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Kwietniowe szukanie nadziei
Tegoroczny kwiecień jest miesiącem wyjątkowym z wielu powodów.
Po pierwsze dlatego, że nas zima okpiła, wyprowadziła się
w inne rejony świata za nic mając przygotowania służb drogowych do walki ze śnieżnymi nawałnicami. Drogowcy zachowali twarz, bo ich aura nareszcie przyjemnie zaskoczyła, za to
my wiosnę mamy całą gębą już od początku marca. Przyroda
się odradza a to rodzi w człowieku nadzieję na podobny proces
w nim samym. Jakoś tak pogodniej patrzymy na świat w promieniach słońca, mniej wyrzekamy na uciążliwości losu wymuskani ciepłym wiatrem i śmieje się w nas dusza na widok
tulipanów, hiacyntów, żonkili, pierwiosnków i wszelkiego zielska, które niepomne daty w kalendarzu wylazło z matki ziemi.
Bo i na co czekać skoro bociany też szybciej z wojaży powróciły. I tu problem się pojawia, bo w ludzi wiosną wierzyć trzeba a nie zawsze się da. Niby też się odradzamy, niby ciut lepsi jesteśmy niż jesienią tylko skąd w nas bezduszność się bierze. O bezduszność w traktowaniu zwierząt tu chodzi. Trafiło na moją ulicę kolejne stworzenie, któremu właściciel wymówił dom. Pies rasy sznauceropodobnej, który wróciłby
do swojego pana gdyby nie fakt, że drogi do domu
nie zna. Bo go ten dawny przyjaciel wsadził
do auta, wywiózł daleko od znajomej budy
i wypuścił na poniewierkę. Co tam złamane psie serce, byle kłopotu się pozbyć.
Przypuszczam, że tak było, ale po cichutku mam nadzieję, że ten pies komuś zginął, ktoś za nim tęskni i na powrót go przygarnie jak tylko usłyszy, że pupil żyje, ma się dobrze i chce wrócić.
Drugi powód kwietniowej wyjątkowości to Święta Wielkanoce, które tego roku wypadają w jednym czasie dla katolików
i prawosławnych. One też niosą radość i odrodzenie. Wiele będzie o tym mowy w czasie rekolekcji wielkopostnych, w czasie
obrzędów Wielkiego Tygodnia a przede wszystkim na mszy
rezurekcyjnej. Tylko czy my tego słuchamy z należytą uwagą.
I czy odnajdujemy w tej powodzi świątecznych słów nadzieję?
Nie zawsze się niestety da uwagę trzymać w dyscyplinie, co
wcale nie zależy od złej woli słuchaczy. Przynajmniej często od
niej nie zależy. I błąka się myśl ludzka po manowcach w czas
misteriów kościelnych, zamiast ku chwale i pożytkowi słowa
kazań chłonąć, analizować i nadzieję z pociechą z nich czerpać.
Czemu tak się dzieję? Wiem, ale nie powiem. Mam jednak nadzieję, że idzie ku lepszemu i kiedyś tam dojdzie.
Wspaniałym kazaniem wielkanocnym jest to wygłoszone
przez katolickiego księdza w filmie „Czekolada”. Zamiast mówić o boskości Jesusa, w którą nikt z obecnych w kościele przecież nie wątpił, skoro z własnej woli na rezurekcję się wybrał,
mówił o jego człowieczeństwie takimi słowami ” Miarą dobroci
człowieka nie jest to czego nie robimy, czego sobie odmawiamy,
przed czym się bronimy i kogo wyłączamy spośród nas. Miarą
dobroci człowieka jest to co osiągamy, tworzymy i do kogo wyciągamy pomocną dłoń.” Mądre, inspirujące, proste słowa, które dają człowiekowi nadzieję. Choć krótkie.
Inne warte uwagi kazanie poznałam z opowieści przyjaciół. Miało ono miejsce na mszy komunijnej dla drugoklasistów. Ksiądz przygotowujący dzieci do tego ważnego wydarzenia stanął w czas kazania przed swoimi uczniami, po czym
usiadł, przykrył się prześcieradłem i zadał pytanie: Dzieci, widzicie mnie?
Nie – padła odpowiedź.
A wiecie gdzie jestem? – zapytał znowu.
Tak – odpowiedziały dzieci.
Tak samo jest z Jezusem, którego dziś pierwszy raz przyjmiecie do swojego serca. Nie widzicie go, ale wiecie, że jest w białym opłatku. – wyjaśnił ksiądz i na tym kazanie zakończył.
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Mądre, inspirujące, proste słowa, które dają człowiekowi
nadzieję. Choć krótkie.
Ale święta to nie tylko sacrum, jest jeszcze nasze domowe profanum, które celebrujemy z pietyzmem i samozaparciem w rujnowaniu rodzinnych budżetów i własnego zdrowia.
Mam nadzieję zapanować nad całym zamieszaniem i zachować właściwe proporcje świętowania duszy i ciała. Czego sobie i Państwu życzę.
Kolejny powód, dla którego kwiecień jest miesiącem wyjątkowym to Światowy Dzień Czekolady. Czasem leci nam oko na
czekoladowe pyszności, ale sobie dzielnie odmawiamy deseru,
bo wiadomo, że co słodkie to niezdrowe. Otóż nie! Czekolada
jest zdrowa, pyszna i trzeba ją jeść. Bez poczucia winy i lęku,
że coś się w nas zepsuje od paru kawałków przysmaku. Poczytajcie artykuł o dobroczynnym wpływie czekolady i wsuwajcie ją z nadzieją na poprawę zdrowia. I dosyć martwienia się o figurę. Przecież i tak
gazetowo reklamowy ideał jest poza zasięgiem, choć nauka zna przypadki żywych lalek Barbie. Fuj…
Czy jeszcze coś nas może w kwietniu ucieszyć, zaskoczyć a nawet zachwycić. Jasne, że tak! Gdyby na przykład
włodarze miejscy wybrali się po wielkanocnym śniadaniu na ożywczy spacer
i gdyby ich nogi same poniosły w urokliwe
okolice Sanu, mogłoby się zdarzyć, że trafiliby na wysypisko śmieci pod „Marynowskim”. Może by nie chcieli martwić swoich
rodzin paskudą tego widoku i zabraliby te
zniesmaczone rodziny ścieżeczką na „zakręt”? I może znowu smutek by zagościł
w ich świątecznych sercach, bo i tam paskuda śmieciowa dotarła i szeroko się rozlała. I może właśnie wtedy zrodziłaby się
myśl, że te nadsanne ścieżeczki, to cudne miejsce na odpoczynek i trochę wizytówka Dynówka. I może ta myśl dałaby początek kolejnej, równie odkrywczej, że czas o te miejsca prawdziwie zadbać nie bacząc na ludzi śmiecących bez pomiarkowania. No cóż, śmiecą obrzydliwie, to prawda, ale zawsze tak
było i zawsze będzie choć nadzieję mieć trzeba, że może jednak
kiedyś się zmienią. Ale to już raczej nie za naszego życia. Za to
za naszego zdecydowanie przydałby się lifting brzegom Sanu.
I nie ma co jojczeć, że brak kasy, bo tu dużych nakładów nie
trzeba. Ot, wypuścić ekipę sprzątających ze dwa razy w tygodniu na rzetelny połów śmieci, zorganizować paru kosiarzy do
strzyżenia młodej trawy, żeby zamiast trawnika ściernisko ze
zdrewniałego zielska w tyłek potem nie kłuło przez najgrubszy nawet kocyk. Wynająć kosiarkę do krzewów i zmielić całe
draństwo, które zachaszczyło brzegi i broni przystępu do wody.
Jasne, że to jeszcze nie wszystko i że nie da się z dynowskich
łąk nadsannych zrobić plaż na miarę Saint Tropez, ale nikt o to
nie zabiega. Żeby tylko ciut czyściej, przejrzyściej i przyjaźniej
tam było. Wielką nadzieję na taki obrót spraw mieć mi wolno
więc ją mam. I czekam co się będzie działo.
A póki co zamiast narzekać i szukać dziury w całym spróbuję
…podsłuchiwać, jak przyrody bije serce.
i na długo zapamiętać wiosny głosów jak najwięcej.
Zapraszam do lektury kwietniowej „Dynowinki” z nadzieją, że wyda się Państwu ciekawa.
Ewa Czyżowska
Za majowy numer „Dynowinki” odpowiedzialni są Państwo
Anna i Jarosław Molowie, kontakt:
dynowzsz@poczta.onet.pl lub zsz1dynow@poczta.onet.pl

Termin przesyłania materiałów do majowej Dynowinki
mija 10 maja 2014r.
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W niniejszym numerze „Dynowinki” chciałbym przedstawić Państwu odpowiedzi na pytania, jakie ukazały się
w poprzednim numerze miesięcznika
oraz działania, jakie Miasto podejmowało w ostatnim czasie.
Odpowiedź na pytania dotyczące czystości, zadane w poprzednim
numerze „Dynowinki”, należy odpowiedzieć:
Wszyscy mieszkańcy i Właściciele nieruchomości. To my wszyscy
jesteśmy odpowiedzialni za czystość,
zaśmiecanie Miasta. Śmiecie nie biorą
się znikąd. To nasze zachowanie wpływa na wygląd i porządek w mieście i to
my ponosimy koszty jego uprzątnięcia.
Przestrzeń publiczna powinna być
traktowana z równą starannością jak
tereny prywatne, które w zdecydowanej większości przypadków, dzięki staraniom ich właścicieli są czyste
i zadbane.
Miasto sprząta, ponosząc koszty,
płacąc za sprzątanie środkami publicznymi, a więc nas wszystkich. Zadaniem
Gminy jest sprzątanie terenów należących do Miasta: ulic, placów będących
własnością Gminy Miejskiej, punktów
widokowych.
W celu wykonywania zadań Gminy
w tym zakresie powołano Zakład Gospodarki Komunalnej, którego zatrudnieni do prac porządkowych codziennie
sprzątają centrum Miasta, a pozostałe tereny – w miarę potrzeb. Przy pracach porządkowych pracują codziennie.
Oczywiście, że w okresie wiosennym jest konieczność tzw. „pozimowego sprzątania” – wówczas prace porządkowe prowadzi się kolejno – niemożliwe jest jednoczesne posprzątanie wszystkich rejonów miasta w ciągu
kilku dni. Z końcem marca rozpoczęła
się akcja pozimowego sprzątania dróg
i chodników, która jest realizowana
w powiązaniu z zarządami dróg wojewódzkich oraz powiatowych i zakończy się przed świętami wielkanocnymi.
Uprzątnięte zostały tereny rekreacyjne
i do świąt powinny zostać zakończone
prace remontowe przy zdemolowanych
punktach widokowych.
Odnośnie koszy ulicznych informuję, że w centrum zbierane są codziennie,
poza – w miarę potrzeb. Kosze uliczne
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są po to, aby umożliwić wrzucenie drobnych śmieci, przez użytkowników ulic.
Niestety często są napełniane odpadami, które pochodzą z gospodarstw domowych, są wręcz obwieszane reklamówkami ze śmieciami. Takie traktowanie koszy ulicznych utrudnia utrzymanie czystości, podraża bardzo koszty sprzątania – często pojedyncze kosze
są przepełnione takimi właśnie odpadami po jednej nocy. Nie jest możliwe monitorowanie wszystkich koszy codziennie, przez całą dobę.
Od strony obowiązujących przepisów:
Art. 5 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stwierdza jednoznacznie, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie
czystości i porządku poprzez m.in.
zbieranie powstałych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych oraz pozbywanie się ich w sposób zgodny z wymogami ustawy.
Za czystość i porządek na terenie
Gminy Miejskiej Dynów odpowiedzialni są poszczególni właściciele – i tak,
za czystość i porządek na terenach stanowiących własność gminy odpowiada
Burmistrz Miasta lub kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, który zarządza daną nieruchomością.
Za czystość ulic Grunwaldzkiej,
Zamkowej, Rynek, Mickiewicza, Piłsudskiego i Karolówka (droga wojewódzka) odpowiedzialny jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie.
Za czystość chodników położonych
wzdłuż ww. ulic odpowiedzialni są właściciele nieruchomości do których te
chodniki bezpośrednio przylegają.
Za czystość ulic Kazimierza Wielkiego, T.Kościuszki, Handlowej, Ks. J.
Ożoga, Szkolnej, Jana Pawła II, 1 Maja,
Sikorskiego, Działowej, Polnej, Łaziennej, Sanowej, Plażowej, Podwale, Kolejowej – odpowiedzialny jest Zarząd
Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Jeżeli
chodzi o chodniki to sytuacja jest analogiczna, jak przy drodze wojewódzkiej.
Utrzymanie czystości na terenach
przyległych bezpośrednio do rzeki San
należy do właściciela pasa brzegowe-
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go, tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - Inspektorat Wodny w Przemyślu.
Pozostałe, nie wymienione ulice
są drogami miejskimi i utrzymanie
ich czystości należy do zakresu działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie.
Burmistrz Miasta monituje od marca konieczność pozimowego sprzątania
dróg wojewódzkich i powiatowych, ale
obowiązujące przepisy i procedury wymagają przeprowadzania przetargów
na wybór wykonawcy sprzątania – całość zatem przedłużą się. Nie jesteśmy
z tego, jako władze miasta zadowoleni, ale też nie posiadamy wystarczających środków własnych na sprzątanie za wszystkich właścicieli. Niestety na niektórych właścicieli nie możemy liczyć i sprzątamy je na koszt
Miasta – więc płacimy za to wszyscy,
ale też co napisano na początku, nikt
z Rzeszowa, Krakowa, Przemyśla nie
przyjeżdża i nie wyrzuca nam śmieci. Są to nasze działania – Mieszkańców Dynowa. Władze Miasta dokładają
wszelkich starań w zakresie utrzymania czystości, jednak bez zrozumienia
i współpracy ze strony samych mieszkańców zadanie będzie trudne do wykonania.
W związku z powyższym zwracam
się z prośbą do wszystkich mieszkańców
o dbanie o czystości naszego miasta
i poszanowanie udostępnianej infrastruktury, w szczególności punktów widokowych i zagospodarowanych plaż,
które notorycznie są niszczone.
Spotkania z mieszkańcami Miasta Dynów
W miesiącu marcu odbyły się spotkania z mieszkańcami miasta, na których dokonano podsumowania 2013
roku, przedstawiono plany na 2014 rok
oraz poruszane były sprawy miasta.
Najczęściej poruszanymi przez
Mieszkańców tematami były: budowa wodociągów i kanalizacji, sprawy
związane z czystością miasta (w głównej mierze drogi wojewódzkiej), sprawy
związane ze świadomym zaśmiecaniem
miasta, poprzez wywożenie worków ze
śmieciami w różne rejony miasta, bieżące remonty dróg, chodników (ustawienie znaków drogowych i luster, namalowanie pasów – przejść dla pieszych,
remonty studzienek, itp.) i oświetlenia,
przekopanie rowów i wykonanie przepustów, uporządkowanie działek, itp.
Ponadto poruszane były sprawy związane z niszczeniem punktów widokowych i zagospodarowanych plaż, chcę
podkreślić, iż powstała infrastruktura
wybudowana została z myślą o mieszkańcach miasta i turystach odwiedzających nasze tereny, dlatego warto o nią
zadbać i poszanować, tak aby służyła
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wszystkim jak najdłużej.
Informuję, że zgodnie z wyjaśnieniami i zapewnieniami, jakie przedstawione zostały na poszczególnych zebraniach, miasto w miarę możliwości finansowych będzie prowadziło działania
w celu załatwienia poruszanych spraw.
Dodatkowo na wspomnianych zebraniach przedstawione zostały sprawy związane z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych
z terenu miasta zgodnie z obowiązująca od 1 lipca 2013 r. ustawą oraz mieszkańcy zapoznani zostali z informacjami dotyczącymi zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego i samorządowych.
Podpisanie umowy partnerskiej
w ramach Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia
W dniu 12 września 2013 r. Powiat
Przeworski, jako Lider projektu złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Przewor-

sko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, którego partnerem jest m.in. Miasto Dynów.
W dniu 13 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Przeworsku miało miejsce spotkanie, które dotyczyło podpisania umowy partnerskiej oraz powołania Rady
Partnerów jako organu wspierającego
Powiat Przeworski (Lidera) w ramach
projektu. Przeworsko – Dynowski Obszar Wsparcia obejmuje następujące
jednostki samorządowe: Gminę Hyżne,
Miasto Dynów, Gminę Dynów, Miasto
Przeworsk, Gminę Gać, Miasto i Gminę Sieniawa, Gminę Przeworsk, Gminę
Tryńcza, Gminę Jawornik Polski, Gminę Adamówka, Gminę Zarzecze, Miasto i Gminę Kańczuga.
Dzięki realizacji projektu zostanie
opracowana analiza potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego przeworsko-dynowskiego obszaru
wsparcia, zintegrowana strategia rozwoju gospodarczego obszaru, program

rozwoju obszaru oraz studium komunikacyjne. Opracowana zostanie również
dokumentacja techniczna określonych
w dokumentach strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych (m.in. remont infrastruktury kolejki wąskotorowej), dotyczących rozwoju gospodarczego przeworsko-dynowskiego obszaru wsparcia wskazanych jako projekty
priorytetowe dla całego obszaru wsparcia. Realizacja projektu obejmuje lata
2014 -2015.
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1.300.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 1.200.000,00
zł, co stanowi 90% kosztów całkowitych
projektu. Całkowity wkład j.s.t. to kwota 130.000,00 zł stanowiąca 10% kosztów całkowitych projektu.
W następnym numerze miesięcznika przedstawię Państwu kolejne działania podejmowane przez Miasto.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Niech świąteczne dni upłyną w ciepłej atmosferze spotkań rodzinnych w duchu staropolskiej tradycji.
Oby miły nastrój tych pięknych wiosennych Świąt dał wszystkim Państwu wiele radości i szczęścia,
a świąteczne życzenia przyniosły wszelką pomyślność
oraz spełnienie planów, zamierzeń i marzeń.
Przewodniczący Rady Miasta
Roman Mryczko

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

Redaktorskie doniesienia z krótkim komentarzem

Witam Cię serdecznie Drogi Czytelniku i w klimacie świątecznym pragnę
donieść o kilku wydarzeniach kulturalnych, które warte są uwagi!
Koncert, jakiego jeszcze nie
było!
Odbył się 27 marca w auli LO w Dynowie. Grali i śpiewali uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie. Sala
była pełna, uczta duchowa na najwyższym poziomie, pyszny poczęstunek,
a po nim równie pyszne popisy wspaniałe muzyczne nauczycieli-artystów. Jak
to dobrze, że utalentowane muzycznie
dzieci dynowskie są właśnie w Ich rękach! Koncert z lekkością i wielką klasą prowadził Dyrektor Szkoły Muzycznej Jerzy Kołodziej. Kto nie był – niech
żałuje

Aneta Pepaś w akcji, czyli doniesienie z pierwszokwietniowym
żarcikiem…
Kiedy została Dyrektorką MOK-u,
napisałem, że Dynów wygrał kulturalny los na loterii. Niech mnie Jagiełło za
ucho wytarga, jeśli się pomyliłem! A to
warsztaty witrażowe, a to „Projekt Tango”, a to konkurs „Ludzie z pasją”, a to
warsztaty dziennikarskie prowadzone przez Adama Miklasza, a wszystko
to W PIĘKNYM, NOWOCZESNYM,
PRZESTRONNYM, NIEDAWNO ODDANYM DO UŻYTKU DYNOWSKIM
DOMU KULTURY!
Kolejna wystawa Pani Ani!
Anna Warchał całe swoje życie związała z Podkarpaciem. We wczesnym
dzieciństwie mieszkała koło Brzozowa,
potem w okolicach Leska, gdzie w latach 1954-1961 uczęszczała do szkoły podstawowej. Po ukończeniu liceum

w Sanoku studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Od roku
1970 pracowała jako nauczycielka plastyki w LO w Dynowie. Obecnie przebywa na emeryturze. Od wieli lat zmaga
się z postępującą i nieuleczalną chorobą, która odbiera jej sprawność i władzę
nad ciałem (dotyczy to również sprawności rąk). Szczególna wrażliwość i sposób postrzegania otoczenia oraz umiejętność przeniesienia tego na rysunek
czy obraz sprawiły, że jej pasja i zamiłowanie stały się też obroną i orężem
w walce z chorobą. Nadal maluje i rysuje, a Jej prace są prezentowane w wielu podkarpackich galeriach. 11 kwietnia o godz. 17:30 w swoim ukochanym
Lesku, w Bieszczadzkim Domu Kultury, otworzyła wystawę swoich rysunków. Informujemy, że będzie ona czynna do 10 maja i zapraszamy Czytelników „Dynowinki” do jej odwiedzenia!
MJ
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Gdy Wielkanocy czas się już zbliżał
Po dniach czterdziestu postu srogiego
W piątki jedliśmy chleb na osłodę
By tym przepraszać Boga naszego
A gdy opadła z Jezusa szata
I śmiercią swoją nasze grzechy zmazał
To się rozdzwoniły wszystkie dzwony świata
I Alleluja grzesznikom głosiły
Chrystus zmartwychwstał – tak się witało
Gdy się do domu ze mszy wracało
Na środku izby stół jadłem witał
A ojciec z książki modlitwę przeczytał
W wazonie stały bazie wiosenne
A na talerzu owies zielony
W jego bujności baranek biały
A przy nim Pasterz
– Król Wielkiej Chwały
Babka drożdżowa miejsce zajęła
A na niej lukier przez nas skubany
Jajka się z chrzanem też pogodziły
A barszcz zapachniał świeżym majeranem
W pętach kiełbasa stół ozdobiła
Wędzona ojca dłońmi starszymi
Zapach jałowca dawał aromat
Z czosnkiem złączony był jakby brat

A po śniadaniu wszyscy już syci
O dniach czterdziestu postu zapomnieli
Ojciec z szacunkiem poszedł pole święcić
Wiosna i jadłem cieszyły się dzieci.
				
D. Czaja

Co słychać w OSP...?
Zebrania sprawozdawcze w OSP
W okresie od 1 do 16 marca we wszystkich 11 jednostkach OSP odbyły się zebrania sprawozdawcze. Komisja Rewizyjna po sprawdzeniu dokumentów kasowych, stanu wyposażenia i stanu paliwa w samochodach i sprzęcie pożarniczym składa wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu,
którego udzielono we wszystkich jednostkach. W zebraniach
uczestniczyli, prócz członków ochotniczych straży pożarnych,
przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie,
radni, księża, dyrektorzy szkół, sołtysi i członkowie rad sołeckich oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
W trakcie zebrań wyróżniono najaktywniejszych druhów, dziękowano sponsorom i sympatykom straży. Wyrażano podziękowania dla wójta i władz samorządowych za
wspieranie strażaków ochotników w kwestiach finansowania bieżącej działalności oraz zakupu nowego sprzętu, remontów i wyposażenia remiz. Analiza protokołów z wszystkich zebrań będzie stanowić podstawę do działalności dla
Zarządu Oddziału Gminnego w 2014 roku – m.in.: dostosowania szkoleń i zakupów wyposażenia do potrzeb wszystkich jednostek.
We wszystkich zebraniach uczestniczyli wójt Antoni

Gromala, przewodniczący rady Roman Wojtarowicz oraz Komendant
Gminny dh Andrzej Bobola. Wójt
Antoni Gromala dziękuje za profesjonalne przygotowanie zebrań sprawozdawczych.
M. Bobola

Eliminacje Gminne
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
w Nozdrzcu
21 marca 2014 roku odbyły się eliminacje Gminne OTWP
w Nozdrzcu, w którym udział wzięło 20 uczestników, w tym:
w grupie I
10 uczestników
w grupie II
10 uczestników
Po dokonaniu oceny prac pisemnych do finału zakwalifikowano niżej wymienionych uczestników eliminacji gminnych.
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Miłosz Wawczak
ZS Wara
17 pkt.
2. Marek Stanisławczyk SP Nr 2 Wesoła
16 pkt.
3. Jakub Gratkowski
SP Nr 2 Wesoła
16 pkt.
4. Patrycja Winiarska
SP Nr 2 Wesoła
16 pkt.
1.
2.
3.

II grupa wiekowa (gimnazja)
Marcin Mucha
ZS Wesoła
Kamil Starzak
ZS Wesoła
Tomasz Kociuba
ZS Wara

16 pkt.
17 pkt.
17 pkt.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych
miejsc przedstawia się następująco:
I grupa wiekowa (szkoła podstawowe)
1. Miłosz Wawczak
ZS Wara
6 pkt.
2. Marek Stanisławczyk SP Nr 2 Wesoła
5 pkt.
3. Jakub Gratkowski
SP Nr 2 Wesoła
4 pkt.
4. Patrycja Winiarska
SP Nr 2 Wesoła
2 pkt.
1.
2.
3.

II grupa wiekowa (gimnazja)
Marcin Mucha
ZS Wesoła
Kamil Starzak
ZS Wesoła
Tomasz Kociuba
ZS Wara

6 pkt.
3 pkt.
2 pkt.

Nad całością przebiegu eliminacji czuwało jury w składzie: Krzysztof Folta – Przewodniczący; Jacek Kędra
– Sekretarz oraz Andrzej Bobola – członek.
Dla uczestników turnieju nagrody rzeczowe ufundował
Wójt Gminy Nozdrzec Antonii Gromala.
http://ospgminynozdrzec.blogspot.com/

Święta coraz bliżej...
Ażurowe pisanki w bibliotekach
gminy Nozdrzec
Tradycyjnie już w okresie świątecznym placówki biblioteczne na terenie naszej gminy organizowały warsztaty rękodzielnicze, które spotkały się z dużym zainteresowaniem.
Spotkania prowadziła Pani Małgorzata Habrat (Bibliotekarka z Siedlisk).
Uczestniczące w warsztatach Panie podjęły się wykonania świątecznych pisanek nowymi technikami: decoupage oraz reliefową.
Dodatkowo w trakcie warsztatów Panie wykonały jesz-
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molotu prezydenckiego pod Smoleńskiem z 10 kwietnia
2010 roku.
Wzięli w nich udział. m.in. przedstawiciele Parlamentu
w osobach p. senator Alicji Zając i p. posła Stanisława
Piotrowicza, oraz samorządowcy: członek Zarządu Województwa Podkarpackiego p. Tadeusz Pióro, Starosta
Brzozowski p. Zygmunt Błaż oraz Wójt Gminy Nozdrzec
p. Antoni Gromala.

cze jajka ażurowe - co wymaga niezwykłej precyzji i nakładu pracy.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele p.w.
Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach. Następnie zaproszeni goście oraz mieszkańcy Izdebek przemaszerowali pod
obelisk, gdzie dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy.

Każda z uczestniczek wyszła z warsztatów (a obecne odbywały się w Warze) z własnoręcznie wykonaną pisanką które na pewno zagoszczą na świątecznych stołach.
M. Bobola

Rudawiec
Przedświąteczne warsztaty
W Rudawieckiej świetlicy po raz kolejny miały miejsce warsztaty, dotyczące wykonywania ozdób wielkanocnych. Główną atrakcja były
jaja ozdabiane metodą quillingu oraz ozdoby na okna
z filcu. Zrobienie takich ozdób
jest bardzo czasochłonne, ale
efekty pracy są zdumiewające, stąd duże zainteresowanie warsztatami. Serdecznie
dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w warsztatach.
E. Serwatka
fot. M. Bobola

Z życia Gminy Nozdrzec...
Pamięci ofiar smoleńskich...
6 kwietnia w Izdebkach miała miejsce uroczystość odsłonięcia obelisku poświęconego pamięci ofiar wypadku sa-

Autorem i pomysłodawcą oraz inicjatorem i fundatorem
przedsięwzięcia jest p. Piotr Szuba, były mieszkaniec Izdebek. Wykonawcą płyty na pomniku jest natomiast pochodzący z Jasionowa p. Grzegorz Filak
Na tablicy znajduje się napis: „Pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem z dnia 10 kwietnia 2010 r.
Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu, Jego małżonce
Marii Kaczyńskiej oraz 94 osobom tworzącym elitę Narodu Polskiego”.
		
M. Zięzio
Fot. J. Wolak brzozowiana.pl
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Komendant PP informuje
W minionym roku wszczęto 70 dochodzeń, z czego 48
skierowano do Prokuratury Rejonowej w Brzozowie z wnioskiem o oskarżenie.
W 16 przypadkach dochodzenia zostały umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. W 4 przypadkach postępowania
zostały umorzone, z uwagi na brak ustawowych znamion popełnienia czynu zabronionego. Do najczęściej popełnianych
przestępstw należy kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości. Kolejna kategoria to przestępstwa skierowane przeciwko rodzinie tj. fizyczne, psychiczne oraz moralne znęcanie się nad członkami rodziny przez osoby wspólnie z nimi
zamieszkujące, bójki i pobicia, jak również uchylanie się od
obowiązku alimentacyjnego. Najwięcej przestępstw zaistniało w Izdebkach, Nozdrzcu, Wesołej i Hłudnie.
W 2013 r. policjanci Posterunku Policji w Nozdrzcu ujawnili na terenie gminy 187 wykroczeń, za które nałożyli 33

PROGRAM
REGIONALNY
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mandaty karne kredytowane na łączną kwotę 5200 zł. W 124
przypadkach zastosowali środek represji w postaci pouczenia. W ubiegłym roku przeprowadzone zostało 34 postępowania w sprawie o wykroczenie, z czego 28 postępowań zostało skierowanych do Sądu Rejonowego w Brzozowie w postaci wniosku o ukaranie. Policjanci podejmowali ogółem 331
interwencji, z czego 50 były to interwencje domowe, gdzie
sporządzili 15 tzw. Niebieskich Kart. Ponadto przez policjantów PP Nozdrzec zostały sporządzone 2 wnioski do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem objęcia leczeniem osób nadużywających alkoholu.
W porównaniu do roku 2012 stwierdza się, że na terenie
Gminy Nozdrzec wszczęto o 10 postępowań przygotowawczych mniej. Mniej postępowań zostało umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa. Odnotowano nieznaczny spadek liczby popełnionych wykroczeń w porównaniu z rokiem ubiegłym.
R. Rachwalski

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Ruszył kolejny etap termomodernizacji
W 2013 r. do Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek na „Termomodernizację budynków użyteczności
publicznej w Gminie Nozdrzec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007 – 2013, oś II. Infrastruktura techniczna, działanie 2.2. Infrastruktura energetyczna.
Oceniono go pozytywnie i przyznano środki na realizację projektu. W roku bieżącym rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie termomodernizacji i rozpoczęto prace.
Termomodernizacja zostanie wykonana na budynkach:
Zespołu Szkół w Wesołej (ocieplenie ścian styropianem, wymiana stolarki okiennej, wymiana 3 szt. drzwi), OSP w Wesołej – Ujazdy (ocieplenie ścian i stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), budynku OSP w Wesołej – Ryta

Górka (ocieplenie ścian i stropu, remont posadzki stropu,
bramy garażowej), OSP w Nozdrzcu (ocieplenie ścian i stropu, wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej) i Wiejskiego
Domu Kultury w Izdebkach (ocieplenie ścian styropianem,
remont i ocieplenie posadzki stropu, wymiana okien i drzwi
wejściowych oraz garażowych).
Wartość projektu to 723 742,84 zł, dofinansowanie to 561
278,32 zł, co stanowi 85% ogólnej kwoty. Pozostałe 15% tj.
162 464,52 zł zostanie wydatkowane z budżetu Gminy Nozdrzec. Modernizacja pozwoli na znaczące zmniejszenie kosztów utrzymania (głównie ogrzewania) obiektów oraz podniesienie standardu użytkowania.
M. Potoczna

Projekt: „Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd”
W sierpniu 2014r. Bieszczadzkie Forum Europejskie zakończy realizację projektu „Kompetentny urzędnik to przyjazdy urząd” – Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2.
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji
samorządowej.
Gmina Nozdrzec jest zarówno Partnerem jak i uczestnikiem projektu.
Dzięki temu pracownicy Urzędu Gminy w Nozdrzcu mieli
możliwość skorzystania z szeregu szkoleń podnoszących ich
kwalifikacje z zakresu m.in. finansów, zarządzania oświatą,

zmian w prawie budowlanym, z zakresu gospodarki komunalnej. Oprócz podnoszenia swojej wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach urzędnicy rozpoczęli studia podyplomowe. Dzięki uczestnictwu w projekcie w Urzędzie Gminy
Nozdrzec utworzono oraz w pełni wyposażono Biuro Obsługi Klienta. Wdrożono również nowe procedury w zakresie
wdrażania kodeksów etycznych, wdrażania systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych. Wszystkie działania podjęte w ramach realizacji
projektu pozytywnie wpływają na wizerunek Urzędu Gminy Nozdrzec.
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Uwaga Konkurs!!
Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia
udziału w konkursie wiedzy o Gminie Nozdrzec. Wystarczy tylko prawidłowo udzielić odpowiedzi na pytanie:
„Jakimi metodami wykonywano pisanki podczas warsztatów rękodzielniczych w Gminie Nozdrzec?”

Na odpowiedzi czekam do 15 maja 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

Wszystkim Czytelnikom Dynowinki
z okazji zbliżających się Świąt w imieniu własnym
i wszystkich Redaktorów piszących w dziale Gmina Nozdrzec
składam wiosenne życzenia,
aby w czas Świąt Wielkanocnych w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój i wielka nadzieja
odradzającego się życia.
M. Zięzio

M. Bobola

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w otoczeniu rodziny i przyjaciół,
pomyślności  w pracy zawodowej i spełnienia wszystkich marzeń
		
		

Mieszkańcom Gminy Nozdrzec oraz Gmin
Pogórza Dynowskiego życzą
Roman Wojtarowicz
Przewodniczący Rady
Gminy w Nozdrzcu

Zdrowych, spokojnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
w imieniu
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie
życzy
ZARZĄD

Antoni Gromala
Wójt Gminy Nozdrzec

Matką głupich cię nazwali, nadziejo
Ludzie podli, ludzie mali, nadziejo
Choć się z ciebie natrząsają, głośno śmieją
Ty nas jedna nie opuszczaj, nadziejo!
Prowadź nas, nadziejo
W ciemny czas, nadziejo
W mrocznej mgle wyczaruj
Iskrę wiary…

Święta Wielkiej Nocy są pełne radosnej nadziei,
o której tak pięknie śpiewa Edyta Geppert…
Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy  
pogodnego nastroju, odpoczynku, miłych spotkań
z rodziną i przyjaciółmi przy świątecznych,
pełnych smakołyków stołach,
a także relaksu z kwietniową „Dynowinką”!
                   REDAKCJA

10

DYNOWINKA

Nr 4/223

Dynów - czy tu można żyć ciekawie?
Pisanki Pani Bogusi
„Czy w Dynowie można żyć ciekawie? A czy na Kazimierówce można?” W kwietniowym numerze „Dynowinki” swój
punkt widzenia na tę sprawę przedstawi nam Pani Bogumiła Jagusztyn. Wybraliśmy Panią Bogusię nie przez przypadek, ale dlatego, że ma pasję ściśle związaną ze Świętami
Wielkanocnymi. A jaka to pasja? Proszę spojrzeć! PISANKI!
Na spotkanie z artystką wybrałam się w słoneczny, wiośniany dzień co okazało się strzałem w dziesiątkę, bo Pani
Bogusia mieszka z rodziną „za górami, za lasami”. Za przepięknymi oczywiście, co z wielką satysfakcją stwierdziłam
jadąc na Kazimierówkę pierwszy raz od paru lat. Aż wstyd,
żeby tak własnej okolicy nie zwiedzać.
Dynowinka: Pani Bogusiu, dużą część życia spędziła
Pani w Dynowie. Teraz mieszkacie Państwo w przepięknej
okolicy, niby tuż za miastem, ale wszędzie daleko. Skąd pomysł na przeprowadzkę do Łubna – Kazimierówki.
Bogumiła Jagusztyn: Zdecydowaliśmy się na kupienie domu w Łubnie w czasach kiedy dzieci były jeszcze małe
i potrzebowały do życia przestrzeni. Mieszkanie w bloku im
tego nie zapewniało. Oboje z mężem pracowaliśmy w Dynowie a więc dojazdy do pracy stanowiły pewien problem,
ale tylko zimą, bo w ciepłych porach roku nawet spacerem
można dojść. Kiedyś była tu bardzo zła droga i ciężko było
dojechać samochodem, ale teraz droga jest wyremontowana i miasto może nam pozazdrościć takiego asfaltu ja k na
Kazimierówce. Póki co nie mamy u siebie żadnych dziur.
D: A co z dostępem do przeróżnych instytucji, które
w Dynowie były pod ręką, jak choćby szkoła, przedszkole?
B.J.: Tutaj też wszystko jest pod ręką. Mamy szkołę, bardzo ładną kaplicę, świetlicę, sklepy no i przede wszystkim
mamy komunikację autobusową, która pozwala na szybki kontakt z Dynowem i całą resztą świata. Dzieci niczego
przez przeprowadzkę nie straciły a wiele zyskały.
D: Ma Pani czwórkę dorodnych dzieci, ma Pani też dwoje
ślicznych wnuków, ale to wszystko na fotografii. Mówi Pani,
że tutaj żyje się bardzo dobrze dlaczego więc wyjechały?
B.J.: Czasem śmiejemy się, że gdyby we wsi wybuchł pożar to wszystko spłonie, bo nie będzie miał kto gasić. Zostali tylko starzy ludzie i dzieci. Trochę to smutne, że młodzi
stąd wyjeżdżają, ale nie ma innego wyjścia. Przecież w Łubnie nie ma żadnej pracy, w Dynowie tez niewiele lepiej. Co
miałyby tu robić? Pewnie jakoś by żyły, ale teraz młodzi nie
chcą żyć „jakoś”. Chcą znaleźć miejsce gdzie znajdą dobrą
prace, satysfakcję zawodową, możliwości rozwoju i ciekawszy świat dla swoich dzieci. Po prostu chcą być szczęśliwi.
D: A tutaj by nie byli?
B.J.: Moje dzieci bardzo tęsknią za domem rodzinnym,
za piękną okolicą. Każdego roku chętnie tu przyjeżdżają, ale
tylko na wakacje albo na święta. Są bardzo zaradne i pewnie
też by sobie tu jakoś radziły, ale tam gdzie są czują się spełnione i bezpieczne. Tutaj niepokój o kolejny dzień zniszczyłby w nich radość życia. Mam na myśli niepokój ekonomiczny. Nie namawiam ich do powrotu choć też za nimi bardzo
tęsknię. Często wyjeżdżam do córki mieszkającej w Holandii, żeby trochę pozajmować się wnuczką. Bywam też w Monachium gdzie mieszka druga córka i dwóch synów. Te wyjazdy młodych ludzi mają też i dobrą stronę. Sama nigdy
bym się nie wybrała w taki daleki świat a dzięki dzieciom
zwiedziłam wiele miejsc w Holandii i sporo w Niemczech.
D: Czy podoba się tam Pani na tyle, że gotowa byłaby
Pani wyjechać z Kazimierówki?
B.J.: O, nie! Wyjeżdżać nie zamierzam, przynajmniej

Chwila wytchnienia w przydomowym ogrodzie

Pani Bogusia przy pracy
nie na stałe. Tutaj jestem u siebie i czuję się bardzo dobrze.
Lubię spokój tego miejsca, piękną okolicę i mam tu swoich
przyjaciół, którzy wiele dla mnie znaczą. Zdecydowanie zostaję i nie narzekam.
D: To teraz porozmawiajmy o Pani zacięciu artystycznym. Skąd taka pasja do robienia wielkanocnych pisanek?
B.J.: Pisanki robiła dawniej moja mama. Podziwiałam
jej pracę jako dziecko i uczyłam się jak zwykłe jajko zamienić w ozdobne. Próbowałam swoich sił, ale mamine zawsze
były ładniejsze. Niejeden raz dostałam po łapach za podbieranie gotowych pisanek, którymi chwaliłam się przed koleżankami. Wiadomo jajka są kruche a ja nie zawsze byłam
uważna. Przez długi czas robiłam pisanki tylko dla siebie
i najbliższych, bo to zajęcie niezwykle pracochłonne a przy
czwórce dzieci czasu na uprawianie hobby nie zawsze starczało. Teraz mam go pod dostatkiem więc robię pisanki dla
wszystkich chętnych.
D: Proszę opowiedzieć jak wygląda przemiana jaja w pisankę.
B.J.: Do skrobania używam kurzych jajek, bo gęsie
i kacze mają zbyt śliską i twardą skorupkę. Najpierw jajka trzeba ufarbować specjalnym barwnikiem na kilka kolorów. Można też farbować je w wywarze z cebulowych łubin.
Uzyskuje się wtedy bardzo ładny kasztanowy odcień brązu.
Tak przygotowane jaka leżą sobie w pojemniku a ja po kolei skrobię na nich wzory. Żeby zrobić ładną pisankę trzeba jej poświęcić od pół do całej godziny. Wszystko zależy od
stopnia skomplikowania wzoru. Dawniej używałam do ryso-
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wadzić dom czyli gotowanie, porządki, grządki i wiele innych zajęć,
które wykonuje każda gospodyni. Robię pisanki jakoś tak pomiędzy
wszystkimi pracami. Najlepiej skrobie mi się przed telewizorem, bo
wystarczy, że słucham i od czasu do czasu rzucę okiem w ciekawszym
momencie. Poza tym skrobanie pisanek jest dla mnie uspokajaczem
nerwów. Biorę jajko, zaczynam skrobać i już nie myślę o wszystkich
biedach codziennych, bo skupiam się rysowaniu wzoru. Odpoczywam
i bardzo to lubię.
D: Coraz więcej ludzi dowiaduje się o Pani zdolnościach i prosi
o świąteczną pisankę. To chyba bardzo miłe?
B.J.: Tak, cieszę się, że ludzie doceniają moją pracę. Lubię to hobby i przyznaję, że sama podziwiam niektóre swoje pisanki. Oczywiście
czasem zrobię jakąś paskudę, ale chyba każdemu zdarza się większa lub mniejsza
wpadka. Moje pisankowe są
niegroźne, bo zawsze można
takie nieudane jajo przeznaczyć do zjedzenia. Znam kilZ tego powstanie świąteczny stroik
ka osób, które robią pisanki taką techniką jak moja
wania zwyczajnej brzytwy, ale od kilku lat
i uważam, że robią to znakoposługuję się specjalnym ostrzem, którym
micie. Czasem je podpatruję,
łatwiej wycinać wzory. Oczywiście
bo zawsze warto czegoś jeszzdarzają mi się katastrofy w postacze się nauczyć. Chciałabym
ci pękniętych skorupek, ale zawsze
kiedyś spróbować malowania
znajdzie się amator, który uszkodzojajek woskiem. To bardzo ciene jajo zje na kolację. Po wyskrobakawa technika a efekty wyniu wzoru pisankę należy natrzeć
chodzą piękne. Myślę, że za
skórką ze słoniny albo popsikać lajakiś czas to zrobię.
kierem. Kolor staje się wtedy barD: Czy Pani dzieci odziedziczydziej wyrazisty. I to już wszystko.
ły artystyczne zacięcie po mamie
D: Opowiada to Pani jak zwyczaji babci i kultywują w wielkim świeną rzecz a tak przecież nie jest, bo
cie polskie tradycje?
niewielu ludzi potrafi wyczarować
B.J.: Wszystkie w szkole ładna kruchej skorupce takie cudeńka.
nie rysowały i dobrze radziły sobie
Skąd czerpie Pani pomysły?
z zajęciami plastycznymi, ale do piB.J.: Skrobię pisanki od tak dawsanek jakoś się nie przymierzyły.
na, że niektóre wzory mam już w paMoże nie chciały robić mi konkumięci i uważam za własny patent.
rencji. Myślę, że któreś z wnucząt
Często wymyślam coś ot tak na pozechce usiąść z babcią i nauczyć się
czekaniu a czasem szukam wzorów na pocztówkach świąpisania jajek. Jeszcze są za małe,
tecznych albo w czasopismach. Wielkanocne atrybuty są
ale za kilka lat kto wie!
nieśmiertelne i bardzo wdzięczne w odwzorowywaniu. BaD: Dziękujemy za rozmowę i żyzie, kurczaki, baranki, śnieżyczki i wszystko co wiosenne.
czymy przedświątecznie przepiękD: Skoro zrobienie jednej pisanki od początku do końca
nych, pisankowych dziełek sztuki.
zajmuje około jednej godziny, to znaczy, że w okresie przedNo i oczywiście radosnych, zdrowych i rodzinnych Świąt
świątecznym jest Pani całkowicie wyłączona z życia domoWielkanocnych.
wego. Przecież tych pisanek robi Pani dziennie kilkanaście.
Z Panią Bogumiłą Jagusztyn rozmawiała Ewa CzyB.J.: Nic podobnego! Przecież muszę normalnie prożowska
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Wiwat gorzka czekolada!

12 kwietnia - Światowy Dzień Czekolady
Tabliczka czekolady to w zależności od rodzaju od 500
do 600 kcal, ok. 30 g tłuszczu, nawet do 60 g węglowodanów
i niebo w gębie. A później pełne biodra, zaokrąglony brzuszek i myśl: „Muszę schudnąć?”. Ale czy tylko? Czy ten smakołyk to wyłącznie „zło wcielone”? Czy może mieć korzystny wpływ na nasze zdrowie? Z okazji przypadającego 12 kwietnia
Światowego Dnia Czekolady, przedstawiamy
kilka zaskakujących faktów
o tym przysmaku.
Ludzkość
zna czekoladę od ok. 3 tysięcy lat. Kult
czekolady w III wieku n.e. rozwinęli Majowie,
którzy obrobione odpowiednio owoce kakaowca
mieszali z wodą, mąką kukurydzianą, miodem i chilli, otrzymując gorzki, mocno przyprawiony napój przeznaczony głównie dla królów i uczestników religijnych obrzędów. Pierwszym Europejczykiem, który spróbował kakao, był Krzysztof
Kolumb, który wprowadził ten specjał na hiszpański dwór.
Odtąd pitna czekolada królowała na stołach arystokratów,
a w XVII wieku na dworze francuskim pojawiła się po raz
pierwszy w postaci pralin. W połowie XIX wieku czekolada
trafiła także pod strzechy za sprawą Konrada van Houtena, któremu udało się uzyskać sypkie kakao. Od tej chwili zaczęto eksperymentować z czekoladą i dodając do niej
różne składniki otrzymywano czekoladę mleczną, deserową, z rodzynkami, orzechami i migdałami.
Jak powszechnie wiadomo, najzdrowszą odmianą czekolady jest ta czarna, zwierająca co najmniej 70% miazgi kakaowej. Mleczna, deserowa, z bakaliami, nadziewane zawierają nie więcej niż 30-70 % miazgi. Reszta to mleko lub
proszek mleczny, tłuszcze roślinne i inne dodatki. Gorzka
czekolada jest skarbnicą ważnych składników odżywczych.
W 100 gramach tego przysmaku jest aż 228 mg magnezu,
715 mg potasu i 11 g błonnika. Ciemna czekolada zawiera
również fosfor i cynk oraz witaminy: A, D, E i z grupy B.
Nic więc dziwnego, że naukowcy co chwilę donoszą o zbawiennym wpływie czekolady na nasze zdrowie.
Poprawia nastrój i urodę
Zdaniem naukowców po zjedzeniu czekolady rośnie
w mózgu poziom neuroprzekaźników takich jak serotonina i endorfina, przeciwdziałających depresji, zmniejszających podatność na schorzenia układu nerwowego oraz poprawiających nastrój i potęgujących odczuwanie przyjemności. Czekolada zawiera też duże ilości magnezu – pierwiastka przeciwdziałającego stresom. Jednak przysmak ten
działa nie tylko na nasz umysł, ale także i ciało. Co zaskakujące czekolada, dzięki zawartym w niej polifenolom, pomaga w zwalczaniu płytki nazębnej i próchnicy. Te same
substancje zapobiegają także starzeniu się skóry, nadają jej
elastyczność i zapobiegają tworzeniu zmarszczek. Czekolada to zatem doskonały eliksir młodości. Zdaniem naukowców jesteśmy w stanie wydłużyć czas naszego życia nawet
o 10 lat prowadząc zdrowy tryb życia, uprawiając sport i za-

chowując dietę bogatą w przeciwutleniacze, takie jak polifenole z czekolady.
Chroni przed rakiem
Badania wskazują, że zarówno ziarna kakaowca, jaki
i sama czekolada bogate są w szereg związków zaliczanych
do tzw. antyoksydantów, które można znaleźć w warzywach, herbacie i czerwonym winie. Są to m.in. katechiny,
polifenole, procyjanidyny i epikatechina. Związki te mogą
chronić komórki przed reaktywnymi formami tlenu. Zespół naukowców z Londynu odkrył, że czekolada zabezpiecza skórę przed niekorzystnym oddziaływaniem promieni
UV, a tym samym może zmniejszać prawdopodobieństwo
wystąpienia raka skóry. Hamujący wpływ czekolady wykazano także w stosunku do komórek raka jelita grubego. Polega on głównie na ograniczaniu podziałów komórek nowotworowych m.in. poprzez działanie procyjanidyny na biosyntezę poliamin.
Zmniejsza ryzyko zawału serca i udaru mózgu
Naukowcy z Australii wykazali w zeszłym roku, że codzienne spożywanie ciemnej czekolady może zmniejszyć ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca czy udar mózgu u osób z tzw. zespołem metabolicznym.
Ich zdaniem ochronny efekt czekolady wynika z obecności
w niej flawonoidów neutralizujących wolne rodniki tlenowe, odpowiadające za uszkodzenie tkanki nerwowej w przebiegu udaru. Inne badania dowodzą, że jedzenie czekolady zapobiega zlepianiu się płytek krwi, które może sprzyjać powstawaniu zakrzepów krwi, a tym samym zawałom
serca. Czekolada zawiera ponadto duże ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych, które obniżają poziom LDL,
tzw. złego cholesterolu. Obniża także ciśnienie oraz poprawia przepływ krwi poprzez zapobieganie tworzeniu się płytek miażdżycowych w tętnicach. Według Susanna Larsson
z Karolinska Institute w Szwecji spożycie 63 g czekolady
tygodniowo zmniejszają ryzyko wystąpienia udaru mózgu
u mężczyzn o 17 procent.
Działa przeciwbólowo
Profesor Mason i dr Foo z Uniwersytetu w Chicago wykazali, że czekolada łagodzi ból. Z badań przeprowadzo-
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nych na szczurach wynika, że u tych, które karmiono czekoladą uczucie bólu ulega stępieniu. Badacze zaobserwowali, że zwierzęta te nie reagują na ból wynikający z podgrzania podłoża klatki żarówkami, choć normalnie chronią się
przed poparzeniami podnosząc łapki. Także badania prowadzone na Uniwersytecie Stanu Missouri wykazały, że dieta
wzbogacona w kakao, poprzez pozytywny wpływ na zwoje
nerwu trójdzielnego, może chronić przed migreną. Czeko-

Po lekturze warto wziąć się do roboty
i przygotować pyszny deser z gorzką czekoladą w roli głównej.
A więc Brownie migdałowe na Światowy Dzień Czekolady

lada zmniejsza też dolegliwości syndromu napięcia przedmiesiączkowego i łagodzi bole menstruacyjne.
Jak widać czekolada nie dość, że smaczna korzystnie
działa również na wiele funkcji naszego organizmu. Należy tylko pamiętać, aby wybierać wysokogatunkowe wyroby, zawierające dużą ilość kakao i przestrzegać zasady - co
za dużo to nie zdrowo.
Źródło informacji o czekoladzie - internet.

Składniki: 20 dag masła
20 dag mielonych migdałów
20 dag gorzkiej czekolady
20 dag cukru
3 duże jajka
Czekoladę roztopić z masłem w rondlu, wymieszać z cukrem
i migdałami. Do lekko ostudzonej masy wbić jajka, jedno po drugim, ciągle mieszając. Wlać do tortownicy o średnicy 20 cm wyłożonej papierem do pieczenia.
Piec w temperaturze 160 st. C przez 45 minut (nie dłużej, bo
ciasto wysycha).
Upieczone ciasto odstawić do ostudzenia i dopiero wtedy wyjąć
z formy. Można posypać cukrem pudrem lub podać z bitą śmietaną i ze świeżymi truskawkami.
Prawdziwe niebo w gębie !
Przepis pochodzi z książki „Dziennik toskański” Tessy Capponi-Borawskiej.

T

Hurraoptymizm?

ak sobie myślę o Dynowie w jego bliskiej przyszłości… Z dużym pokładem nadziei puszczam wodze fantazji i widzę nowe, rekreacyjne dla dynowian
miejsce – Rynek wraz z Plantami. Wyobrażam sobie ławeczki, pozajmowane nie tylko wczesnym popołudniem,
zanim PKSy pozbierają napływowych
uczniów szkół średnich. Przepełniona nadzieją, widzę tam wszystkie pokolenia – młodzież, małżeństwa młode
i te starsze, panie i panów z pieskami,
którzy z naturalnej potrzeby wyjścia
z domu (właściciele zwierzaków dodatkowo z naturalnej konieczności wyspacerowania pupila) będą kierować swe
stopy w stronę zrewitalizowanego centrum. I miasteczko nabierze miejskich
nawyków!
Żyję też nadzieją, że zamiast
wczuwać się w życiowe perypetie bohaterów trzeciego z rzędu serialu czy
telenoweli, młode matki z pociechami,
babcie i dziadkowie z wnukami etc. podążać będą w kierunku parku rekreacyjnego, przygotowywanego dla dynowian przy ulicy Dworskiej. Oczyma wyobraźni widzę taki ogródek jordanowski – raj dla dzieciaków i wy-

poczynek dla wszystkich pozostałych.
Tam zaś, też mam taką nadzieję, nie
będą grasować pospolici wandale, nikt
nie zohydzi tego miejsca i nie uczyni
go strefą, którą po zmroku lepiej omijać z daleka..
Nie tracę też nadziei, że zmądrzeją ci, którzy miejsc przeznaczonych
właśnie dla nich samych, nie będą demolować w trakcie mocno zakrapianych integracyjnych spotkań. Kto był
ostatnio na punkcie widokowym przy
katyńskim krzyżu, ten wie, o co chodzi. Mówiąc żargonem młodzieży – żywię nadzieję, że sprawcy ogarną się
i zatrybią, że podcinają gałąź, na której sami siedzą.
Góry śmieci - rozbite butelki po alkoholu, puszki po piwach, fruwające opakowania po chipsach, mam nadzieję, znikną z nadsańskiej plaży.
Gdy naśmiecone – posprzątać, rzecz
jasna, trzeba i są za to odpowiedzialne odpowiednie osoby w mieście. Cała
jednak nadzieja w zmianie mentalności tych, którzy bałaganią nad Sanem. Może wreszcie dotrze do nich, że
nie tam jest czysto, gdzie się ciągle biega z miotłą, ale tam, gdzie nie rzuca się
pod siebie własnych brudów. Nie tracę
nadziei, że jeszcze w tym sezonie pla-

ża będzie zachwycać czystością, regularnie wykaszaną trawą, i że to rzeczywiście będzie magiczne miejsce, o którym tak ładnie mówi się dla mediów,
by promować nasze miasto.
Z nadzieją patrzę w przyszłość
i widzę, że to głównie my, mieszkańcy, a nie w większości przyjezdni, ruszymy swoimi jednośladami na ścieżki rowerowe, tak zgrabnie opracowywane przez ZGTPD, że nie pojedynczy
dynowianie, ale większość dostrzeże
piękno Pogórza i zechce to namacalnie sprawdzać.
To pewnik, że już na dniach wybuchnie prawdziwa wiosenna zieleń.
Ale ja pokładam nadzieję w tym,
że w naszym mieście będzie tej zieleni
przybywać, a nie ubywać. Że drzew nie
będzie się to tu, to tam bezmyślnie wycinać, a jeśli już trzeba będzie to zrobić,
to specjaliści zadecydują, co usunąć,
zaś architekci krajobrazu - a nie przypadkowe osoby - z gustem i przy-szłościo-wym (!) spojrzeniem zadecydują,
czym wypełnić tę lukę.
Niewykluczone, że karmię się
złudnymi nadziejami, ale któż ich
w końcu nie ma?... Póki życia, póty
nadziei.
Zuzanna Nosal
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Koncertowy Wieczór
z Muzyką Poważną i Rozrywkową
„I niech wiersz, co ze strun się toczy,
Będzie, przybrawszy rytm i dźwięki,
Tak jasny jak spojrzenie w oczy
I prosty jak podanie ręki.”
Leopold Staff - „Ars Poetica”.
Dzień 27.03.2014 roku zbliżał się milowymi krokami.
Szkoła Muzyczna I stopnia w Dynowie
plakatami rozwieszonymi na mieście oraz
osobiście wręczanymi przez nauczycieli i dyrektora zaproszeniami uprzejmie informowała o koncercie, który w auli LO przybrał nazwę Koncertowy Wieczór z Muzyką Poważną i Rozrywkową.
Kilka miesięcy nauki uczniów, prowadzonych żmudnie ćwiczeń i lekcji gry na instrumentach.
Próba generalna tydzień przed koncertem, ustalanie kolejności wejść i wyjść. Czy
aby instrument strojny???
Smutna świadomość, że pragnienie pokazania jak najwięcej, zweryfikowane będzie przez pragmatyzm do bezceremonialnego okrojenia czasu koncertu. Szczegóły organizacyjne omawiane wspólnie z gospodarzem auli, dyr. K. Żakiem, któremu dziękuję za wszelką pomoc.
Ustalanie z nauczycielami repertuaru, jaki wspólnym
zdaniem będzie najbardziej odpowiedni na tę okazję, ale
i najbardziej pasujący do pozostałych pozycji repertuarowych koleżanek i kolegów.
Przygotowanie prowadzenia, kilku anegdot, które
w trakcie prelekcji prowadzonych na koncercie potwierdzają zwykle, jak bardzo mogą się przydać.
Podróż z Rzeszowa do Dynowa z kolegą z dzieciństwa, który gra od wielu lat w orkiestrze i zespołach
muzycznych dla Royal Carribean na wielkich statkach
wycieczkowych, przewożących tysiące turystów po najpiękniejszych portach USA i nie tylko. Przez krótki
jego pobyt w Polsce wykorzystam umiejętności strojenia pianin i fortepianów, nabytą od swego ojca , który
i w Dynowie stroił i przebudowywał organy kościelne.
To też okazja, by zwyczajnie powspominać i wymienić informacje.
Jeszcze tylko szczotkowanie garnituru , pastowanie koncertowego obuwia, przygotowanie muszki i ….
Wszystko gotowe? Jak znam życie, mimo dążenia
do perfekcji i tak o czymś się zapomni……
Możemy zaczynać?
Licznie zgromadzona publiczność koncertowa
szczelnie wypełniła dnia 27.03.2014 aulę LO im KEN
w Dynowie. Obecnością swoją rangę wydarzenia podkreślił Pan Burmistrz Zygmunt Frańczak oraz przewodniczący Rady Miasta Roman Mryczko, przewodniczący Rady Gminy Dynów T. Paździorny, radny powiatu rzeszowskiego Aleksander Stochmal, wizytator
CEA Regionu Podkarpackiego K. Szczepaniak oraz
wójt Gminy Dubiecko Z. Blecharczyk i z-ca wójta Gminy Dubiecko A. Sura.
Licznie stawili się Rodzice, którzy przygotowali
piękny i niezwykle smaczny poczęstunek dla słuchaczy
oraz przeprowadzili w przerwie koncertu dobrowolną

kwestę na rzecz zakupu dla uczniów Szkoły
Muzycznej instrumentów. Tych w szkole naszej nigdy dosyć, szczególnie odczuwalny jest
brak fortepianu i melodycznych instrumentów perkusyjnych.
Koncert poprowadziła w pierwszej części, prezentującej umiejętności uczniów pani
Anna Dymek.
Wystąpiły dzieci prezentujące grę na fortepianie, akordeonie, saksofonach, fletach,
gitarach oraz niemal wszyscy uczący się na
skrzypcach i kontrabasie ,grający w kameralnej orkiestrze szkolnej.
Publiczność miała okazję podziwiać: Gabrielę Pawłowską, Julię Niedzielską, Marcina Kilona, Emmanuela Dańczaka, Natalię
Pasiecznik, Piotra Jankowskiego, Kingę Kopczyk, Julię Wandas, Walerię Berntiou, Mariolę Dąbrowską, Szymona Cymbalistę, Gabrielę
Siekaniec, Julię Wandas, Klaudię Martowicz,
Kornelię Twardy, Julię Kudła, Joannę Kędzierską, Aleksandrę Nosal, Oliwię Paździorny, Gabrielę Pyś, Patryka Hembel, Dawida Pudysza, Dariusza Kloczkowskiego, Daniela
Wandasa, dwa zespoły rytmiczne,
W drugiej części koncertu ,poprowadzonej przez dyrektora Szkoły - publiczność miała okazję wysłuchać uczących
w Szkole Muzycznej I stopnia w Dynowie pedagogów. Na
program tej części Wieczoru złożyły się kompozycje kla-
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ców było coraz lepiej, a koncert, to już
prawdziwa poezja.
Dodaliście, Drodzy Słuchacze
skrzydeł naszym uczniom i nauczycielom, przez co staliście się tego koncertu też kreatorami. To piękne, gratuluję.

syczne jak C.Saint-Saensa, E.Chaussona, V. Montiego, ale też kompozycje lżejsze, np. A.Piazzolli , by na końcu koncertu zagościł jazz ze swymi najsłynniejszymi standardami.
Nasi uczniowie mieli okazję zauważyć, jak wiele lat pracy poświęcili na doskonalenie swej gry występujący tam ich nauczyciele.
Mimo, iż w ciągu ledwie 7 miesięcy nauczyli się
już sporo, chcąc osiągać prawdziwy artyzm i perfekcję - pracy przed nimi wiele, a droga ta pełna wybojów, uwikłana w mozole, konsekwencji, planowaniu i systematyczności. Na jej końcu jednak blask
i światło, radość i satysfakcja, a często też sława
i popularność…
Koncert podobał się, o czym świadczyły gorące
oklaski oraz bisy.
Dla tak żywiołowo przyjmującej nasze występy
publiczności - chce się grać .
Za każdym razem, gdy słuchałem grę wykonaw-

Bo przecież, jak w słowach wiersza
Staffa, cytowanego we wstępie, chcemy i robimy wszystko, by nasze działania w Szkole Muzycznej I stopnia
w Dynowie były jak ten wiersz, naturalnie wypływający z naszych instrumentów, co przybiera rytm i dźwięki,
jasny jak spojrzenie w oczy
I prosty jak podanie ręki.
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Szko³a Muzyczna I stopnia w Dynowie

og³asza

nabór na nowy rok szkolny 2014/2015
kwestionariusze nale¿y sk³adaæ

do dnia 21.05.2014r.
mo¿liwe specjalnoœci:

fortepian · skrzypce · wiolonczela

gitara · flet · altówka · klarnet · saksofon
tr¹bka · akordeon · kontrabas · perkusja
szczegó³owe informacje uzyskasz

w sekretariacie szko³y, ul.Szkolna 11, 36-065 Dynów

tel. 16 6521 251 w. 27 lub na stronie internetowej

www.szkolamuzyczna.dynow.pl
OdwiedŸ nas w “Dni Otwarte Szko³y”

8 maja - 13:00 - 18:00 /Czwartek/ i 17 maja - 9:00 - 12:00 /Sobota/

Badania przydatnoœci kandydatów w dniach
24 i 28 maja 2014r.

18

DYNOWINKA

Nr 4/223

Relacja z podsumowania konkursu
„Ludzie z pasją”
- reportaże filmowe o ludziach z Dynowa

Po co to robimy?
Celem konkursu było wyłonienie osób
z Dynowa, których zainteresowania, pasje, działalność społeczną/artystyczna/edukacyjną/sportową można popularyzować i na ich przykładzie zachęcać innych do rozwijania własnych, twórczych
inicjatyw. Chcieliśmy również przez to działanie
rozpowszechnić wizerunek osób, którzy żyją ciekawie w małym miasteczku. W związku z tym
planujemy szeroką promocję filmów podczas letnich wydarzeń kulturalnych realizowanych przez
MOK w Dynowie oraz w mediach ogólnopolskich
i regionalnych.
O konkursie i ludziach z pasją
W I etapie konkursu mieszkańcy Dynowa
mieli możliwość zgłaszania osób/otwarte nominacje/
na bohaterów reportaży filmowych. W efekcie zgłoszonych zostało 10 osób, na które dynowianie mogli
oddawać swoje głosy. O trzech osobach z największą liczba głosów zrealizujemy reportaże filmowe,
wśród osób nominowanych znaleźli się: Janusz Skowronek, Krystyna Dżuła, Magdalena Miklasz, Łukasz Domin,
Marcin Szajnik, Przemysław Kołtun, Józefa Ślemp, Paweł
Tereszak, Wiesław Hadam, Bartłomiej Walus. Wszystkim
wyjątkowym osobom gratulujemy ciekawych pasji i umiejętności ich realizacji.
Spotkanie podsumowujące konkurs
Na spotkaniu w dniu 8 kwietnia rozmawialiśmy o pasji, o tym jak ją rozwijać i zachęcać innych
do działania. Zdajemy sobie sprawę, że żadne nagrody, ani miejsca na podium nie oddają rzeczywistego zaangażowania konkretnych osób w rozwój pasji swojej
i innych. Pragniemy jedynie zwrócić uwagę mieszkańcom
naszego miasteczka na potencjał ludzi twórczych i kreatywnych, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, ani
zajmowanego miejsca w rankingu konkursowym. Wskazujemy na nowe osoby w Dynowie jak i te, które od wielu lat
tworzą imponujące inicjatywy. Chcemy mówić o ludziach,
którzy kreują wokół siebie środowiska, zainteresowane aktywnością kulturalną, społeczną, sportową itd. Nasi nominowani na pytanie: skąd się biorą pasjonaci, i co ułatwia
rozwój pasji? Odpowiedzieli:
Po pierwsze, pasja często jest przekazywana z pokolenia
na pokolenie - jednym słowem rodzina i przyjaciele stanowią często pierwszy „inkubator” dla naszych zainteresowań
oraz wsparcie w późniejszym życiu. Szczególnie wtedy gdy
wymaga ona podjęcia trudnych decyzji np. w przypadku paralotniarstwa, sportów ekstremalnych. Pan Daniel Maziarz
podkreślał wyraźnie, że bez wsparcia żony Agnieszki trudno
byłoby połączyć obowiązki domowe z pasją jaką jest latanie.
Po drugie, pasja wymaga „końskiego zdrowia” oraz niewątpliwie silnej psychiki. Ponadto, aby wytrwać w swoich działaniach, pasjonat musi uzbroić się w cierpliwość, pokonywać trudy codzienności, bo przecież w pasji najważniejsze jest to, aby się rozwijała. Przykładem
takiego rozwoju i tworzenia wokół swojej osoby środowiska jest chociażby działalność teatralna Pani Krystyny Dżuły i Magdaleny Miklasz oraz pasja podróżowania

i organizowania go innym - Pani Józefy Ślemp. Wiele osób
posiada marzenia - niestety często nie przeradzają się one
w pasję i gasną. Mówimy wtedy, że ktoś miał „słomiany zapał”. W przypadku długoletniej działalności wymienionych
przez nas Pań ów „słomiany zapał” nie miał racji bytu, gdyż
w ich pracy pojawiła się jeszcze dodatkowa wartość - odpowiedzialność za tych, których tą pasją się „zaraziło”. Jakby
powiedział Mały Książe -„oswoiło”.
Po trzecie, mieszkańcy Dynowa to ludzie o wielu pasjach i zainteresowaniach. I z pewnością każdy z nich inaczej o swojej pasji opowiada. Łukasz Domin i Bartłomiej
Walus dali się poznać jako ludzie, dla których sport nie ma
tajemnic, ale czy dokładnie wiemy czym się zajmują? I tak
często jest z pasjonatami: o sobie mówią mało - po prostu
wolą działać i zmieniać mieszkańców Dynowa. W przypadku Łukasza i Bartka m.in. poprzez inicjatywę „Dynów biega”, jak i wiele innych.
Po czwarte, nasz ranking pokazuje, że mało jeszcze wiemy o ludziach w Dynowie, którzy na różne sposoby rozwijają swoje pasje. Zrozumieliśmy, że odkrył się przed nami
„nowy” obraz mieszkańców naszego miasteczka. Być może
rzadko zaglądają do Miejskiego Ośrodka Kultury, może nie
było jeszcze okazji, żeby nasze drogi się zeszły. Przykładem
jest działalność Pana Przemysława Kołtuna, który wsparty gronem przyjaciół uzyskał w rankingu ponad 600 głosów. On sam mówi, że jego pasja to motoryzacja, i ma szerokie grono odbiorców w odróżnieniu od rzeźbiarzy, malarzy czy witrażystów. Trudno się z tym nie zgodzić - kultura
to jednak ciągle nisza, co nie oznacza, że tylko ludzie pracujący w kulturze mają prawo do pasji. Podobnymi zainteresowaniami dzieli się z mieszkańcami naszego miasteczka Pan Wiesław Hadam, który już po raz drugi jest inicjatorem wydarzenia „Weterani Szos” oraz konkursu na dziwne pojazdy mechaniczne (w tym roku 27 lipca).
Cieszymy się, że ludzie w Dynowie wykazują aktywność
w motoryzacji, wędkarstwie, hodowli ciekawych zwierząt,
czy odpoczynku na łonie natury i wielu, wielu innych. Każ-
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da aktywność, według nas, jest lepsza niż marnowanie czasu na narzekanie, że się nic w Dynowie nie dzieje - dzieje
się, tylko trzeba rozejrzeć się wokół siebie. W kolejnych tekstach ukazujących się na łamach gazety „Dynowinka” przybliżymy Państwu kolejne osoby, czyli Panów: Pawła Tereszaka, Janusza Skowronka, Marcina Szajnika.
Ciekawostki z realizacji konkursu
W konkursie głosowało około 1900 osób, a stronę
www.idynow.pl odwiedziło ponad 3000 użytkowników Internetu. Głosy na „ludzi z pasją” oddano z Europy, ale również z krajów azjatyckich, co Nas ogromnie cieszy. Nagrodę
w postaci Tableta wygrał Bartłomiej Domin, który do konkursu nominował swojego brata Łukasza. Losowanie odbyło się 6 kwietnia w obecności: Barbary Porzuczek, Anety
Pepaś i Barłomieja Kędzierskiego. Gratulujemy wygranej.
W kolejnych inicjatywach wokół „ludzi z pasją”
będziemy realizować reportaże filmowe, fotograficzne, debaty, spotkania - po to, aby Dynów kojarzył się z miejscem
sprzyjającym aktywności twórczej. Zatem konkurs, który
zakończyliśmy jest zarazem początkiem nowych działań.
Zachęcamy do współtworzenia tej inicjatywy, która rozpoczęła się w ramach Programu Dom Kultury + inicjatywy lokalne. Jego organizatorem był i jest Miejski Ośrodek Kultury, a inicjatorami: Bartłomiej Kędzierski i Mateusz Martyna.
Zachęcamy również do odwiedzania strony:
www.idynow.pl oraz https://www.facebook.com/idynow?fref=ts na
której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o konkursie i kolejnych inicjatywach wokół pasji. Wszystkie filmu,
które powstaną do końca maja br. zamieścimy w pierwszej
kolejności na stronach podanych powyżej.
Z pozdrowieniami
MOK Dynów,
Bartłomiej Kędzierski, Mateusz Martyna
Fot. Mateusz Martyna

Link do przyszłości
Miejska Biblioteka Publiczna była miejscem wydarzenia
skierowanego do gimnazjalistów w ramach projektu „Link
do przyszłości”. O rozmowę na temat przedsięwzięcia poprosiłam Panie: Olgę Golonkę- prowadzącą spotkanie oraz
Grażynę Paździorny - dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.
E.H. Do kogo skierowany jest projekt „Link do przyszłości”?
Olga Golonka: Adresatami są uczniowie szkół średnich
i ostatnich klas gimnazjów z małych miejscowości. Uczestnicy mogą porozmawiać z młodym, inspirującym profesjonalistą, poznać jego drogę do sukcesu oraz dowiedzieć się jaką
rolę w jego pracy odgrywają nowe technologie. Rozmowy toczą się wokół zawodów, na które prognozowane jest zapotrzebowanie w przyszłości. Ciekawym elementem jest quiz,
który pozwoli młodym ludziom zorientować się w aktualnej
sytuacji i trendach na rynku pracy. Po spotkaniu będą mogli
sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe za pomocą narzędzia „Twój Potencjał” opracowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz skonsultować uzyskane wyniki z doradcą zawodowym polecanym przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.
E.H. Projekt preferuje uczestników wywodzących sie
z małych miejscowości. Czym kierują sie pomysłodawcy?
O.G. Niektórzy żyją w przeświadczeniu, że pochodze-

nie z małej miejscowości uniemożliwia osiągnięcie sukcesu. Nasze działania mają spowodować zmianę tego sposobu myślenia.
E.H. Jaki jest zasięg prowadzonej akcji ?
O.G. Realizacją projektu objęty jest cały kraj. Oferujemy organizatorom wsparcie w zorganizowaniu kolejnych
ciekawych i inspirujących spotkań z doradcami zawodowymi, lokalnymi przedsiębiorcami, przedstawicielami zawodów, w których ważną rolę odgrywają nowe technologie
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oraz studentami. W materiałach do pobrania dostępny jest
poradnik ze wskazówkami, jak szukać gości na lokalne spotkania. Organizatorzy będą mieli również możliwość uczestniczenia w webinarium na temat sposobów nawiązywania
współpracy z doradcami zawodowym. Wszystkim zainteresowanym udzielimy też wsparcia telefonicznego i mailowego w indywidualnych poszukiwaniach.
E.H. Jaki jest wymierny skutek „Linku do przyszłości”
O.G. Moje doświadczenia pokazują, że młodzież bardzo
często szuka po spotkaniu kontaktu mailowego lub przesyła
wiadomości na facebooku. Staram się udzielić im odpowiedzi, które wesprą ich w planowaniu przyszłości zawodowej
w sposób możliwie szeroki i nieszablonowy, uwzględniając
rozwój społeczeństwa informacyjnego. Myślę, że te działania przynoszą satysfakcję obydwu stronom, mnie także poczucie, że uczestniczę w czyimś życiu, mogę mieć wpływ na
jego być może kształt.
Grażyna Paździorny, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej: Dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach projektu, którego głównym organizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego. Ta sama fundacja jest
również inicjatorem i organizatorem Programu Rozwoju Bibliotek, w którym nasza dynowska biblioteka bierze udział
od 2011 r.
E.H. Czy jest duże zainteresowanie projektem?
G.P. Wiem, że jest to bardzo gorący okres dla gimnazjalistów ze względu na przygotowania do testu kompetencji.
Ale wierzę w to, że spotkanie będzie owocne. Wiedza profesjonalistów, którą dzielą sie w ramach tego programu, może
okazać się swego rodzaju drogowskazem w drodze do poszukiwania adekwatnego wyboru.
E.H. To nie pierwszy i zapewne nie ostatni projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie?
G.P. Nasze projekty skierowane są do różnych grup odbiorców: do kobiet, do młodzieży, do czytelników w różnym
wieku, do słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Zapraszamy ciekawych ludzi, by zarażali swoja pasą i budzili zaciekawienie światem. Wszelkie nasze działania zmierzają ku
temu, aby biblioteka stała się miejscem przyjaznym i chętnie odwiedzanym.
E.H. Dziękuję Paniom za rozmowę i życzę dalszych sukcesów zawodowych.
Tekst Ewa Hadam
Fot.: Ewelina Karaś, Sylwia Siry
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Eliminacje gminne XXXVII edycji OTWP
20 marca 2014 roku w Liceum Ogólnokształcącym im.
Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie rozegrane zostały
gminne eliminacje XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Do rywalizacji przystąpili przedstawiciele 3 grup: szkoły podstawowej,
gimnazjum oraz szkoły średniej. W imieniu organizatorów
eliminacji - Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej Dynów Przedmieście oraz
Liceum Ogólnokształcącego im . Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie - uczestników rywalizacji i ich opiekunów
powitali: p.Leonard Prokop, p.Edmund Trawka ,p. Artur
Szczutek oraz p. Kazimierz Żak. Przewodniczący jury-Artur Szczutek przedstawił skład komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem turnieju: Leonard Prokop-sekretarz,
Edmund Trawka –członek, Mateusz Żurawski-członek, Ewa
Hadam- członek oraz Monika Wandas-Wasieńko- członek.
Krótkie przypomnienie zasad regulaminowych poprzedziło
rozdanie testów eliminacyjnych. Jak się wkrótce okazało,
komisja miała nieco więcej pracy, gdyż w kategorii gimnazjów oraz szkoły podstawowej z terenu gminy wiejskiej należało przeprowadzić pisemną dogrywkę.
Do etapu na szczeblu powiatowym zakwalifikowali się
zdobywcy pierwszej lokaty. Czołowe miejsca w poszczególnych grupach wiekowych zajęli:
Szkoła Podstawowa Gmina Wiejska:
1. Zuzanna Stochmal
2. Klaudia Gudyka
3. Julia Kowal
Szkoła Podstawowa Gmina Miejska:
1.Anna Marszałek
2.Gabriela Siekaniec
Gimnazjum Gmina Wiejska:
1.Witor Kędzierski
2. Julia Szczutek
3. Dawid Kiełbasa
Gimnazjum Gmina Miejska:
1. Patryk Paściak
2. Jakub Kędzierski
Szkoła średnia Gmina Wiejska:
1. Karol Lignowski
2. Martyna Ryś
Szkoła średnia Gmina Miejska:
1. Robert Zelwach
2. Karol Piejko
Na uroczystą galę turnieju przybyli: Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak oraz Pani Mira Marszałek-Pełzak
reprezentująca Wójta Gminy Dynów Pana Adama Chrobaka.
Zwycięzcy, a także zdobywcy miejsc drugich i trzecich otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez Burmistrza Miasta Dynowa, Wójta Gminy Dynów, Zarząd Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej, Ochotnicza Straż Pożarnej Dynów
Przedmieście oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji
Edukacji Narodowej.
Niezwykle atrakcyjnym wydarzeniem była interpretacja wiersza Jana Brzechwy „Pali się” przez Pana Marka Pysia, który zgotował słuchaczom prawdziwą ucztę artystyczną. Nie szczędził sił i środków; tego dnia wystąpił w pełnym
umundurowaniu strażackim.
Dziękujemy wszystkim rywalizującym w turnieju, sponsorom oraz organizatorom. Uczestnikom etapu powiatowego życzymy sukcesów!
Ewa Hadam
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70-lecie Liceum Ogólnokształcącego
im. KEN w Dynowie – Październik 2014
Z prac Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie.
Komitet Organizacyjny zwrócił się o objęcie honorowym patronatem obchodów 70-lecia Liceum do:
• Marszałka Województwa Podkarpackiego,
• Wojewody Podkarpackiego,
• Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
• Starosty Rzeszowskiego,
• Wicestarosty Rzeszowskiego,
• Posła - Stanisława Ożoga,
• Burmistrz Miasta Dynowa - Zygmunta Frańczaka,
• Wójt Gminy Dynów - Adama Chrobaka,
• Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego - „Towarzystwo Przyjaciół Dynowa.”
Także zwróciliśmy się z prośbą o wejście w skład Komitetu Honorowego Obchodów 70-lecia Liceum do następujących osób:
1. ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec – Uniwersytet Rzeszowski
2. prof. dr hab. Józef Banaś - Uniwersytet Rzeszowski
3. Zbigniew Szałajda – b.v-ce premier

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Anna Kowalska
Stanisław Jarosz b. dyrektor LO w Dynowie
Stanisław Sieńko – v- ce Prezydent Rzeszowa
ks. dr Stanisław Janusz
ks. dr Tadeusz Wyskiel
ks. dr Andzej Skiba
Józef Kędzierski – Absolwent LO Przewodniczący
Zjazdu 25- lecia
dr Jerzy Majka – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Wanda Lignowska – Bajda
Mieczysław Krasnopolski
Wójt Gminy Dydnia – Jerzy F. Adamski
Wójt Gminy Dubiecko – Zbigniew Blecharczyk
Wójt Gminy Nozdrzec – Antoni Gromala
Wójt Gminy Jawornik Polski – Stanisław Petynia
Wójt Gminy Hyżne – Krystyna Wojtyło

Jednocześnie trwają prace nad publikacją jubileuszową 70-lecia. Uaktualniane są dane absolwentów Liceum.
O dalszych pracach Komitetu Organizacyjnego będziemy informowali w następnym wydaniu gazety.
							
Andrzej Stankiewicz, Kazimierz Żak
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Piękny debiut konkursowy „IV Pawilonu”
Media docierają dziś do każdego, są wszędzie. Więc czemu nie miałoby ich być w Liceum Ogólnokształcącym im.
Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie?

nie te związane z naszym Liceum. Redakcja jednak od początku stara się być na bieżąco. Na specjalne okazje, takie
jak Dni Otwarte wydaje się numery specjalne.

Takie pytanie zadałem sobie wraz z Dyrektorem wyżej
wymienionego liceum w listopadzie 2012 roku. Wspólnie
podjęliśmy decyzję o założeniu gazety szkolnej.

Wszystko to zostało docenione w II edycji konkursu na
"Najlepszą gazetę szkolną", gdzie redakcja „IV Pawilonu”
reprezentowana Katarzynę Gajewską, Adama Stolarczyka,
Kingę Niemiec i Szymona Farę i przeze mnie zdobyła II miejsce. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, i przede wszystkim
docenienie naszej pracy i wkładu włożonego w rozwój kulturalny naszego Liceum.
Piotr Hendzel, III a LO w Dynowie

Jej tytuł miał dotrzeć do wszystkich, do każdego ucznia.
Po długich dyskusjach zapadła decyzja. Nowa gazeta będzie się nazywać „IV Pawilon”. Dlaczego? W naszym liceum są „fizycznie” trzy pawilony, czyli korytarze. Gazeta
miała być czwartym, miała być miejscem, gdzie każdy
uczeń może przyjść i wyrazić swoją opinię. Miała być,
i jest aż do dzisiaj.
Wracając do historii „IV Pawilonu” na przygotowanie pierwszego numeru redakcja (składająca się ze mnie
i obecnie ucznia klasy 2A Adama Stolarczyka) miała jeden dzień lekcyjny. Mało prawda? Jednak nie poddaliśmy się. Po kilku godzinach wyścigu z czasem udało się.
Pierwszy numer gazety wydany. Nakład wyniósł 40 numerów. Ponieważ chcieliśmy dotrzeć do uczniów, zachęcić ich do kupna w przyszłości naszej gazety, pierwszy
jej numer został rozdany za darmo. Miło było widzieć
tych wszystkich uczniów czytających na przerwach to
co, razem stworzyliśmy. Kolejne wydanie „IV Pawilonu” miało nakład 80 sztuk. Wszystko dlatego, że widać było zainteresowanie uczniów. gazeta rozeszła się
szybko. W następnym numerze umieściliśmy „szczęśliwy numerek”. Uczeń, który go znalazł, mógł wybrać
sobie dzień, w którym był zwolniony z pytania. Dzięki
temu chwytowi marketingowemu 3 numer „IV Pawilonu” pobił rekord popularności, a jego nakład wyniósł
ponad 120 sztuk! Nadszedł czas, kiedy musiałem rozstać się z redakcją. Wszystko przez maturę, są rzeczy
ważne i ważniejsze. Po moim odejściu redakcja rozrosła się do 14 osób, a pieczę nad nią w dalszym ciągu
sprawowała P. Elżbieta Klaczak – Łach. Jej członkowie
to głównie uczniowie klasy medialno – dziennikarskiej
z naszego liceum. Do dziś spotykają się oni co tydzień
na spotkaniach redakcji, gdzie ustalają skład następnych numerów gazety. Warto wspomnieć, że „IV Pawilon” nie ma redaktora naczelnego. Redakcja stawia
na relacje partnerskie, na współpracę. Ten model pracy sprawdza się. Dzięki niemu udaje się uniknąć konfliktów w zespole.
W „IV Pawilonie” porusza się różne tematy, głów-
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Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie
o halę sportową wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie o halę sportową wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Kazimierz Żak, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie:
Zbliża się termin zakończenia realizacji inwestycji. „Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie o halę sportową wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wszystko wskazuje na to, że termin budowy zostanie dotrzymany przez firmę „AKAR” i odbiór zaplanowany na 16 czerwca 2014 stanie się możliwy. Dla społeczności naszego liceum jest to bardzo ważne wydarzenie, gdyż pozwoli nam w pełni realizować nam nasze statutowe obowiązki i jednocześnie uatrakcyjni naszą ofertę edukacyjną. Uczniowie o uzdolnieniach
sportowych będą mogli rozwijać i doskonalić swoje umiejętności w pełnowymiarowej hali sportowej
Sebastian Wójcik, inżynier, majster budowy, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie:
Biorąc pod uwagę ostatnie prace zewnętrzne możemy

pochwalić się wykonaną elewacją oraz 80-procentowym zaawansowaniem robót przy parkingu. W najbliższym czasie
planujemy szereg robót wewnątrz obiektu. Na hali podwieszamy sufit, a pod nim kładziemy wełnę izolacyjną. W tym
miesiącu planujemy zakończyć wspomniane prace, by niezwłocznie przejść do układania parkietu, co będzie stanowiło ostatnie elementy wykończeniowe. W ostatniej fazie przewidziany
jest montaż tablic do wyświetlania
wyników.
W poprzednich miesiącach została wykonana nowa instalacja wodociągowa, udrożniona stara kanalizacja oraz wybudowana nowa kotłownia.
Wśród pomieszczeń przewidziane są: dwie szatnie, sala językowa
oraz multimedialna. Do użytku zostanie oddana bardzo duża siłownia
o powierzchni 90 m2, dwie przebieralnie, dwa natryski, magazyn na
sprzęt, łazienka dla niepełnosprawnych. Na górze znajdą się pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu.
Dokładamy wszelkich starań, by oddanie obiektu do użytku nastąpiło
w przewidzianym terminie.
Rozmawiała Ewa Hadam
Fot. Piotr Hendzel
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I miejsce w Grand Prix Okręgu Przemyskiego
W dniu 06.04.2014 roku na zbiorniku „Młyn” w Lubaczowie odbyły się czwarte zawody z cyklu OKS
w Przemyślu.
Z Dynowa wystartowały dwie drużyny:
1. WKS Sensas SÓW-POL Dynów w składzie – kapitan Tomasz Drewniak, Pyrda Paweł oraz Sówka Robert;
2. Koło Miejskie Dynów w składzie - kapitan Waldemar Gerula, Jacek Gerula oraz Jakub Banaś.
Zawody odbyły się przy niesprzyjającej pogodzie,
ciągle padał deszcz i wiał silny wiatr. W tych warunkach miejsce 1 zajęła drużyna WKS Sensas SÓW-POL, natomiast
Koło Miejskie Dynów miejsce 9.
Sówka Robert

Co słychać w Wędkarskim Klubie
Sportowym Sów-Pol i Kole Miejskim Dynów ???
W dniu 22.03.2014 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze WKS Sów-Pol Dynów. W zebraniu wzięło udział
80% wszystkich członków klubu a przewodniczącym został
wybrany jednogłośnie kol. Sekretarz Waldemar Słota.
Prezes klubu kol. Robert Sówka odczytał sprawozdanie z działalności klubu za 2013 rok i poinformował zebranych o najważniejszych wydarzeniach ubiegłego roku,
a mianowicie:
- powierzenie przez okręg PZW w Przemyślu Klubowi organizacji zawodów z cyklu Spławikowe Grand Prix Okręgu.
Zawody te Klub zorganizował w Temeszowie – 27.10.2013 r
dzięki uprzejmości Koła Bajkał w Brzozowie. Zarówno pod
względem organizacyjnym jak i sportowym zawody okazały

się bardzo udane. Brało w nich udział ok. 100 zawodników,
a w punktacji drużynowej pierwsze miejsce zdobyła drużyna WKS Sów-Pol w składzie : kol. Tomasz Drewniak, kol.
Paweł Pyrda, kol. Robert Sówka.
- powierzenie zorganizowania prestiżowych zawodów
„Podlodowy Puchar Podkarpacia” w lutym 2013 roku. Dzięki przychylności Pana Niemca zawody te zarząd Klubu zorganizował w Temeszowie na zbiorniku wodnym „ Wiking”.
Jak sama nazwa zawodów wskazuje brali w niej udział zawodnicy z całego Podkarpacia a frekwencja zawodów była
bardzo wysoka ok. 100 zawodników. Druga drużyna w składzie: kol. Paweł Pyrda, kol. Wojciech Wojdyło i kol. Robert
Sówka zajęła wysokie cie miejsce.
W podlodowych Mistrzostwach Okręgu Przemyskiego trzecie miejsce indywidualnie zajął kol. Robert Domin,
a drużyna w składzie Tomasz Drewniak, Robert Domin i Jacek Gerula zajęła drugie miejsce.
- pod względem organizacyjnym ważnym wydarzeniem
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było odmulenie i modernizacja stawów w Pawłokomie. Jest
to bardzo istotne jak nie jedyne łowisko dla naszych wędkarzy kiedy nie ma możliwości łowienia na Sanie. Udało się to
zorganizować dzięki Prezesowi
Koła Miejskiego kol. Duda Stanisławowi. To kol. Duda Stanisław wraz z kol. Łach Andrzejem będąc w zarządzie Okręgu
Przemyskiego poprzedniej kadencji wywalczyli pieniądze na
to zadanie i pilnowali żeby doszło do skutku.
W okresie sprawozdawczym
klub zorganizował zawody mistrzowskie w dziedzinie:
SPŁAWIKOWEJ MUCHOWEJ
1. Drewniak Tomasz 1.Wojdyło Wojciech
2. Sówka Robert 2.Gerula Waldemar
3. Pyrda Paweł 3.Wandas Tomasz
SPININGOWEJ PODLODOWEJ
1. Krupa Paweł 1.Pieróg Dariusz
2. Słota Waldemar 2.Siekaniec Bogdan
3. Pieróg Dariusz 3.Pyrda Paweł
Walne zebranie członków klubu podjęło kilka uchwał
i wniosków między innymi o wysokości składki członkowskiej na 2014 rok, organizacji zawodów wędkarskich oraz
(co wydaje się bardzo istotne) zgromadzenie poparło wniosek kapitana sekcji spławikowej kol. Pawła Pyrda

i firmy Sensas o zmianę nazwy klubu z WKS Sów-Pol Dynów na WKS Sensas Sów-Pol Dynów.
W/w firma zobowiązała się wesprzeć statutową działalność klubu poprzez duże rabaty i zniżki cen na jej produkty dla członków klubu udzielane poprzez sklep wędkarski
Sów-Pol w Dynowie.
Po burzliwych dyskusjach i przedstawieniu planu pracy i organizacji sportu wędkarskiego na rok 2014 przewodniczący kol. Waldemar Słota zamknął obrady.
Sówka Robert
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Dynowscy półmaratończycy
zdobyli Rzeszów!
Nasze miasteczko powoli staje się biegowym zagłębiem. 3 naszych reprezentantów wystartowało w Dębnie w maratonie, a w tym samym dniu reszta biegowej
ekipy Aktywnego Dynowa biegła w rzeszowskim półmaratonie. Ewelina Wojtas-Kędzierska, Bartłomiej Walus,
Mateusz Słaby, Robert Słaby, Romank Kokot i Tomasz
Toczek pokazali charaktery i wszyscy ukończyli półmaraton. Należy dodać, że każdy z nich debiutował z półmaratonie. Jeszcze rok temu nikt by nie przypuszczał,
że aż 9 osób w jednym dniu będzie reprezentować nasze miasteczko na biegach długodystansowych. To bardzo cieszy, a jeszcze bardzie fakt, że jesteśmy coraz bardziej rozpoznawani w środowisku biegowym. Ludzie na
biegach pytają gdzie ten Dynów i co to ten Aktywny Dynów. Nie osiadamy na laurach i dalej trenujemy! Teraz
chwilkę przerwy na regenerację po wykańczających biegach i dalej ruszamy na biegowe trasy, a wszystkich zapraszamy na rekreacyjny bieg ulicami Dynowa 3 maja
o godzinie 16:30! Przyjdźcie bo będzie warto! 
Wyniki OPEN – wystartowało prawie 900 osób
86. Bartłomiej Walus – 1.29.54
387. Mateusz Słaby – 1.47.58
395. Robert Słaby – 1.48.23

610. Roman Kokot – 1.58.39
718. Ewelina Wojtas-Kędzierska – 2.06.16
810. Tomasz Toczek – 2.21.03

Dwa „kroki” do Korony!
Nasz pociąg do Korony Maratonów Polskich jedzie dalej. Tym razem stacją było Dębno, małe miasteczko 100 km
od Szczecina, praktycznie koło niemieckiej granicy. Dlaczego aż tam? Dlaczego jechaliśmy ponad 800 km żeby przebiec 42 km 195 metrów w Dębnie? Ano dlatego, że w Dębnie rozgrywany jest najstarszy maraton w Polsce, dlatego
nie mogło nas tam zabraknąć.
Jasny cel – złamać 3 godziny.
Do Dębna wybraliśmy się we
trzech. Oprócz mnie tradycyjnie Wiesław Jandziś i Piotr Kędzierski. Po
raz kolejny reprezentujemy nasz klub
– Aktywny Dynów na maratońskiej
trasie. Z Wieśkiem założyliśmy sobie
bardzo ambitny cel. Złamać 3 godziny w biegu maratońskim. Aby to osiągnąć przygotowywaliśmy się mocno do
startu trenując ponad 3 miesiące, 5-6
razy w tygodniu. Treningi były różne:
interwały, podbiegi, siłownia, wybiegania. Miało to zaprocentować złamaniem magicznej bariery. W czwartek
przed niedzielnym maratonem robiliśmy ostatnie wybieganie. Niestety
w piątek u mnie pojawia się kontuzja.
W kolanie zebrała się woda. Wiedziałem już wtedy że niestety nie będzie
mi dane złamać 3 godzin, nie z tym

kolanem… Dlatego mój cel w Dębnie mocno się zmienił,
chciałem tylko ukończyć maraton, chociaż znajomi odradzali start z kontuzją.
Musi być dobrze!
Do Dębna docieramy w sobotę po południu po ponad 9 godzinach jazdy. Miasteczko robi na nas duże wrażenie. Jest
ładne i bardzo urokliwe. Od razu kierujemy się do biura zawodów po odbiór pakietów startowych. Oglądamy co organizatorzy przygotowali w pakietach,
ale mi sen z powiek spędza moje
kolano, które jest w coraz gorszym stanie. Nie pomagają maści którymi smaruję kolano całą
drogę i boję się że nie będzie mi
dane stanąć na starcie. Wiesiek
z Piotrkiem mocno mnie pocieszają i mówią że na pewno będzie dobrze! Ja aż tak optymistycznie nastawiony nie jestem,
ale mówię że jeśli tylko kolano
będzie mniej boleć a opuchlizna
będzie mniejsza to biegnę.
Wiesiek jak Kenijczyk!
Niedziela, budzimy się przed
7, jemy lekkie śniadanie i udajemy się na start. O dziwo kolano
jest w dużo lepszym stanie niż
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dzień wcześniej, ale dalej nie jest w pełni zdrowe. Niestety
problem z kolanem zaczyna mieć też Piotrek. Nie jest dobrze. Ustawiając się na starcie musimy się rozłączyć. Wiesiek idzie do przodu. Życzymy mu z Piotrkiem złamania 3 godzin. My stajemy bardziej z tyłu. Jesteśmy mocno zmobilizowani. Wiemy bowiem, że nie możemy tylko myśleć o naszych kontuzjach. Starter zaczyna odliczanie. Przybijamy
piątki, zażywamy tabletki przeciwbólowe i biegniemy. Po
3 kilometrach czuję, że jestem w stanie biec szybciej po zacząłem dosyć spokojnie i z dużą rezerwą, żeby zobaczyć jak
będzie spisywać się kolano. Mówię Piotrkowi, że przyspieszam. On informuje mnie, że zostaje nie będzie szarżował
i pobiegnie swoim tempem. Do 20 kilometra nie czuję w ogóle kolana. Jednak w końcu pojawia się ból. Nie pozostaje
nic innego jak zażyć kolejne tabletki przeciwbólowe i biec
dalej. Mogłem zejść z trasy, ale czułbym się z tym strasznie. Tak jakbym się poddał i przegrał z bólem. A w końcu ból to nieodłączny element maratonów. Staram się nie
myśleć o tym. Cały czas zastanawiam się jak biegnie Wiesiek. Jestem pełen nadziei, że uda mu się złamać 3 godziny.
W końcu te 3 miesiące przygotowań musiały cos dać. Czuję
to po sobie, bo biegnie mi się bardzo lekko i gdyby nie kolano jeszcze mógłby dać z siebie więcej. Rozmyślając o różnych sprawach nawet nie patrzę jak szybko uciekając kilometry. Na 3 kilometry przed metą wiem jedno. Biegnąc
z kontuzją uda mi się pobić rekord życiowy. I mimo tego że
chciałem tu i planowałem złamać 3 godziny to z nowego rekordu życiowego jestem również dumny. Na metę wpadam
z czasem 3 godziny 17 minut i o 10 minut poprawiam ży-
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ciówkę. Od razu rozpoczynam poszukiwania Wieśka. Znajduję go mocno wykończonego, ale i ogromnie szczęśliwego.
Wiem już po tym uśmiechu na twarzy że mu się udało! Wiesiek tylko potwierdza, a ja cieszę się razem z nim! Udało mu
się i szczerze mu gratuluję. Dołączył do grona około tysiąca
osób w Polsce którym udało się złamać barierę 3 godzin. Teraz już tylko czekamy na Piotrka i nie musimy czekać długo. On również wykręca nowy rekord życiowy. Poprawia się
o 45 minut i wpada na metę z czasem 3 godziny 59 minut
52 sekund. Złamał 4 godziny. Ogromnie się z tego cieszy.
Korona coraz bliżej.
Każdy z nas jest bardzo zadowolony po maratonie w Dębnie. Udało się nam pobić rekordy życiowe i zaliczyć 3 stację
w drodze do Korony Maratonów. Wymarzone trofeum jest
coraz bliżej. Przed nami jeszcze Cracovia Maraton w maju
oraz Maraton Warszawski we wrześniu. A co do Dębna jeszcze, to zapamiętam to miasteczko z kilku powodów. Ale na
pewno najbardziej z fantastycznej atmosfery jaką na trasie
stworzyli kibice. Widać było, że tam „żyje” się maratonem,
a Dębno dzięki organizacji tak wspaniałej imprezy zyskuje
w oczach całej „biegowej” Polski. To niesamowita promocja
miasta poprzez sport.
Wyniki OPEN – Wystartowało ponad 2300 zawodników
44. Wiesław Jandziś – 2.58.23
165. Łukasz Domin – 3.17.21
1094. Piotr Kędzierski – 3.59.52
Łukasz Domin

VIII WALNE ZGROMADZENIE
T.G. "SOKÓŁ" w Dynowie
Sala narad Urzędu Miasta Dynowa była miejscem
dorocznych obrad członków stowarzyszenia. Wśród gości
zaproszonych byli; Burmistrz i Przewodniczący Rady Miasta, odpowiedzialni za sekcje sportowe, przedstawiciele najmłodszych aktorów.
Roczne sprawozdanie Zarządu z pracy stowarzyszenia
odczytała wiceprezes Magdalena Bielec, krótką historię dynowskiego „Sokoła” przypomniała prezes Krystyna Dżuła,
natomiast finansową działalność omówiły; skarbnik Jolanta Kozubal- Głuchowska i Zofia Niemiec, a prace sekcji - prowadzący zajęcia z młodzieżą. Na zakończenie obrad
przyjęte zostały uchwały aprobujące działalność Zarządu,
plan pracy na 2014 rok i uchwała o konieczności uczczenia
rocznicy powstania stowarzyszenia w Dynowie.
Z kart historii ‘’ Sokoła’
Sokół’’ to nazwa towarzystw sportowych powstałych
w XIX wieku na terenie krajów słowiańskich; w Czechach
w 1862, w Słowenii w 1863 roku, w Polsce w 1867 r., w Chorwacji, na Łużycach, w Serbii, na Ukrainie w 1894 roku,
w Macedonii, Rosji, na Słowacji w 1905.
Celem stowarzyszenia, którego godłem jest sokół zrywający się do lotu, było, i jest, podnoszenie sprawności fizycznej młodych ludzi, rozwój zainteresowań kulturalnych
i rozbudzenie ducha narodowego
Statut polskiego „Sokoła’’ zatwierdzony został 7 lutego
1867 roku i przewidywał kilkustopniową strukturę organizacyjną. Najniższym szczeblem były Gniazda, a te wchodziły w skład okręgów (Dynów należał do okręgu przemyskiego
numer IV). Ogromnie ważnym sprawdzianem umiejętności

sportowych, organizacyjnych i wychowawczych były Zloty
Sokołów odbywane w dużych miastach, najczęściej we Lwowie i w Krakowie, jak ten jubileuszowy w 1910 roku. Organizowane wtedy na stadionach, a w Krakowie na Błoniach,
przepiękne pokazy gimnastyczne miały swój regulamin, program, który obowiązkowo przygotowywali wszyscy uczestnicy. Każde Gniazdo miało obowiązek wysłać delegata i drużynę do ćwiczeń wolnych lub z przyrządami, w szczególnych
przypadkach także drużynę konną. Kanon obowiązujących
pieśni nawiązywał do ważnych dla nas Polaków wydarzeń
historycznych, pokazywał bohaterów narodowych , w tym
Patrona Sokołów - TADEUSZA KOŚCIUSZKĘ.
A oto fragment jednej z pieśni wykonywanej podczas
Zlotu w Krakowie;
Orzeł w kajdanach, lecz Sokół’ wolny
Niech on swe skrzydła roztoczy;
I biedny, polski naród spokojny
Pod swymi znaki zjednoczy”
„Sokół” rozwijał się na ziemiach polskich bardzo dynamicznie i do I wojny światowej liczył kilkadziesiąt okręgów
i kilkaset Gniazd, a w okresie międzywojennym w 6 dzielnicach naszego kraju pracowało już na niwie sportowej i kulturalnej ponad 1000 (gniazd).
W Dynowie Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ’’
powstało w 1905 roku, czego dowodem są dane statystyczne w Przeglądzie Gimnastycznym Małopolski z roku 1906.
Odnotowano tam, że Gniazdo liczyło 59 członków (należało
do mniejszych), 12 druhów nosiło mundury organizacyjne, 29
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wykonywało obowiązujący całe stowarzyszenie zestaw ćwiczeń gimnastycznych i przygotowywało artystyczne programy. Pierwszym delegatem na Zlot krajowy był K. Postępski.
W okresie międzywojennym dynowski „Sokół’’ wzbogacił się o siedzibę (obecny ŚDS), działkę, orkiestrę, chór, zespół teatralny i kilka sekcji sportowych.
W Zarządzie pracowali m.in. Ks. Jan Śmietana, Józef
Ćwikliński, Jan Węgrzyn, Leopold Wolański, Tadeusz Stankiewicz, Edmund Stankiewicz i inni. Niestety, działania
wojenne uniemożliwiły dalszą pracę stowarzyszenia; budynek ‘Sokoła’’ eksploatowali zupełnie dowolnie, zarówno Niemcy jak
i wojska radzieckie, dorobek materialny
(kostiumy teatralne, dekoracje) uległy całkowitemu zniszczeniu. Po wyzwoleniu, już
w 1944 roku, rozpoczęto starania o wznowienie działalności. Na przeszkodzie stanęły rozporządzenia władz komunistycznych,

które w 1947 roku rozwiązywały stowarzyszenia w całym
kraju, a majątek nacjonalizowały. W dynowskim „Sokole’’,
jak popularnie nazywano budynek towarzystwa, funkcjonowało kino „Oświata”, a pod koniec lat 90-tych rozpoczął
się remont z przeznaczeniem na ŚDS. Wcześniej dokonano komunalizacji działki i budynku. Na razie nie udało się
dotrzeć do dokumentów przejęcia majątku w 1947 roku na
rzecz państwa.
Zarząd T.G. „Sokół’’ w ramach planowanych obchodów
110 rocznicy powstania „Sokoła’’ w Dynowie (2015 rok) planuje umieszczenie na
budynku ŚDS tablicy upamiętniającej tę
datę i działalność stowarzyszenia.
		
Z sokolim pozdrowieniem;
Czołem ! 			
Za Zarząd
Krystyna Dżuła

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ’’
w DYNOWIE za rok 2013
VII Walne Zgromadzenie T.G.
„SOKÓŁ” w Dynowie odbyło się
w MOK w Dynowie 18 marca 2013
roku i zakończyło się przyjęciem planu pracy stowarzyszenia na 2014 rok.
Zarząd w składzie: Krystyna Dżuła - Prezes, Magdalena Gołąb - Wiceprezes, Jolanta Kozubal - Głuchowska - Skarbnik, Marta Dżuła - Sekretarz, Grażyna Malawska, Grze-

gorz Hardulak, Bogusław Kędzierski - członkowie, kierował pracą stowarzyszenia i realizował przyjęty
plan pracy. W minionym okresie odbyło się 8 protokołowanych posiedzeń
Zarządu, 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, finanse na bieżąco prowadzone były przez księgową P. Bogusławę
Piosik i Jolantę Kozubal- Głuchowską.

Zarząd w 2013 roku przygotował
i zrealizował 3 projekty konkursowe
starając się o dofinansowanie prowadzonej działalności. Stowarzyszenie
łącznie pozyskało prawie 20 000 tysięcy złotych.
STATUTOWA DZIAŁANOŚĆ
STOWARZYSZENIA
W styczniu 2012 roku trwały
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przygotowania do premiery komedii ”Damy i huzary”. Zespół wzbogacił się o 4 nowe pary męskich butów
(zakup z dotacji), 6 prawie nowych
męskich kostiumów, 2 stylowe czapki
męskie, kilka damskich sukien i nakryć głowy.
Słowa podziękowań Zarząd kieruje pod adresem scenografów Anny
i Grzegorza Hardulaków, krawcowej-Bożeny Krupy oraz wszystkich
odtwórców ról. Spektakl reżyserowany przez Krystynę Dżułę cieszy
się uznaniem, a dzięki sfilmowaniu
i umieszczeniu na stronie internetowej stowarzyszenia jest znany, oglądany i pozytywnie komentowany.
Po premierze 2.02.2013 roku odbyło się jeszcze 12 przedstawień, które zgromadziły ponad 1000 widzów.
Wyjazdowe spektakle miały miejsce
na zaproszenia; w Boguchwale, Nisku, Hyżnem, a obecnie przygotowuję
się występy w Jedliczu i Strzyżowie.
Również Radio Rzeszów promowało
przedstawienie, przeprowadziwszy
wywiad na żywo w audycji o Dynowie. Warto też odnotować udział Zespołu Teatralnego w wielkiej imprezie plenerowej w Dąbrówce Starzeńskiej ph. Na ratunek zamkowi”. Pokaz komedii „Damy i huzary” w plenerze okazał się dużym wyzwaniem,
któremu aktorzy sprostali i pokazali się w pięknym korowodzie w parku i na scenie. Był to występ gratisowy, dlatego szczególne słowa uznania
kieruję pod adresem i aktorów i scenografów.
Dziękczynieniem za beatyfikację
Jana Pawła II stał się koncert słowno- muzyczny pt. „Z głębi serc płynące dziękczynienie i modlitwy słowa najprostsze” prezentowany w naszym parafialnym kościele, a także
w Bachórzu.
Od lipca do października trwały
prace przy modernizacji garderoby
teatralnej - zadanie objęte programem Inicjatywy Lokalne Domy Kultury+. Na poddaszu w ZGK zainstalowane zostały nowe stojaki i wieszaki, a kosztem pracy członkiń Zespołu;
Jolanty Kozubal - Głuchowskiej, Marii Iwańskiej, Krystyny Dżuły, Janiny
Banat i Grażyny Malawskiej wszystkie kostiumy (ponad 500 sztuk) zostały zinwentaryzowane i przygotowane
do lepszego wykorzystania i wypożyczania. Informacja na ten temat została przez Kol. Patryka Michalika
umieszczona na stronie internetowej,
a tablica na budynku ZGK również
dostarcza wskazań o możliwości korzystania z wypożyczalni. W tym roku
odnotowano już kilkanaście wypożyczeń dla szkolnych zespołów scenicznych a także osób prywatnych.
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W styczniu tego roku uporządkowany został magazyn scenografii teatralnej mieszczący się w budynku
Zespołu Szkół w Dynowie. Zarząd serdecznie dziękuje Dyrekcji placówki za
życzliwe, pełne zrozumienia potraktowanie potrzeb rozwijającego się stowarzyszenia.
Współpraca z MOK-iem objęła
także zadania realizowane przez słuchaczy Uniwersytetu Złotej Jesieni.
Otrzymane niewielkie fundusze pozwoliły na zaproszenie wykładowców spoza Dynowa, na zorganizowanie kilku wycieczek szlakiem budownictwa drewnianego i przeprowadzenie ze słuchaczami ciekawych zajęć
z rękodzieła artystycznego. Uniwersytet Złotej Jesieni nie posiada jeszcze osobowości prawnej, dlatego TG.
„SOKÓŁ’’ udziela mu wsparcia organizacyjnego. Zarząd dziękuje Kol. Józefie Ślemp, która organizuje zajęcia,
Dyrekcji i Pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej, Dyrekcji MOK-u,
ŚDS–u za udostępnianie sal na wykłady i zajęcia praktyczne.
Projekt „KURTYNA W GÓRĘ - VII
DYNOWSKA JESIEŃ TEATRALNA
z ALEKSANDREM FREDRĄ” przewidywał popularyzację wiedzy o naszym wielkim komediopisarzu i skierowany był przede wszystkim do gimnazjalistów i uczniów szkół średnich.
Zaplanowane i przeprowadzone zostały konkursy znajomości najwybitniejszych dzieł pisarza, konkursy na rysunki i karykatury postaci Fredrowskich, casting na odtwórców ról w jednoaktówce „Świeczka zgasła”, a także w każdą sobotę listopada spektakl zaproszonego teatru spoza Dynowa. Przegląd teatralny otworzył nasz
Zespół i wystawił z powodzeniem,
przy pełnej sali, kolejny raz komedię
„Damy i huzary”. W następną sobotę
młodzieżowy teatr z Krosna pokazał
w Domu Strażaka autorski spektakl
pt. „Jestem”. W auli Liceum Ogólnokształcącego w dniu 22 listopada odbył się casting z udziałem 5 par odtwórców ról w sztuce „Świeczka zgasła”. Zarząd dziękuje Kol. Katarzynie
Kłyż za przygotowanie uczniów i stosownej dekoracji, Dyrekcji LO za udostępnianie auli nie tylko na tę imprezę , ale także na wieczór ph. „Dynów
jedną śpiewającą rodziną” .
Gimnazjaliści z Nozdrzca pokazali w dniu 27 listopada swoim kolegom
z Dynowa fragmenty „Zemsty”, natomiast 29 listopada teatr ze Strzyżowa zagrał dla dynowskiej publiczności
sztukę „Garbus” S. Mrożka. Wszystkie zespoły otrzymały zwrot kosztów
przejazdu i skromny posiłek.
Był to niewątpliwie sukces pro-

Nr 4/223

gramowy, organizacyjny i artystyczny stowarzyszenia. W ciągu trzech tygodni listopada widzowie oglądnęli 5
interesujących spektakli teatralnych
różnorodnych pod względem treści
i formy artystycznej. Na dynowskiej
scenie wystąpiły zespoły z Niska, Tarnogrodu,, Rzeszowa i Lubaczowa. Ten
ostatni widowisko pt. „Droga do aureoli” w reżyserii Ks. Józefa Dudka zaprezentował w naszym parafialnym
kościele. Tarnogrodzki zespół bawił
dynowską publiczność komedią pod
znaczącym tytułem „Próba generalna„ w reżyserii H.Zając.
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych
w dniu 15 listopada mieli okazję zobaczyć przejmujące przedstawienie dramatu Jana Kochanowskiego pt. „Odprawa posłów greckich” w wykonaniu
teatru „Kontynuacja” z Niżańskiego
Centrum Kultury „Sokół’’. Z drżeniem
serc młodzi ludzie słuchali strof poety
o odpowiedzialności rządzących za los
Ojczyzny i Jej obywateli.
Zawodowy teatr z Rzeszowa im.
W. Siemaszkowej przywiózł do Dynowa dramat pt. „Edukacja Rity” w reżyserii S. Gaudyna. Jak na poprzednich spektaklach, tak i na tym był
komplet widzów, którzy bardzo gorąco przyjmowali każdą niemalże kwestię i ripostę aktorów.
Sobotni wieczór 26 listopada należał do teatru dynowskiego, który
zaprezentował dobre przedstawienie i co godne jest szczególnego podkreślenia; nie mając odpowiednich
warunków na próby, które w większości odbywały się w Miejskiej Bibliotece. Premiera przedstawienia to
wspólny sukces całego zespołu różnorodnego pod względem wieku, profesji i zainteresowań, ale połączonego
wspólną pasją teatralną , szacunkiem
do własnej lokalnej tradycji i patriotycznych działań poprzednich pokoleń „SOKOŁÓW”. Nasi aktorzy udowodnili, że dzieło K. Makuszyńskiego nic nie straciło na swej aktualności, że są w nas całe pokłady bezinteresowności, dobroci i zwykłej, a może
niezwykłej życzliwości.
Przedstawienie oglądnęli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów
i Zespołu Szkół Zawodowych, widzowie dorośli- łącznie ponad 1500 osób.
W miarę możliwości Zespół będzie organizował wyjazdowe przedstawienia, planowany jest występ w Nisku
i Rzeszowie.
Podsumowując realizację projektu
należy też wspomnieć o imprezach towarzyszących, które znacząco wzbogaciły program V Jesieni, a to: o wystawie plakatu teatralnego w Bibliotece Miejskiej i warsztatach recyta-
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torskich oraz konkursie dal młodych
poetów. Dzięki życzliwości Dyr. Teatru w Rzeszowie pokazane zostały
wypożyczone na czas prezentacji plakaty ze zbiorów archiwalnych. Oglądnęli je uczniowie dynowskich szkół
i czytelnicy odwiedzający bibliotekę.
„Sztuka recytacji” to hasło warsztatów recytatorskich przeprowadzonych przez aktora G. Pawłowskiego
z teatru rzeszowskiego. Udostępnienie auli stowarzyszenie zawdzięcza
Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego, za co serdecznie dziękuje w swoim imieniu i uczestników zajęć.
Konkurs literacko- muzyczny ph.
MOJA OJCZYZNA- MIEJSCE DLA
CISZY I ŚPIEWU” zasługuje na uwagę, gdyż wykazał, że spora grupa młodych ludzi nie tylko interesuje się poezją, ale przede wszystkim pisze wiersze. W finałowym popisie uczestniczyli młodzi poeci z Dynowa, Dydni,
Krzywczy, Kańczugi i Sieniawy. Na
uznanie zasłużyła w realizacji tej części projektu P. Grażyna Malawska.
Powodzenie tak dużego przedsięwzięcia, jakim był przedstawiany projekt uzależnione było od współdziałania stowarzyszenia z różnymi instytucjami, od pomocy władz miasta i gminy, a przede wszystkim od zaangażowania członków „SOKOŁA”
Zarząd T.G.SOKÓŁ serdecznie
dziękuje za wsparcie finansowe i nie
tylko; P. Annie Kowalskiej, P. Burmistrzowi Z. Frańczakowi, Dyrektorom
szkół; P. Żakowi, T. Święsowi, H. Cygan, Dyr. MOK-u i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie. Wszyscy
mają powody do zadowolenia i słów
uznania.
Sukcesem zakończyły się przygotowania Zespołu Teatralnego do drugiej w tym roku kalendarzowym premiery. „BETLEJEM POLSKIE’’ według L. Rydla cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem i uznaniem widzów. Godne uwagi jest to, że w spektaklu wzięło udział 54 aktorów; dzieci
ze szkoły podstawowej, gimnazjaliści,
licealiści, dorośli aktorzy, muzycy.
„Betlejem" oglądali też widzowie
w Przemyślu i Rzeszowie w Wojewódzkim Domu Kultury.
W kalendarzu rocznic czczonych
przez nasze stowarzyszenie jest Katyń. Podobnie jak w latach poprzednich zorganizowany został Marsz Katyński do dynowskiego Krzyża Katyńskiego.
WYCIECZKI, REKREACJA,
SPORT
Niestety , przygotowania do dwóch
premier i udział Zespołu w różnych
imprezach, nie pozwoliły na zorgani-
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zowanie dłuższej wycieczki. Najczęściej krótkie wyjazdy odbywali słuchacze UZJ a organizatorką i przewodniczką była Kol. Józefa Ślemp.
Zajęcia rekreacyjne dla pań prowadziła Kol. Maria Chudzikiewicz i jak
dotąd cieszyły się uznaniem i dobrą
frekwencją stałych uczestniczek.
Działalność sportowa stowarzyszenia to przede wszystkim wspieranie 3 sekcji sportowych; piłki ręcznej, badmintona i tenisa stołowego.
Fundusze uzyskane z projektu zgłoszonego do Burmistrza Miasta w całości przekazane zostały wspomnianym sekcjom a ponadto stowarzyszenie wyasygnowało 1000 zł. własnych
środków.
Zarząd składa serdeczne podziękowania trenerom; Robertowi Pantule,
Zdzisławowi Szafranowi, Henrykowi
Sawczakowi i Andrzejowi Dżule za
bezpłatne prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą.
W dniach 17-18 września 2011
roku została zorganizowana dwudniowa wycieczka autokarowa do Warszawy z bogatym programem zwiedzania i wyjściem do teatru. Zarząd
dziękuje P.Józefie Ślemp za fachowe
i niezwykle sugestywne oprowadzanie tej i kilku innych wycieczek zorganizowanych dla słuchaczy Uniwersytetu Złotej Jesieni oraz za kierowanie tymże.
Z inicjatywy członkiń stowarzyszenia działa sekcja aerobiku , którą prowadzi P. Maria Chudzikiewicz,
a zajęcia odbywają się dzięki życzliwości Dyrekcji Zespołu Szkół w hali
gimnastycznej. Zarząd T.G. "SOKÓŁ"
dziękuje serdecznie za zrozumienie
potrzeb całego środowiska i życzliwość także dla ludzi dorosłych potrzebujących ruchu i gimnastyki.
Za sprawą zainteresowanych tenisem stołowym, dzięki poparciu Dyrekcji Zespołu Szkół oraz pracy społecznej inst. Jacka Szajnika i Bronisława
Wojnarowicza powstała przy T.G. SOKÓŁ” młodzieżowa sekcja tenisa. Za
pieniądze uzyskane z projektu zgłoszonego przez stowarzyszenie do Gminy Miejskiej Dynów i z własnych środków stowarzyszenia zakupione zostały 2 nowoczesne stoły do gry. Wymienieni instruktorzy jako wolontariusze
przepracowali z adeptami tego pięknego sportu ponad 240 godzin. Zajęcia
są kontynuowane, mimo że brak jest
pełnego wyposażenia do gry.
Zarząd dziękuje Burmistrzowi
Miasta i Dyrekcji Z.SZ. za pomoc
w realizacji tego zadania uzupełniającego sportową ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży.
Plan pracy stowarzyszenia na rok
2013 przewidywał wydanie drukiem
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wierszy dynowskiego poety Adama
Czekańskiego. Niestety, brak funduszy nie pozwolił na sfinalizowanie
tego zadania. Pozostanie ono do wykonania w roku bieżącym.
Stałym zadaniem Zarządu i prezesa było informowanie czytelników
„Dynowinki” o pracach i zadaniach
stowarzyszenia. Niemalże każdy numer zawierał dłuższy lub krótszy materiał obrazujący naszą działalność.
Działa strona internetowa stowarzyszenia, a prowadzi ją w oparciu o dostarczane materiały – Jan Prokop.
Adres internetowy; sokol.dynow.pl
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW
FINANSOWYCH
Podobnie jak w roku ubiegłym,
tak i w obecnym, Zarząd opracował
projekt na konkurs ogłoszony przez
Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.
Tytuł projektu; Wzdłuż Sanu-wędrówki z gitarą, pędzlem, aparatem
fotograficznym i teatrem”. Przyznane
zostało dofinansowanie w wysokości
10 000 złotych, które zgodnie z planem zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów zajęć dla młodzieży w zakresie doskonalenia umiejętności gry
na instrumencie, w zakresie sztuk
plastycznych i fotografii. Część funduszy pokryje koszty organizacji VI
Dynowskiej Jesieni Teatralnej.
Drugi projekt skierowany do Burmistrza Miasta dotyczy dofinansowania zajęć sportowych młodzieżowych
sekcji; piłki ręcznej, badmintona i tenisa stołowego.
Powodzeniem zakończyły się starania stowarzyszenia o środki na aktywne zwalczanie bezrobocia wśród
kobiet- mieszkanek obu gmin dynowskich. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przyznał 44 995 złotych na realizację projektu pt. „Nasza pasja- naszą pracą.” To działanie jest wspólnym przedsięwzięciem
stowarzyszenia i Miejskiej Biblioteki w Dynowie.
Realizacja ambitnego planu pracy
przez stowarzyszenie dowodzi wielkiej ofiarności na rzecz Małej Ojczyzny, zrozumienia idei wielkich twórców „SOKOŁA”, którzy nie tylko nie
bali się wielkich słów o miłości do Ojczyzny, ale przede wszystkim czynami jej dowodzili .Niech słowa poety
z Czarnolasu będą naszym nakazem;
„Służmy poczciwej sławie
A jako kto może
Niech ku pożytku
Dobra wspólnego pomoże”
					
W imieniu Zarządu
Krystyna Dżuła
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DYNOWSKI MARSZ KATYŃSKI
- 10 KWIETNIA 2014 r.
Z inicjatywy Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego
„SOKÓŁ’’ dla uczczenia pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
i Katastrofy Smoleńskiej odbył się Marsz do Dynowskiego Krzyża Katyńskiego. Po wieczorowym nabożeństwie na
placu kościelnym, przed pomnikiem Błogosławionego Jana
Pawła II licznie zgromadzili się uczniowie 3 klas gimnazjalnych z Zespołu Szkół w Dynowie, najmłodsi i młodzi strażacy z OSP Przedmieście, członkowie stowarzyszenia, słuchacze UZJ i niezrzeszeni, którym droga jest pamięć Ofiar. Modlitwę różańcową rozpoczął Ks. Dziekan, a młodzież złożyła
u stóp pomnika Największego z Polaków wiązankę wiosennych tulipanów. Z pieśnią „Barka” zebrani ruszyli na trasę , do pierwszego Dębu Katyńskiego przy Domu Spokojnej
Starości, który rosnąc świadczyć będzie o naszej wdzięcznej pamięci o por. Tuckim (przy Liceum posadzono dąb upamiętniający J. Bielca, a przy Zespole Szkół- Witkowskiego).
W ciszy i skupieniu słuchaczy donośnie i przejmująco
wybrzmiały strofy wiersza pt. „Katyń” w interpretacji P.
Jolanty Kozubal- Głuchowskiej.
Zapadający zmrok i przejmujące zimno przyśpieszały
marsz, a mimo to przy Krzyżu Katyńskim przydatne okazały się latarki. Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy poprzedziły dalszą modlitwę różańcową za Zmarłych Bohaterów
i Ofiary Katastrofy Smoleńskiej. Uroczystość zakończyło odśpiewanie hymnu narodowego, a po nim podziękowania dla
wszystkich uczestników Marszu.
Zarząd „Sokoła’’ szczególnie serdecznie dziękuje za liczny

udział strażakom (ochotnikom i ochotniczkom ) z Przedmieścia, gimnazjalistom i ich wychowawczyniom Paniom; mgr
B. Piejko., M. Mączyńskiej, B. Szmul, L. Chomie i wszystkim pozostałym- Dorosłym i Przedszkolakom - którzy swoim przykładem, zaangażowaniem wyrazili szacunek dla ojczystej, niełatwej przeszłości, i swój patriotyzm.
Za Zarząd
T.G. „Sokół’’
		
Krystyna Dżuła
		
Fot. A. Iwański

Zbiórka uczestników Marszu

Przy Krzyżu Katyńskim

Modlitwa przy pomniku Jana Pawła II

Głaz upamiętniający por. Tuckiego

Nr 4/223

33

DYNOWINKA

Zespół Szkół Zawodowych
im.Kard.Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
36-065 DYNOW, ul.Polna 3 ~~ tel. 16 65 21 045 ~~fax 16 652 10 43

INFORMATOR
2014/2015
4 - letnie

TECHNIKUM

zawód:

- technik informatyk

z innowacją pedagogiczną (edukacja
transgraniczna; administracja celna i bezpieczeństwo wew.)
zawód:

- technik handlowiec z innowacją pedagogiczną

(obsługa ruchu

turystycznego)

- technik logistyk z innowacją pedagogiczną (edukacja

transgraniczna;

administracja celna i bezpieczeństwo wew.)
zawód:

- technik pojazdów samochodowych z innowacją
pedagogiczną (nowoczesne technologie

w obróbce skrawaniem)







Nauka trwa 4 lata
Praktyki zawodowe w renomowanych firmach, zakładach i instytucjach, a także zagraniczne
Bezpłatne ubranie ochronne do zajęć praktycznych (technik pojazdów samochodowych)
Dodatkowe certyfikaty; Europass, informatyczne
Uprawnienia do bezpłatnego lub ułatwionego korzystania z zasobów WSPiA w PrzemyśluRzeszowie, WSIiZ w Rzeszowie i Politechniki Rzeszowskiej
 Prawo jazdy kategorii B w ramach programu nauczania (zawód – technik pojazdów
samochodowych), a w innych zawodach poza programem

3 - letnia ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
zawód:

- mechanik pojazdów samochodowych
- sprzedawca
 Nauka trwa 4 lata
 Zajęcia praktyczne we własnym Centrum Kształcenia Ustawicznego, Podstawowej Stacji kontroli
Pojazdów oraz miejscowych placówkach handlowych (sprzedawca)
 Bezpłatna odzież robocza do zajęć praktycznych
 Nowoczesne pomoce i urządzenia do praktycznej nauki zawodu,
 Dodatkowy certyfikat – Delta Tech
 Dodatkowe kwalifikacje z zakresu sterowania obrabiarek CNC, obsługi wózków widłowych,
spawania MIG MAG i inne kursie
 Prawo jazdy kategorii B w ramach programu nauczania (zawód – mechanik pojazdów
samochodowych), a w innych zawodach poza programem
 Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

Podania przyjmowane są od 14 do 28 maja 2014r.w sekretariacie szkoły, w godzinach od 7.30 –15.30.

Zespół Szkół Zawodowych im.Kard.Stefana Wyszyńskiego, 36-065 DYNÓW, ul. Polna 3
tel.(16) 65 21 045 ~~ www.zsz1dynow.republika.pl ~~~~~ email: zsz1dynow@poczta.onet.pl~~

Dla klas pierwszych bezpłatne podręczniki do przedmiotów: język polski, matematyka i języki
obce oraz kilka niespodzianek do wylosowania w każdej pierwszej klasie.
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Kształcenie zawodowe to
bardzo dobry wybór !
Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie od 50. lat prowadzi kształcenie zawodowe. Prowadzenie
takiej edukacji wymaga sporego zaplecza technicznego, pomocy dydaktycznych i sprzętu,
a także wsparcia ze strony zakładów, firm, a przede wszystkim Organu Prowadzącego
– Powiatu Rzeszowskiego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz potrzebom
rynku pracy, szkoła od Organu Prowadzącego – Powiatu Rzeszowskiego otrzymała kolejny samochód do nauki
jazdy „Hyundai i20” (w chwili obecnej posiada już 3). Kolejna pomoc dydaktyczna służy do
nauki jazdy dla uczniów 3 – letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i 4 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych.
W ramach doposażenia CKU
w kolejne pomoce dydaktyczne, szkoła w ramach projektu
„Podkarpacie stawia na zawodowców” dokonała zakupu kolejnej wyważarki do kół. Projekt systemowy jest
realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w porozumieniu z Powiatem Rzeszowskim, finansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dzięki nowym pomocom uczniowie mają możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, a tym samym zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na lepsze zatrudnienie.
Idąc naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom uczniów w dniu 21 marca 2014r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie po raz
IV zorganizował Szkolny Konkurs pod hasłem: „Samochodem w dorosłe życie”, Głównym zamierzeniem organizatorów było kształ-

cenie i rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych wśród uczniów, popularyzacja
przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości
rywalizacji i wyróżnienia się na forum
szkoły, badanie i monitoring uzdolnień
uczniów w obszarze motoryzacji.
Patronat nad konkursem sprawował:
Pan Marek Ząbek – Dyrektor Woje-

wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.
Wzięło w nim udział 46 uczniów z klas branży mechanicznej (4 - letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych i 3 – letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych). Podczas
konkursu jego uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test
składający się z zadań otwartych i zamkniętych.
Finał konkursu w dniu 21
marca 2014r. otworzyła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, a przybyli na niego, m.in.
Pan Marek Ząbek – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Olga Surowiec i Tomasz
Mnich egzaminatorzy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego w Rzeszowie.
Komisja konkursowa w składzie: Pan Marcin Kałamucki – kierownik szkolenia praktycznego, Pani Anna Fara – nauczyciel przepisów ruchu drogowego, Pan Władysław Galej – nauczyciel nauki jazdy, dokonała oceny wszystkich prac
i wyłoniła zwycięzców: I miejsce - Łukasz Kiełbasa – kl.
4TPS, II miejsce - Łukasz Bielec – kl. 4TPS, III miejsce - Arkadiusz Fara – kl. 4TPS. Wyróżnienia: Paweł
Kaszycki – kl. 4TPS, Tomasz Lech – kl. 4TPS, Kamil Konopka – kl. 4TPS, Aleksander Wasieńko – kl. 3TPS, Jakub Sapa – kl. 2TPS, Bartłomiej Bajda – kl. 3TPS, Artur Sieńko – 4TPS.
Nagrody laureatom wręczyli: Pan Marek Ząbek – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
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w Rzeszowie i były Dyrektor szkoły Pan Stanisław
Tymowicz.
Każdy laureat konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom
oraz przepiękne nagrody ufundowane przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie. Na podsumowanie konkursu odbyło się krótkie wystąpienie Dyrektora WORD w Rzeszowie Pana Marka Ząbka, oraz egzaminatorów Pani Olgi Surowiec i Tomasza Mnicha którzy
przedstawili zmiany w przepisach egzaminacyjnych na poszczególne kategorie prawa jazdy. Ostatnim punktem były
porady praktyczne egzaminatorów już przy samochodzie
w którym odbywa się egzamin na prawo jazdy kategorii „B”.
Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy!!!
				
Marcin Kałamucki
ZSzZ w Dynowie

Szanujmy polskie krzewy
Przywykliśmy już do widoku egzotycznych krzewów
wokół nas.
Wszechobecne tuje i cyprysiki w dziesiątkach odmian
wgryzły się w nasz krajobraz i ani myślą ustępować miejsca gatunkom rodzimym.
A tymczasem coraz częściej podnosi się urodę kaliny, derenia, jałowca, tarniny, trzmieliny czy głogu, które
zwłaszcza jesienią, przyciągają oczy kolorem swych owoców. Może warto je upowszechniać w naszym otoczeniu
zamiast drzew? Sadzenie bowiem krzewów przy domu
ma też bardzo praktyczny wymiar. Otóż drzewo, wcześniej czy później, gdy urośnie, sprawi nam kłopot. Problem pojawia się, gdy malutka niegdyś sadzonka tak rośnie, że przerasta nasze wyobrażenia o sobie i. zachodzi
potrzeba jej usunięcia. Kłopot w tym, że po przekroczeniu przez drzewko wieku 10 lat nie można go już zgodnie
z prawem swobodnie usunąć, a nawet dowolnie kształtować korony. Wszelkie zabiegi w obrębie gałęzi mogą dotyczyć jedynie formowanego wcześniej kształtu korony oraz
usuwania gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi i urządzeniami
technicznymi. Jeśli zaś chodzi o legalną wycinkę, to artykuł 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nakazuje uzyskanie stosownego pozwolenie od wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta. Wiąże się to oczywiście z opłatami,
naliczanymi za każdy centymetr obwodu pnia. Za drzewo cienkie, do 25 cm średnicy, opłata może wynieść 328
złotych za każdy centymetr! Bardzo drogo zatem można
okupić swą miłość do drzew w otoczeniu własnego domu.
Zupełnie inaczej sprawa ma się z krzewami, które nie
rosną tak wielkie, a ich ewentualne usunięcie nie jest
też obwarowane tyloma restrykcjami. Choćby z tego
praktycznego powodu warto je propagować, zwłaszcza krzewy rodzime, które są odporniejsze na warunki klimatyczne niż efemerydy z południowych krain, a jednocześnie wrośnięte już w nasz krajobraz.
Mają swe miejsce rodzime krzewy w naszej kulturze. Wystarczy przypomnieć tu o głogach „patronujących” zwaśnionym małżeństwom, kalinie obdarzającej powabnymi koralami i „czarującej” kochanków, śliwie tarninie - broniącej przed wszelkim złem czy żarnowcu miotlastym dającym surowiec na miotły do wypędzania czarownic. Magiczne właściwości ma bez czarny; w kulturze ludowej uważano jego obecność przy domu za niezbędną, a karczowanie
zwiastować miało rychłą śmierć. Również kłokoczka, szakłak, leszczyna i trzmielina mają swe miejsce w dawnych
wierzeniach - znaleźć je można także jako motywy ilustra-

cyjne. O jarzębinach, kalinach i głogach śpiewano dawniej
w piosenkach, opiewali je też w wierszach polscy poeci.
Warto w tym miejscu przytoczyć kilka strof, które wyszły spod pióra Adama Mickiewicza, jak mało kto doceniającego rolę rodzimych krzewów:
...Czeremchy oplatane dzikich chmielów wieńcem,
Jarzębiny ze świeżym pasterskim rumieńcem,
Leszczyna, jak menada z zielonemi berły,
Ubranemi, jak w grona, w orzechowe perły;
A niżej dziatwa leśna: głóg w objęciu kalin,
Ożyna czarne usta tuląca do malin.
Drzewa i krzewy liśćmi wzięły się za ręce
Jak do tańca stające panny i młodzieńce...
Czy ten opis na pewno odpowiada dzisiejszym polskim
ogrodom? Czy nie grozi nam, że będą one pełne:
Irgi, co je z Japonii do kraju przywiało,
Tawuły, przęśli, kolwicji i katalpy okazałej,
A pośród nich jałowiec, ale taki chiński,
Niżej płoży się jego kuzyn wirginijski,
Tam glediczia zwisła, a tu perukowiec,
Ciasno wśród cyprysików ma sumak octowiec,
O przetrwanie śród gąszczu walczy włoska thuja,
Na której Telimena w zadumie się buja
I zafrasowana mocno załamuje ręce:
Gdzie podziały się leśne „panny i młodzieńce”?
Wizja ta oczywiście jest poetyckim żartem, dobrze jednak ilustruje to, co dzieje się we współczesnych polskich
ogrodach, które popadły zupełnie w modę cudzoziemszczyzny, trudną chyba już do odwrócenia.
Dlatego dbałość o rodzimość flory krzewiastej jest dziś
sporym wyzwaniem dla każdego z nas. Warto tu wspomnieć chociażby o biocenotycznej roli krzewów, o zróżnicowanej retencyjności lasu ze względu na bogactwo podszytu, rolę przeciwpożarową krzewów, ich zdolność stabilizowania gleby, a także wciąż niedocenioną funkcję
ptasiej stołówki. Przecież zamiast kupować karmę dla
ptaków w sieciowych supermarketach, wystarczy posadzić na przy domu rodzime krzewy owocujące. No i jeszcze rzecz zupełnie niemal pomijana; miododajność krzewów - mało kto zwraca uwagę, że orientalne iglaki są zupełnie bezużyteczne dla naszej pszczoły miodnej, podczas gdy kwitnące leszczyny, głogi, tarniny czy kłokoczki dają znakomity pożytek w dość długim okresie czasu.
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Gdy wiosną ubiegłego roku wraz z redaktorami „Kleksa”
chcieliśmy przy szkole posadzić polskie krzewy, okazało się,
że sklepy ogrodnicze w naszej okolicy niemal w ogóle nie
posiadają w swej ofercie interesujących nas gatunków, a jedynie ich mutacje lub gatunki obce. Jeśli leszczyna - to turecka, jeśli jałowiec - to chiński, jeśli dereń - to kanadyjski.
Zapomniano o polskich krzewach! Jeden ze sprzedawców
powiedział, że czasem udaje się sprzedać kalinę, ale na tabliczce musi pisać, że jest ona np. amerykańska lub włoska.
A tymczasem moda na krajowe gatunki wydaje się powoli powracać. Świadczą o tym liczne pytania o zwyczajne
leszczyny, głogi, bzy czarne i koralowe czy też trzmieliny.
Wielką popularność zyskała kłokoczka południowa, hodowana w szkółkach leśnych Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne.
Okazuje się, że wśród jej nabywców są Litwini i Niemcy.
W ciągu najbliższych lat chroniony „święty” krzew, powinien stać się jeszcze bardziej popularny na Podkarpaciu.

Kłokoczka
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Szakłak

- Ta popularność kłokoczki skłoniła nas, by w jesieni zacząć
produkcję sadzonek innych rodzimych krzewów, gdyż klienci pytają o rokitnika, trzmielinę, derenia, a nawet śliwę
tarninę - mówi Roman Jurek, nadleśniczy z Ustrzyk Dolnych. - Do tego musimy jednak trochę doposażyć szkółkę
i zacząć mocniej propagować jej produkcję - na pewno można wzmóc zainteresowanie polskimi krzewami z pożytkiem
dla lasów, dla ogrodów i dla ludzi. Trzeba nadmienić, że
w Krościenku rośnie już sporo kłokoczek, jest to wynik niezapominajkowej akcji „Dębiny” i „Kleksa” z ubiegłego roku.
Warto chyba wspomagać to zainteresowanie naszymi krzewami. Polski krzew w polskim lesie i przy polskim domu
powinien cieszyć nie tylko wierzących i wątpiących, zakochanych i marzycieli, ale również harcerzy, cyklistów,
pszczelarzy, ba. amatorów nalewek, nie mówiąc już o ptakach i pszczołach.
Polskich krzewów w naszym kraju trzeba nam więcej!
Powinno być ich tak wiele, że gdyby Wieszcz współczesną
wersję „Pana Tadeusza” chciał stworzyć, musiałby napisać:
Rodzime krzewy
liśćmi wzięły się za ręce
Jak do tańca
stające panny i młodzieńce,
I kruszyna z tarniną
rozpoczęły swój balet,
Zatrzmieliły trzmieliny
w kalinowe korale,
Zabzyczały bzy leśne
pod leszczyny krzakiem,
Zapląsały jałowce
i kłokoczka z szakłakiem
A śród tych krzów rodzimych
nad brzegiem Wisłoka,
Na Marynkowskiej,
na Pręcie i w Księżych Potokach,
Przechadzał się Tadeusz,
dziwiąc się tym modom,
I napisał w kajecie:
„mądry Polak przed szkodą”!
Edward Marszałek

Trzmielina pospolita

Śliwa tarnina

Głóg

Nr 4/223

DYNOWINKA

37

Porady żywieniowe nie tylko dla młodzieży
Prawidłowe żywienie to nie tylko dostarczenie organizmowi energii i niezbędnych składników pokarmowych w odpowiednich proporcjach ale także ilość posiłków, ich regularność i odpowiednie rozłożenie w ciągu dnia. Szczególnie narażony zarówno na niedobory żywieniowe jak i nadmiar pokarmów w diecie, jest młody, rozwijający się organizm. Brak
odpowiedniej ilość składników odżywczych jak też nieodpowiednia ich jakość są przyczyną pogorszenia się stanu zdrowia, a także zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym. Należy przy tym pamiętać, że braków tych nie
da się nadrobić. Jeśli chodzi natomiast o spożywanie zbyt
dużej ilości żywności to wiąże się ona z rozwojem otyłości
u dzieci. Przyczynę nadwagi i otyłości odnajdujemy głównie
w nieprawidłowych nawykach żywieniowych wyniesionych
z domu. Dzieci z nadwagą w wieku szkolnym są kilkukrotnie bardziej narażone na otyłość w dorosłym życiu. Jak zatem powinno wyglądać żywienie dzieci w wieku szkolnym?
Poniżej omówię kilka zasad, które gwarantują prawidłowy
rozwój młodego organizmu.
Regularność spożywania posiłków. Prawidłowa dieta powinna składać się z 5 posiłków gdzie przerwy między
nimi nie powinny przekraczać 4 godzin, a ostatni posiłek
powinien być zjedzony najpóźniej na 2 godziny przed snem.
Najlepiej by spożywane były one o stałych porach. Szczególnie ważne jest w tej kwestii śniadanie, które przez wiele osób jest lekceważone. Po wielu godzinach bez jedzenia
poziom cukru w naszej krwi jest bardzo niski i konieczne
jest jego uzupełnienie. Dziecko, które nie jada śniadań będzie miało pogorszone samopoczucie, obniżoną koncentrację,
a także, naprzemiennie, będzie rozdrażnione i ospałe. Taki
sam negatywny efekt może pojawić się jeśli posiłków w ciągu dnia będzie zbyt mało lub jeśli są one spożywane bardzo
nieregularnie. Ponadto, spożywanie 1-2 dużych objętościowo posiłków zamiast 4-5 mniejszych, sprzyja odkładaniu się
tkanki tłuszczowej co w konsekwencji prowadzi do otyłości.
Urozmaicona dieta. Nie istnieje produkt żywnościowy,
który dostarczyłby wszystkich niezbędnych nam substancji
odżywczych. Należy zatem zadbać o to by nasza dieta była
różnorodna. Każdego dnia powinniśmy spożywać produkty
z 5 podstawowych grup żywności:
- produkty zbożowe (chleby, makarony, kasze)
- warzywa i owoce
- mleko i jego przetwory
- mięsa, drób, ryby, jaja
- tłuszcze
Produkty zbożowe. Podstawą naszego żywienia powinny być produkty zbożowe z grubego przemiału takie jak
pieczywo, makarony, kasze czy płatki śniadaniowe. Podczas przemiału zboża tracą większość witamin, minerałów
i zgromadzony w nich błonnik. Produkty pełnoziarniste dają
uczucie sytości na dłużej i pomagają w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Przeciwdziałają także zaparciom i obniżają poziom cholesterolu we krwi. W wyborze produktów
zbożowych najważniejszy jest stopień przemiału, a nie rodzaj ziarna. Postarajmy się zatem by przynajmniej w połowie zastąpić pieczywo białe pełnoziarnistym.
Warzywa i owoce. Są źródłem wielu witamin i minerałów, których próżno szukać w innych produktach żywnościowych, a które niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Powinny znaleźć się one w każdym posiłku, najlepiej w postaci surowej gdyż wtedy mają
największą wartość. Spożycie warzyw powinno być większe
niż owoców ze względu na dużą kaloryczność tych drugich.
Należy pamiętać także o roślinach strączkowych (fasola,

groch, soja, soczewica), które powinny znaleźć się w naszej
diecie przynajmniej raz w tygodniu.
Mleko i jego przetwory. Zawierają wapń, wysokiej
jakości białko i witaminy rozpuszczalne w tłuszczach czyli
składniki niezbędne do prawidłowego rozwoju organizmu.
Zaleca się by dzieci w wieku szkolnym spożywały 3-4 szklanki mleka dziennie przy czym wskazane jest zastąpienie go
w części przetworami z mleka takimi jak sery białe, jogurty,
kefiry, maślanki, a także sery żółte lecz w ograniczonych ilościach ze względu na dużą ilość zawartego w nich tłuszczu.
Mięsa, drób, ryby i jaja. Zapotrzebowanie młodego organizmu na białko jest bardzo duże dlatego też powinno być
ono spożywane codziennie w postaci chudych mięs i wędlin,
ryb i ich przetworów, drobiu a także jaj. Białko jest składnikiem budulcowym co oznacza, że jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka. Należy szczególną uwagę zwrócić
na spożycie ryb (głównie morskich), których mięso jest lepsze niż mięso zwierząt rzeźnych. Powinniśmy spożywać je
od 2-3 razy na tydzień, a mięsa czerwone (wieprzowe, wołowe) tylko raz w tygodniu.
Tłuszcze. Należy ograniczyć ich spożycie (zwłaszcza
tłuszczy zwierzęcych) ale nigdy nie eliminować ich całkowicie z diety. Bogata w tłuszcze zwierzęce dieta sprzyja powstawaniu otyłości. Jeśli to możliwe, należy zrezygnować
ze smarowania pieczywa tłuszczami lub wybierać dobre jakościowo margaryny czy masło. Do smażenia najlepiej używać oleju rzepakowego, oliwy (ale nigdy tłoczonej na zimno) lub smalcu. Do sałatek natomiast najlepsza będzie oliwa z oliwek lub olej rzepakowy tłoczony na zimno.
Spożycie cukru i soli. Bardzo korzystne dla zdrowia
jest ograniczenie tych składników. Cukier i słodycze bardzo
szybko są przemieniane w naszym organizmie na tłuszcz,
a spożywanie ich między posiłkami ogranicza apetyt. Należy więc zadbać o to by słodycze były rzadką przyjemnością, a nie codziennością. Sól pełni ważna rolę w naszym organizmie jednak jej nadmiar jest bardzo szkodliwy (może
być przyczyną nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu oraz
zwiększa ryzyko raka żołądka).
Podjadanie. Podjadanie między posiłkami nie musi być
zjawiskiem negatywnym ze względu na duże zapotrzebowanie dorastającego organizmu na energię. Należy jednak zadbać o to by w skład podjadanych posiłków wchodziły produkty takie jak owoce, jogurty, napoje mleczne czy orzechy,
a nie słodycze czy chipsy.
Zdrowa dieta nie wymaga dużych nakładów finansowych ani wielkiego wysiłku. Wystarczy jedynie odrobina samozaparcia w stosowaniu się do powyższych zasad. Pamiętajmy, że dzieci uczą się przez
obserwację. Dlatego dajmy im dobry przykład i jedzmy zdrowo.
Arkadiusz Niestrój
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DAMY I HUZARY W JEDLICZU
Na zaproszenie dyrektora Domu Kultury Rafinerii Jedlicze, Pana Macieja Łukaszewicza, zespół teatru dynowskiego wystąpił 30 marca 2014
ze sztuką „Damy i Huzary”.
Dyrektor ma nadzieję, że Jedliczanie zmobilizowani naszym przykładem reaktywują istniejący dawniej zespół teatralny.
Życzymy powodzenia i dziękujemy za gorące przyjęcie
Krystyna Dżuła

Stowarzyszenie De-Novo zaprasza na
PROJEKT TANGO

Od marca do czerwca odbywać się
będą regularne otwarte lekcje TANGA
w Dynowie i w Sanoku. Trenerzy pochodzą z Czech, Węgier, Włoch i Polski. W ramach projektu, odbędzie szereg spotkań wokół tematu TANGO. Odbędą się również otwarte jam session
muzyczne, na które zapraszamy wszystkich chcących pograć i pośpiewać tango.
Mamy nadzieję, że wyłoni się z tych spo-

tkań grupa muzyków, która skomponuje muzykę specjalnie na finałową TANGO NOC na Łąkach!
Postaramy się, aby finałowy wieczór był wyjątkowy. Goście zasiądą w Kawiarni „Przy Brzozie”. W kinie, na świeżym powietrzu pokażemy najlepsze sceny z Tango. Będziemy też mieli okazję przypatrzeć się pokazom TANGO MISTRZÓW a przede wszystkim będziemy tańczyć całą noc! Ale to w czerwcu.
Tymczasem wszystkich zainteresowanych TANGO PROJEKTEM, zapraszam
na zajęcia tango.
Instruktorzy:
Jerzy Tychanicz - z Rzeszowa:
zajęcia w każdą środę od 19.03.2014 o godz.18.00 LO Dynów
Fanni Laurinyecz - z Budapesztu na Węgrzech 22-23.03.2014
Jan Woźniak - z Warszawy 30.04- 01.05.2014
Ula Wojtkowiak - Rzym-Włochy/Polska, 22-23.05.2014
Janne Magno - Praga- Czehy 17-18.06.2014
W sprawie zajęć proszę o kontakt: Koordynator projektu Ewa Woźniak
ewka_w@hotmail.com, 795703662, http://ewawozniak.wix.com/portfolio
MOK Dynów; 724-999-888
PROJEKT TANGO jest sfinansowany przez VISEGRAND FUND , zajęcia
częściowo są płatne – 10 zł za 1,5 godz. (płatności można uregulować po każdych zajęciach)
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Zaproszenie do składania
zgłoszeń na konkurs
"POGÓRZAŃSKA
NUTA" 2014
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zapraszają do udziału
w Przeglądzie: kapel, instrumentalistów i śpiewaków
ludowych „Pogórzańska Nuta”, który będzie eliminacjami do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. W przeglądzie tym odbędzie się także Konkurs „Duży- Mały”.
Przegląd zaplanowano w terminie: 25 maja 2014
roku o godz. 15.00 na scenie Ośrodka Turystycznego
„Błękitny San” przy ul. Plażowej w Dynowie.
Z naszej strony mogą Państwo pobrać regulamin
oraz kartę uczestnictwa, którą po wypełnieniu prosimy przesłać do dnia 15 maja 2013 r. na adres organizatorów:
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Ks. Ożoga 10, 36-065 Dynów
z dopiskiem: „Pogórzańska Nuta”
Więcej informacji pod nr tel.: 16 6521806,
tel. kom.: 606835762
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NOWE ZADANIA

ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z poprzedniego numeru

Święta wielkanocne nierozerwalnie związane są z jajami, dziś
więc właśnie o nich, ale trochę nietypowo ;-) Nie będzie bowiem ani o malowaniu pisanek, ani o faszerowaniu
jaj, ale o jajku Kolumba!

Ukryte słowa: TEN TYP TAK MA
Jolka: WERTYKULATOR
Logogryf: ANTONIO BANDERAS,
ZORRO

Określenie „jajko Kolumba”
oznacza problem, który wydaje się
skomplikowany i trudny do rozwiązania, ale w rzeczywistości wcale
taki nie jest.

Krzyżówka przerywnikowa: NA
DOBRE I NA ZŁE

Krzysztof Kolumb (1451- 1506) był słynnym żeglarzem i podróżnikiem.
Po powrocie z jego pierwszej podróży do Ameryki wydano na jego cześć uroczysty bankiet. W trakcie kolacji jeden z gości stwierdził, że zasługi Kolumba
nie są znaczące, ponieważ każdy człowiek mógł dokonać tego samego. Rozzłościło to wielkiego podróżnika i rzucił on współbiesiadnikom wyzwanie. Polegało ono na ustawieniu na stole pionowo zwykłego jajka, prosto i bez żadnego podparcia. Po licznych próbach podejmowanych przez gości wszyscy zgodnie stwierdzili, że taka sztuczka jest niemożliwa. Wówczas Kolumb chwycił
jajko i energicznym ruchem postawił je na stole, zgniatając przy tym lekko
dolną część skorupki. Biesiadnicy zaczęli protestować, że tak potrafi zrobić każdy. Kolumb zgodził się z tym i odparł, że wszystko jest łatwe, jeśli ktoś pokazał nam, jak to zrobić.

Ukośnik mozaikowy: prawoskośnie:BANDEROLOWANIE, NIEDOKRWISTOŚĆ, STEMPEL, OPARCIE; lewoskośnie: NĘKANIE, SPADOCHRONIARZ, IMPROWIZOWANIE, WŁOŚNIE
Jolka z polskimi znakami: KORONA

„Jajko Kolumba” to również nazwa łamigłówki (wariant tangramu). Składa się z trzech trójkątów prostokątnych oraz sześciu
figur o zaokrąglonych krawędziach. Takie kształty elementów pozwalają na układanie niezliczonej liczby ciekawych wzorów, najczęściej ptaków. Wzór jajka do wydrukowania można znaleźć na stronie http://www.puzzles.com/PuzzlePlayground/TheEggofColumbus/EggOfColumbusPrintPlay.pdf
Pomnik jajka Kolumba znajduje się
w w mieście Sant Antoni de Portmany na Ibizie.

A na koniec jajo-origami, może ktoś
z Państwa spróbuje takie zrobić…?

W imieniu swoim
i naszych Autorów
życzę Państwu na Święta
spokoju i odpoczynku,
wiosennego, pogodnego nastroju
i satysfakcji z rozwiązania
świątecznych zadań!
Renata Jurasińska

Na świąteczne dni, dla relaksu po wielkich porządkach, nasi współpracownicy przygotowali dla Państwa – jako świąteczny upominek - ciekawe
zadania. Pan Bogdan Witek zaprasza do zmierzenia się z Krzyżówką
wielkanocną, Strzałkami i Pisanką mozaikową, a Pan Leszek Grzywacz poleca Jolkę wielkanocną i Syntezę krzyżówki.
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Strzałki
Litery z pół ze strzałkami, przeniesione poza diagram zgodnie ze wskazywanym kierunkiem, utworzą rozwiązanie końcowe.
Poziomo:
1) samolot - odlot, pociąg - ??
5) stolica województwa świętokrzyskiego.
6) jabcok albo jabol.
Pionowo:
2) Waldemar, reżyser (”W pustyni i w puszczy”).
3) zabytkowe miasto na Lazurowym Wybrzeżu
(anagram słowa LASER).
4) imię Maradony, jednego z najlepszych
piłkarzy wszech czasów.
Bogdan Witek

SYNTEZA KRZYŻÓWKI

Do diagramu należy wpisać podane wyrazy oraz imiona dziesięciu
papieży. Litery z pól ponumerowanych, napisane od 1 do 10, utworzą
rozwiązanie – jeszcze jedno imię papieża.

7: ektopia • endemit • jaskier • kierpec • mamunia •
odwiatr • Szwedka
8: nadwyżka • Turkmeni
9: cukrownia
Leszek Grzywacz

4: arak • Elka • mapy • taca			
5: afera • Ibisz • piegi			
6: ambaje • atonon • czułki • edycja • Esmain • fiskus
• kasjer • kwezal • menisk • Pigmej • trauma

SYNTEZA KRZYŻÓWKI
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Pisanka mozaikowa
Poziomo:
3) przejście podziemne wykonane przez uciekinierów z więzienia, obozu.
5) imię malarza Wyczółkowskiego.
6) pseudonim artystyczny Doroty Rabczewskiej.
8) samica przy warchlakach.
10) leśna dróżka.
12) przyjęcie z tortem pokrytym świeczkami.
15) znaczenie słów w stosunku do całego tekstu.
17) psie kończyny.
18) kobieta poddawana egzorcyzmom.
20) gruby pled, koc.
22) bory, knieje.
23) zawinięty kawałeczek mięsa przekłuty wykałaczką.
Pionowo:
1) hiszpański tytuł szlachecki.
2) “... Leonarda da Vinci” - hit ostatnich lat.
3) tworzą wiersze.
4) goleń.
5) duchowny buddyjski.
7) promieniotwórczy pierwiastek.
9) Mickey, gwiazdor amerykańskiego kina (”Zapaśnik”).
11) preparat chwastobójczy.
13) prawo korzystania, np. z komputera.
14) kompres.
16) pasy zboża rosnącego na polu.
19) szeroki nóż do siekania mięsa.
21) duża, kolorowa papuga.
22) imię Taylor, gwiazdy filmowej sprzed lat (”Kleopatra”, “Poskromienie złośnicy”).
Bogdan Witek

Krzyżówka wielkanocna
Pionowo:
1) pożyteczny owad budujący w kopce.
2) część brygady lub dywizji.
3) grupa śpiewaków towarzysząca soliście.
4) strój do treningu.
5) mieszkaniec Skandynawii.
6) metal używany na pokrycia ozdobne.
7) potocznie procesor, układ scalony.
8) kładka prowadząca z nabrzeża na statek.

Do rzędów należy wpisać dwuwyrazowe wyrażenia związane
z okresem wielkanocnym. Litery z pól oznaczonych kropką, odczytane rzędami utworzą rozwiązanie końcowe.

Bogdan Witek

44

JOLKA

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utworzą rozwiązanie.

JOLKA

W kolejności przypadkowej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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widowiskowe prowadzenie piłki na boisku
pismo papieskie do duchowieństwa i wiernych.
przed laty rywalizowała z wueską.
Zygmunt Frańczak w pracy.
jej odmianą jest nektaryna.
wymiana poglądów między dwoma osobami.
trzeszczący szmer świerszcza.
mieszkaniec francuskiego Auxerre (od nazwy regionu).
na drugim brzegu cieśniny - naprzeciw Charybdy.
Leszek Grzywacz
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utworzą rozwiązanie.
W kolejności przypadkowej:

Kompleksowe usługi rolnicze
* widowiskowe prowadzenie piłki na boisku
* pismo papieskie do duchowieństwa i wiernych.
* przed laty rywalizowała z wueską.
* Zygmunt Frańczak w pracy.
* jej odmianą jest nektaryna.
* wymiana poglądów między dwoma osobami.
* trzeszczący szmer świerszcza.
* mieszkaniec francuskiego Auxerre (od nazwy regionu).
* na drugim brzegu cieśniny - naprzeciw Charybdy.

•
•
•
•
•
•
•
•

Tel. 723 186 106 agasecki@vp.pl
16 65 21 057

koszenie,
orka,
sianie,
Leszek Grzywa
opryski,
rozsiewanie nawozu,
prasowanie,
transport,
rekultywacja działek.
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