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Witamy ciepło i już prawie wiosennie! Zostając jednak w nieco zimowym klimacie życzymy, aby każdy Państwa dzień w Nowym Roku był tak przebojowy i pełen
urody, jak nasz przebiśnieg z okładki, a życiowa forma
tak wysoka, jak u naszych złotych medalistów z Soczi.
Proszę sięgnąć po styczniowo-lutowy numer „Dynowinki”, by zanurzyć się jeszcze w atmosferze świątecznej.
Potem niech się Państwu uda ze zdwojoną siłą i optymizmem przystąpić do kreowania własnej, prywatnej
i naszej wspólnej małomiasteczkowej rzeczywistości.
Powodzenia!
Redaktorzy prowadzący
Renata i Maciej Jurasińscy
Odpowiedzialne za kolejny numer są Panie: Grażyna Malawska i Marta Dańczak. Materiały prosimy przesyłać
do 10 marca na adres g.malawska@dynow.pl

Trwają intensywne prace
redakcyjne nad wydaniem
pierwszego Rocznika historycznego „Dynoviana”. Rocznik ukaże się w pierwszej
połowie br..
W dniu 27.01.2014 r.
w Rzeszowie na zaproszenie
Pana prof. dr hab. Wacława Wierzbieńca – Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu, brałem udział w VI
Obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach
Holokaustu. W spotkaniu uczestniczyła, jak co roku, pochodząca z Dynowa – Pani Lucia Retman, obecnie mieszkająca w Hajfie.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jak co roku,
gościła z powodzeniem również w Dynowie. Firma SÓWPOL wylicytowała dar – zegar Wojewody Podkarpackiego - Pani Małgorzaty Chomycz – Śmigielskiej.

W drugiej połowie 2013 r. ukazała się książka Jerzego F. Adamskiego pt. „W krainie Pogórzy”. Książka stanowi wybór ponad czterdziestu tekstów autora o terenie
historycznej ziemi sanockiej. Winna ona stanowić obowiązkową lekturę dla wszystkich tych, którzy interesują się publikacjami regionalistycznymi.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Rozpoczął się nowy 2014 rok, dlatego też w niniejszym numerze „Dynowinki” chciałbym przedstawić Państwu działania, jakie Miasto planuje
przeprowadzić w ciągu najbliższych
12 miesięcy.
I. Inwestycje realizowane ze
środków Unii Europejskiej
1. Realizacja projektu pn.:
„Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku
i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I”
Jak informowano w grudniowym
numerze „Dynowinki” Wykonawcy zadania „Poprawa wizerunku
miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I”, tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAND” sp.
z o.o. i Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani” z uwagi na problemy finansowe miały duże opóźnienia
w terminowym realizowaniu robót.
Było to widoczne zwłaszcza w Centrum Miasta, którego Rynek przez
prawie rok był remontowany. W najlepszym okresie dla prowadzenia robót budowlanych od wiosny do jesieni
2013 roku postęp robót był znikomy.
Ponieważ Miasto jest zobowiązane
(umową z Urzędem Marszałkowskim
o dofinasowanie środkami unijnymi)
do zakończenia tego zadania do września 2014 r., a dotychczasowi Wykonawcy nie byli w stanie zagwarantować zakończenia zadania w tym terminie – Miasto 5 grudnia 2013 roku
odstąpiło od umowy.
Obecnie trwa rozliczenie – inwentaryzacja robót już wykonanych oraz
przygotowywanie dokumentów koniecznych do ogłoszenia przetargu na
dokończenie inwestycji.
2. Realizacja projektu pn.:
„PSeAP – Podkarpacki System eAdministracji Publicznej”
W ciągu najbliższych 12 miesięcy kontynuowany będzie projekt
pn.: „PSeAP – Podkarpacki System

e-Administracji Publicznej” o którym informowałem Państwa we wcześniejszych numerach „Dynowinki”.
Przypomnę tylko iż, PSeAP to strategiczny dla rozwoju regionu innowacyjny projekt samorządów gmin
i powiatów Województwa Podkarpackiego. Zakres projektu obejmuje budowę teleinformatycznego środowiska dla
świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej, działania związane
z przygotowaniem organizacyjnym do
wdrożenia powyższego środowiska,
a następnie zarządzania działaniami
związanymi ze świadczeniem usług
publicznych. Efektem realizacji projektu będzie modernizacja administracji samorządowej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacji i komunikacji. Jest to projekt partnerski,
w którym Gmina Miejska Dynów pełni
rolę Partnera projektu, którego Liderem jest Województwo Podkarpackie.
Koszt całkowity projektu ponad
480 000,00 zł, w tym dofinansowanie
środkami unijnymi – ponad 400 000,00
zł i wkład własny Miasta – około
70 000,00 zł.
Termin realizacji projektu – 2014
rok.
II. Inwestycje planowane do realizacji w 2014 roku
1. Drogi
1) Chodnik przy ul. Karolówka – rozbudowa chodnika jako kontynuacja
prac wykonanych w latach ubiegłych.
W 2014 r. planowane jest wykonanie
230 m chodnika wraz z zatoką autobusową.
Szacunkowy koszt – ok. 260 000,00 zł.
Prace zostaną wykonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, ze środków
Województwa Podkarpackiego przy
współfinansowaniu z budżetu Miasta Dynów.
2) Miasto czyni starania o ujęcie
w planach na 2014 rok remontów dróg
wojewódzkich i powiatowych:
• ul. Grunwaldzkiej – od cmentarza
do Stacji paliw „Bliska”,
• chodnika przy ul. Węgierskiej
(Krzywdy - Siódmówka),
• kontynuacji przebudowy ul. Polnej
(chodnik, kanalizacja deszczowa),

budowa chodnika przy ul. Bartkówka (od mostu do szkoły),
• budowa chodnika przy ul. Sikorskiego,
• remont ul. Podwale.
3) Drogi gminne
W 2014 r. zostanie zmodernizowana droga boczna ul. Grunwaldzkiej (do
Moeschle), która będzie również dojazdem do planowanej nowej kaplicy
cmentarnej. Miasto dokona również
remontu nawierzchni traktu pieszego łączącego ul. Mickiewicza z ul. Jana
Pawła II (koło „starej biblioteki”).
Określenie pozostałego zakresu remontów dróg gminnych będzie możliwe po uzyskaniu na nie środków zewnętrznych. Z budżetu Miasta będą
wykonywane bieżące naprawy kruszywem oraz udrażnianie rowów.
2. Przebudowa dachu na budynku Urzędu Miejskiego
W 2014 r. planowane jest wykonanie nowego dachu (dwuspadowego) na
budynku Urzędu Miejskiego oraz nowej elewacji z dociepleniem. Środki budżetu Miasta.
3. Garaż dla OSP Bartkówka
Uwzględniając potrzeby OSP Bartkówka rozpoczęto działania zmierzające do opracowania projektu technicznego na dobudowę dodatkowego garażu na samochód strażacki.
4. Cmentarze przy ul. Grunwaldzkiej
W 2013 r. uregulowano prawnie
własność cmentarzy przy ul. Grunwaldzkiej, przejmując od Parafii
Rzymskokatolickiej w Dynowie części
należące do Parafii, administrowane
przez ZGK w Dynowie.
W 2014 r. planuje się:
• opracowanie dokumentacji na remont i konserwację neoromańskiej zabytkowej kaplicy na starym cmentarzu,
• rewitalizację drzewostanu, polegającą na usunięciu drzew chorych
i zagrażających bezpieczeństwu nagrobków i osób odwiedzających je
oraz usunięciu drzew – egzemplarzy obcego pochodzenia, które nie
korelują z przeważającymi gatunkami drzewostanu,
• dokonanie pielęgnacyjnych przecięć koron pozostałych drzew wraz
z ich wzmocnieniem przy zastosowaniu różnych typów wiązań,
• objęcie ok. 20 szt. nagrobków ścisłą
ochroną konserwatorską poprzez
wpisanie ich do rejestru zabytków
• opracowanie projektu zagospodarowania zabytkowego cmentarza obejmującego odbudowę alejek cmentarnych oraz lapitafium
tj. miejsca, gdzie będą składowane
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poniszczone bezimienne nagrobki,
które ze względu na zły stan nie
mogą zostać odbudowane.
Kaplica cmentarna
W 2013r. wykonano dokumentację geologiczną z rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich podłoża gruntowego w rejonie projektowanej nowej kaplicy przy ul. Grunwaldzkiej. W 2014 roku planuje się opracowanie projektu technicznego wraz
z uzyskaniem pozwolenia na jej budowę. Gotowe koncepcje projektu technicznego nowej kaplicy cmentarnej
przedstawione zostaną mieszkańcom
w celu konsultacji społecznych.
5. Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dynowie
Planowane jest wykonanie nowego
ogrodzenia o łącznej długości ok. 100
m. Środki budżetu Miasta.
6. Remont sanitariatów w Zespole Szkół ul. Szkolna
W 2014 r. zostanie przeprowadzony kapitalny remont sanitariatów. Koszt szacunkowy remontu około 200 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta Dynów
informuje
Roman Mryczko
Dynowską tradycją stały się corocznie organizowane w okresie przedświątecznym spotkania przy Szopce na
Rynku Miasta. Tegoroczna Miejska
Wigilia rozpoczęła się w czwartek 19
grudnia 2013 r. o godzinie 12:00. Organizatorem spotkania była Rada Miasta

7. Usuwanie azbestu
W 2014 r. będą kontynuowane
działania zmierzające do usuwania
wyrobów zawierających azbest. Po pojawieniu się możliwości uzyskania dofinansowania poinformujemy zainteresowanych mieszkańców.
8. Przygotowanie dokumentacji technicznej
W 2014 r. zamierza się opracowanie projektów technicznych oraz uzyskania pozwoleń na budowę na zadania konieczne do realizacji w latach
2014 -2015.
Będą to:
1) projekt techniczny na sieć wodociągową w rejonie ulic Piłsudskiego, Wąską, Głęboką, Jaklów, Rogozów, Karolówka, Kolejowa, Plażowa, Sanowa, Łazienna, Podwale. Szacunkowy koszt opracowania ponad
100 000,00 zł z budżetu Miasta,
2) projekt techniczny na modernizację oczyszczalni ścieków.
Wraz ze wzrostem wymagań unijnych co do stopnia oczyszczania ścieków powstaje obowiązek uzyskania III
stopnia oczyszczania ścieków w naszej

Dynowa, Przewodniczący Rady Miasta
Dynowa, Burmistrz Miasta oraz liczni sponsorzy i darczyńcy, dzięki którym obok szopki na rynku ustawiono
wigilijny stół, obfitujący w tradycyjne
świąteczne potrawy. Nie zabrakło dla
nikogo kwasówki, wigilijnego barszczu, pieczywa, pierogów, sałatek, za
co serdecznie w imieniu organizatorów dziękujemy.
Na spotkanie wigilijne przybył również św. Mikołaj, który rozdawał drobne upominki i słodycze wszystkim dzieciom zgromadzonym przy szopce. Swoimi występami spotkanie uświetniły dzieci i młodzież dynowskich szkół.
Również tego dnia dynowscy harcerze
przekazali Betlejemskie Światło Pokoju - ogień z Groty Narodzenia Jezusa
Chrystusa w Betlejem będący symbo-
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oczyszczalni. Celem głównym modernizacji jest wyeliminowanie azotu zawartego w wodach odprowadzanych
z oczyszczalni do Sanu. Ponadto urządzenia w oczyszczalni są już przestarzałe i wymagają wymiany. Opracowanie dokumentacji pozwoli na przystąpienie do modernizacji oczyszczalni w latach następnych i umożliwi starania o pozyskanie środków zewnętrznych na jej realizację.
Powyżej przedstawiłem główne zadania planowane do realizacji w 2014
r. Ich realizacja będzie zależała także od możliwości pozyskania środków
z zewnątrz. Środki budżetu Miasta są
niewystarczające na ich pełną realizację. Dlatego cały czas prowadzę działania zmierzające do zwiększenia dochodów, pozyskania dotacji z zewnątrz.
Liczę, że uda się, jak w latach ubiegłych zdobyć dofinansowanie środkami zewnętrznymi tak, aby można było
zrealizować przedstawione wyżej zadania bardzo ważne dla mieszkańców Dynowa.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak

lem miłości i pokoju. Atmosfera Wigilii
była prawdziwie świąteczna, zapachniało zbliżającymi się świętami. Burmistrz Miasta złożył wszystkim Mieszkańcom Miasta Dynowa życzenia zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku
2013. Nie zapomniano również o wspólnym kolędowaniu, łamaniu się opłatkiem i życzeniach świątecznych.
Podczas uroczystości Towarzystwo
Pomocy im. św. Brata Alberta oraz
Fundacja „Bliźniemu swemu…” działająca na rzecz niniejszego Towarzystwa rozprowadzała „Talerz Miłosierdzia”. Zebrane podczas akcji fundusze
zostaną przeznaczone na poprawę warunków życiowych osobom potrzebującym i bezdomnym.
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Organizatorzy Miejskiej Wigilii serdecznie dziękują: wszystkim
Darczyńcom za wsparcie finansowe oraz przygotowanie potraw,
Nadleśnictwu Dynów za choinki przy szopce, Pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych, P. Markowi Siekańcowi z uczennicami Gimnazjum, Pracownikom Urzędu Miejskiego za pomoc
i sprawną obsługę Wigilii, a Dzieciom i Wychowawcom z Przedszkola oraz młodzieży za piękne kolędy przy Szopce.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do obejrzenia foto
– relacji z uroczystości na stronie internetowej: www.dynow.pl
Lista darczyńców:
• Derda Janusz – Bar „Paradise”
• Gudyka Krystyna i Wiesław – Sklep „Agropol”,
• Kocaj Iwona – „GRAKO”
• Kontek Danuta – Apteka „Pod Zegarem”
• Kopacki Bolesław i Jarosz Janusz - Karczma „Pod Semaforem”
• Kośmider Ewa i Zbigniew – Zajazd „Na Rozdrożu”,
• Makarska Katarzyna – Sklep wielobranżowy „Robot”,
• Nadleśnictwo Dynów,
• Nosal Jan – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”,
• Nowak Mnich Maria, Sieńko Małgorzata – Sklep spożywczo – warzywny
PHU „Kustra”
• Piekarnia Cukiernia Elżbieta Domin
• Piskorek Elżbieta – Cukiernia „PAULA”,
• Pończocha Maria i Zdzisław – „To i Owo”, Hotelik „Oberża”,
• Sarnicki Wojciech – Sklep warzywny,
• Sochacki Adam – Dom Pogodnej Starości,
• Sówka Rafał – Firma Handlowo Usługowa,
• Szafran Małgorzata i Zdzisław – Centrum Medyczne „Dynmed”

fot. Jan Prokop
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Andrzej Stankiewicz

Pomnik przyrody
w Dynowie

Pocztówka wykonana przez Józefa Witkowskiego w latach sześćdziesiątych XX wieku
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Do nielicznych już pomników przyrody w Dynowie należy lipa rosnąca w ogrodzie miejscowej plebani.
Mimo, iż znajduje się pod ochroną Państwa, jej stan jest
opłakany. Może jeszcze jest czas aby ją ratować. Co na to instytucje odpowiedzialne za ochronę pomników, do których
kieruję to pytanie.
Stan drzewa kiedyś i obecnie przedstawiając poniższe
zdjęcia:

Zdjęcia wykonane przez autora artykułu w grudniu 2013 r.

Robert Sówka

„Wakacyjna Szkoła Wędkarstwa Spławikowego”

Od 2006 roku na terenie miasta Dynów działa Wędkarski Klub Sportowy „Sów-pol” w zakresie zadań którego jest propagowanie sportu wędkarskiego wśród dorosłych i młodzieży.
Pod patronatem Miejskiego Koła PZW w Dynowie
i firmy „Sensas Polska” została zorganizowana „Wakacyjna Szkoła Wędkarstwa Spławikowego”. Zajęcia odbywały
się w okresie wakacyjnym, raz w tygodniu. W początkowej fazie miejscem nauki był sklep wędkarski „Sów-pol”
w Dynowie, gdzie młodzież uczyła się wiązania haczyków,
doboru i obciążania spławików oraz innych podstawowych
tajników wyczynowego wędkarstwa spławikowego. Następnie nadszedł czas na zajęcia praktyczne. Na zmodernizowanych zbiornikach PZW w Pawłokomie, pod okiem bardziej
doświadczonych członków W.K.S. „Sów-pol” odbywały się
zajęcia praktyczne, gliny i zanęty dostarczone przez sponsorów oraz sprzęt ufundowany przez Miejskie Koło umożliwiał młodzieży zdobywanie wiedzy, która będzie miała
pomagać w reprezentowaniu naszego klubu na zawodach
wędkarskich. Istnieje duża szansa, że w przyszłości młodzi
pójdą w ślady starszego kolegi Jakuba Banasia – aktualnego spławikowego mistrza okręgu przemyskiego w kategorii
U-23, który w 2013 roku zajął bardzo dobre 22. miejsce na
Spławikowych Mistrzostwach Polski w Warszawie, dzielnie
walcząc z rzeszą zawodników z całego kraju. Szkółka zakoń-

czyła się zawodami wędkarskimi w szybkościowym łowieniu karasi na „małym” zbiorniku w Pawłokomie.
Pierwsze efekty szkółki można było zobaczyć na „Zawodach Młodzieżowych” w Hermanowicach organizowanych
przez Radę Młodzieży w Przemyślu w których brała udział
młodzież z całego okręgu.
W grupie młodszej na poszczególnych miejscach zawody ukończyli:

•
•
•
•

BUJDASZ Hubert 2730g – miejsce 3
HADAM Maciej 2200g – miejsce 5
SIRY Rafał 720g – miejsce 9
ZIOŁO Kamil 500g – miejsce 11
W grupie starszej:
• SIRY Jan 3360g – miejsce 2
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W bieżącym roku klub planuje wiele działań związanych z promowaniem wędkarstwa sportowego wśród młodzieży: zajęcia wędkarskie- teoretyczne w sklepie wędkar-
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skim i praktyczne na zbiorniku w Pawłokomie oraz na rzece San, mające na celu przygotowanie ich do startu w tegorocznych Mistrzostwach Okręgu Przemyskiego które odbędą
się 25.05 w Pawłokomie i 26.05 na rzece San w Przemyślu.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – jak
co roku – tak i w 2014 gościła w Dynowie. Firma „Sów-Pol” brała udział w wielkiej licytacji
prowadzonej przez Oddział Telewizji w Rzeszowie.
W tym roku, firma „Sów-Pol” przyczyniając się do dorobku finansowego Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy – wykupiła dar
Pani Wojewody Podkarpackiego – Małgorzaty Chomycz – Śmigielska. Podczas uroczystego podsumowania licytacji, Józef Sówka imieniem firmy „Sów-Pol” odebrał z rąk Pani Wojewody dyplom z podziękowaniem za udział w licytacji i za przyczynienie się firmy „Sów-Pol”
do czynienia dobra w przestrzeni publicznej.
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ZABAWA W RYTMIE
REGGAE I SKA
WIELKA ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
DYNÓW, 12 STYCZNIA 2013
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Z A B A W A W RY T MI E R E G G A E I S K A

fot. Maciej Wyskiel

Redaktorskie doniesienia z krótkim komentarzem

Witam Cię Drogi Czytelniku i życząc Ci wszystkiego, co
najlepsze w Nowym Roku przekazuję cztery redaktorskie
doniesienia z naszego kochanego grajdołka z krótkim komentarzem.

„Betlejem Polskie”- czyli wielki sukces „Sokoła”.
Kto nie zdążył obejrzeć „Betlejem Polskiego” wystawionego przez zespół teatralny „Sokoła” a wyreżyserowanego jak
zwykle przez panią Krystynę Dżułę, niech żałuje! Spektakl
zrealizowany z rozmachem, ze wspaniałą, bogatą i wysmakowaną scenografią miejscowego artysty Grzegorza Hardulaka, wzruszał i bawił jednocześnie, gromadząc za każdym
razem tłumy! Imponująca była także oprawa muzyczna, za
którą stał pan Piotr Trybalski. Ozdobą były także uzdolnione dzieci ze Szkoły Muzycznej, na czele z przeuroczą skrzypaczką – Hanią Marszałek. Wszyscy zagrali dobrze, ale Monika Mączyńska, która brawurowo zagrała Śmierć, w każdym calu była profesjonalna. Chylę czoła przez całym zespołem i życzę dalszych sukcesów!

Jestem w „Klubie 100”, a Wy?
Powstał po to, aby wesprzeć Klub Dynovia w jego staraniach o wejście do IV ligi. Już teraz klub ma ciągłe kłopoty
finansowe, a co dopiero, jak ten upragniony cel zostanie zrealizowany? „Dynowinka” zdecydowała się poprzeć tę inicjatywę, dlatego członków „Klubu 100”, którzy zdecydowali się

wpłacić składkę roczną w wysokości 120 zł, będzie promować na swoich łamach.

Anioły latały nisko!
Gdzie? Spytacie Państwo… Ano w auli LO w Dynowie,
gdzie już po raz XVII odbył się Młodzieżowy Konkurs Kolęd
i Pastorałek. Dodatkowego smaku imprezie dodał fakt, że
w jury zasiedli Paweł Tereszak i Daniel Maziarz, członkowie
kultowego dla dynowskiej młodzieży zespołu Bocca della Verita. Na dodatek jeszcze opiekunka zespołu z Ustrzyk Dolnych,
uhonorowanego pierwszą nagrodą, występowała, jak się okazało, kiedyś jako solistka w jednym z pierwszych konkursów.

Złota piątka z Dynowa
Kiedy pytam młodzieży na tzw. WOS-ie, kto chce zostać w swojej gminie po skończeniu studiów, żadna ręka nie
wznosi się do góry… Odpowiedź „A co ja tu będę robić…?” ma
oczywiście swoje uzasadnienie. Tym bardziej należy chwalić
tych, co zostali i kreują tę naszą gminną rzeczywistość. Zacznę od pięciu panów, którzy po studiach muzycznych zostali w Dynowie, pracują z dziećmi i młodzieżą oraz biorą udział
w miejscowych przedsięwzięciach artystycznych, odnotowując kolejne sukcesy. Brawo, brawo, brawo i jeszcze raz brawo! O kogo chodzi? Ano o Tomasza Tereszaka, Piotra Dżułę,
Arkadiusza Banasia, Kamila Krasnopolskiego i Piotra Trybalskiego. Jeżeli Państwo nic nie wiecie o ich działalności, to
koniecznie się dowiedzcie, bo warto!
MJ
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WOŚP po raz kolejny w Dynowie!
W dniu 12 stycznia 2014 r. społeczność
Dynowa i okolic miała okazję po raz kolejny włączyć się do ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod
hasłem „Na ratunek”. Po raz drugi grupa zapaleńców z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Dynowie postawiła na lokalną młodzież.
Szefową sztabu została nauczycielka języka
angielskiego - Pani Kinga Oleksa-Skubisz.
Nad całą akcją czuwała Dyrektor szkoły Halina Cygan, która była również pomysłodawcą programu imprezy towarzyszącej i nadzorowała jej przebieg. Po otrzymaniu zgody na utworzenie sztabu przygotowania ruszyły pełną parą. Do akcji zaproszono także Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, na czele z Panią Dyrektor Anetą Pepaś. Dzięki wspólnym wysiłkom organizatorów i wolontariuszy przygotowano zaproszenia i plakaty informujące o imprezie. Tuż po godzinie 6 rano w niedzielny
poranek 30 wolontariuszy pojawiło się w okolicach najczęściej uczęszczanych miejsc - sklepów, kościołów i stacji
benzynowych. Zbiórka zakończyła się o godzinie 20.00 przepiękną iluminacją z płonących sztucznych ogni - tradycyjnym „Światełkiem do nieba”.
Udało się zebrać imponującą kwotę 12 636,13 zł. Miejscami tegorocznej zbiórki były: Dynów (okolice kościołów,
stacje benzynowe, sklep Biedronka, ul. Bartkówka, Halowa Liga Dynowa), Bachórz, Błażowa, Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Harta, Hłudno, Nozdrzec, Wyręby. W punktach tych kwestowali: Michał Bąk, Justyna Bednarczyk, Mi-

chał Cag, Magdalena Duć, Gabriela Fara, Monika Gierula, Sławomir Marek Karaś, Barbara Karaś, Kamil Kaszycki, Ewa Kiełbasa,
Monika Kustra, Jadwiga Kustra, Katarzyna
Łazuka, Kornelia Łazuka, Małgorzata Marszałek, Karolina Nowak, Dominika Ostafińska, Jacek Pustelnik, Alicja Słoninka, Dominika Słoninka, Sandra Sobejko, Aleksandra
Starzak, Iwona Szałęga, Karolina Szpak, Beata Świst, Justyna Toczek, Klaudia Ukraińska,
Przemysław Urban, Bartłomiej Wasieńczak, Karolina Wojdyło. Cały dzień upłynął na celebrowaniu największego na świecie święta dobroczynności. Już o godzinie 14-tej w auli ZSzZ w Dynowie odbyło się „Rodzinne
świętowanie”. Licznie zebrani goście, wśród których znaleźli się także m.in. Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pani Anna Kowalska, Przewodniczący
Rady Miasta Dynów Pan Roman Mryczko, Burmistrz
Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, oraz przedstawiciele innych instytucji miasta, obejrzeli Misterium Bożonarodzeniowe zatytułowane: „Nasza droga do Boga”
w wykonaniu Szkolnej Grupy Artystyczno - Teatralnej „ANTRAKT” (op. Państwo Anna i Jarosław Molowie), a także wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu zespołu wokalno – muzycznego z Zespołu Szkół Ekonomicznych z Brzozowa CISOWSKI BAND. Uroczystość zorganizowana przez
Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie najmłodszych. O godzinie 17.00 w Domu Strażaka w
Dynowie zaczęła się impreza „Zabawa w rytmie reggae
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i ska” przygotowana przez Panią Kingę Oleksę – Skubisz i Pana Pawła Gierulę - nauczycieli ZSzZ w Dynowie, a prowadzona przez Panią Anetę Pepaś - dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie. Młodzież bawiła
się przy utworach grup „PIGUALA BAND”, „OSC”, nie
zabrakło także dynowskiej Orkiestry Dętej oraz liderów
zespołu Bocca della Verita - Daniela Maziarza i Pawła Tereszaka z autorskim programem na gitarę i harmonijkę ustną. W przygotowania zaangażowało się całe grono
pedagogiczne ZSzZ w Dynowie, na czele z Panem Wicedyrektorem Piotrem Zdebem. Panie Magdalena Wolańska,
Agnieszka Kędzierska, Renata Mazur oraz Kinga Oleksa
-Skubisz weszły w skład Komisji Finansowej WOŚP i do
późnych godzin wieczornych skrupulatnie liczyły zebrane
przez wolontariuszy środki.
Serdeczne podziękowania składamy także Pani Annie Krasnopolskiej- kierownikowi NZOZ nr 1 w Dynowie, za pomoc w zorganizowaniu punktu medycznego oraz
pracownicom ośrodka - Pani Ewie Grządziel i Pani Sylwii Szerszeń, za dzielne dyżurowanie przy głośnej muzyce.
Dziękujemy również Bankowi PKO B.P. o/ Dynów,
za szybką i miłą obsługę finansową sztabu.
Specjalne podziękowania kierujemy dla naszej
Pani Dyrektor Haliny Cygan, bez której profesjona-
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lizmu, zaangażowania i wsparcia impreza ta nie miałaby racji bytu.
W imieniu sztabu WOŚP- Dynów
Kinga Oleksa-Skubisz
Nauczyciel ZSzZ w Dynowie- opiekun sztabu
Siema i do zobaczenia za rok!

„Tryumfy Króla Niebieskiego”
to kolęda najczęściej śpiewana przez uczestników
XVII Dynowskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek
zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie,Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
oraz Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 11 stycznia br. w auli liceum Ogólnokształcącego w Dynowie
Powołane przez organizatorów Jury w składzie: P.Krystyna Dżuła – Przewodnicząca Komisji oraz P. Aneta Pepaś, P. Paweł Tereszaki i P. Daniel Maziarz po wysłuchaniu: 16 prezentacji (9 zespołów i 7 solistów w kategoriach:
Gimnazja i Szkoły Średnie) postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
W KATEGORII GIMNAZJUM – SOLIŚCI:
I miejsca nie przyznano.
II miejsce – srebrna bombka i nagroda pieniężna
w wysokości 100 zł przypadła Angelice Drewniak z Gimnazjum Publicznego im. Anny Jenke w Błażowej - opiekun
P. Andrzej Szul
III miejsce – brązowa bombka i nagroda pieniężna
w wysokości 50 zł Magdalenie Niemiec z Zespołu Szkół nr
3 w Łubnie – opiekun P. Tomasz Tereszak
Wyróżnienie: przyznano Kornelii Twardy z Zespołu
Szkół nr 3 w Łubnie.

W KATEGORII GIMNAZJUM – ZESPOŁY
INSTRUMENTALNO -WOKALNE

I miejsce – złotą bombkę i nagrodę pieniężna w wysokości 250 zł przyznano zespołowi instrumentalno- wokalnemu „ Tarnina” z Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu. Opiekunem zespołu jest P. Marta Kapała.
II miejsce – srebrną bombkę i nagrodę pieniężną
w wysokośc i 150 zł otrzymał zespół instrumentalno –wokalny Zespołu Szkół nr 3 w Łubnie prowadzony przez P. Tomasza Tereszaka.
III miejsce – brązową bombkę i nagrodę pieniężną
w wysokości 100 zł przyznano zespołowi instrumentalno-wo-

kalnemu z Gimnazjum Publicznego im. Anny Jenke z Błażowej prowadzonemu przez P. Andrzeja Szula.
Wyróżnienia przyznano zespołowi „Interwał” z Zespołu Szkół nr 5 w Dylągowej – /kwota 50 zł/ prowadzonemu przez P. Arkadiusza Banasia oraz zespołowi instrumentalno-wokalnemu z Zespołu Szkół w Dynowie /kwota 50 zł/
prowadzonemu przez P. Jakuba Trybalskiego.
W KATEGORII SZKOŁY ŚREDNIE – ZESPOŁY:
I miejsce – złota bombka i nagroda pieniężna w wysokości 250 zł przypadła chórowi szkolnemu Zespołu Szkół
Licealnych w Ustrzykach Dolnych prowadzonemu przez P.
Martę Grzybowską i P. Kingę Szewczyk.
II miejsce – srebrną bombkę i nagrodę pieniężna
w wysokości 150 zł otrzymał zespół instrumentalno-wokalny Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie prowadzony przez P. Elżbietę Klaczak
-Łach i P. Andrzeja Szula
III miejsce – brązową bombkę i nagrodę pieniężną
w wysokości 100 zł zdobył zespół instrumentalno-wokalny
Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Królowej Jadwigi w Błażowej prowadzony przez P. Andrzeja Szula
W KATEGORII SZKOŁY ŚREDNIE – SOLIŚCI
I miejsce – złotą bombkę i nagrodę pieniężną w wysokości 150 zł otrzymała Klaudia Łach z LO Dynów – opiekun P. Elżbieta Klaczak –Łach
II miejsce – srebrną bombkę i nagrodę pieniężną
w wysokości 100 zł przyznano Samueli Łach z Zespołu Szkół
Muzycznych w Rzeszowie
Dwa III miejsca – brązowe bombki i nagrody pienięż-
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ne w wysokości po 50 zł otrzymały Natalia Twardy z Technikum nr 2 w Rzeszowie, której opiekunem jest P. Anna Pustelniak- Kuchniak i Karolina Szpak z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Dynowie. Opiekunem Karoliny jest P. Anna Mol.
Jury w swojej ocenie kierowało się między innymi właściwym doborem i interpretacją kolęd, oceniło aranżację
i tzw. ogólny wyraz artystyczny.
Nagrodę specjalną ufundowaną przez radnego powiatowego P. Aleksandra Stochmala i maskotki i kalendarze
w swoim spontanicznym głosowaniu rozdysponowała publiczność.
Główne nagrody – bombki wykonały: Katarzyna Mol
i Magdalena Pantoł.
Komisja podkreśliła dobry poziom artystyczny uczestników konkursu, pogratulowała wszystkim zdobywcom bombek i wyróżnień. Szczególnie słowa uznania skierowali jurorzy do zdobywców złotych bombek gratulując pięknych
aranżacji i wokaliz. To zasługa nie tylko samych uczestników, ale także w dużej mierze ich nauczycieli wychowania
muzycznego, jednocześnie akompaniatorów i aktywnych instrumentalistów.
Konkurs prowadził jak zwykli z humorem i zaangażowaniem inicjator Konkursu Pan Maciej Jurasiński.
Gośćmi XVII Konkursu był zespół instrumentalno-wokalny MOK w Dynowie prowadzony przez P. Tadeusza Podulkę, w dniu konkursu pod batutą P. Jakuba Trybalskiego.
Był to kolejny dynowski wieczór, na którym śpiewano
pięknie ze sceny i z widowni.
GM.
Wykaz sponsorów XVII Dynowskiego Młodzieżowego
Konkursu Kolęd i Pastorałek, 11 stycznia 2014 roku
Posiłki
• Torino – P. Barbara Bielec - 4 osoby
• Laloco - P. Edward Hes – 4 osoby
• Paradise – P. Leokadia Derda – 4 osoby
• Oberża - P. Zdzisław Pończocha – 2 osoby
• Semafor -Państwo Irena i Bronisław Kopaccy – 6 osób
• Ciastkarnia PAULA Elżbieta Piskorek – ciastka
Maskotki
• Państwo Zbigniew i Ewa Kośmidrowie – Rozdroże
• Państwo Danuta i Józef Kijowscy – Księgarnia Zuza
• Dyrekcja i Grono Pedagogiczne - LO Dynów
• Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dynowa Pan
• Andrzej Stankiewicz
• Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
Nagroda specjalna ufundowana przez radnego powiatowego P. Aleksandra Stochmala
Nagrody pieniężne
1. P. Michał Ostafiński – 400 zł
2. Wójt Gminy Dynów – 400 zł
3. MOK w Dynowie – 600 zł
4. P. Krzysztof Siry - 200 zł
Wszystkim sponsorom DZIĘKUJEMY!
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fot. Maciej Wyskiel

Hej kolęda, kolęda
Słuchacze Uniwersytetu Złotej Jesieni w Dynowie są
otwarci na nowe przeżycia i odkrycia. Chętnie wyjeżdżają na różne wycieczki zwiedzając okolicę bliższą i dalszą.
Pierwsze w nowym 2014 roku spotkanie było również wyjazdowe. Zachęceni przez państwo Lidię i Fryderyka Radoniów udaliśmy się 7 stycznia do Dylągowej, aby wspólnie
przeżywać tajemnicę Bożego Narodzenia. Ruszyliśmy prawie jak u Skaldów gdzie „ ciągną
sanie góralskie koniki, hej w saniach siedzą panie przy nich Janosiki”. Co prawda konie mechaniczne, sanie na czterech kołach, ale reszta zgadzała się co
do joty. Jechaliśmy podziwiając urokliwe krajobrazy, robiące szczególne wrażenia na tych,
którzy przemierzali tę drogę po
raz pierwszy.
W progach bardzo gościnnej
Szkoły przywitał nas pan Dyrektor Grzegorz Marszałek i zaprosił na refleksje na Boże Na-

rodzenie. Pięknie wykonany spektakl przygotowany przez
uczniów wraz z pracującymi tam polonistkami paniami Zuzannę Nosal i Martę Muchę, kazał się nam zastanowić, co
właściwie świętujemy, po co narodził się Jezus, kim On dla
mnie jest. Jaki jest mój osobisty stosunek do Bożego Syna?
Za kogo go uważamy? Czy jest dla nas ważny? Jak bardzo?
Czy na tyle, by powierzyć mu całe życie i żyć na Jego zasadach? Jeśli nie wierzysz w Jezusa, co świętujesz? Jeśli wierzysz, kim On dla ciebie jest? Jak
go czcisz? O czym myślisz, świętując Boże Narodzenie? Czy na
pewno o Jezusie, którego chcąc
nie chcąc, symboliczne „urodziny” właśnie obchodzisz?
Adam Mickiewicz napisał kiedyś następujące słowa:
„Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie,
Lecz biada ci, jeśli nie zrodził
się w tobie.”
Ten uroczysty i podniosły na-
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strój dopełnił występ dwóch bardzo utalentowanych sióstr
Ani i Agatki, których śpiew wędrował coraz wyżej i wyżej
ku chmurom, ku niebu, ku Temu czyje narodziny co roku
świętujemy. Po uczcie dla ducha czekała nas uczta dla ciała. Poczęstowani pysznym ciastem, chcąc podziękować Gospodarzom za wspaniałe przyjęcie, zaśpiewaliśmy najpiękniejsze polskie kolędy, tak drogie chyba każdemu. Poczuliśmy się jak prawdziwi kolędnicy.
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do kościoła parafialnego w Dylągowej, gdzie od dwóch lat można podziwiać niespotykaną, unikatową szopkę.
Przygotowana ona została przez mieszkańców tej miejscowości, a jako materiału użyto słomy. Wymagało to mnóstwa pracy, ogromnego zaangażowania, że o pomysłowości
i talencie nie wspomnę. Niezliczone wieczory poświęcone na
wykonanie postaci występujących w szopce były z pewnością okazją do rozmów, wspomnień, a może i dalszych pomysłów. Jest to przykład jak wspólnie można coś zrobić ku radości ludzi a na chwałę Bogu. W kościele widać jak nowoczesność łączy się z tradycją, jak nie zapomina się o tych, dzię-
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ki którym można obecnie w spokoju przygotowywać do kolejne Święta. Świadczą o tym tablice upamiętniające mieszkańców, którzy oddali swe życie za swoją małą Ojczyznę.
Wracaliśmy bogatsi, każdy o coś innego, ale równie cennego. Dziękujemy!!!
Krystyna Wasylowska
Fot. Antoni Iwański
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VI Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy
pt. „Ozdoby choinkowe”
Grudzień to czas radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Jest to okres wielu przygotowań, w którym odżywają piękne polskie tradycje tworząc niepowtarzalny klimat. Gdy myślimy o świętach
wiadomo że kojarzymy je również
z choinką, która zawsze towarzyszy
nam w te wyjątkowe dni. Świąteczne drzewko, jak i ozdoby to nieodłączne elementy bożonarodzeniowej
tradycji. Wiele ze zwyczajów wigilijnych odchodzi już niestety w niepamięć, dlatego też warto powracać
do kultywowania dawnych obyczajów, w tym także do samodzielnego
wykonywanie ozdób choinkowych.
Choinka ozdobiona własnoręcznie
zrobionymi łańcuchami, bombkami,
gwiazdkami czy innymi kolorowymi
dekoracjami nabiera niepowtarzalnego uroku.
W związku z powyższym w dniu
19 grudniu 2013 roku, w Szkole
Podstawowej w Ulanicy odbył się
VI Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy pt. „Ozdoby choinkowe” zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ulanicy pod
patronatem Wójta Gminy Dynów.
Głównym celem konkursu było
popularyzowanie twórczości regionalnej, kultywowanie tradycji poprzez wykonywanie ozdób choinkowych.
Do konkursu zgłosiło się sześć
Kół Gospodyń Wiejskich tj. z Laskówki, Dylągowej, Dąbrówki
Starzeńskiej, Pawłokomy, Łubna
i oczywiście z Ulanicy oraz dwa Stowarzyszenia z terenu gminy Dynów,
tj. Stowarzyszenie Kobiet Wsi Bachórz i Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta.
Wśród zaproszonych gości byli:
Ks. Proboszcz Jan Koszałka, Wójt
Gminy Dynów Pan Adam Chrobak,
Przewodniczący Rady Gminy Pan
Tadeusz Paździorny, Radny Powiatu Rzeszowskiego Pan Jan Sieńko, Radny Gminy Dynów Pan Jacek Bielec, Pani Sołtys wsi Ulanica Lucyna Tworzydło, Pani Halina
Cygan Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Wojewódzki
Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Pan
Marek Kot, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ulanicy Pani Magdalena Gwóźdź wraz z Gronem Pe-

dagogicznym a także Panie seniorki z KGW w Ulanicy oraz inni pracownicy szkoły.
Po powitaniu przybyłych gości
i przedstawieniu programu spotkania wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ulanicy z pięknym przedstawieniem jasełkowym, po którym niejedna łza zakręciła się w oku. O całą oprawę artystyczną zadbała Pani Halina Prokop. Następnie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Główne wyróżnienie przypadło KGW z Pawłokomy. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane
przez Wójta Gminy Dynów.
Kolejnym głównym punktem
spotkania była wspólna wigilia poprzedzona powitalno-świątecznymi
przemówieniami oraz modlitwą. Następnie wszyscy składali sobie życzenia, łamali się opłatkiem oraz
smacznie zajadali potrawami wigilijnymi przygotowanymi przez Panie z KGW w Ulanicy. Wszystko to
sprawiło świąteczny i miły nastrój.
Korzystając z okazji jeszcze raz
pragniemy podziękować zaproszonym Gościom za przybycie do nas,
Panu Wójtowi za ufundowanie nagród a Paniom biorącym udział
w konkursie pogratulować wspaniałych i pracochłonnych prac.
Organizatorzy
Koło Gospodyń Wiejskich
w Ulanicy
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ozdoby choinkowe

Choinka – obowiązkowy gość
w naszych przystrojonych odświętnie domach. Dziś, w zależności od upodobań gospodarzy jest
duża lub mała, żywa lub sztuczna, świerkowa, jodłowa bądź sosnowa, albo super nowoczesna
z drutów, szkła, kamienia, materiału itp. Ostatnio pojawiły się nawet choinki recyklingowe z plastikowych butelek lub zużytych szklanych opakowań.
Właściwie jakikolwiek stożek stosownie udekorowany może dziś imitować świąteczne drzewko.
Cóż – świat się zmienia, być może choinka dekorowana jednokolorowymi kokardami czy wężami mieniącymi się różnymi kolorami, z elektrycznymi światełkami w środku, też może wnosić w nasze domy ciepło i tę niezwykłą świąteczną atmosferę…
Wróćmy jednak do dawnych BOŻYCH DRZEWEK. Kiedy zwyczaj
dekorowania choinek powszechnie
wszedł do naszych polskich, świątecznych domów był początek wieku XX.
Wcześniej zastępowały je – podłaźniczki (delikatne, kolorowe konstrukcje ze słomek, bibuły, wstążeczek połączonych sznurkiem) i sady albo jutki
(podwieszone pod sufitem ścięte czubki drzew iglastych).
Dawne choinki dekorowane były
ozdobami przygotowanymi w adwentowe wieczory przez wszystkich domowników. Te wspólne prace miały
na pewno bardziej jednoczący rodzinę
charakter niż dzisiejsze, wielogodzinne wyprawy po bańki i światełka do
supermarketów. Wszyscy kleili, wycinali, składali, malowali. W tej szczególnej atmosferze powstawały łańcuchy, jeżyki, pawie oczka, papierowe,
ażurowe koszyczki na bakalie, bałwanki i grzybki z bibuły czy słomkowe gwiazdki.
Dziś mamy wiele różnorodnych ozdób, jednak kto nie tęskni do tej choinki z dzieciństwa, na której babcia i mama wieszały pierniczki, cukierki, orzechy,
a dziadzio z tatą malowane
szyszki i czerwone jabłka.
Wszyscy domownicy przygotowywali łańcuchy i różne ozdoby, jednak niektóre dekoracje
wymagały specjalnych umiejętności.
Do takich należały misterne koszyczki
z kolorowych papierów, sreberek i kora-

19

lików. Tak piękne i o wymyślnych kształtach potrafiła robić u nas tylko babcia.
Ona słynęła też z przepięknych koralikowych pająków, które wieszane przez panów u góry choinki połyskiwały budząc
zachwyt oglądających. Mama wyspecjalizowała się w robieniu przecudnych
dzbanuszków z wydmuszek. Nikt nie potrafił jej w tym prześcignąć. Przygotowanie
ich wymagało nie tylko gigantycznej cierpliwości ale i naprawdę dużych zdolności artystycznych. Zrobione przez tatę wydmuszki obklejała misternie wyciętymi z papieru
wzorami, nakładając je warstwami, tak że
powstawały prawdziwe cudeńka. Obowiązkowo na choince musiała się znaleźć szopka
(najczęściej papierowa a potem z piernika, czekolady, słomy,
drewna), aniołki o wyciętych z papieru główkach i robionych
przez nas sukienkach z bibuły oraz hołubiony przez wszystkich szklany dzwoneczek, który swym koralikowym sercem
wygrywał hejnał sygnalizujący początek wieczerzy wigilijnej. Oczywiście nie była to jedyna banieczka na naszej choince ale tych szklanych cudeniek nie wisiało wtedy dużo.
Początkowo choinkowe ozdoby były starannie dobierane ze względu na ich symbolikę. Zawieszane na drzewku
dzwonki głosiły dobrą nowinę i zapowiadały radosne wieści. Aniołki chroniły domowników przed złem, symbolizowały opiekunów domu. Ciekawą wymowę miały łańcuchy.
Symbolizowały zniewolony grzech, ale według innej tradycji oznaczały świąteczną wspólnotę, rodzinne więzi i chroniły dom. W Polsce czasu zaborów oznaczały niewolę i brak
własnego państwa. Światło świeczek na choince miało odpędzić złe moce, być jasnością dla pogan. Było symbolem nadziei, przypominało, że po nocy zawsze wstaje nowy dzień.
To także oznaka światła Chrystusa. Gwiazda betlejemska, wedle tradycji umieszczona na czubku drzewka, miała pomagać podróżującym i zabłąkanym odnaleźć drogę do
domu. Jabłka to znak rajskiego owocu, którym kuszeni byli
Adam i Ewa, ale też symbol urody i zdrowia. Orzechy znaczyły zaś zdrowie, dobrobyt i siłę.
Zapewne w wielu dynowskich domach stoi teraz
pięknie przystrojona choinka. Będą ją wspominać po
latach nasze dzieci. Oby refleksje związane z choinką
budziły w nich podobne emocje jak te opisane przez
panią Kingę Moysową, wywołane wyjątkową urodą
„BOŻEGO DRZEWKA” w dynowskim dworze.
Oprac. A. Mol
„… Drzewko jak zjawisko nieziemskie ukazywało się naszym zachwyconym oczom. (…) Wysokie do sufitu, spowite
w błyszczące złote i srebrne łańcuchy, obwieszone cudnym
i świecidełkami mieniącymi się jak tęcza. Złocone orzechy,
koszyczki ze srebrnej siatki, gwiazdy, postacie anielskie, cukierki owinięte w kolorowy staniol, duże korale z błyszczącego szkła, ptaszki, zwierzątka z czekolady i marcepanu,
kolorowe świeczki, to wszystko czyniło z pachnącej lasem
i żywicą jodełki przecudne, barwne zjawisko. (…) Twierdzę
stanowczo, że chwila wilii, a potem chwila, gdy oczom dzieci ukazuje się choinka i prezenty pod nią ułożone, to chwile
prawdziwego, pełnego szczęścia, jakiego człowiek już w późniejszym życiu nie zazna…”
Pamiętnik Kingi z Trzecieskich Moysowej Tom I.
Lata 1902 - 1907
„…a potem zaczynało się objadanie drzewka. Hej! Bo nie
było ono ani takie, ani siakie. To było poczciwe, praktyczne drzewko, jakie w Polsce stawiano (…) Drzewko więc było
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w dary konkretne zasobne i chodzić mogłeś koło niego, bracie, trzy
dni i objadać się gruntownie. Poza świeczkami i lepionymi w domu
łańcuchami z różnokolorowego papieru, wszystko tam można było
w gębę włożyć. Od góry do dołu czerwieniały „pepinki” - małe kolorowe jabłuszka, zawieszone na różnobarwnych włóczkach. Równie obficie wisiały figi, pierniki, złocone i srebrzone orzechy i duże
cukierki „kri-kri”. W papierowych koszyczkach znajdowałeś, człowieku, malagę (suszone winogrona), migdały, daktyle itd. Doskonałości te zrywało się na miejscu i rozdzielało…”
Melchior Wańkowicz
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„…A gdy choinka była już
ubrana i omotana w złote
i srebrne nici, od ciepła w pokoju zaczynały wirować wielobarwne świecidła, pachnieć
pierniki i figi. Czy wy pamiętacie jeszcze, jak pachną figi
i daktyle wespół z igłami choinki?...”
Maria Dąbrowska

Dylągowska Szopka Bożonarodzeniowa
Szopka bożonarodzeniowa to nie tylko tradycja. Często
to również prawdziwe dzieło sztuki, a zawsze wynik przemyśleń jej twórców. Niezwykłą szopkę wykonaną z siana
i sznurka mogą cieszyć się mieszkańcy Dylągowej (gm. Dynów). Pomysłodawczyniami i wykonawczyniami były miesz-

Uwaga producenci rolni !!!
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych
i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.
W dniu 24 grudnia 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013,
str. 9). Zgodnie z rozporządzeniem łączna kwota pomocy
de minimis w rolnictwie przyznana producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych nie może przekroczyć
15 000 euro. W przypadku, gdy z powodu udzielenia wnioskowanej pomocy zostałby przekroczony limit 15 000 euro,
pomoc do takiego wniosku nie może być przyznana.

kanki wsi ze Stowarzyszenia „ZRYW”, które poświęcając swój wolny czas włożyły w to wiele godzin pracy. Szopkę można podziwiać w kościele parafialnym p.w. św. Zofii
w Dylągowej.
Autor: Marek Kot

Stawki dopłat:
Zboża, mieszanki zbożowe i pastewne 100 zł/ha
Rośliny strączkowe		
160 zł/ha
Ziemniaki			
500 zł/ha
ARR uprzejmie informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość formularzy wniosków znalezionych przy użyciu wyszukiwarek internetowych
oraz pobieranych z innych portali internetowych niż
strona internetowa Agencji www.arr.gov.pl
Wnioskodawca, aby otrzymać dopłatę do materiału
siewnego zobowiązany jest do złożenia wniosku na
właściwym formularzu obowiązującym w 2014 r. Korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków powoduje wydłużenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dopłaty.
Szczegółowe informacje o dopłatach można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, oraz
w Oddziale Terenowym ARR w Rzeszowie, Al. J. Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów, tel. (17) 864 20 27,
wew. 27, 17, 16.
OT ARR Rzeszów Rzeszów 17.01.2014 r.
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Nie szczędzimy sił i środków
Jednostka OSP Harta może poszczycić sie ponad stuletnią obecnością w krajobrazie lokalnych organizacji. O blaskach i cieniach tej społecznej działalności mówi Prezes OSP Harta - Artur
Szczutek

szczeblu gminnym drużyna kobieca zajęła 1 miejsce i reprezentowała naszą gminę na zawodach powiatowych w Bratkowicach plasując sie na 5. Drużyna męska zdobyła 2 lokatę w gminie, zaś drużyny młodzieżowe zawody gminne wygrały i walczyły na zawodach powiatowych
w Niechobrzu zajmując; chłopcy 4 miejZarząd OSP Harta przygotowuje
sce,dziewczęta 8 pozycję.
sie do złożenia sprawozdania z dziaBudynek remizy strażackiej oraz
łalności za ubiegły rok. Jaki status
teren przyległy są także polem do
ma dzisiaj jednostka na terenie gmiwykazania aktywności. Co udało sie
ny Dynów?
zrobić w ubiegłym roku?
W szeregach naszej jednostki jest 114
Przeprowadziliśmy kapitalny remont
członków, w tym 67 zwyczajnych, 12 hokuchni wymieniając wszystkie instalanorowych, 5 wspierających oraz 30 dziewcje, tynki i posadzki. Koszt inwestycji zacząt i chłopców MDP. Na uwagę zasługumknął sie w 38 000 złotych. 26 000 poje fakt, że w jednostce mamy 16 kobiet.
chodziło z funduszu sołeckiego, 16 000
Należymy do Krajowego Systemu Ratowprzeznaczyliśmy z budżetu własnego jedniczo – Gaśniczego.
Prezes OSP Harta Artur Szczutek, Prezes HDK_Na- nostki OSP. Pozostałe środki w wysokości 11 000 otrzymaliśmy od sponsorów.
Przy pomocy jakiego sprzętu drudzieja Jacek Stochmal
90 procent prac remontowych wykonahowie z Harty mogą i wykazują duli w czynie społecznym druhowie naszej
cha walki?
jednostki, naszą pracę wyceniliśmy na 11 000. ModernizaPosiadamy JOT kat.2 dwa średnie samochody ratownicji poddana została sala główna i klatka schodowa. W tym
czo-gaśnicze oraz niezbędny sprzęt do prowadzenia działań
dziele pomógł Urząd Gminy oraz sponsorzy. Od kilkunastu
ratowniczo-gaśniczych w swojej kategorii. W roku sprawozlat borykamy się z problem braku wody w naszym budynku
dawczym z KW PSP w Rzeszowie za sprawą Podkarpacpodczas dużych uroczystości. Z tego względu podjęliśmy dekiego Komendanta PSP str.bryg.mgr.inż. Bogdana Kuligi
cyzję o pogłębieniu studni istniejącej. Wykonana została inotrzymaliśmy samochód Volkswagen Transporter. Komenstalacja CO w Izbie Pamięci i w pomieszczeniu obok, Poświędant Miejski PSP w Rzeszowie bryg.mgr.inż.Waldemar Wilk
ciłem tyle miejsca w mojej wypowiedzi na szczegółowe wyudostępnił nam lawetę do transportu z odległego Kłodzka,
liczenie wykonanych prac, gdyż były nieodzowne. Szczególnatomiast na dostosowanie pojazdu do potrzeb jednostki
nie cenna jest pomoc wszystkich podmiotów. Dziękuję Panu
przeznaczyliśmy 3500 złotych z nagrody pieniężnej ufundoWójtowi Gminy Dynów Adamowi Chrobakowi oraz wszystwanej przez Wójta Gminy, wywalczonej przez nasze drużykim darczyńcom, którzy zawsze wykazują zrozumienie dla
ny w zawodach gminnych. Ze środków z KSRG zostało zapotrzeb naszej OSP. Wszystkim jednostkom życzyłbym tak
kupione ubrania specjalne, koszarowe, buty oraz inny nieoddanych, aktywnych i pracowitych druhów. Nie tylko prazbędny sprzęt. Wykonany został remont motopompy oraz
ce społeczne przy obiekcie są ich udziałem. Członkowie nanieodpłatny przegląd pił łańcuchowych, kosiarek, a wszystszej straży nie pobierają należnego ekwiwalentu za udział
ko to za sprawą naszych rodzimych sponsorów.
w akcjach, ale jest on przeznaczony na nasze cele statutowe.
Jakim wyzwaniom przyszło stawić czoła w tym
W czym jeszcze przejawia się aktywność OSP Harroku?
ta ?
Bilans sprowadza się do uczestnictwa w 28 zdarzeniach;
Z dumną mogę powiedzieć o działalności Klubu HDK
16 pożarach, 4 wypadkach drogowych oraz 8 innych, w któ„Nadzieja”, który istnieje juz 5 lat i z tej okazji wspólnie
rych łącznie uczestniczyło 174 ratowników. Zachowanie odz TKiRWH zorganizował kolejny raz piknik pod hasłem „Rapowiedniej formy zapewniają nam ćwiczenia oraz udział
tuj Życie - Żyj Bezpiecznie”, gdzie głównym celem była zbiórw zawodach, w których brały udział wszystkie zespoły. Na
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ka krwi, a efektem 29 litrów tego bezcennego daru. Również w tym roku nie zabrakło glazurników z naszego
regionu, którzy w trakcie pikniku wykonali wizerunek
św.Maksymiliana Kolbe. Wspominane wydarzenia odbyły sie głownie za sprawą druha Jacka Stochmala Prezesa Klubu HDK, za co należą mu się ogromne podziękowania. Stałe miejsce w kalendarzu naszych przedsięwzięć ma ogólnopolska akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”; w roku ubiegłym zebraliśmy ponad 280 kg
żywności, ubrań, artykułów szkolnych i chemicznych.
Na uroczystościach środowiskowych widoczna jest także orkiestra dęta OSP Harta.
Jest naszą chlubą i dumą, istnieje ponad 90 lat, skupia 40 osób. Działalność i utrzymanie tak dużego zespołu to nie lada wyzwanie, z którym różnie sobie radzimy, w zależności od pozyskanych środków finansowych. W roku ubiegłym orkiestra wystąpiła na różnego rodzaju uroczystościach i jubileuszach 20razy.Największym wydarzeniem muzycznym był wyjazd orkiestry do Lichenia na V Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr poświęcony Janowi Pawłowi II. Pan Edward Laska, nasz kapelmistrz dokłada wszelkich starań, by nasza orkiestra brzmiała jak najlepiej. Wsparcia finansowego udziela nam Urząd Gminy, natomiast organizacyjnego Pani Mariola Kaczor.
Jak układa sie współpraca z instytucjami lokalnymi?
Mogę śmiało powiedzieć, że doskonale. Współdziałamy z Towarzystwem Kultury i Rozwoju Wsi Harta, Akcją Katolicką, Radą Parafialną,Kołem Łowieckim „Sarenka”, szkołami z naszej miejscowości, Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorządem Gminnym, Radą
Rodziców. Bardzo nas cieszy współpraca z węgierskim
miastem i strażą pożarną Ujfeherto. W lipcu w naszej
miejscowości gościliśmy grupę dzieci niepełnosprawnych ze stowarzyszenia „Perełka” z Łańcuta, wspólnie
z TKiRWH zorganizowaliśmy dla nich pokaz sprzętu
strażackiego i ognisko. W sierpniu strażacy naszej jednostki przez trzy dni zabezpieczali treningi do XXI Samochodowego Rajdu Rzeszowskiego, które odbywały
się w miejscowości Dylągowa. W listopadzie w Zespole
Szkół nr.2 w Harcie wraz z dyrektorem szkoły panem
K.Kedzierskim oraz panem Rafałem Bilskim, jak również naszą MDP zorganizowany został międzygimnazjalny turniej piłki siatkowej o Puchar Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie. Znakomicie układa
się współpraca z zaprzyjaźnionymi jednostkami OSP.

Jakie cele stawia przed sobą OSP Harta w roku bieżącym ?
Chcemy kontynuować naszą działalność statutową, realizować stałe przedsięwzięcia i współpracować z organizacjami lokalnymi. Naszym marzeniem jest założenie urządzenia do klimatyzacji sali głównej, gdyż w dobie obecnej to standard, który sprawi, że społeczność będzie chętniej korzystała z lokalu.
Mamy zapewnienie od sponsora, który gotów jest przeznaczyć
pewną kwotę na ten cel, a o brakująca sumę zwróciliśmy się do
Urzędu Gminy.
Dziękuję za rozmowę, życzę wszelkiej pomyślności
oraz dalszej chęci do podejmowania wyzwań.
Również dziękuję
Rozmawiała: Ewa Hadam
Fot. Jerzy Bylicki
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MEDAL dla „SOKOŁA”
W grodzie pod Wawelem w dniu 10 stycznia 2014 roku
w siedzibie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego ‘SOKÓŁ’’ przy ulicy Marszałka Piłsudskiego odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe. Na zaproszenie Zarządu PTG „Sokół’’ w Krakowie wzięły w nim
udział delegację stowarzyszeń sokolich działających
w całej Małopolsce, w tym także reprezentacja dynowskiego „Sokoła’’ (Jolanta Kozubal- Głuchowska,
Józefa Ślemp, Krystyna Dżuła i Ryszard Duda).
W stylowym gmachu krakowskich Sokołów pamiętającym jeszcze czasy założycieli stowarzyszenia,
w ogromnej sali gimnastycznej spotkało się kilka pokoleń
działaczy. Najliczniej stawiła się „przyszłość” narodu, czyli młodzież i dzieci - zrzeszone w działających tu sekcjach
gimnastycznych. Drugą pokaźną grupą stanowili działacze krakowscy i terenowi. Na sali pozieleniało od mundurów organizacyjnych, dumnie prezentowały się regulaminowe kapelusiki ze znakiem sokoła zrywającego się do lotu
(czytaj; działania).
Wiele „gniazd’’ sokolich (terenowych stowarzyszeń) stara
się umundurować swoich członków, by jak najwierniej nawiązywać do założeń T.G. i statutu. Patriotyczne stowarzyszenie "SOKÓŁ’’ założone we Lwowie w 1867 roku
swoim głównym celem uczyniło wychowanie młodych
ludzi w duchu miłości do Ojczyzny, poszanowania tradycji i gotowości do walki wolność.
Odrodzony SOKÓŁ- reaktywowany po latach „niebytu”,
na który skazany został przez rządy komuny- znów realizuje ten program wychowawczy.
Jak tradycja świątecznych, rodzinnych spotkań nakazuje, na spotkaniu opłatkowym najpierw odczytany został
fragment Ewangelii, potem wspólna modlitwa, króciutka
homilia i dzielenie się dobrym słowem - życzeniami pomyślności w życiu osobistym i w działaniu społecznym, by spełniały się każdego dnia słowa poety Artura Ort- Oppmana:
„I znów przez wnuków grzmi piorunem czynów…
Pieśń, Czyn, Wspomnienie - to jedno; to POLSKA”.
Podniosłym momentem było nagrodzenie medalami

zasłużonych
stowarzyszeń terenowych i ich działaczy. Nasze dynowskie stowarzyszenie zostało wyróżnione, podobnie Prezes – medalami za
Zasługi dla Odrodzonego Sokolstwa. O Dynowie mówiono
dużo i bardzo pochlebnie.
Uroczysty wieczór zakończył się pięknym, długim pokazem ćwiczeń gimnastyczek i akrobatek, które trenują i występują w barwach Sokoła. Indywidualne popisy, skomplikowane układy akrobatyczne zachwycały publiczność, budziły podziw. Utalentowana młodzież i pracowici trenerzy
mogli być dumni ze swoich osiągnięć.
Dynowska delegacja biorąca udział w opłatku wyraża
podziękowanie Zarządowi P.T.G. „SOKÓŁ” W Krakowie za
zaproszenie i wyróżnienia, Panu Burmistrzowi Zygmuntowi Frańczakowi za użyczenie samochodu.

Premiera w Dąbrówce Starzeńskiej
Późnym popołudniem 25 stycznia Dom Strażaka w Dąbrówce wypełnił się niemalże do ostatniego miejsca siedzącego. Wszyscy z zaciekawieniem oczekiwali na zapowiadane przez młodzież przedstawienie. Wieść gminna niosła, że
będą to niezwykłe „Jasełka”, więc tym niecierpliwsze było
oczekiwanie. Wreszcie przed kurtyną pojawił się odtwórca roli Jezusa Chrystusa a po nim Narrator i zapowiedział
spektakl pod tytułem „JEZUS CHRYSTUS – ZBAWICIEL
ŚWIATA - wczoraj, dziś, jutro” według scenariusza Siostry
Marianny Poszwy.
W kolejnych odsłonach młodzi aktorzy pokazali odwieczną walkę Dobra ze Złem- uosabianym przez rzeszę szatanów.
Zupełnie współczesny Dziennikarz odwiedził „niby przypadkiem’’ piekło a następnie niebo. (Pomysł znany z BOSKIEJ
KOMEDII Dantego). Jego dyskusja z Lucyperem a potem
ze Św. Piotrem żywo przypominała nasze codzienne, małe
„bunty” i wielkie wykroczenia.
Narrator znów wprowadził w akcję swoisty porządek,
a pojawiający się JEZUS powtórzył słowa; JA JESTEM
DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM.

Kolędy śpiewane przez zespół i widzów włączających się
w ten chór połączyły wszystkich w jedno uwielbienie Nowonarodzonego.
Narrator przypomniał okoliczności przyjścia na świat Jezusa w Betlejem i na scenie pojawiła się betlejemska szopka z Maryją i Dzieciątkiem.
Z kolędą i darami przyszli Pastuszkowie,a po nich Trzej
Królowie. Pięknym wspólnym kolędowaniem widzów i aktorów zakończyło się to niezwykłe przedstawienie.Wystąpili; Jezus - Kajetan Blama, Matka Boska - Joanna Kuźniarska, Św. Józef - Marek Hniłka, Melchior - Wojciech Hadam,
Kasper - Józef Słoninka, Baltazar - Józef Hniłka, Św.Piotr
- Marian Ostafiński, Dziennikarz - Karol Marszałek, Narrator – Dominik Polewka, Lucyper - Jagoda Hadam i Diabły;
Kamil Misiewicz, Bartłomiej Karaś, Kamila Hadam, Artur
Hadam, Joanna Wandas, Wiktor Pawłowski. Anioły to; Celestyna Blama, Weronika Janczura, Katarzyna Janczura,
Karolina Wasieńczak i Archanioł- Weronika Polewka, Parlamentarzystki; Anna Ostafińska i Monika Bielec, Pasterze; Ernest Ostafiński, Dawid Ostafiński i Jakub Bujdasz.
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Zespół serdecznie dziękuję Komendantowi OSP za udostępnienie sali widowiskowej Domu Strażaka, Pani Marii SŁONINKOWEJ – Bibliotekarce, która zawsze chętnie i skutecznie pomagała we wszystkich teatralnych spektaklach organizowanych we wsi.
Dziękujemy Pani Marysiu za wszystko i życzymy zasłużonego odpoczynku na
bibliotekarskiej emeryturze.
Słowa podziękowania kierujemy również do Ks. Proboszcza, Pani Józefy Ślemp,
Dyr. L. Iwańskiego i Zarządu Tow. Gimn. „SOKÓŁ’’ w Dynowie.		
W imieniu Zespołu reżyser
Krystyna Dżuła
Zdjęcia – Antoni Iwański
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PRZYGODA Z TEATREM

Rok szkolny 1974/75 to była wytężona praca nad realizacją sceniczną drugiej komedii A. Fredry p.t. „Damy i huzary”. Piękna inscenizacja! Ile znowu wspólnych przeżyć,
ile radości, bo znów się udało (dla uczniów klas zawodowych to był to sukces na miarę nobilitacji do grona „dobrze
wykształconych’’).
W spektaklu wystąpili; Maria Banaś, Jan Słoma, Jerzy

Oleniacz, Teresa Boczar, Józefa Wasieńko, Elżbieta Kostka, Elżbieta Welc, Bogusław Dąbrowski, Halina Kociuba,
Tadeusz Adamski, Anna Tymowicz, Wojciech Adamski, Stanisław Drzał.
Oglądali nas nie tylko wszyscy uczniowie szkoły zawodowej, ale także licealiści, uczniowie szkół podstawowych
i publiczność Dubiecka, Nozdrzca, Dydni, Hadli Szklarskich
oraz kilku innych okolicznych miejscowości. To były piękne dni, naprawdę piękne dni- jak w popularnej wtedy piosence. Uczniowie przygotowywali scenografię, kostiumy
wypożyczyliśmy od Zespołu Teatralnego OSP w Dynowie, a szkolnym „żukiem’’ uczynny Pan Staszek- Śp. Stanisław Chudzikiewicz –obwiózł nas po Dynowszczyźnie.
W następnym roku szkolnym 1976/77 „porwaliśmy
się” na inscenizację komedii M. Bałuckiego p.t. „Radcy
pana radcy”, w której bardzo dobrym odtwórcą głównej
roli Radcy okazał się uczeń III klasy – Tadeusz Adamski.
Pozostałe role kreowali z powodzeniem; Elżbieta Kostka, Anna Tymowicz, Waldemar Fara, Grażyna Kuś, Bogusław Ryba
Wtedy miał miejsce nasz bardzo ważny występ na
przeglądzie w Przemyślu. Tam zmierzyliśmy się z zespołami- reprezentacjami różnych szkół średnich województwa. Takie przeglądy odbywały się wtedy systematycznie, organizowane były przez K.O. i W.
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Za fundusze zgromadzone po występach cała klas pojechała na wycieczkę na Śląsk, gdzie największe wrażenie wywołał seans w planetarium.

Kolejny spektakl przygotowany przez kółko teatralne
przeze mnie prowadzone to była sceniczna adaptacja powieści K. Makuszyńskiego pt. „Szatan z VII klasy” (1977/78).
Wystąpili wówczas uczniowie klasy IIIa; Florian Flisak, Danuta Kozioł, Andrzej Szczepański, Andrzej Malawski, Ryszard Sieńko, Andrzej Telesz, Stanisław Słaby, Jan Ryba,
Waldemar Fara, Barbara Wawczak. Scenografię zaprojektował Niezastąpiony mgr Zbigniew Dymczak i w trudnych
warunkach lokalowych przygotował ją wraz z uczniami, którzy chętnie włączali się do takich prac.

Chcąc poszerzyć swoją wiedzę teatralną, uczestniczyłam
w różnych kursach organizowanych dla nauczycieli; w Rzeszowie, Przemyślu, w Sopocie, gdzie uzyskałam świadectwo
instruktora teatralnego.
W tamtych latach przemian społeczno-politycznych
w naszym kraju równocześnie prowadziłam Zespół Teatralny O.S.P, nauczycielską grupę teatralną i w szkole- zespół
uczniowski. Tego zapału, chęci działania, uczestniczenia
w zachodzących zmianach ustrojowych nie można porównać
do żadnego późniejszego zrywu. Wszyscy wierzyli, że nasz
narodowy los w pełni od nas zależy…..
W następnym roku (1980r.) udało się zrealizować sce-

niczną adaptację drugiej powieści K. Makuszyńskiego p.t.
„Awantura o Basię”, która cieszyła się dużym powodzeniem,
więc graliśmy ją też poza Dynowem; w Dubiecku, Krzywczy, Nozdrzcu. Był to debiut sceniczny Agnieszki Dżuły, która miała wówczas niecałe sześć lat, ale długiej roli nauczyła się na próbach.
Jej starsi koledzy to: Marek Kowal, Agata Trzyna, Dorota Bajda, Grażyna Trybalska, Maria Daraż, Alicja Karnaś,
Wojciech Banaś, Jacek Adamski, Wiesława Piątek, Janusz
Banat, Kazimierz Piróg, Dariusz Rachwalski i inni - sympatyczni, pracowici i niezwykle poważnie traktujący wspólnie przygotowywane przedstawienie.
Nasze zainteresowanie twórczością A. Fredry nie słabło i znów uczniowie klas drugich i trzecich zaprezentowali swoim kolegom i dynowskiej publiczności własną wersję
„Zemsty” - znanej klasycznej komedii- tym trudniejszej do
zrealizowania.
Ponieważ nie przyjmowano wtedy do klas zawodowych
o profilu samochodowym dziewcząt, musiałam „wypożyczyć”
uczennice z liceum, by obsadzić je w rolach kobiecych. W tej
wersji „Zemsty” wystąpili; Małgorzata Chorążak L.O. - Klara, Dorota Buczkowska L.O. - Podstolina, Józef Nowak- Wacław, Papkin – Michał Paściak, Rejent- Jan Gołąb, Cześnik
– Józef Bąk, Dyndalski – Józef Piłat, Murarze- Wojciech Szaruga, Zdzisław Chromiak, Słudzy – Piotr Bułdys, Ryszard
Fara, Stanisław Majda oraz inspicjenci; R. i S. Siekaniec.
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Mur i baszty, skąd padały groźby Cześnika i Rejenta „wybudował” plastyk- oczywiście matematyk Zbigniew Dymczak.

Krystyna Dżuła - polonistka, bibliotekarka, instruktor ZHP, opiekunka kółka teatralnego w ZSZ
w Dynowie

POZNAJMY SIĘ LEPIEJ,
czyli o inicjatywie powstania Szkoły Muzycznej, o sobie, nauczycielach i dynowskich dzieciach, tworzących od września 2013 roku wspólnie Szkołę Muzyczną I stopnia w Dynowie.
O sobie
Z natury swojej jestem typem „wędrowca”…
Podziwiam osoby, które w jednym miejscu pracy, jednym
mieszkaniu lub domu potrafią stabilnie przeżyć dziesiątki lat.
Jako dziecko wychowywałem się początkowo w okolicach
rzeszowskiego Zamku i placu Śreniawitów. Zresztą – na przełomie lat 50/60 Rzeszów był miejscowością liczącą ok. 20000
mieszkańców i kończył się raptem kilkaset metrów dalej…
Po kilku latach przenieśliśmy się z kamienicy mieszkać
do bloku. Nowe środowisko, nowi ludzie, więcej aktywności
fizycznej – moi koledzy wiecznie grali w piłkę.
Szkoła Muzyczna na Sobieskiego, następnie na Chopina,
w sąsiedztwie Filharmonii, do której pierwej jako słuchacz,
następnie wykonawca uczęszczałem bardzo regularnie.
Studia w Krakowie, następne studia podyplomowe w niemieckim Hanowerze.
Udział w międzynarodowych konkursach: Klingenthal
1980 – miejsce V, Klingenthal 1982 – miejsce IV, Trossingen 1987 – miejsce III. Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy
1981 – III miejsce.
Od 1981 roku praca jako nauczyciel, następnie dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Rzeszowie - ”mojej” Szkoły, gdzie zdawałem maturę.
10 lat jako wykładowca akademicki we Wrocławiu.
Przewód kwalifikacyjny zdany przed szacowną Radą Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im F. Chopina w Warszawie w roku 1994 .
Jako solista odwiedziłem setki miejscowości w Polsce
i zagranicą.
Podobnie jako prymariusz kwintetu akordeonowego SONORES.
Przez kilka lat za namową mojej profesorki teorii muzyki w latach 1983 – 1987 prowadziłem jako prelegent audycje muzyczne dla szkół realizowane przez Rzeszowską Filharmonię. Miesięcznie graliśmy ok. 45 audycji, w tym czasie poznałem Dynów. Zimą dojazdy rozklekotaną nyską przez
zamrożone serpentyny Dylągówki zawsze wzbudzały dresz-

czyk emocji i pytanie: zdążymy na czas do dzieci, które już
czekają na nas, wypełniając całą salę gimnastyczną, czy nie?
Na okres blisko 10 lat wziąłem rozbrat z muzyką. Moją
aktywność, czas i myśli zaprzątnęły sprawy realizacji kariery w obszarze zupełnie nie związanym z kulturą czy sztuką.
Zatem realizowałem swe zadania, jakie stawiały mi wielkie międzynarodowe korporacje, walecznie i uparcie wspinając się na stanowiska dyrektora oddziałów, regionu, a nawet
dyrektora departamentu w centrali szwajcarskiej instytucji
finansowej, zmieniając miejsca zamieszkania.
Kolejno po kilka lat byłem Wrocławianinem, Torunianinem, Bydgoszczaninem, Warszawianinem, mieszkańcem
Trójmiasta. W tak zwanym międzyczasie nadzorowałem oddziały w Ostrowcu, Radomiu, Kielcach, Starachowicach, Krynicy, Nowym Sączu, Lublinie, Tarnowie, Jarosławiu czy Lubaczowie. Rocznie pokonywałem kilkadziesiąt tysięcy kilometrów autem, samolotem czy pociągiem.
Czy z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że były to
szczęśliwe lata?
Tak, bo czy nie ważniejsze jest dążenie do celów, niż sam
fakt ich osiągania ?
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Nade wszystko przedkładam poznanie blisko czterdzieści tysięcy osób, z których wielu zostało moimi współpracownikami. W czasach facebooka nawet i łatwości zaliczania do
grona znajomych to chyba znakomity wynik, choć uzyskiwany absolutnie innymi metodami.
To metoda osobistego kontaktu i rozmów face to face,
a nie face – book….
Jak powstawała Szkoła Muzyczna ?
W miesiącu maju 2013 roku spotkałem się z wizytatorem CEA (Centrum Edukacji Artystycznej) Regionu Podkarpackiego, będącego delegaturą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Podkarpacie panem Krzysztofem
Szczepaniakiem.
Podczas rozmowy uzyskałem informacje, że środowisko
Miasta i Gminy Miejskiej Dynów od wielu już lat stara się
doprowadzić do utworzenia i dalszego funkcjonowania tam
Szkoły Muzycznej.
Otrzymałem zatem pytanie, czy zdecyduję się na aktywności w w/w zakresie oraz podejmę pracę w charakterze dyrektora planowanej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie.
Oferta zaskoczyła mnie, jako że funkcję dyrektora szkoły
(w tym przypadku Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, ul Chopina 32) pełniłem równo 22 lata temu.
Jednak po dobie namysłu, gdy zapoznałem się poprzez
Internet ze stroną Urzędu Miasta Dynów, jak i Wikipedią
wyczytując, jak wiele inicjatyw oraz wydarzeń kulturalnych
w niedużym przecież mieście odbywa się,, zainspirowany
przez Burmistrza Miasta Dynów pana Zygmunta Frańczaka postanowiłem przystąpić do działania.
Pracy przede mną było i jest moc, ale świadomość, że za
kilka lat wspólnie z aktywnymi uczestnikami całego projektu będziemy mogli powiedzieć sobie i miastu (Urbi et Orbi):
”tymi wspólnie rękami„ … okazała się tak motywująca i inspirująca, że zakasałem rękawy i przystąpiłem do działań.
A jak odbywało się to „ab ovo"?
O naszych Nauczycielach.
Podstawowym zadaniem okazał się (jak zwykle zresztą)
proces rekrutacji, składający się kolejno z następujących elementów: prospecting, rekrutacja, selekcja najbardziej kompetentnych i zmotywowanych, chętnych, pracowitych i oddanych dzieciom nauczycieli.
Wszystko, co powstaje wartościowego wiąże się zwykle
z pasją.
P jak profesjonalizm
A jak ambicja
S jak szkoła, ale i jak samodyscyplina
J jak jakość
A jak artyzm.
Mając świadomość, że ruch kadrowy w szkolnictwie trwa
w terminie marzec – maj, stojąc przed koniecznością zatrudnienia co najmniej 12 nauczycieli oczekując przyjęcia około
80 uczniów przystąpiłem do procesu rekrutacji kadry dydaktycznej. Dalszy przebieg wydarzeń doprowadził bardzo szybko do weryfikacji moich planów.
Na nasze ogłoszenie o naborze uczniów odpowiedziało
przeszło 250 chętnych, a w przesłuchaniach przydatności
okazało się, że postawione kryteria doboru znakomicie spełniło przeszło 140 kandydatów…
Stanąłem przed koniecznością prowadzenia dalszych rozmów rekrutacyjnych, ponieważ ilość uczniów spowodowała
konieczność zatrudnienia kolejnych pedagogów.
Ostatecznie przyjęto decyzją Komisji Rekrutacyjnej 125
uczniów, a 15 oczekiwało niecierpliwie na tzw. liście rezerwowej rezygnacji tych, którzy znaleźli się na liście przyjęć…
Rekrutacja nauczycieli nie okazała się sprawa prostą,
gdyż w przeciwieństwie do szkolnictwa powszechnego peda-
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godzy - instrumentaliści nie narzekają na brak zajęć.
Z tego względu sporządziłem profil idealnego kandydata wg katalogu wymogów zarówno formalno-prawnych, jak
przede wszystkim na bazie mojej znajomości najbardziej pożądanych umiejętność, kompetencji, posiadanej wiedzy a nade
wszystko praktyki i osiągnięć w pracy na rzecz poprzednich
lub dotychczasowych szkół.
Odbywałem spotkania i rozmowy zatrudniające przy kawie w Wiedeńskiej Kawiarni Hotelu Ambasador w rzeszowskim Rynku dla rzeszowian oraz w pizzerii w dynowskim
Rynku w przypadku nauczycieli mieszkających w Brzozowie, Krośnie, Przemyślu oraz dwóch absolwentów polskich
uczelni muzycznych będących rodowitymi mieszkańcami Dynowa, co z punktu widzenia organizacji Szkoły oraz konieczności finalizowania działań” formalnych” na miejscu „okazało się bardzo korzystne dla skuteczności naszych działań.
Ze sporządzonej przeze mnie listy potencjalnych kandydatów, zawierającej 32 nazwiska wyłoniłem 17 osób wyrażających chęć pracy, a po weryfikacji wymogów kwalifikacyjnych zaakceptowałem 15 nauczycieli, którzy stanowią obecnie kadrę dydaktyczną naszej Szkoły.
Należy zauważyć, że większość współpracowników znałem
osobiście i nasze relacje z poprzednich miejsc pracy w sposób
znaczący zadecydowały o chęci włączenia się bardzo wartościowych nauczycieli w projekt tworzenia i rozwoju Szkoły
Muzycznej I stopnia w Dynowie.
Z pełnym przekonaniem podkreślam, że udało się skompletować w dynowskiej Szkole Muzycznej I stopnia znakomitą kadrę, dysponującą wiedzą, kompetencjami, umiejętnościami a nade wszystko tak potrzebną w szkolnictwie artystycznym PASJĄ, od której wszystko się zaczyna i dzięki
której powstają sprawy niezwykłe.
Nasze dzieci pracują pod ręką następujących pedagogów:
Fortepian: Anna Dymek, Katarzyna Markielowska, Edwin
Szetela
Akordeon: Kamil Łukasiewicz, Jerzy Kołodziej
Skrzypce: Jowita Nidecka, Bogusław Dulski
Rytmika/ Kształcenie słuchu: Maria Prajsnar, Monika Witalec
Gitara: Piotr Kopko
Kontrabas: Piotr Dżuła
Flet: Anna Rudnicka
Klarnet: Mateusz Podulka
Saksofon: Władysław Wiater
Trąbka: Krystian Balawender
Perkusja: Karol Nabożny
O naszych wychowankach, dzieciach dynowskiej
Szkoły Muzycznej.
Z grona blisko 250 kandydatów, których Rodzice zaaplikowali do naszej Szkoły, do przesłuchania przydatności do
szkoły muzycznej stanęło 248 chętnych. Dwie powołane do
tego celu komisje pracowały pełną parą 2 dni. Przygotowane
pytania wg testu Gordona określały predyspozycje w zakresie
śpiewania, powtarzania głosem prostych melodii, interwałów,
klaskanie rytmów, sprawdzian pamięci muzycznej, określenia charakteru wielodźwięków. Każde z dzieci miało za zadanie wcześniej przygotować wybrana przez siebie piosenkę.
Mieliśmy ogromną trudność, bo komisje stanęły przed
koniecznością wybrania co drugiego dziecka, jednocześnie
ledwo część umieszczając na liście rezerwowej. Wiele dzieci mimo posiadania wymaganych predyspozycji nie znalazło
się na naszych listach.
Kilka osób w początku roku szkolnego zgłosiło rezygnację. W te miejsca natychmiast przyjęte zostały dzieci z listy
rezerwowej.
Ze 125 przyjętych zdecydowana większość to uczniowie
cyklu czteroletniego, zwanego również młodzieżowym. Wy-
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szliśmy z założenia, że należy wpierw dać możliwość nauki
dzieciom starszym, dla których może to być ostatnią szansą. Maluchy mogą poczekać, gdyż do cyklu sześcioletniego,
zwanego dziecięcym przyjmujemy jeszcze dziewięciolatków.
W roku przyszłym przyjmować będziemy jednak już dzieci młodsze w zdecydowanej większości.
Od drugiego września przystąpiliśmy do pracy. Początki
ponoć są zawsze trudne. Nie odnieśliśmy takiego wrażenia.
Od pierwszych dni mieliśmy wielkie wsparcie i pomoc
pana Burmistrza i całego Urzędu Miasta. Podania zbierała
i wstępnych informacji udzielała pani B. Telega.
Ze strony Zespołu Szkół i pana dyrektora T. Święsa otrzymywaliśmy wszelka pomoc.
Pan Burmistrz podejmował decyzje w zakresie remontów,
adaptacji bazy lokalowej tak, byśmy jak najszybciej mogli pracować w warunkach komfortowych. Otrzymaliśmy piękne salki do zajęć indywidualnych, ale i 2 ładne klasy teoretyczne.
Zakupione zostały instrumenty, stanowiące niezbędne
do prowadzenia lekcji minimum. To dla nas dużo, choć wiemy, że trzeba nam dużo więcej, zwłaszcza niezbędne są fortepiany, melodyczne instrumenty perkusyjne oraz akordeony, skrzypce, klarnety, trąbki i saksofony.
Duże zaangażowanie pani Sekretarz Gminy powodowało,
że szybko otrzymaliśmy piękne meble, krzesła, wykładziny
do Sali rytmicznej, szafy na korytarzu oraz nowe oświetlenie.
Pani Skarbnik bez mrugnięcia okiem podpisywała kolejne faktury, świadoma rangi
zadania, jakie przed nami stoi.
Rozpoczęliśmy rok szkolny uroczyście, a nazajutrz intensywnie przystąpili do pracy zarówno nauczyciele, jaki
i uczniowie, którzy niecierpliwie zaglądali na muzyczne piętro trzecie, sprawdzając, jak
przebiegają remonty i pytając
gdzie i czy aby na instrumencie mieć będą pierwsze zajęcia.
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przed szeroką publicznością.
Prezentowaliśmy jeszcze przed rozpoczęciem działalności
umiejętności naszych nauczycieli podczas corocznego Święta
Plonów w sierpniu, gdzie wystąpili B. Dulski,- skrzypce K.
Łukasiewicz - akordeon, P. Dżuła- kontrabas oraz w zespole jazzowym K. Balawender - trąbka i W. Wiater- saksofon.
Prezentację tę prowadził J. Kołodziej.
Podczas listopadowego spotkania Jubiltatów Złotych Go-

dów, gdzie pan Burmistrz
honorował małżeństwa z 50
– letnim stażem odznaczeniami krótki koncert dla
Czcigodnych Jubilatów zaprezentował duet B. Dulski – skrzypce i J. Kołodziej- akordeon.
Jesteśmy dumni z tego,
co dokonali podczas kilku
ledwo miesięcy nauki Nasi
Uczniowie.
Młodzi adepci uczestniczą w szkolnych wydarzeniach. W okresie IX-XII
2013 na 9 popisach, jakie
zorganizowane zostały w auli

naszej Szkoły Muzycznej.
W dniach 16-20.12.2014 na codziennych Wieczorach Kolęd wystąpiło przeszło 90 uczniów – instrumentalistów. Również zespoły rytmiczne, przygotowane przez panie M. Witalec
i M. Prajsnar zaprezentowały się wspaniale zarówno w układzie rytmiczno- tanecznym jak i w zakresie wokalnym. Można zatem powiedzieć, że niemal wszyscy zostali odpowiednio przygotowani do pierwszego występu. Każdy z występujących podszedł bardzo odpowiedzialnie do publicznej prezentacji. Mimo tremy Uczniowie byli bardzo dzielni, świetnie sobie z występem scenicznym poradzili, co dobrze rokuje na przyszłość.
Wszystkim występującym i Ich Rodzicom oraz Nauczycielom prowadzącym serdecznie gratuluję,
Szybko zawiązaliśmy z dziećmi kontakt. Nie było to zresztą trudne, bo uczniów mamy naprawdę wyjątkowych.
Ogólna opinia komisji i wszystkich uczących w Szkole
Muzycznej I stopnia w Dynowie jest taka, że mamy szczęście
pracować z bardzo zdolnymi, miłymi dziećmi.
Są otwarte, bardzo komunikatywne, bezpośrednie i wyjątkowo szczere.
Nie mają jeszcze wpojonego nawyku systematycznej pracy i regularnego ćwiczenia.
To zadanie dla nas, nauczycieli ale i dla Rodziców.
Prowadzimy ożywioną działalność organizując występy

Tu zapraszam do naszej Galerii Zdjęć na szkolnej stronie internetowej;
www.szkolamuzyczna.dynow.pl.
Z powodu tego, że nie wszystko z tego dużego już albumu możemy zamieścić przepraszam, jeżeli w części ilustracyjnej nie pojawi się wiele osób, które w naszych występach
uczestniczyły .
W miesiącu grudniu 2013 roku trzy nasze uczennice:
A. Kałamucka, J. Kędzierska i O. Pażdziorny z klasy gitary mgra P. Kopko z sukcesem uczestniczyły w VIII Festiwalu Młodych Gitarzystów w Kolbuszowej, otrzymując nagro-
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dy Drugiego Stopnia.
W początkach naszej pracy to duży sukces, który obiecująco rokuje na przyszłość.
Wszystkim laureatkom, nauczycielowi serdecznie gratuluję, życzymy dalszych sukcesów.
Mając możliwość prowadzenia porównań na przestrzeni
wielu lat pracy oraz faktu, że znam różne środowiska w których działają szkoły muzyczne mam podstawy twierdzić, że
nasze dzieci są naprawdę wyjątkowe, zdolne, miłe i muzykalne.
Praca z nimi jest jednocześnie dla nas nauczycieli dużym
wyzwaniem i odpowiedzialnością.
Znany w świecie Polak, jednocześnie wybitny polityk i muzyk I. J. Paderewski powiedział, że na jego światowy sukces
jako pianisty wpłynęły następujące elementy: w 1 % zdolności, w 4 % szczęście, natomiast w 95 % to efekt ciężkiej, uporczywej pracy.
Nasze główne zadanie to wpojenie dzieciom przyzwyczajenia do „odrabiania zadań” czyli systematycznego ćwiczenia.
Ono decydować będzie o Ich dalszym sukcesie.
Prywatnie uważam, że talenty muzyczne nie są powszechnym „darem”, jakie otrzymujemy. To dar wyjątkowy, który docenić możemy jedynie rozwijając go najlepiej jak umiemy. To jednocześnie wielka odpowiedzialność i brzemię, które nosimy.
Nie marnujcie, Drodzy Uczniowie tego daru, który stał
się Waszym udziałem .
Życzę, by za kilka, kilkanaście lat talent stał się powodem
waszej dumy i satysfakcji zawodowej, życiowej czy osobistej.
DLACZEGO?
Muzyka może stanowić źródło wielkiej radości, zadowolenia, może też stanowić znakomity zawód i zajęcie na wiele lat.
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Daje szansę rozwoju, satysfakcji i zatrudnienia.
Dotyczyć to będzie wielu z naszych uczniów.
W przypadku, gdy część z nich nie będzie kontynuować
dalej muzycznej edukacji i kariery z całą pewnością cechy,
umiejętności, które nabędą poprzez naukę w muzycznej szkole przydadzą się w dalszym, młodzieńczym i dorosłym życiu.
Muzyka jak rzadko inna dziedzina powoduje, że stajemy się:
• bardziej wszechstronni i czuli na innych
• lepszymi, otwartymi ludźmi
• lepiej skoordynowani
• mamy większą podzielność uwagi
• stajemy się bardziej systematyczni
• jesteśmy bardziej odpowiedzialni
• mamy większą wrażliwość
• dysponujemy bogatszą wyobraźnią i wiemy, że granice
nie istnieją (a jeśli są, to wyłącznie w nas samych, więc
potrafimy je przekraczać)
• lepiej współpracujemy w grupie
• znamy najbardziej uniwersalny język świata, gdyż muzyka powoduje, że rozumiemy się bez słów.
Często słyszę hasło, że szkoła w sposób indywidualny podchodzi do Ucznia. W przypadku Szkoły Muzycznej to nie slogan, lecz rzeczywistość.
DLACZEGO?
Poprzez lekcje w małych grupach na teorii i lekcjom indywidualnym nauki gry na instrumencie przekaz jest zdecydowanie skuteczniejszy i indywidualnie dostosowany do możliwości i oczekiwań ucznia.
Jerzy Kołodziej
Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie

Święta
w Gminie Nozdrzec...

Na zimowy początek....
„Zima”
I zaskrzypiała pod nogami zima
W mroźnym powietrzu sypią się diamenty
San skuty lodem niby wstęga sina
W dali zaś lasu zielone fragmenty
Szarość bezlistną lekki szron okrywa
A cała reszta otulona bielą
Słońce jaskrawe oko łzą napływa
A wokół cisza tak ja przed niedzielą
Jaskrawy błękit czasem ptak przekroi
Reszta wtulona gdzieś w gałęziach drzemie
Stary kościółek tuż nad drogą stoi
Jest tak sędziwy
że wrósł chyba w ziemię
Lecz wkrótce słońce skruszy czaszę lodu
Po zimie wiosna na świecie nastanie
O tym śnią ptaki drzemiące wśród chłodu
Ty nad snem ptaków czuwasz Dobry Panie
		
Józef Cupak
– poeta z Wary

Z życzeniami i opłatkiem do
Seniorów.
Święta Bożego Narodzenia to czas radości, pokoju przepełniony magią wigilijnej nocy. Wszyscy składają sobie serdeczne życzenia, spotykają się przy tradycyjnym opłatku.
W tym czasie pamiętajmy o ludziach starszych, samotnych,
doświadczonych przez los.
Delegacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Izdebkach wraz z opiekunami Samorządu Uczniowskiego odwiedziła z życzeniami, opłatkiem i własnoręcznie wykonanymi
ozdobami świątecznymi starsze panie mieszkające w oko-
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licy szkoły.
Ta niespodziewana wizyta wywołała miłe zaskoczenie,
radość, a nawet wzruszenie. Dzieci spotkały się życzliwością,
wdzięcznością i gościnnością Seniorów. Dziękując za życzenia i pamięć panie zaprosiły naszych „kolędników” za rok.
E. Serwatka
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ły - Zdzisława Sochy, który rozbawił wszystkich wyśmienitym humorem, a jego koncert na harmonijce ustnej zaskoczył niejednego słuchacza.

Spotkanie opłatkowe z ZS
im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu
„Na szczęście, na zdrowie w tę świętą wigilię” – tak witali się nozdrzeccy seniorzy, zaproszeni goście na czele z Wójtem Gminy Antonim Gromalą wraz z żoną, dzieci i młodzież oraz nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół im. A. Fredry, wchodząc do nastrojowo przybranej sali na międzypokoleniową Wigilię. To już szósty raz w tej szkole, w dniu 18
grudnia, odbyła się ta niecodzienna uroczystość.
Było to spotkanie wyjątkowe i wzruszające, a przede
wszystkim oczekiwane przez wielu ludzi. Swą wyjątkowość
zawdzięcza również temu, że jest jedynym spotkaniem wigilijnym w naszej miejscowości, podczas którego łączy się mądrość życiowa naszych seniorów i dziecięcy zachwyt.
Część artystyczną uroczystości rozpoczęły występy
uczniów najmłodszych klas tutejszej szkoły. Następnie starsze koleżanki i koledzy przedstawili jasełka. Młodzi artyści
z wielkim przejęciem prezentowali historię narodzin Dzieciątka Jezus przeniesioną do czasów współczesnych. Nagrodzono ich za to burzą oklasków.
Następnie wystąpił dziewczęcy zespół „Mansarda” prowadzony przez Jadwigę Rajtar-Żaczek z Niebocka. Pięknie wykonane kolędy i pastorałki wprowadziły wszystkich
w świąteczny nastrój.
Po życzeniach od dzieci i młodzieży szczere słowa przekazała Gościom Dyrektor Teresa Toczek oraz Wójt Antoni Gromala, dziękując jednocześnie za wspaniały program
artystyczny oraz przygotowanie tego spotkania.
Na uwagę zasługuje tu również występ przyjaciela szko-

Potem rozpoczęto Wieczerzę Wigilijną. Zgodnie z tradycją na początku połamano się opłatkiem oraz przeczytano
fragment Ewangelii o Narodzeniu Pańskim. „Oby Pan Bóg
dał doczekać do następnego roku” - szeptano sobie z nadzieją, życząc radości i zdrowia. Następnie zgromadzeni spożywali tradycyjne potrawy przygotowane przez panie z Rady
Rodziców oraz członków Caritas w Nozdrzcu. Nie zabrakło
barszczu z uszkami, pierogów, grzybowej zupy, gołąbków
i ryby, a także świątecznego sernika, piernika oraz rolad
makowych. Pragnienie ugaszono kompotem z suszek. Go-
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ście śpiewali kolędy, rozmawiali i wspominali dawne czasy.
Organizatorzy dziękują Wójtowi Gminy Nozdrzec,
wszystkim sponsorom, miejscowej Caritas oraz wszystkim
Gościom.
Życzenia z owej Wigilii nozdrzeckiej, wypowiedziane
przez jej uczestników niech się spełnią każdemu z nas!
E. Gierula
Fotografie: www.brzozowiana.pl

Przy wigilijnym stole w ŚDS
im. Anny w Izdebkach
Tradycją w naszym Domu stały się spotkania wigilijno-opłatkowe. Również i w tym roku tradycji stało się zadość i 19 grudnia zorganizowaliśmy tak ważną dla nas uroczystość.
Spotkanie rozpoczęła przemówieniem i modlitwą pani
kierownik Beata Jastrzębska.
W niezwykły klimat bożonarodzeniowych świąt, ciepłem polskich kolęd wprowadzili nas uczestnicy przedstawiając jasełka.
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Po występie podzieliliśmy się opłatkiem i zasiedliśmy do
stołów na degustację wigilijnych potraw przygotowanych
przez uczestników i terapeutów. Po posileniu była kawa
i ciasto, które upiekła jedna z uczestniczek – Ewa z okazji swoich imienin. Wszyscy odśpiewaliśmy jej głośne „Sto
lat…”. Pani kierownik postanowiła także w tym dniu wyróżnić niektórych uczestników za zaangażowanie, wzorowe zachowanie oraz pomoc innym wręczając szóstce uczestników
upominki. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy
otrzymali kartki świąteczne z życzeniami dla bliskich, choinki z papierowej wikliny oraz pierniki świąteczne.
sdsizdebki.pl

Spotkanie opłatkowe w Warze
Już po raz piąty Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
w Warze organizuje spotkanie opłatkowe, którego głównym
punktem jest uroczysta Msza Święta w intencji małżonków
obchodzących rocznicę ślubu. W tym roku było ich 29 par.
18 stycznia 2014 r. w Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego Mszą Świętą rozpoczęła się
uroczystość związana z jubileuszami małżeńskimi. Mszę
Świętą oraz homilię celebrował ks. Eugeniusz Henryk Szpila proboszcz parafii.
Po Eucharystii jubilaci oraz goście udali się do pobliskiej
szkoły noszącej imię Jana Pawła II na spotkanie opłatkowe.
Małgorzata Szewczyk – Prezes POAK, w imieniu własnym oraz księdza proboszcza powitała jubilatów oraz gości; Zdzisława Sochę, Mariana Szewczyka, Sabinę Południak
oraz siostry zakonne. Pogratulowała jubilatom tego, że pomimo różnych przeciwności losu, przyrzeczenia danego sobie
kilkadziesiąt lat temu dotrzymali, że darzyli się uczuciem
i szacunkiem. Wychowując swoje dzieci usilnie zabiegali nie
tylko o ich fizyczny, ale głównie o ich duchowy rozwój. Kolejnym punktem spotkania było podzielenie się opłatkiem.

Dzieci z miejscowej szkoły wraz z Krzysztofem Lubeckim (nauczycielem) oraz Zenonem Sawą umilili mile spędzony czas śpiewając kolędy i pastorałki, do czego chętnie
włączyli się wszyscy uczestnicy.
M. Szewczyk – Prezes POAK w Warze

Spółdzielnia Socjalna „Delicja”
w Wesołej
Podjęły wyzwanie i założyły firmę

Nie uśmiechało im się dłużej tkwić w natłoku tylko i wyłącznie domowych obowiązków. Nie miały zamiaru rezygnować z aktywnego poszukiwania zatrudnienia, zniechęcać się
dotychczasowym brakiem ofert pracy. Nie chciały zaliczać
się do tak zwanych biernych bezrobotnych, użalających się

Nr 1-2/220-221

DYNOWINKA

głównie nad sobą i niełaskawym losem, uniemożliwiającym
znalezienie posady na etacie. Postanowiły wyjść szczęściu
naprzeciw i do zarobkowania wykorzystać swoje umiejętności oraz pasje. Chciały nie tylko podjąć się zajęcia. Jakiegokolwiek, z myślą jedynie o comiesięcznej pensji. Ale takiego wykonywanego z zamiłowania. Dającego nie tylko środki
do życia, ale jednocześnie satysfakcję. Stanowiącego także
duże wyzwanie. Kształtującego jednym słowem nowy życiowy cel. Generujący ambicje, zaangażowanie, starania, emocje związane z dążeniem do realizacji zamierzenia.

Niczym w Wilkowyjach.

Powyższy wstęp, to nie scenariusz telenoweli, ani powielona akcja serialu „Ranczo”, przedstawiającego w jednym z odcinków inicjatywę Kazimiery Solejukowej, Krystyny Więcławskiej i Celiny Hadziukowej, zakładających firmę Wilkowyje Cheese & Pierogi Company. Wykorzystujących do odniesienia sukcesu przede wszystkim predyspozycje Solejukowej do lepienia pierogów. Zapewniających ekonomiczny sukces, odczuwalny w największym stopniu właśnie przez utalentowaną gospodynię, inkasującą za swoje wyroby kwotę 60 tysięcy złotych. Wprowadzenie do tekstu traktuje o historii Spółdzielni Socjalnej „Delicja”, firmy
świadczącej usługi kateringowe, założonej przez Marię Bogusz, Barbarę Ułomek, Lucynę Gibałę, Ewę Gratkowską, Marzenę Pomykałę z siedzibą w Wesołej Ujazdach.
Której początki sięgają jesieni ubiegłego roku, kiedy przedstawione mieszkanki Wesołej, Kąkolówki i Baryczy zapisały się na kurs kucharski w Przemyślu.

Namówione, przekonane.

- Dużo zawdzięczamy Państwu Agacie i Piotrowi Słabym z Przemyśla, prowadzącym zajęcia na kursie kucharza.
To głównie dzięki ich namowom i perswazjom zdecydowałyśmy się na rozpoczęcie działalności gospodarczej w grudniu
2012 roku. I dziękujemy im bardzo za to, ponieważ w najmniejszym stopniu nie żałujemy swojej decyzji. Odnalazłyśmy się w nowej rzeczywistości, niektóre z nas powróciły
do pracy zawodowej nawet po 10 latach przerwy. To ważne dla każdego człowieka, żeby realizował swoje zainteresowania, prowadził aktywne życie, starał się sprostać codziennym wyzwaniom w ramach swojej profesji. Na tym kursie
uwierzyłyśmy we własne siły i postanowiłyśmy zmienić swoje dotychczasowe życie – powiedziała Maria Bogusz – Prezes Spółdzielni Socjalnej Delicja w Wesołej. Wybrały usługi kateringowe, bo w tym fachu czuły się pewnie. Gotowały
w swoich domach od wielu lat, dzięki czemu nabierały doświadczenia, przyrządzały coraz to nowe potrawy, udoskonalane i wykwintnie podawane. A na dodatek lubiły to zajęcie. Jeśli więc z przyjemnością dania degustowane były
w rodzinnym gronie, to dlaczego nie miałby ich spróbować
ktoś spoza najbliższego kręgu osób. I zapłacić za nie, gdyby po skosztowaniu odczuwał kulinarne zadowolenie. – Nie
miałyśmy żadnych alternatyw. Nie chciałyśmy prowadzić
cukierni, czy restauracji, tylko zajmować się właśnie kateringiem. Naszym zdaniem ta działalność w największym
stopniu zapewniała potencjalnych klientów, organizujących
wesela, komunie i inne uroczystości, na których częstują zaproszonych gości obiadem, sałatkami, innymi ciepłymi daniami oraz ciastami – podkreśliła Pani Prezes.

Nawet dwie komunie dziennie.

Spółdzielnia Socjalna Delicja otrzymała dofinansowanie
z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w wysokości
100 tysięcy złotych (20 tysięcy na każdą z pięciu osób), które przeznaczyła na zakup sprzętu i wszelkich narzędzi potrzebnych do uruchomienia działalności (włącznie z samochodem), serwis na 180 osób, zaś lokal w Wesołej Ujazdach
udostępniła im Gmina Nozdrzec. – Najwięcej zamówień

33

miałyśmy w maju, kiedy obsługiwałyśmy nawet dwa przyjęcia komunijne w jedną niedzielę. To był najlepszy okres
w działalności naszej Spółdzielni. Już mamy umowy podpisane na maj przyszłego roku, zatem opinie na temat naszej pracy musiały być dobre. Liczyłyśmy też na obsługę wesel, ale w tym przypadku oczekiwania rozminęły się trochę
z rzeczywistością. A to uroczystość mająca największe znaczenie dla naszej branży. Odbywająca się bowiem cyklicznie
i z krótką zimową przerwą. Zapewniająca ciągłość zamówień i co za tym idzie systematyczny dopływ gotówki. Jesteśmy jednak za mało rozreklamowane w regionie. W okolicy
nas znają, zapraszają, wspierają, pozytywnie o naszej pracy się wypowiadają, ale to za mało, żeby zaistnieć w szerszej grupie klientów – stwierdziła Maria Bogusz.

Pogodny i zgodny zespół.

Spółdzielnia Socjalna Delicja z Wesołej świadczy też
usługi gastronomiczne podczas imprez okolicznościowych,
konferencji, osiemnastek, czy nawet spotkań w wąskim, rodzinnym gronie. – Pieczemy ciasta, ciasteczka na przyjęcia
sobotnie. Specjalizujemy się co prawda w potrawach polskich tradycyjnych, lecz zrealizujemy każde, najbardziej
wyszukane kulinarne zamówienie. Czujemy się w swojej
pracy pewnie, bo gotowanie, to nasza pasja. Uzgadniamy
z klientem menu, dopytujemy o szczegóły i podejmujemy się
każdego wyzwania, które następnie realizujemy w kuchni.
A w niej działamy wspólnie, kolektywnie, bez podziałów
na szefa i pracowników. Wszystkie pracujemy na swój sukces, którym jest zysk firmy umożliwiający jej funkcjonowanie. W warunkach niełatwych, bo bardzo konkurencyjnych.
Mamy nadzieję, że uda nam się przetrwać jak najdłużej.
Wszystkie traktujemy naszą Delicję jako coś więcej niż tylko
pracę, czy firmę. Szkoda więc tym bardziej by nam było ją
likwidować. Nie chcemy o tym myśleć, ale takiej ewentualności nigdy nie możemy wykluczyć. Tymczasem ciężko pracujemy, staramy się rozwijać działalność, planując otwarcie pizzerii w Wesołej Ujazdach i dziękujemy za wsparcie
Wójtowi Gminy Nozdrzec Antoniemu Gromali. Zapraszamy
wszystkich do współpracy, a my postaramy się kulinarnie
wspomóc w organizacji udanej uroczystości, przekonać do
naszych potraw i wypieków – podsumowała Maria Bogusz
– Prezes Spółdzielni Socjalnej Delicja w Wesołej Ujazdach.
S. Czech

Firma Spółdzielnia Socjalna Usługi Cateringowe Delicja
działa od 1 grudnia 2012 roku. Założona została przez grupę 5 osób, w skład której wchodzą: Maria Bogusz – Prezes
Zarządu, Barbara Ułomek – Wiceprezes Zarządu, Lucyna
Gibała – Wiceprezes Zarządu, Ewa Gratkowska – Członek
Zarządu, Marzena Pomykała – Członek Zarządu. Obsługuje: wesela, komunie, chrzciny, 18-tki, imprezy okolicznościowe, zapewnia wypieki ciast i ciasteczek, strojenie sal, i ko-
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ściołów. Telefony kontaktowe: 691-627-629, 727-572-000;
e-mail: delicja@poczta.onet.pl.
Szczegółowe informacje o firmie znajdują się na stronie
internetowej: www.delicjacatering.com.pl.

Spotkanie z żeglarzem
3 stycznia w placówce bibliotecznej w Warze odbyło
się spotkanie z Panem Maciejem Marczewskim - żeglarzem, kapitan techniczny jachtu Energa, który razem ze
Zbigniewem Gutowskim brał udział w regatach Transat Jacques Vabre.
W przyjemnej i miłej atmosferze opowiadał On o swojej
drodze do żeglarstwa, o przygotowaniach do zawodów a także już o samym przebiegu regat. Młodzież z zainteresowaniem dopytywała o szczegóły techniczne jachtu.
Jacht ENERGA to zbudowana w 2007 jednostka, zaprojektowana przez francuskie biuro Finot/Conq. To wyjątkowo
szybki jacht klasy IMOCA Open 60, mający opinię trudnego w prowadzeniu, ale niezastąpionego na kursach półwiatrowych. Dane techniczne: materiały - carbon/ nomex, długość - 18,28 m, szerokość - 5,94 m, zanurzenie - 4,50 m, balast pomiarowy -8500 kg, kil węglowy, waga bulby - 3200
kg, liczba siłowników - 2, dodatkowe urządzenia -2 stateczniki boczne, zbiorniki balastowe - przednie 1470 l, środkowe 1025 l, rufowe 1750 l, takielunek stały - PBO (włókna
aramidowe), wysokość masztu -28 m, powierzchnia żagli
na wiatr - 300 m2, powierzchnia żagli z wiatrem - 550 m2.
http://nozdrzec.blogspot.com/

WYNIKI KWESTY WOŚP
W POWIECIE BRZOZOWSKIM
Tegoroczna kwesta XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie powiatu brzozowskiego odbywała się w Brzozowie, Starej Wsi, Domaradzu, Nozdrzcu, Warze, Izdebkach, Hłudnie, Siedliskach, Dydni, Niewistce i Krzemiennej. Kwestę prowadziło 16 wolontariuszy. Zebrano łącznie 20.844 zł;
7 euro, 61 centów, 20 pensów i 10 forintów.
			
www.brzozowiana.pl

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Nozdrzec na pierwsze półrocze 2014 r.
Miesiąc		

Dzień miesiąca

styczeń		
luty			
marzec		
kwiecień		
maj			
czerwiec		

2, 15, 29
12, 26
12, 26
9, 23
14, 28
11, 25

Uwaga Konkurs !!!
Z życia gminnych Parafii...
Podsumowanie i zakończenie 2013 roku.
Parafia pw św. Katarzyny w Wesołej.
Zakończył się Rok Pański 2013. W Sylwestrowe popołudnie o godzinie 15.00 -rozpoczęła się Msza Święta dziękczynna. Jak co roku Ks. Proboszcz przedstawił podziękowania oraz krótkie statystyki parafialne.
W naszej parafii w roku 2013  do wspólnoty Ludu Bożego przez Sakrament Chrztu Świętego włączonych zostało 10 dzieci. Na spotkanie z Panem odeszło 19 osób.
Sakrament Małżeństwa zawarło 8 małżeństw. Do Sakramentu I Komunii przystąpiło 15 dzieci a do Bierzmowania 14 młodzieży. W samym okresie świąt rozdanych zostało 7000 Komunii Świętej.
		
http://parafiawesola.blogspot.com/

Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia
udziału w konkursie wiedzy o Gminie Nozdrzec. Wystarczy tylko prawidłowo udzielić odpowiedzi na pytanie:
„Jaką nazwę nosi Spółdzielnia Socjalna założona przez mieszkanki Wesołej?”
Na odpowiedzi czekam do 15 marca 2014r. 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

Od martwej natury po drzewo, które rośnie we mnie
Zajęcia plastyczne dla dzieci w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie
Od października 2013 roku odbywają się w pracowni
edukacyjnej MOK w Dynowie zajęcia plastyczne dla dzieci/II, III klasa SP/ prowadzone przez wyjątkowego nauczyciela i wychowawcę, między innymi plastyka P. GRZEGORZA HARDULAKA.
Podczas cotygodniowych zajęć Pan Grzegorz wprowadza
dzieci w inny świat, tak bliski dzieciom pełen kolorów, światłocieni, prowokuje do ćwiczenia wyobraźni, która w przypadku dzieci przeniesiona różną techniką plastyczną w konkretną pracę, jest za każdym razem zdumiewająca. Dzieci przychodzą bardzo chętnie na zajęcia oddając się całym

sobą temu, co wykonują. W styczniu zakończył się pierwszy etap zajęć plastycznych a już po feriach zimowych zapraszamy na kolejne spotkania.
Na zajęcia plastyczne uczęszczają następujący mali artyści:
Amelia Kocyło, Oliwia Paździorny, Wiktor Paździorny,
Kamila Pabiańska, Kamila Sękowska, Gabriela Pyś, Dawid
Michalik, Laura Majda, Katarzyna Pyś, Anatal Charzewski, Kordian Charzewski i Joanna Kałamucka.
GM.
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Dynowska biblioteka w gronie najlepszych
„Biblioteka miejscem dla wszystkich” pod takim hasłem odbyła się 26 listopada 2013r. IV Konferencja Regionalna Programu Rozwoju Bibliotek
dla bibliotekarzy z terenu Podkarpacia.
Zorganizowana została przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie oraz Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie.
Zebranych gości przywitała Barbara Chmura, dyrektor
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
W swoim przemówieniu podkreśliła rolę partnerskiego działania podczas realizacji różnych ciekawych projektów.
Podczas konferencji podsumowano konkurs organizowany przez WiMBP w Rzeszowie pn. „Razem dla społeczności lokalnej”.
Głównym celem tego konkursu było promowanie działań realizowanych przez biblioteki we
współpracy z lokalnymi instytucjami na rzecz lokalnego środowiska,
Dynowska biblioteka zajęła drugie
miejsce!
Za szczególne zaangażowanie
w działania w ramach partnerstwa
zostali wyróżnieni:
• Elwira Kałamucka – wolontariusz, członek Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”
• Krystyna Dżuła – Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
• Józefa Ślemp – założycielka Uniwersytetu Złotej Jesieni i przewodnik beskidzki organizatorka wycieczek
• Małgorzata Kaczorowska – pracownik Nadleśnictwa Dynów
• Maciej Jurasiński – zastępca
prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dynowa

Bardzo dobrze układa się współpraca biblioteki z dynowskimi instytucjami, szkołami,
przedszkolem i organizacjami pozarządowymi. Wszystkim partnerom ogromnie dziękuję.
Grażyna Paździorny
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Dynowie

… Pójdźmy wszyscy do stajenki …

- staropolskie kolędowanie Dynowskiej Orkiestry Dętej
Mądre, piękne, smutne ale pełne nadziei i szczerej dziecięcej radości kolędy, te pieśni na Boże Narodzenie tak ukochane przez Polaków
Na muzyczne opowieści kolędami o świętach Bożego Narodzenia zaprosiła 19 stycznia br. do dynowskich kościołów, Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza P. Tadeusza Podulki.
Koncerty odbyły się w kościele pod wezwaniem Św. Bartłomieja przy ul Bartkówka i w kościele p.w. Św. Wawrzyńca.
Dziękujemy księdzu Dziekanowi i Ks. Józefowi za zaproszenie.
Orkiestra po raz kolejny zaprosiła do koncertu wokalistki Wiolettę Potoczną, Samuelę Łach, Natalię Twardy, Małgosię Wróbel i po raz pierwszy Basie Sowę, które „śpiewnym zawołaniem” głosiły nowinę o Świętach Bożego Narodzenia.

Piętnaście kolęd, w pięknej, nawet jazzowej aranżacji
muzyka P. Tadeusza Podulki prowadzącego od ośmiu lat
dynowską orkiestrę, zachwyciło Kościół - jego wiernych,
którzy gromkimi, długimi brawami na stojąco, podziękowali za muzyczne wzruszenia.
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie organizator koncertów, dziękuje pięknie instrumentalistom orkiestry. Poniżej skład osobowy i instrumentalny zespołu:
1.
2.
3.
4.
5.

Roman Bielec – saksofon altowy
Piotr Trybalski – saksofon altowy
Mateusz Paździorny – saksofon tenorowy
Wacław Toczek – saksofon tenorowy
Grzegorz Pawłowski – baryton
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Janek Polaczek – puzon
Michał Gudyka – bas
Krajewski Adam – suzafon
Piotr Dżuła – gitara basowa
Marian Kubrak – perkusja
Tomasz Paździorny – perkusja
Jakub Trybalski – klawisze, saksofon tenorowy
Samuela Łach – trąbka
Klaudia Łukasiewicz – trąbka
Tomasz Tereszak – trąbka
Janusz Kędzierski – trąbka
Iwona Prokop – trąbka
Małgorzata Wróbel – flet poprzeczny
Jolanta Krajewska – tenor
Artek Hadam – klarnet
Rafał Skrabalak – klarnet
Dariusz Kloczkowski – klarnet
Robert Duda – klarnet
Tadeusz Paździorny – klarnet

„Zaświeciła nowa gwiazdka na błękitnym niebie,
Szczerozłote jej promienie tak szepczą do Ciebie
Pójdź pokłonić się Dziecinie jako ci pasterze
Jako owi mędrcy Wschodu tak silni we wierze.
Mówisz gwiazdko, że w Betlejem jest to Boże dziecię,
Że na sianku w stajeneczce leży jak to kwiecie
Nie ma go już w stajeneczce, nie ma go już w żłobie
Gdzie Cie szukać Panie Jezu, pokłonić się Tobie.
W sercach ludzi co w modlitwie chylą kornie głowy
I w świątyniach rozśpiewanych radosnymi słowy
Niech Ci Gloria In Excelsis wyśpiewują ludzie
By Cię kiedyś Panie Jezu zobaczyć po trudzie
By Ci śpiewać Jezu chwalę z anielskimi chóry
A teraz nam pobłogosław, spójrz łaskawie z góry.”

Tak pisała o Świętach Bożego Narodzenia poetka, Pani
Danuta Bielec z Bachórza.
Przyłączając się do poetyckich życzeń Pani Danusi- organizatorzy koncertów i Dynowska Orkiestra Dęta życzą
czytelnikom „Dynowinki” w 2014 roku wszystkiego
dobrego.
GM
fot. Dariusz Polaczek
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Ferie zimowe

w Zespole Szkół Zawodowych
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w okresie ferii zimowych można stwierdzić, że trochę w inny sposób niż zwykle, ale tętnił życiem. Dla młodzieży szkoły i dla gimnazjalistów okolicznych szkół zostały zapewnione zajęcia sportowe, ponadto zajęcia uzupełniające – przedmiotowe, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, m.in. obsługi kas fiskalnych, czy
też spawania metodą MIG - MAG i rozrywka z wykorzystaniem pracowni komputerowych. Część uczniów, członkowie
Towarzystwa Sportowego „DYNOVIA” aktywnie trenowało, ćwiczyło na wolnym powietrzu i hali sportowej także pod
opieką nauczycieli naszej szkoły.
Opracowane przez dyrekcję szkoły, wspólnie z nauczycielami harmonogramy zajęć pozwoliły chętnym uczniom na
swobodne, spokojne i ciekawe spędzenie części wolnego czasu. Przerwa w nauce została także wykorzystana na przeprowadzenie bieżących prac remontowych.
W dniu 21 stycznia 2014r. odbył się Międzyszkolny
Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Dyrektora
Szkoły. Udział w nim wzięli uczniowie (11 drużyn) z Gimnazjum w: Bachórzu, Dylągowej, Dynowie, Dubiecku,
Dydni, Hłudnie, Jaworniku Polskim, Łubnie, Nozdrzcu, Pawłokomie oraz uczniowie naszej szkoły, które podzie-

Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Dyrektora Szkoły

Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Szkoły

lono na dwie grupy, mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”. Zwycięzcą turnieju i Puchar Dyrektora otrzymała drużyna Gimnazjum
z Dynowa (opiekun Mariusz Mazur), II miejsce drużyna
Gimnazjum z Jawornika Polskiego (opiekun Tadeusz
Pieniądz), III miejsce drużyna Gimnazjum z Dylągowej
(opiekun Piotr Sarnicki), wszystkie drużyny, ich opiekunowie zostali nagrodzeni dyplomami i pamiątkami z jubileuszu 50 – lecia szkoły. Natomiast indywidualne cenne nagrody rzeczowe zdobyli: Łukasz Demczak (król strzelców)
z Gimnazjum w Dynowie, Bartłomiej Kopacki (najlepszy bramkarz) z Gimnazjum w Dylągowej.
W turnieju w tenisie stołowym wyniki końcowe były następujące: I miejsce – Piotr Front z Gimnazjum w Dubiecku, II miejsce - Karol Barański z Gimnazjum w Dynowie, III miejsce – Michał Świder z Gimnazjum w Dynowie oraz IV miejsce -Bartłomiej Świder z Zespołu Szkół
Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Natomiast dniu 22 stycznia 2014r. odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej
Dziewcząt o Puchar Dyrektora Szkoły. Udział w nim
wzięli uczniowie (5 drużyn) z Gimnazjum w: Dylągowej,
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Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły
Dubiecku, Jaworniku Polskim, Harcie oraz uczniowie
naszej szkoły, mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”. Zwycięzcą turnieju i Puchar Dyrektora otrzymała drużyna Gimnazjum z Dubiecka (opiekun Judyta
Martowicz), II miejsce drużyna Gimnazjum z Jawornika Polskiego (opiekunowie: Tadeusz Pieniądz i Grzegorz
Żurawski), III miejsce drużyna Gimnazjum z Harty
(opiekun Rafał Bilski), wszystkie drużyny i ich opiekunowie zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami. Indywidualne cenne nagrody rzeczowe zdobyła: Gabriela Pniewska (najlepsza zawodniczka turnieju) z Gimnazjum w Jaworniku Polskim.
W turnieju w tenisie stołowym wyniki końcowe były następujące: I miejsce – Monika Antosiak z Gimnazjum
w Dubiecku, II miejsce – Monika Bacza z ZSzZ w Dynowie, III miejsce – Gabriela Pniewska z Gimnazjum
w Jaworniku Polskim.
Ostatniego zaś dnia turnieju w dniu 23 stycznia 2014r.
odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej
Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły. Udział w nim
wzięli uczniowie (8 drużyn) z Gimnazjum w: Bachórzu,
Dylągowej, Dydni, Dynowie, Harcie, Jaworniku Polskim, Pawłokomie oraz uczniowie naszej szkoły, które podzielono na dwie grupy, mecze rozgrywano systemem „każ-

dy z każdym”. Zwycięzcą turnieju i Puchar Dyrektora otrzymała drużyna Gimnazjum z Dynowa (opiekun
Damian Chudzikiewicz), II miejsce drużyna Gimnazjum
z Dylągowej (opiekun Piotr Sarnicki), III miejsce drużyna Gimnazjum z Harty (opiekun Rafał Bilski), wszystkie
drużyny i ich opiekunowie zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami. Natomiast indywidualną cenną nagrodę rzeczową (sprzęt sportowy) zdobył: Michał Pancerz (najlepszy
zawodnik turnieju) z Gimnazjum w Dylągowej.
Rozrywki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a poziom gry w piłce nożnej i siatkowej jak
i tenisie stołowym z roku na rok jest coraz wyższy,
co dobrze rokuje na przyszłość.
Uczniom i opiekunom gratulujemy i dziękujemy
za udział, zapraszając za rok !!!!
Ze sportowym pozdrowieniem
Alina Paściak
Paweł Gierula
Piotr Marcinek
Marek Paściak
nauczyciele wychowania fizycznego
w ZSzZ w Dynowie

Walne Zebranie Sprawozdawcze
Towarzystwa Sportowego Dynovia Dynów
W dniu 31 stycznia 2014 r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Dynowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Sportowego Dynovia Dynów.
Spotkanie swoją obecnością zaszczycili Prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń, burmistrz miasta Zygmunt
Frańczak, Przewodniczący Rady Miasta Roman Mryczko, Państwo radni, dynowscy przedsiębiorcy, sponsorzy oraz kibice. Nie zabrakło również przedstawicieli Zarządu Klubu oraz piłkarzy. Zebranie rozpoczął oraz przywitał przybyłych gości Prezes Zarządu Stanisław Trawka. Następnie przystąpiono do głosowania nad porządkiem
obrad, który przyjęty został w następującej formie:
• wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
• wybór komisji mandatowej oraz komisji uchwał i wniosków
• odznaczenie zasłużonych działaczy i zawodników

•

sprawozdanie z działalności Towarzystwa Sportowego
Dynovia Dynów za rok 2013
• sprawozdanie komisji rewizyjnej
• dyskusja
• wolne wnioski
• udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa Sportowego Dynovia Dynów
• zakończenie zebrania
Przewodniczącym oraz sekretarzem zebrania wybrani zostali odpowiednio panowie Zbigniew Duchniak oraz
Rafał Bilski. Pierwszym punktem zebrania było wręczenie
odznaczeń związkowych zasłużonym działaczom dynowskim i zawodnikom. Brązowe odznaki z rąk Kazimierza
Grenia dostali Krzysztof Hadam, Andrzej Goleś, Rafał
Bilski, Łukasz Hadam i Stanisław Tymowicz. Odznaki
srebrne zaś otrzymali Kazimierz Gołąb i Grzegorz Gołąb.
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Kolejnym punktem było odczytanie sprawozdań z działalności finansowej oraz merytorycznej Towarzystwa Sportowego w roku 2013.
Swój protokół przedstawiła również
Komisja Rewizyjna, która nie opisała żadnych uchybień ze strony Zarządu. Podczas dyskusji poruszanych było wiele ważnych tematów,
m.in. dotyczących sposobów finansowania dynowskiego klubu i jego najbliższej przyszłości. Ostatnim punktem było udzielenie absolutorium
Zarządowi, które zostało przegłosowane jednogłośnie.
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Liczymy na 100 !
„Klub 100” - powołany do życia w obliczu potrzeb finansowych piłkarskiej Dynovii - połączył ludzi dobrej woli, by
w wesprzeć bieżącą działalność naszego rodzimego klubu.
Nieśmiało posługuje się swą nazwą, gdyż nie może poszczycić się jeszcze okrągłą setką członków. Do dnia dzisiejszego szeregi klubu zasilili:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wiesław Jandziś
Stanisław Trawka
Rafał Bilski
Piotr Krupa
Bogdan Peszek
Zbigniew Duchniak
Grzegorz Gołąb
Łukasz Hadam
Damian Chudzikiewicz
Łukasz Prokop
Ewa Hadam
Paweł Pantoł
Paweł Nowak
Tomasz Choma
Mariusz Bułdys
Bogumił Kostur

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Małgorzata Bułdys
Paweł Kuś
Hubert Iwański
Karol Iwański
Roman Mryczko
Piotr Kędzierski
Piotr Głuszko
Tomasz Mnich
Kazimierz Gołąb
Marian Trybalski
Piotr Pantoł
Józef Idziniak
Dominik Hadam
Stanisław Tymowicz
Maciej Jurasiński

Członkostwo daje szereg przywilejów i możliwości, wspiera i propaguje sport w Dynowie oraz umożliwia czynny
udziału w budowaniu klubowej przyszłości.
Co należy zrobić, aby zostać członkiem „Klubu 100”?
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Członkowie tej grupy, po wypełnieniu deklaracji członkowskiej, zobowiązują się wspierać działalność statutową klubu poprzez wpłaty zadeklarowanych stawek finansowych.
Minimalna pomoc, jakiej należy udzielić Towarzystwu
Sportowemu wynosi 120zł w skali roku lub 30zł/kwartał.
Jakie prawa i przywileje przysługują stowarzyszonym w projekcie?
• wpisanie na listę członków „Klubu 100”
• otrzymanie dwustronnej legitymacji członkowskiej
• bezpłatny wstęp na wszystkie mecze organizowane
przez Towarzystwo Sportowe Dynovia (liga, puchar,
juniorzy, seniorzy, trampkarze)
• możliwość umieszczenia dowolnej reklamy na obiekcie
sportowym lub oficjalnej stronie klubu
• otrzymanie tytułu członka Towarzystwa Sportowego
Dynovia z prawem głosu na Walnym Zebraniu
Kto może zostać członkiem klubu?
Do „Klubu 100” mogą należeć pełnoletnie osoby lub
firmy po wypełnieniu deklaracji członkowskiej i wpłaceniu składki. Legitymacje wydawane dla firm ważne będą
na okaziciela, prawo głosu na walnym zebraniu klubowym
nie dotyczy firm.
Zachęcamy Państwa do wstąpienia w szeregi „Klubu 100”. W kolejnym numerze „Dynowinki” poinformujemy Państwa, czy udało nam się pozyskać nowych członków „Klubu 100”.
REGULAMIN, SZCZEGÓŁY ORAZ
DEKLARACJA CZŁONKA „KLUBU 100”
TOWARZYSTWA SPORTOWEGO DYNOVIA
DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ:
www.dynovia.futbolowo.pl
Red. Ewa Hadam

Dobranocki z dawnych lat
Muzeum Dobranocek w Rzeszowie zorganizowało Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. ”Dobranocki z dawnych lat”
Na konkurs wpłynęły prace przedszkolaków i uczniów ze szkół
podstawowych z całej Polski. Uczeń kl. „0” Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Harcie - Krzysztof Kłosnowski zajął III miejsce w kategorii przedszkola i kl.
„0”. Poziom konkursu był bardzo wysoki, o czym świadczyły prace nagrodzone i wyróżnione zaprezentowane na wystawie. Krzysztof wraz z wychowawczynią i mamą odebrał nagrodę 6 grudnia w siedzibie Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Rozdanie nagród było połączone m.in. z oficjalnym odsło-

nięciem rzeźby bohatera znanej wszystkim dzieciom popularnej postaci – Reksia i ze spotkaniem z Haliną Fiłek - Marszałek, animatorką i reżyserką filmów z Reksiem, Elżbietą Burek – animatorką i asystentką reżysera w SFR oraz Barbarą Ilewicz - organizatorką Pucharu Reksia. Krzysiowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Wychowawczyni - Ligia Pieróg
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II Międzygminny Turniej Badmintonowy
W dniu 7.12.2012r w hali sportowej w Harcie odbył się Międzygminny Turniej Badmintonowy zorganizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Dynowie. Uczestniczyło
w nim 46 zawodników i zawodniczek
z Miasta Dynów, Gminy Dynów oraz
Gminy Dubiecko. Sędziami zawodów
byli Robert Pantoła i Klaudia Bukowińska. Przy czterech kortach sędziowali zaś zawodnicy sekcji badmintona
UMKS Dubiecko. Turniej rozegrano
w systemie grupowo-pucharowym. Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali: Klaudia Bukowińska, Aleksandra
Dudziak, Amelia Bukowińska, Izabela Dudziak i Kamil Spławiński (są to
członkowie sekcji badmintona UMKS
Dubiecko, którzy z sukcesami startu-

ją w zawodach ogólnopolskich i wojewódzkich). Organizacją zawodów z ramienia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół zajmowali się Zdzisław Szafran oraz Robert Pantoła. Za pomoc
w przeprowadzeniu zawodów należą
się słowa podziękowania dyrektorowi szkoły w Harcie oraz zawodnikom.
W tym turnieju wszyscy byli wygranymi, bo na sportowo spędzili piękny zimowy dzień. Pierwsze miejsca nagrodzono medalami pucharami i dyplomami, za drugie i trzecie przyznano medale i dyplomy. Dziękujemy wszystkim
za udział w turnieju badmintonowym
i zapraszamy na następne.
Zawodnicy startowali w kilku kategoriach np. do lat 11 (U11)
Robert Pantoła

Dziewczyny
kategoria

U12

U 13

U 15

1

Amelia Bukowińska

Izabela Dudziak

Klaudia Bukowińska

2

Klaudia Łosiewicz

Wiktoria Pakosz

Aleksandra Dudziak

3

Ewelina Pawlus

Paulina Pawlus

Patrycja Potoczna

4

Adriana Cieślik

Kamila Dzimira

Iwona Pałac
Aleksandra Dubaj

kategoria

U13

U 15

U 19

Mężczyźni do lat
40 grupa
zaawansowana

Mężczyźni powyżej
lat 40 oraz amatorzy

1

Kacper Szczutek

Artur Dudziak

Kamil Spławiński

Krystian Bukowiński

Robert Pantoła

2

Piotr Laskowski

Radosław Nowak

Amadeusz Łach

Marek Szafran

Zdzisław Szafran

Dariusz Szafran

Robert Hrycko

Mężczyźni

3

Kamil Pawlus

Jakub Lis

Patryk Lubiński

4

Kacper Balawender

Jakub Balawender

Tomasz Zawora

U12
Otwarcie zawodów
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U13

U15

U19a

U13a

U15a

U40-

U40+
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I I M iędzy g minny T u r niej Badmintonowy

HARTA W 2013 ROKU
(WAŻNIEJSZE INFORMACJE, WYDARZENIA, INWESTYCJE, REMONTY)
•

Odbył się przegląd zespołów przedstawiających obrzędy kolędnicze z gminy Dynów.

•

Drużyna piłki nożnej „Orzeł Harta” brała udział
w rozgrywkach ligi regionalnej.

•

Jednostka OSP zorganizowała zebranie sprawozdawcze.

•

Wykonano ogrodzenie przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej.

•

Odbył się konkurs kolęd i pastorałek w Zespole Szkół Nr 2.

•

Ułożono kostkę brukową wokół kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej.

•

Członkowie Towarzystwa Rozwoju i Kultury wsi
Harta zorganizowali zebranie sprawozdawcze.

•

Wykonano prace remontowo - budowlane przy pomniku Bohaterów Walk Chłopskich.

•

Przeprowadzono prace budowlane przy dzwonnicy
kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej.

•

W Zespole Szkół Nr 2 uczy się 160 uczniów w tym
97 w szkole podstawowej.

•

Został zorganizowany gminny turniej młodzieży piłki
siatkowej o nagrodę Radnego Powiatu Rzeszowskiego Aleksandra Stochmala.

•

•

Reprezentacja Zespołu Szkół Nr 2 wystąpiła w powiatowym finale rozgrywek piłki siatkowej dziewcząt zdobywając II miejsce.

W roku bieżącym mija 50 lat od nadania imienia
Szkole Podstawowej Nr 1 Bohaterów Walk Chłopskich. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły
wynoszą za III kwartały 2013 r. 1.055.677,00 zł.- zadanie finansowane z budżetu gminy Dynów.

•

W Szkole Podstawowej Nr 2 im.Ks.B.Markiewicza
uczy się 41 uczniów. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły wynoszą za III kwartały 2013 r. 433.073,00 zł. - zadanie finansowane
z budżetu gminy Dynów.

•

Powstało Przedszkole Społeczne, do którego
uczęszcza 25 dzieci.

•

W miesiącu wrześniu posługę kapłańską w parafii
rozpoczął Ks.Tadeusz Zagaja.

•

Wydatki związane z utrzymaniem Domu Ludowego – Ośrodka Zdrowia – zadanie finansowane z budżetu gminy Dynów w wysokości 43.611,00 zł.

•

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
OSP – zadanie finnansowane z budżetu gminy
Dynów w wysokości 21.462,00 zł.

•

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
OSP uczestniczyli w zawodach powiatowych.

•

Zorganizowano Piknik Rodzinny.

•

Przeprowadzono V Regionalną Akcję Krwiodastwa
„ Ratuj życie, żyj bezpiecznie” – zebrano 24, 5
litrów krwi.

•

Orkiestra Dęta OSP brała udział w Ogólnopolskim
Zjeździe Orkiestr OSP w Licheniu.

•

Kapela młodzieżowa „Młoda Harta” otrzymała nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego w dziedzine kultury.

•

Wymieniono pokrycie dachu na kościele pw. Świętego Mikołaja Bpa.

•

Zakończono remont zaplecza kuchennego w budynku OSP – zadanie finansowane z budżetu gminy Dynów w wysokości 25.913, 00 zł.

•

Wykonano częściowe remonty dróg gminnych – zadanie finansowane z budżetu gminy Dynów
w wysokości 7.698,00 zł.

Liczba mieszkańców: 2013
Liczba gospodarstw rolnych powyżej 1ha: 648
							
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
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Czas jest najlepszym
lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami

Panu Dyrektorowi Kazimierzowi Żakowi

W dniu 8.01.2014 r. zmarł w Dynowie

wyrazty głębokiego żalu
i współczucia z powodu śmierci

RYSZARD JURASIŃSKI

Mamy
składają
pracownicy i uczniowie
Liceum Ogólnokształcące
im. KEN w Dynowie

Wyrazy szczerego współczucia
dla Pani wicedyrektor

Elżbiety Żak
z powodu śmierci mamy i teściowej
składają

dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
Zespołu Szkół w Dynowie

(1949 – 2014)

nasz przyjaciel i kolega z ławy szkolnej
koleżanki i koledzy
ze Szkoły Podstawowej
i Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie
(rocznik 1957 – 1968)

Wyrazy
szczerego współczucia
dla Pani Jolanty

Bielec

z powodu śmierci teścia
składają

dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
Zespołu Szkół
w Dynowie

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w wieku 76 lat
odszedł na wieczny spoczynek

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w wieku 82 lat
odeszła na wieczny spoczynek

TADEUSZ RZĄSA

MARIA WASIEŃKO

emerytowany pracownik
Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

emerytowana pracownica
Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

Rodzinie i Bliskim

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego współczucia
Dyrekcja, koleżanki i koledzy z pracy
oraz młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

składamy wyrazy głębokiego współczucia
Dyrekcja, koleżanki i koledzy z pracy
oraz młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych
im.Kard.Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Dynów, grudzień 2013r.

Dynów, styczeń 2014r.
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Młodzieżowe Centrum
Bezpieczeństwa w Harcie
Co należy zrobić w przypadku ogłoszenia ewakuacji
budynku? Jak powinien zachowywać się pieszy bądź rowerzysta żeby czuć się bezpiecznie na drodze? Co należy
zrobić w przypadku wypadku drogowego, bądź zdarzenia
w czasie wolnym? Jak odczytywać komunikaty ogłaszane
w górach bądź nad wodą? I jak pracuje Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Straż Pożarna?
Na te pytania mają możliwość uzyskać informację uczniowie z dwóch podkarpackich gimnazjów – w Harcie oraz Błażowej. Od września w tych placówkach ruszył
projekt edukacyjny „MŁODZIEŻOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA”, które jest wykonywane w ramach zadania publicznego „Bezpieczna i przyjazna szkoła – projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach” prowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt realizowany jest przez Fundację Generator Inspiracji i trwa od sierpnia do 15 grudnia
br.
W ramach projektu w obydwu placówkach powstała
20-osobowa grupa tworząca Młodzieżowe Centrum Bezpieczeństwa, która weźmie udział w warsztatach oraz będzie prowadzić różne działania skierowane do społeczności szkolnej i lokalnej. Prowadzącymi zajęcia będą osoby
związane z bezpieczeństwem.
Do tej pory zajęcia przeprowadził strażak oraz policjant, przed uczniami spotkanie z ratownikiem medycznym i ratownikiem specjalistycznym. Projekt realizowany

jest w czterech blokach tematycznych: reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, zapewnienie bezpiecznej drogi
do szkoły, udzielanie pierwszej pomocy, dbanie o bezpieczny wypoczynek, a każdy z nich zakończony jest akcją podsumowującą dane zagadnienia. Ostatnio odbyła się „Akcja-ewakuacja”, w ramach której uczniowie mogli wziąć
udział w próbnej ewakuacji. Przed nimi jeszcze akcje „Załóż odblask – daj się zobaczyć”, „Na Ratunek”, „Bezpieczni
w czasie wolnym”.
Na zakończenie projektu uczniowie odwiedzą straż
pożarną i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie.
Poza tym działania w ramach projektu skierowane
będą również do pracowników szkoły oraz Rady rodziców, którzy wezmą udział w szkoleniu z pierwszej pomocy.
Projekt zostanie podsumowany Dniem Bezpieczeństwa, podczas którego będą prezentowane efekty zrealizowanego działania przez jego uczestników.
Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości młodzieży
i społeczności lokalnej odnośnie własnego bezpieczeństwa, a dla samych uczestników będzie świetną przygodą i lekcją.
Projekt jest realizowany pod honorowym patronatem:
Marszałka Województwa Podkarpackiego i Wojewody Podkarpackiego, natomiast patronat medialny objęło Radio
Rzeszów, Radio Via, Radio CENTRUM.

Olimpijskie Impresje
Odrzućmy wreszcie słowa PIĘTA ACHILLESOWA
Czas na polskie powiedzenie, co oznacza „powodzenie”!
Niech poprą je Miodek i Bralczyk
I niech brzmi STOPA KOWALCZYK!
MJ

Tak jak śnieg roziskrzony
Oczy kibiców rozbłysły
Zastąpił chłopak z Zębu
Słynnego chłopaka z Wisły!
Zdobywca dwóch złotych krążków
Duma swej pięknej żony
Znowu jest „polskim orłem”
Co lata jak natchniony!
MJ
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NOWE ZADANIA
Zima w tym roku jedynie trochę nas postraszyła w styczniu, ferie na Podkarpaciu były praktycznie bezśnieżne, z czego z pewnością nie byli zadowoleni właściciele pensjonatów i wyciągów narciarskich… Ale już dojeżdżający do pracy, czy to samochodami, czy publicznym transportem – bardzo sobie chwalą taką zimę-niezimę ;-) „Byle do wiosny” - jak śpiewa Piotr Woźniak, syn znanego chyba wszystkim Tadeusza Woźniaka…

Jolka bożonarodzeniowa: – OJ,
MALUŚKI, MALUŚKI…
Krzyżówka grudniowa: – ODCHODZI ROK

Byle do wiosny

Byle do wiosny...
Poczujesz wszystko prościej, na chmur wysokie loty
piosenką cię zaklinam, pamiętaj tylko o tym
że krótka bywa zima i już w szwach pękają lody
i ze snu wstają rzeki, pamiętaj o tylko o tym
i zacznij już się cieszyć
Byle do wiosny...

Choinka mozaikowa Prawoskośnie: – BAZYLIKA, TRASZKA, UNIKANIE, INA; lewoskośnie: BARANINA, SZYSZKA, KLIKANIE, OKA.
Jolka „Słowo za słowo” – DO SIEGO ROKU

Jeżeli masz kłopoty, gdy nudzić się zaczynasz
pamiętaj tylko o tym, że krótka bywa zima
że będzie pięknie potem i zaśpiewają kwiaty
pamiętaj tylko o tym, w marzenia swe się nachyl
Byle do wiosny, byle do wiosny,
już kalendarze zaczęły pościg do wiosny,

Wytryśnie z ziemi motyl, zielone pędy wina
pamiętaj tylko o tym, noś w sobie piękny klimat
nieważne są kłopoty, gdy coś się dziać zaczyna
pamiętaj tylko o tym, że krótka bywa zima

ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z poprzedniego numeru

Krzyżówka z reżyserem
Litery w polach dodatkowo oznaczonych kropką, odczytane rzędami, utworzą imię i nazwisko reżysera.
Bogdan Witek
Poziomo:
2) poluje na myszy.
5) miękki ser pleśniowy.
7) stado owiec.
8) kłusownik zastawiający pułapkę w postaci pętli.
Pionowo:
1) żołnierze zajmujący się ładunkami wybuchowymi,
saperzy.
2) kabina pilota.
3) między śniadaniem, a kolacją.
4) śpiew słowika.
5) graniczy z Chinami i Indiami.
6) urządzenie do pomiaru prędkości
1
pojazdu.

2
Miejscowość o nazwie WIOSNA jest w Polsce w województwie świętokrzyskim, jest też w województwie
wielkopolskim, ciekawe, do której z nich kieruje drogowskaz ze zdjęcia? W każdym razie BYLE DO WIOSNY…
A nasi stali współpracownicy też przygotowali dla
na ten przedwiosenny czas coraz krótszych, ale jeszcze
za długich wieczorów ciekawe – jak zwykle - zadania:
pan Bogdan Witek poleca tym razem Jolkę, Krzyżówkę z reżyserem i Szyfrogram, zaś pan Leszek Grzywacz – Krzyżówkę „Zimowe piosenki”.
Zapraszamy do rozwiązywania i życzymy sukcesów ;-)
Renata Jurasińska
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Określenia wyrazów podano w kolejności przypadkowej. Litery odczytane wzdłuż strzałki utworzą rozwiązanie końcowe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dramat Juliusza Słowackiego
droga umożliwiająca ominięcie ruchliwego centrum miasta
najdłuższa rzeka Francji
nawrót do przestępstwa
osuszanie gruntów, poprzez system rurek odprowadzających nadmiar wody
potocznie o dziecku, które trzeba karmić na siłę
prawodawca ateński kojarzony z surowym i krwawym prawem
świeża wiadomość
twórcy rzeźbiący w drewnie

E
E

E

Bogdan Witek

KRZYŻÓWKA

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

Poziomo:
1) gromadzą się na konferencji episkopatu.
6) surowiec dla rafinerii.
7) magiczna formułka.
8) roślina ozdobna o niebieskich lub żółtych kwiatach, kosaciec.
9) Simon, szwajcarski skoczek, rywal Kamila Stocha.
11) jedna z atrakcji aquaparku.
12) skupiona wiązka światła wykorzystywana w okulistyce i chirurgii kosmetycznej.
14) zastępują pieniądze w kasynie.
15) glon lub wodorost.
17) płynie nim gaz lub woda.
18) Eugeniusz, amant filmowy z początku XX wieku.
19) tkanina gładka i puszysta w dotyku.
Pionowo:
2) przeciwnik USA podczas „pustynnej
burzy”.
3) najwyższy szczyt Afryki.
4) dawne ozdobne naczynie do picia wina,
kielich.
5) rzezimieszek, drań.
6) według wierzeń indyjskich ponowne odrodzenie się człowieka w innym ciele.
10) imię najsłynniejszego cesarza francuskiego.
13) drugi dzień tygodnia.
16) dokuczliwe owady, buczące podczas
lotu.
Bogdan Witek

E

E
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ZIMOWE PIOSENKI

Poziomo należy wpisać imiona i nazwiska lub nazwy zespołów - wykonawców piosenek
podanych w określeniach. Litery z pól ponumerowanych dodatkowo, napisane od 1 do
12, utworzą rozwiązanie – tytuł piosenki duetu A. Piaseczny, S. Krajewski.
Leszek Grzywacz

Poziomo:
8) „Zimowa piosenka”
10) „Hu! hu! ha! nasza zima zła”
13) „Zima lubi dzieci”
17) „Bajecznie zimowa piosenka”
18) „Ding dong - spadł już śnieg”
20) „Puchowy śniegu tren”
25) „Jeszcze zima”
27) „Z kopyta kulig rwie”

6) Dawna nazwa dekoltu sukni
7) Starożytne święta ku czci boga wina
9) W tragedii antycznej: pieśń chóru (z liter: MISA + STON)
11) Percepcja
12) Imię autora „Kakao”
13) Nagroda filmowa dla projektów animowanych
14) „Śnieżnobiała” linia kosmetyków
15) Dawna norweska nazwa nart
16) Zrealizuje receptę okulisty
19) Metal stosowany w fotokomórkach (l.a. 55)
21) Roślina pastewna z wąsami czepnymi
22) Kupalnik górski
23) Anna Konstancja, faworyta Augusta II
24) Motyl, szkodnik w mące
26) Sprężynka w zegarku

Pionowo:
1) Najprostszy zegar słoneczny
2) „Mały szkodnik” w świecie zabawek
3) Zwiewny obłok w kotlinie Sanu
4) Grecka Viktoria
5) Wit, twórca ołtarza „Zaśnięcie Marii”
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