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W dniu 1 listopada 2013 r.
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa organizuje XI kwestę
publiczną przy dynowskich
cmentarzach przeznaczoną na
renowację starych pomników.
Z dotychczas zebranych pieniędzy przez okres 10 lat w łącznej
kwocie 26.498,17 zł udało się nam odrestaurować pomnik nieznanego uczestnika powstania styczniowego, rodziny Trzecieskich, Adolfa Manga oraz partycypować w kosztach remontu kaplicy cmentarnej. Dobiegają końca prace przy pomnikach Michała Miączyńskiego, rodziny Jungstów i rodziny Zaychowskich.
Liczymy na wsparcie naszych przedsięwzięć renowacyjnych. Lista pomników wymagających pilnych prac jest długa.
Towarzystwo wzorem lat ubiegłych w miesiącu listopadzie wyda kalendarz na 2014 r. pt. „Tamten Dynów na starych kartach pocztowych i fotograficznych”.
Trwają prace redakcyjne nad wydaniem pierwszego Rocznika Historycznego „Dynoviana”.

Drodzy Czytelnicy !
Oddając w Państwa ręce najnowszy numer Dynowinki, przekazujemy materiał udowadniający niezbicie,
że w naszym mieście i okolicy mieszka i działa ogromna ilość ludzi z pasją. Zamieszczone artykuły, wywiady czy relacje ukazują, jak z zapałem można wykonywać swój zawód, działać społecznie czy uprawiać sport.
Wszystko to powoduje, że nasza mała Ojczyzna staje się
atrakcyjnym miejscem do życia, zwiedzania i aktywności, która tak mocno może rozwijać. Pozwolę sobie zacytować: „Serce roście”.
Diana Wasylowska-Kilon
Fot. Piotr Pyrcz

Za następny numer odpowiada Pani Zuzanna Nosal.
Materiały prosimy wysyłać na adres:
z.nosal@gmail.com do 10 listopada 2013.

W sprzedaży ukazała się książka pt. „Dąbrówka Starzeńska Wczoraj i Dziś” wydana przez Stowarzyszenie
Między Basztami. Zachęcam do jej zakupu.
W dniach 21-22 września br. moja klasa licealna, rocznik 1964-1968, obchodziła jubileusz 45 - lecia matury. Obszerną informację ze zjazdu przedstawiono na dalszych
stronach „Dynowinki”.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”w Dynowie
Województwo Podkarpackie
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
zapraszają na imprezy w ramach projektu
Kurtyna w górę
- VII Dynowska Jesień Teatralna z Aleksandrem Fredrą
Listopad 2013
• 3 listopada - / Dom Strażaka w Dynowie /
godz. 18.00 - DAMY I HUZARY - Teatr Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie
• 17 listopada - /Dom Strażaka w Dynowie /
godz. 17.00 - JESTEM - spektakl autorski - Teatru „itd.” Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
• 22 listopada - / Liceum Ogólnokształcące w Dynowie /
godz. 14.00 - ŚWIECZKA ZGASŁA - spektakl młodzieży LO Dynów i zaprzyjaźnionych szkół średnich Podkarpacia
• 27 lub 28 listopada - / Dom Strażaka w Dynowie /
godz. 13.30 - ZEMSTA - Gimnazjum im. A. Fredry w Nozdrzcu
• 29 listopada - / Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie /
godz. 13.30 - GARBUS Sł. Mrożka - Teatr „Prima Aprilis” Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie
Imprezy towarzyszące:
•
•
•

Wieczór pieśni patriotycznych „Dynów jedną śpiewającą rodziną” – 10 listopada
rozstrzygniecie konkursów plastycznych - karykatury postaci fredrowskich i komiks o A.Fredrze
– wystawy pokonkursowe/wg. oddzielnego scenariusza/
Pojedynek z Fredrą „Najsłynniejsze cytaty z dzieł A. Fredry” – konkurs podczas spektakli teatralnych /w antraktach/.
/ szczegóły na afiszach /

KURTYNA W GÓRĘ – VII DYNOWSKA JESIEŃ TEATRALNA
październik – listopad 2013
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Województwo Podkarpackie, Liceum Ogólnokształcące w Dynowie i Miejski
Ośrodek Kultury w Dynowie serdecznie zapraszają uczniów
gimnazjów i szkół średnich do udziału w konkursach plastycznych i teatralnych organizowanych w ramach projektu
„Kurtyna w górę” –VII Dynowska Jesień Teatralna z Aleksandrem Fredrą”.
Zapraszamy do udziału w konkursie na portret postaci
fredrowskich i komiks o Aleksandrze Fredrze.

Czekamy na prace wykonane w dowolnej technice malarskiej lub rysunkowej, portret w formacie A3 a komiks
w formacie A4 - forma zeszytu lub plansza. Każda pracę należy opisać/imię i nazwisko, klasa, dane teleadresowe szkoły, imię i nazwisko opiekuna.
Na prace czekamy do 29 października br. w Miejskim
Ośrodku Kultury w Dynowie przy ul. Ks. Ożoga 10.
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„Kto grzeczny, znajdzie radę na wszystko,
byle tylko trochę dobrej woli, trochę grzeczności…”
Świeczka zgasła A. Fredro

Zaproszenie
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”w Dynowie, Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie oraz MOK zapraszają uczniów Waszej szkoły do udziału w castingu do sztuki Aleksandra Fredry „Świeczka zgasła”.

Regulamin konkursu:
•
•
•
•
•
•
•

1. Organizatorzy:
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
2. Cele konkursu:
popularyzacja twórczości Aleksandra Fredry
rozwijanie uczniowskich pasji i zainteresowań teatrem,
literaturą i sztuką,
wzbogacenie wyobraźni i urzeczywistnienie pomysłów
młodzieży,
rozwijanie uzdolnień artystycznych.

3. Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
4. Casting odbędzie się 22 listopada 2013 roku
o godz. 14.00 w auli LO im. Komisji Edukacji Narodowej
w Dynowie.
5. Założenia programowo - organizacyjne:
Uczeń sam, lub w parze z drugą osobą, przygotowuje do
prezentacji na scenie wybrany przez siebie fragment sztu-

ki Aleksandra Fredry „Świeczka zgasła”. Nie jest wymagane uczenie się tekstu na pamięć! Fragmenty jednoaktówki
mają być przez uczestników czytane. Czas wystąpienia nie
może być krótszy niż 10 minut a dłuższy niż 15 minut. Mile
widziane są stroje z epoki, rekwizyty lub forma uwspółcześniona sztuki.
•
•
•
•

6. Kryteria oceny:
kultura słowa
ogólny wyraz artystyczny
pomysłowość interpretacyjna
oryginalność prezentacji

7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy, a zwycięzcy castingu nagrody rzeczowe.
Poza tym zwycięska para będzie miała możliwość zdobywania umiejętności scenicznych współpracując z Amatorskim
Zespołem Teatralnym w Dynowie, uczestnicząc w próbach
i przygotowaniach sztuk teatralnych.
8. Zgłoszenia udziału w castingu należy przesłać do dnia
15 listopada 2013 roku na adres:
Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.
Ul. 1 Maja 17, 36-065 Dynów, Tel. 166521077.
Osoby odpowiedzialne:
Katarzyna Kłyż, Elżbieta Klaczak –Łach.

Regulamin XXI Dynowskiego Konkursu Poezji
„Trochę wiosny jesienią
poetyckimi strofami przywróconej”
6 listopada 2013 roku
•
•

I. Organizator
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie

V. Konkurs odbędzie się 6 listopada 2013 roku
o godz.16.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie

•
•
•

II.Cele Konkursu.
krzewienie i doskonalenie kultury języka polskiego
popularyzacja poezji
rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów

•

•

III. Tematem inspirującym jest myśl:
Trochę wiosny jesienią poetyckimi wspomnieniami
przywróconej

IV. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
- gimnazja i szkoły średnie

VI. Założenia programowo- organizacyjne:
zachęcamy do korzystania z tekstów poetyckich własnych i współczesnych twórców
• każdy uczestnik konkursu przygotowuje jeden utwór,
którego czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut
•
•
•

VII. Kryteria oceny:
dobór tekstów
kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny
VIII. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają:
okolicznościowe dyplomy a nagrodzeni recytatorzy nagrody rzeczowe /zgłoszenia do pobrania na stronie MOK
– u ww.mok.dynow.pl/
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1. Realizacja projektu pn.:
„Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku
i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I”
Prace związane z rewitalizacją miasta obejmujące park z kortami i urządzeniami parkowymi przy ul. Dworskiej, Rynek Miasta z przyległymi
uliczkami, parking przy dworcu PKS,
wykonywane są przez Konsorcjum
STAND Sp. z o.o. z siedzibą Łąka oraz
Spółdzielnię „Budowlani” z Rzeszowa.
Termin umowny zakończenia inwestycji - 9 grudzień 2013 r.
Do chwili obecnej do użytku mieszkańców udało się przekazać parking,
na którym parkuje coraz więcej kierowców.
Z terminowością realizacji pozostałych robót wykonawcy mają bardzo poważne problemy, a tym samym występują niedogodności dla mieszkańców.
Chcę wyjaśnić, że występujące
opóźnienia nie wynikają z winy Miasta.
Wręcz przeciwnie od początku przygotowań inwestycji – działaliśmy w sposób odpowiedzialny.
W lutym 2012 r. na ogłoszony przetarg na realizację w/w inwestycji wpłynęło 7 ofert. Oferta „STAND – Budowlani” była najtańsza, ale budziła nasze
wątpliwości, gdyż w wycenie pominięto część wymaganych, ujętych w kosztorysie inwestorskim robót. Byliśmy
przekonani, że celowo je pominięto,
aby obniżyć oferowaną cenę – wygrać
przetarg. Komisja przetargowa wybrała drugą firmę zawierającą wszystkie roboty – najtańszą po odrzuceniu
„STAND”.
„STAND – Budowlani” odwołali się
do Krajowej Izby Odwoławczej, która
wyrokiem z 9 maja 2012 r. nakazała
Miastu uwzględnić odrzuconą ofertę.
Tym samym Miasto Dynów zmuszone było podpisać umowę z Konsorcjum
„STAND – Budowlani”.
Jak widzimy wszyscy, roboty budowlane wykonywane są opieszale – w najlepszym okresie na ich prowadzenie – wiosna, lato, jesień – na
placach budowy niewiele się dzieje,
pracowników prawie nie widać. Z ramienia Miasta inspektorzy nadzoru
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oraz pracownicy czuwają nad prawidłowym rozliczaniem wykonanych robót częściowych. Realizowane są faktury za elementy zakończone – zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami. Umowny termin zakończenia jest
poważnie zagrożony. Jak wynika z narad z udziałem służb nadzorujących inwestycją z ramienia Miasta, inspektorów nadzoru z wykonawcami, firmy te
mają problemy techniczno – wykonawcze oraz finansowe.
Na obecnym etapie jako Zamawiający, związany umową liczymy na
zwiększenie przez wykonawców tempa robót. W przypadku niewykonania
ich w terminie będziemy naliczać kary
umowne. Innego rozwiązania prawnego obecnie nie mamy. Dla mieszkańców
Miasta sytuacja rozkopanego centrum
na pewno jest uciążliwa i denerwująca, ale wynika to nie z winy urzędników miasta i Burmistrza tylko z sytuacji wyżej opisanej.
2. Projekt pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Miejskiej Dynów – etap II”
W dniu 22.08.2013 r. w Rzeszowie Gmina Miejska Dynów podpisała umowę o dofinansowanie zadania
pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej
Dynów – etap II” z zakresu „Gospodarowania odpadami innymi niż komunalne – usuwanie odpadów zawierających azbest”, współfinansowanego ze
środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.
Wspomniane zadanie, zrealizowane przez Gminę Miejską Dynów, obejmowało prace związane z demontażem, transportem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest z posesji,
które zostały zgłoszone w ramach prowadzonych przez Urząd Miejski konsultacji z mieszkańcami. Na podstawie
złożonych wniosków, w ramach zadania usunięto 19,61 Mg (ton) wyrobów
zawierających azbest tj. 1,65 Mg (ton)
odpadów pochodzących ze zdemontowanych pokryć dachowych oraz 17,96
Mg (ton) odpadów zebranych z miejsc
ich czasowego składowania.
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Wykonawcą niniejszego zadania,
wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego była Firma Środowisko i Innowacje Sp. z o. o. Dobrów 8,
28-142 Tuczępy.
Koszt całkowity zadania wyniósł
7 062,34 zł, w tym dotacja ze środków
WFOŚiGW w Rzeszowie – 2 471,82 zł
(35%) i NFOŚiGW – 3 531,17 zł (50%).
Wkład własny Gminy Miejskiej Dynów
to kwota 1 059,35 zł (15%).
Termin zakończenia zadania stanowiła data 15.10.2013 r.
3. Udział Miasta Dynów w II
edycji Alpejsko – Karpackiego Forum Współpracy
W dniach 7-8 września br. Miasto Dynów uczestniczyło w II edycji
międzynarodowej imprezy targowo
konferencyjnej pn. „Alpejsko – Karpackie Forum Współpracy” w Regionalnym Centrum Sportowo – Widowiskowym „Podpromie” w Rzeszowie. Impreza realizowana była
w ramach wdrażanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska projektu „Alpejsko – Karpacki
Most Współpracy”. Edycja 2013 była
kontynuacją inicjatywy podjętej we
wrześniu 2012 roku, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem
i uznaniem środowisk biznesu, polityki
i nauki. Wówczas to w jednym miejscu
i czasie udało się zgromadzić ponad 120
wystawców z kilkunastu krajów europejskich (m.in. Ukraina, Rumunia,
Słowacja, Chorwacja, Estonia, Szwajcaria, Włochy) prezentujących rękodzieła, produkty lokalne oraz potrawy.
Tegoroczne Alpejsko – Karpackie Forum Współpracy odbywało się
pod hasłem „Alpy – Karpaty – energia z gór”, a jego głównymi założeniami była przede wszystkim wymiana doświadczeń, prezentacja potencjałów europejskich partnerów oraz
możliwość podjęcia szerokiej dyskusji
o współpracy na rzecz rozwoju. Znaczną część Alpejsko – Karpackiego Forum stanowiły Międzynarodowe Targi o charakterze wielobranżowym, podczas których ponad 140 wystawców
z 11 krajów, w tym m.in. Polski, Ukrainy, Słowacji, Szwajcarii, Włoch, Bułgarii, Białorusi i Szwecji prezentowało
swój potencjał oraz oferty współpracy.
Towarzyszyły im panele dyskusyjne,
liczne prezentacje, wystawy oraz degustacje regionalnych specjałów.
Międzynarodowe Targi były również miejscem spotkań dyplomatów,
polityków, samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki
i sztuki, reprezentantów organizacji
pozarządowych i instytucji okołobiznesowych z obszaru Alp i Karpat, którzy mieli okazję poznać się, wymienić
doświadczenia oraz nawiązać i rozwi-
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jać współpracę w wielu dziedzinach.
Podczas tegorocznego Alpejsko –
Karpackiego Forum Współpracy swoje stoisko prezentowało również Miasto Dynów, eksponując:
• Wystawę rzeźb dynowskich artystów Pana Bogusława Kędzierskiego z Galerii „Pniak” i Pana Tadeusza Pindyka – „Galeria Dworska – rzeźba w lipie”,
• Wystawę ikon Pani Jolanty Pyś –
Miklasz z Galerii „Na Zabramie”,
• Wystawę prac wykonanych przez
uczestników Środowiskowego
Domu Samopomocy w Dynowie,
• Prezentację fotografii Miasta Dynowa przygotowaną przez Pana
Daniela Gąseckiego,

•

Ekspozycję publikacji promujących Miasto Dynów wydanych
przez Urząd Miejski w Dynowie,
Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego oraz Stowarzyszenia działające w Dynowie.
Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu stoiska promującego Miasto
Dynów:
• Pani Jolancie Pyś – Miklasz, Panu
Bogusławowi Kędzierskiemu,
Panu Tadeuszowi Pindykowi, – za
piękne ekspozycje,
• Pani Annie Wandas – Kierownik
ŚDS w Dynowie za użyczenie samochodu oraz prac wykonanych
przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie

•
•
•
•
•
•

Pani Halinie Cygan – Dyrektorowi
Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie za wypożyczenie sztalug,
Panu Danielowi Gąseckiemu – za
przygotowanie prezentacji fotografii miasta Dynowa,
Panu Danielowi Maziarzowi za
transport i pomoc organizacyjną.
Miasto Dynów reprezentowali:
Zygmunt Frańczak – Burmistrz
Miasta Dynów,
Anna Baran, Joanna Jarosz –
Urząd Miejski w Dynowie;
Daniel Gąsecki – autor prezentacji fotografii.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak

fot. A. Baran

fot. D.Gasecki

Wydawnictwa promujace Dynow fot. A. Baran

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
wszystkim Pracownikom Dynowskiej Oświaty składamy serdeczne życzenia
zdrowia, dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych, satysfakcji z pracy z dziećmi
i młodzieżą oraz pomyślności w życiu osobistym.
Dziękujemy Państwu za trud i poświęcenie włożone w edukację oraz wychowanie młodzieży szkolnej,
za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy, odkrywania prawdy i kształtowania postaw.
Życzymy zadowolenia z pracy pedagogicznej, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności
uczniów, z którymi dzielicie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

Przewodniczący Rady Miasta Dynów
Roman Mryczko
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Dynów - czy tu można żyć ciekawie?
Młodzi ludzie z dynowskich szkół, pytani o swoje życiowe plany, snują marzenia o przyszłości krojone na miarę własnych pragnień i możliwości, ale zawsze są to marzenia o innym niż Dynów miejscu. Pytani o to dlaczego nie widzą siebie
w rodzinnym miasteczku odpowiadają: A co tu można robić?
Przecież tu się nic nie dzieje!
Jak to jest z tym kreowaniem własnej rzeczywistości? Czy
rzeczywiście Dynów to miejsce zapomniane przez czas i cywilizację, takie z którego trzeba uciekać w pogoni za szczęściem?
A może są tu możliwości niedostrzegane przez młodzież? A może
ich rzeczywiście nie ma?
Postanowiliśmy to sprawdzić i odnaleźć ludzi żyjących w Dynowie, ciekawie i twórczo. Takich, którym to miejsce nie jawi
się jako dopust boży, bo je świadomie wybrali na realizowanie
życiowych planów. Znajdziemy też takich, którzy są tu bo muszą, ale nie porzucili marzeń o wielkim świecie i tylko czekają
na okazję, żeby wyjechać, a Dynów postrzegają jako senne zadupie w sam raz na przeczekanie.
Na koniec może porozmawiamy z tymi, którzy traktują Dynów jako miejsce gdzie nic się nie da zrobić i trzeba wieść swój
żywot w smętku i niedoli. Tak z góry założyli więc się nie wysilają a życiowy plan realizuje się sam. Tylko czy z nimi warto rozmawiać? Przecież negatywne przykłady przygnębiają
i mogą odebrać energię tym, którzy mają jej sporo. A takich
Dynowian na szczęście nie brakuje. Zarażają entuzjazmem
i o to właśnie chodzi.
Na początek spotkaliśmy się z osobą, dla której Dynów nie
jest miastem rodzinnym. Pani Małgorzata Kaczorowska przyjechała aż z województwa świętokrzyskiego i z pięknym uśmiechem twierdzi, że w Dynowie
też można żyć ciekawie!
Dynowinka Jak to się stało, że wybrała Pani zawód leśnika? Przyjęło się uważać, że
to męski zawód. Pierwsze skojarzenie ze słowem leśnik, to
mężczyzna w zielonym mundurze, na dodatek wysoki i barczysty. Daleko Pani do takiego wizerunku, nie tylko z racji płci.
Małgorzata Kaczorowska Wybrałam leśnictwo, bo
zawsze lubiłam przyrodę. Od
dziecka spacery po lesie sprawiały mi wielką przyjemność a biologia
była jednym z ulubionych przedmiotów
w szkole. Jako uczennica liceum czytywałam dwutygodnik Cogito, który
w jednym z artykułów opisywał leśnictwo jako ciekawy kierunek studiów.
Stwierdziłam, że to jest to. W tamtym
czasie leśnictwo można było studiować
w trzech miastach: Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Wybrałam Kraków i dobrze, bo studia, choć ciężkie, były bardzo ciekawe. Tam też poznałam swojego przyszłego męża.
D. Zdradzi Pani jak to było? Co
prawda „Dynowinka” to nie „Viva”,
„Gala” czy inna „Przyjaciółka”, ale odrobina romansu wszędzie przyciąga czy-

telników. Proszę nam podnieść „czytalność”.
M.K. Studiowaliśmy razem na roku i nie trzeba było długo
czekać na wybuch wielkiej miłości. Jesteśmy razem od pierwszego roku studiów przeżyliśmy już wiele dobrych i trudnych
chwil. Na studiach mieliśmy wielu wspaniałych nauczycieli.
Jeden z nich, mocno już wtedy wiekowy profesor zwykł prześmiewczo mawiać, że kobiety studiują „za wzięcie”, a mężczyźni
„za żarcie”. Może było w tym trochę racji? U nas na roku było
sporo takich par leśnych. I nie ma się co dziwić. Ludzie dobierają się, gdy coś ich łączy – wspólna pasja, zainteresowania,
sposób spędzania wolnego czasu.
D. Jak to się stało, że znalazła się Pani z mężem tak daleko od rodzinnych stron?
M.K. Początkowo wiązaliśmy swoje losy z Krakowem, bo
mąż miał propozycję zostania na uczelni a ja podjęłam studia
doktoranckie. To jednak nie było życie o jakim marzyliśmy.
Koniec końców mąż nie przyjął propozycji zostania na uczelni.
Stwierdziliśmy, że „idziemy w las.” Jako absolwenci studiów
leśnych mieliśmy możliwość zatrudnienia, w Lasach Państwowych na czas stażu, na jeden rok. Byliśmy młodzi, pełni pomysłów na przyszłość. Stwierdziliśmy, że nie chcemy wracać
w rodzinne strony tylko zasmakować przygody w zupełnie nowym miejscu. Wybraliśmy Podkarpacie. A ponieważ młodzieńcza fantazja nam dopisywała, zwiedziliśmy strony internetowe wszystkich nadleśnictw w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i stwierdziliśmy, że w Dynowie są najciekawsze lasy: bardzo różnorodne, więc będzie dużo wyzwań zawodowych. Dopiero potem sprawdzaliśmy na mapie, gdzie ten
Dynów leży….
Miasteczko przywitało nas piękną pogodą, kawa
w barze przy rynku była
smaczna. Jedną z pierwszych rzeczy, które zauważyliśmy w Dynowie była okolicznościowa wystawa w szybie
sklepowej dotycząca Dynowskiego Teatru i Towarzystwa
Gimnastycznego Sokół. Obydwoje zgodnie stwierdziliśmy,
że w mieście, w którym z powodzeniem funkcjonuje teatr
amatorski musi być pozytywny ferment. Co najważniejsze, w Nadleśnictwie przyjęto
nas bardzo życzliwie. Otrzymaliśmy małe mieszkanie w leśniczówce na Wybrzeżu i przez rok
przyglądaliśmy się tutejszym lasom
a lasy nam. Narodziła się wzajemna
sympatia więc już nie szukaliśmy innego miejsca.

fot. Tomasz Dębiec wydawnictwo Quercus

D. Tak łatwo było dostać posadę
w dynowskim Nadleśnictwie?
M.K. O nie! Po pierwsze pracując
na stażu bardzo dużo nauczyliśmy
się, bo to był taki prawdziwy staż roboczy. Studia to niezwykle przydatna
teoria, ale praktyki uczyliśmy się solidnie pracując w Nadleśnictwie. Po
drugie - po stażu pojawiła się szansa na wymarzony etat. Nasza jednostka nadrzędna – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Kro-
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niestety nie starcza czasu. Mam naturę rewolucjonistki, chcę
działać. Na razie wpadliśmy z rodzicami przedszkolaków na
pomysł organizowania dla naszych pociech teatru, w którym
aktorami są właśnie rodzice. Premiera spektaklu to forma prezentu na dzień dziecka dla wszystkich przedszkolaków. Zorganizowaliśmy już dwa takie przedstawienia i oba były wspaniałe. Rodzice bawili się świetnie, a dzieci były bardzo zadowolone. Przy okazji sztuka zawsze niesie ze sobą jakiś morał, więc
łączymy przyjemne z pożytecznym. Oba przedstawienia można obejrzeć na stronie internetowej dynowskiego przedszkola.
No cóż, Dynów teatrem stoi. Mamy dwa świetne teatry – Towarzystwa Sokół i stowarzyszenia De nowo. Jest jeszcze nasz,
malutki moralitet.

Edukacja - moja ulubiona część pracy
śnie – zorganizowała konkurs. Dziesięć osób, na sto aplikujących, miało szansę zdobyć wakat w Lasach Państwowych.
Mąż znalazł się wśród owej szczęśliwej dziesiątki. Ja w ogóle
nie startowałam. Niedługo po rozpoczęciu stażu okazało się, że
z Krakowa, prócz zapału, „przywieźliśmy” także naszą pierwszą córkę. Wkrótce pojawiła się druga latorośl. Czyli, jednym
słowem, miałam przerwę na dzieci. Po pewnym czasie pojawiła się możliwość zatrudnienia w biurze Nadleśnictwa, ponieważ jeden z pracowników przechodził na emeryturę. Złożyłam
podanie i zostałam przyjęta.
D. Ale to już nie jest wymarzona praca w lesie tylko w biurze. Czy daje satysfakcję?
M.K. Nadleśnictwo Dynów tworzy zespół świetnych i kompetentnych ludzi. Pracuję w dziele technicznym. Mam sporo
pracy związanej z ewidencją gruntów, ochroną lasów, mapą
elektroniczną Nadleśnictwa. W zakresie obowiązków mam
także swojego „konika” czyli edukację leśną. Ona daje mi odskocznię od trudnych spraw „biurowych”. Ponadto zajmuję się
kontaktem z mediami i kształtowaniem wizerunku Nadleśnictwa. Praca daje mi dużo satysfakcji. To także duża odpowiedzialność – las, jak każdy twór przyrodniczy, to żywioł, należy
w nim postępować z rozwagą i ostrożnie. Poza tym lasy w Polsce zajmują prawie jedną trzecią powierzchni kraju. Dzięki
sprawnemu zarządzaniu i ogromnej wiedzy leśnej nasza instytucja oparła się różnym „zawieruchom dziejowym” – została reaktywowana po wojnie, przetrwała czasy PRL-u, trudny
okres transformacji ustrojowej a ostatnio zakusom prywatyzacyjnym. Czuję dumę kiedy przywdziewam mundur za którym
stoi dziewięćdziesiąt lat tradycji.
Spełniam się zawodowo, czerpię z mojej pracy satysfakcję i ciągle czuje niedosyt działań na innych polach. Ale nie na
wszystko starcza mi czasu.
D. Od czasów leśniczówki w Wybrzeżu wiele się w Pani
życiu zmieniło. Tam była Małgorzata, Maciej i Martyna a potem Maja ….
M.K. Leśniczówka na Wybrzeżu była dobrym miejscem do
życia we dwoje, ale z dwójką małych dzieci musieliśmy szukać
większego mieszkania bliżej miejsca pracy. Teraz mamy trójkę dzieci i postrzegamy Dynów jako dobre miejsce do ich wychowywania. Córki są uczennicami szkoły podstawowej, a syn
to jeszcze przedszkolak. Obydwie instytucje są w pobliżu więc
nie ma problemu z dowożeniem dzieci. Ostatnio pojawiła się
możliwość kształcenia dzieci w szkole muzycznej – to wspaniała inicjatywa, z której skrzętnie skorzystaliśmy. Wychowywanie trójki dzieci w Dynowie nie różni się jakoś specjalnie od
wychowywania dzieci w wielkim mieście. Wszystko to kwestia
dobrej organizacji czasu i odpowiedniego podejścia do tematu.
D. Coraz częściej widać Panią w Dynowie z racji pełnienia obowiązków człowieka od PR Nadleśnictwa, ale nie tylko
w mundurze dała się Pani poznać.
M.K. Brakuje mi działalności społecznej, ale na wszystko

D. A czy w tym wszystkim znajduje Pani czas na swoje zainteresowania?
M.K. To wszystko robię właśnie dlatego, że są to moje zainteresowania. Ponadto uwielbiam czytać. Uważam, że czytanie to wręcz obowiązek każdego inteligentnego człowieka.
U nas w domu regułą są wieczorki literackie, kiedy każdy siedzi z nosem w swojej lekturze. Ku naszemu zadowoleniu dzieciaki przejmują od nas ten sposób spędzania wolnego czasu.
Za to wcale nie oglądamy telewizji.
D. Żyje Pani intensywnie, twórczo, ma Pani satysfakcję ze
swoich poczynań a wszystko to dzieje się w Dynowie. Mało tego,
właśnie tutaj postanowiliście wybudować swój dom rodzinny.
Wniosek jest oczywisty: W Dynowie też można żyć ciekawie!
M.K. Oczywiście, że tak. Każde miejsce ma ogromny potencjał do wykorzystania, podobnie zresztą jak i każdy człowiek,
ale nic nie dzieje się samo. Lenistwo jest strasznie wciągające. Aktywność też, tylko trzeba spróbować a jak się już raz zacznie lawina dobrych zdarzeń potoczy się sama.
D. Dziękujemy za rozmowę i kibicujemy wszystkim Pani
poczynaniom.
D. I jeszcze jedno pytanie z ostatniej chwili, ale to już całkiem służbowe. Proszę wyjaśnić zgnębionym grzybiarzom dlaczego nie wolno jeździć na Reszów w poszukiwaniu grzybów?
W którąś sobotę straż leśna groziła palcem wszystkim kierowcom, od lat jeżdżącym na grzybobranie do lasów za Dąbrówką
Starzeńską. Ponoć następnym razem palec zastąpią mandaty.
Dlaczego wprowadzono takie ograniczenia? A na pole biwakowe też nie wolno wjechać? I dla kogo w takim razie jest ścieżka
edukacyjna „Kopaniny”? Bardzo się to grzybiarzom nie podoba,
są przygnębieni, bo najlepsze miejsca znalazły się w strefie zakazanej. Oj nie lubią teraz Nadleśnictwa jak trującego grzyba.
M.K. Wiem, że to trudny temat. Zakaz wjazdu do lasu pojazdami silnikowymi to zakaz ustawowy. Nadleśniczy nie ma
mocy ani kompetencji zmieniać ustawy. Taki zakaz wjazdu ma
wielorakie uzasadnienie. Drogi leśne to tzw. drogi wewnątrzzakładowe, które nie są drogami publicznymi. Służą one pracy ludzi zrywających drewno i wywożących je z lasu. Kierowcy
łamiący zakaz wjazdu do lasu utrudniają lub uniemożliwiają
pracę tym ludziom. Narażają się także na duże i realne niebezpieczeństwo związane z jazdą i załadunkiem aut wysokotonażowych czy ciągników pracujących w lesie. Zakaz wjazdu
do lasu ma także aspekt prewencyjny np. zapobieganie pożarom i przestępczości leśnej.
Lasy w Polsce są dostępne dla społeczeństwa. Można zbierać grzyby, jeździć na rowerze, spacerować biegać etc. Jednak
do lasu nie można wjeżdżać. Takie jest prawo a my musimy
go przestrzegać. Myślę, że było by dużo gorzej gdybyśmy, jako
instytucja publiczna wykazywali się lekceważeniem prawa….
Dlatego proszę wszystkich zainteresowanych o zrozumienie i zachęcam grzybiarzy do spacerów. Dodam jeszcze, że nasze Nadleśnictwo planuje wybudować na Reszowie parking leśny gdzie będzie można zostawić auto, pobiwakować i nabrać
sił na piesze wycieczki.
Z Panią Małgorzatą rozmawiała
Ewa Czyżowska
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PRZYWRACANIE pamięci ……
Skromny grobowiec przy
głównej alei naszego dynowskiego cmentarza nie zwracał uwagi przechodzących, nie przyciągał wzroku odwiedzających nekropolię, prawie zupełnie nieczytelna była tablica. Niestety,
tak dzieje się z wieloma starymi
grobami. W tym spoczął po drugim pogrzebie (pierwszy odbył się
w Futomie), nasz dynowski poeta ADAM CZEKAŃSKI. Treść
tablicy znana była tylko nielicznym, którzy obchodząc grób dookoła, potrafili ją odczytać, patrząc „pod światło‘’.
JEST INACZEJ!
Ofiarność słuchaczy Uniwersytetu Złotej Jesieni oraz indywidualnych ofiarodawców umożliwiła wykonanie nowej czytelnej
tablicy i odnowienie grobowca. Wykonawcą społecznego zamówienia
był Włodzimierz Kędzierski.
WSZYSTKIM OFIARODAWCOM, dzięki którym pamięć o ADAMIE CZEKAŃSKIM - dynowskim Baczyńskim- została przywrócona,
dedykuję piękny wiersz poety.

Smutek jesieni
Liście opadły nocą pożółkłe i drżące
Z przyprószonych welonem
szronu smutnych drzew
I ścielą się po twardej ziemi szeleszczące
Szare, żółte a czasem czerwone jak krew.
Brodzę wśród szeleszczącej omdlałej powodzi
Wśród szeleszczących
wiatrem rozpieszczonych fal.
A w sercu jakiś smutek bolesny się rodzi
Że odeszły dni szczęścia w niepowrotną dal.
Szemrzą pieśń zwiędłe liście w świata nicości,
Ścielą się tak pokornie drżące u mych stóp
A za serce coś szarpie, ból jakiś w nim gości
Liście pokryły mego szczęścia grób.
Odeszło szczęście jesienią
I zwiędło jak wonny kwiat
Liście barwami się mienią,
Wokoło zemdlony świat……
W imieniu miłośników poezji Adama Czekańskiego
Krystyna Dżuła
Fot. Antoni Iwański

Kapliczka w Królewskim
„To była najładniejsza, najbardziej kolorowa kapliczka oko opatrzności w szczycie, dekoracje z kolorowego szkła, tulipany z błyszczącego metalu”- wspominali najstarsi mieszkańcy Dynowa, którzy kapliczkę w Królewskim pamiętają
jeszcze z dzieciństwa.
Dla następnego pokolenia najbardziej charakterystycznym elementem były dwie figurki kobiece (dziewczęce), które wszyscy nazywają aniołkami. Kapliczka postawiona przez
Michała Zwiercana, właściciela młyna
jako ostatnia z trzech (Siwy Krzyż,
Pod brzozą, w Królewskim) w intencji
zdrowia żony, miała swój okres świetności. Róża mężczyzn, do której należał
fundator, co tydzień odprawiała przy
niej różaniec, zajeżdżając na miejsce
bryczką zaprzężoną w dwa białe konie.
Po wojnie stała samotnie w otoczeniu rozrastających się buków, niszczała a równocześnie obrastała w liczne
legendy- mówiono, że obok kapliczki
straszy diabeł, a to zatańcował Żyda
na śmierć, a to przejeżdżającemu gospodarzowi pokazał kopytko, konie
rżały, lękając się tego miejsca, zatrzymywały i nie chciały ruszyć. Podobno
sprowadzono nawet egzorcystę.
„Czy to bajka, czy nie bajka, myślcie sobie jak tam chcecie” ale….. dokonał diabeł, a raczej jego pomocnicy
czynu haniebnego, wręcz bluźnierczego- zdewastował i tak już podupadłą
kapliczkę: wybił szybkę, zrzucił krzyż,

jeden z aniołków znalazł się w lesie kilkanaście metrów dalej
(byli to prawdopodobnie ci sami słudzy złego, którzy uszkodzili figurę Świętego Jakuba).
Tego okoliczni mieszkańcy już nie wytrzymali. Postanowiono wyremontować kapliczkę. Okazało się, że jej renowacja wymaga ogromnej pracy. Nie będziemy tu mówić o detalach, ale trzeba było kapliczkę w całości przesunąć, postawić ogrodzenie, wymienić zniszczone oleodruki i zdjęcia
na obraz, dotrzeć do detali architektonicznych przykrytych grubą warstwą tynku i farby, odnowić figury
aniołków….
Patronat nad odrestaurowaniem
kapliczki objęło Towarzystwo Przyjaciół Dynowa. W remont zaangażowało się mnóstwo osób. Nad całością prac czuwali, wnosząc wielki trud organizacyjny Renata i Dariusz Błotniccy. Remont wykonali bracia Gierulowie - Tomasz i Mirosław.
Szczególne podziękowania należą się Wiesławowi Hadamowi za
ogromny wkład pracy przy metalowym ogrodzeniu kapliczki.
Remont kapliczki był możliwy dzięki hojności sponsorów: Lidii i Mariana Tarnawskich, Joanny i Janusza Lech, Józefa Sówki,
Mariana Balucha (kamień i ogrodzenie), Kazimierza Sochy (lilie),
Andrzeja Sirego (piaskowanie ogro-
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dzenia), Jana Burzyńskiego (okienko), Andrzeja Gąseckiego (transport), Andrzeja Drelinkiewicza (transport), Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartkówce (agregat), Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dynowie, Urzędu Miasta Dynowa (elementy starego ogrodzenia pomnika Władysława Jagiełły),
Bogusława Kędzierskiego (renowacja aniołków) oraz Jolanty i Janusza Miklaszów (obrazy)
Remont został zakończony już w maju. Diabeł jednak nie
dał za wygraną - dwukrotnie gwałtowne ulewy uniemożliwiły uroczystości zaplanowane przy kapliczce.
W dniu 16.08.2013 r. nastąpiło w końcu jej uroczyste po-

Kapliczka
Zanim doszło do poświęcenia kapliczki w Królewskim
w dniu 16.08.2013 r., Panowie
Tomasz i Mirosław Gierulowie
w ciągu wielu miesięcy pracy
przeprowadzili perfekcyjnie jej
konieczny remont. Materiał fotograficzny z uroczystości poświęcenia prezentujemy na kolorowej wkładce w tym numerze „Dynowinki”. Przebieg prac
remontowych przedstawiają niżej zamieszczone zdjęcia.
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święceni, którego dokonał ksiądz Dziekan Stanisław Janusz.
Piękna pogoda, kolory późnego lata oraz śpiew chóru
Akord pod batutą Andrzeja Kędzierskiego stworzyły niezapomniany nastrój.
Zachęcamy wszystkich, którzy nie mieli możliwości
uczestniczenia w uroczystości do odwiedzania kapliczki
i modlitwy „w pięknych okolicznościach przyrody” o każdej porze roku.
Fotorelacja z poświęcenia kapliczki w kolorowej wkładce. Zdjęcia wykonał Jerzy Kędzierski.
Jolanta i Janusz Miklaszowie
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Tomasz i Mirosław Gierulowie swoją przygodę z remontami obiektów sakralnych i sepulkralnych rozpoczęli w 2007
roku od udziału w obozie „Wielokulturowa Tyrawa Wołoska”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Dziedzictwo
Mniejszości Karpackich z Zagórza. Później, już jako członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wrota Karpat
Wschodnich” z Birczy, w latach 2008-2012 przeprowadzili
kompleksowe prace remontowe na cmentarzach greckokatolickich w Wołodziu, Hłudnie i Jabłonicy Ruskiej, uporządkowali otoczenie cerkwi w Kotowie, kirkut w Birczy i otoczenie kaplicy grobowej Trzcińskich w Wołodziu, a także
odnowili kilka zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Łubnie. Od 2011 r. prowadzą prace remontowe w cerkwi p.w. św. Szymona Słupnika w Chyrzynce, gmina Krzywcza, z wykorzystaniem środków z budżetu państwa, przeznaczonych na ochronę zabytków. Obecnie również odnawiają cmentarze cerkiewne w Kupnej i Chołowicach koło Krasiczyna.
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Warto zaznaczyć, że wszystkie wymienione prace wykonali na zasadach wolontariatu, często przy udziale większej liczby członków i sympatyków LOT „Wrota Karpat
Wschodnich”, co wymagało poświęcenia wolnego czasu,
a nierzadko i własnych pieniędzy. Jednak odnawianie zabytków, a zwłaszcza tych świadczących o dawnej wielokulturowości Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego, traktują
jako swoistą pasję, a pasje mają to do siebie, że wymagają wyrzeczeń, niekiedy także finansowych.
W 2011 r. rozpoczęli współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Dynowa, w ramach której w latach 2012 - 2013 wyremontowali nagrobek Adolfa Manga na cmentarzu w Dynowie, kapliczkę w Królewskim oraz kapliczkę „Siwy Krzyż”.
Obecnie kontynuują prace przy renowacji trzech kolejnych
nagrobków na dynowskim cmentarzu: pomnikach Michała
Miączyńskiego, rodziny Jungstów i rodziny Zaychowskich.
Andrzej Stankiewicz
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Spotkaliśmy się, bo 5 lat minęło !
Nie zacznę swojego wspomnienia zjazdu absolwentów
rocznik 68 od hasła, że 45 lat minęło. Minęło i co! Widać?
Na pewno nie po absolwentach. Myślę, że my już zawsze będziemy tacy sami. Chłopaki owszem posiwieli, a dziewczyny?
Siwizny ani śladu. Dojrzały i wypiękniały. A czy przyjdzie
kiedyś taki czas, że Teresa Gierulowa – nasza wuefistka będzie starsza od nas? Nie wierzę! Ile było pogody i łagodności w twarzach naszych kochanych emerytów. Mając dużo
czasu, snuli opowieści o wnukach, bardzo barwne, szczegółowe, a zdjęcia wędrowały po stołach. Aparaty fotograficzne techniką najnowszą wyposażone trzaskały a trzaskały.
Ewa mi powiedziała, po przeglądnięciu zdjęć od Basi Rączki, że w pierwszy dzień, szczególnie w szkole, bardzo pięknie wyszłam, a w drugi stwierdziła w zadumie… strasznie
to znaczy normalnie. Ewa, ja zawsze na drugi dzień gorzej
wychodzę. Nie wiem tylko dlaczego Chmielka i Majewska
i w pierwszy, i w drugi dzień dobrze wyszły. Siedziałyśmy
przecież przy jednym stole. Myślę, że Antek Biedroń coś
o tym wie. Było fajnie!
Szkoła nasza kochana przyjęła nas ciepło, serdecznie,
po prostu jak swoich. Młodzież przedstawiła pełen wzruszeń i wspomnień program artystyczny, i choć Maćka Jurasińskiego nie było, wiedzieliśmy czyja to zasługa. Dziękujemy. Pan Dyrektor Kazimierz Żak został na stałe dołączony do naszej zjazdowej rodziny. Zawdzięczamy mu bardzo
wiele, zawsze możemy na niego liczyć, zawsze widać jego
autentyczną radość ze spotkania z nami, a my możemy razem z nim być dumni ze szkoły, która pięknieje, rozwija się
i poziom wysoki utrzymuje. Gratulujemy!
Jak to na zjazdach absolwentów, są wspomnienia, niestety też smutne, bo od ostatniego spotkania odeszli Profesorowie i Absolwenci – Teresa Gołąb, Mieczysław Gierula i Andrzej Steciwko. Ogromnie przeżyliśmy śmierć naszej wspaniałej polonistki – Pani Profesor Janiny Jurasińskiej. Ona
w naszej szkole i w środowisku, w którym żyła, byłą osobą
absolutnie wyjątkową, wielką i niezwykłą! Pani Profesor
bardzo nam smutno! Absolwent naszego liceum ksiądz Stanisław Nabywaniec w pożegnalnej homilii przepięknie opisał jej osobowość, wiedzę, zasługi i troskę o piękno języka.
Pan Profesor Józef Drabik bez zmian. Zapewniał, że na
następnym zjeździe zaśpiewa. Wzbogaca repertuar.
W szkole wędrowaliśmy po korytarzach, dyskutowaliśmy w klasach, przeglądaliśmy strony dzienników lekcyjnych, a Andrzej Stankiewicz na siłę udowadniał, ze XI B
była lepsza. To dlaczego ożenił się w XI A?
Pani Profesor Zofia Rybowa nie mogła przybyć na na-

sze spotkanie. Przysłała nam piękny list. Gratulowała naszej wytrwałości w organizowaniu zjazdów, przekazała serdeczne życzenia i pozdrowienia. Dziękujemy bardzo, życzymy zdrowia, przesyłamy ukłony.
Po wspomnieniach i powitaniach w szkolnej auli poszliśmy na cmentarz, opowiedzieć naszym Profesorom i Kolegom co u nas. Chwilą skupienia i modlitwy daliśmy wyraz,
że są zawsze z nami. Padał deszcz, to i spieszno nam było
do restauracji na wspólny obiad i dalsze gadanie. Było bardzo rodzinnie, bo ustaliła się już taka stała grupa zjazdowiczów, którzy zawsze chcą się spotkać i tylko bardzo ważne sprawy uniemożliwiają im przybycie.
Cieszymy się, że naszą klasową rodzinę polubili też
współmałżonkowie naszych koleżanek i kolegów. Dobrze
się z nami czują i świetnie się bawią. Kochamy Was. I dalej było bardzo fajnie, wesoło, gwarno, bo każdy chciał jak
najwięcej opowiedzieć, ale tańczyć nie chcieli – albo Stankiewicz w melodię nie trafił, albo…
Pozdrawiamy serdecznie naszą kochaną koleżankę
Agnieszkę Klemińską-Bacik, która zawsze z nami była i tym
razem też – sercem całym, myślami i życzeniami dobrymi
nas obdarzyła. Pozdrowienia prawdziwie szczere, cudne jak
jej osobowość nam przysłała. Agniesiu, ucałowania i uściski
od wszystkich. Bardzo Cię kochamy!
Zjazd jak zwykle odbył się staraniem Andrzeja i Zygmunta oraz oczywiście autorki tego artykułu.
Kończę. Było wspaniale! Za 5 lat też będzie super! Do
zobaczenia.
Wanda Lignowska-Bajda

Jerzy Majka, Barbara Jelonek, Andrzej Stankiewicz

Danuta Stankiewicz, Zygmunt Bajda

Wajda Lignowska-Bajda
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Uczestnicy zjadu przed budynkiem LO

Maria Uryć, Emilia Jamróz, dyr. Kazimierz Żak, Zofia Seneczko, Barbara Jelonek

Spotkanie w klasie

Danuta Asarabowska, Barbara Jelonek

Maria Gąsecka, Zofia Burno z mężem Ryszardem
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Inicjatywa finansowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie z funduszy Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2013” oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

Pozostaniemy młodymi, dokąd będziemy uczyć się
Pięć lat temu dwie bardzo kreatywne i pełne
zapału panie Krystyna Dżuła i Józefa Ślemp
(sądzę, że wyżej wymienione cechy to kwestia
łączących je genów) postanowiły uaktywnić
mieszkańców Dynowa i okolic tworząc dla
nich miejsce spotkań i edukacji zwane Uniwersytetem Złotej Jesieni. Oferta skierowana została do osób w sile wieku, wspaniałego ducha (choć czasem ciało nie nadąża), otwartych na nowe wiadomości i nowinki oraz dysponujących, przynajmniej w teorii większa ilością wolnego czasu czyli do emerytów. Paniom tym nie brakuje przez cały czas
siły i operatywności w organizowaniu zajęć, zapraszaniu prelegentów, wymyślaniu nowych tematów i gromadzeniu wokół siebie coraz licznej grupy studentów.
Ubiegły rok akademicki obfitował w zajęcia tak różnorodne, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dynowski Obieżyświat Piotr Pyrcz zabierał nas w wirtualną podróż do Afryki i Gruzji. Ksiądz Dziekan Stanisław Janusz przybliżał obchodzony właśnie Rok Wiary, ksiądz Stanisław Pieńczak wybrane zagadnienia z katechizmu, a pani profesor Urszula
Szwarc wykładowca KUL-u przeprowadziła wykład „Biblia
a Ojczyzna”. Dyskutowaliśmy na temat wrażeń po obejrzeniu spektaklu teatru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
w Dynowie „Damy i huzary”. Rozmawialiśmy o polskim patriotyzmie, powstaniu styczniowym oraz rozwoju szkolnictwa
na naszym terenie. Zastanawialiśmy się co Świat zawdzięcza
Polakom. Nie zabrakło tematów związanych ze zdrowym odżywianiem i ekologią. Uczyliśmy się jak poradzić sobie z nieczułym bankomatem i kartą kredytową, a także układania
budżetu domowego. Również lubiący w szkole prace ręczne
mogli wykazać się podczas wykonywania ozdób świątecznych
i biżuterii. Promowaliśmy zbiorek wierszy kolegi F. Radonia
i pani J. Sikorowicz. Wspólnie świętowaliśmy andrzejki, mikołajki, ostatki itp. Wyjeżdżaliśmy na wycieczki przybliżające okolice bliższe i dalsze. Oczywiście to tylko wielki skrót
z pracy naszego Uniwersytetu.
Pragnę podkreślić aktywność i wielkie zaangażowanie
słuchaczy we wszystkich rodzajach zajęć.
Nie bylibyśmy studentami gdybyśmy hucznie nie zakończyli roku akademickiego. Uroczystość odbyła się w Bachórzu. Tradycyjnie, poetycko podsumowania dokonał kolega
Fryderyk Radoń, wdzięczni studenci podziękowali paniom
dzięki którym wszystko się to ziszcza i udali się do domów
dumnie dzierżąc w dłoniach dyplomy ukończenia kolejnego
roku studiów.
Obecny rok akademicki rozpoczęliśmy goszczeni przez dyrekcję Domu Pogodnej Starości im. Brata Alberta w Dynowie. Podczas odprawianej tam Mszy świętej ksiądz Stanisław
Pieńczak w serdecznych słowach skierowanych do nas podkreślił wagę pożytecznego spędzania czasu w wieku emerytalnym w zajęciach Uniwersytetu oraz znaczenie takich spotkań w dowartościowywaniu się. Działalność zaczęliśmy mocnym akcentem. Przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kul-

tury przystąpiliśmy do realizacji programu Dom
Kultury+ inicjatywy lokalne.
Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków
Narodowego Centrum Kultury dzięki któremu możemy rozwijać swoje zainteresowania poprzez turystykę, zajęcia plastyczne,
wykłady czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Obecnie realizowaliśmy blok składający się z wycieczek pieszych i autokarowych. Uczestnicząc w nich mieliśmy możliwość zwiedzania ruin zamku hr Starzeńskich
w Dąbrówce Starzeńskiej, zabytkowych cerkwi
w Uluczu, Dobrej Szlacheckiej i Łodzinie. W Mrzygłodzie poznaliśmy tradycyjny układ rynku miasteczka galicyjskiego, a w Tyrawie Wołoskiej pozostałości dworku. W Borku Starym obejrzeliśmy sanktuarium Matki Bożej,
a w Tyczynie pałac Wodzickich. Kolega A. Iwański uwiecznił
to na pięknych zdjęciach.
Oprócz realizacji projektu mamy szerokie plany i pomysły. Zamierzamy popracować nad tematami związanymi
z teatrem, filozofią, historią, bohaterstwem. Z wykładami
przyjadą do nas profesor K. Ożóg- językoznawca z Uniwer-
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sytetu Rzeszowskiego oraz profesor
U. Szwarc - biblista pracująca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Planujemy zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy, rękodzieła, fotografii, wyjazdy do teatru. Mamy nadzieję, że weźmiemy udział w przeglądzie kulturalnym w Boguchwale.
Kończąc składamy podziękowanie
pani dyrektor Grażynie Paździornej
i pracownikom Miejskiej Biblioteki
w Dynowie za życzliwość, gościnność
i wszelką pomoc udzielaną naszemu
Uniwersytetowi.
Zapraszamy wszystkich chętnych
do uczestnictwa w zajęciach naszego
Uniwersytetu, którego zazdrości nam
wiele małych i dużych miejscowości.
Krystyna Wasylowska
fot. Antoni Iwański
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SPOTKANIE Z EUROPOSłEM
I STAROSTA RZESZOWSKIM
W dniu 15 października 2013r. z inicjatywy
Komitetu Prawa i Sprawiedliwości Miasta i Gminy Dynów zorganizowano spotkanie z posłem PiS
do Parlamentu Europejskiego p. Tomaszem Porębą, w Domu ludowym w Bartkówce. W spotkaniu wzięli udział: starosta rzeszowski p. Józef Jodłowski, członek zarządu powiatu rzeszowskiego
p. Lucyna Sokołowska, członek zarządu Prawa
i Sprawiedliwości Okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskiego Bogusław Martowicz, radny powiatu rzeszowskiego p. Jan Sieńko, Burmistrz Miasta Dynowa p. Zygmunt Frańczak, Wójt Gminy Dynów
p. Adam Chrobak, Przewodniczący Rady Miasta
p. Roman Mryczko, Przewodniczący Rady Gminy
p. Tadeusz Paździorny, wielu radnych, sołtysów,
nauczycieli i mieszkańców okolicznych miejscowości. Należy też odnotować udział ks. dziekana z Dynowa Stanisława Janusza.
Tematem przewodnim spotkania była sytuacja naszego kraju, a szczególnie województwa podkarpackiego z perspektywy Unii Europejskiej. Pan europoseł przedstawił plan dotacji unijnych dla Polski w latach 2014-2020. Mówił o dopłatach unijnych dla rolników z tych
pieniędzy czy o większych inwestycjach, o które będzie zabiegał dla Podkarpacia (m. in. o drogę Via Carpatia). Omawiał problem bezrobocia
i emigracji Polaków „za chlebem”. Mówił o błędach rządu polskiego w kwestiach polityki wydobywania gazu łupkowego, wsparcia oświaty czy
też niszczenia przemysłu na przykładzie Stoczni.
W trakcie zadawania pytań wywiązał się niemal panel dyskusyjny na jakże nam bliski temat
„co z tą Polską?”. Ciekawe spostrzeżenia na temat kryzysu naszego kraju wysunął wieloletni nauczyciel historii w LO Dynów p. Mariusz
Choma: „Kraj który nie ma idei, nie ma szans
się podnieść”. Prosił PiS o skupienie się na problemie demografii, podawał przykłady francuzów z Quebec po II wojnie światowej. Demografia jest ważna dla gospodarki, daje pracę, bo im
więcej będzie ludzi, tym więcej trzeba ubrań,
żywności, samochodów itd.
Poważny głos w dyskusji na temat chrześcijańskiej Europy zabrał ksiądz dziekan. Przypomniał, że twórcy zjednoczonej Europy Robert
Schuman i Konrad Adenauer, na których powołują się wszyscy jako ojców zjednoczonej Europy
byli chrześcijanami, jeden z nich ma zostać nawet kanonizowanym. Postępująca laicyzacja prowadzi Europę, a szczególnie nasz naród do zguby. Podawał przykłady jaką rolę w zachowaniu
tożsamości narodowej Polaków w okresie zaborów odegrał Kościół.
Głos w dyskusji zabrał też p. starosta J. Jodłowski. Mówił o zagospodarowaniu terenów rolniczych w Szwajcarii. W Polsce a szczególnie na
Podkarpaciu są przecież piękne Bieszczady, często zaniedbane gdyż, państwo nie pomaga rolnikom poprzez choćby dotacje jak na Zachodzie.
Nie chroni też rodzimych producentów żywno-

ści czy sklepów. Jako ciekawostkę podał, że duże sklepy (dyskonty)
są w większości szwajcarskie.
Na koniec europoseł p. Tomasz Poręba podziękował za możliwość
spotkania z mieszkańcami dynowszczyzny.
Bogusław Martowicz

Przemawia europoseł p. Tomasz Poręba, w środku starosta rzeszowski p. Józef Jodłowski, z prawej gospodarz spotkania p. Bogusław Martowicz

Licznie przybyli uczestniczy spotkania

Ksiądz Dziekan Stanisław Janusz w ożywionej dyskusji
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Cały mój świat
Ewa Hadam: Witam Pana bardzo serdecznie.
Z góry chciałabym podziękować za poświęcony czas
i chęć udzielenia wywiadu naszej „Dynowince. Proszę powiedzieć kilka słów o sobie.
Janusz Skowronek: Nazywam się Janusz Skowronek, do Dynowa przybyłem z Zamojszczyzny. Pracowałem
we wczesnej młodości w Hrubieszowie i w tamtejszym zakładzie pracy poznałem moją przyszła żonę, która pochodziła z Izdebek. W ten sposób trafiłem potem do Dynowa;
poszedłem za głosem serca. Od chwili przybycia do Dynowa znalazłem zatrudnienie wraz z moją żoną w Spółdzielni Inwalidów.
-. Nawiązując do tematu filatelistyki, skąd się wzięło zainteresowanie tą dziedziną, jak Pan złapał tego
bakcyla ?
Znaczki pomagały mi w życiu, w szkole, nadal pomagają. W zasadzie od 11 roku życia zajmuję się tą dziedziną.
Mój ojciec był listonoszem. Zdarzało się, że wyręczałem go
w pracy i stąd pierwszy mój kontakt z różnorodnymi znaczkami, początek mojej fascynacji. Pierwsze klasery nosiłem
do szkoły. Bywało, że zostaliśmy przyłapani na oglądaniu
znaczków podczas lekcji, ale te zbiory pięknie korespondowały z edukacją. Weźmy choćby historię. Pojawiające się na
znaczkach motywy prowokowały do zagłębiania sie w fakty.
-.I ta pasja trwa po dzień dzisiejszy?
Nieprzerwanie. W swoich zbiorach mam ponad 5000
znaczków; brakuje mi pierwszego polskiego znaczka. Do
obiegu został wprowadzony w 1860 roku za zgodą ówczesnego rosyjskiego namiestnika w Królestwie Polskim, jednak bez porozumienia z władzami carskimi w Petersburgu. Legalizacja druku znaczka nastąpiła dopiero po 3 miesiącach, a jego wycofanie nastąpiło w roku 1865 po utracie autonomii.
-.W jaki sposób dzieli sie Pan swoja pasją ?
Od 1985 roku jestem Prezesem Koła Filatelistów. Początkowo działaliśmy przy Spółdzielni Inwalidów w Dynowie, obecnie pod egidą Miejskiego Ośrodka Kultury. Koło
seniorów liczy 11 osób, natomiast w kole juniorów mamy 15
zrzeszonych członków. Moja sytuacja życiowa nie ułatwia
mi tej działalności, ponieważ od 17 lat nie mogę wychodzić
z domu. Spotykamy się u mnie, rozmawiamy, rozprowadzam zamówione dla wszystkich znaczki w ramach abonamentu filatelistycznego. Na aktualizację kolekcji trzeba przeznaczyć niemałe sumy pieniężne.
-. Skoro to hobby jest takie kosztowne, nie można zbierać znaczków z listów?
Znaczki stemplowane mogą być miłym zaskoczeniem, gdyż w tym przypadku, oprócz
walorów serii, wartość mają rzadko spotykane kasowniki. Wartość takiego znaczka jest
tym większa, im bardziej czytelny jest kasownik i im go więcej na znaczku. Utrudnieniem
jest fałszowanie znaczków. Takich przypadków jest wiele, ponieważ rozwinęła się technika małej poligrafii. Są drukarki o bardzo
dobrej rozdzielczości i jakości. Nie ma łatwego sposobu na rozpoznawanie “fałszywek". W poszczególnych cennych seriach
są detale, które pozwalają je odróżnić, ale
trzeba zgłębić wiele tajników, aby rozpoznanie było skuteczne. Trudność w zdobywaniu znaczków ostemplowanych wynika też z faktu, że są w obiegu na terenie całego kraju.

-.Z której kolekcji tematycznej jest Pan najbardziej dumny?
Udało mi się zebrać kolekcję tematyczną pn.”Jan Paweł
II w filatelistyce polskiej.” W 2010 roku zaprezentowałem
ten zbiór w Rzeszowie podczas X Dnia Papieskiego: Jan Paweł II – Odwaga Świętości. Jednym z ciekawszych z tej kolekcji jest znaczek upamiętniający spotkanie Papieża z ówczesnym Przewodniczącym Rady Państwa PRL Wojciechem
Jaruzelskim na Zamku Królewskim w 1987roku.
-. Jaka widzi Pan przyszłość znaczka pocztowego
w dobie wypierania go przez inne techniki ułatwiające korespondencję ?
To prawda, że znaczek miał kiedyś niebywale większą
wartość poznawczą. Lata ostatniego, dziesięciolecia ułatwi-
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ły mobilność, komunikację ze
światem. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że znam
wartość Internetu, korespondencji mailowej. Młodzi ludzie
mogą spokojnie wyjeżdżać do
obcych państw, nie są skazani,
jak nasze pokolenie kiedyś na
poznawanie obcych krajów poprzez telewizję, gazety czy właśnie znaczki. Są też inne zainteresowania. Komputer pochłonął
całą przyjemność kolekcjonowania. Tym nie mniej uważam,
że jeśli ktoś zarazi sie tą pasją,
ten stan rzeczy nie zniechęci go
do kolekcjonowania znaczków.
-. Jakie ma Pan marzenia?
Jak już wspomniałem, nie
opuszczam mieszkania od 17 lat.
Nie dlatego, że nie chcę, ale z przyczyn technicznych. Poruszam sie na wózku inwalidzkim, a w moim bloku nie ma
żadnego podjazdu. Wszelkie starania o stworzenie takiej
możliwości nie dały żadnego rezultatu. Czy potrafi sobie
Pani wyobrazić, że nie opuszczam czterech ścian w dowolnej chwili przez tyle lat? Cały mój świat zamyka sie w tych

Uroczyste oddanie kompleksu
boisk sportowych
„Moje boisko – ORLIK 2012”
przy Szkole Podstawowej nr 2
w Wesołej
W dniu 20 września 2013 roku o godz. 12 odbyło się uroczyste otwarcie, czwartego na terenie Gminy Nozdrzec, kompleksu boisk sportowych wybudowanego
w ramach rządowego programu „Moje boisko – ORLIK 2012”.
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murach. Proszę zobaczyć, że postarałem się
o sprzęt do odtwarzania muzyki, mam płyty
jeszcze winylowe, kasety, taśmy, nagłośnienie. Wszystko zrobiłem tzw. domowym sposobem. Urządziłem swój prawie „cały świat„.
Chciałbym zachęcić młodych ludzi do zainteresowania sie filatelistyką. Jednak koło się
zamyka, gdyż bez możliwości swobodnego poruszania się,
moje szanse są znacznie mniejsze.
- Chciałabym Panu bardzo podziękować za rozmowę i życzyć spełnienia marzeń.
-.Również dziękuję.
Rozmawiała: Ewa Hadam

•
•
•
•
•
•

W uroczystości udział wzięli:
•
Marek Rząsa - Poseł na Sejm RP,
•
Tadeusz Pióro – Wicemarszałek
Województwa Podkarpackiego,
•
Anna Kowalska – Radna Sejmiku Wojewódzkiego,
•
Zygmunt Blaż – Starosta Powiatu Brzozowskiego,
Janusz Draguła – Wicestarosta Powiatu Brzozowskiego,
Elwira Musiałowicz-Czach – Doradca Wojewody
Podkarpackiego,
płk Czesław Gnap – Dyrektor Zakładu Karnego
w Uhercach,
st. bryg. Jan Szmyd – Komendant Powiatowy PSP
w Brzozowie,
Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec,
Roman Wojtarowicz – Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu.

Po okolicznościowych wystąpieniach przecięcia wstęgi dokonali Marek Rząsa, Tadeusz Pióro, Antoni Gromala,
Maria Pinderska i Józef Gratkowski. Obiekty poświęcił
ks. Janusz Borek proboszcz parafii. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem.
J. Gratkowski

Wy jesteście solą ziemi
Wy jesteście światłem świata
6 października 2013 r. w Parafii pw. Podwyższenia
Krzyża Św. w Warze świętowano jubileusz 25-lecia powstania Domu Zakonnego Sióstr ze Zgromadzenia
św. Dominika.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się o godz. 11 Mszą
Św. dziękczynną w kościele parafialnym. Uroczystą Eucharystię celebrował wraz z licznie przybyłymi kapłanami i Sło-
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wo Boże skierował do wiernych ks. Kanonik Tadeusz Pieniążek- pierwszy proboszcz parafii Wara.
Za 25 lat istnienia sióstr w naszej miejscowości dziękowali licznie przybyli parafianie. Wśród zaproszonych gości na czele z Matką Generalną s. Beniaminą Potoczną
przybyły Siostry Dominikanki rodaczki i pracujące dotychczas w parafii. Zaproszenie przyjęli także poprzedni księża proboszczowie parafii: ks. Kanonik Tadeusz Pieniążek, ks. Kanonik Edward Szarek. Przybyli także księża
rodacy: ks. Stanisław Kociuba, o. Marek Potoczny i br.
Krzysztof Duda.
W obchodach jubileuszowych udział wzięli również Wójt
Gminy Nozdrzec Antoni Gromala wraz z małżonką, Dyrektor Zespołu Szkół w Warze Aleksander Fil z żoną, Sołtys wsi Wara Marian Szewczyk z żoną oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Warze na czele sztandaru.
„Jubileusz to czas refleksji, to czas błogosławiony. Jest
to okazja do wspomnień i do dziękczynienia za wielkie dobro, jakie dokonało się w przeciągu tych 25 lat posługi
Sióstr w Warze”- tak w swoim przemówieniu podkreślała Matka Generalna. Swoje słowa skierowała do obecnych,
dziękując wszystkim za stałą modlitwę, za rodzime powołania do zgromadzenia, za kapłanów, z którymi przyszło Siostrom pracować.

Wyraziła wdzięczność ks. Kanonikowi T. Pieniążkowi
jako pierwszemu proboszczowi parafii, który zaprosił Siostry do pracy w Warze, ks. Kanonikowi E. Szarkowi za to,
że podtrzymywał tę niezwykle ważną umiejętność przyjaźni i pracy Sióstr. Obecnemu ks. Proboszczowi E. H. Szpili za to, że dba o miłą i przyjazną atmosferę, za codzienną
życzliwość okazywaną Siostrom.
Słowa uznania Matka Generalna skierowała do Władz
Gminy i Szkoły, dziękując za otwartość i hojność, jakiej Siostry doświadczają każdego dnia z ich strony. W dalszej części
swego przemówienia przypomniała historię założenia domu
Zakonnego i początki pracy Sióstr w Warze.
Główny celebrans ks. Pieniążek mówił, że jubileuszowa Eucharystia zamyka niejako wszelkie podziękowania
i prośby, które pojawiają się w tym szczególnym dniu. Przypomniał początki swojego probostwa, gdzie jako proboszcz
w tej parafii stawiał tu swoje pierwsze kroki. Dziękował
Bogu za natchnienie, które pozwoliło mu prosić władze generalne w Krakowie o powstanie w tej miejscowości Domu
Sióstr Dominikanek. Dziękował ówczesnej Matce Generalnej, obecnej również wśród nas Matce Barbarze, która przy-
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chyliła się do jego prośby i pozwoliła Bożym planom rozwijać się w Warze.
Słyszeliśmy w homilii, że „…tą małą cząstką kościoła, tą
wyciągniętą ręką Boga do ludzi jest właśnie ta parafia, która wydała wiele sióstr zakonnych i wielu kapłanów. I właśnie tu z woli Boga powstała ponad 28 lat temu ta parafia.”.
Kolejnym gestem Miłosierdzia Bożego, jak mówił ks.
Pieniążek, w postaci natchnienia było prosić władze dominikańskie o to, aby Siostry chciały tutaj współuczestniczyć
w uświęcaniu tej parafii. Niech Bóg będzie uwielbiony za
te dary powołań zakonnych i kapłańskich.
Jubileusz to piękna okazja, aby zapomnieć, co było niedoskonałe i przykre. Jubileusze uwypuklają to wszystko, co
piękne. Życzył więc Siostrom, aby wytrwały w swoim powołaniu, aby były świadkami i nauczycielami Bożego Słowa.
Na zakończenie Eucharystii głos zabrała młodzież, która
w szczególny sposób dziękowała za przekazanie im Jezusa
w katechezie, angażowanie ich w życie parafii poprzez prowadzenie scholi, chóru, a także za przykład dbałości o Kościół duchowy i zewnętrzny.
W imieniu parafian podziękowanie dla sióstr złożyła
prezes Akcji Katolickiej w Warze Pani Małgorzata Szewczyk. „Składamy Wam gratulacje, wyrazy podziwu i uznania za trud i poświęcenie, które przez wszystkie lata w dobroci serca nam ofiarowałyście”. Życzyła, aby Boże błogosławieństwo towarzyszyło Siostrom w dalszych latach posługi
w naszym Kościele. Niech Chrystus obdarza Siostry zdrowiem i wytrwałością
w realizowaniu powołania, wyprasza potrzebne łaski, a praca i modlitwa sióstr
niech przynosi obfite owoce na chwałę
Bożą z pożytkiem dla świata.
W imieniu władz samorządowych
głos zabrał Pan Antoni Gromala Wójt
Gminy Nozdrzec, który wyraził ogromną wdzięczność za pracę Sióstr w Warze. Pracując w naszej miejscowości, jak
mówił Pan Wójt, Siostry pełnią wiele posług: uczą, opiekują się chorymi, pomagają biednym. Ta ich praca apostolska
jest widoczna w każdym miejscu i przez
cały czas. Na ręce Matki Generalnej złożył grawerton upamiętniający jubileuszowe obchody 25-lecia Sióstr.
Wiele ciepłych i serdecznych słów popłynęło od Pana Dyrektora ZS w Warze
Aleksandra Fila, który dziękował Siostrom za ich ofiarną pracę w szkole i w parafii, za pracę
z dziećmi i młodzieżą.
Siostry obdarowane zostały pięknymi różami, które wręczyły im dzieci. Również księża otrzymali bukiety kwiatów
wyrażające wdzięczność za wspólnie spędzone lata i za ich
obecność wśród nas.
W tym dniu był również z nami ks. Kanonik z Nozdrzca, ks. Józef Pruchnicki. Przywitany gromkimi brawami
uczestniczył także w jubileuszowych obchodach.
Ks. Proboszcz E. H. Szpila podkreślił, że jubileusz to
ważne wydarzenie duchowe Sióstr, a także okazja do integracji ich wspólnoty. Wspólnoty, która jest imponująca,
a która powstała dzięki ich założycielce Słudze Bożej Matce Kolumbie Białeckiej. Jak mówił, „jesteśmy dumni, że
cząstka tej wielkiej wspólnoty jest u nas, w naszej parafii.”
Dziękujemy za Waszą cichą, skromną i ofiarną posługę.
Za to, że jesteście dla nas znakiem, że trwać to znaczy miłować, a miłować to znaczy trwać. Życzymy Siostrom Dominikankom, aby ich życie stało się ofiarą i dziękczynieniem dla Pana.
E. Skubisz
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Co słychać w …
ŚRODOWISKOWYM DOMU
SAMOPOMOCY w IZDEBKACH...?
Warsztaty kulinarne w Birczy.
Już po raz drugi Środowiskowy Dom Samopomocy w Birczy zorganizował warsztaty kulinarne. Tegoroczna impreza
pod nazwą „Głębia smaku” odbyła się 29 sierpnia w tamtejszej placówce.
Celem warsztatów była:
• integracja środowisk osób niepełnosprawnych,
• rozwijanie zainteresowań kulinarnych,
• pomoc osobom utalentowanym w rozwijaniu ich zdolności.
W spotkaniu wzięło udział dziewięć zaprzyjaźnionych
placówek ŚDS z terenu województwa podkarpackiego.
Każda z drużyn losowała jedną z dziewięciu kategorii.
Przedstawiciele naszego ŚDS-u w składzie: Janina Owsiana, Magdalena Baran, Zuzanna Karnas, Ewa Dąbrowska
i Danuta Kudła pod opieką Renaty Fal wylosowali kategorię VI – układanie i dekorowanie półmisków. Uczestnicy
stworzyli piękne ozdoby z warzyw i owoców, którymi przyozdobili półmiski.
Warsztaty zakończyły się degustacją potraw wykonanych
przez wszystkich uczestników spotkania. Za udział w warsztatach uczestnicy otrzymali dyplomy oraz małe upominki.
Całość imprezy zakończył wspólny grill i zabawa taneczna.
Warsztaty kulinarne dają możliwość wymiany doświadczeń, osoby niepełnosprawne wykonują pracę zespołową, dzięki której integrują się a zdobyte umiejętności wykorzystują w dążeniu do samodzielności.
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artystyczne, niepowtarzalne książki i czasopisma i wiele
innych cennych drobiazgów.
Dzięki wysiłkowi włożonemu przez mieszkańców Rudawca na czele z Panią Danutą Czaja jest to miejsce, w którym „zatrzymał się czas”. W wielu ze zwiedzających ożyły dawne wspomnienia a tym samym powody do rozmów.
Kolejnym punktem wizyty były warsztaty bibułkarskie
czyli „kręcenie” kwiatów z bibuły. To stary zwyczaj, który uprawiany był przez nasze babcie i prababcie. Kwiatami ozdabiano m.in. wnętrza domów, szczególnie były przydatne w okresach zimowych, kiedy natura skąpi nam naturalnych ozdób roślinnych. Celem warsztatów była nauka
wykonywania prostych kwiatów z użyciem bibuły i krepiny
jak również wymiana doświadczeń oraz wyzwolenie aktywności twórczej. Pod okiem pani Wandy Gładysz tworzyliśmy piękne kwiaty, którymi na koniec ozdobiliśmy drzewko szczęścia.
Wizyta była świetną okazją do spotkania z paniami
z KGW w Rudawcu, które jak zawsze przyjęły nas bardzo
serdecznie i ugościły pysznym żurem oraz kawą i herbatą.
Serdecznie dziękujemy !

VIII Plener Plastyczny Środowiskowych
Domów Samopomocy.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu w dniu
18.09.2013 zorganizował VIII plener plastyczny. Na miejsce
tegorocznego pleneru został wybrany niepowtarzalny zakątek Bieszczad jakim jest Rudawka Rymanowska.
Przepiękny krajobraz, specyficzny klimat były doskonałą inspiracją do przeniesienia tego wszystkiego na papier.

Z wizytą w Rudawieckiej Izbie Pamięci.
W dniu 20 września mieliśmy zaszczyt gościć w Rudawieckiej Izbie Pamięci. Zwiedzanie było połączone
z warsztatami z bibułkarstwa, w których brali udział
wszyscy uczestnicy naszego ośrodka.
Rudawiecka Izba Pamięci funkcjonuje od 2009. Powstała w ramach Programu Integracji Społecznej, którego liderem była Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
a partnerem Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich. Izba pamięci jest pewnego rodzaju placówką muzealną, w której zgromadzone są sprzęty codziennego użytku naszych
pradziadków: elementy wyposażenia dawnych kuchni,
jak również narzędzia rolnicze, kowalskie, rękodzieło

Plener plastyczny to znakomita forma aktywności osób niepełnosprawnych, daje im możliwość
rozwoju, odkrywania i rozwijania talentów, pobudza do działania, rozbudza ambicje. Plener to
też alternatywna forma komunikowania się pomiędzy tymi osobami a otoczeniem.
W konkursie udział wzięło 10 ośrodków: ŚDS
Izdebki, Brzozów, Dynów, Lesko, Blizne, Wolica, Bircza, Ustrzyki Dolne, Krosno, Zagórz. Nasz
ośrodek reprezentowali: Lucyna Początek,
Anna Bobola, Paweł Rebizak, Jarosław Majda, Andrzej Kulon, Józef Radoń.
Każdy z uczestników miał wykonać jedną pracę dowolną techniką malarską. Jest nam tym bardziej miło i mamy powody do dumy gdyż jedno
z wyróżnień zdobył nasz uczestnik Paweł Rebizak malując las i skały techniką pasteli mokrych.
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Po zakończeniu konkursu została zorganizowana wystawa poplenerowa. Organizatorzy wręczyli wyróżnienia, dyplomy, nagrody i zaprosili na wspólne grillowanie.
Plener przyniósł wszystkim wiele radości a u osób, które
brały w nim udział spowodował wzrost samooceny i uznanie wśród odbiorców.
http://sdsizdebki.pl/

Kulturalnie w Gminie Nozdrzec...

Redaktorzy działu „Gmina Nozdrzec” gratulują p. J. Cupakowi kolejnego, zasłużonego wyróżnienia. Życzymy Panu wiele zdrowia i dalszych sukcesów.

Z życia gminy...

Wykopki 2013

Dla ratowania życia

W sobotnie popołudnie, 14 września w Warze odbyła się
impreza zorganizowana wspólnie przez OSP, KGW i Sołtysa pod hasłem „WYKOPKI 2013”. Zabawa rozpoczęła się od
godz. 15 wspólnymi zabawami integracyjnymi dla najmłodszych. Przeprowadzone zostały również konkursy w których
uczestniczyły zarówno dzieci jak i ich rodzice. Nie zabrakło również występów artystycznych – mieliśmy okazję wysłuchać koncertu Andżeliki i Kamila Adamskich. Zasłużone oklaski zebrał również poeta ludowy Józef Cupak.
W konkursie „Ziemniak dla Sołtysa” zwyciężyła Pani
Agnieszka Sycz, której ziemniak ważył 800 gram. Nagrodę
ufundował i wręczył Sołtys wsi Wara, Pan Marian Szewczyk. Do konkursu zgłosiło się łącznie 15 osób.

Przez wiele lat ochotnicze straże pożarne kojarzone były
tylko z wyjazdami do pożarów. Obecnie ich rola bardzo się
zmieniła. Wyjeżdżają nie tylko do pożarów ale również do innych zdarzeń losowych oraz do wypadków drogowych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że przy ratowaniu życia czas odgrywa bardzo dużą rolę, dlatego też jednostki OSP w Izdebkach i Wesołej otrzymały specjalistyczny sprzęt w postaci
zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego. Dzięki tym narzędziom wzrastają szanse na uratowanie
życia osobom rannym w wypadku. Wartość jednego zestawu wynosi 57 800 zł. Zakup narzędzi dla jednostek OSP Izdebki i OSP Wesoła był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (po 20 tys. zł), Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (po 20 tys. zł) oraz Gminy Nozdrzec (po 17 tys. zł).
Z terenu Gminy Nozdrzec trzy jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (Izdebki, Nozdrzec
i Wesoła) i wszystkie są już wyposażone w ten specjalistyczny sprzęt.
M. Potoczna

Na zakończenie części dla dzieci wszystkie dzieciaki otrzymały
słodkie upominki ufundowane przez Sołtysa
oraz Wójta Gminy Nozdrzec Antoniego Gromala. Nagrody rzeczowe ufundował natomiast
Pan Marek Owsiany
– Zastępca dyrektora
ARiMR – u w Rzeszowie.
Dla tych starszych
zorganizowana została
zabawa taneczna w sali
Domu Strażaka na której przygrywał zespół
AVENTISS.
M. Bobola

Józef Cupak - laureatem nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego
Aż 39 twórców, artystów i animatorów kultury – osób
indywidualnych, zespołów i stowarzyszeń, tworzących na
co dzień kulturalny pejzaż Podkarpacia uhonorowanych
zostało nagrodami Zarządu Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 28.06.2013 r. w WDK w Rzeszowie. Nagrody wręczyli Marszałek Województwa Władysław Ortyl oraz Wicemarszałek Województwa Jan Burek.
W czasie uroczystości Marszałek Ortyl gratulując twórcom podkreślał rolę, jaką oni sami i ich działania odgrywają w kształtowaniu oblicza Podkarpacia oraz o potrzebie
dostrzegania i doceniania twórców i animatorów kultury
w przestrzeni, którą kreują. W gronie tegorocznych laureatów znaleźli się między innymi pisarze i poeci, twórcy teatru, aktorzy, muzycy, tancerze choreografowie oraz regionaliści. Jednym z laureatów został również Józef Cupak
(na wniosek wójta gminy).
www.nozdrzec.pl

Kolejne remonty dróg zakończone
Gmina Nozdrzec na usuwanie skutków powodzi otrzymała promesę na 180 tys. zł. Do remontu zakwalifikowana została droga nr 7655 w Izdebkach i nr 9684, 9872, 9602
w Wesołej. Remont tj. położenie nawierzchni asfaltowej został zakończony w lipcu br.
Wykonawcą robót był Rejon Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o. w Krośnie. Remont drogi w Izdebkach kosztował
68 700 zł. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 54 950 zł,
a pozostała kwota tj. 13 740 została zapłacona z budżetu
Gminy.
Koszty remontu drogi w Wesołej przedstawiają się następująco: całkowita wartość robót 145 300 zł., z czego 125 tys.
zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast pozostała kwota 20 267 zł pochodziła z budżetu Gminy.

Kolejne projekty NGO
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Izdebkach Rudawcu
podąża ciągle ku profesjonalizacji i rozwojowi swojej działalności statutowej. W roku 2013 Stowarzyszenie pozyskało 2 dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach konkursów ofert ogłoszonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie i realizuje projekty:
I. „Seniorzy z duchem czasu” - konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009 –
2015”. Uczestniczki to same Panie! W ramach projektu odbywają się: trening umiejętności i kompetencji społecznych,
warsztaty z autoprezentacji, szkolenia na temat zjawiska
przemocy w rodzinie, zajęcia informatyczne oraz szkolenie
teoretyczno-praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zakończone otrzymaniem certyfikatu.
II. „Czasoumilacz” – trzeźwo znaczy miło – konkurs ofert
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na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2013.
Dzięki temu projektowi powstały 2 kluby dziecięco-młodzieżowe w Izdebkach i Hłudnie. Dzieci korzystają z różnorodnych ogólnorozwojowych gier i zabaw, warsztatów artystycznych: plastycznych i muzycznych oraz spotkań i warsztatów o tematyce szeroko rozumianej profilaktyki. Oba projekty zakończą się w październiku spotkaniami integracyjnymi uczestników.
Serdeczne podziękowania dla p. Danuty Czaja – Prezes
Stowarzyszenia oraz wszystkich członkiń za świadomość potrzeb społecznych i otwarcie na nowe wyzwania.
S. Południak

Nowe oblicze wiejskiej świetlicy

Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu realizuje operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
„„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW
na lata 2007 – 2013” pn. „Nowe oblicze wiejskiej świetlicy
– wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Nozdrzec”- której celem jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej
poprzez wyposażenie czterech świetlic wiejskich w miejscowościach Izdebki, Wara i Wesoła funkcjonujących przy filiach bibliotecznych oraz w przysiółku Izdebki – Rudawiec,
prowadzonej przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Izdebkach – Rudawcu.

Uwaga Konkurs!!
Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia
udziału w konkursie wiedzy o Gminie Nozdrzec. Wystarczy tylko prawidłowo udzielić odpowiedzi na pytanie:
Przy jakiej szkole podstawowej powstał kompleks boisk sportowych w ramach projektu „Moje
boisko – ORLIK 2012”?
Na odpowiedzi czekam do 15 listopada 2013r. pod
adresem e-mail:
spacerkiempogminie@interia.pl
Naprawdę warto udzielić poprawnej odpowiedzi - na pierwszego jej autora czeka bardzo
atrakcyjna nagroda książkowa.
Całość opracował
Michał Zięzio

Ocalmy wspomnienia

Centrum Historii Żydów Polskich zwraca
się z prośbą do mieszkańców Dynowa i okolic o kontakt w sprawie judaików.
Osoby posiadające w swoich domowych
zbiorach jakiekolwiek pamiątki po Żydach
zamieszkujących tereny dawnej Galicji mogą
skontaktować się z Centrum Historii Żydów
Polskich w sprawie wyceny i ewentualnej odsprzedaży judaików.

Zgodnie z założeniem zakupione zostanie wyposażenie do
świetlic wiejskich na terenie Gminy w miejscowościach: Izdebki, Izdebki – Rudawiec, Wara i Wesoła. Świetlice w Wesołej oraz Izdebkach – Rudawcu wzbogacą się o zestaw 3
stołów do gry: piłkarzyki, bilard oraz airhockeya, świetlica
funkcjonująca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Nozdrzcu z siedzibą w Warze o stół do airhockeya oraz „piłkarzyki”, natomiast w filii bibliotecznej w Izdebkach dzieci i młodzież będą mogły korzystać ze stołu do gry w piłkarzyki.
W chwili obecnej zakupione zostały stoły do gry w AIR
HOCKEY – a oraz stoły bilardowe.
Całkowite koszty projektu: 29 534,00 zł.
Kwota refundacji: 19 209,09 zł
Projekt współfinansowane przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
M. Bobola

Wszystkie zakupione przedmioty zostaną w miarę możliwości opisane, odrestaurowane i umieszczone w powstającym w Centrum Historii Żydów Polskich w Dynowie
muzeum pamięci Żydów dawnej Galicji. Najchętniej widziane byłyby przedmioty sprzed
Holokaustu.
Warto zatroszczyć się o wspólną pamięć,
ocalić wszelkie wspomnienia i resztki historii po ludziach żyjących niegdyś na terenie
Dynowa i Galicji.
Kontakt
Tel.: 694 007 548
Email: ansilewska@googlemail.com
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„Święto Drzewa 2013”
w Zespole Szkół Zawodowych

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Nasza szkoła już po raz kolejny uczestniczyła w obchodach Święta Drzewa. W tym
roku w ramach XI edycji tego święta zorganizowano wokół szkoły akcję sadzenia drzewek – sadzonek świerka, przekazanych przez
Nadleśnictwo Dynów. W akcji uczestniczyła liczna grupa młodzieży z klas: 1TPS, 1TI,
1THL oraz 3TI wraz z opiekunami: p. Honoratą Mikoś, p. Markiem Paściakiem,
p. Agnieszką Kędzierską, p. Anną Kałamucką i p. Ryszardem Dymczakiem.
Młodzież wraz z opiekunami po zakończeniu lekcji w dniu 10 października udała się

nia o nasze środowisko.
W tym roku z okazji obchodów Święta Drzewa zorganizowany został
również szkolny konkurs we współpracy z Nadleśnictwem Dynów, który przeprowadzono na terenach leśnych Dąbrówka Starzeńska – Reszów
pn. „Geo-Eko-caching 2013” oraz spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Dynów p. Robertem Bielcem, który młodzieży biorącej udział
w konkursie opowiadał o działalności Lasów Państwowych oraz o zagrożeniach dla środowiska leśnego. W konkursie uczniowie musieli wykazać się umiejętnością obsługi urządzeń GPS oraz wiedzą o drzewach i lesie. Uczniowie z klas 3TI, 4TI oraz 4TIL mieli za zadanie odnaleźć przy
pomocy urządzeń GPS, zakupionych w ramach projektu „Podkarpacie
stawia na zawodowców” ukryte na terenie lasu koperty z numerami
zestawów testów wiedzy, a następnie udzielić na nie poprawnych odpowiedzi. W ramach zaciętej rywalizacji I miejsce zdobyli : Jacek Pustelnik i Sławomir Marek Karaś z kl. 4TIL, II miejsce: Przemysław Urban i Krystian Pudysz z kl. 4TI oraz III miejsce : Daniel
Siwulec i Dawid Wnęk z kl. 3TI oraz Kamil Kaszycki i Marcin Łuczyk z kl. 4TIL. Nagrody ufundowało Nadleśnictwo Dynów. Zwycięzcom gratulujemy! Wszyscy biorący udział w konkursie byli zadowoleni,
w szczególności zachwyceni zabawą z użyciem GPS-a. Organizatorami konkursu byli nauczycie-

na plac przy naszej szkole i zasadziła 60
drzewek, zdając sobie sprawę, że każde
drzewo jest naturalnym filtrem powietrza i dzięki takim działaniom przyczyniamy się w znacznym stopniu do dba-

le naszej szkoły: p. Honorata Mikoś, p. Ryszard Dymczak, p. Wojciech Hamerla
i p. Anna Kałamucka. Biorącym udział w obchodach Święta Drzewa oraz wszystkim,
którzy się przyczynili do ich
realizacji, a w szczególności
Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz
Nadleśnictwu Dynów serdecznie dziękuję i zapraszam
do dalszej współpracy - już za
rok na kolejną edycję Święta
Drzewa.
Koordynator działań
Honorata Mikoś
ZSzZ w Dynowie
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SPOTKANIE SZKÓł

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy
Wielkie sprawy powstają w ciszy i skupieniu
(Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński)
Miejscem ciszy, skupienia i odosobnienia dla Prymasa Tysiąclecia stała się min. Komańcza. To tutaj napisał Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego, które stały się programem odnowy moralnej Polaków.
Do tego zacisznego i pełnego uroku miejsca co roku 25 września 2013 r. przybywają uczniowie szkół Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wspinając się na wzgórze gdzie znajduje się klasztor Sióstr Nazaretanek, miejsce internowania Prymasa, na tablicach kamiennych znajdziemy wypisane fragmenty Ślubów Jasnogórskich, przypominające że dla Polaków są one wciąż zadaniem.
Uczestników tegorocznego zlotu szkół
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
powitała piękna pogoda. W uroczystościach udział wzięło
wiele szkół z Podkarpacia i Małopolski.
Nie mogło zabraknąć delegacji z naszej
szkoły. Zespół Szkół
Zawodowych im.
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie z pocztem sztandarowym godnie reprezentowali Małgorzata Bednarczyk, Karolina Rączka i Damian Piejko pod opieką ks. Józefa Stepanko.
Tegoroczne spotkanie zbiegło się z okrągłą tj. 60 - tą rocznicą uwięzienia Prymasa przez ówczesne władze komunistyczne. Ks. Biskup Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej, który przewodniczył Mszy świętej w swojej homilii przypomniał młodym uczestnikom spotkania o okolicznościach aresztowania Prymasa. Zachęcił także do lektury Zapisków Więziennych - duchowego pamiętnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Msza święta w plenerze, radosny śpiew dzieci i młodzieży,
piękna pogoda tworzyły niepowtarzalną atmosferę tego miejsca
i spotkania. Po Mszy świętej organizatorzy spotkania przygotowali wszystkim skromny poczęstunek. Korzystając z wolnego czasu
można było także obejrzeć izbę pamięci czy udać się do kapliczki
Matki Bożej do której spacerował Sługa Boży.
Opuszczając Komańczę w sercach uczestników spotkania za-

pewne rodziło się przekonanie, że warto tu wrócić,
może za rok a może przy innej okazji przemierzając
piękne trasy Bieszczadów.
Ks. Józef Stepanko
ZSzZ w Dynowie

POLSKO-NIEMIECKIEJ WYMIANY
MłODZIEŻY CIĄG DALSZY…..
W dniach 16-23 września 2013r. odbyło się już ósme
spotkanie polsko-niemieckiej młodzieży z Zespołu
Szkół w Dynowie i z Lernhaus im Campus OsterholzScharmbeck. Uczestnikami spotkania było 46 uczniów
z obydwu państw oraz towarzyszący im nauczyciele.
Ósme już spotkanie młodzieży rozpoczęło się 16
września, z drobnym spóźnieniem naszych punktualnych sąsiadów. Po osiemnastogodzinnej podróży auto-

karem zmęczeni, ale zadowoleni dotarli do nas niemieccy uczniowie z dwójką nauczycieli p. Moniką Deutsch
i p. Dagmar Möckel. W szkole czekał na naszych gości pyszny poczęstunek przygotowany przez uczniów i ich rodziców.
Podczas tego spotkania uczniowie mieli możliwość wyjazdu do Rzeszowa, Łańcuta, Pilzna i Zakopanego. Jak zawsze zorganizowaliśmy turniej sportowy. We wtorek wszyscy bawili się na dyskotece szkolnej, ale najwięcej zabawy,
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uśmiechu i zaangażowania wszystkich wywołał dzień kulinarny w szkole. Klasopracownia języka niemieckiego zamieniła się w kuchnię, gdzie każdy uczeń polski wraz ze
swoim partnerem z Niemiec lepił pierogi. Razem ulepili ponad 500 pierogów. Muszę dodać, że ich kształt był czasami
zadziwiający, ale smak wyśmienity! Uczniowie mieli również okazję sprawdzenia swoich artystycznych umiejętności podczas warsztatów ceramicznych w Pilźnie. Wszystkie
powstałe figurki zostały wypalone i wkrótce do nas dotrą.
Nasze ósme spotkanie dobiegło końca późnym wieczorem
23 września i jak zwykle odbyło się ono w strugach deszczu
i łez. Całe przedsięwzięcie było możliwe dzięki kolejnemu
finansowemu wsparciu POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY, z którą współpracujemy już od 2005r.
Tym razem otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości
10 194,00 zł, natomiast koszt całego programu wyniósł prawie 22 000,00 zł. Obserwując uczniów, upewniłam się, że nieważna jest bariera językowa, najważniejsza jest młodzież, która podczas tego spotkania potrafiła się ze sobą porozumieć bez większych komplikacji
i międzynarodowych nieporozumień.
Dziękuję za wsparcie panu dyrektorowi Tadeuszowi
Święsowi i pani Annie Chrapek, która wraz ze mną uczestniczyła już w ósmej polsko- niemieckiej wymianie młodzieży,
a także rodzicom zaangażowanym w przeprowadzenie tegorocznego spotkania.
Koordynator: Joanna Kasprowicz
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W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

– CZYLI CO DZIAłO SIĘ OSTATNIMI CZASY
W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY
W DYNOWIE
XV SPARTAKIADA SDS-ÓW
WOJ. PODKARPACIEGO
Dnia 19 czerwca 2013r reprezentacja uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie wzięła udział
w XV Spartakiadzie ŚDS-ów , która odbyła się w Pruchniku.
Gościem szczególnym imprezy był pan Rafał Wilk, żużlowiec, który 7 lat temu stracił władzę w nogach. Mimo tego
nie poddał się i nie porzucił sportu. Obecnie jest zdobywcą
dwóch złotych medali Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie
a 9 czerwca br. został liderem klasyfikacji Pucharu Świata
w jeździe na rowerach z ręcznym napędem. Jak wypowiedział się „niepełnosprawność nie przeszkadza mi w realizowaniu marzeń i osiąganiu sukcesów”
Pan Rafał swoją pasją udowadnia wszystkim, że niepełnosprawność nie oznacza dyskwalifikacji z życia społecznego, a realizacja pasji życiowych pomaga w codziennym zmaganiu się z chorobą.
W spartakiadzie rywalizowało ze sobą 300 zawodników
z 60 ŚDS-ów województwa podkarpackiego.
Uczestnicy Naszego Domu zdobyli 2 medale, złoto zdobył pan Mariusz G. w slalomie z piłką między przeszkoda-

mi, natomiast brąz pani Katarzyna Ż w rzucie piłką lekarską kobiet.

..do boju drużyno!”
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TAŃCE Z RÓŻNYCH STRON
ŚWIATA – SIENIAWA

OGNISKO SOBÓTKOWE
W IZDEBKACH

W Naszym Domu dbamy o różne sfery rozwoju uczestników, każdy może
znaleźć zajęcia odpowiadające jego zainteresowaniom i chęciom. Po zajęciach
sportowych przyszła kolej na tańce.
W dniu 26.06.2013r. podczas corocznej imprezy „Tańce z Różnych Stron
Świat” organizowanej przez ŚDS w Sieniawie zaprezentowaliśmy w dwóch
impresjach tanecznych.
Towarzyszyła nam muzyka Michała Lorenca w impresji do utworu „Niebo”
oraz cały koszyk dziurawych skarpet w utworze „Skarpety na Dotarcie„- swobodnej interpretacji utworu kabaretu Paranienormalni. Przedstawienie przygotowane pod kierownictwem pana D Maziarza cieszyło się wyjątkowym zainteresowaniem a artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

…….wiła wianki i rzucała je na
wodę….

Skarpetki na przetarciu

Chcąc uczcić tradycję świętojańską
2 lipca 2013r wzięliśmy udział w ognisku
połączonym z tańcami, wiciem wianków
i rzucaniem ich do stawu. Plenerowa impreza okazała się bardzo wesołą zabawą,
na której mogliśmy pośpiewać, potańczyć
a przede wszystkim podzielić się doświadczeniami, doradzić i miło spędzić czas

Dzień Kupały

WYCIECZKA DO ŻOR I TARNOWSKICH GÓR
W dniach 16/17 lipca 2013r uczestnicy Naszego Domu razem z uczestnikami ŚDS w Izdebkach wzięli udział w dwudniowej wycieczce na Śląsk. Pierwszego dnia zwiedziliśmy miasteczko Twinpigs - Westernowy Park Rozrywki w Żorach, gdzie mieliśmy okazję podejrzeć kowbojskie życie na dzikim zachodzie. Przekraczając bramę miasteczka przenieśliśmy się w czasy, gdy władzę pełnił szeryf
a prawo rozstrzygane było za pomocą rewolwerów. W zaplanowanym z wielką
starannością miejscu obejrzeliśmy inscenizację napadu na bank, widowiskowy
pojedynek rewolwerowców, wstrzymującą oddech kaskaderską jazdę konną kowbojek i kowbojów. Każdy mógł skorzystać z bogatego zaplecza parku rozrywki
oddając się beztroskiej zabawie.
Drugiego dnia wycieczki zwiedziliśmy Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od budynku nadszybia, gdzie zorganizowano nowoczesną ekspozycję muzealna przedstawiającą dawna pracę gwarków
następnie zjechaliśmy windą 40m w głąb kopalni, aby zwiedzić fragmenty podziemnych wyrobisk, chodników, korytarzy wyznaczonych trzema szybami: „Anioł”,
„Szczęść Boże”, „Żmija”. Pokonaliśmy trasę 1700m, w tym poziemny przepływ łodziami na odcinku 270m. Ta niezwykła wyprawa dostarczyła nam wielu emocji .
Z Tarnowskich Gór udaliśmy się do Chorzowa, gdzie w Planetarium i Obserwatorium im. M.Kopernika przenieśliśmy się w kosmos i obejrzeliśmy seans
naukowy z gwiazdami w roli głównej.
Tego dnia byliśmy pod ziemią, następnie „na niebie” a ostatnim punktem programu stało się zwiedzanie Chorzowskiego Ogrodu Zoologicznego.
Do domów wróciliśmy pełni wrażeń i chętni na nowe wyzwania.

KONKURS FOTOGRAFICZNY
W DĘBICY
Dnia 10 października w ramach obchodów Światowego
Dnia Zdrowia Psychicznego wzięliśmy udział w V konkursie
fotograficznym ŚDS-ów województwa podkarpackiego.
Tym razem myślą przewodnią konkursu było hasło świętego Franciszka „Bracia nasi mniejsi”.

Dojenie krowy w Miasteczku Twin Peaks

Podróż wyrobiskiem w Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach

Poziom nadesłanych fotografii zaskoczył jury, które miało
nie lada „orzech do zgryzienia”
W wyniku jego decyzji wyróżnienie zdobyło zdjęcie wykonane przez naszego uczestnika Wacława T. przedstawiające
konia w galopie.
Zorganizowana w Dębickiej Galerii wystawa pokonkursowa ma na celu propagowanie twórczości osób z problemem zaburzeń psychicznych.
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KONKURS KULINARNY W BIRCZY
29.08.2013 nasi uczestnicy wzięli udział w konkursie kulinarnym w Birczy.
W konkursie uczestniczyło osiem Domów.
Wśród konkurencji można było wylosować następujące dziedziny; dekorowanie sałatek, kanapek, układanie półmisków z potrawami jarskimi i mięsnymi , dekorowanie ciast, przygotowanie stołu na uroczystość, grillowanie ziemniaków i kiełbasy. Nasi
uczestnicy mieli za zadanie udekorować półmisek z daniami jarskimi. Puściliśmy wodzę wyobraźni i szybciutko powstały ośmiornice z pora, kolorowe grzybki zajączki, myszki itd.
Impreza zakończyła się degustacją przygotowanych potraw.

„ślinka cieknie...”

V RAJD KOLEJKĄ WĄSKOTOROWĄ PRZEZ POGÓRZE DYNOWSKIE
Od pięciu lat cykliczną imprezą organizowana przez Nasz
Dom jest Rajd Ciuchcią Wąskotorową przez Pogórze Dynowskie. W tym roku zorganizowaliśmy ją 10 września 2013r.
Wśród zaproszonych gości byli uczestnicy z ŚDS w Cieszanowie, Sieniawie, Łopuszce Wielkiej, Lesku, Bliznym, Wolicy, Przeworsku oraz dzieci ze SP nr 1 im. Jana Pawła II
w Przeworsku, łącznie ok. 130 osób. Rajd rozpoczął się na
stacji kolejki w Przeworsku a główna impreza zorganizowana
była na obiekcie „Błękitnego Sanu” w Dynowie dzięki uprzejmości miejscowego MOK.
Podczas imprezy nie zabrakło konkursów, zabaw i tańców. Wielkim rarytasem okazała się serwowana przez nas
wata cukrowa, która wielu przypomniała lata dzieciństwa

Dynowski Ekspresss…..
i beztroskiej radości. Wszystkim dopisywały wyśmienite
humory tym bardziej że pogoda była wspaniała.

VIII PLENER MALARSKI
ŚDS-ÓW W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ
Choć niebo się zachmurzyło a nawet trochę popłakało, zaopatrzeni w kurtki przeciwdeszczowe, przybory do rysowania i wielki zapał
twórczy 18 września wzięliśmy udział w VIII Plenerze Malarskim
w Rudawce Rymanowskiej. Tematem przewodnim tegorocznego Pleneru było niezwykłe uroczysko nad rzeką Wisłok, położone w północnej części Pogórza Bukowskiego, w Jarze Wisłoka malownicze miejsca do plażowania i kąpieli, z największą w polskich Karpatach odkrywką łupków menilitowych zwana ścianą Olzy.
To właśnie w tym uroczym miejscu spędzał czas na wypoczynku
Kardynał Karol Wojtyła a malowniczy krajobraz rzeki Wisłok z wodospadem stał się natchnieniem do napisania wiersza „Źródło”
Polecamy ciekawym świata. Donoszę, iż nasz uczestnik pan Paweł D. zajął pierwsze miejsce w tymże konkursie.

Malujemy….

PRZEGLĄD PIOSENKI
ROZRYWKOWEJ
W NOWEJ WSI
03.10.2013r. w Nowej Wsi Nasi uczestnicy
mieli możliwość wykazania się talentami muzycznymi i znajomością polskich piosenek z gatunku Disco, biesiadne i inne.
Jedna z Naszych uczestniczek przy akompaniamencie gitarowym wyśpiewała piosenkę:
„Od Krakowa”
Po części konkursowej odbyła się biesiada
integracyjna połączona z zabawą i degustacją.

„Gdzie śpiew tam idź…”
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„To był świat w zupełnie starym stylu
To był świat zza szyb automobilu (…)
Tyle lat przebiegłam w parę minut,
To był świat naprawdę w starym stylu”

(cytat pochodzi z piosenki Urszuli Sipińskiej)

Zupełnie w starym stylu…
Dnia 28 lipca 2013 r. przenieśliśmy się w świat w „zupełnie starym stylu…”. I pokaz „Weteranów szos” oraz konkurs na „dziwne pojazdy mechaniczne” odbył się na terenie
Ośrodka Turystycznego „Błękitny San” w Dynowie. Inicjatorem wydarzenia był Wiesław Hadam, który we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dynowie podjął się realizacji tego zadania. Impreza rozpoczęła się o godz. 15.00
prezentacją poszczególnych pojazdów. Do pokazu zgłosili się następujący pasjonaci starych motocykli oraz ciągników „SAM”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bielec Witold (pojazd trójkołowiec WFM, lata 60-te i motocykl WFM M-06 również z lat 60-tych)
Wandas Józef (pojazd: ciągnik „Sam” zrobiony
w 1970 r., można do niego zapiąć wszystkie sprzęty rolnicze oprócz pługa)
Bednarczyk Czesław (pojazd: motocykl WSK – 175
z 1986 r.)
Chromiak Andrzej (pojazd: ciągnik „Sam”, można do
niego zakładać pług, koparkę, brony, kosiarkę o odśnieżarkę wykonany w roku 2006
Hadam Piotr (pojazd: motocykl WSK – 125 z 1984 r.)
Łysek Mieczysław (pojazd: motocykl „IŻ – PLANETA”
z 1962 r.)
Tymowicz Roman (pojazd: motocykl „Sam” trójkołowiec z 2012 r.
Bazaliński Dariusz (pojazd: motocykl z przyczepą M-72
z 1942 r.)
Wolanin Jan (pojazd: motocykl „ARDIE” z 1936 r.)
Siry Mirosław (pojazd: motocykl MZ ETZ-250 z 1987 r.
Szeremeta Rafał (pojazd: motocykl „JAMAHA” BT-1100
tzw. „Buldog” z 2001 r.)
Dobrowolski Mirosław (pojazd: motocykl z wózkiem
M-72 z 1951 r.)
Gierula Arkadiusz (pojazd: motocykl AVO – SPORT
z 1959 r.)
Gierula Bogusława (pojazd: motocykl M-72 stylizowany na BMW z 1958 r.
2 pojazdy szynowe z 2012 r., które zgłosił Rafał Szereme-

Prezentacja konkursowa - Państwo Gierulowie

ta (pojazdy brały udział w spektaklu „Sen nocy letniej”
Podczas I pokazu „Weteranów Szos” odbył się również
konkurs na „dziwne pojazdy mechaniczne. Komisja w składzie: Wiesław Hadam (przewodniczący); Marek Pyś, Ane-

Prezentacja konkursowa pojazdu szynowego z dziećmi

Organizatorzy i uczestnicy I pokazu Weteranów Szos

Prezentacja konkursowa - pojazd w trakcie jazdy, Chromiak Andrzej

Nr 10/217

DYNOWINKA

ta Pepaś przyznała nagrody w dwóch kategoriach: motocykle i ciągniki „Sam”. W kategorii motocykle otrzymali je:
Wolanin Jan, pojazd z 1936 r.; Bazaliński Dariusz , pojazd
z 1942 r.; Gierula Bogusława, pojazd z 1958 r.; Gierula Arkadiusz, pojazd z 1959 r.; Łysek Mieczysław, pojazd z 1962 r.;
Uzasadnienie: Motocykle Panów - Wolanina i Bazalińskiego brały udział w II wojnie światowej. Pan Bazanowski
przyjechał z synem, obydwaj ubrani byli w mundury wojskowe
i kaski z tamtej epoki. Przy motorze i przyczepie umocowane były karabiny.
Natomiast Pani B. Gierula wraz z mężem i synem pasjonują się od lat starymi motorami, maja ich kilkanaście.
Uczestniczą w różnych pokazach, zjazdach i zlotach na terenie całego województwa.
W kategorii ciągniki „Sam”, nagrody otrzymali: Pano-

wie - Wandas Józef oraz Chromiak Andrzej.
Uzasadnienie: Obydwa ciągniki tzw. „SAM” są od lat wykorzystywane do prac polowych i służą wiernie swoim użytkownikom w innych zadaniach dnia codziennego.
Sponsorzy:
Janusz Derda – podziękowanie za przygotowanie obiadów dla uczestników pokazu
Kustra Tadeusz, Kocaj Jan, Baluch Marian, Hadam Wiesław – podziękowanie za ufundowanie nagród
rzeczowych.
Organizatorzy mają nadzieję, że wszyscy uczestnicy spotkania oraz nowi pasjonaci starych pojazdów spotkają się
za rok w tym samym miejscu.
Ela i Wiesław Hadam, Aneta Pepaś

Członkowie komisji konkursowej - Wiesław Hadam, Marek Pyś, Aneta Pepaś

Prezentacja konkursowa - pojazd w trakcie jazdy, Tymowicz Roman
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Uroczyste oddanie kompleksu boisk sportowych
„Moje boisko – ORLIK 2012”
W dniu 20 września 2013 roku
o godz. 1200 odbyło się przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Wesołej uroczyste
otwarcie czwartego na terenie Gminy
Nozdrzec kompleksu boisk sportowych
w ramach rządowego programu „Moje
boisko – ORLIK 2012”.
Uroczystość tę swą obecnością
uświetnili: Pan Marek Rząsa - Poseł na Sejm RP oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych w osobach:
Pan Tadeusz Pióro – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Pani Anna Kowalska – Radna Sejmiku Wojewódzkiego
Pan Zygmunt Blaż – Starosta Powiatu Brzozowskiego
Pan Janusz Draguła – Wicestarosta Powiatu Brzozowskiego
Pani Elwira Musiałowicz-Czach – Doradca Wojewody
Pan płk Czesław Gnap – Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach
Pan st. bryg. Jan Szmyd – Komendant Powiatowy
PSP w Brzozowie
Pan Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec
Pan Roman Wojtarowicz – Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu
Pan Stanisław Potoczny – Wiceprzewodniczący Rady
Gminy w Nozdrzcu
Radni Rady Gminy w Nozdrzcu
Pan Ryszard Dudek – Prezes Oddziału Zarządu Gminnego OSP w Nozdrzcu
Pan Stefan Pinderski – Prezes OSP w Ujazdach
Pan aspirant Robert Rachwalski – Kierownik Posterunku Policji w Nozdrzcu
Udział wzięli też dyrektorzy szkół z terenu gminy, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie tutejszej szkoły.
Pani Dyrektor Maria Pinderska przywitała wszystkich
zebranych gości. W swoim wystąpieniu podziękowała Panu
Wójtowi Antoniemu Gromali za starania i trud włożony
w budowę kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012”. W wypowiedzi swej dziękowała gospodarzowi
gminy za wyrozumiałość, wzajemną współpracę oraz przychylność naszej szkole.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Nozdrzec. Podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania
tego pięknego obiektu sportowego miedzy innymi wszystkim sponsorom oraz budowniczym. Przedstawił całkowity koszt tej inwestycji, który wyniósł 1.645.000 zł, z czego:
• 500.000 zł to środki finansowe z budżetu państwa Ministerstwo Sportu i Turystyki,
• 333.000 zł to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
• 812.000 zł to środki własne z budżetu gminy.
Uroczystość ta była również okazją do podziękowania
odchodzącej na emeryturę wieloletniej dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej Pani Marii Pinderskiej. W podziękowaniu Pan Wójt zaznaczył, że pełniła ona funkcję dyrektora szkoły przez 22 lata, z której wywiązywała się rzetelnie i wzorowo.
Po wystąpieniu Pana Wójta Antoniego Gromali głos za-

bierali zaproszeni goście tj.:
Pan Marek Rząsa - Poseł na Sejm RP
Pan Tadeusz Pióro – Wicemarszałek
Województwa Podkarpackiego
Pani Anna Kowalska – Radna Sejmiku Wojewódzkiego
Pan Zygmunt Blaż – Starosta Powiatu Brzozowskiego
Pani Elwira Musiałowicz-Czach –
Doradca Wojewody.
W swych wypowiedziach podkreślili ogromny wkład Wójta gminy włożony

w powstałą inwestycję sportową oraz dostrzegli to, że jest
to już czwarty obiekt tego typu na terenach, których gospodarzem jest Pan Antoni Gromala.
W uroczystość tę włączyła się także Rada Rodziców działająca przy tutejszej szkole. Przewodniczący tejże rady Pan
Grzegorz Bocek w swoim wystąpieniu podziękował Wójtowi
gminy za hojność, trud włożony w powstanie tego pięknego obiektu sportowego, który będzie służył nie tylko tutejszemu środowisku ale będzie integrował dzieci i młodzież
z całego regionu.
Podziękowania na ręce Wójta gminy złożyła również tutejsza młodzież zgrupowana w Związku Młodzieży Wiejskiej
„Wici”. Dziękowali oni za to piękne i jakże bardzo potrzebne
w tej okolicy zaplecze sportowe jakim jest orlik.
Słowa uznania dla gospodarza gminy popłynęły również
z ust Pani Beaty Skiby – sołtysa wsi Wyręby.
Po okolicznościowych wystąpieniach przecięcia wstęgi dokonali:
Pan Marek Rząsa – Poseł na Sejm RP
Pan Tadeusz Pióro – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Pan Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec
Pani Maria Pinderska – Dyrektor szkoły
Pan Józef Gratkowski – obecny Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej
Następnie ks. Janusz Borek – proboszcz tutejszej parafii
dokonał poświęcenia kompleksu boisk sportowych.
Uroczystość ta zakończyła się wspólnym obiadem.
Opracował:
J. Gratkowski
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Misja Korona Maratonów rozpoczęta
Wrocław zdobyty!
Rozpoczęliśmy naszą przygodę z Koroną Maratonów Polskich. Po kwietniowym debiucie na maratońskich trasach
zdecydowaliśmy się na mega trudne wyzwanie, którym jest
zdobycie Maratońskiej Korony. Aby tego dokonać, w ciągu
dwóch lat należy przebiec 5 głównych polskich maratonów
(Dębno, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław). Zadanie
o tyle trudniejsze, bowiem pomiędzy poszczególnymi maratonami jest bardzo krótka przerwa (np. pomiędzy Wrocławiem i Poznaniem – 4 tygodnie, a Dębnem i Krakowem – 5
tygodni.) Zdecydowaliśmy, że pierwszym naszym przystankiem do Korony będzie Wrocław.

W trójkę raźniej.
Z powodu kontuzji do Wrocławia nie pojechał przygotowujący się z nami Piotr Kędzierski. W jego miejsce w ostatniej chwili wskoczył Bartłomiej Walus, dla którego był to
maratoński debiut. Tak więc w porównaniu do maratonu
w Warszawie na starcie pojawiło się już trzech reprezentantów Dynowa, Wiesław Jandziś, Łukasz Domin i Bartłomiej Walus, dzięki czemu mogliśmy reprezentować Dynów
drużynowo pod szyldem „Aktywny Dynów”.
Do Wrocławia dotarliśmy dzień przed startem około godziny 18. Zaraz po przyjeździe skierowaliśmy się na Stadion Olimpijski po odbiór pakietów startowych. Wokół stadionu trwały ostatnie przygotowania do imprezy. Byliśmy
bojowo nastawieni i mówiliśmy sobie, że jutro będzie nasz
dzień! Wsiedliśmy do tramwaju i skierowaliśmy się do dzielnicy Gaj, do Łukasza Sikory, który zapewnił nam nocleg. Po
przyjeździe okazało się, że Łukasz czekał na nas z pyszną
obiadokolacją. Posilając się wszyscy wspólnie rozmawialiśmy i opowiadaliśmy Łukaszowi co ciekawego słychać w Dynowie. Spać położyliśmy się przed północą. Budziki nastawiliśmy na szóstą rano.

my takie tempo wykręcimy czasy poniżej 3 godzin 30 minut. Wiesiek mówi, że to byłoby cos pięknego, gdyby udało
nam się złamać tą granicę. Na trasie co chwilę pytamy naszego debiutanta Bartka jak samopoczucie i czy daje radę.
Bartek mówi, że biegnie mu się dobrze i że na razie będzie
trzymał nasze tempo. Na trasie nie zapominamy o punktach nawadniania i energii, aby nie doprowadzić organizmu do kryzysu i tzw. „ściany”. Po godzinie i 40 minutach
jesteśmy na półmetku. Nasz czas jest bardzo dobry i zdecydowanie lepszy od tego, który zakładaliśmy przed biegiem. Nie czujemy jednak, żebyśmy przeszarżowali tempo. Wieśkowi jak i mi biegnie się dosyć lekko, jedynie Bartek zaczyna odczuwać pierwsze oznaki zmęczenia i mówi
nam, że zwalnia bo nie utrzyma naszego tempa. Zostawiamy więc Bartka i życzymy mu powodzenia i spotkania na
mecie. Na 27 kilometrze i ja zaczynam odczuwać większe
zmęczenie. Informuję o tym Wieśka mówiąc, że muszę nieco zwolnić. Przybijamy piątki, życzymy sobie powodzenia
i oczywiście „do zobaczenia” na mecie. Jeszcze przez około 8 kilometrów widzę w oddali Wieśka. Później znika mi
jednak w tłumie ludzi. Na 35 kilometrze liczę mniej więcej
w jakim czasie dobiegnę na metę. Z moich wyliczeń wynika że będzie to gdzieś koło 3 godzin 30 minut. Oznacza to,
że muszę trzymać to tempo, a pod koniec nieco przyspieszyć
aby złamać magiczną barierę. Do 40 kilometra biegnie mi
się bardzo ciężko, dają znać o sobie przede wszystkim nogi,
ale gdy obok mnie pojawia się pacemaker z balonikami na
tempo 3 godzin 30 minut (pacemaker – czyli biegacz, który nadaje tempo wyścigu) pojawia się u mnie jakiś dodat-

Bojowe nastawienie! Damy radę!
Godzina szósta, dzwonią budziki, zrywamy się na równe
nogi. Szybkie lekkie śniadanie (bułki z dżemem, kawa i napój z glukozaminą) doprowadzenie się do ładu i wyruszamy
pod Stadion Olimpijski. W drodze na stadion w tramwaju
spotykamy grupę biegaczy z Wrocławia i okolic, z którymi
rozmawiamy o naszych maratońskich dokonaniach. W połowie trasy do tramwaju wsiadają maratończycy z Włoch i Anglii pytając czy dobrze jadą i czy tym tramwajem dostaną
się pod Stadion. Niestety okazuje się, że w związku ze zmianą organizacji ruchu z powodu maratonu, tramwaje nie dojeżdżają pod stadion. Musimy więc półtora kilometra pokonać pieszo. Na zegarkach godzina 8:30. Nie ma więc czasu
i trasę pod stadion pokonujemy truchtem. Pod stadionem
jesteśmy o 8:45, wpadamy do szatni szybko się przebieramy i pędzimy na start. Szukamy strefy czasowej 3 godziny 45 minut, bo założyliśmy sobie że chcemy zejść poniżej
tej granicy. Wykonujemy jeszcze krótkie rozciąganie, a po
chwili słyszymy już odliczanie, 10, 9, 8, 7… Start! Przybijamy piątki na drogę, życzymy sobie powodzenia i ruszamy!

Biegniemy po rekordy życiowe.
Na trasie biegnie nam się lekko i przyjemnie. Mając zegarek na ręce kontroluję tempo po każdym kilometrze. Cały
czas konsultuje się z Wieśkiem, mówiąc, że jeśli utrzyma-

Wrocław Maraton od lewej Łukasz Domin, Bartłomiej Walus, Wiesław Jandziś

34

DYNOWINKA

kowy power. W końcu tyle biegnę to na ostatnich dwóch kilometrach nie mogę przegrać o to co walczyłem 40 kilometrów, czyli o zejście poniżej 3 godzin 30 minut. Zdecydowanie przyspieszam i na metę wpadam z czasem 3 godzin 27
minut. Zaraz po finiszu podchodzi do mnie Wiesiek, który
wykręcił czas o 10 minut lepszy ode mnie uzyskując rewelacyjny czas jak na amatorów biegania - 3 godziny 17 minut. Teraz już we dwóch czekamy na Bartka. W międzyczasie spotykamy znanego polskiego dziennikarza sportowego Macieja Kurzajewskiego. Zamieniamy z nim kilka zdań
robimy pamiątkowe zdjęcie, a po chwili na mecie widzimy
Bartka. W swoim debiucie uzyskuje 3 godziny 45 minut.
Bartek nie kryje łez szczęścia. W końcu udało mu się pokonać królewski dystans!
Świetne miejsca i gratulacje od mistrza!
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Wyniki, które uzyskaliśmy dają nam świetne miejsca
indywidualnie i drużynowo. Na ponad 4200 uczestników
Wiesław Jandziś zajął 252 miejsce, ja uplasowałem się na
407 pozycji, a Bartkowi przypadła 937 lokata. Drużynowo
poszło nam jeszcze lepiej, a nasza drużyna Aktywny Dynów znalazła się na 38 miejscu na 228 drużyn z całej Polski. Gratulacje dobrego wyniku przysłał sms-em Rafał Wilk,
który również startował we Wrocławiu i w swojej kategorii
jak na mistrza przystało nie miał sobie równych wygrywając i bijąc rekord trasy.
Z naszej strony chcielibyśmy gorąco podziękować Łukaszowi Sikorze za nocleg i świetne przyjęcie. Teraz jedziemy reprezentować Dynów do Poznania. Przed nami drugi
z pięciu maratonów potrzebnych do zdobycia Korony Maratonów Polski. Trzymajcie kciuki i biegajcie!
Łukasz Domin

MATEUSZ SłAbY
ponownie królem dynowskich kortów!
Mateusz Słaby drugi raz z rzędy wygrał turniej tenisa ziemnego „Dynbledon”. W finale pokonał Tomasza Karnasa
2:0 (6:1, 6:1). Trzecie miejsce przypadło Wiesławowi Jandzisiowi, który uporał się z Dominikiem Gołębiem wygrywając
2:0 (6:2, 6:1).
II edycja Dynbledonu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W turnieju wzięło udział 30 zawodników. Nie
było limitu wiekowego. Grali zawodnicy w wieku 15-55 lat.
Turniej rozpoczął się 30 sierpnia i trwał ponad 3 tygodnie.
Przypomnę tylko, że I edycję Dynbledonu rozegraną
w lipcu podczas I Dynowskiego Festiwalu Sportu wygrał
również Mateusz Słaby, pokonując w finale Rafała Sówkę 2:0
(6:1, 6:0). Trzecie miejsce w I edycji zajął Robert Słaby. Od
5 października trwa III edycja Dynbledonu w której bierze
udział 27 zawodników. Dynbledon organizowany jest przez
Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” i rozgrywany jest na korcie kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy ul. Ks. Ożoga.

25. Marcin Krasnopolski 8
26. Damian Kupczyk 8
27. Łukasz Potoczny 8
28. Piotr Sapa 8
29. Marcin Mryczko 7
30. Jerzy Makarski 5
31. Tomasz Nowak 4
32. Paweł Tarnawski 2
33. Karol Barański 1
Łukasz Domin – Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”

Klasyfikacja generalna po dwóch edycjach Dynbledonu:
1. Mateusz Słaby 150 pkt.
2. Tomasz Karnas 80
3. Rafał Sówka 75
4. Wiesław Jandziś 68
5. Dominik Gołąb 50
6. Amadeusz Łach 46
7. Adam Sawczak 45
8. Adrian Siwulec 40
9. Mateusz Murawski 39
10.Bartłomiej Walus 36
11.Łukasz Domin 32
# Mateusz Siwulec 32
13. Piotr Kędzierski 27
14. Mariusz Bułdys 26
15. Robert Słaby 25
16. Mateusz Kowalski 20
# Bronisław Wojnarowicz 20
18. Grzegorz Trybalski 18
19. Kuba Piskorek 17
20. Daniel Siwulec 14
21. Piotr Niemiec 12
22. Mateusz Paździorny 11
23. Wojciech Słaby 10
Dynbledon-podium, od lewej: Wiesław Jandziś, Mateusz Słaby, Tomasz Karnas
24. Dominik Hadam 8
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NOWE ZADANIA
Październik

Brzozy są jak złote wodotryski.
Zimno jest jak w ostatnim liście.
A słońce jest jak ktoś bliski,
który ziębnie i odchodzi. Lecą liście...
Maria Pawlikowska Jasnorzewska

ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z NUMERU WRZEŚNIOWEGO
Krzyżówka łukowa
– ŻAGIEL
Krzyżówka pożniwna
– WIALNIA
Jolka z warzywami
– SAŁATA, DYNIA, KOPER,
SELER, POR

Lecą liście, szurają pod stopami, zachęcają do jesiennych
spacerów… Noce coraz zimniejsze, ale dni jeszcze ciepłe,
słoneczne… Oby jak najdłużej!
Po spacerze, przy szklance gorącej herbaty, można zmierzyć się z październikowymi zadaniami przygotowanymi
przez pana Bogdana Witka – Krzyżówką, Strzałkami
i dwoma Anagramami podwójnymi.
Jak zwykle życzę Państwu sukcesów w rozwiązywaniu!
Renata Jurasińska

Dla przypomnienia – definicja…
Anagram – nazwa wywodząca się od słów greckich:
ana- (nad) oraz grámma (litera), oznacza wyraz, wyrażenie lub całe zdanie powstałe przez przestawienie
liter bądź sylab innego wyrazu lub zdania, wykorzystujące wszystkie litery (głoski bądź sylaby) materiału wyjściowego. W czasopismach szaradziarskich
pojawiają się zadania polegające na odgadnięciu wykreskowanego anagramu na podstawie wierszowanego komentarza, a także anagramy rysunkowe polegające na ułożeniu hasła z wszystkich liter właściwego
określenia rysunku.

Anagram
„Na statku handlowym”

Anagram
„Znak jakości”

Młody majtek _ _ _ _ _ _ czuje - _ _ _ _ _ _ towaru ładuje.
Przyszło go nosić po _ _ _ _ _,
lecz czy równowagę złapie?

_ _ _ nasz _ _ _ / _ _ _
ścinania głów
doprowadził do doskonałości,
że gawiedzi zabrakło słów,
a od cechu dostał znak jakości.

Bogdan Witek

Bogdan Witek
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Litery z pól oznaczonych strzałkami, przeniesione poza diagram zgodnie ze wskazywanym kierunkiem, utworzą rozwiązanie końcowe.

W kolejności przypadkowej:
- różnokolorowy w oknie kościelnym
- zestrzeliwana podczas zawodów strzeleckich
- drobne, dokuczliwe muszki
- rubaszny śmiech
- koń o maści czarnej
- wieńczy wytop surówki w wielkim piecu
- jest głównym składnikiem stali
- manekin lub marzanna
- część warszawskiej Woli (ze znanymi halami targowymi)
- samica ryb gotowa do tarła
- tradycyjny krakowski wypiek zakręcony w ósemkę.
Bogdan Witek

U
U

R

R
R
R

Krzyżówka

Litery z pól dodatkowo oznaczonych kropką, odczytane kolejno rzędami, utworzą rozwiązanie końcowe.

Poziomo:
3) może być pokryta z polisy ubezpieczeniowej
6) zachwyca estetę
7) Brigitte, francuska aktorka, słynna BB
8) rzeźbi w nim snycerz
9) kruszący materiał wybuchowy
10) dawna ofiara składana bóstwom przez Słowian
13) turecka pieczeń konkurująca z pizzą w ulicznych
jadłodajniach
16) poprzedza noc
17) spiętrzenie kry na rzece
18) domniemany winowajca przed sądem
19) kuzyn czapli
20) pozaziemskie statki kosmiczne,
czyli niezidentyfikowane … latające
21) to samo co 6 poziomo
Pionowo:
1) skubane z drobiu
2) żałosny psi głos
3) dla większości dzień wolny od pracy
4) japońska zabawa w śpiewanie tekstu
wyświetlanego na ekranie
5) napisała „Panienkę z okienka”
10) zielone ogrodzenie
11) pracownik firmy przygotowujący oświadczenia
dla prasy
12) luźny żakiet
13) podwyższa wysokość dźwięku
14) dostarcza energię elektryczną do komórki,
latarki
15) leśny owoc jadalny
Bogdan Witek
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwo Przyjació³ Dynowa
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