdy się Chrystus rodzi”
„Grudniowe noce”
- opiekun artystyczny - Andrzej Szul
9. Kinga Kita- Gimnazjum w We-

SZKOŁY ŚREDNIE
kategoria - SOLIŚCI
1. Kamila Niewiadomska
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie
„Dnia jednego o północy”
„Okno w chmurach”
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- opiekun artystyczny – Krzysztof
Łobodziński
2. Karolina Gacek
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie
„Jezus malusieńki”
„Ciemno tej nocy”
- opiekun artystyczny – Krzysztof Łobodziński
3. Wioletta Potoczna
Liceum Ogólnokształcące im. KEN
w Dynowie
„Gdy śliczna Panna”
„Pada śnieg”
- opiekun artystyczny - Andrzej Szul
4. Natalia Twardy
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
„Cicha noc”
„Białe Boże Narodzenie”
- opiekun artystyczny - Krzysztof
Łobodziński
5. Michał Bajda (Mateusz Paździory
– akompaniament)
Zespół Szkół Zawodowych im.
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
„Pastorałka braterska”
„Gdy się Chrystus rodzi”
- opiekun artystyczny - Anna Mol
6. Sylwia Cichy
Zespół Szkół Zawodowych im.
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
„Kolęda dla nieobecnych”
„Jakaś światłość nad Betlejem”
- opiekun artystyczny - Kinga Oleksa–Skubisz
7. Kamila Pantoł (akompaniament Magdalena Pantoł)
Zespół Szkół Zawodowych im.
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
„Po górach, po chmurach”
„Wesoła nowina”
- opiekun artystyczny - Anna Mol
8. Mariola Leń
Brzozowski Dom Kultury
„Ej, maluśki…”
„Północ już była”
- opiekun artystyczny – Tadeusz Podulka
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Wigilia Szkolna w Pawłokomie
Tradycją Zespołu Szkół nr 4 w Pawłokomie są organizowanie co roku spotkania wigilijne. W tym roku szkolnym
odbyło się ono 21 grudnia. Zaproszenie
na uroczystość przyjęli: Wójt Gminy
Pan Adam Chrobak, Radny Powiatu
Pan Aleksander Stochmal, Radny
Gminy Pan Tadeusz Pudysz, sołtys
z Pawłokomy Pan Tadeusz Potoczny,
komendant OSP w Pawłokomie Pan
Jan Sieńko oraz miejscowy zespół
„Pogórzanki”. Spotkanie rozpoczęło się
przedstawieniem jasełkowym. Szkolni
aktorzy przygotowani przez p. Agnieszkę Myćkę, jak co roku, starali
się przekazać nam te najważniejszą dla ludzkości prawdę,
że Zbawiciel nie narodził się
w luksusie w bogactwie, tylko
w ubogiej stajni, aby przekazać,
że wie, co znaczy nędza, bieda
i cierpienie każdego dnia i jednocześnie uczy, jak żyć. Pokazuje, że trzeba być, a nie mieć, że
trzeba dawać, a nie tylko brać,
że można po mimo bólu, smutku
i cierpienia żyć radośnie, ufnie
i kochająco.

Następnie, tak jak każe obyczaj,
podzieliliśmy się opłatkiem, odczytano
fragment Pisma św., modlitwa oraz
kosztowanie przygotowanych przez
rodziców potraw przy stołach przykrytych białym obrusem. Kolędowanie,
wspólne rozmowy. Prawdziwie świąteczny nastrój.
Korytarz szkolny, dzięki wcześniejszej, wytężonej pracy uczniów,
Samorządu Szkolnego i Pani Teresy
Siekaniec zamienił się w cudowny
salon, w którym główną atrakcją były
przepiękne ozdoby świąteczne. Do

tego siano pod obrusem, blask świec.
Wszystko to wytworzyło niesamowitą,
niecodzienną, atmosferę.
Na taki świąteczny moment warto czekać. Taka chwila jest bardzo
potrzebna każdemu człowiekowi,
zwłaszcza w dzisiejszym świecie ciągłej
pogoni za czymś i brakiem czasu dla
najbliższych. To taka chwila, która
jednoczy, zażegnuje spory, wzbudza
pozytywne uczucia.
Dlatego tradycje świąteczne należy
pielęgnować i kultywować.
Grażyna Opałka

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W ŁUBNIE
Świąteczne ozdoby uzupełniają wymowę
świąt. Ich najbardziej oczywistym zadaniem
jest podkreślenie wyjątkowości tych dni.
I chociaż niektórzy krzywo patrzą na świąteczne dekoracje – uważają je za obcą, przenikającą do naszej kultury modę, to ja uważam,
że pomagają w budowaniu świątecznego
nastroju, cieszą oczy, umilają świąteczny czas.
Dlatego po raz kolejny 12.12.2011 r. zorganizowałam w naszej szkole kiermasz świątecznych
ozdób. Piękne kartki, bombki, stroiki wykonane

własnoręcznie przez naszych uczniów cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród
społeczności szkolnej i pozaszkolnej. Serdeczne podziękowania kieruję do Pani
Małgorzaty Tarnawskiej i Pani Krystyny
Węgrzyn za pomoc w przygotowaniu
kiermaszu. Zebrane pieniążki zostaną
przeznaczone na doposażenie świetlicy
szkolnej.
Diana Potoczna
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Uroczyście, świątecznie i wesoło
w Przedszkolu Miejskim w Dynowie !
Zaczęło się od spotkania ze Św. Mikołajem ! Ale był
hojny! Prezenty otrzymały dzieci z wszystkich grup przedszkolnych.

Ach co to był za bal! W styczniu w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Dynowie bawiły się
wszystkie przedszkolaki i dzieci nie uczęszczające do przedszkola ( zgłoszone wcześniej przez rodziców). Przed balem
atmosfera przygotowań chyba przewyższyła „studniówkowe”
przygotowania. Wszyscy wyglądali elegancko, a wśród niektórych dzieci zobaczyć można było królewny, rycerzy oraz
inne bajkowe postacie, które zapraszały do zabawy. Podczas
balu towarzyszył przedszkolakom zespół muzyczny, który
organizował konkursy i zabawy. Po „ tańcach, hulankach
i swawolach ” dzieci zaproszone zostały na smaczny poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców. Ale największą
atrakcją cieszyły się prezenty, w których znalazły się słodycze
i zabawki. Radości nie było końca.

Wigilia to wielkie święto w przedszkolu. Pięknie udekorowane sale, błyszczące choinki i białe obrusy na stołach. Dzieci
wraz ze swymi wychowawczyniami zasiadły do uroczystego
posiłku. Były tradycyjne potrawy wigilijne, które dzieci
zjadły ze smakiem. Po nim odbyły się jasełka, na których
każda grupa wiekowa starannie przedstawiła swój program
artystyczny. Dzieci przeżywały występy, łatwo poddając się
uroczystemu nastojowi świątecznemu. Na zakończenie odbyło
się wspólne kolędowanie wraz z zaproszonymi gośćmi.

Rada Rodziców z wydatną pomocą Dyrekcji, Grona
Pedagogicznego i pracowników przedszkola zorganizowała
imprezę na miarę całego środowiska: „Dzień Babci i Dziadka”. Uroczystość swoją obecnością uświetnili Marszałek
Województwa Podkarpackiego p. Anna Kowalska, Burmistrz Miasta Dynowa, Przewodniczący Rady Miasta oraz Dyrektorzy
Zespołu Szkół nr 1 w Dynowie. Od godzin popołudniowych trwały popisy przedszkolaków- istny koncert życzeń dla zaproszonych Babć i Dziadków. W programie artystycznym każdej grupy były: piosenki, wiersze i tańce. Szkoda, że ekip filmowych
nie było! Jak dostojnie kroczyły w polonezie dzieci z grupy „Motylki”. A krakowiak dzieci z grupy „ Jeżyków ” porywał serca
i nogi – nie tylko Mam, ale i Babcie. One też kiedyś tańczyły krakowiaka. Co innego tańce węgierskie grupy „Żuczki”. Dwa
tańce współczesne „Waka waka” i „Americano” grupy „Biedronki” pokazały najnowsze trendy w sztuce współczesnej. Było
co podziwiać! Wzruszenie malowało się na twarzach wszystkich Babć i Dziadków, bo Wnuczęta to obiekty ich najczulszych
uczuć, dumy i troski. Zabawa taneczna dla Dziadków trwała niemalże do białego rana.
Wspomnienia dobrze i trzeba mieć - w każdy wieku i przedszkolnym i troszkę… późniejszym.
Maria Hrynkiewicz, Marta Dżuła, zdjęcia Elżbieta Lis
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Czar małej ojczyzny
Pośród dróg dorosłych
Wśród ruchliwych jezdni
Jest piękna, bezpieczna
Lat dziecinnych dróżka…
Przy niej twoje drzewa,
Wzdłuż niej twoja rzeczka,
Własny krwiobieg wspomnień
Z wioski i miasteczka.
W nim pierwsze zwycięstwa!
I w nim pierwsze blizny…
Smak Twych lat dziecinnych,
Czar MAŁEJ OJCZYZNY.
Pod tym hasłem chcemy zamieszczać biogramy ludzi którzy ukochali
region z którego się wywodzą. Jeżeli
chodzi o Dynów, to nasz miesięcznik
w tej mierze zrobił już sporo, między
innymi dzięki publikacjom pana Mieczysława Krasnopolskiego oraz dzięki
stałemu, do dziś się ukazującemu,
cyklowi „Zwyczajni-Niezwyczajni”
W nowym cyklu chcemy przedstawiać s sylwetki ludzi, którzy nie tylko
nie odcięli się od korzeni, ale poprzez
swoją działalność spopularyzowali
miejscowość, z której się wywodzą.
Zaczynamy od urodzonego w Łubnie Pana Adama Rząsy, który o lu-

ADAM RZĄSA - urodził się 27.09.1925
roku w Łubnie, syn Michała i Apolonii z domu
Kiełbasa. Do trzyklasowej Publicznej Szkoły
Powszechnej uczęszczał w Łubnie, w Dynowie
ukończył Publiczną Szkołę Powszechną trzeciego stopnia i Gimnazjum dla Dorosłych, a Liceum w Żarach k/Żagania. Następnie ukończył
Uniwersytet Wrocławski. Pracował także w:
Chmielniku, Sarzynie, ZW ZMP w Rzeszowie,
Szkole Podstawowej Nr 1 w Stalowej Woli, Liceum Pedagogicznym w Brzegu n/Odrą, Liceum
dla Wychowawczyń Przedszkoli w Prudniku,
Redakcji „Głosu Nauczycielskiego”, Szkole
Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym
w Jeleniej Górze - jako dyrektor. Był także wykładowcą przedmiotów pedagogicznych w Studium Nauczycielskim w Przemyślu, starszym
wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Rzeszowie i kierownikiem Zakładu Praktyk Pedagogicznych. Obecnie przebywa na
emeryturze, a mieszka razem z żona Stefanią
w Rzeszowie.

dziach i wydarzeniach związanych ze
swoją miejscowością napisał naprawdę
sporo.
Obdarzył on Łubno miłością szczególną . Pisze o tym pięknie Pan Profesor dr habilitowany Józef Półćwiartek
we wstępie do publikacji „Silva Rerum”
Adama Rząsy, która ukazała się
w 1998 roku: „Wieś ta ukształtowała
go, ‘wykołysała…. On ją umiłował. On
nadał jej rumieńców, niezwykłej urody

„Być dobrym jak chleb”
„Być dobrym jak chleb” tymi
słowami Adam Chmielowski zamienił
życie artysty – malarza na powołanie
zakonne Brata Alberta. Bezgranicznie
oddany ciałem i duszą dla każdego
człowieka, zwłaszcza tego w potrzebie, dla którego trzeba być pożywnym
i krzepiącym jak chleb codzienny w bezgranicznej czynnej miłości.
W minionym roku Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta obchodziło
piękny jubileusz XXX - lecia swojej
działalności. Powołane i zarejestrowane zostało 2 listopada 1981 roku we
Wrocławiu pod nazwą Towarzystwo
Pomocy im. Adama Chmielowskiego,
a od 1989 roku im. Brata Alberta.
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata
Alberta to (w osobistym przekonaniu
ks. Jana Śledzianowskiego) cud, który
się w Polsce wydarzył i jest dla tych
wszystkich, którzy chcą go zobaczyć
bardzo konkretny – widoczny choćby
w postaci 63 kół terenowych w całej
Polsce, które prowadzą 43 schroniska
dla bezdomnych, 7 mieszkań readaptacyjnych męskich, 10 noclegowni dla

mężczyzn, 8 domów dla bezdomnych
kobiet z dziećmi, 3 mieszkania readaptacyjne dla kobiet i matek z dziećmi, 8
domów dla osób starszych i chorych, 1
dom dziecka . Ponadto Towarzystwo
prowadzi kuchnie, jadłodajnie, punkty
wydawania odzieży, łaźnie dla ubogich,
świetlice, kluby integracyjne, spółdzielnie socjalne i wiele innych form pomocy
społecznej.
Jubileusz XXX – lecia Towarzystwa
integralnie łączy się z naszym Dynowskim Środowiskiem. Z Opaczności Bożej
w tym samym czasie kiedy następuje
rejestracja Towarzystwa we Wrocławiu w Dynowie z inicjatywy ks. Józefa
Ożoga i Między Zakładowej Komisji
Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”
zostaje powołany Społeczny Komitet
Budowy Domu Pogodnej Starości. Solidarne zaangażowanie się ludzi dobrej
woli poprzez wsparcie finansowe i nie
tylko, pozwoliło osiągnąć cel jakim
był wybudowany budynek w stanie
surowym.
Początek lat 90 – tych to okres
zmian społeczno politycznych w Polsce.

i popularności”
Zasługi te docenił rzeszowski miesięcznik „Nasz Dom”, który w 85 rocznicę urodzin we wrześniowym numerze
zamieścił artykuł pt. „Budzi podziw
i szacunek”.
Szacunek i uznanie wyraża także
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa,
życząc Panu Adamowi Rząsie dużo
zdrowia i wytrwałości w działaniach na
rzecz promocji naszego regionu!
Upadek zakładów pracy , utrata pracy
spowodowały zastój w wykańczaniu
budynku. Jednak Opaczność Boża pozwala nawiązać kontakt z działającym
już Towarzystwem Brata Alberta we
Wrocławiu, które po utworzeniu Koła
w Dynowie zobowiązuje się wspomagać finansowo w dokończeniu budowy
i wyposażeniu Domu Pogodnej Starości,
który w maju 1992 roku zostaje oddany do użytku przyjmując pierwszych
podopiecznych. W Domu Pogodnej
Starości jest 75 miejsc w pokojach 1 i 2
osobowych dla osób w podeszłym wieku
i somatycznie chorych. Zapewniamy
całodobową opiekę pielęgnacyjną, zapewniamy na miejscu opiekę lekarską,
rehabilitacyjną, opiekuńczo-terapeutyczną oraz psychologiczną. Opiekę
duszpasterską sprawuje ks. Stanisław
Pieńczak. W kaplicy Domu codziennie
odprawiana jest Msza Święta. Koło
Dynowskie realizuje program dotyczący
bezdomności, zapewniając przez cały
rok 4 miejsca osobom bezdomnym,
a w okresie zimowym dodatkowo
7 miejsc noclegowych. Wypożyczmy
mieszkańcom Dynowa i okolicznych
miejscowości sprzęt rehabilitacyjny
(kule, laski, chodziki, wózki inwalidzkie
i łóżka rehabilitacyjne). Wspomagamy
biednych, chorych i potrzebujących.
Współpracując ze szkołami organi-
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zujemy w Dniu Wszystkich Świętych
kwesty na cmentarzu, zebrane pieniądze przeznaczamy na pomoc uczniom
i rodzino ubogim. W okresie jesiennym
zbieramy płody rolne od rolników
sąsiednich wiosek. Współpracujemy
z Miejskim i Gminnymi Ośrodkami
Pomocy Społecznej.
Zarząd Koła i członkowie Towarzystwa otwarci są na współpracę
i integrację z innymi organizacjami
działającymi na terenie Dynowa. Najlepszym przykładem jest zorganizowane spotkanie opłatkowe organizacji
katolickich, w którym uczestniczył
ks. Proboszcz Stanisław Janusz, oraz
przedstawiciele władz wojewódzkich
i miejskich, Dyrektorzy Szkół oraz
osoby sympatyzujące z Towarzystwem
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Pomocy im. św. Brata Alberta.
Z okazji XX – lecia Dynowskiego
Koła i XXX – lecia działalności Towarzystwa Pomocy na wniosek Zarządu
Koła w Dynowie wiele osób zostało
uhonorowanych:
• Godność „Honorowy Członek Towarzystwa” – 1 osoba,
• Godność Zasłużony dla Towarzystwa – otrzymało 10 osób,
• Statuetkę Jubileuszową:
1. Starostwo Powiatowe
2. Zespół Szkół w Dynowie
3. Liceum Ogólnokształcące
w Dynowie
4. Zespół Szkół Zawodowych
w Dynowie.
• Okolicznościowe medale - otrzymało 12 osób,

•

Listy dziękczynne – otrzymało 7
osób.
W atmosferze radości i pojednania
składano sobie życzenia, a wspólne
kolędowanie i wzajemna życzliwość
pozostaną długo w pamięci uczestników spotkania. Kończąc gorąco dziękuję wszystkim, którzy kierując się
Chrystusową miłością bądź z potrzeby
serca pomagają nam w kontynuowaniu
tego dzieła, które zapoczątkował św.
Brata Albert. Dzięki Wam możemy
utrzymywać Dom Pogodnej Starości,
nieść pomoc biednym i potrzebującym,
spełniać się w swoim powołaniu. Za
wszystko dobro Bóg zapłać!
Prezes Towarzystwa Pomocy im.
św. Brata Alberta Koła w Dynowie
Aleksander Gerula
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30. rocznica wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce

Źle się w Polsce dzieje,
bardzo źle się dzieje,
Ilekroć polska biel
się smuci, szarzeje
A polska czerwień
boleśnie czerwienieje…
Tak właśnie się stało 13 grudnia
1981 roku, 30 lat temu, kiedy to
nieprawnie dekretem Rady Państwa
wprowadzony został na terenie
całego kraju stan wojenny,
a władzę przejęła Rada Ocalenia
Narodowego.
Na ulicach czołgi, godzina
milicyjna, przepustki, patrole
wojska i ZOMO, tysiące internowanych działaczy „Solidarności”
- to czarny pejzaż tamtych dni;
i - niestety - śmierć ponad stu
osób, w tym dziewięciu górników
z kopalni „Wujek” – to tragiczny
bilans stanu wojennego…
Polski marsz ku wolności

został przerwany… Został przerwany,
ale na szczęście nie zatrzymany! Najlepszym dowodem jest to, że w naszym
wolnym kraju odbyły się uroczystości
okolicznościowe, zarówno te rządowe,
jak i te firmowane przez opozycję, a telewizja wyemitowała koncert „Kolędanocka 30 lat później” Ernesta Brylla.
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
we współpracy z miejską Biblioteką
Publiczną również uczciło tę rocznicę

29

na spotkaniu w dniu 14 grudnia 2011
roku, na którym dokonano otwarcia
wystawy „Kartki i znaczki z drugiego
obiegu” (ze zbiorów Andrzeja Stankiewicza). W atmosferę tamtych dni
wprowadziły obecnych pieśni Jacka
Kaczmarskiego w wykonaniu naszych
dynowskich artystów: Doroty Sówki
i Daniela Maziarza .
Maciej Jurasiński
zdjęcia – Jerzy Kędzierski

30

DYNOWINKA

30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Nr 1-2/196-197

Nr 1-2/196-197

DYNOWINKA

Atak UPA na Dynów
16 listopada 1946 r. III)
(część

W numerze 45 dziennika „Nowiny
Rzeszowskie” z dnia 22-23.02.1958 r.
opublikowany został artykuł pt.
„Obrońcy Dynowa”, który niemal
w całości poniżej prezentuję. Jego treść
w zestawieniu z artykułami zamieszczonymi w „Dynowince” w listopadzie
i grudniu 2011 r. pozostawiam czytelnikom do samodzielnej oceny.
„OBROŃCY DYNOWA"
Był rok 1945. Za Sanem noce
znaczyły się coraz bliższymi łunami
płonących wiosek. Nadbrzeżne wioski
stały się pierwszą linią frontu.
Jednym z mocniejszych i najbardziej nieustępliwych odcinków tej linii
był Dynów. Około 300 mężczyzn wzięło
do ręki automaty i karabiny, czyniąc ze
swego miasteczka trudną do zdobycia
fortecę. Póki trwało lato i jesień ze
strzeżeniem „fortecy” było pól biedy.
Wystarczyło dobrze obstawić wszystkie
brody i mosty na rzece. Wraz z zimą
i zamarznięciem Sanu, obrona stała się
trudniejsza. Taka właśnie zimowa noc
zastała burmistrza Dynowa, a jednocześnie dowódcę patrolu ORMO — na
czujce w nadrzecznych zaroślach. Łowił
wśród ciemności odgłosy przeraźliwych
krzyków i strzelaniny. Nagle usłyszał
czyjeś szybkie kroki. Odbezpieczył
automat i oświetlił zbliżającą się
postać światłem latarki elektrycznej.
Ku niemu biegła blada, obdarta dziewczynka. Zdołała po chwili wykrztusić,
że uciekła, bo na chałupę jej rodziców
napadli banderowcy.
Na dalsze wypytywanie nie było
czasu. Trysnęła ku górze rakieta i nim

zamarł jej blask, burmistrz wraz ze
swym patrolem biegł już na pomoc
napadniętym. Po chwili banderowcy
byli otoczeni i po pierwszej ormowskiej
salwie, zaczęli w bezładzie i popłochu
szukać ratunku w ucieczce, znacząc ją
na białym śniegu rdzawymi śladami
krwi.
Dynów bronił się sam i gonił napastników z całej okolicy. Watażkowie
z UPA zdawali sobie sprawę, że jeżeli
uda im się dobrać do miasta, to tylko
przy pomocy jakiegoś podstępu. Niewiele zresztą brakowało, aby podstęp
się udał.
W październiku 1948 roku na krótko przed zachodem słońca, szedł do
miasta jeden z tych licznych oddziałów
wojska, które coraz częściej zaglądały
w te strony, aby ostatecznie rozprawić
się z wrogiem. Ten oddział był jakiś
dziwny. Z oczu żołnierzy czytało się
niepokój, rozglądali się po sklepach,
grupkami stawali na rogach ulic. Dowódca w stopniu kapitana zatrzymał
się wraz z grupką innych oficerów koło
przystanku PKS.
Wtem padł strzał. Szybko się
można było zorientować, że oznacza
on tylko umówiony sygnał oddziału
rzekomych żołnierzy WP. Do miasta
zaczęły wjeżdżać wozy, a wojacy rzucili
się na rabunek sklepów i mieszkań,
strzelając bez pardonu do wszystkich
stawiających opór.
Komendant ORMO dopiero wówczas zrozumiał podstęp. Szybko zebrał
grupkę swych ludzi i banderowców
powitano ogniem „Diachtiarów” i automatów. Strzały od strony ormowskiej placówki wielokrotniały z każdą

31

chwilą. Po kilkunastominutowej walce
napastnicy zorientowali się, że również
z okolicy cmentarza zaczynają nacierać
na nich patrole ormowskie. Potem jeszcze od starych torów kolejowych. Tu
dowództwo nad grupą ormowców objął
Stanisław Siekaniec. Obok niego szli:
Uleniecki i Tymowicz. Ci dwaj zginęli.
Siekaniec zbierał coraz to nowych ludzi
i szedł na odsiecz miastu.
Strzelanina zbudziła burmistrza
z poobiedniej drzemki. Gdy zerwał się
i z automatem wybiegł na ulicę, banderowcy w mundurach polskich żołnierzy
szturmowali posterunek MO. Nie trzeba było więc pytać kim są. Zapadające
ciemności rozjaśniały łuny płonących
gęsto domów. Burmistrz przykucnął
za wyłomem muru i zaczął mierzyć.
Celował dobrze...
Gdy od jednej serii ormowskiego
automatu padł kapitan UPA — wśród
napastników zaczął się popłoch. Tymczasem ormowców przybywało z każdą
chwilą. W międzyczasie wyszli z osaczonego posterunku milicjanci. Ostatni
bandyci uciekali chyłkiem z miasta,
wlokąc ze sobą rannych, jeszcze przed
zapadnięciem północy. Nie zdążyli zabrać z sobą wiele, ponad to, że nabrali
respektu dla ormowców, bohaterskich
obrońców Dynowa.
Dynów to tylko maleńki wycinek
z okresu walk z bandami. Ziemia rzeszowska jest długa i szeroka. Ma swych
cichych i skromnych, bohaterskich
obrońców. Wielu z nich nie doczekało
zwycięskiego końca walki. Zginęli od
wrażych, bandyckich kul.
(……….)
Właśnie ku ich pamięci w 12 rocznicę powstania organizacji ormowskiej
zostanie odsłonięta w niedzielę, 23 bm.
w Dubiecku, powiat Przemyśl — tablica pamiątkowa.” J.R.
IV część artykułu ukaże się w kolejnym numerze „Dynowinki”.
Andrzej Stankiewicz
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Podróże kształcą
W dniach 3-5 stycznia 2012 r.
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
w Dynowie udali się na wycieczkę do
Berlina w ramach projektu: „Obok.
Polska – Niemcy. 1000 lat historii
w sztuce”. Trzydniowy wyjazd w dużej
mierze umożliwiła Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, która przyznała
dotację na ten cel. Wyjazd obejmował
zwiedzanie Wrocławia (Ostrów Tumski
oraz Rynek), nocleg w Słubicach oraz
kluczowy punkt programu – zwiedzanie
Berlina.
Pełni entuzjazmu, lecz lekko niewyspani wyruszyliśmy około godziny 5.00.
Od samego początku w autobusie panował gwar i słychać było nieustające,
wesołe rozmowy przerywane głośnym
śmiechem. Wszyscy byli podekscytowani, nikt nie okazywał zmęczenia.
Gdy dotarliśmy do Wrocławia, z zainteresowaniem słuchaliśmy opowieści
przewodnika. Nie skupił się jedynie na
standardowych wrocławskich punktach
turystycznych, ale również przedstawił
nam miejsca, mniej znane, lecz z ciekawą dla nas, młodych, historią. Pomimo

chłodu, nikt nie narzekał, wytrwale podążaliśmy za przewodnikiem. Na wrocławskim rynku, wykorzystując czas
wolny, sami odkrywaliśmy zakamarki
Wrocławia. Około godziny 19 zjedliśmy
obiadokolację w restauracji „Teatralna”
przy Starówce. Nastrój panujący w lokalu jeszcze bardziej wzmógł nasz apetyt pobudzony już przez długi spacer.
Po pysznym posiłku udaliśmy się na
nocleg do hotelu „Horda” w Słubicach.
Po całym dniu wrażeń mogliśmy odpocząć. Rankiem cała grupa zjadła pyszne
śniadanie w hotelu i razem z bagażami
wyruszyliśmy w drogę do Berlina. Zwiedzanie stolicy Niemiec rozpoczęliśmy
od obejrzenia jednego z najdłuższych
zachowanych fragmentów Muru Berlińskiego. Wszyscy robiliśmy sobie
zdjęcia pod wizerunkiem Breżniewa
całującego się z Honeckerem. Nasz autobus następnie zatrzymał się przy Pergamońskim Muzeum. Tam mogliśmy
podziwiać pozostałości wspaniałych
budowli i dzieła kultury starożytności. Niektóre wystawy zapierały dech
w piersiach. Byliśmy zafascynowani
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historią każdego z eksponatów i staraliśmy się poświęcić każdej ekspozycji
jak najwięcej czasu. Po zwiedzaniu
muzeum przyszła pora na kluczową
dla każdego uczestnika tego wyjazdu
wizytę na wystawie w Martin-Gropius-Bau o 1000 latach historii i sztuki
polsko-niemieckiej. Wraz z przewodnikiem oglądaliśmy dzieła związane
z narodem polskim i niemieckim
ułożone w kolejności chronologicznej.
Następnie rozpoczęliśmy zwiedzanie
Reichstagu - parlamentu niemieckiego. Byliśmy pod wrażeniem tego
pięknego, monumentalnego budynku.
Wieczorem na chwilę zatrzymaliśmy
się przy Bramie Brandenburskiej, by
móc podziwiać ten symbol dawnego
podziału Europy. W dalszej kolejności
wsiedliśmy do autobusu i ruszyliśmy
w drogę powrotną.
Cała wycieczka była dla nas niezapomnianym przeżyciem. Nikt nie mógł
narzekać na nudę, ponieważ każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Wyjazd
pełen był śmiesznych sytuacji i wrażeń,
które zostaną nam długo w pamięci.
Mamy nadzieję że współpraca z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej
będzie trwała. Czekamy na kolejne tak
wspaniałe i udane wycieczki.
Uczennice LO w Dynowie
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Jasełka Szkolnej Artystyczno-Teatralnej
Grupy ANTRAKT
Jasełka to przedstawienie o Bożym Narodzeniu, wzorowane na średniowiecznych misteriach franciszkańskich. Za
twórcę uważany jest św. Franciszek z Asyżu. Początkowo
bohaterami były nieruchome drewniane lub kamienne figury. Za sprawą zakonów franciszkańskich i bernardyńskich
wprowadzono w ich miejsce marionetki a później ludzi.
Teksty jasełkowe, najczęściej gwarowe, były w większości
anonimowe i zawierały wątki odwołujące się do aktualnych
wydarzeń i postaci z współczesnego życia. Widowiska jasełkowe zbudowane są z kilku lub kilkunastu scen, w których
najczęściej pojawiały się: scena z pasterzami, trzej królowie,
pałac Heroda i najważniejsza część – adoracja w stajence.
Antrakt od początku działalności, czyli od roku 1998
włączył ten rodzaj widowisk do swego repertuaru. Swoistym
wyzwaniem stało się stworzenie nowej koncepcji artystycznej, tak aby przedstawienia nie były do siebie podobne.
W ciągu kilkunastu lat działalności zespołu powstały
widowiska o charakterze ludowej biesiady, występu grupy
kolędniczej, pantomimy, przedstawienia kukiełkowego, czy
teatru aktorskiego. Staramy się łączyć tradycję z nowoczesnymi pomysłami i elementami regionalnymi. Obok scen
poważnych pojawiają się humorystyczne a refleksja miesza
się z dynamizmem. Dbając o muzyczną stronę przedstawień
odwołujemy się do tradycyjnego repertuaru kolędniczego,
pastorałek i parafrazujemy teksty kolędnicze. Ze szczególną uwagą kompletowane są elementy scenograficzne,
rekwizyty i stroje. W ten sposób powstały między innymi
takie widowiska jak: „Wigilia u Macieja Boryny”, „Betlejemska miłość”, „Zaufaj Panu”, „Ojcze, gdzie jesteś? – czyli
w poszukiwaniu światła”, „Jasełka w dworze Trzecieskich
z Dynowa”, „Anioł w miasteczku, czyli obudźmy w sobie
anioła”. Tegoroczne przedstawienie, zatytułowane „Na
skrzydłach wiatru przyszedł Bóg” było nieco ascetyczne pod
względem scenografii i wykorzystywało motyw wiatru, jako
sprawczej siły dobra. Boże Narodzenie to czas, w którym
usuwamy zło i grzechy a towarzyszy temu ruch, przemiana
i powiew dobra. Widowisko było wystawiane dziewięciokrotnie - w szkole, Domu Pogodnej Starości w Dynowie,
Kościele Św. Bartłomieja w Bartkówce, Kościele Św. Jana
Chrzciciela w Łubnie, Domu Strażaka w Dynowie i na scenie Miejskiego Domu Kultury w Błażowej. Zaangażowanie
młodych artystów (Grupa ANTRAKT liczy obecnie 40 osób)
i wszechstronna opieka Dyrekcji ZSzZ w Dynowie, która
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między innymi dofinansowuje zakup
rekwizytów i materiałów oraz pomoc
wielu osób przygotowujących elementy
scenograficzne i stroje sprawiają, że
przedstawienia zyskują uznanie w środowisku a w konkursach jasełkowych
zajmujemy wysokie miejsca. Także
i ostatnio, 27 stycznia 2012 roku, w
XII Powiatowym Międzyszkolnym
Konkursie Widowisk Jasełkowych
w Błażowej nasz występ nagrodzony
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został I miejscem.
W imieniu całego zespołu i opiekunów pragniemy w tym roku szczególnie
podziękować za ogromne zaangażowanie, pomoc, gościnność i serdeczność• Pani Dyrektor Halinie Cygan,
• Wójtowi Gminy Dynów Panu Adamowi Chrobakowi,
• Przewodniczącemu Rady Gminy
Dynów Panu Tadeuszowi Paździornemu,
• Dyrektor MOK w Dynowie Pani

•
•
•
•
•

Anecie Pepaś,
Pani Grażynie Malawskiej,
Księdzu Proboszczowi Józefowi
Czerakowi,
Księdzu Proboszczowi Stanisławowi Borkowskiemu,
Kierownikowi DPS w Dynowie
Panu Adamowi Sochackiemu,
OSP w Bartkówce i Panu Piotrowi
Hadamowi.
Opiekunowie AJ Molowie
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Spotkanie z górnikami
Grudzień jest miesiącem, który
kojarzy nam się nie tylko z Bożym
Narodzeniem, Mikołajem, ale także
z Barbórką- świętem wszystkich górników. Z tej okazji w dniu 05.12.2011 r
w Zespole Szkół Nr 3 w Łubnie gościliśmy przedstawicieli firmy KRUSZGEO
z Rzeszowa- Jana Kądziołkę i Mirosława Mijalnego.
Zaprosiliśmy ich chcąc przybliżyć
dzieciom jak trudna i odpowiedzialna
jest praca górnika. Goście zjawili się
w uroczystych strojach górniczych.
Spotkanie rozpoczęli od przybliżenia
dzieciom postaci ich patronki św.
Barbary. Po krótkim wstępie omówili

co wchodzi w skład górniczego stroju,
a jest to: czarny mundur z pięknymi
guzikami oraz czapka górnicza (czako), na której z przodu widnieje godło
górnicze. Górnicy pokazali dzieciom
jak wygląda siarka, węgiel i inne wydobywane z ziemi kamienie. Następnie
opowiedzieli skąd się wzięły te minerały. Przybliżyli również wiadomości na
temat firmy, w której pracują. Zajmuje
się ona wydobyciem, przetwarzaniem
i sprzedażą kruszywa(piaski, żwiry,
grysy) na różne potrzeby. Szczególnym
zainteresowaniem cieszyły się konkursy, w których uczniowie otrzymywali
nagrody, za udzielenie poprawnej
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odpowiedzi. Poniekąd jednak każde
dziecko było zwycięzcą, gdyż górnicy
wszystkich obdarowali drobnymi upominkami.
Na zakończenie dzieci podziękowały panom za ciekawe i pełne wrażeń
spotkanie, wręczając kwiaty i własnoręcznie wykonane stroiki świąteczne.
Wizyta cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś odwiedzą naszą
szkołę.
Serdecznie dziękuję panom
górnikom za spotkanie i przekazuję w imieniu swoim, nauczycieli i wszystkich uczniów
Zespołu Szkół Nr 3 w Łubnie
górnicze pozdrowienie „Szczęść
Boże”!
Grażyna Wielgos
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OPOWIEŚĆ
Z WARSZTATÓW
FOTOGRAFICZNYCH
Podczas pierwszego spotkania poznaliśmy pana Piotra
Pyrcza, który pokazał nam swoje zdjęcia z Nepalu. Zachęciło to nas do rozwijania swojej pasji.

Listopadowe popołudnie spędziliśmy w plenerze.
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Na kolejnych zajęciach poznawaliśmy tajniki fotografowania twarzy oraz robiliśmy zdjęcia osobom w ruchu.
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Zajęcia zakończyliśmy w galerii u pani Joli Miklasz,
podziwiając Jej piękne prace.

Podczas spaceru robiliśmy zdjęcia przejeżdżających samochodów, eksperymentując z długim czasem naświetlania.

OPOWIEŚĆ Z WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH
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Tuż przed Świętami udaliśmy się z wizytą do pana Bogusława Kędzierskiego, by podziwiać Jego piękne rzeźby.

Udział w warsztatach, publikacja naszych zdjęć i fotoreportażu zmobilizowała
nas do dalszego doskonalenia naszego warsztatu fotograficznego.
Tekst i zdjęcia: Klaudia Potoczna, Samuela Łach, Michał Hyjek

V Dynowska Jesień Teatralna

Sukcesem Programowym, Organizacyjnym i Artystycznym
Projekt ph. V DYNOWSKA JESIEŃ
TEATRALNA opracowany i zgłoszony przez Zarząd Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie
do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie jako główne cele wskazywał;
ożywienie i kontynuowanie tradycji
ruchu teatralnego, zorganizowanie
przeglądu klasycznych teatrów amatorskich z województwa podkarpackiego,
przygotowanie kolejnej premiery przez
Zespół Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” w Dynowie.
Realizacja projektu to sukces programowy, organizacyjny i artystyczny.
SUKCES
W ciągu trzech tygodni listopada
widzowie (dorośli, młodzież i dzieci)
oglądali 5 interesujących spektakli
teatralnych różnorodnych pod względem treści i formy artystycznej. Na
dynowskiej scenie wystąpiły zespoły
z Tarnogrodu, Niska, Lubaczowa –
ten ostatni zaprezentował widowisko
słowno-muzyczne w naszym kościele
parafialnym. W reżyserii i opracowaniu
muzycznym Ks. Józefa. Dudka przywołane zostały wydarzenia z życia Ks. J.
Popiełuszki, które stały się „Drogą do
aureoli”.
Tarnogrodzki Ośrodek Kultury
zaproponował dynowskiej publiczności
komedię „Próba generalna” w reżyserii
Heleny Zając przy której widzowie bawili się doskonale.
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych w Dy-

nowie w dniu 15 listopada mieli okazję
zobaczyć przejmujące przedstawienie
dramatu Jana Kochanowskiego pt.
„Odprawa posłów greckich” w wykonaniu teatru „Kontynuacja” z Niżańskiego
Centrum Kultury „Sokół”. Z drżeniem
serc młodzi widzowie słuchali słów poety, które w dzisiejszej rzeczywistości
zabrzmiały niezwykle aktualnie. Godny
szczególnego wyróżnienia był chór pod
kierownictwem artystycznym Edwarda
Horoszki.
Zawodowy teatr im. W. Siemaszkowej z Rzeszowa przywiózł do Dynowa
spektakl reżyserowany przez Sławomira Gaudyna pt. „Edukacja Rity”.
Jak na poprzednich przedstawieniach,
także na tym, stawił się komplet
widzów. Było na co popatrzeć! Wielu
widzom przypomniały się czasy, kiedy
aktorzy z Rzeszowa, zawsze gorąco
przyjmowani, często występowali na
naszej skromnej scenie. Może uda się
skutecznie nawiązać także -do tej- dobrej tradycji.
Sobotni wieczór 26 listopada należał
do zespołu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie. Premiera
przedstawienia „AWANTURA O BASIĘ” to sukces tej grupy zapaleńców,
którzy wiele swego prywatnego czasu
poświęcili, by pokazać widzom własną
wersję znanej sztuki niezapomnianego
K. Makuszyńskiego, by udowodnić sobie i wielu niedowiarkom, że są jeszcze
w nas całe „pokłady” dobroci i chęci społecznego działania, by wykonać wszystkie założenia projektu, by sięgnąć za rok

po …. Realizację zadania pn. Dynowski
Przegląd Teatrów. Całemu zespołowi –
aktorom; Joasi Kałamuckiej, Jolancie
Kozubal- Głuchowskie, Ryszardowi
Dudzie, Grażynie Malawskiej, Ewie
Rybie, Małgorzacie, Martynie i Mai
Kaczorowskim, Jerzemu Tabiszowi,
Piotrowi Głuszce, Janinie Banat, Monice Mączyńskiej, Markowi Siekańcowi.
Dorocie Sówce,Marii Iwańskiej, Robertowi Dudzie, Markowi Kałamuckiemu,
Bartłomiejowi Wandasowi, Jarosławowi Siremu, scenografom; Annie
i Grzegorzowi Hardulakom, suflerowi;
Marcie Dżule,inspicjentom; J.Siremu i B.Wandasowi, operatorowi
dźwięku i projektantowi plakatu;
Piotrowi Kędzierskiemu, operatorom
oświetlenia; Stanisławowi Karnasowi,
Marcinowi i Łukaszowi Tymczykom
należą się słowa szczerego uznania za
ofiarną, społeczną pracę, której „współczesność” nie chce zauważyć, docenić
a może jej siły po prostu się boi.?
Dokonując podsumowania należy
wspomnieć o imprezach towarzyszących, które znacząco wzbogaciły
program „JESIENI”, a to; o wystawie
plakatu teatralnego, o warsztatach
recytatorskich i konkursie dla młodych
poetów.
Dzięki życzliwości Dyrektora Teatru i. W. Siemaszkowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Dynowie pokazane zostały wypożyczone plakaty
stanowiące zbiory tej zasłużonej placówki. Oglądali je nie tylko uczniowie
w programie zajęć plastycznych, ale
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także bywalcy naszej „Książnicy”.
„Sztuka recytacji” to hasło warsztatów artystycznych prowadzonych przez
aktora Pana Grzegorza Pawłowskiego
z Rzeszowa. Wzięło w nich udział 20
uczniów zainteresowanych sztuką
pięknego mówienia. Aula Liceum
Ogólnokształcącego stała się na kilka
godzin miejscem intensywnych zmagań
z „materią słowa”, a ich uczestnicy
odkryli nowe sensy i możliwości interpretacyjne.
Konkurs literacko-muzyczny ph.
MOJA MAŁA OJCZYZNA - MIEJSCE
DLA CISZY I DLA ŚPIEWU zasługuje
na odrębne omówienie, tym bardziej, że

DYNOWINKA

jego owocem są wcale udane wiersze,
w których uczniowie wyrazili swoje
przywiązanie, miłość do „Małej Ojczyzny”. W finałowym popisie uczestniczyli
wraz ze swoimi opiekunami, którym
organizatorzy są szczególnie wdzięczni
za zainteresowanie tematem. Młodzi
twórcy przyjechali z różnych miejscowości; z Dydni, Krzywczy, Kańczugi,
Sieniawy i oczywiście reprezentanci,
szkół z Dynowa.
Powodzenie dużego przedsięwzięcia, jakim niewątpliwie okazała się
realizacja projektu, uzależnione było
od nakładów finansowych, od pomocy
władz miasta, gminy, różnych instytu-
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cji, a przede wszystkim zaangażowania
wszystkich członów stowarzyszenia
- to oni winni byli wypracować 50%
wartości zadania i z tego zobowiązania
wywiązali się bardzo dobrze.
Wszyscy mają więc prawo do zadowolenia i wdzięczności.
RADOŚĆ, która przemienia się
w DZIĘKUJĘ, jest
Najlepszą WDZIĘCZNOŚCIĄ.
Krystyna Dżuła
– reżyser Zespołu Teatralnego,
prezes T.G.”Sokół” w Dynowie
zdjęcia A. Iwański
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Program Rozwoju Bibliotek
Mieszkańców Dynowa i okolic informujemy, że w czerwcu 2011 r. Miejska
Biblioteka Publiczna w Dynowie przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek. W
ramach tego programu, w dniu 9.11.2011 r., nasza biblioteka otrzymała w darze
zestaw komputerowy, oprogramowanie, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne,
aparat fotograficzny. Łączna wartość sprzętu to: 5400,16 zł.
W bibliotece istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z Inernetu.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DYNOWIE

Wybory Małej Miss Dynowinki
Szanowni Państwo po dwudziestu latach od pierwszych wyborów
redakcja „Dynowinki” zaprasza do zabawy w wybór małej miss.
W każdym wydaniu będziemy zamieszczać fotografię małej kandydatki na miss. Prosimy o nadsyłanie zdjęć na adres:
g.malawska@dynow.pl
JEDEN warunek. WIEK dziewczynki do 7 lat.

Zapraszamy do zabawy.
Razem z Redakcją zaprasza Pani Iwona Tereszczak Mała Miss Dynowinki z 1992 roku.

Ze zbiorów rodziny Tereszczaków
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Żywność z Podkarpacia z pomocą
ARR podbija Europę !
Wyroby mięsne, cukiernicze, a także inne gotowe dania i potrawy to specjalność podkarpackich wytwórców
żywności. Już równo 100 specjałów z Podkarpacia zostało
wpisane na listę polskich produktów regionalnych, których
nazwy i receptury chronione są w całej Unii Europejskiej,
a pozazdrościć nam ich może cały świat.
Mieszkańcy Unii Europejskiej cenią sobie żywność
wysokiej jakości, a samo wytwarzanie, ochrona i promocja
żywności wysokiej jakości odgrywają w państwach Unii
Europejskiej coraz bardziej znaczącą rolę. Jednym z podstawowych sposobów realizacji polityki jakości we Wspólnocie
jest wyróżnianie znakami potwierdzającymi wysoką jakość
wyrobów rolno-spożywczych pochodzących z konkretnych
regionów, jak też charakteryzujących się tradycyjną metodą
wytwarzania.
W całej Polsce, odkąd należymy do Unii Europejskiej
zarejestrowano już 929 takich produktów. Co dziewiąty
z nich jest z Podkarpacia ! Najświeższe dane dotyczące
liczby rodzajów i nazw konkretnych produktów publikuje
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Z danych tych wynika, że wraz z wytwórcami z województwa pomorskiego(126 produktów) i śląskiego(123),
Podkarpackie (100) jest na trzecim miejscu w kraju pod
względem zarejestrowanych produktów najwyższej jakości,
które są chronione w Unii Europejskiej.

Na Podkarpaciu najwięcej, bo aż 31, mamy zarejestrowanych tradycyjnych, produktów mięsnych, 21 wyrobów cukierniczych i gotowych potraw, a także 9 warzyw i owoców,
8 produktów mlecznych, 7 napojów i 3 miody.
Produktem, który jak dotąd jest chroniony na terenie
całej Unii Europejskiej jest podkarpacki miód spadziowy.
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w ostatnich
dniach zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze
Komisji rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę fasola
wrzawska. Jest to kolejny po fasoli „Piekny Jaś”z Doliny
Dunajca/fasoli z Doliny Dunajca, polski produkt zarejestrowany przez komisję Europejską jako Chroniona Nazwa Pochodzenia. Fasola wrzawska jest wytwarzana w powiatach:
tarnobrzeskim i stalowowolskim w naszym województwie.
Z całej Polski takich produktów zarejestrowano jak dotąd
zaledwie 33.

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie od kilku lat realizuje działania związane
z promocją żywności wysokiej jakości, w ostatnich
latach przeprowadził wiele działań związanych z promocją produktów z województwa podkarpackiego, co
w znacznej mierze przyczyniło się do tak wysokiej
ilości podkarpackich produktów wpisanych na listę
polskich produktów regionalnych.

Sekcja Informacji i Promocji
OT ARR Rzeszów
Rzeszów 24.01.2012 r.
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Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

zaprasza
Szanownych czytelników DYNOWINKI do udziału w projektach
przygotowanych przez Zarząd Towarzystwa i realizowanych w 2012 roku

I

„Wzdłuż Sanu – wędrówki z pędzlem, gitarą, aparatem fotograficznym i teatrem”
– projekt realizowany wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dynowie współfinansowany
przez Województwo Podkarpackie.
W ramach projektu organizowane będą m.in.:
• warsztaty plastyczne, fotograficzne i muzyczne
• plenery i wystawy
• konkurs na piosenkę turystyczną ph. „Znad Sanu”
• VI Dynowska Jesień Teatralna

II

„Nasza pasja – naszą pracą” – projekt realizowany wspólnie z Biblioteką Miejską
w Dynowie, współfinansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 20 – 50 lat.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Bibliotece Miejskiej tel. 16 652 26 53.

III

Wykonanie oznakowania trasy rowerowej „Doliną Sanu”. Trasa ta biegnie po terenie
sześciu gmin należących do Związku. Zakres rzeczowy projektu zakłada wykonanie i ustawienie, czytelnego i kompleksowego oznakowania trasy w postaci znaków i kierunkowskazów
typu „R”. Oznakowanie to przebiega w obu kierunkach. Uzupełnieniem oznakowania trasy
będzie wydanie przewodnika do niej w ilości 5000 sztuk.
Projekt realizowany we współpracy ze Związkiem Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

IV
Jesienny Turniej Sportowych Drużyn Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

w Dynowie” – współfinansowany przez Gminę Miejską Dynów
Turniej obejmować będzie:
• tenis stołowy - sekcja prowadzona przez P. Jacka Szajnika i Bronisława Wojnarowicza
• piłkę ręczną prowadzoną przez P. Andrzeja Dżułę
• sekcję badmintona prowadzoną przez P. Roberta Pantoła i Zdzisława Szafrana / informacje
u w/w trenerów /
SZ. P. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie
działało od 1905 do 1947 roku czyli do delegalizacji Stowarzyszenia przez ówczesne władze państwowe.
Na wniosek Komitetu założycielskiego decyzją
KRS: 0000276612 z dnia 27 marca 2007 roku zostało reaktywowane, a 15 lutego 2008 roku uzyskało status organizacji
pożytku publicznego.
REGON nr 180231091
Od początku swojego istnienia rozwijało działalność sportową i kulturalną w środowisku, prowadząc zespół teatralny,
chór i orkiestrę. Obecnie przy Stowarzyszeniu pracują:
• Zespół Teatralny złożony z dzieci, młodzieży i dorosłych
– ludzi różnych zawodów, wielokrotnie nagradzany

i występujący w całym kraju.
• Sekcja tenisa stołowego dla młodzieży, sekcja badmintona, aerobik dla pań i zajęcia Uniwersytetu Złotej Jesieni
dynowskiego „Sokoła”
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie od pięciu
lat organizuje przegląd teatrów amatorskich pn. Dynowska
Jesień Teatralna i inne patriotyczne i kultywujące tradycje
regionu uroczystości.
Prosimy o pomoc - odpis 1% podatku na prowadzenie
różnych działań kulturalnych i sportowych w ramach tak
pięknej idee jak ruch SOKOŁA.
W imieniu
Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół’ w Dynowie
Prezes Krystyna Dżuła
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Halowa Liga Dynowa – wyniki
II kolejka
•
•
•
•
•

Azbest - Przedmieście 5:1 (3x Dariusz Kasprowicz, T. Grad, Chudzikiewicz - Gołąb)
BadBoys - Drink Team 1:11 (T. Szczawiński / 4x M. Socha, 4x Jagodziński, Mazur, Wandas, Mehmedovic)
Blokersi - AKS Young 11:5 (3x M. Karnas, 3x Mielniczek, 3x R. Domin, 2x samobójcze / 2x Winiarz, B. Domin,
Sokolik, samobójcza)
AKS Lech - Za Sanie 3:4 (Damian Kasprowicz, Ł.Domin, samobójcza / 3x Mazur, samobójcza)
Olimpia - BIP Team 5:2 (2x D.Łach, Ł. Łach, Wilanowski, Cichy - Kupczyk, Mryczko)

III kolejka
•
•
•
•
•
•

Blokersi - Drink Team 11:4 (5x M. Undziakiewicz, 3x Mielniczek, Nowak, Karnas, Kaniuczak / 2x G. Kaniewski,
T. Kaniewski, Socha)
ZaSanie - BIP Team 7:6 (4x D.Wandas, 2x Zawadzki, Łach / 2x Kupczyk, 2x Trybalski, 2x J. Siry)
Przedmieście - BadBoys 3:2 (2x Siwulec, M. Pudysz / Krasnopolski, T. Szczawiński)
Azbest Zabrama - Olimpia 3:8 (2x Kędzierski, T. Grad / 3x Ł. Łach, Muła, K. Łach, 2x D. Łach, J. Wilanowski)
AKS Young - AKS Lech 6:3 (2x Winiarz, 2x Paździorny, 2x Potoczny / 2x Kasprowicz, Łamasz)

IV kolejka
•
•
•
•
•

BadBoys - Olimpia 8:5 (4x T.Szczawiński, 3x Krasnopolski, Potoczny / 2x D. Łach, 2x K. Łach, Ł. Łach)
Przedmieście - Blokersi 1:10 (Siwulec / 3x M. Undziakiewicz, 2x J. Undziakiewicz, 2x Karnas, Wandas, 2x samobójcza)
Azbest - BIP Team 3:5 (2x T. Grad, D. Grad / 2x Siry, 2x Kupczyk, Rebizak)
AKS Lech - Drink Team 3:7 (2x Kasprowicz, Wojdyło / 3x Jagodziński, 3x Mazur, R. Słaby)
ZaSanie - AKS Young 3:5 (Wandas, Mazur, Zieliński/ 3x Sokolik, 2x Paździorny)

TABELA HLD po IV kolejkach

Czołówka klasyfikacji strzelców po IV kolejce
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Towarzystwo Sportowe DYNOVIA
36-065 Dynów, ul. Ks. J. Ożoga 11
dynoviadynow@o2.pl, www.dynovia.futbolowo.pl
22 grudnia 2011 r. późnym
popołudniem w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Dynowie
spotkali się piłkarze, trenerzy
i działacze Towarzystwa Sportowego Dynovia Dynów. Do
zebranych zwrócił się prezes
Stanisław Trawka, który mówił o sukcesach, jakie udało
się osiągnąć w kończącym się roku, oraz o tym, co należy
jeszcze zrobić w niedalekiej przyszłości. Następnie podziękował wszystkim za pracę i złożył życzenia świąteczne
i noworoczne licznie przybyłym sportowcom.

Całemu spotkaniu towarzyszyła świąteczna aura oraz
rodzinna atmosfera, której - jak wspomnieli członkowie zarządu - inne kluby mogą dynowskiemu tylko pozazdrościć.
Z przyjemnością informujemy również, iż w połowie
grudnia zakończył się pierwszy etap prac remontowych
w budynku klubowym Towarzystwa Sportowego Dynovia.
•
•
•
•
•

Podczas blisko trzymiesięcznego remontu:
w całości wyremontowano i wyposażono szatnie gospodarzy i gości (nowe natryski, wieszaki, szafki);
w pomieszczeniach z natryskami dodatkowo powstały
toalety dla zawodników;
wymieniono (częściowo) instalację elektryczną i oświetlenie w budynku klubowym;
wymieniono wszystkie drzwi wejściowe;
częściowo wyremontowano świetlicę klubową oraz odnowiono i doposażono toalety przy budynku klubowym
dla kibiców.

Remont ten w całości sfinansowany został ze środków
Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Dynowa. Koszt
wykonanych prac to ponad 60 000 zł.
Głównym wykonawcą robót była firma “FRAN-BUD“
z Izdebek.
Serdecznie dziękujemy!

Głos zabrał również wiceprezes Towarzystwa Piotr
Krupa. Przypomniał on o zrealizowaniu ważnego zadania,
jakim był remont dwóch szatni budynku klubowego. Dzięki
tej inwestycji polepszyły się warunki pracy zawodników
i trenerów. W dalszej kolejności wiceprezes przedstawił
cele, jakie klub stawia sobie w nadchodzącym roku oraz
złożył życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim działaczom
Towarzystwa Dynovia.
Każdy uczestnik otrzymał w prezencie klubowy kalendarz ścienny na rok 2012.
Następnie piłkarze wraz z trenerami i zarządem podzielili się wigilijnym opłatkiem, po czym każdy trener spotkał
się ze swoją drużyną, aby ustalić daty rozpoczęcia okresu
przygotowawczego.
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Rejestracja zdarzeń
z zakresu stanu cywilnego

w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dynowie w roku 2011
Urząd Stanu Cywilnego w Dynowie
jest właściwy do rejestracji zdarzeń
z zakresu stanu cywilnego dla Miasta
Dynów i Gminy Dynów / miejscowości:
Bachórz, Harta, Laskówka, Ulanica,
Dąbrówka Starzeńska, Pawłokoma,
Dylągowa, Wyręby/.
W sprawach rejestracji stanu
cywilnego obowiązuje terytorialna zasada. Oznacza to ,że każde zdarzenie
tj. urodzenie, małżeństwo czy zgon
rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie działania którego
ono nastąpiło. Odstępstwo od zasady
terytorialnej rejestracji stanowią
zdarzenia , które następują poza granicami kraju. W myśl zasady terytorialnej rejestracji dane informacyjne
dotyczące zdarzeń z zakresu stanu
cywilnego zarejestrowanych w USC
w 2011 roku przedstawione Państwu
poniżej, dotyczą zarówno mieszkańców
Miasta i Gminy Dynów, jak również
osób z innych terenów.
W 2011 r. nie zarejestrowano urodzenia na terenie Miasta i Gminy Dynów. Ostatnie urodzenie dziecka w Dynowie zarejestrowano w tutejszych
księgach w 2009 r. Wynika to z faktu,
że na terenie Miasta i Gminy Dynów

nie ma szpitala ani izby porodowej.
W Ewidencji Ludności Miasta Dynów
w 2011 r. zameldowano 64 noworodki
ale ich miejscem urodzenia najcześciej
jest Rzeszów, Przemyśl, Sanok , Łańcut
itp. Najczęściej nadawane imiona nowo
narodzonym mieszkańcom Miasta
Dynowa
• dla płci żeńskiej - Aleksandra,
Amelia, Julia , Zuzanna
• dla płci męskiej - Bartosz, Mateusz, Michał.
Kolejnym zdarzeniem z zakresu
rejestracji stanu cywilnego są małżeństwa. Tutejszy Urząd zarejestrował
w 2011 roku osiemdziesiąt związków
małżeńskich zawartych na terenie
Miasta i Gminy Dynów. W formie
wyznaniowej (ślub konkordatowy)
zarejestrowano 59 małżeństw. Przed
Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie 21 par złożyło oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński
(ślub cywilny).
Zasada terytorialna rejestracji
zdarzeń obejmuje również zgony.
Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował
na dzień 31.12.2011 r. - 104 zgony.
Dotyczyły one osób zameldowanych
na terenie Miasta Dynów - 23 osoby,
mieszkańców Gminy Dynów – 37 osób,

pozostałe zarejestrowane zgony - 44
dotyczyły osób ,które przebywały na
terenie Miasta i Gminy Dynów (np.
osoby przebywające w ZOL-u).
Najstarszy mieszkaniec Dynowa
w 2011 roku obchodził 102 urodziny.
Uroczystość w której uczestniczyły
Władze Miasta Dynowa, została opisana w grudniowym numerze Dynowinki.
W miesiącu październiku 2011 r.,
czternaście par małżeńskich (9 małżeństw z Dynowa i 5 małżeństw z Gminy Dynów) uczestniczyło w uroczystości
wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (50-lecie), nadanych
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Relacja z uroczystości została
zamieszczona również w Dynowince.
Dane przedstawione powyżej
dotyczą rejestracji zdarzeń, które
miały miejsce w okręgu Urzędu Stanu
Cywilnego w Dynowie i są różne od
danych przedstawionych na podstawie
statystyk Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Dynowa i Urzędu Gminy
Dynów.
Opracowała:
Anna Nowicka-Hardulak
Kierownik USC Dynów

Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa
Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Dynów w okresie od 1 stycznia
2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
Posterunek Policji w Dynowie funkcjonuje jako jednostka podporządkowana bezpośrednio Komendzie Miejskiej
Policji w Rzeszowie. Stan etatowy wynosi 9 policjantów
z czego 1 kierownik, 2 asystentów Zespołu Kryminalnego,
4 dzielnicowych i 2 patrolowo-interwencyjnych. Praca Posterunku ukierunkowana jest głównie na ujawnianie i ściganie
sprawców przestępstw, wykroczeń jak również prowadzenie
w tych sprawach postępowań.
Ponadto prowadzona jest praca prewencyjno - zapobiegawcza polegająca głównie na kontrolowaniu miejsc
grupowania się elementu przestępczego, niedopuszczaniu
do naruszeń porządku prawnego, prowadzeniu rozmów profilaktyczno - ostrzegawczych, utrzymywaniu kontaktów ze
społeczeństwem i organizacjami samorządowymi. Przepisy
obligują Posterunek do wykonywania czynności na polecenie

sądów, prokuratur, innych jednostek Policji oraz innych
organów. Teren działania Posterunku Policji w Dynowie
podzielony jest na cztery rejony służbowe obsługiwane przez
4 dzielnicowych i przedstawia się następująco:
Rejon nr 1
Dzielnicowy mł.asp. Sławomir Bober
Dynów, ulice: Bartkówka, Głęboka, Gruntowa, Handlowa, Jaklów, Jana III Sobieskiego, Kaniowiec, Karolówka,
Kazimierza Wielkiego, Kolejowa, Konopnickiej, Kościuszki,
Ks. Józefa Ożoga, Łazienna, Matejki, Mickiewicza, Piłsudskiego, Piotra Skargi, Plażowa, Plebańska, Podwale, Rogozów, Rynek, Sanowa, Sienkiewicza, Strażacka, Szkolna,
Wąska, Witosa, Wuśki, Zamkowa, Zielona, Żurawiec.
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Rejon nr 2
Dzielnicowy mł. asp. Łukasz Sieńko
Dynów, ulice: Bławatkowa, Błonie, Dworska, Działowa,
Gajowa, Generała Sikorskiego, Graniczna, Grunwaldzka,
Igioza, Jana Pawła II, Krzywa, Ogrodowa, Pawia, Podgórska, Polna, Potok, Stawiska, Węgierska, Wierzbowa,
Zarzeki, Źródlana, 1-go Maja.
Rejon nr 3
Dzielnicowy mł. asp. Stanisław Winiarski
Bachórz, Harta, Laskówka.
Rejon nr 4
Dzielnicowy asp. Bogusław Kaszycki
Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Łubno, Pawłokoma,
Ulanica, Wyręby.
Na terenie miasta i gminy Dynów w analizowanym
okresie stwierdzono ogółem 129 przestępstw, które przedstawiają się następująco:

Nr 1-2/196-197

Ludność
Miasta Dynów
w 2011 roku

Miasto Dynów na koniec ubiegłego roku tj. na dzień
31.12.2011 roku liczy 6. 276 mieszkańców. Są to osoby
zameldowane na pobyt stały.
W roku 2011 urodziło się nam 64 dzieci, w tym 30 dziewczynek, a 34 chłopców.
W związek małżeński wstąpiło 79 osób, natomiast zmarło
62 osoby.
W okres dorosłości wkroczyło 82 osoby, osiemnaście lat
ukończyło 44 kobiety oraz 38 mężczyzn.
Na pobyt stały z sąsiednich gmin i nie tylko, zameldowało
się w mieście Dynów 55 osób, natomiast wymeldowało się z
pobytu stałego 89 osób.
Jako ciekawostkę przedstawiamy statystykę mieszkańców wg wieku i płci dla miasta Dynów na dzień
31.12.2011r

Ogólna wykrywalność przestępstw w 2011 roku wyniosła
78.9 % W porównaniu do roku ubiegłego przestępczość na
terenie Miasta i Gminy Dynów spadła z 155 do 129 przestępstw stwierdzonych.
W roku 2011 policjanci Posterunku Policji w Dynowie
sporządzili 74 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego
w Rzeszowie głównie o wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu, przeciwko bezpieczeństwu osób
i mienia, przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, przeciwko mieniu oraz innym przepisom. Ukarali
mandatami karnymi 607 sprawców wykroczeń i 827 pouczyli, zatrzymali 20 uprawnień do kierowania pojazdami i 83
dowody rejestracyjne.
Przeprowadzili 939 interwencji, izolowali 32 nietrzeźwych w izbie wytrzeźwień i 42 nietrzeźwych odwieźli
do miejsca zamieszkania.
W tym samym okresie policjanci Posterunku
Policji w Dynowie przeprowadzili:
- 128 śledztw i dochodzeń,
- 55 postępowań sprawdzających
- 133 postępowań w sprawie o wykroczenia.
Posterunek Policji w Dynowie nie funkcjonuje
w systemie całodobowym dlatego w przypadku nieobecności policjantów w sprawach pilnych dzwonić
na numer alarmowy 997.
Kierownik Posterunku Policji w Dynowie
Aspirant Sztabowy Aleksander Urban

* mężczyźni powyżej 65 roku życia
* kobiety powyżej 60 roku życia
Należy zwrócić uwagę na
fakt, że na przestrzeni trzech
lat wstecz liczba ludności maleje i tak np.: na koniec 2009
roku było nas 6.317, na koniec
2010r już 6.300, a w 2011 roku
- 6.276.
wyk. A. Pucyło
na podstawie prowadzonej
ewidencji ludności
Miasta Dynów
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Gmina Dynów
wykaz ludności

Liczba mieszkańców Gminy Dynów
wg stanu na dzień 31.12.2011 r
• 7223 osoby
w tym - 3 640 mężczyzn
- 3 583 kobiet
• urodzeń 88
• zgonów 88
Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy:
Bachórz 		
Dąbrówka Starzeńska 		
Dylągowa 		
Harta
		
Laskówka
		
Łubno
		
Pawłokoma
		
Ulanica
		
Wyręby
		

1 175
447
625
2 131
430
1 263
535
420
197

z poważaniem
Wanda Dańko

Do wynajęcia

lokale
przy głównej ulicy
w Dynowie, pod działalność handlową
lub usługową
•

jeden lokal o łącznej powierzchni
45m2

•

drugi lokal o łącznej powierzchni
20m2
Szczegółowe
informacje
pod numerem

tel.
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795 599 211

CENTRUM MEDYCZNE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DYNMED rozpoczął swoją
działalność 2. stycznia 2008 r. Ciągła chęć zmian, podnoszenia jakości
świadczonych usług skłania Centrum Medyczne DYNMED do bardzo
urozmaiconej oferty. Posiadamy Poradnie Lekarza Rodzinnego i Pediatry,
Poradnie Specjalistyczne, a także Gabinet Fizjoterapii Leczniczej.
Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 18.00 natomiast w godzinach nocnych, dniach
świątecznych i weekendy opiekę lekarską i pielęgniarską dla pacjentów zapisanych do lekarza i pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej sprawuje
ZOZ NR 2 w Rzeszowie oddział Dynów, ul. Ks. Ożoga 32.
Świadczymy usługi finansowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i prywatnie.
Poradnie Specjalistyczne:
Kardiologiczna, Neurologiczna, Urologiczna, Rehabilitacyjna i Logopedyczna w ramach umowy z NFZ.
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa w domu pacjenta oraz Pielęgniarka Środowiskowa w ramach umowy z NFZ.
Gabinet Dermatologiczny, Laryngologiczny, Ginekologiczny - prywatnie.
Posiadamy również gabinet zabiegowy, punkt szczepień ochronnych,
punkt pobrań badań laboratoryjnych, w którym wykonujemy wszystkie
badania.
Dodać można, że prowadzimy Bezpłatne Badania Słuchu firmy GEERS
z Łodzi. Wykonać można u nas takie badania jak: USG jamy brzusznej, USG
ginekologiczne, ECHO serca, HOLTER ciśnieniowy.
Rejestracji do lekarzy można dokonywać osobiście lub telefonicznie pod
nr telefonu: 16 65 21 485
Dane adresowe:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dynmed
36-065 Dynów, ul. Rynek 10
tel./fax 16 65 21 485
e-mail: dynmed@o2.pl
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NOWE ZADANIA
Styczeń jest pierwszym miesiącem roku kalendarzowego. Miesiąc ten ma
31 dni. Jego nazwa pochodzi od słowa "stykać" - występuje na przełomie roku,
więc nowy rok styka się ze starym.
Święta styczniowe
•
•
•
•
•
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1 Stycznia: Nowy Rok, Światowy Dzień
Pokoju
8 Stycznia: Dzień Sprzątania Biurka
(kto z Państwa odpowiednio uczcił
to święto?)
21 Stycznia: Dzień Babci
22 Stycznia: Dzień Dziadka
27 Stycznia: Międzynarodowy Dzień
Pamięci Ofiar Holokaustu

Sławni ludzie urodzeni w styczniu, to między
innymi: król Polski Zygmunt I Stary (1467), polska
aktorka Joanna Pacuła (1957), polski aktor kabaretowy
Grzegorz Halama (1970), rzymski filozof Cyceron (106 p.n.e.), angielski pisarz
John Tolkien (1892), polska aktorka Pola Negri (1897), aktor i reżyser filmowy
Mel Gibson (1956), fizyk Isaac Newton (1643), pisarz Umberto Eco (1932), rysownik i satyryk Andrzej Mleczko (1949), polski bokser Andrzej Gołota (1968),
wokalista Marilyn Manson (1969), król Anglii Ryszard II (1367), francuska
bohaterka narodowa Joanna d'Arc (1412), pisarz Kornel Makuszyński (1884),
święty Maksymilian Kolbe (1894), piosenkarz Elvis Presley (1935), prezydent
USA Richard Nixon (1913), pisarz Jack London (1876), pastor, działacz polityczny Martin Luther King (1929), król Polski Stanisław August Poniatowski
(1732), gangster Al Capone (1899), piosenkarka Janis Joplin (1943), brytyjski
komik Benny Hill (1924), kompozytor Wolfgang Amadeus Mozart (1756).

ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z POPRZEDNIEGO NUMERU
Jolka świąteczna: PIERWSZA
GWIAZDKA
Gwiazda: WIARA
Krzyżówka z hasłem: PASTUSZEK
Szyfrogram z „Życia do rymu”:
WYCIĄŁ PAN PANIE ROBERCIE
ZEGARKOM NUMER ŁOTROWSKI,
BĘDĄ IM TERAZ MÓWIĆ: CHODZISZ JAK KORZENIOWSKI.
MACIEJ JURASIŃSKI (nierozsądek,
samobójstwo, Chałubiński, dziewięćsił, rozciągarka, rewizjonizm,
preromantyk, wicepremier, komunikacja)
Poziomo, wirowo i zygzakiem:
OBIEGŁ SŁOŃCE PAN GLOB
W KOŁO, ZNÓW NARODY CHCĄ
WESOŁO, PĘDZIĆ JAKOŚ SUPER,
EXTRA PRZEŁOMOWĄ NOC –
SYLWESTRA.
Krzyżówka: STATUS
Zero-raz-dwa-trzy: WIGILIA NA
SYBERII

Drugim miesiącem w kalendarzu jest luty. Ma on 28 dni, a w latach przestępnych (a więc i w tym roku) 29 dni. Nazwa pochodzi od określenia srogich
mrozów, jakie w tym miesiącu zazwyczaj występują.
Święta w lutym
•
•

11 lutego: Światowy Dzień Chorego
14 lutego: Dzień Zakochanych (Walentynki)

Sławni ludzie urodzeni w lutym, to między innymi: polski pisarz Ignacy Krasicki (1735), polski pisarz Mikołaj Rej (1505), bohater narodowy Tadeusz Kościuszko
(1746), portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo (1985), polski polityk i działacz komunistyczny
Władysław Gomułka (1905), jamajski muzyk reggae Bob Marley (1945), angielski pisarz Karol Dickens (1812), polski
siłacz Mariusz Pudzianowski (1977), fizyk i astronom Galileusz (1564), król Francji Ludwik XV (1710), muzyk i wokalista
Czesław Niemen (1939), astronom Mikołaj Kopernik (1473).
W tym numerze „Dynowinki” Bogdan
Witek poleca Państwu Krzyżówkę przerywnikową, Rozetę i Krzyżówkę panoramiczną, zaś pan Leszek Grzywacz - Krzyżówkę z hasłem i Jolkę. Mam nadzieję, że
i tym razem każdy Czytelnik znajdzie coś dla
siebie! Obiecuję, że Zagadki logiczne wrócą od
następnego numeru;-)
Zapraszam do rozwiązywania i życzę
sukcesów;-)
Renata Jurasińska
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JOLKA
Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.
* mały kawałek papieru.
* włoska sosna.
* gołębiarz (ale nie hodowca).
* dręcząca niepewność.
* półprodukt z częściowo rozdrobnionych owoców lub jarzyn.
* czapka futrzana wyższych oficerów rosyjskich.
* trasa przystosowana do celów turystycznych.
* brak wrażliwości uczuciowej.
* miękka tkanina o prawej stronie gładkiej, lewej matowej.
* pułapka na ptaki i zwierzęta zamykająca się automatycznie.
Leszek Grzywacz

Krzyżówka przerywnikowa

Krzyżówka z hasłem

Litery w zaznaczonych polach, odczytane rzędami, utworzą
rozwiązanie końcowe.

Litery z kolorowych pól, czytane kolumnami, utworzą rozwiązanie.

Poziomo:
5) stolica Gruzji.
9) tylna część buta nad obcasem.
10) górka powstała podczas śnieżycy.
11) rygiel.
Pionowo:
1) wulkan na Sycylii.
2) długowłosy kontestator z lat 60-tych XX wieku.
3) surowiec dla masarza.
4) stolica Grecji.
6) turecki dostojnik w wierszu “Pani Twardowska”.
7) imię Neesoma, aktora (”Lista Schindlera”).
8) belka na dziobie statku, przedłużenie kila.
Bogdan Witek

Poziomo:
1) szczepi oczkami.
5) byka tyka.
6) broni bez broni.
Pionowo:
1) ustalanie powierzchni.
2) drewienko do mieszania.
3) … Zdrój w Górach Złotych.
4) hiszpańskie narzędzie tortur.
Leszek Grzywacz
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Krzyżówka
panoramiczna
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych,
utworzą rozwiązanie końcowe.
Bogdan Witek

Rozeta
Drugie litery wyrazów (z pól zaznaczonych
kropką) utworzą rozwiązanie końcowe zadania.
Prawoskrętnie:
2) banał, frazes.
4) biały puszek lecący z nieba.
6) odcinek łączący dwa punkty okręgu.
8) imię Dietrich, słynnej aktorki
niemieckiej z początków kina.
10) ziele na napar do płukania jamy
ustnej.
12) kosmetyk do włosów.
14) skąpiec, dusigrosz.
16) mieszkaniec Rygi.
Lewoskrętnie:
1) kompan, kamrat.
3) pozer, kawalarz.
5) rozkład nad czynniki pierwsze.
7) strój lokaja.
9) warzywo o dużej zawartości
karotenu.
11) błyszczy na zębie.
13) część sztuki teatralnej.
15) odzież wierzchnia.
Bogdan Witek
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