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Drodzy czytelnicy
Tegoroczne lato nie szczędzi nam pogodowych rozkoszy.
Mamy upalne dni więc pomstujemy, żeby poszły precz, bo oddychać nie ma czym. Mamy perliście mgliste poranki
i też nam nie w smak, bo jak tu się ubrać skoro rano zimno a w dzień upał. No i mamy aksamitne wieczory, ale co to
za aksamit jak komary żrą w zawody z bąkami.
Może już dość marudzenia i pora na zachwycenie, wszak sierpień to miesiąc spadających gwiazd. Każdy ma prawo pomyśleć jakieś życzenie i oczekiwać, że się spełni. Nawet małe koty mogą marzyć, że im się trafi fajny dom, wygodna miska i znośny pan.
No to do dzieła, wyjdźmy nocą na pole, na dwór, na zewnątrz (zależy w jakiej części świata) i czekajmy na srebrzyste smugi przecinające nieboskłon. Po jednym życzeniu na każdą gwiazdę. A kto je spełnia? Podobno są gdzieś dobre
anioły stróże tylko trzeba w nie wierzyć i samemu się troszkę do spełniania własnych marzeń przyłożyć, czego Czytelnikom i sobie życzę.
Sierpniowy redaktor Dynowinki
Ewa Czyżowska
PERSEIDY
Perseidy (PER) – jeden z najbardziej regularnych rojów meteorów, którego orbita przecina się każdego roku
z ziemską w dniach 17 lipca–24 sierpnia. Maksimum roju
obserwuje się pomiędzy 12 a 14 sierpnia. Rój ten związany jest z kometą Swift-Tuttle. Przeciętna aktywność tego
roju w ostatnich latach wynosi około 100 ZHR.(liczba meteorów, jaką może zaobserwować pojedynczy obserwator
podczas jednej godziny)
Są one obserwowane od około 2000 lat, zaś najwcześniejsze informacje o obserwacjach pochodzą z Dalekiego Wschodu. Czasem nazywane są "łzami świętego Wawrzyńca", ponieważ 10 sierpnia jest dniem jego męczeńskiej śmierci.
Meteory widoczne są na całym niebie, ale z powodu
parametrów orbity komety Swifta-Tuttle'a Perseidy są
najlepiej widoczne na półkuli północnej. Tak jak inne roje
meteorów są one najbardziej aktywne tuż przed świtem.
W tym roku główne maksimum Perseidów jest spodziewane 12 sierpnia, w godzinach od 14 do 16.30. Niestety,
jest to czas niekorzystny dla obserwatorów w Polsce, bo
o tej porze panuje dzień. W nocy z 12 na 13 sierpnia warto jednak wyjść na obserwacje, bo i tak będzie można li-

czyć na kilkadziesiąt spadających gwiazd na godzinę. Na
szczęście w obserwacjach nie będzie przeszkadzał Księżyc, którego nów wypada 17 sierpnia.
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URZĄD MIEJSKI DYNÓW
BURMISTRZ MIASTA INFORMUJE
W niniejszym numerze „Dynowinki” chciałbym przedstawić Państwu
informacje związane z prowadzonymi robotami budowlanymi na terenie
Dynowa.
Realizacją projektu pn.: „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku
i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I”
W majowym numerze „Dynowinki”
przedstawiłem Państwu informacje dotyczące procedur przetargowych mających na celu wyłonienie Wykonawcy robót związanych z rewitalizacją naszego miasta. W niniejszym numerze miesięcznika chcę wszystkich Państwa poinformować, iż w miesiącu sierpniu ruszyły prace w ramach wspomnianego
projektu. Polegają one na oczyszczeniu
terenu parku przydworskiego z pozostałości powojennych oraz samosiejek.
Prace te mają na celu przygotowanie
i ukształtowanie terenu pod budowę infrastruktury ujętej we wniosku o dofinansowanie projektu.
W ramach projektu obejmującego
rewitalizację Rynku i parku przydworskiego Gmina Miejska Dynów planuje
przeprowadzić prace związane z:
• remontem płyty Rynku wraz z wykonaniem urządzeń małej architektury,
• budową fontanny,
• budową oświetlenia ulicznego,
• wykonaniem urządzenia zieleni,
• wykonaniem monitoringu elektronicznego,
• remontem dróg i chodników,
• remontem i budową parkingów,
• budową kładki dla pieszych przez
rzekę Dynówkę,
• remontem i budową kanalizacji
deszczowej.
• Z kolei rewitalizacja parku przydworskiego w Dynowie obejmuje
takie zadania, jak:
• roboty przygotowawcze w zakresie
kształtowania terenów zielonych,
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•
•

urządzenie terenów zielonych,
instalowanie mebli ulicznych,
mała architektura - montaż ławek,
koszy, tablic informacyjnych, wyposażenie placów zabaw,
• wykonanie zjazdów, dróg wewnętrznych, placów, ścieżek spacerowych,
• budowa boiska wielofunkcyjnego
i kortu tenisowego,
• budowa budynku techniczno- socjalnego,
• oświetlenie parku - instalowanie
urządzeń oświetlenia drogowego.
Roboty budowlane związane z rewitalizacją miasta prowadzone będą
przez Gminę Miejską Dynów przy
sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Dodatkowo chcę poinformować
Państwa, że Partner projektu tj. Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” również prowadzi roboty modernizacyjno – remontowe budynku zabytkowej oficyny dworskiej, tzw. dworu – obecnie Domu dla
dzieci położonej przy ul. Dworskiej.
Wykonawcą robót budowalnych
związanych z realizacją projektu pn.:
„Poprawa wizerunku miasta Dynów
poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz
remont infrastruktury komunikacyjnej
w obrębie Obszaru I” w zakresie rzeczowym Gminy Miejskiej Dynów, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAND”
Sp. z o.o. 36-004 Łąka 417 A (Lider
konsorcjum), Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani” 35-074 Rzeszów, ul.
Piłsudskiego 17 (Partner konsorcjum).
Koszt całkowity projektu, jaki Gmina Miejska Dynów poniesie w wyniku
przeprowadzenia rewitalizacji to kwota
10 145 725,64 zł, z czego 8 268 150,18
zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Wkład własny
Gminy Miejskiej Dynów w realizowanym projekcie wynosi 1 877 575,46 zł.
Z kolei Wykonawcą robót moderni-
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zacyjno – remontowych budynku zabytkowej oficyny dworskiej jest firma
„STAL – TECH” Sp. z o.o. ul. Budowlanych 3, 37-550 Radymno.
Koszt całkowity zadania realizowanego przez Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”
wynosi 209 992,88 zł, z czego kwota
178 493,95 zł stanowi dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej, a wkład
własny Fundacji w realizację zadania
to 31 498,93 zł.
Planowany termin zakończenia
projektu to wrzesień 2013 r.
Roboty budowlane związane
z realizacją projektu pn. „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz
z przyłączami na terenie miasta
Dynów – etap I”
Trwają również prace związane
z budową rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie miasta w ramach projektu pn.: „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej
wraz z przyłączami na terenie miasta Dynów – etap I”. Przeprowadzono
część robót związanych z realizacją takich zadań, jak:
• roboty przygotowawcze, ziemne i konstrukcyjne przy budowie
i przebudowie sieci wodociągowej,
• odwodnienie wykopów, wykonanie skrzyżowań sieci wodociągowej
z przeszkodami terenowymi (kabel
ENN, drogi powiatowe), rozbiórka
i odbudowa dróg, placów, chodników po trasie sieci wodociągowej,
• roboty przygotowawcze, ziemne i konstrukcyjne przy budowie
i przebudowie przyłączy.
Wykonawcą prac związanych z realizacją projektu jest Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „STAND” Sp. z o.o., 36044 Łąka 417A, które wybrane zostało w wyniku przeprowadzonego przez
Gminę Miejską Dynów postępowania
przetargowego.
Koszt całkowity projektu to kwota
1 755 088,30 zł, z czego 1 227 864,40 zł
(70%) stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z kolei wkład
własny Gminy Miejskiej Dynów wynosi 527 223,90 zł.
Planowany termin realizacji zadania to wrzesień 2013 r.
Roboty budowlane związane
z realizacją zadania pn. „Remont
nawierzchni (utwardzenie placu)
na Ośrodku Turystycznym Błękitny
San dz. nr ew. 5674/9 w Dynowie”
W okresie od 24.05.2012 r. do 29.06.
2012 r. Gmina Miejska Dynów przeprowadziła roboty budowlane związane z utwardzeniem placu na terenie ośrodka turystycznego „Błękitny
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San”. Zakres rzeczowy robót obejmował
wykonanie podbudowy i nawierzchni
z kostki brukowej na powierzchni
3 485,00 m2.
Wykonawcą niniejszego zadania wybranym w drodze przeprowadzonego postepowania przetargowego była Firma Produkcyjno – Usługo-
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wo – Handlowa „FRAN-BUD”, 36-203
Izdebki 390B.
Koszt całkowity zadania to kwota
403 532,00 zł, z czego 390 000,00 zł
stanowi dofinansowanie ze środków
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, natomiast wkład własny Gminy Miejskiej Dynów wyniósł

Mieszkańcy Gminy Nozdrzec mieli w tym roku bardzo
udany początek wakacji. 30 czerwca i 1 lipca Władze Gminne z Panem Wójtem Antonim Gromalą na czele przygotowały artystyczno-sportowo-kulinarną ucztę, pełną atrakcji i zabawy.
Sobotnie święto rozpoczęło się od finałów Małego Turnieju. Były to rozgrywki sportowe, które trwały od 14 maja
i zakończyły się właśnie meczem finałowym na Orliku przy
Gimnazjum w Izdebkach. Udział w nim wzięło 16 drużyn
z miast, gmin, powiatów województwa podkarpackiego,
m.in. z Nozdrzca. W skład zespołów weszli chłopcy uczący
się w gimnazjach.
Tu jeszcze dodam, że głównym celem turnieju jest promowanie idei Turnieju, czyli wyłanianie młodych talentów
piłkarskich, popularyzacja sportu oraz umożliwienie młodzieży udziału w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku.
Kibice oglądając finałowe mecze (odbył się również mecz o 3
miejsce) mieli powody do zadowolenia, gdyż mecze stały na
wysokim poziomie sportowym.
Wyniki Małego turnieju wyglądają następująco:
I miejsce - Rzeszów (Hiszpania)
II miejsce - Jarosław (Niemcy)
III miejsce - Zagórz (Szwecja)
IV miejsce - Przemyśl (Portugalia)
Puchary oraz nagrody dla zwycięskich drużyn wręczyli:
Wójt Gminy Nozdrzec p. Antoni Gromala, p. Grzegorz Leśniak
- dziennikarz - koordynator sekcji sportowej Radia Rzeszów,
p. Mieczysław Golba - wiceprezes Podkarpackiego Związku
Piłki Nożnej oraz p. Mateusz Nosek - przewodniczący wydziału gier Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
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13 532,00 zł.
W następnym numerze „Dynowinki” poinformuję Państwa o bieżących
działaniach i inwestycjach, jakie prowadzone są przez Gminę Miejską Dynów.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak

W całym turnieju najwięcej
bramek (14 ) zdobył Jarosław Jamrozik z Jarosławia i zdobył „Złote
Korki” - nagrodę pieniężną ufundowaną przez Wójta Gminy Nozdrzec.
Po zakończeniu zmagań sportowych rozpoczęto Dni Gminy Nozdrzec. Pierwszy dzień lokalnego święta uświetniły swoim
występem zespół „Morituri” oraz Gwiazda sobotniego wieczoru zespół „Morże Być”. Prywatka z Radiem Wawa zakończona została pokazem sztucznych ogni.
W niedzielę już od południa trwał Jarmark Farmera –
prezentacja rękodzieła ludowego, na scenie zaś prezentowali się między innymi kapela „Warzanie”, zespól tańca
ludowego „Izdebczanka”, Zespół śpiewaczy Koła Gospodyń
Wiejskich z Izdebek oraz młodzież z Zespołu Szkół w Warze.

Dni Gminy Nozdrzec były okazją do
wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski na wniosek Wojewody Podkarpackiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych nadał Złote Medale za Długoletnią Służbę Pani Marii Olbrycht (byłej skarbnik gminy)
i Pani Marii Pinderskiej (dyrektor SP
2 w Wesołej)
Medale wręczyła Pani Małgorzata
Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, która również przekazała
statuetkę „Zasłużony dla Gminy Nozdrzec” Pani Danucie Czaja.
Następnie mieszkańcy gminy oraz
goście mieli przyjemność obejrzeć występ zespołu Iwo Stars Band. Kolejną
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atrakcję był występ Kabaretu EWG.
W momencie, gdy kibice piłkarscy gromadzili się na finale EURO 2012, swój występ miała gwiazda wieczoru- zespół Volver. Zespół, który otrzymał wiele znaczących nagród
został przyjęty bardzo dobrze przez publiczność.
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PRZEGLĄD KAPEL LUDOWYCH
WESOŁA 2012
W dniu 22 lipca 2012 r. przy Domu Strażaka
w Wesołej odbył się 11. przegląd kapel ludowych
pod hasłem „Tylko na Ludowo”
czyli wakacyjna wyprawa na plenery malarskie
w ramach projektu „TRADYCJA A NOWOCZESNOŚĆ”
– SENIORZY NA UNIWERSYTECIE.

Tradycją jest również, że koła gospodyń wiejskich z całej
gminy corocznie biorą udział w konkursie na najlepszą potrawę, zapewniając ucztę dla podniebienia wielu smakoszy.
Przegląd miał formę konkursu, w którym wzięło udział
pięć kapel:
„Przepióreczka” z Niebocka, „Warzanie” z Wary,”Młoda
Harta” z Harty, „Graboszczanie” z Grabownicy i „Bachórzanie” z Bachórza.
Jury konkursowe w składzie Stanisław Dańko, Małgorzata Turopolska Eugeniusz Kwolek przyznało I miejsce
kapeli „Młoda Harta”, II miejsce kapeli „Warzanie” a pozostałym kapelom wyróżnienia. Nagrody ufundował Wójt
Gminy Nozdrzec.

W kobiecym boju o „Lipową warzochę” wzięło udział 7 kół gospodyń z terenu gminy. W tym roku zwyciężyło Stowarzyszenie
Kobiet Wiejskich z Hłudna, które przygotowało gołąbki z kaszą
i sosem grzybowym. Koło Gospodyń Wiejskich w Izdebkach
podało kuleczki mięsne. Kobiety z KGW Nozdrzec uwarzyły
smakowity żurek, a Panie z KGW Siedliska upiekły proziaki podawane z masłem. Nie sposób pominąć gulaszu przygotowanego przez panie z SKW z Rudawca oraz pachnących
kapuśniaczków upieczonych przez gospodynie z Wary. Dużą
popularnością cieszyły się również pierożki pieczone z kapustą przywiezione przez KGW z Wesołej.
Dzięki Zakładowi Dar-Med uczestnicy gminnego święta
mogli poddać się szeregowi darmowych badań (pomiar ciśnienia, poziomu glukozy oraz cholesterolu we krwi).
Atrakcyjnie prezentowali się uczestnicy pleneru malarskiego – kadra naukowa i studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy rysowali karykatury i portrety, prowadzili zajęcia warsztatowe oraz prezentowali
swoje prace. Plener, który odbywa się pod hasłem „Tradycja a nowoczesność – seniorzy na uniwersytecie” zorganizowany i finansowany jest ze środków Województwa Podkarpackiego – ROPS.
Michał Zięzio

Serdeczne podziękowania składam Prezesowi oraz członkom Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej za
pomoc w przygotowaniu imprezy.
Po występie kapel ludowych odbyła się zabawa ogrodowa, która trwała do późnych godzin nocnych.
Eugeniusz Kwolek
Dyrektor GOK w Nozdrzcu

W kolejnym numerze Dynowinki zapraszam naszych
Czytelników do wirtualnego udziału w wycieczce do Hłudna, gdzie miałem przyjemność uczestniczyć w warsztatach
malarskich, w których wzięły udział gospodynie z Gmin
Nozdrzec, Dynów oraz Dydnia.
W dniach 28.06 – 06.07 br. w Hłudnie odbyły się plenery malarskie w ramach projektu „TRADYCJA A NOWOCZESNOŚĆ” – SENIORZY NA UNIWERSYTECIE” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze, dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Zarządu Województwa Podkarpackiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach
otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2012 roku
zadań w zakresu pomocy społecznej. Cały projekt polegający na inicjowaniu i wspieraniu działań podejmowanych na
rzecz aktywizacji osób starszych trwa od 18.06.2012 i zakończy się 28.09.2012

dla Gmin i Parafii. Dzięki temu, że dysponują większą ilością czasu wolnego mogą stać się ogromnym wsparciem dla
działań społecznych podejmowanych w Gminach, a zdobyte umiejętności będą mogli przekazywać innym osobom.
Już wielokrotnie pisałem, że mieszkańcy Gminy Nozdrzec pięknie piszą, haftują, grają na instrumentach, czy
specjalizują się w wyrobach z bibuły. Teraz do tego katalogu lokalnych zainteresowań zaliczyć należy malarstwo
i grafikę.
Organizatorom projektu oraz jego uczestnikom serdecznie gratuluję pomysłu, odwagi w przygotowaniu projektu,
który niewątpliwie zaowocuje i jeszcze bardziej zintegruje
gminną społeczność.

Zwieńczeniem mojej wizyty w Hłudnie była rozmowa,
którą przeprowadziłem z Panem dr hab. Łukaszem Konieczko – prof. ASP w Krakowie i Panem dr hab. Markiem Olszyńskim- profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Właśnie w jego ramach zorganizowano plener malarsko
– graficzny wraz ze spotkaniem integracyjnym oraz sympozjum naukowym z dziedziny sztuki podczas których uczestnicy projektu pracowali twórczo pod „okiem” 14 studentów
kierunków artystycznych – wolontariuszy oraz wykwalifikowanej kadry naukowej z Rzeszowa i Krakowa. W ramach projektu zorganizowane zostaną ponadto wizyty studyjne – m.in.: na Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia będzie wystawa podsumowująca projekt.
Opiekunowie artystyczni przygotowali dla uczestników ciekawą prezentację wprowadzającą do podstaw rysunku, grafiki i malarstwa oraz zajęcia praktyczne. Dla
niektórych z pań (tylko kobiety zdecydowały się wziąć
udział w warsztatach) było to pierwsze zetknięcie się
z profesjonalnym malarstwem i grafiką, niemniej jednak
jak zapewniła mnie kadra merytoryczna projektu prace były
ciekawe i na dobrym poziomie technicznym.

Proszę mi powiedzieć czy wczorajsze warsztaty
połączone z plenerem malarskim, w którym udział
wzięły Panie - seniorki przyczyniły się do integracji jej uczestniczek?

Uczestniczki projektu wyposażone w nową wiedzę twórczą staną się jeszcze cenniejszym „zapleczem” społecznym

Marek Olszyński: Uważam, że na pewno tak. Panie, które na początku naszego spotkania dość ostrożnie podeszły do

Michał Zięzio: „Integracja” - to ważne słowo już od
wielu lat towarzyszy projektom realizowanym w Gminie Nozdrzec przez Urząd oraz inne instytucje i organizacje społeczne działające na jej terenie. Chodzi tu
przede wszystkim o zaktywizowanie mieszkańców Gminy do wspólnej pracy w obszarze wielu dziedzin społeczno-kulturalnych i stwarzanie dzięki temu podstaw
zacieśniania się więzów międzyludzkich.
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tematu zajęć, w miarę upływu czasu coraz odważniej zaangażowały się do tego, bądź co bądź, niełatwego zadania .Jakość
ich prac i przede wszystkim bardzo aktywny udział w projekcie, świadczy o obecności wspomnianej przez Pana integracji.
M. Z.: Proszę więc przybliżyć na czym polegały
warsztaty?
M.O.: Panie zainteresowane poznaniem oryginalnych technik plastycznych zostały podzielone na dwie grupy warsztatowe: malarską oraz graficzną (z grafiki warsztatowej).
Ja prowadziłem warsztaty graficzne razem z moimi asystentkami-absolwentkami Wydziału Sztuki UR - panią Kamilą Bednarską oraz Magdaleną Uchman, które przywiozły
specjalny sprzęt do wykonywania technik z zakresu grafiki.
Drugą grupę, czyli warsztaty malarskie, prowadził pan prof.
Łukasz Konieczko, który wraz absolwentami naszego wydziału: Barbarą Szal -Porczyńską oraz Piotrem Worońcem -Juniorem przybliżył uczestniczkom projektu, na czym polega
umiejętność obserwowania oraz interpretowania motywów
z natury. Później Panie szkicowały wybrany motyw krajobrazu, a na podstawie tych prac rysunkowych, zrobione zostały kolejne szkice malarskie i proste w wykonaniu grafiki.
Efekt tych zajęć będzie można zobaczyć już końcem września
br., zarówno na wystawie, jak i w katalogu do tej ekspozycji, wydanym jako zwieńczenie naszego wspólnego projektu.
M. Z.: Panie profesorze, czy spotkał się Pan w swojej
wieloletniej pracy naukowej z tego typu formą pracy
z osobami starszymi? Przypomnę, że projekt adresowany
jest do seniorów, a wzięły w nim udział gospodynie, które
często mieszkając na wsi nie miały możliwości zetknąć się
z profesjonalną sztuką plastyczną, z jej technikami?
Łukasz Konieczko: Przyznam, że z tego typu formułą
spotkałem się po raz pierwszy. Początkowo uznałem ten program za dość ryzykowny. Problem według mnie tkwił w tym,
że przecież sztuka, za jeden ze swoich głównych filarów uważa
umiejętności warsztatowe, których uczestnicy projektu nie posiadają. Okazało się jednak, że w tym przypadku górę wzięła
wrażliwość artystyczna, drzemiąca przecież w każdym z nas.
Tu tylko wspomnę, że ową wrażliwość dostrzegamy zwłaszcza w pracach dzieci, które lubią malować i robią to w sposób nieograniczony, bez stresu, mając w sobie naturalną radość pozostawiania różnego rodzaju znaków, śladów. Wraz
ze swoim rozwojem człowiek traci często ufność we własną
ocenę estetyczną. Jeśli ktoś edukuje się artystycznie, albo posiada potencjał to będzie go rozwijał niekoniecznie poprzez
warsztat naukowy, będzie realizował swoje pasje chociażby
„hobbystycznie”. W przypadku zaś tej konkretnej grupy, która jak podejrzewam przez wiele lat nie dotykała żadnych narzędzi do jakichkolwiek artystycznych projekcji, uważając ją
raczej za rodzaj dziecięcej zabawy, ciekawie było obserwować ich zachowania.
Dodam, że warsztaty rozpoczęliśmy od wprowadzenia w formie prelekcji, która miała Panie oswoić z tematem, co zresztą według mnie przyniosło pozytywne skutki.
Uważam, że uczestniczki zrozumiały tą wymyśloną przez
nas konwencję, ten zamysł polegający na tym, że warsztaty nie są egzaminem, czy też formą popisu, a jedynie próbą
odkrycia w sobie umiejętności estetycznego działania. Materiał, który zaproponowaliśmy do realizacji nie był prosty. Przyjęliśmy tu pewien wzorzec akademicki, polegający na tym, że Panie najpierw otrzymały ustną informację
o podstawach malarskich oraz, oczywiście w wielkim skrócie, na czym polega grafika. Po tej prelekcji, Panie udały się
do pracy w plenerze, gdzie miały za zadanie uwiecznić coś
w rodzaju notatki pejzażowej. My ze swojej strony próbowa-
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liśmy pokazać na czym polega szkic koncepcyjny do obrazu,
umiejętność zanotowania urody motywu malarskiego, który
może być inspiracją również dla form graficznych. Efekt pracy Pań był bardzo wiarygodny, kilka prac okazało się bardzo przekonywujących.
M. Z.: Jakie doświadczenie wynieśliście Panowie
i Wasi studenci z tego typu doświadczenia?
Ł. K: Kontakt z jakąkolwiek kreacją artystyczną niezależnie od jej poziomu, kładąc nacisk na umiejętność czytania
sztuki, czy raczej zapisu artystycznego, pozwala odkryć wrażliwość drugiego człowieka. Właśnie owe „odkrywanie” poruszyło zarówno nas jak i naszych studentów. Było to możliwe
pomimo szybkiego tempa pracy jaki nam towarzyszył.
M. Z.: W Gminie Nozdrzec spotkałem już wiele przejawów artystycznych talentów. Wspomnę chociażby
miejscowych poetów, Panie, które pięknie wyszywają
i tworzą ozdoby z bibuły czy też kapele ludowe. Mimo
tego osób malujących jak na razie brakuje. Jak Panowie myślicie czy to nowe doświadczenie w postaci warsztatów malarsko-graficznych sprawi, że mieszkańcy podejmą się próby kreowania nowych form?
M. O.: Prawdziwa sztuka rodzi się z wrażliwości na piękno. Kształtuje się ona poprzez możliwość wyrażania związanych z tym emocji, które trzeba przełożyć na odpowiednią formę plastyczną i technikę wykonania dzieła.
Gmina Nozdrzec to wspaniały teren do takich poszukiwań, tutaj gdzie mieszkają dobrzy i ciekawi ludzie, a wokoło
spotykamy przepiękne krajobrazy, które z pewnością mogą zainspirować jako plastyczny motyw do obrazu czy też grafiki.
Jest to więc doskonałe miejsce, z którego można czerpać pomysły do swoich realizacji artystycznych. Pamiętać należy
jednak, że do uprawiania sztuki nie wolno się zmuszać, ona
musi być wewnętrzną potrzebą. Uczestniczki projektu dostały już pewne istotne wskazówki formalno-warsztatowe. Sądzę więc, że jeśli połączyły „twórczy impuls” z zainteresowaniem tematem zajęć , to nasza wspólna praca przyniesie dalsze efekty i Panie wrócą do zaproponowanych przez nas technik oraz poszukiwań warsztatowych we własnym zakresie .
Ł. K.: Jeśli to ziarno w postaci wspomnianej przez Pana
Profesora inspiracji zostało zasiane, jest szansa na to, że rzeczywiście jakaś osoba złamie w sobie barierę wstydu przed artystycznym „obnażeniem się”. Pamiętać należy, że ważne jest,
aby ktoś kto chce zacząć malować czy tworzyć prace graficzne miał miejsce, gdzie może rozwijać swoje pasje. Trzeba takim osobom stworzyć dobra atmosferę i zaplecze. Nam, pracownikom akademickim, zależy na osobach wywodzących się
z małych ośrodków , dlatego tym bardziej w gminach wiejskich warto dać szansę zwłaszcza ludziom młodym. Muszą
oni jednak posiadać to wspomniane przeze mnie miejsce,
gdzie stykać się będą ze sztuką, pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli.
M. O.: Chcę jeszcze dodać, że nasi studenci są urzeczeni
miejscem, w którym zaproponowano realizację warsztatów.
Sądzę, że warto zastanowić się nad przeprowadzaniem cyklicznych szkoleń dla osób - pasjonatów sztuk pięknych z tej
gminy, które pod opieką merytoryczną artystów -kadry akademickiej z Wydziału Sztuki UR i naszych studentów mogłyby spełniać się artystycznie. Dorobek ich twórczej pracy byłby
również wspaniałą promocją dla Gminy Nozdrzec...
M.Z.: Dziękuję Panom za poświęcony czas i udzielenie odpowiedzi.]
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Informacje dla Mieszkańców
Gminy Nozdrzec

Ludzie i ptaki
Pamięci brata swego poświęcam
Wiosna umarła tuż po porodzie
Zima sypnęła śniegiem na ziemię
I tylko ptaki po słońca wschodzie
Szepczą, że żyje, że tylko drzemie
Że już za chwilę znów się obudzi
Wybuchnie zieleń, radość nastanie
Uśmiech zagości na twarzach ludzi
Och takiej wiosny tak brak mi Panie
Ale ty ze snu nie wstałeś wcale
Spadłeś jak orzeł strzałą trafiony
Ledwie zbudował gniazdo na skale
Ledwie uchwycił zdobycz w swe szpony
A już go śmierci strzała dopadła
I upadł nagle w dół z wysokość
Pisklętom trzeba ciepła i jadła
A nade wszystko trzeba miłości
Przyjmij Go Panie w poczet sług swoich
Ukój ból bliskim daj moc przetrwania
Proszę wysłuchaj w smutku próśb moich
Proszę wysłuchaj mego błagania.
					
Józef Cupak
Kolce i ciernie
Drzewa raczej nas nie ranią
Choć niektóre maja ciernie
My wpadamy czasem na nie
One stoją biernie
Nie przeklinaj krzewu róży
Kiedy dotkniesz kolców dłonią
My sięgamy po ich kwiaty
One swego bronią
Jeśli walczysz w obcym kraju
Z nie do końca swoim wrogiem
Nie wiesz czyś jest bohaterem
Czyś przeklęty przed ich Bogiem
Czy zanosisz im nadzieję
Co cenniejsza jest jak diament
Czy ich braci zabijając
Powodujesz płacz i lament
					

Józef Cupak

Burza
Już nadciągają czarne groźne chmury
Wiatr porwał piasek z wyschniętej kałuży
Targnął drzewami zaszumiały groźnie
Wiatr jest zwiastunem nadchodzącej burzy
Już tłuste krople spłynęły po oknie
Niebo przeorał ostry błysk pioruna
Przydrożna brzoza i gnie się i moknie
A tam nad lasem znowu nowa łuna
Raz gniewny pomruk raz trzask niby z bicza
A strugi deszczu spływają na ziemię
Na krzyż przydrożny z świętego oblicza
Kurz opłukało Chrystus jakby drzemie
Cichną pomruki i wyjrzało słońce
Las skrupulatnie liczy swoje straty
Przydrożne brzozy spokojnie stojące
Strącają krople i suszą swe szaty
					
Józef Cupak

INFORMACJA O REALIZACJI
PRZEZ GMINĘ NOZDRZEC
PROJEKTU
„Likwidacja barier wykluczenia
cyfrowego w Gminie Nozdrzec“
Szanowni Państwo!
Mam przyjemność poinformować Was, iż Gmina Nozdrzec rozpoczęła realizację projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o nazwie „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego
w Gminie Nozdrzec“. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-18-138/11-00 zawartej
w dniu 09.07.2012 roku z Władzą Wdrażającą Programy
Europejskie, ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa (http://
www.wwpe.gov.pl/index.php) a jego wartość wynosi 331
074,00zł (trzysta trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt
cztery złote), z czego 281 412,90zł (dwieście osiemdziesiąt
jeden tysięcy czterysta dwanaście złotych dziewięćdziesiąt groszy ) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Głównym celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia wśród mieszkańców Gminy. Nozdrzec zjawiska
wykluczenia cyfrowego poprzez przekazanie osobom upoważnionym do skorzystania z pomocy, na określony czas,
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz
sprzętem pozwalającym na korzystanie z sieci internetowej oraz zapewnienie przez ten okres bezpłatnego dostępu do internetu. W bieżącym roku planowane jest przeprowadzenie procedur przetargowych na zakup sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wyłonienie operatora telekomunikacyjnego, który zapewni dostęp
do sieci internetowej. Pod koniec roku 2012 zostaną przeprowadzone również bezpłatne szkolenia dla osób objętych pomocą z podstaw obsługi komputera i najpopularniejszych programów komputerowych oraz bezpiecznego
korzystania z sieci internetowej.
Zgodnie z umową o dofinansowanie z pomocy skorzysta 30 gospodarstw domowych z terenu Gminy Nozdrzec. Dodatkowo 20 zestawów komputerowych otrzymają jednostki podległe, tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Nozdrzcu z siedzibą w Warze oraz filie biblioteczne w Hłudnie, Siedliskach i Wesołej. Kryteria oraz zasady rekrutacji uczestników projektu zostaną określone
i przedstawione w Regulaminie Projektu który w najbliższym czasie zostanie umieszczony na stronie naszej
Gminy.
Zapraszam do śledzenia informacji oraz działań podejmowanych w celu realizacji Projektu na stronie naszej Gminy.
		
Z poważaniem
		
Wójt Gminy Nozdrzec
„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 8 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion” Dotacje na
innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu informuje o możliwości oddania odpadów tzw.
elektrośmieci i opon samochodowych do stałego punktu zbiórki
odpadów w Nozdrzcu
Punkt zbiórki znajduje się w budynku byłego punktu skupu żywca w Nozdrzcu.

•
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Zbiórce podlegają odpady:

elektrośmieci tj. sprzęt RTV i AGD (pralki, lodówki, telewizory, radia, komputery,
monitory komputerowe oraz drobny sprzęt
elektryczny i elektroniczny),
• zużyte opony samochodowe (z pojazdów
osobowych, ciężarowych i dostawczych)
oraz ciągnikowe.
Przywozimy odpady kompletne bez demontażu.
Pytania kierować pod numer telefonu 13 4397286
lub za pośrednictwem poczty: zgk.nozdrzec@op.pl
Odpady można oddawać od poniedziałku do
piątku w godz. 8.30 do 15.00.

Gmina Nozdrzec w liczbach:
Ilość osób zameldowanych na pobyt stały
(31.12.2011r.) – 8.643 w tym zamieszkałych:
w Nozdrzcu – 1.343
w Hłudnie – 966
w Warze – 1.148
w Siedliskach i Wołodzi – 461
w Hucie Poręby – 189
w Izdebkach – 2.390
w Izdebkach – Rudawcu – 359
w Wesołej – 1.335
w Magierowie – 76
w Rytej Górce i Ujazdach - 376
Liczba małżeństw zawartych do 30.06.2012 r. – 10

Liczba zgonów do dnia 30.06.2012 - 12

Uwaga Konkurs!!
Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia
udziału w konkursie wiedzy o Gminie Nozdrzec. Wystarczy tylko prawidłowo udzielić odpowiedzi na pytanie:
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DynóVWka

- zlot samochodów z grupy VAG
Wszystko zaczęło się w zimie 2010 roku, kiedy to na regionalnym forum vag-podkarpacie.pl rozpoczęto dyskusje
o zlotach a raczej o ich braku w naszym regionie. Wtedy
zapadła decyzja, że zorganizujemy pierwszy poważny, cykliczny zlot aut z grupy VAG, który w Polsce cieszy się już
dużą popularnością. Miejscem zlotu od samego początku
miał być malowniczo położony ośrodek nad Sanem „Błekitny San”. I tak została zaplanowana pierwsza odsłona zlotu
na 6 czerwca 2010 roku. Impreza jednodniowa przyciągnęła
do naszego pięknego miasta 90 samochodów z różnych regionów Polski. Patrząc na zadowolenie osób, które nas odwiedziły, postanowiliśmy w 2011 roku zorganizować dwudniowy event, który odbył się 11 i 12 czerwca. W pierwszy
dzień był czas na zapoznanie się, rozmowy o wspólnej pasji, konkurs integracyjny i zabawę do rana.

„Jaki zespół muzyczny był tegoroczną gwiazdą
„Dni Nozdrzca”?”
Na odpowiedzi czekam do 15 września br. pod adresem e-mail:

spacerkiempogminie@interia.pl

RUSZA INWAZJA INICJATYW
DLA MŁODZIEŻY - Program
„RÓWNAĆ SZANSE
2012- REGIONALNY KONKURS
GRANTOWY”
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną
edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach
Programu „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności.
Celem projektów realizowanych w ramach Programu
jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie
młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
(13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie
ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Chcemy aby młodzież realizująca projekty, poprzez aktywne
działania, mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia
2013 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2013 r. mogą
ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków: 10 październi-

ka 2012 r.

Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie internetowej:

www.rownacszanse.pl

Na pierwszego autora poprawnej odpowiedzi czeka
bardzo atrakcyjna nagroda książkowa.
Całość opracował
Michał Zięzio

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Regionu Dynowskiego
– Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
oraz Redakcja „Dynowinki”
składają serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy przyczynili się do zorganizowania
Jubileuszu 20-lecia „Dynowinki”:
•
•
•
•
•

władzom miasta Dynowa - za gościnę, okolicznościowe dyplomy i nagrodę pieniężną
Marszałkowi Województwa Podkarpackiego za objęcie patronatem Jubileuszu, a Pani Wicemarszałek – za ufundowanie nagród
pozostałym władzom wojewódzkim, powiatowym i
gminnym a także Bankowi PKO oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych – za życzenia
Piekarni „Genesis” oraz Ciastkarni Pani Elżbiety
Katarzyny Piskorek – za słodki poczęstunek
Firmie „Bojan”; P.H.U. „Budmet”; P.H.U „Szaruga”; Firmie „Agropol”; Firmie „Sów-Pol”; Hurtowni „Bewa”; Zajazdowi „Pod Piramidą”; Firmie „Prof
-Bud”; Pani Małgorzacie Kołt; Panu Michałowi Ostafińskiemu; Panu Stanisławowi Martowiczowi – za
ufundowanie jubileuszowej rikszy; a Panu Leszkowi Dominowi – za jej przywiezienie z Łodzi i nieocenionym rikszarzom – Pani Marii Chudzikiewicz ,
Panu Dariuszowi Błotnickiemu i Tomkowi Peszkowi

Jako że impreza jest cykliczna i przypada na miesiąc
czerwiec, w tym roku trzecia odsłona dynóVWki odbyła się
16-17.06. W zorganizowaniu imprezy pomagał nam MOK
w Dynowie a honorowy patronat objął Burmistrz Miasta
Pan Zygmunt Frańczak. Zjechały się samochody nie tylko
z naszych okolic, ale także można było spotkać sympatyków
motoryzacji ze Śląska, Małopolski, województwa świętokrzyskiego, lubelskiego a nawet …. z pomorskiego!!!
Frekwencją byliśmy bardzo zaskoczeni. W niedzielę zapełnione były wszystkie miejsca na placu! Reasumując,
w tym roku w zlocie wzięło udział 354 samochody (przypomnijmy, że na pierwszej edycji było ich zaledwie 90!).
Duża ilość nietuzinkowych aut pozwoliła każdemu znaleźć
coś dla siebie.
Impreza obfitowała nie tylko w atrakcje związane z motoryzacją. W pierwszy dzień (tj. w sobotę) można było zagrać
w siatkówkę oraz spróbować swoich sił w przeciąganiu samochodu. Nie obyło się także bez emocji sportowych związanych z EURO 2012. Rekordowa ilość namiotów, bo prawie 100, została rozbita na polu namiotowym.
Drugi dzień obfitował w konkursy typowo motoryzacyjne:
- Najładniejsze auto zlotu,
- Najładniejsze koło zlotu,
- Najniższe auto zlotu
- Najgłośniejsze CAR-AUDIO
Imprezę umilała nam muzyka, nad którą pieczę trzymał Michał Bajda. Podczas eventu można było skorzystać
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Dni Pogórza Dynowskiego

Współorganizatorzy: Iwona Pokrzywa, Magda Potoczna, Sylwia Banat, Paweł Sieńko, Michał Bajda.

•
•
•

Program „Szklanka Mleka”, którego głównym celem
jest promowanie zdrowego odżywiania poprzez zachęcenie dzieci i młodzieży do spożywania mleka i przetworów mlecznych oraz kształtowanie trwałego nawyku konsumpcji produktów mlecznych. Cieszy się on dużym zainteresowaniem przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju.
Dzięki programowi 2,4 mln dzieci uczęszczających do ok.
14,5 tys. placówek oświatowych ma możliwość spożywania mleka i przetworów mlecznych bezpłatnie lub po obniżonych cenach. Dotychczas polskie dzieci wypiły już ponad 1 miliard 300 milionów szklanek mleka.
O limit środków finansowych na dopłatę krajową
w roku szkolnym 2012/2013 ubiega się 165 Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski na łączną kwotę ok. 121 mln zł.
Realizacją dostaw mleka i przetworów mlecznych jest zainteresowanych ok. 12 tys. szkół podstawowych, w których
udział w programie zadeklarowało ok. 2,3 mln uczniów.
Na realizację dopłaty krajowej w roku szkolnym

2012/2013 Rada Ministrów przeznaczyła 118 mln zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2012 r.
w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych
na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2012/2013).
Rok szkolny 2012/2013 będzie dziewiątym z kolei rokiem szkolnym realizacji w Polsce programu „Szklanka
Mleka”.
W roku szkolnym 2011/2012 w OT ARR w Rzeszowie z programu „Szklanka mleka” korzystało 1145 placówek oświatowych (w tym 988 szkół podstawowych, 130
przedszkoli oraz 27 gimnazjów). Dopłatą zostało objęte
ponad 155 tys. uczniów z województwa podkarpackiego.
W w/w roku szkolnym wypłacono podkarpackim dostawcom „Szklanki Mleka” do szkół prawie 8,5 mln zł z tego: dopłata unijna wyniosła 2,4 mln zł, dopłata krajowa 6,0 mln
zł a dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka 75 tys. zł.
Sekcja Informacji i Promocji
Oddział Terenowy ARR w Rzeszowie
Rzeszów 13.08.2012 r.

Pokaz mieszanych sztuk walki 3
zaangażowania wielu osób.
Z tego miejsca dziękuję przede wszystkim Ochotniczym Strażom Pożarnym z Barkówki, Harty, Dylągowej za
czuwanie nad porządkiem na terenie placu i jego okolicy.
Firmom Cateringowym za miłą obsługę. Swoje podziękowanie kieruję również do sponsorów, którymi byli: Bank
Spółdzielczy w Dynowie, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Firma Moesche Polska Sp. z o.o., Usługi Instalacyjne WOD-KAN-CO-GAZ Krzysztof Sierant, Placówka Partnerska Alior Banku w Dynowie ul. Mickiewicza 7, NED
-LAND Przemysław Hyjek.
Zapraszam Państwa na kolejną edycję DNI POGÓRZA
DYNOWSKIEGOz przekonaniem, że wspólnie będziemy
poprawiać jakość życia mieszkańców tego terenu poprzez
kulturę – jako mecenasi kultury, sponsorzy, donatorzy,
uczestnicy wydarzeń kulturalnych.

ynowskiego

Już dziewiąty rok programu „Szklanka mleka w szkole”!

Ogród zabaw dla dzieci

D

Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.dynovwka.pl.
Pozdrawiamy i do zobaczenia za rok!

Tegoroczną XLVI edycję Dni Pogórza Dynowskiego
przygotowywaliśmy z myśląo mieszkańcach Dynowa, ale
również wsi i małych miasteczek.
W związku z tym od maja do końca czerwca zaproponowaliśmy im konkurs „Podziel się talentem”. Naszym celem było dotarcie do osób utalentowanych bez względu na
wiek, aby dać im możliwość pokazania swojej twórczości,
rozumianej bardzo szeroko (śpiew, taniec, rękodzieło, gra
na instrumentach itd.) na scenie Dni Pogórza Dynowskiego.
W sobotę 14 lipca publiczność zgromadzona na terenie
Ośrodka Turystycznego „Błękitny San” miała możliwość
ocenić swój ulubiony występ. Było to jednocześnie zabawą,
ale również zwróceniem uwagi jak ważną role w życiu osób
utalentowanych ma rodzina, przyjaciele, społeczność lokalna – ludzie, którzy wspierają ich w osiągnięciu marzeń.
Ponadto w niedzielę 15 lipca w programie „Folklor i Tradycja” mieszkańcy Dynowa i Gmin sąsiadujących przekonali się o ogromnym potencjale tkwiącym w muzyce ludowej, ale również w tradycji, ciągle obecnej m.in. w ginących zawodach. Dziękuję wszystkim twórcom ludowym,
muzykom, osobom reprezentującym ginące zawody i pozostałym osobom zainteresowanym tą częścią programu
Dni Pogórza Dynowskiego za zaangażowanie. Całość programu przygotowała P. Grażyna Malawska.
Gwiazdą tegorocznych Dni Pogórza był zespół
„Raz, Dwa, Trzy” który zaprezentował się publiczności w dniu 15 lipca (niedziela) o godz. 22.00. Oczywiście koncert poprzedził przepiękny i profesjonalnie przygotowany pokaz sztucznych ogni przygotowany przez Marka Pysia.
Kongres Regionów w Świdnicy w 2012 r. został zorganizowany pod hasłem „Miękka siła. Kultura jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego”. To oznacza, że
kultura czerpie siłę z ludzi, którzy działają wspólnie; może
wyzwolić obywatelską aktywność, stając się tematem i jednocześnie pretekstem do społecznej debaty o przestrzeni
publicznej, dobru wspólnym, jakości życia i celach rozwoju. To hasło przyświecało Nam jako organizatorom tegorocznej edycji Dni Pogórza Dynowskiego
W związku z powyższym Miejski Ośrodek Kultury starał się wspierać podczas tegorocznej imprezy: organizacje
pozarządowe, animatorów kultury, twórców kultury oraz
firmy lokalne. Jako organizatorzy przygotowaliśmy dla
nich program: „Pogórzańskie Klimaty”: Kiermasz w drewnianych budkach, aby mogli pochwalić się swoim dorobkiem i całoroczną pracą. Drugi już rok macie Państwo okazję docenić bogactwo Pogórza w postaci ludzi pracujących
dla innych i rozwijających swoje pasje tuż obok nas. Ważne jest, abyśmy wspierali ich na różne sposoby, bo przecież od tych „dobrych klimatów” zależy nasze zadowolenia
z mieszkania na tym terenie.

ogórza
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Witam Państwa
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Program tegorocznych Dni Pogórza był bardzo bogaty i zróżnicowany. Naszym zamiarem było dotarcie do seniorów, ale i dzieci; rodzin, ale i osób pragnących rozrywki. Osób szukających ruchu i oczywiście tych, którzy wolą
program obejrzeć siedząc na ławeczkach blisko sceny. Jak
widzicie Państwo przygotowanie programu tak dużej imprezy wymaga skrupulatnych przygotowań, ale również

Organizatorzy: Dominik Sieńko, Kuba Chlebica, Marcin Potoczny, Michał Szajna, Przemysław Bartoń .

Podziękowania dla sponsorów:
Burmistrz miasta Dynów
Sów-Pol , firma usługowa.
KRÓL – KNAPIK SP. Z O.O. Autoryzowany Dealer VW
Petrov.pl, nowe części samochodowe i tubingowe akcesoria.
Matner cars – serwis samochodwy z Krosna.
ALFA 2000 s.c. drukarnia cyfrowa, wydawnictwo.
Opona ekspres – hurtownia opon samochodowych.
SZiK – części samochodowe,
AVIVA – ubezpieczenia,
OEM+ , sklep tuningowy,
Groszek , sklep spożywczy Danuta Nawłoka,
Wiara, usługi pogrzebowe,
Morfeusz, okręgowa stacja kontroli pojazdów, sklep motoryzacyjny, myjnia.
P.H.U. NACH BUD – dachy od A do Z.
Bank Spóldzielczy w Dynowie.
BANAŚ – firma handlowo – usługowa.
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z cateringu zorganizowanego przez Roberta Sówkę z firmy Sów-Pol. Nie można także zapomnieć o ekipie filmowej
Piksar Studio oraz naszym fotografie Jacku Kutta, którzy
postarali się uwiecznić jak najwięcej wydarzeń z tych dni .
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nie zawiedziemy
Waszych oczekiwań podczas IV edycji DynóVWki, która będzie trwała już 3 dni. Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom DynóVWki 3, gdyż bez Was nie
było by tak świetnej atmosfery i niezapomnianego klimatu.
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Bractwo Motocyklowe Byk

Kolejka

Jolanta Miklasz
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Dynowinkowa riksza
Dom Pogodnej Starości

D

ogórza

Koncert Orkiestry OSP Fire Band z Brzozowa

Koło Gospodyń Wiejskich w Ulanicy

D

ni

P

ŚDS Dynów

Mażoretki OSP Fire Band

Nadleśnictwo Dynów

Jacek Miklasz

Obrazy wykonywane haftem krzyżykowym - Zofia Ostafińska

ynowskiego

Dynowinka - jubileusz 20-lecia
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Finalistka I Edycji konkursu Podziel się talentem - Joanna Wojtowicz

Finalistka I edycji konkursu Podziel się talentem - Justyna Kwaśna

ni
D

ynowskiego

Finalistka I edycji konkursu Podziel się talentem - Hania Marszałek

Publiczność XLVI Dni Pogórza Dynowskiego

D

P

Kategoria IV: Instrumentaliści
Darek Kloczkowski – keyboard
Głosami publiczności do finału dostali się: Hanna
Marszałek, Justyna Kwaśna, Zespół FIX-II, Joanna
Wojtowicz oraz Grupa młodzieży z projektu: „Zblazowanie. Stop. Roztańczenie. Start Dynów”.
Każdy z uczestników finału otrzymał bon w wysokości
200 zł, który wręczała Pani Mariola Kaczor reprezentująca
Gminę Wiejską Dynów oraz Wójta Adama Chrobaka. Gmina była jednym ze współorganizatorów tegorocznej imprezy.
Finalistą I edycji konkursu okazał się Zespół FIX-II działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie, na który głosowało 112 osób. Nagrodę wręczył Burmistrz Miasta
Dynowa Zygmunt Frańczak.
Ponadto wśród osób głosujących w konkursie „Podziel się
talentem” rozlosowaliśmy nagrody ufundowane przez firmę
„NED-LAND” Przemysław Hyjek, firmę „Prowellnes” oraz
kosmetyki firmy AVON.

Zespół Zenit

Raz Dwa Trzy
- Adam Nowak

Kategoria III: Wokaliści
Julia Niedzielska
Hanna Marszałek
Karolina Kopacz
Aneta Pokrywka
Joanna Wojtowicz
Wioletta Potoczna
Justyna Kwaśna
Natalia Twardy
Andżelika Potoczna
Samuela Łach
Emilia Wanat
Julia Drewniak
Karolina Potoczna
Natalia Twardy i Wioletta Potoczna

ogórza

1.

Kategoria II: Zespoły taneczne
Taniec współczesny
Zespół taneczny SHADOW – hip-hop

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Taniec ludowy
Zespół ludowy „Izdebczanka” – grupa młodsza
Zespół Pieśni i Tańca „Izdebczanka” – gimnazjaliści

P

Kategoria I: Rękodzieło /wystawy
Mirosława Szałajko, Bachórz
Radoń Małgorzata, Bachórz
Tomasz Maszczak, Bachórz

3.
4.

Zespół taneczny FIX I; FIX II – MOK Dynów
Grupa młodzieży z projektu: „Zblazowanie. Stop. Roztańczenie. Start Dynów” – afrodance, hip-hop, bębny

ni

1.
2.
3.

2.
3.
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I edycja konkursu „Podziel się talentem” - rozpoczęła się 12 maja (przesłuchania: Dynów, Harta, Nozdrzec, Dynów), a zakończyła wielkim finałem 15 lipca na scenie Dni Pogórza Dynowskiego
Publiczność zgromadzona na terenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San” miała możliwość zadecydowania w sobotę 14 lipca (oddając głos na konkretnego artystę), które
występy przejdą do ścisłego finału konkursu.
Publiczność głosującą w konkursie wspierało JURY,
które swoimi opiniami na temat występów miało za zadanie: wspierać artystów na scenie oraz rekomendować najlepsze występy do finału. Wśród jurorów I edycji konkursu znaleźli się: Maciej Jurasiński, Marek Pyś, Piotr Dżuła, Justyna Król, Daniel Maziarz.
Wśród uczestników półfinału konkursu znaleźli się:

Pokaz sztucznych ogni 2 - Marek Pyś

17

„Podziel się talentem”

Autor pokazu sztucznych ogni oraz kierownik Teatru Mobile - Marek Pyś

XX lat minęło - Jubileusz Dynowinki
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Tradycja i folklor
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FINALIŚCI 1

Fix II - główny finalista I Edycji Konkursu Podziel się talentem 112 głosów

FINALIŚCI 3

kapela Tońko

D

ni

P

FINALIŚCI 2

Kapela Dynowianie

Kowal pan Tadeusz Tymowicz

ynowskiego

Komisja Podziel się talentem

Gospodarstwo pasieczne

D

ogórza

Zdjęcia uczestników konkursu prezentujemy na stronie
internetowej: www.mok.dynow.pl. Natomiast poniżej zdjęcia finalistów.
Z pozdrowieniami, Aneta Pepaś

ogórza

Liczymy, że w II edycji konkursu wyłoniły jeszcze więcej
talentów bez względu na wiek. Dziękujemy mieszkańcom
Dynowa i okolic za włączenie się do tej zabawy i wspieranie
swoimi głosami talentów Pogórza Dynowskiego.

Nagrody w konkursach ufundowali Państwo: Danuta
i Józef Kijowscy, Maria i Roman Nowakowie, Karolina i Daniel Wolańscy. Dziękujemy.
Wdzięczna za Spotkanie
Grażyna Malawska

P

Finaliści I Edycji konkursu Podziel się talentem na scenie

Podczas XLVI Dni Pogórza Dynowskiego, 15 lipca br.
odbyło się szczególne spotkanie
twórców, artystów Pogórza, których miałam zaszczyt
zaprosić i prezentować a które to spotkanie swoją powitalną piosenką otworzyła kapela „Dynowianie” i dynowski poeta P. Fryderyk Radoń. Przedstawił on kilka swoich wierszy, kończąc słowami:
„… nie chcę Was trudzić, lecz nie rozumiem jak
tu się nudzić
myśl całą ujmę w najprostsze słowa, że Rzeszów
leży koło Dynowa.”
Na spotkaniu nikt się nie nudził, bo było ono wyjątkowe różnorodnością i wielkością prezentujących się artystów.
Swoje wiersze recytowali poeci - Fryderyk Radoń z Dynowa, Maria Ząbkowicz z Laskówki, Józef Cupak z Wary,
skrzypek i poeta Franciszek Karaś z Dylągowej , - koncertowali wybitni cymbaliści Podkarpacia Stanisław i Szymon
Tadlowie ze Szklar, kapele „Tońko” i „Dynowianie” z Dynowa, - tańczył Zespół Pieśni i Tańca „Łubienianki” z Zespołu Szkół z Łubna.
Do swojej kuźni zapraszał na warsztaty Pan Tadeusz
Tymowicz z Dynowa, do zakładu garncarskiego P. Andrzej
Plizga a wyrobu i kompozycji z kwiatów uczyła Justyna Socha z Łubna .
Swoją galerię „Pniak” przeniósł w plener rzeźbiarz Bogusław Kędzierski, wspaniałe serwety prezentowała P. Teresa Kasprowicz obydwoje z Dynowa.
Dzięki pomocy dyrekcji ZSzZ w Dynowie została zorganizowana wystawa narzędzi dawnego gospodarstwa rolnego
a Pani Kazimiera Czochara z Bachórza zorganizowała wystawę ziół Podkarpacia. Narzędzia i zioła były także przedmiotem konkursu, w którym zwyciężyli goście – widzowie
z Przeworska. Podczas Spotkania z tradycją i folklorem Pogórza Dynowskiego, oprócz wielu innych atrakcji, prezentowano także wiklinę, wyroby gospodarstwa pasiecznego,
drewniane zabawki oraz raczono pysznym swojskim jadłem.
Wszystkim twórcom, rękodzielnikom i artystom serdecznie dziękuję.
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Spotkanie Twórców
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Pogórza Dynowskiego
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Kilka słów o Stowarzyszeniu
„Aktywny Dynów”
Po I edycji Halowej Ligi Dynowa przekonaliśmy, że Dynów żyje sportem i potrzeba więcej imprez rekreacyjno-sportowych. Dlatego postanowiliśmy założyć Stowarzyszenie
„Aktywny Dynów”. Już kilka dni po założeniu postanowiliśmy zorganizować akcją pod hasłem „Dynów Biega – Biegnij z Nami”, która ma na celu popularyzację rekreacyjnego biegania. W 2012 zorganizowanych zostanie 5 biegów.
Oprócz tego w tym roku organizowaliśmy już:
• Turniej Siatkówki Plażowej „Plażówka 2012”
•
•
•
•
•
•
Hafty, koronki

Bogusław Kędzierski i Jego wystawa rzeźb

D

ynowskiego
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•
•

finansowym którejś z w/w imprez to są proszone o kontakt
na numer telefonu: 886-179-650
lub adres e-meil: aktywnydynow@wp.pl

A w planach mamy organizację:
Turnieju piłkarskiego „Jagiełło CUP”
Turnieju koszykówki ulicznej: „Dynów StreetBasket”
Rajdu pieszego po Bieszczadach
II edycję Halowej Ligi Dynowa
Naszym głównym celem jest:
Kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności ruchowej,
Promowanie zdrowego stylu życia w sferze fizycznej
i społecznej,
Integrowanie grup społecznych,
Promowanie kultury czasu wolnego,

W skład stowarzyszenia wchodzą:
Łukasz Domin, Jacek Kochman, Bartłomiej Walus, Marcin
Dziedzic, Karolina Szajnik, Aleksandra Socha, Izebela Ząbkowicz, Damian Inglot, Sławomir Inglot, Tomasz Kuś, Marcin Szajnik, Tomasz Łojko, Damian Kasprowicz, Damian
Zelwach, Alicja Szpiech, Sławomir Golonka.
W 2013 roku planujemy oczywiście kontynuację w/w imprez oraz organizację poważnego eventu sportowego, z którego dochód przeznaczony byłby na cele charytatywne.
Mamy również prośbę do firm oraz osób prywatnych
z Dynowa i okolic, że jeśli byłby zainteresowane wsparciem

Dni Pogórza otwarte biegiem
Pierwszy raz w swojej historii Dni Pogórza Dynowskiego otwarte zostały biegiem. Wszystko dzięki zaangażowaniu osób ze Stowarzyszenia „Aktywny Dynów” oraz wsparciu Pani Anety Pepaś, Dyrektorki Miejskiego Ośrodka Kultury. Bieg został podpięty pod akcję „Dynów Biega” i była
to już 3 edycja w tym roku. Biegacze wystartowali z Rynku miasta, następnie pobiegli ulicami: Zamkową, Podwale
oraz Sanową, aż do ośrodka turystycznego „Błękitny San”.
Po drodze biegaczy oklaskami wspierali czekający na trasie kibice. Gdy sportowcy dotarli na „Błękitny San” zostali
powitani przez Burmistrza Dynowa, Pana Zygmunta Frańczaka, Przewodniczącego Rady Miasta Pana Romana Mryczko oraz przez Dyrektorkę MOK-u Panią Anetę Pepaś. Burmistrz zaprosił biegaczy na scenę i kilku słowach oficjalnie otworzył XVI Dni Pogórza Dynowskiego. Kolejne akcje

pod hasłem Dynów Biega już 12 i 2 września. Czekają trasy o długości 2,7 i 2 km. Zapraszamy do udziału!
Ze swojej strony chcielibyśmy podziękować:
•
•

Współorganizatorom:
MOK Dynów
Zblazowanie. Stop. Roztańczenie. Start!

•

Sponsorowi:
Sklep Zielony Koszyk

•

Partnerowi medialnemu:
Portal edynow.pl
Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”

Do tej pory nasze imprezy wsparli:
Sów-Pol, Auto Szkoła, Lestar, Zakład Instalacji i Doradztwa „C.O. – Wod – Kan oraz Gaz” Domin Piotr
oraz Zielony Koszyk.
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Stowarzyszenie De-Novo:
„teatralnych wspomnień czar…”
– kilka słów o tegorocznej premierze
Tegoroczna, letnia akcja na stacji kolejki wąskotorowej
była skromniejsza, gdyż nie doceniono Nas w niektórych
konkursach o różnego rodzaju granty i dotacje. My jednak
nie poddaliśmy się i informujemy Was – naszych przyjaciół:
artystów, sponsorów, społeczność lokalną, Województwo
Podkarpackie (Naszego głównego Mecenasa), Gminę Miejską Dynów, że dokonało się: 13 LIPCA O GODZ. 20.30 NA
STACJI KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ odbyła się premiera kolejnego widowiska przygotowanego przez Stowarzysze-

nie, które przypominało Wam – naszej szanownej publiczności, spektakle od 2003 r., czyli od „Snu Nocy Letniej”, aż
po „Księgę Raju”, która swą premierę miała rok temu. Nasze tegoroczne widowisko, to przede wszystkim uczta dla
melomanów. Wspaniała muzyka, która towarzyszy Nam od
początku widowisk plenerowych i tym razem wybrzmiała
na żywo. Chcieliśmy zwrócić Wam uwagę na ogromną pracę muzyków, którzy co roku, do każdego widowiska, przygo-
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III – 5.07, Łęczyca – Kutno (167,6),
IV – 6.07, Tomaszów Mazowiecki – Kielce (158,4),
V – 7.07, Nowy Sącz – Krosno (186,5, lotne finisze - Iwonicz Zdrój, Rymanów),
VI – 8.07, Jasło – Jarosław (165,2, przez Kołaczyce LF,
Frysztak Wiśniową, Strzyżów LF, Dynów LF, Kańczugę,
Pruchnik).
Klasyfikacja generalna:
1. Mariusz Witecki (Bank BGŻ) 21:32.15
2. Bartosz Huzarski (Team NetApp)
+0.05
3. Adam Pierzga (reprezentacja Polski) +0.37
4. Andrea Palini (Włochy/Team Idea)
+0.59
5. Marko Kump (Słowenia/Adria Mobil) +1.00
6. Matej Mugerli (Słowenia/Adria Mobil) +1.03
Foto Chincza
towują się ponad miesiąc. Ponadto chór złożony z dzieci i młodzieży, to godzinne próby śpiewu oraz warsztaty teatralne. Dziękujemy rodzicom dzieci za zaangażowanie w przygotowanie widowiska.
Tegoroczna przygoda nie odbyłaby się bez wsparcia Województwa Podkarpackiego oraz Gminy Miejskiej Dynów. Dziękujemy za zaufanie i wsparcie finansowe. Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie: www.denovo.net.pl (wkrótce
też pojawi się informacja dotycząca filmu DVD z tegorocznego przedsięwzięcia).
Szukajcie nas na facebooku.
Zarząd Stowarzyszenia De-Novo

Międzynarodowy Wyścig Kolarski

„Solidarności” i Olimpijczyków

A cóż to za impreza? Jest to wyścig kolarski rozgrywany w Polsce od 1990 na początku lipca. Należy do Pucharu
kontynentalnego UCI i ma kategorię 2.1, najwyższą wśród
polskich wyścigów wieloetapowych w ramach powyższego Pucharu.
Wyścig odbywa się pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego przy współpracy z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich.
Przeznaczony jest dla zawodników kategorii elite. Zawodnicy zdobywają punkty do kontynentalnej klasyfikacji
indywidualnej UCI.
Tegoroczny, 23 Wyścig Solidarności i Olimpijczyków liczył sześć etapów. Początek rywalizacji usta-

lono na 4 lipca w Łodzi, meta 23 lipca w Jarosławiu.
Dwa etapy rozegrane były na Podkarpaciu; piąty częściowo (Nowy Sącz – Krosno) i ostatni w całości (Jasło – Jarosław). Cała trasa wyścigu liczyła 894,7 km.
Dynów miał przyjemność gościć kolarzy 8 lipca 2012 r.
Słowo gościć nie bardzo tu pasuje, bo zawodnicy jak wicher
przemknęli przez ulice naszego miasteczka, ale atmosfera wielkich zawodów udzieliła się wszystkim kibicom. Podziwialiśmy zawodników, profesjonalne rowery i sprawnie krzątających się organizatorów. Było na co popatrzeć!
TRASA:
I etap – 4.07, Łódź – Bełchatów (76,2 km),
II – 4.07, Tuszyn – Sieradz (140,8),
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Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„NASZA PASJA – NASZĄ PRACĄ”
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie oraz
Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie zaprosiły bezrobotne Panie z terenu miasta i gminy do udziału w projekcie „Nasza pasja – naszą pracą” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Europejskiego
Funduszu Społecznego – Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na
rzecz aktywnej integracji.
Projekt był odpowiedzią na badania ankietowe i wywiady indywidualne przeprowadzone przez Lidera – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” oraz Partnera – Miejską
Bibliotekę Publiczną , które pozwoliły ustalić potrzebę realizacji projektu oraz zaplanować działania i warsztaty.
Wsparciem zostały objęte kobiety niepracujące, które zajmują się domem i wychowywaniem dzieci i ze względu na
trudną sytuację na rynku pracy, do tej pory nie podjęły zatrudnienia, jednak dysponują widocznym potencjałem osobowościowym i chęcią rozwijania własnych umiejętności.
Celem głównym projektu „Nasza pasja- naszą pracą’’
jest rozwijanie kompetencji społecznych, które zwiększą
poczucie wartości, wiary we własne siły, rozwiną skuteczną i asertywną komunikację z otoczeniem, zwiększą szanse powodzenia w życiu społecznym i zawodowym.
W ramach projektu 25 pań uczestniczyło w warsztatach umiejętności psychospołecznych, warsztatach wykonywania artykułów dekoracyjno – artystycznych, szkole-

Szycie dekoracji patchowrkowych

Uczestniczki w trakcie warsztatów fotograficznych

Tworzenie biżuterii
niu informatycznym, warsztatach fotograficznych i szkoleniu „marketing internetowy”. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą w przyszłości na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – wykonywanie artystycznych wyrobów i ich internetową sprzedaż.
Grupa Sterująca Projektem: Krystyna Dżuła, Elwira Kałamucka, Grażyna Paździorny, Barbara Porzuczek.

Wykonywanie ozdób metodą decoupage

Uczestniczki podczas wykonywania ozdób z filcu

,,Chłopcy dziewczęta, wszyscy uczmy się przyszłość na nas czeka’’
,,Chłopcy dziewczęta, wszyscy uczmy się - przyszłość na
nas czeka’’ to projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Dynowie w ramach POKL, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie
9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Celem głównym projektu było stworzenie świetlicy przyszkolnej, umożliwiającej rozwijanie zainteresowań i zdolności oraz wyrównywanie braków poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych.
W okresie od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2012r,
w ramach projektu, wsparciem zostało objętych 100 %
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie, podczas
5455 godzin zajęć pozalekcyjnych. Każdy uczeń miał możliwość udziału w nieograniczonej ilości zajęć.
W ramach projektu realizowane były następujące zadania:
1. Zajęcia opieki świetlicowej - 1940 godzin
2. Zajęcia wyrównujące braki – 1100 godzin
-język polski - 200 godzin,
-język angielski -300 godzin,
-język niemiecki -200 godzin,
-matematyka - 200 godzin.
-zajęcia wyrównawcze dla ucz. kl. I-III – 200 godzin
3. Zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności – 1330 godzin
-język polski - 200 godzin,
-język angielski -200 godzin,
-język niemiecki - 300 godzin,
-matematyka - 230 godzin,
-informatyka - 200 godzin,

FOTOREPORTAŻ WE WKŁADCE
-zajęcia muzyczne -200 godzin.
4. Zajęcia z elementami tradycji ludowej - 660 godzin
-zajęcia teatralne - 220 godzin,
-zajęcia taneczne - 220 godzin,
-zajęcia muzyczne - 220 godzin.
5. Zajęcia ekologiczno-przyrodnicze w ramach Koła Młodego Ekologa- 200 godzin.
6. Zajęcia logopedyczne-225 godzin.
Baza szkolna wzbogaciła się o sprzęt i pomoce dydaktyczne o wartości 85 000 zł.
Uzupełnienie realizowanych zajęć stanowiły wyjazdy
i wycieczki edukacyjne. Zorganizowano 7 wyjazdów do kina,
6 wyjazdów do teatru, uczniowie uczestniczyli w warsztatach plastycznych z papieroplastyki i malowania na szkle,
mieli także możliwość zapoznać się z etapami produkcji lalek w muzeum w Pilźnie.
Dużą atrakcją była wizyta w telewizji, prelekcja edukacyjna „Spotkanie z astronomią”, odwiedziny w skansenie w Sanoku i Trzcinicy, przejazd kolejką wąskotorową do
Przeworska, spotkanie z aktorami teatru „Maska”, Wandy
Siemaszkowej oraz dynowskimi aktorami z Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”.
W trakcie realizacji projektu uczniowie uczestniczyli w wycieczkach do: Krynicy i Wysowej, Krakowa, Łańcuta, Pilzna, Soliny, Bałtowa i Kurozwęk, Wieliczki, Bolestraszyc, Myczkowiec, Sandomierza i Kazimierza Dolnego
oraz Zakopanego.
Wszyscy uczestnicy projektu byli objęci bezpłatnym dożywianiem.
Całkowita wartość projektu wynosiła 781 492,00zł.
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WYCIECZKA DO OLSZTYNA

W dniach 14 – 18 czerwca 2012 r. grupa 21 uczniów
Zespołu Szkół Nr 4 w Pawłokomie uczestniczyła w długiej, pięciodniowej wycieczce na Warmię i Pomorze. Opiekunami były Panie Irena Bilska i Lucyna Frańczak oraz
Pan Marek Mołoń.
Bardzo wczesnym rankiem, o godz. 445 wyjechaliśmy
pociągiem z Przemyśla. Około godziny 1230 dotarliśmy do
Warszawy. 3 godziny oczekiwania na pociąg do Olsztyna

Stamtąd pociągiem udaliśmy się do Sopotu. Po 3 godzinnej
podróży stanęliśmy nad brzegiem morza. Wszyscy po raz
pierwszy. Duże wrażenie zrobiło na nas molo. Jednak najwięcej atrakcji czekało na nas na pobliskiej plaży. Moczenie nóg w morzu, spacer po piasku i próbowanie czy woda
faktycznie jest słona. Sopot to ładne miasto……ale drogie.
Z Sopotu kolejką podjechaliśmy do Gdańska. Tam czekała już na nas pani przewodnik. Pokazała nam najcie-
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Droga powrotna do Olsztyna, z przesiadką w Elblągu,
minęła bardzo szybko. Po drodze, z okien pociągu mogliśmy podziwiać mury słynnego zamku krzyżackiego w Malborku. Zmęczeni ale zadowoleni usiedliśmy w schronisku
przed telewizorami. Niestety nasze humory popsuł wynik
meczu. Polska reprezentacja pożegnała się z turniejem.
Ale trudno, przed nami jeszcze 2 dni zabawy.
Niedzielny poranek rozpoczęliśmy naukowo. Odwiedziliśmy planetarium w Olsztynie, gdzie mieliśmy okazję obejrzeć pokaz multimedialny o historii teleskopu. Potem autobusem pojechaliśmy nad pobliskie jezioro. Być na
Warmii i Mazurach i nie widzieć jeziora to grzech. Pozostałą część dnia potraktowaliśmy bardzo ulgowo, indywidualne spacery po mieście, zakupy, czas wolny w schronisku.
Ostatni dzień przywitał nas od rana bardzo upalnie.
O 940 wyjechaliśmy pociągiem do Krakowa. Przed nami
cały dzień w wagonie. Podróż minęła spokojnie, bez żadnych problemów. W Krakowie mieliśmy trochę czasu na
szybki spacer po Rynku i powrót do Rzeszowa. Do Pawłokomy dotarliśmy około północy.
Wycieczka, mimo że długa i męcząca dostarczyła wielu wrażeń. Udało nam się dotrzeć na drugi koniec Polski.
Mieliśmy okazję zobaczyć mnóstwo ciekawych miejsc.
Musieliśmy sobie radzić sami. W schronisku mieliśmy do
dyspozycji kuchnię i jadalnie gdzie sami przygotowywaliśmy posiłki. Dla wielu było to niesamowite doświadczenie, zwłaszcza gdy trzeba było po sobie umyć naczynia.
Nauczyliśmy się punktualności i dyscypliny, nikt nie mógł
się spóźnić, pociąg nie będzie na nas czekał.
Teraz pozostaje już tylko zaplanować wycieczkę na
następny rok.
MM

wykorzystaliśmy na zwiedzanie strefy kibica pod Pałacem Kultury, zrobienie pamiątkowych zdjęć i krótki odpoczynek. Potem jeszcze 5 godzin jazdy i 2000 wieczorem
nareszcie dotarliśmy do celu naszej podróży – schroniska
młodzieżowego w Olsztynie. Opuszczając stolicę mogliśmy z bliska zobaczyć i sfotografować słynny stadion narodowy. W schronisku dostaliśmy bardzo ładne i wygodne pokoje, wyposażone w telewizory. Potem kolacja, mecz
w TV i do spania.
Następny dzień poświęcony był na zwiedzanie Olsztyna. Na początek jednak coś dla ducha. Postanowiliśmy „zaliczyć” pobliskie Multikino. Po południu spotkanie z przewodnikiem i spacerek po najciekawszych miejscach w mieście. Olsztyn to miasto mało znane ale posiadające ciekawą historię. Piękna starówka, zamek, kościoły, przytulne uliczki wśród których „Zaułek stawki większej niż życie”. Nazwa wzięła się stąd, iż w tym miejscu
kręcono kilka odcinków popularnego serialu. Olsztyn to
miasto nierozerwalnie związane z postacią Mikołaja Kopernika. Ślady jego działalności można spotkać w wielu
miejscach. Można nawet usiąść na „kolanach” wielkiego
astronoma. Potem część grupy ruszyła na indywidualne
zwiedzanie miasta i zakupy a część wybrała basen.
Najciekawiej zapowiadała się sobota. Wszyscy mieli
nadzieję, że dopisze pogoda…..i pogoda dopisała. Pobudka
o 5 rano. Śniadanie i szybkim krokiem na dworzec PKP.

kawsze miejsca w mieście. Taki Gdańsk w pigułce. Mogliśmy między innymi stanąć przy grobie księdza Henryka Jankowskiego i marszałka sejmu Macieja Płażyńskiego. Wszędzie czuło się atmosferę Euro 2012. Tłumy kibiców różnych narodowości spacerowały po głównych ulicach, nosząc ze sobą flagi i transparenty. Panowała wesoła i przyjacielska atmosfera. Nic dziwnego, wieczorem
ważny mecz Polska – Czechy.
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UROCZYSTE OTWARCIE SALI
GIMNASTYCZNEJ

W dniu 2 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół Nr 4 w Pawłokomie odbyła się uroczystość otwarcia nowej sali gimnastycznej. Idei uroczystości przyświecało hasło: "NIC SIĘ
NIE SPEŁNI, JEŚLI NIE JEST MARZENIEM", utwierdzające w przekonaniu, że warto było podjąć trud budowy sali i realizować do skutku, aby marzenie stało się rzeczywistością. Przecież pomysł budowy zrodził się kilkanaście lat temu, a sama myśl o takim przedsięwzięciu rodziła i obawy, i nadzieje. Ale, jak się okazało, warto było zaryzykować, by teraz cieszyć się z osiągniętego celu. Obecnością swoją w tym dniu zaszczycili nas zaproszeni goście,
m.in. wicemarszałek województwa podkarpackiego Pani
Anna Kowalska, Wójt Gminy Dynów Pan Adam Chrobak,
radni powiatowi z naszego okręgu, radni gminni, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji działających w Pawłokomie, rodzice, nauczyciele.
Obiekt będzie służył nie tylko uczniom Zespołu Szkół
ale także całej społeczności Pawłokomy. W tym miejscu
chcieliśmy serdecznie podziękować władzom gminy i radnym za to, że bez żadnych przeszkód i w tak krótkim czasie inwestycja została doprowadzona do końca.
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Projekt
„PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”
czyli PRAKTYKA LEPSZA OD TEORII
Od 01.05.2012r. w Zespole Szkół Zawodowych im.
Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie rozpoczęła się realizacja
projektu: „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”, który będzie realizowany w latach 2012-2014.
Idea projektu skupia się na połączeniu teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmocnieniem więzi między światem edukacji i pracy.
Współczesny pracodawca oczekuje od pracownika umiejętności, które można byłoby przypisać kilku zawodom. Dodatkowo pracodawcy coraz częściej oczekują od
absolwentów szkół konkretnych umiejętności praktycznych niż wykształcenia formalnego. W odpowiedzi na te

Osobne podziękowania chcemy przekazać sponsorom,
którzy finansowo nas wsparli:
• Firma Sów – Pol – Pan Józef Sówka,
• Piekarnia Cukiernia Genesis w Bachórzu
• Stacja Paliw – Marian Baluch
• Jan Dziura
• Małgorzata i Zdzisław Szafran
• Leszek Banaś
• Leszek Nahacz
• Stanisław Zabój

Dzięki ich pomocy udało nam się wyposażyć salę
w mini siłownię i zakupić
potrzebny sprzęt sportowy.
Grażyna Opałka
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wymogi współczesnego rynku pracy nasza szkoła bierze
udział w w/w projekcie.
W jego ramach realizowane będą bezpłatnie dla naszych uczniów następujące kursy:
• małej księgowości,
• podstaw programowania obrabiarek sterowanych numerycznie z wykorzystaniem systemu
ZERO-OSN,
• z zakresu spawania metodami MIG-MAG,
• programowanie strukturalno - obiektowe.
Przeprowadzone zostaną również wyrównawcze zajęcia specjalistyczne z zakresu:
• nowoczesnej diagnostyki samochodowej,
• grafiki komputerowej: wektorowej, rastrowej i 3D,
• doskonalenia kompetencji
handlowych i negocjacyjnych,
• nowoczesnych systemów elektronicznych zastosowanych
w pojazdach samochodowych,
• gospodarki materiałowo-magazynowej.
Ponadto wszyscy uczniowie będą
mieli możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z zakresu doradz-

twa zawodowego, których celem będzie:
• pomoc w przygotowaniu młodzieży do trafnego
wyboru zawodu i dalszego kształcenia,
• kształtowanie umiejętności planowania przyszłości.
W ramach Projektu realizowane będą także płatne
staże dla uczniów w zakładach pracy. Szkoła nawiązała współpracę z przedsiębiorcami w celu organizacji
4-tygodniowych staży zawodowych dla 109. uczniów.
Dzięki temu uczniowie będą mogli zapoznać się z rzeczywistym środowiskiem swojego zawodu oraz otrzymają
pierwsze wynagrodzenie za pracę – stypendium stażowe.
Realizując Projekt możliwe będzie również doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Planowany jest zakup:
• kilku tablic interaktywnych z osprzętem i oprogramowaniem,
• robotów mobilnych,
• zestawów panelowych demonstrujących nowoczesne systemy diagnostyczne i elektroniczne
w pojazdach samochodowych,
• kas fiskalnych wraz z czytnikiem kodów kreskowych, drukarką etykiet, wagą sklepową
i oprogramowaniem do pracowni informatyczno - handlowej.
Projekt systemowy będzie realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w porozumieniu
z Powiatem Rzeszowskim, a finansowany będzie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie funkcjonuje także Szkoła Nauki
Jazdy, (w której do dyspozycji uczniów jest 2 samochody – Fiat Punto, Peugeot 207, a w 2012r. zostanie zakupiony Hyundai i20) prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne z zakresu nauki jazdy
oraz przygotowuje uczestników kursu do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym i do egzaminu państwowego w zakresie kategorii „B”.

W kursie uczestniczą uczniowie kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych.
Rocznie szkolonych jest ponad 40 uczniów.
W ramach szkolenia praktycznego uczniowie odbywają także miesięczne praktyki zawodowe w zakładach pracy, m.in. w WSK „PZL – Rzeszów”
S.A., Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dynowie, AUTO CENTRUM Rzeszów, APOLLO Rzeszów, ZETO Rzeszów, INFORES Przemyśl.. Głównym celem praktyk jest poznanie działalności instytucji i firm funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej, zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanych wiadomości teoretycznych oraz przygotowanie
uczniów do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji.
Halina Cygan
ZSzZ w Dynowie

32

DYNOWINKA

Nr 8/203

Sefer Tora w Dynowie
17 sierpnia 2012 w Dynowie, około godziny 19, w Synagodze odbyło się uroczyste wprowadzenie Dynowskiej Tory.
Była to wielka uroczystość i wyczekiwane święto dla Chasydów zgromadzonych w mieście. Wszyscy witali pierwszą po

Holokauście Torę napisaną specjalnie dla Dynowa i święconą w Jerozolimie. Po wprowadzeniu i umiejscowieniu Tory
w Synagodze nastąpił uroczysty szabat.

Sefer Tora – zwój Tory ręcznie pisanej przez sofera (kopista przepisujący święte księgi) na skórze zwierzęcia. Najświętsza ze wszystkich ksiąg.
Sefer Tora zawiera 304 805 liter, gdzie odległości między poszczególnymi literami są dokładnie ustalone
i muszą być przestrzegane. Żadne z liter w Torze nie mogą się dotykać, a brak choćby jednej litery lub złe jej
umiejscowienie powoduje unieważnienie całości zwoju Tory. Sefer Tora przechowywana jest w synagodze w szafie ołtarzowej (aron ha-kodesz), którą zasłania specjalna, bogato haftowana zasłona (parochet).
Pinchas Pamp
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Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie
zaprasza mieszkańców, sympatyków i wszystkich chętnych
do wzięcia udziału w obchodach Jubileuszu
100-lecia OSP Harta.
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NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH
Na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 Radny Powiatu Rzeszowskiego Aleksander Stochmal wyróżnił Nagrodami Specjalnymi za szczególne osiągnięcia w nauce i zachowaniu następujących uczniów i uczennice szkół z terenu Dynowszczyzny:
YY Blama Kajetan
Szkoła Podstawowa - Dąbrówka Starzeńska
YY Bułdak Kamila
Szkoła Podstawowa Nr 2 – Dynów
YY Łysek Agnieszka
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks.Bronisława Markiewicza – Harta
YY Bobowska Magdalena
Szkoła Podstawowa – Ulanica
YY Kryczyk Weronika
YY Stolarczyk Adam
Zespół Szkół Nr 1 – Bachórz
YY Pielak Damian
Zespół Szkół – Dynów
YY Gudyka Krzysztof
Zespół Szkół Nr 2 – Harta
YY Słupczyński Krzysztof
Zespół Szkół Nr 3 – Łubno
YY Pudysz Magdalena
YY Siry Emilia
Zespół Szkół Nr 4 – Pawłokoma
YY Kocyła Justyna
Zespół Szkół Nr 5 – Dylągowa
YY Lech Agata
YY Martowicz Joanna
YY Potoczna Wioletta
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej – Dynów
YY Wasieńko Bartłomiej
Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Dynów
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

Pożegnanie IIIG
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Jadwiga Sikorowicz – dynowska Safona, urodziła się
1 lipca 1932 roku w Dynowie jako córka Jana i Elżbiety Stankiewiczów „spod lipy”, herbu Mogiła, potomków rodu wywodzącego się z Litwy.
Od 1981 roku, tj. od śmierci męża Stanisława zaczęła pisać wiersze o różnym charakterze. Tworzy wiersze religijne
i świeckie, okolicznościowe poważne i wesołe w zależności od
sytuacji i natchnienia.
Jest autorką 44 wierszy.
W sprzedaży jest tomik jej wierszy zatytułowany
„Sercem pisane…”

Na wakacjach warto dobrze zjeść i wypić!
A gdzie?
W swoim domu z naszymi przepisami.
Agata Lech

SAŁATKA ZIEMNIACZANA
Składniki:
• 4 ziemniaki,
• 4 ogórki konserwowe,
• 1 cebula,
• przyprawy do smaku,
• sos do sałatek (np."Knorr" - ziołowo - paprykowy).
Uwagi:
Sałatka jest bardzo dobrym dodatkiem do potraw z grilla. Można ją również łączyć z innymi produktami (można dodać do niej jeszcze śledzie). Można też sos sałatkowy rozmieszać z majonezem lub śmietaną zamiast wody. Tłuściej, ale
smaczniej
Jak przyrządzić?
Ugotować ziemniaki w mundurkach, po wystudzeniu obrać
i pokroić w półksiężyce następnie pokroić w kostkę ogórki
konserwowe, a cebulę pokroić dość drobno. Wymieszać razem wszystkie składniki, dodać do tego rozrobiony sos sałatkowy i przyprawić do smaku. Odstawić do lodówki na około
1 godzinę, lecz nie jest to konieczne.
Czas przygotowania:
Sałatka w przygotowaniu nie zajmuje dużo czasu aczkolwiek odpowiednio wcześniej należy ugotować ziemniaki, żeby
mogły wystygnąć.
CIASTO JOGURTOWE Z OWOCAMI
Wszystkie składniki do tego ciasta odmierzamy kubeczkami z jogurtu użytego do wypieków.
Składniki:
• 400 ml jogurtu naturalnego (2 kubeczki po 200 ml)
• 2 kubeczki cukru
• 3 kubeczki mąki
• 1 kubeczek oleju
• 4 jaja duże
• ciut proszku do pieczenia
• ciut sody
• odrobina soli
• owoce – najlepiej śliwki
Jak przyrządzić?
Ubić pianę z białek, dodać cukier i żółtka. Do piany wsy-

!!!

Wyp

ne
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pać mąkę z proszkiem i sodą, wlać ojej i jogurt. Rozmieszać
mikserem. Wylać na blachę a na wierzchu ułożyć owoce. Piec
w temp 180 ok. 1 godziny
MALINÓWKA – nalewka z malin
Najpyszniejsza z nalewek. Podejrzewana o właściwości
lecznicze, ale walory smakowe są tak duże, że warto nad nią
popracować. Oczywistym alibii może być walka z przeziebieniem. Maliny najlepiej używać świeże, suche i prosto z krzaka. Owoce powinny być ładne, dojrzałe lepiej zapłacić troszkę
więcej, gdyż to i tak jedna z tańszych ingrediencji w tej zabawie. Ale poza sezonem śmiało można użyć malin mrożonych.
Składniki:
• 1 kg malin,
• 0.5 kg cukru,
• 0.5 litra spirytusu,
• 1 litr wódki 40%.
Sposób przyrządzenia:
Maliny umieszczamy w dużym słoju,
bez płukania. Nie ma co wybrzydzać przecież babcia do soków też nie płukała. Zasypujemy owoce cukrem i zalewamy spirytusem i wódką.
Zakręcamy słój i odstawiamy w chłodne miejsce na miesiąc.
Jednak żeby nie było całkiem łatwo, to raz na dwa dni należy potrząsnąć słojem, tak aby cukier się dokładnie rozpuścił.
Miesiąc, to minimum, korzystniej jest przetrzymać w
pierwszej formie malinówkę przez 6 tygodni.
Proces filtrowania:
Do filtrowania potrzebujemy, lejek - może być z sitkiem,
ale i tak należy się zaopatrzyć w:
- pieluchę tetrową,
- lnianą ściereczkę.
Filtrujemy do butelek przynajmniej dwa razy. Filtry do
kawy są polecane w wielu podręcznikach, chociaż bardzo szybko się zapychają.
Gdy butelki są pełne, zakręcamy je i… niestety odstawiamy na co najmniej 2 tygodnie. Potem, możemy jeszcze raz
przefiltrować i mija ledwo 8-10 tygodni i mamy malinówkę,
jakiej nie dostaniemy nigdzie na świecie.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
NOWE ZADANIA

ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z NUMERU CZERWCOWEGO:
Logogryf:
-KORONA ALP

Sierpień to ósmy w kolejności miesiąc w roku,
ma 31 dni. Nazwa miesiąca pochodzi od sierpa, narzędzia używanego przy żniwach do ścinania zboża. Jest to miesiąc zbierania plonów, z pól zwożone jest zboże, z drzew i krzewów zrywane są owoce.

Ukraina:
-SCHODY POTIOMKINOWSKIE

Najważniejsze sierpniowe święta, to:
12 sierpnia: Międzynarodowy Dzień Młodzieży;
15 sierpnia: Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
31 sierpnia: Dzień Solidarności i Wolności.
Sławni ludzie urodzeni w sierpniu, to: cesarz rzymski Klaudiusz (10
p.n.e.), 44 Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama (1961), król Polski
Aleksander Jagiellończyk (1461), cesarz Francji Napoleon Bonaparte (1769),
autor bajek i wierszy dla dzieci Jan Brzechwa (1898), król Polski Jan III Sobieski (1629), amerykański aktor Robert De Niro (1943), reżyser filmowy Roman Polański (1933), książę Polski Bolesław Krzywousty (1086), pisarz Bolesław Prus (1847), odkrywca Ameryki Krzysztof Kolumb (1451).

Krzyżówka:
-KOKO EURO SPOKO
Pantropa:
-WOJCIECH SZCZĘSNY
Krzyżówka panoramiczna:
-POLSKA GOLA

Rozwiązanie krzyżówki
jubileuszowej z numeru
lipcowego:
DWADZIEŚCIA LAT MINĘŁO JAK
JEDEN DZIEŃ

Konstanty Ildefons Gałczyński pięknie pisze w wierszu „O sierpniu”

Stanęły pod mym oknem
jak wiejscy muzykanci
gwiazdy,
zielonooki
sierpień po sadzie tańczył.
Księżycem całowany
sad się rozrzewniał,
lekki był i cygański
taniec sierpnia.
Raz złocistość w korze drzew drżała,
tu cień ją płoszył,
ludzie mrużyli, noc otwierała
oczy…

Życzę więc wszystkim lekkiego, cygańskiego
tańca zielonookiego sierpnia…
A na – coraz krótsze niestety – sierpniowe
wieczory polecam zadania przygotowane przez
naszych stałych współpracowników.
Pan Bogdan Witek poleca Krzyżówkę ze
strzałkami, Jolkę oraz Krzyżówkę - szyfr, zaś
pan Leszek Grzywacz – Szyfrogram i Krzyżówkę z haslem.
Mam nadzieję, że i tym razem każdy Czytelnik
znajdzie coś dla siebie! Zapraszam do rozwiązywania i życzę sukcesów;-)
Renata Jurasińska

KRZYŻÓWKA SZYFR
Wszystkie litery, odczytane kolejno zgodnie z numeracją, utworzą
rozwiązanie - nazwę dyscypliny sportowej.
Poziomo:
9) dzieło rąk ludzkich.
16) ukochany, umiłowany w piosence patriotycznej.
8) o tyczce lub w dal na stadionie.
Pionowo:
12) muzykant.
10) Adolf, patron stoczni szczecińskiej do 1990 roku.
Bogdan Witek

Litery z pól ponumerowanych dodatkowo od 1 do 11 oraz z kratek oznaczonych kropką, czytane ciągiem od pola z dwoma kropkami, utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) Jan Izydor Sztaudynger
jako twórca krótkich utworów wierszowanych.
7) urządzenie do powielania
tekstu, zdjęć fotograficznych.
8) feruje wyroki.
10) miejsce składania ofiar
kultowych.
12) opancerzony wóz bojowy.
14) blankiet na przesyłki pieniężne.
17) marny zbiór z pola, sadu.
19) frontowa fortyfikacja polowa.
Pionowo:
1) dawniej: pośrednik w interesach.
2) kolna broń na długim drzewcu.
3) oficerski sztylet z ozdobną rękojeścią.
4) miasto powiatowe sąsiadujące
z warszawskim Ursynowem.
5) skiełkowany jęczmień stosowany do
produkcji piwa.
6) feudalny system usuwania chłopów
z uprawianej przez nich ziemi.
9) rosyjska marka samochodów osobowych
I ciężarowych.
11) koń maści niejednolitej.
13) dawna moneta używana w Niemczech i w Austrii.
15) XVI – XVII w. harcownik.
16) od wschodu do zachodu słońca.
18) arena z gongiem.
Leszek Grzywacz

SZYFROGRAM
Litery szyfrogramu, napisane od 1 do 12, utworzą rozwiązanie –
nazwę regionalnej potrawy meksykańskiej.
9) nawinięte na szpulkę.
10) w łowiectwie : zając samiec.
4) film Roberta Altmana (Złota Palma w Cannes 1970 r.).
Leszek Grzywacz
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Krzyżówka ze strzałkami
Litery z pól dodatkowo oznaczonych strzałkami, przeniesione poza diagram zgodnie ze wskazywanym kierunkiem,
utworzą rozwiązanie końcowe - konkurencję sportową.
Poziomo:
1) niecelny strzał na bramkę.
7) pogodny utwór instrumentalny.
8) ptasie odchody używane jako nawóz.
9) zupa z młodych liści buraków.
13) psotnik jak tropikalny owoc.
16) państwo żydowskie.
17) warzywo na mizerię.
18) grecka bogini przeznaczenia.
Pionowo:
1) Genowefa ..., postać satyryczna sprzed lat.
2) okrągły cukierek w polewie.
3) postać w sztuce.
4) ochota.
5) włoski nad oczami.
6) z Cocą w nazwie napoju chłodzącego.
10) kuzynka topoli.
11) zapał, animusz.
12) szkolny maruder.
14) podpora stołu.
15) żyłka na blaszce liścia.
Bogdan Witek

Jolka
Określenia wyrazów podano w kolejności przypadkowej, a w diagramie ujawniono litery nie występujące w rozwiązaniu końcowym, które należy odczytać w zaznaczonych rzędach i kolumnie. Jest nim imię i nazwisko mistrza olimpijskiego oraz jego specjalność.
Określenia odgadywanych wyrazów:
- pagórek usypany ze śniegu
- Harry, najsłynniejszy czarodziej
- Cyprian Kamil, wieszcz romantyczny
- komedia sensacyjna Olafa Lubaszenki
- osoby bez poczucia humoru
- wysoki, dokuczliwy głos
- czeska ciężarówka
- sprzedaje na rynku, bazarze
- duże miasto nad Irtyszem
- stolica i główne miasto Andaluzji
- substancja powodująca wzrost drożdży
(anagram słowa BOSI)
- pospolity pająk o długich cienkich odnóżach
- ... - Benz - producent niemieckich samochodów
- usypany wzgórek, sterta
Bogdan Witek
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