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Pisanki
nie są do jedzenia…
Z pisanek się wyklują
świąteczne życzenia!
Dorota Gellner

Wesołych Świąt!

CENA 4 zł

W tym numerze między innymi:

Dzień Kobiet w SP 4 w Izdebkach
Za Zasługi dla Obronności Kraju

Bieg Tropem Wilczym

Spotkanie z Sybirakami – żywa lekcja historii

Wielkanocny zajączek z serwetki

IV Międzygminne Mistrzostwa w Badmintonie
Dynów-Dubiecko-Harta 2015

Maraton Bieszczadzki
Pogórzańska Nuta 2016
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Kiedy w stubarwnych szatach przecudna nadchodzi Pani,
Jesteśmy na nowo młodzi, po uszy w niej zakochani…
Jej imię – brzmiące WIOSNA – coś krzykiem ptaków w nas budzi
I znów, wraz z ich powrotem, powraca w nas wiara w ludzi,
W to, że podłość się stopi, głupota jak brudny śnieg zginie,
Że dobro jak sad rozkwitnie, a zło jak kra odpłynie…

Drodzy Czytelnicy!
Zachęcamy Was do lektury marcowej „Dynowinki”, w której
zamieszczamy tradycyjnie wieści z regionu, dynowskich i okolicznych szkół, doniesienia kulturalne i sportowe, doprawiając
wszystko szczyptą rozrywki.
Mamy nadzieję, że w tym świątecznym czasie nie zabraknie Wam pogody ducha i optymizmu, a wiara w lepsze jutro rozkwitnie w Was niczym nadchodząca wiosna!
Redaktorzy prowadzący –
Renata i Maciej Jurasińscy

Za następny numer Dynowinki będzie odpowiadać Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”, materiały proszę wysyłać na adres: aktywnydynow@wp.pl

W dniu 19.05.2016 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbędzie się II Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego. Organizatorzy proszą o udział wszystkie
organizacje pozarządowe, o czym
pisałem w „Dynowince” przed kilkoma miesiącami.
Z okazji 1050 – rocznicy Chrztu Polski, w dniu
17.02.2016 r. w auli Urzędu Marszałkowskiego odbyła się II
sesja naukowa z udziałem ks. Abp Celestino Migliore Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, w której uczestniczyłem wraz
z Panem Dyrektorem Józefem Stolarczykiem. Więcej na ten
temat piszę na dalszych stronach miesięcznika.
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa wspólnie z wiernymi dynowskiej parafii zamierza uczcić rocznicę 1050 - lecia Chrztu Polski wmurowaniem na naszym kościele pamiątkowej tablicy, którą wykona Pan Bogusław Kędzierski.
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Prace drukarskie nad Rocznikiem Historycznym „Dynoviana” nr 2 dobiegają końca. W pierwszych dniach kwietnia
odbędzie się jego uroczysta prezentacja, o czym będziemy informować czytelników „Dynowinki” za pośrednictwem plakatów. W dniu prezentacji będzie możliwość zakupu Rocznika.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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OBCHODY 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
W dniu 20.01.2016 r. w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja wieloetapowej konferencji naukowej poświęconej 1050
- rocznicy Chrztu Polski. Program konferencji składa się z 15 sesji, które odbędą
się w 12 miastach województwa podkarpackiego, poczynając od Rzeszowa oraz
poza granicami Polski we Lwowie i Wilnie - dawnych stolicach kresowych metropolii polskich.
Organizatorami konferencji są: znany dynowianom ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec – kierownik Zakładu Historii Nowożytnej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Adam Pęzioł – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Pierwsza sesja została zatytułowana „Przedchrzcielne” przenikanie chrześcijaństwa na ziemie polskie. Referaty koncentrowały się wokół wyników badań ar-

Od lewej: trzeci ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec, piąty J.E. ks. Abp dr Celestino Migliore, szósty Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, dziewiąty ks. bp – senior Kazimierz Górny, dziesiąty
ks. prof. dr hab. Józef Krukowski
cheologicznych i historycznych. Zostały wygłoszone przez prof.
Dianę Gergovą - pracownika naukowego Bułgarskiej Akademii
Nauk, prof. dr hab. Michała Parczewskiego związanego z Instytutem Archeologicznym UJ oraz Instytutem Archeologii UR,
prof. dr hab. Jerzego Strzelczyka związanego z Instytutem Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof.
dr hab. Leszka Słupeckiego związanego obecnie z Instytutem
Historii UR w Rzeszowie.
W dniu 17.02.2016 r. odbyła się w Rzeszowie II sesja naukowa pt. „Bóg – Honor – Ojczyzna: Kościół i Państwo – Wspólna
troska czy sojusz ołtarza z tronem ?”. Na sesji wygłoszone zostały 3 referaty: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski z UKSW wygłosił
referat pt. „Państwo Polskie – Kościół katolicki w ujęciu historycznym”, J.E. ks. Abp dr Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego w RP - referat pt. „Stolica Apostolska i Polska – odbudowa zerwanych więzi po 1989 roku”, zaś ks prof. dr hab. Stanisław Wierzbieniec referat pt. „Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka zmagania z totalitaryzmem państwowym w okresie PRL-u”.
Korzystając z zaproszenia, wziąłem wraz z Panem Dyrektorem Józefem Stolarczykiem udział w tej doniosłej i interesującej sesji.
Towarzystwo wraz z wiernymi Kościoła p.w. Św. Wawrzyńca
w Dynowie zamierza uczcić obchodzoną 1050 – rocznicę Chrztu
Polski pamiątkową tablicą.

Andrzej Stankiewicz

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski

Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec wygłasza
referat

Od prawej Józef Stolarczyk i Andrzej Stankiewicz, sala obrad
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NIEZWYKŁA WIZYTA W BACHÓRZU
Zarówno grono pedagogiczne jak i uczniowie Zespołu Szkół Nr 1
w Bachórzu chętnie realizują różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu wszechstronny rozwój, bogacenie duchowe i pogłębianie
wiedzy uczniów.
Z ogromną więc satysfakcją przyjęliśmy wiadomość o wizycie
w murach naszej szkoły księdza bp. Adama Szala. Był to zaszczyt
i wyróżnienie dla całej społeczności szkolnej.
Dostojnego Gościa powitaliśmy 22.02.2016 r.; powitaliśmy licznie, bo uczniowie, mimo ferii, prawie w pełnym składzie zgromadzili się w szkole.
Mottem wizyty stały się słowa „Zwyciężyłeś i we mnie zwyciężaj” nawiązujące do idei Wielkiego Postu. Po uroczystym powitaniu Gościa przez dyrektora szkoły, Józefa Stolarczyka, głos oddano

młodzieży, która słowem mówionym i śpiewanym w formie scenek
rodzajowych zobrazowała problem zagubienia człowieka, uwikłania
w matnię zła, zniewolenia przez nałogi i nawyki.
Młody człowiek uzależniony od alkoholu, narkotyków, komputera, zakupów i mody, nie zdający sobie sprawy z tego, że zło ma wiele twarzy, narażony na podszepty złego ducha był bohaterem programu artystycznego akcentującego dylematy młodości, problem wyboru stylu życia i jego priorytetów.
Piękna dekoracja, stroje i charakteryzacja dopełniły dzieła, którego autorką była s. Agata Bodziak.
Ksiądz bp nawiązał do występu uczniów i w sposób bajkowy przedstawił problem cnót, którymi powinien kierować się człowiek- wiary,
nadziei i miłości. Niecodzienny Gość mówił też o zwycięstwie dobra
nad złem, walki dobra i zła w człowieku i w świecie go otaczającym.

W czasie spotkania z pracownikami ksiądz biskup żywo interesował się współpracą szkoły ze
środowiskiem lokalnym, problemami naszej placówki, życiem artystycznym i mówił o roli szkoły w „rzeźbieniu serc” młodego pokolenia, wychowywaniu do życia w zgodzie z sobą samym i otoczeniem, do dobrych wyborów i do przewidywania ich konsekwencji.
Zarówno dla uczniów jak i wszystkich pracowników szkoły była to swoista lekcja wiary
w atmosferze Wielkiego Postu, wyciszenia wewnętrznego, spokoju i pragnienia, aby Zwyciężył i w nas.
Jolanta Wójcik

Pegazik DYNOWSKI
PEGAZIK informuje, że od poprzedniego numeru,
chcąc docenić młodych animatorów dynowskiej kultury,
zaprasza ich na dynowinkową okładkę, jednocześnie poświęcając im sporo miejsca na swoich łamach. Listę zasłużonych otwarła pani Magdalena Miklasz, a w kolejnych numerach gościć będą między innymi: pani Aneta
Pepaś, pani Ewa Woźniak i pan Mateusz Mikoś.
MJ
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Bogdan Loebl – autor piosenek
do tekstów Tadeusza Nalepy
– i jego związki z Dylągową i Dynowem
Końcem ubiegłego roku ukazała się książka pt. „Słucham Głosu
Serca”, wywiad rzeka przeprowadzony z Bogdanem Loeblem przez
Jarosława Siwica.
W dniu 4.03.2016 r. w księgarni Epoka w Rzeszowie odbyło się
spotkanie autora z czytelnikami połączone z podpisywaniem książki.
Książka „Słucham Głosu Serca” jest bardzo interesująca dla dynowian choćby z tego względu, że Bogdan Loebl wspomina w niej
o swoim pobycie po wojnie w Dylągowej, gdzie jego ojciec Józef Loebl był leśniczym i w Dynowie, gdzie uczęszczał do powstałego gimnazjum i należał do harcerstwa. Wspomina o walkach dynowskiego
AK z bandami UPA, spaleniu Bartkówki, aresztowaniach i pobycie
ojca w więzieniu w Sanoku.
Bogdan Józef Loebl, poeta, prozaik, publicystra, autor słuchowisk oraz tekstów piosenek bluesowych i rockowych, urodził się
2.05.1932 r. na Wołyniu w Nowosielicy koło Stanisławowa. Studiował fizykę na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie oraz filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako poeta zadebiutował w 1955 r. na łamach Dziennika Polskiego. W latach 1964-1966
mieszkał w Rzeszowie (odwiedzała go nasz noblistka Wisława Szymborska), gdzie pełnił funkcję Prezesa Klubu Literackiego oraz poznał
Stanisława Guzka (Stan Borys) i Tadeusza Nalepę z zespołu Blackout. Obecnie mieszka w Józefowie pod Warszawą.
Jest autorem tekstów do ponadczasowych bluesów i pieśni do
muzyki Tadeusza Nalepy (m.in. Anny, Kiedy byłem małym chłopcem, Co stało się kwiatom, Rzeki dzieciństwa, Modlitwy), śpiewanych również przez Stana Borysa i Mirę Kubasińską.
Pisał dla takich wykonawców jak: Włodzimierz Nahorny, Blackout, Breakout, Niebiesko Czarni, Dżem, Krzysztof Cugowski, Nocna Zmiana Bluesa, Stan Borys, Edward Hulewicz, De Mono, Grzegorz Markowski, Perfect i innych.

Andrzej Stankiewicz i Bogdan Loebl
Bardzo ciekawe są informacje zawarte
w książce dotyczące okoliczności w jakich znalazł
się w Rzeszowie i jego rozmowy z ówczesnym Sekretarzem KW PZPR Władysławem Kruczkiem.
Wydał kilkanaście tomików wierszy, 2 zbiory opowiadań i 14 powieści, w tym Piekło weszło
do raju, Rzeka Dzieciństwa, Kres moich Kresów.
W piątkowo-niedzielnych „Nowinach” z 1921.02.2016 r. ukazał się również bardzo interesujący artykuł o Bogdanie Loeblu autorstwa Małgorzaty Froń. Zachęcam do lektury.

Andrzej Stankiewicz

Wspomnienie o Zdzisławie Zarembie
Moje pokolenie oraz starsi mieszkańcy Dynowa i najbliższej okolicy pamiętają lekarza Zdzisława Zarembę. Dla
przypomnienia osoby doktora oraz jego nieocenionej opieki medycznej nad zdrowiem powojennego pokolenia dzieci i młodzieży, moich rówieśników, poświęcam ten artykuł.
Zdzisław Zaremba urodził się w dniu 11.11.1914 r.
w Gänsendorf (obecnie Austria). Po odbyciu studiów na
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie w latach 1932 – 1938, uzyskał absolutorium tegoż Wydziału. Wybuch wojny uniemożliwiał mu uzyskanie dyplomu.
Od 17.09.1939 r. do 31.01.1940 r. pracował jako p.o. lekarza na Oddziale Zakaźnym Państwowego Szpitala Powszechnego we Lwowie a od 12.04.1940 r. do 5.07.1941 r.
jako pomocnik lekarski Szpitala Psychiatrycznego we Lwowie - Kulparków, zaś później jako kontroler w Instytucie
Behringa we Lwowie.
Po zakończeniu II Wojny Światowej, w 1947 r. zamieszkał w Dynowie, pracując jako p.o. lekarza w ówczesnej Ubezpieczalni Społecznej Oddział w Dynowie a od 1.06.1952 r. do

31.07.1956 r. jako p.o. lekarza w Ośrodku Zdrowia w Dynowie w Przychodni Matki i Dziecka oraz w Izbie Porodowej
(która mieściła się w nieistniejącym dziś budynku przy ul.
Piłsudskiego, obok budynku nr 55)
W tym samym okresie, przez 2 lata, na zlecenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Brzozowie był zatrudniony trzy godziny dziennie w charakterze lekarza dojeżdżającego w Wiejskim Ośrodku w Dydni, zaś przez okres
roku (1.09.1949 r. – 31.08.1950 r.) pełnił obowiązki lekarza
szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie.
Po roku 1956 prowadził szeroką, indywidualną praktykę lekarską. Pod jego mieszkaniem ciągle ustawiały się długie kolejki matek z chorymi dziećmi. Pamiętam jego wyjazdy do chorych w sąsiednich miejscowościach, które odbywał
na furmankach i saniach.
W roku 1995 uzyskał po wielu kłopotach, rentę inwalidzką. Zmarł w dniu 1.03.1999 r. w zapomnieniu, spędzając ostatnie chwile życia w Domu Opieki Społecznej w Tarnowie. Pochowany został na starym cmentarzu w Dynowie
w grobowcu rodzinnym.

Andrzej Stankiewicz

Nr 3/248

DYNOWINKA

7

8

DYNOWINKA

Nr 3/248

„Ferie na sportowo”

w Zespole Szkół Zawodowych
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Zespół Szkół Zawodowych im. Kard.
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w okresie ferii zimowych można stwierdzić, że trochę
w inny sposób niż zwykle, ale tętnił życiem. Dla
młodzieży szkoły i dla gimnazjalistów okolicznych szkół zostały zapewnione zajęcia sportowe, ponadto zajęcia uzupełniające – przedmiotowe, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, czy też rozrywka z wykorzystaniem pracowni komputerowych.
Jak co roku w dniach od 16 do 18 lutego 2016 r. nauczyciele
wychowania fizycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły,
Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie,
Radą Rodziców zapewnili młodzieży szereg różnych form aktywności ruchowej w czasie ferii zimowych. W tym roku tradycyjnie odbyły się turnieje: piłki nożnej halowej chłopców, piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, ponadto uczniowie rywalizowali przy
stołach tenisowych, jak również mogli brać udział w zajęciach sportowo - tanecznych.

W dniu 16 lutego 2016r. odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Dyrektora Szkoły. Udział w nim wzięło 7 drużyn z Gimnazjum
w: Dynowie, Dydni, Hłudnie, Jaworniku Polskim, Nozdrzcu, Pawłokomie oraz uczniowie ZSzZ w Dynowie, które podzielono na 2 grupy, mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”. Po otwarciu turnieju na początku wystąpiła
Szkolna Grupa Sportowo – Taneczna „Aplauz” (opiekun Alina Paściak). Natomiast po zaciętej rywalizacji sportowej Zwycięzcą turnieju i Puchar Dyrektora wywalczyła drużyna Gimnazjum w Pawłokomie (opiekun Marek Mołoń), II miejsce drużyna Gimnazjum w Nozdrzcu (opiekun Rafał Pyś), III miejsce drużyna Gimnazjum
w Hłudnie (opiekun Krzysztof Toczek). Pozostałe drużyny,
ich opiekunowie zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi
upominkami. Natomiast indywidualne wyróżnienia zdobyli:
Marcin Sokolik (najlepszy zawodnik turnieju) z Gimnazjum w Pawłokomie, Bartłomiej Hałas (król strzelców)
z Gimnazjum w Nozdrzcu, Aleksander Dudek (najlepszy bramkarz) z Gimnazjum w Hłudnie. W turnieju w te-

nisie stołowym wyniki końcowe były następujące: I miejsce – Radosław Nowak – Gimnazjum w Dubiecku, II
miejsce - Arkadiusz Banaś z Gimnazjum w Jaworniku Polskim, III miejsce – Bartłomiej Kiełbasa z Gimnazjum w Nozdrzcu.
W dniu 17 lutego 2016r. odbył się Międzyszkolny
Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora. Udział w nim wzięło 5 drużyn z Gimnazjum w: Dydni,
Harcie, Hłudnie, Jaworniku Polskim oraz uczennice ZSzZ
w Dynowie. Mecze rozgrywano w dwóch grupach systemem
„każdy z każdym”. W wyniku zaciętych zmagań Zwycięzcą
turnieju i Puchar Dyrektora wywalczyła drużyna Gimnazjum z Harty (opiekun Rafał Bilski), II miejsce zajęła
drużyna Gimnazjum z Dydni (opiekun Adam Bieleń), natomiast na najniższym stopniu podium uplasowała się drużyna Gimnazjum w Hłudnie (opiekun Krzysztof Toczek),
a tuż za podium znalazła się drużyna Gimnazjum w Jaworniku Polskim (opiekun Krystyna Gósz). Wszystkie drużyny i ich opiekunowie zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami, zaś indywidualne wyróżnienia i nagrody rzeczowe zdobyły: Andżelika Hawrylak (najlepsza zawodniczka
turnieju) z Gimnazjum w Dydni, a także Julia Szczutek
(najlepiej zagrywająca) z Gimnazjum w Harcie. W turnieju tenisa stołowego dziewcząt wyniki końcowe przedstawiają się następująco: I miejsce – Karolina Banaś z Gim-
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nazjum w Dylągowej, II miejsce – Daria Potoczna – Gimnazjum
w Hłudnie, III miejsce - Justyna Czapla z Gimnazjum w Jaworniku Polskim.
W ostatnim dniu „Ferii na sportowo” (18 lutego 2016r.) odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Dyrektora, w którym udział wzięło 5 drużyn
z Gimnazjum w: Bachórzu, Dylągowejv, Harcie, Manasterzu oraz uczniowie ZSzZ w Dynowie. Mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”, a po zaciętej rywalizacji prowadzonej w sportowej atmosferze wyłoniono triumfatorów Turnieju. Zwycięzcą Turnieju
o Puchar Dyrektora została drużyna Gimnazjum z Manasterza (opiekun Maria Zgłobicka), II miejsce zajęła drużyna Gimnazjum z Harty
(opiekun Rafał Bilski), a III miejsce
drużyna Gimnazjum w Bachórzu
(opiekun Lucyna Stochmal). Tuż za podium uplasowała się drużyna Gimnazjum z Dylągowej (opiekun Piotr Sarnicki). Wszystkie drużyny i ich opiekunowie zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami. Natomiast indywidualne nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy)
otrzymali: Kacper Majewski (najlepszy zawodnik turnieju) z Gimnazjum
w Manasterzu oraz Patryk Bielec
(najlepiej zagrywający zawodnik turnieju) z Gimnazjum w Harcie. Wręczenia nagród dokonali: Dyrektor szkoły Halina Cygan i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Stanisław
Tymowicz.
Rozgrywki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem (udział wzięły
drużyny z 11 gimnazjów), a poziom gry
w poszczególnych dyscyplinach z roku
na rok jest coraz wyższy, co dobrze rokuje na przyszłość.
Gratulując i dziękując wszystkim uczestnikom biorącym udział
w „Feriach na sportowo” zapraszamy
za rok !!!!
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Ze sportowym pozdrowieniem
Alina Paściak
Paweł Gierula
Piotr Marcinek
Marek Paściak
nauczyciele
wychowania fizycznego
ZSzZ w Dynowie
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XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu
Podkarpacka Tęcza
pod hasłem „ Innowacyjne Podkarpacie ”
Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 21 kwietnia 2016r., organizuje XVI edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Innowacyjne Podkarpacie”.
Regulamin konkurs znajduje się na szkolnej stronie internetowej http://www.
zsz-dynow.net. Natomiast dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem
sekretariatu szkoły (osoby odpowiedzialne: dyrektor p. Halina Cygan i p. Anna Mol),
tel. (16) 652 10 45 albo email: dynowzsz@poczta.onet.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i gali konkursowej
Organizatorzy

W ieści

z d y nowskiego

KREATYWNE FERIE

L O
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SPORTOWE FERIE W LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KEN W DYNOWIE

W Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie Dyrektor Kazimierz Żak oraz nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali sportowe ferie, które trwały trzy dni.
W środę 24 lutego odbył się turniej piłki siatkowej
dziewcząt i chłopców o puchar Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. Udział w nim wzięły cztery drużyny gimnazjalne: dwie z Harty, po jednej z Bachórza i Dubiecka. Mecze zostały rozegrane systemem „każdy z każdym.” W grupie dziewcząt pierwsze miejsce zajęło gimnazjum z Harty, na drugim miejscu uplasowały się dziewczęta z gimnazjum w Dubiecku. W grupie chłopców pierwsze
miejsce zajęło gimnazjum z Harty, drugie gimnazjum z Bachórza. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone przez Dyrektora pucharami oraz dyplomami.

W drugim dniu sportowych ferii odbył się turniej halowej piłki nożnej chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły.
Zgłosiły się do niego gimnazja z Harty, Dynowa, Dubiecka,
Hłudna i Pawłokomy. Mecze zostały rozegrane w dwóch
grupach systemem „każdy z każdym.” Zwycięzcą turnieju
zostało gimnazjum z Dynowa, drugie miejsce zajęło gimnazjum z Pawłokomy, trzecie miejsce należało do gimnazjum
z Dubiecka, czwarte miejsce gimnazjum z Hłudna, a na piątym miejscu uplasowało się gimnazjum z Harty. Pierwsze
trzy miejsca zostały nagrodzone pucharami oraz dyplomami. Uczniowie którzy znaleźli sie poza podium otrzymali
pamiątkowe dyplomy.
W ostatnim dniu sportowych ferii rozegrane zostały indywidualne zawody w tenisie stołowym oraz bad-

Nagrodzeni zawodnicy w turnieju badmintona

Uczestnicy turnieju tenisa stołowego

Drużyny uczestniczące w turnieju halowej piłki nożnej

Wręczenie pucharów przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie
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Drużyny uczestniczące w turnieju piłki siatkowej

Nagrodzone drużyny turnieju piłki siatkowej o Puchar Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie
mintonie dziewcząt i chłopców. W kategorii dziewcząt
w badmintonie pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Dudziak z gimnazjum w Dubiecku, drugie miejsce zajęła Aleksandra Potoczna z gimnazjum w Dynowie. W kategorii chłopców pierwsze miejsce zajął Kamil Pawlus
z gimnazjum w Dubiecku, drugie miejsce zajął Michał Świder z gimnazjum w Dynowie, trzecie miejsce zajął najmłodszy zawodnik turnieju Mateusz Spławiński ze szkoły podstawowej z Przedmieścia Dubieckiego. W turnieju tenisa stołowego pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt zajęła Karolina Banaś z gimnazjum w Dylągowej. W ka-

tegorii chłopców pierwsze miejsce zajął Michał Świder
z gimnazjum z Dynowa, drugie miejsce zajął Sylwester
Łach z gimnazjum w Dylągowej , trzecie miejsce Jakub Cyran z gimnazjum w Dynowie, kolejne miejsca należały odpowiednio do Dominika Karasia, Sebastiana Króla, Jakuba Sarnickiego, Patryka Prokopa oraz Dominika Karasia.
Uczniowie, którzy zajęli miejsca na podium otrzymali puchary i pamiątkowe dyplomy. Podczas trwających trzy
dni sportowych ferii w Liceum uczniowie mieli zapewnione napoje i posiłek oraz dojazd.

Powiatowy Konkurs
Jezyków Obcych

9 marca odbył się XIII Konkurs
Powiatowy z Języków Obcych. Uczniowie z powiatu rzeszowskiego zmierzyli się z testami z języka niemieckiego
oraz angielskiego. Miło nam poinformować, że po raz kolejny uczniowie
naszej szkoły znaleźli się w czołówce. Z języka niemieckiego trzy pierwsze miejsca przypadły uczniom naszej szkoły (I miejsce - Jana Osiadły
(2c), II miejsce - Damian Pielak (3b)
i III miejsce - Ewelina Fara (3d), zaś
z języka angielskiego Zuzanna Sobkowicz (3a) zajęła III miejsce. Serdecznie
gratulujemy uczniom i życzymy kolejnych sukcesów.
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Spotkanie z Sybirakami
– żywa lekcja historii
Jeśli Ci powiem – zapomnisz, jeśli pokażę – zapamiętasz, jeśli wytłumaczę – zrozumiesz. Hasło to przyświeca
niemal wszystkim spotkaniom z tymi, których los powiązał
z faktami o znaczeniu historycznym. Możliwość kontaktu
z świadkami istotnych, a nieraz traumatycznych wydarzeń
związanych z historią regionu nie należą do częstych. Taką
niepowtarzalną okazje mieli uczniowie klas II i III gimnazjum ZS nr 5 w Dylągowej, którzy wraz z młodzieżą z ZS nr
4 w Pawłokomie, 3 marca wzięli udział w Spotkaniu z Sybirakami. Okazją do spotkania była 76. rocznica deportacji mieszkańców Przemyśla i okolic na Syberię i 70. rocz-

nica powrotu pierwszych Zesłańców do Polski, a odbyło się
w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.
Związek Sybiraków Odział w Przemyślu przygotował dla
młodzieży z zaproszonych szkół Patriotyczny Poranek, który miał na celu przybliżyć historię zesłań Polaków na daleką Syberię. Spotkanie rozpoczęło się od odśpiewania Hymnu Sybiraków i minutą ciszy upamiętniającą śmierć jednej
z członkiń Związku, która zmarła dzień wcześniej. Następnie członkowie Związku Sybiraków w przystępnej i zwięzłej formie przybliżyli gościom historię zsyłek, zaczynając
od XVI wieku, kończąc na II wojnie światowej. Nie obyło się
bez wspomnienia o (tylko niektórych) wybitnych Polakach,

DYNOWINKA

14

którzy w swoim życiu mieli epizod sybiracki: Piotrze Wysockim, Adamie Mickiewiczu, Józefie Piłsudskim. Seniorzy
ze Związku Sybiraków zadbali o to by forma przekazu była
przystępna dla młodzieży i łatwa w odbiorze.
Kolejnym punktem spotkania była projekcja filmu „Na
nieludzką ziemię”. Film ten jest rekonstrukcją jednej z deportacji mieszkańców Przemyśla z 1940 r. Ukazuje też powrót zesłańców już po zakończeniu II wojny światowej. Film
wywołał wśród zebranych gości ogromne emocje, a Sybiracy nie ukrywali wzruszenia. Niestety z powodu innych obowiązków na Patriotyczny Poranek nie przybył reżyser filmu, Mirosław Majkowski.
Po projekcji przyszedł czas na wspomnienia przemyskich Sybiraków. Pani Prezes, Joanna Preiss przyznała się
do poruszenia, jakie wywołał w niej film (odkreśliła, że zrealizowane sceny, nawet te najbardziej brutalne były oparte
na faktach) udało się jej jednak podzielić z młodzieżą swoją relacją z deportacji. Pani Prezes pominęła celowo w swej
opowieści te negatywne wspomnienia, skupiając się na tym,
co dodawało Zesłańcom otuchy i nadziei. Następnie przemawiali kolejni członkowie Związku. Uczniowie w skupieniu i z zainteresowaniem wsłuchiwali się w słowa seniorów. Ostatnim aktem był odczyt wierszy poświęconych deportacjom na Syberię. Autorka, pani Teresa Paryna osobiście recytowała swoje wiersze. Ostatni z nich poświęcony
był przemyskim Sybirakom.

Pegazik
DYNOWSKI

12 lutego 2016 r. w sali narad Urzędu
Miasta w Dynowie odbyło się, zorganizowane przez MOK, spotkanie dynowskich artystów, animatorów kultury i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są z nią związani.
Pani Aneta Pepaś zaprezentowała w formie
multimedialnej to, co przez rok zdarzyło się
w dynowskiej kulturze. Materiał był niezwykle bogaty i różnorodny, nic więc dziwnego, że
organizatorka spotkania odebrała zasłużone
gratulacje. Wyrazy szacunku i uznania przekazali między innymi pani Krystyna Dżuła
i pan Maciej Jurasiński. PEGAZIK dziękując
za ten niezwykle owocny rok dołącza się do
gratulacji, życzy Pani Dyrektor dużo zdrowia
i zapewnia, że dynowianie dostrzegają i doceniają wszystko to, co ostatnie dzieje się na
dynowskiej niwie kulturalnej!
MJ
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Ta około dwugodzinna żywa lekcja historii z pewnością była potrzebnym i ważnym spotkaniem młodych ludzi
z tymi, którzy doświadczyli na własnej skórze traumy deportacji z ojczystej ziemi. Tym bardziej było ono cenne, że grono
Sybiraków zmniejsza się z każdym rokiem. Czas bywa nieubłagany także dla nich. Należy pielęgnować pamięć o nich
i dbać o to by ich świadectwo i relacje nigdy nie zginęły.
Tekst: Łukasz Gładysz
Zdjęcia: Gabriela Łach (uczennica ZS nr 5
w Dylągowej), facebook.com/SybiracyPrzemysl
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Nasze wielkie -małe sukcesy
W listopadzie 2015r uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce Starzeńskiej wzięli udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez wydawnictwo SYNAPSA pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Piszemy o tym konkursie dopiero teraz, ponieważ w styczniu otrzymaliśmy sprawdzone prace uczniów i zapoznaliśmy się z ich wynikami, które przeszły nasze oczekiwania. Konkurs pod nazwą „ SYNAPSIK MEN”
przeznaczony jest dla uczniów klas I - II, którzy pracują w oparciu o podręczniki „Nasz Elementarz” kl. I oraz „ Nasza Szkoła”
kl. II. Jego celem jest zbadanie stopnia opanowania wiadomości
i umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej
i przyrodniczej uczniów. Mogą oni wziąć udział w tym konkursie
po uprzednim zgłoszeniu klasy przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. W drugiej edycji konkursu wzięło udział 2362 szkoły z całej
Polski. Liczba uczniów, którzy otrzymali i wypełniali arkusze testu wyniosła 5017, wśród nich było 7 uczniów kl. II Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej. Rozwiązywali oni zadania testu,
później zostały one odesłane do organizatorów konkursu, gdzie zostały sprawdzone przez powołanych do tego celu egzaminatorów.
Wyniki, które uzyskali uczniowie z naszej szkoły okazały się
bardzo obiecujące. Dwoje uczniów osiągnęło 6 i 7 wynik procentowy. Są to Seweryn Chrapek – 93,33% i Eliza Tyka – 92,50%. To
dla naszej społeczności szkolnej duże osiągnięcie, które nie tylko
motywuje do coraz lepszej pracy, ale również utwierdza w przeko-
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PEGAZIK w poczuciu regionalnej dumy donosi, że w 14 lutego 2016 r. w Piwnicy pod Baranami
miał miejsce Benefis naszego rodzimego artysty
Marka Pysia z okazji 45-lecia pracy scenicznej.
O zasługach Pana Marka dla dynowskiej kultury „Dynowinka” pisała wielokrotnie, jest jednak
okazja, aby zrobić to jeszcze raz w sposób kompletny! Pora też napisać o drodze artystycznej
naszego bohatera. Wszystko to zrobimy, a właściwie nadrobimy w następnym numerze… Póki
co, PEGAZIK informuje, że jednym z gości Benefisu był wybitny polski aktor Andrzej Grabowski,
że stawiła się spora grupka przyjaciół z Dynowa,
że był tort i tradycyjne 100 lat, i że nasz dynowski aktor był szczerze wzruszony! Dziękujemy Ci
„Wuju Marku” za wszystko, gratulujemy i życzymy dużo zdrowia!
MJ

naniu, że małe szkoły też mają swój potencjał.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a klasa certyfikat.
Jesteśmy bardzo dumni z wyników naszych
uczniów i mamy nadzieję, że swoje umiejętności potwierdzą dobrymi ocenami w kolejnych latach nauki.
Agata Sapa
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Biorąc pod uwagę ważność tej inwestycji dla Mieszkańców i zasadność wykorzystania szansy budowy obwodnicy,
dziękuję obecnym na zebraniach za poparcie wariantu WW2.
Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w zebraniach,
wyrazili swoją opinię, także tym którzy głosowali przeciw.
W chwili obecnej Miasto przedstawiło stanowisko Mieszkańców Dynowa do Urzędu Marszałkowskiego i czeka na
dalsze działania Województwa związane z budową obwodnicy Miasta Dynów.
1. Zebrania z mieszkańcami Miasta Dynów
W miesiącach luty/marzec, jak co roku odbyły się zebrania Burmistrza z Mieszkańcami Miasta. Na zebrania,
ze względów lokalowych zapraszano Mieszkańców poszczególnych osiedli. Tematem zebrań były następujące sprawy:
• sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań Gminy
w 2015 roku,
• planowane zadania do realizacji w 2016 roku i latach
następnych,
• przedstawienie stanu przygotowań i problemów z budową obwodnicy Dynowa,
• gospodarka „śmieciowa” na terenie Miasta,
• program „odnawialne źródła energii”,
• sprawy różne.
Czytelnicy „Dynowinki” mieli okazję zapoznać się z zadaniami wykonywanymi w 2015 roku i planami na 2016
rok, które przedstawione były w poprzednich numerach
miesięcznika. Na zebraniach szczególnie szeroko omawiano i przedyskutowywano temat budowy obwodnicy. Informowano o możliwościach pozyskania dofinansowania odnawialnych źródeł energii oraz przedstawiono zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.
Burmistrz Miasta przedstawił przybyłym Mieszkańcom, w formie prezentacji multimedialnej przebieg dotychczasowych prac projektowych dla budowy przedmiotowej obwodnicy, trasy wszystkich trzech wariantów obwodnicy (WW1, WW2, WZ) oraz omówił analizę wielokryterialną, na podstawie której dokonano wyboru wariantu WW2 jako rekomendowanego do realizacji. Po dyskusjach na temat przebiegu obwodnicy przeprowadzono głosowania, w których zebrani Mieszkańcy odpowiedzieli na pytanie: „Kto jest za przebiegiem obwodnicy w wariancie WW2 – zgodnie z wydaną „Decyzją
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia?, kto przeciw, kto się wstrzymał”.
Wyniki głosowań przedstawiamy w tabeli poniżej.
Jak zapewnia Urząd Marszałkowski, na ten wariant zabezpieczone są środki finansowe i jest szansa wybudowania
obwodnicy do 2020 roku. Jest to wariant najmniej obciążający społecznie, chociaż ze zrozumiałych względów, właściciele działek którzy tracą część swojego mienia na rzecz obwodnicy składają protesty.

2. Dotacje udzielone przez Miasto Dynów organizacjom pozarządowym działającym na terenie Dynowa.
W dniach 8 i 9 marca 2016 r. Gmina Miejska Dynów rozstrzygnęła otwarte konkursy ofert ogłoszone w lutym br. na
realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na
terenie miasta Dynowa w 2016 roku oraz w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”.
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
z zakresu rozwoju sportu przyznano dotację dla:
• Towarzystwa Sportowego „Dynovia” w kwocie 48.000,00
zł,
• Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie
w kwocie 3.000,00 zł,
• Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu Wędkarski Klub Sportowy „Sów-Pol” Dynów w kwocie 1.000,00 zł.
Ogółem na rozwój sportu na terenie Miasta w 2016 roku
przeznaczono kwotę 52.000,00 zł.
Natomiast w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi
przyznano dotację, dla:
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pogórze” – kwota
2.500,00 zł,
• Towarzystwa Sportowego „Dynovia” – kwota 3.000,00 zł,
• Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
Koło Miejskie w Dynowie - kwota 1.900,00 zł,
• Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
Koło Miejskie w Dynowie – Wędkarski Klub Sportowy
„Sów-Pol” – kwota 1.500,00 zł,
• Stowarzyszenia Dynowskie Bractwo Motocyklowe
„BYK” – kwota 3.500,00 zł,
• Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych
– kwota 2.500,00 zł,
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bartkowiak” – kwota 2.500,00 zł,
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie (ul. Bartkówka) – kwota 4.000,00 zł,
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie (ul. Szkolna)
– kwota 4.000,00 zł,

Tab. Wyniki głosowania
Liczba obecLiczba biorących
Nazwa osiedla
nych na zebraza budową obwodnicy
udział w głosowaniu
i data zebrania
niu
w wariancie WW2
Osiedle Nr 2
77
72
61 (84,72%)
14.02.2016 r.
Osiedle Nr 1
100
94
78 (82,98%)
21.02.2016 r.
Osiedle Nr 3
111
109
92 (84,40%)
28.02.2016 r.
Osiedle Nr 4
55
55
52 (94,55%)
06.03.2016 r.
OGÓŁEM
343
330
283 (85,76%)

Liczba głosów
przeciw budowie obwodnicy w wariancie WW2

wstrzymujących się
od głosowania

11 (15,28%)

0

14 (14,90%)

2 (2,12%)

13 (11,93%)

4 (3,67%)

2 (3,63%)

1 (1,82%)

40 (12,12%)

7 (2,12%)
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Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”
– kwota 4.600,00 zł,
• Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja Dynów
– kwota 2.500,00 zł,
• Towarzystwa Gimnastycznego
„SOKÓŁ” – kwota 2.500,00 zł.
Ogółem na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono kwotę 35.000,00 zł.
Z organizacjami pozarządowymi,
którym przyznano ww. dotacje Miasto
podpisze umowy o wsparcie realizacji
zadań publicznych w 2016 roku.
Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak
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Odniesienie Burmistrza Dynowa do artykułu Pana Józefa Sówki „Nie
wierzę w słowa Pana Burmistrza” zamieszczonego w styczniowo – lutowym numerze „Dynowinki” (styczeń-luty 2016 r. str.19)
Właścicielami obiektów i gruntu po Wikliniarskiej Spółdzielni „Jedność” zarazem ich podatnikami są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a nie Spółka Jawna „Sów-Pol” jak podaje autor. Firma „Sów-Pol” począwszy od roku 2006 nie była opodatkowywana podatkiem od nieruchomości w kwotach wskazanych w tym artykule sięgających nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
W związku z powyższym wszelkie twierdzenia dotyczące wymiaru podatku w kwocie choćby 70 tys. złotych mijają się z prawdą. Ponadto wobec Firmy „Sów-Pol” nigdy nie było i nie jest prowadzone postępowanie
egzekucyjne. Twierdzenia autora artykułu, iż Burmistrz Dynowa nie dotrzymał słowa w odniesieniu do Przedsiębiorstwa „Sów-Pol” godzą w dobre imię samorządu gminnego i narażają na utratę zaufania społecznego.
Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

Pegazik DYNOWSKI
Rzecz się działa w raju, lat temu tysiące
Adam był zmęczony, usiadł przy jabłonce
Ewa mu jabłko podała, skosztował niestety
No i od tej pory rządzą nami kobiety!

I miejsce

Taki był właśnie motyw przewodni VIII już Turnieju Satyrycznego o Rajskie Jabłko, który odbył się w auli LO w Dniu Kobiet.
W 100% żeńskie jury w składzie:
Maria Radoń, Janina Król-Duch, Teresa Gierula i Anastazja Kiełbasa oceniło satyryczne starania uczniów dynowskiego LO.
I miejsce i Złote Jabłko otrzymali: Bartosz Tereszczak, Kamil Spławiński i Karol Marszałek za brawurowe wykonanie, a właściwie sparodiowanie piosenki Eugeniusza Bodo „Sexapil”;

II miejse

Jury

III miejsce i konferansjer

II miejsce i Srebrne Jabłko –
zespół muzyczny w składzie: Jakub Norek, Dominik Pabiański,
Bartłomiej Bardon, Kamil Spławiński, Piotr Rebizak i Robert
Duda za przedstawienie w trzech
konwencjach wierszyka, którego
fragmentem zaczęliśmy to „doniesienie”.
III miejsce zajęli „trzej tenorzy”: Kamil Marszałek, Daniel
Wandas i Kamil Spławiński za
żart muzyczny „O sole mio”. Jury
doceniło też brawurową konferansjerkę w wynonaniu Dominika Bachurskiego.
MJ
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W dniu 8 marca br. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Kobiet, przygotowana przez chłopców
z klasy II i III pod kierunkiem pani
Doroty Krzysztyńskiej.

Dzień Kobiet w SP 4 Izdebki
„Dzisiaj dzień piękny, uroczysty!
Taki dzień raz się w roku zdarza,
gdy 8 Marca z gwarem wiosny
wytryśnie z kartek kalendarza.
Tak, to wspaniałe, wielkie Święto,
więc śpieszą chłopcy i panowie
z bukietem życzeń w barwach kwiatów Uśmiechnąć się do Wszystkich Kobiet.”
Przedstawienie miało przypomnieć
wszystkim, jak ważną rolę w świecie pełni kobieta. Śmieszne i przekorne sentencje
oraz popularne piosenki o kobietach wywołały radość i śmiech wśród zebranej publiczności szkolnej.
Na zakończenie akademii popłynęła moc
gorących życzeń, a chłopcy wręczyli wszystkim Paniom kwiaty.
Do życzeń dołączył się również Dyrektor – Artur Greczner, który życzył Paniom
i Dziewczynkom dużo uśmiechu i radości
i żeby rozkwitały każdego dnia tak jak te tulipany, którymi zostały obdarowane.
Dorota Krzysztyńska

Dzień Kobiet i Mężczyzn w ŚDS Izdebki
Kobieta… słodycz trwale zmieszana z goryczą,
wrażliwa delikatność, w której mieszka siła,
gesty, które odepchną, oczy co zachwycą…
Ósmy marca to dla większości kobiet i mężczyzn ważna
okazja do świętowania. Mężczyźni wręczają w tym dniu kobietom kwiaty i drobne podarunki. Mimo, iż na przestrzeni
lat Dzień Kobiet obchodzony był w różnej formie - począwszy od hucznych zabaw z goździkiem, po marsze kobiet - to
dzień ten zawsze jest dobrą okazją, aby zwrócić uwagę na
rolę kobiet w społeczeństwie.
Istnieje wiele aforyzmów na temat kobiet, ich urody,
charakteru, zalet i wad, jednak trzeba przyznać, że wsparciem dla nich, zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym
jest, mężczyzna.
W związku z tym 9 marca br. w Środowiskowym Domu
Samopomocy im. Anny w Izdebkach, po raz kolejny zorganizowaliśmy podwójną uroczystość – Dzień Kobiet i Mężczyzn.
W tegorocznym spotkaniu wzięli udział goście: Wójt
Gminy Nozdrzec – Antoni Gromala, Sekretarz Gminy Nozdrzec – Agnieszka Baran, Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nozdrzcu – Anna Jarema wraz ze
współpracownikami, Przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Rudawcu – Danuta Czaja wraz z przedstawicielkami stowarzyszenia.
Spotkanie uświetnili uczestnicy ŚDS, którzy przygotowali występ słowno-muzyczny przedstawiający skomplikowane relacje damsko-męskie. Nie zabrakło również życzeń,
kwiatów i upominków wykonanych w ramach terapii zajęciowej przez naszych uczestników.

Część artystyczna
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Teresa Niemiec i Jan Organ
Wójt Gminy Nozdrzec – Antoni Gromala również złożył wszystkim obecnym na spotkaniu paniom serdeczne życzenia. W dowód uznania oraz podziękowania każda nich
otrzymała symboliczną różę.

Myślę, że każdy z gości przybyłych na tę uroczystość
poczuł się doceniony i z zadowoleniem będzie wspominał
te miłe chwile.
Katarzyna Dyrda

Ferie w bibliotekach
Na tegoroczne ferie placówki biblioteczne przygotowały ciekawą ofertę dla najmłodszych.
W filii bibliotecznej w Nozdrzcu odbywały się literackie spotkania dla dzieci pt. „Baśniowe ferie w bibliotece”.
Dzieci miały sposobność poznać baśnie H. Ch. Andersena
„Królowa Śniegu”, opowiadania A. A. Milne „Kubuś Puchatek” oraz przygody krasnoludków z różnych bajek. Głośne czytanie odbywało się przy aktywnym udziale uczestników spotkań, którzy brali udział w zgaduj-zgadulach na
temat przeczytanych książeczek. Najuważniejsi otrzymali
odznaki „Super Słuchacza”. Wesołe rozważania rozwijające wyobraźnię, dzieci okrasiły kolorowankami, z których
na zakończenie zrobiły małą galerię podziwianą przez innych czytelników odwiedzających bibliotekę.
Biblioteki w Hłudnie i Siedliskach organizowały warsztaty artystyczne nawiązujące do zbliżających się Świąt
Wielkanocnych.
W placówce bibliotecznej w Warze - zgodnie z życzeniem dzieci i młodzieży - postawiono na zabawy ruchowe.
Rozgrywano turnieje w „piłkarzyki” oraz
w „air hockey-u”. Powodzeniem cieszyły
się również gry planszowe.
Cykl zajęć tanecznych zaproponowała biblioteka w Wesołej. Do tańczącej już we wcześniejszych latach grupy
dołączyli nowi chętni, którzy z zaangażowaniem pracowali nad układami choreograficznymi.
Dziękujemy wszystkim, którzy
spędzili razem z nami ten czas.

Oprac. Danuta Kusińska
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Gminna Gimnazjada w piłce siatkowej
4 marca w Gimnazjum
Nr 1 w Izdebkach odbyła
się Gminna Gimnazjada
w piłce siatkowej dziewcząt. Zawody były rozgrywane systemem „każdy
z każdym”. Nasza drużyna zmierzyła się z zespołami z Gimnazjum w Warze, Gimnazjum Hłudnie
i Gimnazjum w Nozdrzcu.
Poziom był bardzo wyrównany, a dziewczyny zaprezentowały wysoką formę. Oto wyniki ich sportowej rywalizacji:
• 1 miejsce – Gimnazjum w Warze
• 2 miejsce – Gimnazjum w Izdebkach
• 3 miejsce – Gimnazjum w Hłudnie
• 4 miejsce – Gimnazjum w Nozdrzcu
Skład drużyny dziewczyn z Gimnazjum Nr 1
w Izdebkach: Natalia Bernaś, Natalia Lubecka,
Kamila Owsiana, Angelika Job, Aneta Organ,
Patrycja Owsiana, Zofia Chryń, Alicja Gwizdała, Paulina Kiszka.
Dziękujemy Trenerom za przygotowanie młodzieży, a zespołom za wspaniałe współzawodnictwo! Dziękujemy również Firmie „Iwoniczanka”
za ufundowanie wody dla zawodników. Gratulujemy i życzymy wszystkim dalszych sukcesów
sportowych!
Katarzyna Fil

Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych
W pierwszym dniu ferii zimowych (15 lutego) na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Hłudnie zorganizowany i przeprowadzony
został, wspólnie z LKS Hłudno, halowy turniej piłki nożnej szkół podstawowych gminy Nozdrzec.
W związku z sezonem grypowym w turnieju wzięły udział tylko 3
zespoły tj. Izdebki, Nozdrzec i Hłudno. Zawody były rozgrywane systemem „każdy z każdym”, po dwa mecze z każdą drużyną.
Wyniki spotkań przedstawiają się następująco:
Hłudno - Nozdrzec 2:3
Hłudno - Izdebki 2:3
Nozdrzec - Izdebki 5:1
Hłudno - Nozdrzec 6:2
Hłudno - Izdebki 3:0
Nozdrzec - Izdebki 4:6

Drużyna Hłudna z opiekunem Bogdanem Gładyszem

Najlepszy bramkarz - Michał Telega i Prezes LKS - Paweł Owsiany

Końcowa punktacja:
1. Hłudno
2. Izdebki
3. Nozdrzec

Wręczenie nagród
Podsumowania zawodów
i wręczenia pamiątkowych pucharów ufundowanych przez
LKS dokonał jego Prezes Paweł Owsiany. Puchar otrzymał
także król strzelców - zawodnik
z Nozdrzca Szymon Hałas oraz
najlepszy bramkarz - Michał Telega z Hłudna.
Opiekę nad młodzieżą sprawował Bogdan Gładysz, a nad
sprawnym przebiegiem rozgrywek czuwał sędzia Krzysztof
Toczek.
Bogdan Gładysz
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Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym dziewcząt
11 lutego 2016 r. w Zespole Szkół w Hłudnie odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym dziewcząt. Otwarcia zawodów dokonał dyrektor szkoły. W zawodach wzięły udział 4 drużyny: SP
Przysietnica, SP Turze Pole, SP Izdebki oraz SP Hłudno. Drużyny składały się z dwóch dziewcząt. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Naszą szkołę
reprezentowały Kamila Haduch i Izabela Toczek. W wyniku zaciętej sportowej rywalizacji dziewcząt kolejność
zajętych miejsc wygląda następująco:
SP Przysietnica
SP Hłudno
SP Turze Pole
SP Izdebki

Fragment meczu

Drużyny SP Przysietnica i SP Hłudno awansowały do rozgrywek rejonowych. Zakończenia zawodów i wręczenia dyplomów dokonał przedstawiciel Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Marek Szerszeń
Bogdan Gładysz

Wręczenie nagród

Uczestniczki Igrzysk

MOJA MIEJSCOWOŚĆ
Z inicjatywy Samorządu Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach, zorganizowany został cykl prezentacji miejscowości gminy Nozdrzec pn. „Moja miejscowość”.
Założeniem konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej uczestników, pobudzenie do zainteresowania się przeszłością miejsca, w którym mieszkamy i poznawanie najważniejszych faktów z dziejów rodzinnej miejscowości
w oparciu o wspomnienia swoich bliskich oraz materiały źródłowe (fotografie czy dokumenty) znajdujące się w rodzinnych archiwach. Jako pierwsi
zaprezentowali historię Nozdrzca – Józef Radoń,
Teresa Niemiec i Paweł Rebizak, którzy przygotowali prezentację zdjęć, filmów oraz w niezwykle interesujący sposób przedstawili informacje o Nozdrzcu od założenia
miejscowości po czasy współczesne.
Z kolei o historii Wesołej opowiedzą nam Ewa Dąbrowska i Zuzanna Karnas. Ich wykład przewidziany jest na wtorek 22 marca br. Razem z nimi słów kilka wygłosi Magdalena Baran, mówiąc o dziejach przysiółka Magierów.
W połowie kwietnia br. z pogadanką o Hłudnie wystąpi Mieczysław Szpiech, który chce urozmaicić swoją prelekcję zdjęciami własnego autorstwa, pokazującymi piękno tej
miejscowości. Pogawędkę o sołectwie Wara wygłosi 18 maja
br. Stanisław Kłak, który chce się skupić na historii współczesnej wsi. Cykl wykładów o sołectwach gminy Nozdrzec zakończy 16 czerwca Jan Organ prelekcją o wsi Izdebki, głównie o jej historii i zabytkach.
Jeśli czas i okoliczności pozwolą, Tadeusz Nowak wystąpi z opisem wsi Huta Poręby.
Niniejsza inicjatywa znalazła zrozumienie u uczestników,
którzy ją będą realizować, jak i u opiekunów, którzy wspomogą występujących swą wiedzą i umiejętnościami. Dla wszyst-

Teresa Niemiec

Paweł Rebizak

kich osób, które zgłoszą się do udziału w prezentacji przewidziane są nagrody rzeczowe. Należy mieć nadzieję, że terminarz wystąpień uda się w całości zrealizować.
Pozostaje – przyklasnąć !
mgr Jan Organ
- Przewodniczący Samorządu Uczestników ŚDS
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Spotkanie z poetką Danutą Czaja
We wtorek 8 marca Gminna Biblioteka Publiczna w Warze gościła znamienitego gościa – rodzimą poetkę Danutę Czaja, która zechciała przyjąć zaproszenie czytelników – miłośników jej twórczości. Pani Danuta dotychczas wydała trzy tomiki wierszy: „W serca ciszy” (2012), „Gdzie schylona malwy głowa” (2014) oraz „Gdy słońce zachodzi” (2015).
Wiersze w nich zawarte są odbiciem myśli i odczuć poetki oraz reakcją na otaczający ją świat – przez co są one często bardzo osobiste. Odnajdziemy w nich całą gamę własnych przeżyć i doznań autorki: radosnych chwil beztroski, kłopotów dnia codziennego,
trudnych dni i rozstań. Znajdziemy w nich również wiersze dotykające problemów ważnych dla
wszystkich Polaków; pragnienie ocalenia tradycji przodków, kultury materialnej jak i duchowej.
Tym wszystkim Pani Danuta zechciała podzielić
się ze sporą grupą czytelniczek zainteresowanych
Jej twórczością. Z zadumą i refleksją, a często też
i ze łzą w oku wsłuchiwały się one we fragmenty
wierszy. Nie zabrakło i przyjacielskiej, otwartej
rozmowy dotyczącej m.in. inspiracji przy pisaniu
wierszy, wspomnień o czasach minionych. Podczas
spotkania można było otrzymać autograf poetki,
sprawiający że posiadany egzemplarz nabierał
dodatkowej wartości sentymentalnej i osobistej.
Danuta Kusińska

XVI Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Brzozowskiego
10 marca br. w Brzozowie odbyła się gala XVI Plebiscytu
na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Brzozowskiego.
Organizatorem plebiscytu było Starostwo Powiatowe w Brzozowie oraz Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
w Brzozowie pod patronatem medialnym „Nowego Podkarpacia”. W tej edycji o miano najpopularniejszych ubiegało się 22 zawodniczek i zawodników.
Wśród nominowanych byli:
Witold DREWNIAK - zawodnik LKS Wesoła. W 2015 roku zagrał w 23 meczach ligowych. Na
boisku łącznie spędził 2016 minut,
zdobył 18 goli i zaliczył 14 asyst.
Jego efektywna gra w dużym stopniu przyczyniła się do awansu drużyny do klasy B. W jednym z meczów zdobył 5 bramek i zaliczył
2 asysty.
Grzegorz KIEŁBASA z Nozdrzca - podstawowy zawodnik drużyny grającej w klasie B. W rundzie Dariusz Sycz (pierwszy z prawej)

jesiennej sezonu 2015/16 zdobył 10 goli i zaliczył 5 asyst.
W przerwie zimowej grał w drużynie Nozdrzec Team, biorącej udział w futsalowej lidze w Dynowie. W sezonie
2014/15 roku został królem strzelców, z dorobkiem 35 bramek w 13 meczach.

Pierwszy od lewej W. Drewniak

Grzegorz Kiełbasa (drugi od lewej)

Od prawej M. Owsiany, W. Drewniak, G. Kiełbasa,
D. Sycz i Z. Knap
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Dariusz SYCZ z Siedlisk - obecnie student Wyższej
Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Pięciokrotny finalista mistrzostw Polski juniorów, był w składzie
reprezentacji Wojska Polskiego w rozgrywkach o mistrzostwo
NATO. W zawodach „NATOCHESS 2015” w Amsterdamie
wraz z reprezentacją Wojska Polskiego zdobył srebrny medal.
Miło nam poinformować, że Dariusz Sycz dzięki głosom
czytelników „Nowego Podkarpacia” oraz smsom swoich sym-
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patyków zajął III miejsce w kategorii „Najpopularniejszy
Sportowiec Powiatu Brzozowskiego”, a Kapituła Plebiscytu uhonorowała go tytułem „Pasjonata Sportu” 2015 roku.
Listy gratulacyjne oraz cenne nagrody w imieniu Wójta Gminy Nozdrzec Antoniego Gromali, naszym laureatom
wręczył Marek Owsiany Radny Rady Powiatu.
Jolanta Socha
fot. D. Supel

„Tradycje żyją” – warsztaty rękodzielnicze w „Krzywem Zwierciadle”
W piątkowe przedpołudnie 26 lutego grupa uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach spędziła
w Saloniku „W Krzywem Zwierciadle” w Krzywem. Odpowiednią
oprawę spotkania pt. ,,Tradycje żyją…’’ przygotowała p. Bogusława Krzywonos.
Spotkanie w Domu „Pod Świerkami” zostało podzielone na dwie
części. W pierwszej, Pani Krzywonos przybliżyła tradycje wielkanocne. W świąteczny nastrój wprowadził nas fragment oratorium
„Mesjasz” G.F. Haendla, którego słuchając obejrzeliśmy reprodukcje „Ostatniej wieczerzy” Leonarda da Vinci, „Zmartwychwstania”
Piero della Francesca i „Sądu ostatecznego” Hansa Memlinga. Swój
wiersz „Wielkanocna Święconka” zaprezentowała też p. Danuta
Czaja z Rudawca. W drugiej części, uczestnicy pracowali w zespołach. Pierwszy – z pomocą p. Danuty Sokołowskiej z Wydrnej robił palmy wielkanocne, drugi - pod okiem p. Zofii Żebrak z Humnisk wykonywał pisanki z krepiny ozdobione cekinami i kwiatami szydełkowymi. Na zakończenie gospodyni spotkania p. Bogusława Krzywonos zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek. Katarzyna Dyrda Kierownik ŚDS w ramach podziękowania obdaro-

Od lewej Z. Żebrak, D.Czaja, D. Sokołowska, B. Krzywonos

wała panie instruktorki pięknie zdobionymi kasetkami, a uczestnicy otrzymali od p. Zofii wykonane
przez nią palmy.
Za mile spędzony czas bardzo serdecznie dziękujemy.

fot. J. Wolak

Za Zasługi dla Obronności Kraju
24 lutego br. w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej odbyła
się uroczystość wręczenia srebrnych medali „Za zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom, których co najmniej trzech synów pełniło
wzorowo służbę wojskową. To wyraz uznania Ministra Obrony Narodowej za patriotyczne wychowanie synów, którzy godnie służyli Ojczyźnie w szeregach Wojska Polskiego. Odznaczenia wręczali: ppłk Marek Staroń - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku, Janusz Draguła Starosta Brzozowski oraz wójtowie gmin.
Wśród 27 osób uhonorowanych medalem był Pan Mieczysław
Potoczny z Hłudna. List gratulacyjny Wójta Gminy Nozdrzec przekazała Panu Potocznemu Agnieszka Baran – Sekretarz Gminy
Nozdrzec.
Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu
uczniów Zespołu Szkół w Orzechówce.
Maciej Duda

Grażyna Matwijczyk
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HARMONOGRAM IMPREZ/WYDARZEŃ
REALIZOWANYCH W 2016 R. NA TERENIE DYNOWA
Opracowanie: Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
TERMIN

NAZWA IMPREZY

3 KWIETNIA WIOSNA MOTOCYKLOWA,
godz. 11.00

ORGANIZATOR

KONTAKT

STOWARZYSZENIE
„BRACTWO MOTOCYKLOWE BYK”

MAREK WANDAS
TEL.: 601-074-581

OŚRODEK TURYSTYCZNY
„BŁEKITNY SAN”
III dekada
KWIETNIA

Premiera spektaklu Teatru T.G. „So- TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE
„SOKÓŁ” w DYNOWIE
kół” w Dynowie –
Współpraca MOK w DYNOWIE
KRÓLOWA PRZEDMIEŚCIA
w reż. P. Krystyny Dżuła

KRYSTYNA DŻUŁA
TEL. 795-792-330

21 KWIETNIA XVI edycja PODKARPACKIEJ TĘCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
– INNOWACYJNE PODKARPACIE W DYNOWIE

ZSzZ w DYNOWIE
TEL. 16 65 21 045

14 MAJA

ŁUKASZ DOMIN
TEL.: 886-179-650

22 MAJA

DYNOWSKA ZADYSZKA
– II EDYCJA

STOWARZYSZENIE „AKTYWNY DYNÓW”
OŚRODEK TURYSTYCZNY
„BŁEKITNY SAN”

KONKURS „POGÓRZAŃSKA NUTA” MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W DYNOWIE
OŚRODEK TURYSTYCZNY
„BŁEKITNY SAN”

5 CZERWCA

„SZPAK” – SZKOLNE PREZENTA- MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
CJE ARTYSTYCZNE/DZIEŃ DZIEC- W DYNOWIE
KA
PARTNERZY: SZKOŁY,
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
BIEG NA DZIEŃ DZIECKA

17-19
CZERWCA

DYNÓVWKA

STOWARZYSZENIE „Aktywny Dynów”

GRAŻYNA MALAWSKA
TEL. 606-835-762
MOK@DYNOW.PL
WWW.MOK.DYNOW.PL
Tel. 16 65 21 806

ŁUKASZ DOMIN

OŚRODEK TURYSTYCZNY
„BŁEKITNY SAN”
FIRMA SÓW-POL
ROBERT SÓWKA I EKIPA Z DYNOWA

DOMINIK SIEŃKO
http://dynovwka.pl

OŚRODEK TURYSTYCZNY
„BŁEKITNY SAN”
26 CZERWCA NOWA IMPREZA
„SOBÓTKI”

MOK DYNÓW, T.G. „SOKÓŁ”,
TEL: 16 65 21 806
UNIWERSYTET ZŁOTEJ JESIENI,
MOK@DYNOW.PL
CHÓR „AKORD”,
WWW.MOK.DYNOW.PL
KOŁA GOSPODYŃ WIEJKSICH,
KAPELE I ZESPOŁY DZIAŁAJACE PRZY
MOK, INNI

8 – 15 LIPCA 70-LECIE KLUBU SPORTOWEGO
„DYNOVIA”

ORGANIZATOR: KLUB SPORTOWY
„DYNOVIA”

14-17 LIPCA DNI POGÓRZA DYNOWSKIEGO
CZWARTEK
- NIEDZIELA

ORGANIZATORZY: MOK DYNÓW, GMINA
MIEJSKA DYNÓW
PARTNERZY: ORGANIZACJE, GRUPY,
SPORTOWCY, TURYSTYKA
GRAŻYNA MALAWSKA
14 LIPCA (CZWARTEK: DZIEŃ LUDOWY –
RYNEK MIASTA; DLA DZIECI – PLAC ZABAW GRAŻYNA PAŹDZIORNY
UL. DWORSKA (KOORDYNACJA: MIEJSKA BI- TEL. 16 65 22 653
BLIOTEK PUBLICZNA)
15 LIPCA (PIĄTEK: DZIEŃ SPORTOWO-REKREACYJNY NA TERENIE MIASTA I GMINY
ORAZ OŚRODKA „BŁEKITNY SAN”
16 LIPCA (SOBOTA: OŚRODEK „BŁĘKITNY
SAN” OD GODZ. 18.00, GŁÓWNY KONCERT
DNI POGÓRZA)
17 LIPCA (NIEDZIELA: BIESIADA NAD SANEM OD GODZ. 17.00, M.IN. POKAZ WETERANÓW „SZOS”)

ŁUKASZ DOMIN
TEL.: 886-179-650

JANUSZ KĘDZIERSKI
TEL.786-252-998
ANETA PEPAŚ
TEL. 724-999-888
JANUSZ KĘDZIERSKI
TEL. 786-252-998
MOK@DYNOW.PL
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PIKNIK MOTOCYKLOWY – IMPRE- STOWARZYSZENIE
ZA OTWARTA
„BRACTWO MOTOCYKLOWE BYK”

5-7
SIERPNIA

SPEKTAKL PLENEROWY

MAREK WANDAS

OŚRODEK TURYSTYCZNY
„BŁEKITNY SAN”

KAZIMERZ SOCHA
Tel. kom.: 606-448-467

Organizator: MOK DYNÓW
REŻYSERIA: MAGDALENA MIKLASZ

PREMIERA SPEKTAKLU
DO UZGODNIENIA

21 SIERPNIA „DOŻYNKI”/DYNOWSKIE ŚWIĘTO GMINA MIEJSKA DYNÓW, MOK DYNÓW
PLONÓW
OŚRODEK TURYSTYCZNY
„BŁEKITNY SAN”

ANETA PEPAŚ
TEL. KOM.: 724-999-888

MOK DYNÓW
WRZESIEŃ/ NOWA IMPREZA
PAŹDZIERNIK
PRZEGLĄD KABARETÓW SZKOLNYCH I MAŁYCH ETIUD TEATRALNYCH

ANETA PEPAŚ
TEL. KOM.: 724-999-888

P A Ź D Z I E R - JESIENNY TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO
NIK
II DYNOWSKI PRZEGLĄD
TEATRZYKÓW DZIECIĘCYCH

T.G. „SOKÓŁ” w DYNOWIE

KRYSTYNA DŻUŁA
TEL.795-792-330

T.G. „SOKÓŁ” w DYNOWIE
MOK w DYNOWIE

GRAŻYNA MALAWSKA
TEL. 606-835-797

LISTOPAD

10 JUBILEUSZOWA DYNOWSKA JE- T.G. „SOKÓŁ”
KRYSTYNA DŻUŁA
SIEŃ TEATRALNA
PARTNERZY: MOK DYNÓW, BIBLIOTE- TEL.795-792-330
KA MIEJSKA
GRAŻYNA MALAWSKA
TEL. 606-835-797

GRUDZIEŃ

WIGILIA MIEJSCA

STYCZEŃ
2017

- KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK MOK DYNÓW I PARTNERZY
- KONCERT KOLĘD
- KONCERT NOWOROCZNY

GMINA MIEJSKA DYNÓW, MOK DYNÓW

MOK: 16 65 21 806
MOK: 16 65 21 806

36-065 Dynów, ul. ks. Jozefa Ożoga 10
tel./fax 16 652 18 06
e-mail: mok@dynow.pl
www: mok.dynow.pl
facebook: https://www.facebook.com/mok.dynow.3

Z A P R O S Z E N I E
Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ’’
serdecznie zaprasza
wszystkich dynowian na Marsz Katyński,
który odbędzie się 10 kwietnia (w niedzielę) po nabożeństwie wieczorowym.
Szczególnie gorąco zaprasza dzieci, młodzież, członków innych dynowskich stowarzyszeń:
OSP, Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, Towarzystwa „Aktywny Dynów”,
Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych,
Związek Emerytów i Rencistów, słuchaczy UZJ.
Prosi również o zabranie zniczy i latarek, gdyż powrót może nastąpić o zmierzchu.
Za Zarząd
prezes Krystyna Dżuła
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IV Międzygminne Mistrzostwa
w Badmintonie
Dynów-Dubiecko-Harta 2015
W sobotę 5 grudnia 2015 r. w Harcie odbyły się IV Międzygminne Mistrzostwa w Badmintonie zorganizowane
przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Dynowie. W ich
organizację bardzo zaangażowała się pani prezes Krystyna
Dżuła. W zawodach uczestniczyła młodzież i dorośli z miasta Dynów, Gminy Dynów oraz Gminy Dubiecko.
Zawody przeprowadzono w wielu kategoriach wiekowych. Mecze rozrywane były na czterech kortach hali sportowej Zespołu Szkół Nr2 w Harcie, którą udostępnił dyrektor
Krzysztof Kędzierski. Sędzią głównym zawodów był Robert
Pantoła, przy kortach role sędziów pełniła młodzież. W pracach sędziowskich pomagały zawodniczki: Klaudia Bukowińska i Aleksandra Dudziak (wielokrotne uczestniczki Mistrzostw Polski w grach singlowych i deblowych). W czasie
imprezy uczestnicy otrzymali od organizatorów napoje oraz
słodki poczęstunek. Organizator zafundował również lotki
do gry potrzebne w czasie zawodów. Na zakończenie wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy, a miejsca na podium nagrodzono medalami. Zdobywcy pierwszego miejsca otrzymali dodatkowo puchary. Trofea wręczała, w imieniu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, skarbnik tej organizacji - pani
Jolanta Kozubal Głuchowska. W przygotowanie i prowadzenie turnieju bardzo zaangażowany był pan Zdzisław Szafran - pasjonat i propagator gry w badmintona, dzięki któremu między innymi odbyła się ta piękna impreza. W przygotowaniu sali i w pracach podczas zawodów, dużą pomoc
udzielił nauczyciel wychowania fizycznego w Harcie - pan

Rafał Bilski. W turnieju wystąpiła młodzież szkół średnich
z Dynowa przygotowująca się do finału Licealiady w badmintonie województwa podkarpackiego. Zawody te drużyna chłopców w składzie: Kamil Spławiński i Piotr Front zakończyła na IV miejscu, a dziewczyny w składzie: Andżelika Czajkowska i Monika Antosiak na VII.

•
•
•

Wyniki zawodów:
Chłopcy do lat 13:
Spławiński Mateusz
Stochmal Błażej
Banat Sebastian

•
•
•
•
•
•
•
•

Chłopcy do lat 16:
Pawlus Kamil
Kępa Bartosz
Paściak Jakub
Chłopcy szkoła średnia:
Spławiński Kamil
Front Piotr
Lis Jakub
Telega Wiktor

1.
2.

Dziewczyny szkoła podstawowa i gimnazjum:
Bukowińska Amelia
Szczutek Agata
Dziewczyny do lat 16 grupa
zaawansowana:
• Dudziak Izabela
• Pakosz Wiktoria
• Pawlus Ewelina
• Pawlus Paulina
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dziewczyny szkoła średnia:
Czajkowska Andżelika
Antosiak Monika
Dorośli :
Spławiński Kamil
Front Piotr
Bukowiński Krystian
Weterani:
Pantoła Robert
Szafran Zdzisław
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Już za rok zapraszamy
na następny turniej.

Z pomocą do kraju,
gdzie dojrzewa mandarynka
W takich sytuacjach nie ma „ale”
jącej w domu bez łazienki. Doskonale pasują tu słowa księBez namysłu powiedzieli „tak”, gdy ksiądz Maciej Giedza Jana Twardowskiego: „Kiedy Pan Bóg drzwi zamyka-to
rula poprosił o pomoc przy remoncie kościoła. Nie pierwszyotwiera okno”.
zna, ale tym razem na pomocną dłoń oczekiwano w dalekiej
Zasieki z drutu i pas ziemi niczyjej
stolicy Abchazji-Suchumi. 9 na 10 rozmówców zdobywa swoInżynier, nauczyciel i strażak z zawodu stawali w obliją wiedzę o tym terytorium poprzez Google, rozpoczynając
czu niecodziennych sytuacji niejeden raz. Wspólny mianowod odpowiedzi na pytanie – Gdzie to jest?... Daleko. Ale swonik jakim jest działalność w OSP Harta sprawia, że nie boją
im się nie odmawia. Zwłaszcza pomocy w tak zbożnej misji.
sie wyzwań. Nasi wolontariusze mieli świadomość skompliWacław Balawender, Jacek Stochmal i Artur Szczukowanej sytuacji politycznej w tym kraju, tym nie mniej witek- harcanie, strażacy, rodacy księdza Macieja oraz Grzedok granicy z zasiekami oraz pas ziemi niczyjej poprzypragorz Wójcik-adept w zawodzie mieli położyć około 100 metrów
wiał o dreszczyk emocji.
glazury. W zachodnim Kaukazie kamienia nie brakuje, ale
W roku 1918 Gruzja, Azerbejdżan i Armenia ogłosiły niezdecydowanie odczuwalny jest deficyt biegłych w tym rzemiopodległość. Abchazja znalazła sie w Gruzji. Cztery lata późśle. Szybka decyzja, długie oczekiwanie na załatwienie formalności i w końcu przelot do
Gruzji. Na Podkarpaciu ferie
zimowe, a w Tbilisi 18 stopni na plusie.
Długotrwałe zmagania
z uzyskaniem pozwolenia
na wjazd nie chroniły przed
niespodziankami. W Tbilisi oznajmiono, że najmłodszy uczestnik-Grzegorz - nie
może pojechać do Suchumi
z przyczyn formalnych. Ale
Centrum św. Kamila posiada świetne rozpoznanie potrzeb środowiska społecznego.
Skoro chłopak przebył już tak
długą drogę, to pomoże biedniejszej tutejszej rodzinie ży- Przy ulicy imieniem Prezydenta Kaczyńskiego
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niej bolszewicy rozpoczęli niezwykle skuteczną ekspansję południowego Kaukazu. Abchazja stała się kolejną republiką
ZSRR, ale tylko do czasu, gdy Stalin mający gruzińskie pochodzenie doprowadził do włączenia jej do Gruzińskiej SSR
i masowej gruzinizacji. Najnowsza historia po rozpadzie państwa radzieckiego naznaczona została kolejnym konfliktem.
Jeszcze kilka lat temu toczyła się na opisywanym terytorium wojna gruzińsko-abchaska. Pokłosiem konfliktu było
opuszczenie ziem przez dwieście tysięcy Gruzinów. W wyludnionej Abchazji blisko 80% to prawosławni, pozostali są
muzułmanami.
Wybrzeże Morza Czarnego było kultowym obiektem westchnień ludzi zamieszkujących rozległe ZSRR. Morze, palmy
i pałacyki leżały jedynie w zasięgu możliwości sowieckich kucyków, notabli, bonzów. Dzisiaj jeżdżą tam nieliczni, plaże
nieco opustoszały, a wielu pereł architektury nie ma kto podziwiać. Przyciąga egzotyczna przyroda i niezwykła architektura-odstrasza sytuacja polityczna.
O tym wszystkim mogli przekonać się nieco później.
Czekała na nich praca w niedużym kościele pw. Św. Szymona Apostoła. Glazura i niezbędne materiały należą do większych zakupów, a za takie nie płaci się w sklepie. Zapłatę
uiszcza się w banku.
Serdeczność mieszkańców i ziemia z duszą.
Odpoczynek po pracy wypełniało zwiedzanie. Ich oczom
ukazywały się niezwykłe widoki-góry schodziły wprost do
morza, ośnieżone szczyty Kaukazu tworzyły niewiarygodny
kontrast z rosnącymi dookoła cytrusami. O bujnych palmach
mogą opowiadać osobną historię, gdyż ich widok sprawiał, że
czuli się jak w jednym z tych krajów znanych z folderów turystycznych. O górach słyszeli, że są prawdziwym rajem dla
speleologów. W zachwyt wprawiła ich jaskinia Nowoafońska
oraz piękne, chociaż zaniedbane kościółki.
Jest jeszcze coś cennego w tej wyprawie-serdeczność Abchazów. Dystans zachowuję wobec Rosjan, pozostałych traktują niemal po królewsku, a porozumiewać można się paradoksalnie po rosyjsku. Kuchnia na plebanii prowadzona przez
wolontariusza Wojtka funkcjonowała dzięki darom dostarczonym przez parafian.
Pod koniec pobytu obejrzeli dom Stalina, jego pomnik
oraz zachowany do dzisiaj wagon z opancerzoną podłogą.
Ostatni dzień wypełniło zwiedzanie Tbilisi. Ojcowie kamilianie dołożyli wszelkich starań, by wspominali ten krótki
pobyt jak najmilej.
Pojadą zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba
Czego doświadczyli ochotnicy uczestniczący w tej akcji? „Nic nie sprawia takiej radości, jak pomoc potrzebującym. Obojętnie, czy pogorzelcom, powodzianom czy dzieciom
z ubogich rodzin”. To wolontariat właśnie. I to społeczność
Harty właśnie ...
Rozmawiała: Ewa Hadam
Foto ze zbioru uczestników wyprawy

Polscy Gruzini

Most łączący Gruzję i Abhazję dł 760 m granica pomiędzy Gruzją i Abhazją

Gori

Prezbiterium Abhazja - Suchumi
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„Tajemnica szczęścia kryje się raczej w dawaniu go innym, niż w szukaniu dla siebie..”

Był piątek, listopad 2015 roku. Czas płynął jak zwykle, gdy niespodziewanie do naszej szkoły dotarła szokująca wiadomość. Dowiedzieliśmy się, że jedna z uczennic
naszego gimnazjum ciężko zachorowała.
Iza ma 14 lat i uczęszcza do klasy II gimnazjum w Harcie.
Jest dziewczyną pełną entuzjazmu i radości. Tak jak
każdy z nas w tym wieku, ma wiele planów na przyszłość
i marzeń, które z pewnością chciałaby realizować. Niestety ta przykra informacja, będąca dla wszystkich wielkim
zaskoczeniem, wywołującym ogromne poruszenie, przeszkodziła jej w tym zakłócając jej życie i perspektywy. Nikt
nie spodziewał się takiej sytuacji w naszej społeczności.
Po weekendzie wróciliśmy pełni pomysłów. Postanowiliśmy działać. Już w środę, po pięciu dniach od otrzymania informacji o białaczce naszej koleżanki, została przeprowadzona pierwsza zbiórka pieniędzy na terenie Zespołu
Szkół nr 2 w Harcie. Wiedzieliśmy, iż musimy Izę wspierać
nie tylko finansowo, lecz także psychicznie i z tego powodu
uzbierane pieniądze zostały przeznaczone na kupno laptopa dla niej. Byliśmy świadomi, że kontakt z rodziną oraz
z nami, przyjaciółmi, nawet krótki np. przez Skype-a może
dodać jej sił. Po dwóch dniach nasi przedstawiciele udali się do szpitala, gdzie przebywała Iza. Spotkanie to było
pełne łez szczęścia. Dziewczynka nic nie wiedziała o ich
przyjeździe i już to okazało się dla niej zdziwieniem, a zakupiony prezent tylko podgrzał panującą tam atmosferę.
Samorząd Uczniowski postanowił zwrócić się z prośbą
o pomoc także do innych placówek oświatowych. Spotkaliśmy się ze zrozumieniem, życzliwością oraz chęcią wspomożenia naszej inicjatywy. Oddźwięk przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Koledzy i koleżanki z sąsiednich
szkół inicjowali różne działania, podczas których kwestowano. Wsparcie otrzymaliśmy od: Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Zespołu Szkół nr 1 w Bachórzu, Zespołu Szkół nr 3 w Łubnie, Zespołu Szkół nr 4 w Pawłokomie, Zespołu Szkół nr 5
w Dylągowej, Zespołu Szkół w Dynowie oraz Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, pracowników i całej społeczności szkolnej naszej szkoły.
Dnia 22 stycznia 2016 roku w Domu Strażaka w Harcie młodzież z naszej szkoły zorganizowała spotkanie cha-

rytatywne, którego myślą przewodnią było hasło „Pomóż
Izie wygrać z rakiem”. Zaproszenie na nie dostali mieszkańcy naszej wsi i jej okolic oraz wielu przedstawicieli gminy, i osób wspierających to przedsięwzięcie. Składało się
ono z dwóch części. Najpierw grupa artystyczno-teatralna
„Antrakt” działająca przy Zespole Szkół Zawodowych im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, prowadzona
przez państwo Molów, zaprezentowała spektakl pt. „Fiasko
diabelskiej intrygi, czyli jak zło dobrem zwyciężać”. Potem
wszyscy wspólnie śpiewali kolędy i pastorałki. Pełne humoru i wielkiej nadziei Misterium Bożonarodzeniowe dodało wszystkim otuchy i wiary w ogromną moc sprawczą
dobra i miłości. Nasze myśli pobiegły do Izy. Każdy słał
jej życzenia siły w walce z chorobą oraz powrotu do zdrowia. Ci, którzy przybyli na spotkanie, hojnie wsparli naszą inicjatywę. Sponsorami tego wydarzenia byli państwo
Elżbieta i Wiesław Dominowie.
Tydzień później, do naszej akcji dołączył się również
ksiądz proboszcz parafii Harta, dzięki któremu wolontariuszki dnia 24 stycznia 2016 roku, zdołały uzbierać kolejne fundusze na leczenie Izy. Mieszkańcy ofiarnie wspomogli kolejne nasze działania. Cała suma zebranych pieniędzy została wpłacona na konto bankowe, utworzone właśnie na ten cel.
Chcemy podziękować wszystkim darczyńcom, ludziom
dobrej woli, dyrektorom, nauczycielom, rodzicom, młodzieży, dzieciom i wszystkim pozostałym za okazanie serca
i życzliwość oraz wsparcie finansowe.

Słowa Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez
to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co
ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” są piękne. To właśnie one powinny być naszą myślą przewodnią.
Po ostatnich wydarzeniach wiemy, iż takich ludzi, którzy
się nimi kierują, w Gminie Dynów i w Dynowie jest wielu. Możemy na nich liczyć.
Dziękujemy!

Samorząd Uczniowski
Z.S. nr 2 w Harcie
Iga Filip
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Szkolny konkurs piosenki angielskiej
w ZS nr 2 w Harcie

29 stycznia w Zespole Szkół nr 2 w Harcie odbył się
szkolny konkurs świątecznej piosenki angielskiej.
Konkurs rozpoczął się polskim utworem Gosi Andrzejewicz „Magia świąt”, wykonywanym przez uczennice klasy III gimnazjum.
Konkurs oceniono w dwóch kategoriach wiekowych tzn.
uczniów podstawówki i gimnazjum.
Utwory, jakie pojawiły się w konkursie to:
• Let it go-wykonywany przez uczniów klasy III szkoły
podstawowej
• Last Christmas –IV kl.
• All I want for Christmas is you- V kl.
• Mistletoe and wine – Vl kl.
• Merry Christmas Everyone-I g.
• Last Christmas- II g.
• Mary did you know –III g.
W młodszej grupie wiekowej pierwsze miejsce zajęła
klasa IV z piosenką Last Christmas – Wham
W gimnazjum najlepszą wśród najlepszych okazała się
klasa III z utworem Mary did you know
Jury przy ocenie brało pod uwagę:
• choreografię
• dobór repertuaru
• strój
• emisję głosu, dykcję
• kryteria językowe
Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez
nauczycielki języka angielskiego, panią Martę Hembel i panią Anetę Lewandowską.
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Gminna Gimnazjada w siatkówce

Dniach 4-5 lutego 2016r. w Harcie odbyła się Gminna
Gimnazjada w piłce siatkowej. Pierwszego dnia grały dziewczęta, a drugiego chłopcy. Po bardzo zaciętych meczach wyniki wyglądały następująco:
W zawodach dziewcząt:
1. miejsce-Harta
2. miejsce-Bachórz
3. miejsce-Dylągowa

1.
2.
3.

A w rozgrywkach chłopców:
miejsce-Bachórz
miejsce-Harta
miejsce-Dylągowa
Wszystkim drużynom dziękujemy za udział.

Dekanacki turniej w piłce halowej

W dniach 11 i 12 lutego odbył się ZS nr 2 w Harcie turniej halowej piłki nożnej ministrantów Dekanatu Dynów.
W pierwszym dniu dla szkoły podstawowej, a drugiego dla
gimnazjum. Po bardzo zaciętych zmaganiach wyniki były
następujące:
W szkole podstawowej:
1 miejsce-Dylągowa
2 miejsce-Harta
3 miejsce-Łubno
4 miejsce-Nozdrzec

W gimnazjum:
miejsce- Nozdrzec
miejsce-Dynów
miejsce-Dylągowa
miejsce-Harta
miejsce-Bartkówka
miejsce-Łubno
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za zaciętą grę
i wspaniałe widowisko.
1
2
3
4
5
6

Ferie na sportowo

W dniach 17-18 lutego odbył się turniej w piłkę siatkową zarówno dziewcząt jak i chłopców zorganizowany przez
Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, w ramach rozgrywek „Ferie na sportowo”
pierwszego dnia w rozgrywkach dziewcząt wzięło udział 5
drużyn: Harta, Dydnia, Jawornik Polski, Hłudno i ZSzZ Dynów. Mecze były bardzo zacięte, a końcowe wyniki wyglądały następująco:
1 miejsce-Harta
2 miejsce-Dydnia
3 miejsce-Hłudno
4 miejsce-Jawornik Polski
MVP otrzymała Andżelika Hawrylak z Dydni, a najlepiej zagrywającą została Julia Szczutek z Harty.
Następnego dnia w rozgrywkach chłopców wyniki wyglądały następująco:
1 miejsce-Manasterz
2 miejsce-Harta
3 miejsce-Bachórz
4 miejsce-Dylągowa
MVP otrzymał Kacper Majewski z Manasterza, a statuetkę najlepiej zagrywającego otrzymał Patryk
Bielec z Harty.
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Obchody Dnia Pamięci o Ofiarach
Holokaustu na Podkarpaciu
- uroczystości w Gminie Dubiecko
W dniach 25 – 29 stycznia w wielu miejscowościach Podkarpacia trwały obchody VIII Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Patronat nad
obchodami sprawował Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Przedstawimy krótki opis obchodów
tego dnia w Gminie Dubiecko.
W dniu 28 stycznia 2016 r. w sali narad Urzędu Gminy
w Dubiecku odbyło się spotkanie poświęcone obchodom tego
Dnia. W spotkaniu udział wziął Wójt Gminy Pan mgr Wiesław Bembenek, który prowadził spotkanie, profesor Wacław
Wierzbieniec (Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa
Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu), przedstawiciele Rady Gminy Dubiecko na czele z Przewodniczącym Panem Ryszardem Fik,
Radny PowiatowyPan Zbigniew Blecharczyk, Pani dr Katarzyna Tanus z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Pan Rabin Eli
Zolkos, Pani Lucia Retman z Hajfy w Izraelu, Pani Monika Krawczyk - Dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, Pan
Jan Gepert z Gminy Żydowskiej w Warszawie, Pan redaktor czasopisma „Podkarpacka
Historia” Szymon Jakubowski, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, młodzież z LO i Gimnazjum w Dubiecku.
Pan Wójt, po powitaniu gości i zaproszonych osób, nawiązał do historii Żydów w Dubiecku, zgodnego współistnienia
trzech narodów, do trudnych
lat okupacji i losu Żydów z Dubiecka. Stwierdził, że przed wojną ta nacja stanowiła połowę mieszkańców Dubiecka, podobnie jak i w innych miejscowościach.
Pan profesor Wacław Wierzbieniec przedstawił zebranym
zaproszonych gości mających związki w Dubieckiem oraz tematykę kultury żydowskiej.
Pani Lucia Retman urodzona w Dynowie opowiadała
o swoim losie. W czasie wojny przedostała się do Lubaczowa,
gdzie pomocy jej udzieliła Pani Pomorska i jej rodzina narażając swoje własne życie. Po otrzymaniu polskich dokumentów wyjechała na roboty przymusowe do Niemiec, a po wyzwoleniu emigrowała do Izraela i mieszka w Hajfie. W swoich
wspomnieniach mówiła o kuzynce z Dubiecka, która w Dynowie miała rodzinę i tutaj przebywała z dzieckiem. Mówiąc
o czasach wojennych stwierdziła, że „Ja bardzo chciałam żyć”,
a Pani Pomorska i jej rodzina, która jej udzieliła pomocy, to
była „Rodzina aniołów”, bo w tym czasie za pomoc Żydom groziła Polakom śmierć. Wspominała święto Sedar i przekazywanie tradycji na członków swojego narodu. W Hajfie działa Stowarzyszenie Wypędzonych z Dubiecka.
Pani Monika Krawczyk z Fundacji Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego z Warszawy przybliżyła kulturę żydowską, sprawę cmentarzy i ich ochrony w Polsce.
Rabin Eli Zolkos przedstawił różnorodność narodu Żydowskiego, powiedział, że łączy ich Tora i wiara w jednego

Boga. Przedstawił komentarz do wystawy fotografii Żydów
z Dubiecka z okresu międzywojennego.
Były Wójt Gminy Pan Zbigniew Blecharczyk mówił o kontaktach i realizacją spraw dotyczących ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Dubiecku, wybudowaniu upamiętnienia
w Dubiecku w Rynku dotyczącego ludności narodu Żydowskiego, którzy zginęli w wyniku holokaustu.
Zebrani obejrzeli film pod tytułem „Właśnie tak było”,
który przedstawił losy jednej rodziny z Dubiecka.
Po obejrzeniu filmu i wystawy zdjęć zebrani udali się
na Rynek w Dubiecku, gdzie złożyli kwiaty pod wspomnianym pomnikiem.
Niech ten mały epizod w Gminie Dubiecko będzie przyczynkiem do pamięci o Żydach, ich współistnieniu z nami
w naszej kulturze oraz ich tragicznym losie związanym z czasami wojennymi i holokaustem.
mgr inż. Edward Rozmus
Fot. mgr Wojciech Smoliński
UG Dubiecko

Adwokat Ewelina Kunysz uprzejmie informuje, że w każdy poniedziałek
w godzinach od 9:00 do 11:00, w siedzibie
Kancelarii przy ul. Krzywej 8 (obok Kościoła pw. św. Wawrzyńca, od strony Groty),
udziela bezpłatnych ustnych porad prawnych dla wszystkich zainteresowanych.
Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu pod numerem telefonu:

725 485 184
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Biegacze uczcili pamięć
Żołnierzy Wyklętych
28 lutego w Dynowie po raz pierwszy
w historii odbył się Bieg Tropem Wilczym
ku Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który organizowany jest w ramach ogólnopolskich
obchodów ku czci Żołnierzy Wyklętych
(które przypadają 1 marca). Głównym pomysłodawcą akcji jest Fundacja Wolność
i Demokracja. W tym roku Dynów obok
blisko 160 miast z całej Polski, ale także
z zagranicy (Wilno, Nowy Jork, Londyn)
wziął udział w tym wydarzeniu, aby podkreślić i uhonorować niezłomne postawy
polskich bohaterów. Długość tras biegowych była ustalana lokalnie jednak jeden
dystans był obligatoryjny dla wszystkich
miast i wynosił 1963 metry – co upamiętnia śmierć ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka „Lalka”. W dynowskim biegu wystartowało ponad 120 osób. – „Niestety odgórnie otrzymaliśmy limit uczestników
i nie mogliśmy zapisać więcej osób” – powiedział Łukasz Domin koordynator lokalny tego
wydarzenia. Bieg, którego start i metę wyzna-

czono na terenie Parku Miejskiego przy ul.
Dworskiej otworzył Burmistrz Dynowa Pan
Zygmunt Frańczak, który wspomniał bohaterską postawę Żołnierzy Wyklętych na terenach Podkarpacia. W biegu uczestniczyła
również Przewodnicząca Rady Miasta – Pani
Ewa Hadam oraz radni miasta Dynowa Pan
Roman Mryczko i Pan Józef Mikoś. Na starcie nie zabrakło również klubu biegowego Aktywny Dynów, jak również zaprzyjaźnionych
klubów biegowych – Zamek Dubiecko Running Team oraz Goń Zajączka Sqad z Rzeszowa. Wśród uczestników można było zobaczyć
całe rodziny z dziećmi, młodzież gimnazjalną i ponad gimnazjalną, a także osoby starsze. Przed startem wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn narodowy i ruszyli na trasę
biegu. Najlepszy na dystansie 1963 metrów
okazał Bartłomiej Domin, wyprzedzając Huberta Kozdrę oraz swojego
brata Łukasza. Wśród Pań podium zdominowały biegaczki Aktywnego Dynowa. Zwyciężyła Patrycja Pinda przed Iwoną Sarnicką oraz Katarzyną Marszałek –Kokot. Najlepsze osoby w kategorii Pań i Panów
otrzymały okazjonalne statuetki. Natomiast każdy z biegnących na mecie nagrodzony został pamiątkowym medalem, a przed startem otrzymał koszulkę z podobizną Żołnierza Wyklętego. Podczas biegu prowadzona była zbiórka pieniędzy na pomniki Polaków zmarłych podczas
Wielkiego Głodu na terenach Związku Sowieckiego w latach 1932-33.
Zebrane zostało 388 zł 66 gr.
Bardzo się cieszę, że Dynów został doceniony i mogliśmy przy wsparciu Fundacji Wolność i Demokracja organizować tak wspaniałe wydarzenie. Była to nie tylko lekcja historii na sportowo, ale również hołd
dla Żołnierzy Wyklętych – zakończył Łukasz Domin.
Wyniki:
Kategoria mężczyzn – 1963 metry
1. Bartłomiej Domin (Aktywny Dynów) - 6.22.79
2. Hubert Kozdra - 6.23.17
3. Łukasz Domin (Aktywny Dynów) - 6.26.35
---------------------------------------------------------------4. Grzegorz Surowiec (Besta sp. z.o.o) - 6.30.57
5. Daniel Siwulec (Aktywny Dynów) - 6.40.48
6. Bartłomiej Jasiński (GKS Kotów) - 6.44.10
1.
2.
3.
•
•
•
•
•
•
•
•

Kategoria kobiet – 1963 metry
Patrycja Pinda (Aktywny Dynów) - 8.20.59
Iwona Sarnicka (Aktywny Dynów) - 8.51.73
Katarzyna Marszałek - Kokot (Aktywny Dynów) - 9.00.05
Podziękowania:
Panu Adamowi Rybie – Wiceprezesowi Banku Spółdzielczego w Dynowie za wsparcie finansowe.
Gminie Miejskiej Dynów – za ufundowanie statuetek dla najlepszych biegaczy i biegaczek.
Firmie Wulkan Bus – za transport wszystkich niezbędnych rzeczy na bieg.
Firmie Sów-Pol – za wypożyczenie podium oraz wsparcie.
Pani Ewie Hadam – Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego
w Dynowie za wypożyczenie ławek oraz krzesełek.
Pani Anecie Pepaś – Dyrektor MOK w Dynowie za wypożyczenie
sprzętu nagłaśniającego.
Panu Maciejowi Toczkowi za druk numerów startowych.
Wolontariuszom – za bezinteresowną pomoc przy organizacji
i w trakcie biegu.
Dziękujemy!
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Dynów nie dał plamy w FPLM!
W niedzielę 6 marca w Rzeszowie w hali przy ul. Miłocińskiej
najlepsze drużyny z podkarpackich lig futsalowych rywalizowały
w IV edycji Futsalowej Podkarpackiej Ligi Mistrzów. Dynów reprezentował mistrz V edycji Halowej Ligi Dynowa- STARSi Dynów.
Ostatecznie STARSi turniej zakończyli na 5 miejscu pozostawiając lekki niedosyt. W pierwszym meczu STARSi zremisowali
z Pagumetem Żwir Geo Dukla 2:2, chociaż zwycięstwo było bardzo blisko. W meczu drugim mistrzowie HLD musieli uznać wyższość obrońców tytułu - Polonii Rzeszów przegrywając 0:3. W ostatnim meczu grupy STARSi rozbili mistrza ligi z Wiązownicy - LKS
Manasterz 8:3. Mistrzem IV edycji FPLM zostali gracze z Dukli, którzy w finale ograli Polonię Rzeszów po rzutach karnych.
Trzecie miejsce zajął Huragan Gniewczyna, który również po karnych ograł Bispol Łańcut.
Podsumowując STARSi, powtórzyli najlepsze osiągnięcie
Drink Teamu z Jasła i uplasowali się na miejscu piątym. Trochę
pechowo nasi gracze trafili do silniejszej grupy. Pokazał to finał
gdzie zagrały Dukla i Polonia czyli rywale STARS-ów z grupy.
Podium było jak najbardziej w zasięgu naszej ekipy, ale po prostu zabrakło szczęścia. Ogólnie występ można jednak zaliczyć na
plus. Zdobyte doświadczenie na pewno zaprocentuje na przyszłość,
a może będzie bodźcem do utworzenia w Dynowie profesjonalnej
drużyny futsalu. Wiele osób z kręgów władzy halowej odmiany
piłki nożnej widziałoby Dynów w rozgrywkach II ligi. Kto wie…
Wyniki spotkań:
Grupa A
1 – Pagumet Żwir Geo S.C. Dukla
7
2 – Polonia Rzeszów 			
6
3 – STARSi Dynów 			
4
4 – LKS Manasterz 			
0
Grupa B
1 – Huragan Gniewczyna 		
9
2 – Bispol Łańcut 			
6
3 – Biuro Plus Stalowa Wola 		
3
4 – La Passione Stalowa Wola 		
0
Terminarz (mecze 2 x 12 minut):
Faza grupowa:
08:00 Polonia – Manasterz 4-3
08:30 STARSi – Pagumet 2-2
(2x Kijanka)
09:00 Huragan – LaPassione 3-0
09:30 Bispol – Biuro Plus 4-2
10:00 Polonia – STARSi 3-0
10:30 Manasterz – Pagumet 1-5
11:00 Huragan – Bispol 5-0
11:30 LaPassione – Biuro Plus 0-3
12:00 Polonia – Pagumet 1-3
12:30 STARSi – Manasterz 8-3
(3x Kijanka, M. Szczepański, Goleś, Mielniczek, Hadam, Gierula)
13:00 Bispol – LaPassione 6-1
13:30 Huragan – Biuro Plus 5-2
Półfinały:
14:00 1 A Pagumet Dukla – 2 B Bispol Łańcut
1-1 (k. 3-2)
14:30 2 A Huragan Gniewczyna – 1 B Polonia
Rzeszów 0-2
Mecz o 3 miejsce
15:10 Bispol Łańcut – Huragan Gniewczyna
2-2 (k.5-6)
FINAŁ
15:45 Pagumet Żwir Geo S.C. Dukla – Polonia
Rzeszów 1-1 (k.6-5)
Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”

10:4
8:6
10:8
7:17

Mecz z Duklą

Mecz z Manasterzem

13:2
10:8
7:9
1:12

Mecz z Polonią Rzeszów

MSTARSi Dynów - V miejsce
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STARSi nowymi mistrzami Halowej
Ligi Dynowa!
14 lutego zakończyła się V edycja
Halowej Ligi Dynowa. W wielkim finale
przy nadkomplecie publiczności STARSi Dynów okazali się lepsi od Blokersów Dynów wygrywając 5:3 i zapewniając sobie udział w Futsalowej Podkarpackiej Lidze Mistrzów. Na najniższym
stopniu podium zmagania zakończył beniaminek z Izdebek – Armia Spejsona.
Ekipa ta w meczu o III miejsce okazała
się lepsza od Przedmieścia Dynów wygrywając 3:1.
Nagrody dla najlepszych drużyn
oraz zawodników wręczyli zaproszeni goście:
•
•
•
•
•
•

Burmistrz Dynowa – Zygmunt
Frańczak
Radny Powiatu Rzeszowskiego –
Krzysztof Kędzierski
Radny Powiatu Rzeszowskiego –
Aleksander Stochmal
Dyrektor Zespołu Szkół – Tade- Mistrz - STARSi Dynów
usz Święs
Wiceprezes TS Dynovia – Zbigniew Duchniak
Sekretarz TS Dynovia – Rafał Bilski

Najlepszym zawodnikiem całej edycji wybrany został
Rafał Toczek z Przedmieścia Dynów. Najlepszym bramkarzem został Dariusz Kurdziel z Armii Spejsona Izdebki,
Królem Strzelców Kamil Wandas z ZaSania Dąbrówka Starzeńska, a Najlepszym Młodym Zawodnikiem Łukasz Kozioł z Bartkówki.
Halowa Liga Dynowa otrzymała wsparcie z programu
Lider Animator - Obudź Swoje Ciało, którego organizatorem jest Sport Support w partnerstwie z fundacją Coca-Cola w Atlancie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Końcowa klasyfikacja V edycji HLD
1. STARSi Dynów
Blokersi Dynów
Armia Spejsona Izdebki (B)
Przedmieście Dynów
AKS Lech Team Dynów
Bartkówka
Dubiecko Squad (B)
BIP Team Dynów

Mecz finałowy

9. BadBoys Dynów
10. Drink Team Dynów (M)
---------------------------------------11. ZaSanie Dąbrówka Strz.
12. Nozdrzec Team
M – mistrz z poprzedniej edycji
B – beniaminek
•
•
•
•
•
•

Podziękowania dla:
Pani Ewy Hadam - Firma AUTOPOMOC za wsparcie finansowe
Podkarpackiego Zawiązku Piłki Nożnej za ufundowanie pucharów i statuetek
dla firmy Sów-Pol za wsparcie finansowe
dla Pana Krzysztofa Kędzierskiego za ufundowanie
nagród
dla Pana Aleksandra Stochmala za ufundowanie nagród
dla sędziów głównych (Tomasz Szmulik, Mateusz Słaby) oraz sędziów stolikowych (Jacek Kochman, Mateusz
Łojko, Tomasz Kuś, Szymon Karnas) oraz dla wszystkich którzy pomagali przy organizacji V edycji Halowej Ligi Dynowa.
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Mistrz - STARSi Dynów

MVP - Rafał Toczek

Najlepszy Bramkarz - Dariusz Kurdziel

Król Strzelców Kamil Wandas
Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”

SEZON 2016 CZAS ZACZĄĆ
Aktywny Dynów wita wszystkich w sezonie 2016. Nowy
sezon, nowe wyzwania, nowi Biegacze – wszyscy na to liczą
i czekają na każdego chętnego, kto chciałby zacząć biegać. Jeśli tylko czujecie, że bieganie mogłoby Was zmienić na lepsze, upiększyć czy choć dzięki niemu moglibyście znaleźć prawdziwych Przyjaciół, to jest to dobra droga. W gronie Dynowskich Biegaczy znajdziecie z pewnością
swoją bratnią duszę, która pomoże Wam dobrze zacząć.
Tyle tytułem wstępu. Zapewne nie możecie doczekać się
relacji z zawodów, które już odbyły się tego roku, a przez
ostatnie dwa miesiące było ich kilka i jest o czym opowiadać. Usiądźcie więc wygodnie i spróbujcie wyobrazić sobie,
jak to jest być BIEGACZEM.
Rok 2016 rozpoczął się dla Dynowskich Biegaczy bardzo intensywnie i zapowiada się naprawdę obiecująco. Już
na samym jego początku Edyta Derda wzięła udział w biegu o nazwie 3. Dycha Do Maratonu w Lublinie. Na 1178
zawodników Edyta zajęła 773 miejsce z czasem 54:46 minut. Ogromne gratulacje za podjęcie biegowego wyzwania
i udanego debiutu na tym dystansie.
Ci bardziej doświadczeni zawodnicy natomiast całą

zimę prowadzili solidne treningi, aby wziąć udział w długo oczekiwanym 2. Zimowym Maratonie Bieszczadzkim.
Na starcie tego niezwykłego biegu stanęła 5-ka dynowskich zawodników: Wiesław Jandziś, Łukasz Domin, Roman Kokot, Katarzyna Marszałek-Kokot oraz Bogdan Peszek. Dla wszystkich był to pierwszy start nowego sezonu,
ale i pierwszy „maraton górski” w ogóle. Dodatkowym atutem był fakt zimowej scenerii, na co każdy liczył.
Dzień przed biegiem zawodnicy obowiązkowo musieli
wziąć udział w spotkaniu, tzw. odprawie, gdzie organizatorzy przedstawiali film instruktażowy, dzięki czemu szczegółowo oprowadzali biegaczy po trasie, przedstawiali walory, ale i utrudnienia, jakie mogą ich napotkać. Jeszcze
tego wieczoru każdy liczył na to, że będzie mógł zasmakować prawdziwej walki na śniegu, w końcu po to tam właśnie przyjechali. Wszystkim marzyła się temperatura lekko poniżej zera, z delikatnymi przebłyskami słońca, które oświetlałyby ośnieżone gałęzie bieszczadzkich drzew.
Gdzieś w oddali widoczne połoniny odwracałyby uwagę od
gigantycznego zmęczenia, które zaczyna towarzyszyć zawodnikom na przedłużającym się podbiegu. W takich warunkach biega się naprawdę fantastycznie. Cały organizm
skupia się na woli przetrwania i dotarciu do celu, ale jednocześnie oczyszcza zupełnie nawet najdalsze zakamar-
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ki ludzkiego umysłu i duszy. Człowiek całkowicie się wycisza, dzięki czemu odkrywa na nowo całe piękno świata,
jakie go otacza i zaczyna dostrzegać to, na co do tej pory
nie zwracał uwagi.
Na to liczyli dynowscy zawodnicy, jednak już o poranku okazało się, że pogoda będzie bardziej kapryśna, aniżeli się wszyscy spodziewali. Na starcie biegaczy przywitała mżawka, co niestety nie napawało ich optymizmem.
Bieganie w deszczu – zimą, oznacza „chlapę”. Zwykły spokojny deszczyk, nie jest większą przeszkodą w bieganiu,
gdyż nie zakłóca widoczności, ale wspomniana mżawka raczej przeszkadza, ponieważ jest dużo bardziej gęsta i lekka, przez co nawet czapka z daszkiem nie pomoże. Biegacze nie lubią takich warunków. Na całe „szczęście” pogoda w górach zmienną jest, więc warunki dość szybko się
zmieniły, tyle że niekoniecznie na lepsze. Już po 20-tym
kilometrze zaczął padać marznący deszcz, a później deszcz
ze śniegiem. Ostre krople smagały biegaczy po twarzach,
a pod stopami zrobiło się jeszcze bardziej ślisko. Niekiedy
trzeba było zwyczajnie się zatrzymać, przejść choć kawałek trasy, żeby złapać bardziej stabilny grunt pod nogami
po czym trzeba było ruszać dalej.
Ogromnym atutem, przynajmniej dla części zawodników, było zaopatrzenie na punktach żywieniowych, gdzie
można było zjeść wafelek, napić się coli, czy rozgrzać się
najprawdziwszą herbatą z „prądem” lub chociaż z sokiem
malinowym.
Z każdym krokiem meta była coraz bliżej, a w miarę
upływu drogi, trasa stawała się coraz bardziej „pod górkę”.
Po 25-tym kilometrze zaczęła się prawdziwa walka z własnymi słabościami, gdyż zmęczenie coraz bardziej dawało
o sobie znać, a każde uniesienie głowy do góry uświadamiało zawodnikom, jak daleka droga jeszcze przed nimi. Pięli
się więc w górę nie dając za wygraną. Właśnie na tym odcinku po raz pierwszy pojawiły się przebłyski słońca, które umilały dalszy bieg, choć było coraz ciężej, tym bardziej,
że właśnie od 25-tego kilometra trasa wiodła w obie strony: w górę pięli się zawodnicy, którzy mieli jeszcze do pokonania ok. 19 km, natomiast w drugą stronę biegła czołówka, czyli Ci, którzy kończyli swoje zmagania.
Kiedy na przydrożnych chorągiewkach ukazała się
piękna liczba 34 km nastąpił przełom, wreszcie było z górki. Mimo, że było bardzo stromo i ślisko, przez co wiele
osób lądowało na śniegu, to każdy spieszył w dół, bo wiedział, że tam w dole przywita go główna atrakcja biegu,
czyli KARCZMA, przez którą trzeba było zwyczajnie przebiec. Nie było to jednak takie proste, ponieważ w środku
czekał ogromny poczęstunek. Można było skosztować ma-
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karonu z sosem i gotowanymi warzywami, pieczone ziemniaczki w mundurkach, ciepłą szarlotkę, czy ryż z jabłkami i cynamonem, a do tego wszechobecna: HERBATKA
Z „PRĄDEM”. Grzechem byłoby z tego nie skorzystać i nie
spróbować choć jednej przekąski, ale komu w drogę temu
czas, tak więc trzeba było rozstać się z tymi wszystkimi
pysznościami i ruszać dalej. Ci którzy przesadzili z jedzeniem mieli nie lada problem, gdyż kolejny kilometr to była
istna wspinaczka, na końcu której trzeba było „wygrzebać
się” na główną drogę i to dosłownie. Warto było jednak się
zmęczyć, gdyż kolejne 8 km wiodły głównie w dół. Świadomość powrotu, mimo zmęczenia, dodawała sił, więc można było przyspieszyć, by czym prędzej znaleźć się na upragnionej mecie.
Organizatorzy, wielokrotnie mierzyli długość trasy
i ostatecznie okazało się, że ten maraton nie będzie miał
42 km, a 44 km. Można by rzecz, że był to taki „miniULTRAmaraton”. Tak więc nie dziwi fakt, że ostatnie kilkaset metrów, wyssały z zawodników ostatki sił, a trzeba
zaznaczyć, że był to ostatni już podbieg, jeden z bardziej
stromych, a jego zwieńczeniem była właśnie meta. Czekały na niej medale i gratulacje, a potem gorąca zupa pomidorowa i … HERBATA.
Wszyscy Dynowscy Biegacze szczęśliwie dotarli do
mety. Obyło się bez poważniejszych kontuzji i uszczerbków na zdrowiu. Bieg ukończyło 655 biegaczy, a Dynowianie uzyskali następujące wyniki:
66. Łukasz Domin – 3:55:13
81. Wiesław Jandziś – 3:58:49
362. Roman Kokot – 5:00:14
405. Bogdan Peszek – 5:08:12 – debiut na tym dystansie
513. Katarzyna Marszałek – Kokot – 5:32:51
Ogromne gratulacje!
Kolejne starty z udziałem Dynowskich Biegaczy miały
miejsce już 2 tygodnie później, czyli 13. i 14. lutego. 13 lutego w Gdyni odbył się Urodzinowy Bieg z PKO Bankiem
Polskim, na dystansie 10 km. Wystartował w nim Darek
Niedzielski, który na 4522 zawodników, zajął 745 miejsce
i uzyskał czas 44:55 min.
Dzień później natomiast miały miejsce 2 biegi. Pierwszy z nich to III Półmaraton Oleszycki, w którym wystartował Mariusz Mul. Na 270 osób Mariusz zajął 185 miejsce i uzyskał czas1:55:23, co jest jego nowym rekordem życiowym na tym dystansie. Ogromne gratulacje!
Tego samego dnia ok. godz. 17:00 w Rzeszowie zorganizowano bieg Walentynowy, w którym mogły wziąć udział
także pary. Również i tam nie brakło Dynowskich Biega-

2016.02.13 - Dariusz Niedzielski
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2016.02.14 - Mariusz Mul

2016.02.14 - Bieg Walentynkowy
czy. Tym razem Aktywny Dynów reprezentowali: Iwona
Sarnicka – w biegu indywidualnym, oraz Katarzyna i Roman Kokot – w biegu par. Bieg odbył się na dystansie 8 km i wiódł
głównie ścieżkami bulwarów po
obydwu stronach Wisłoka. Niestety
w związku z tym, iż organizatorzy
nie zadbali o profesjonalny pomiar
czasu, nie są znane oficjalne wyniki zawodników z Dynowa. Wielka
szkoda, ale i tak się czasem zdarza. Trzeba mieć jednak nadzieję,
że takie sytuacje nie będą się zdarzały zbyt często.
Ostatnie biegi lutego z udziałem członków Aktywnego Dynowa odbyły się w niedzielę 28 lutego i były to imprezy organizowane
w całym kraju, a w czasie ich trwania uczczono pamięć o ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH, czyli Bohaterach, o których Państwo Polskie
po wielu latach zaczyna sobie przypominać. Bieg Tropem Wilczym, bo
tak brzmi nazwa tego cyku biegów,
odbywa się zazwyczaj na dystansie
1963 m. Jest to liczba symbolizująca rok śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka,
pseudonim Lalek. W tym roku 12
miast z całego Podkarpacia zaan-
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2016.02.28 - Bieg Tropem Wiczym
gażowało się w organizację biegu w tym szczytnym celu.
Były to: Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Mielec, Jeżowe, Leżajsk, Przeworsk, Jarosław, Strzyżów, Rymanów, Lesko,
Przemyśl oraz Dynów. W Przemyślu zawody odbyły się na
dystansie 7 km i wzięło w nich udział dwóch Dynowskich
Biegaczy: Dariusz Niedzielski oraz Marcin Socha. W biegu wzięło udział 173 osoby, a wyniki, jakie uzyskali Dynowianie prezentują się następująco:
24. Dariusz Niedzielski – 33:42
95. Marcin Socha – 40:39
O dynowskim Biegu Tropem Wilczym przeczytacie
w artykule Łukasza Domina pt. „Biegacze uczcili pamięć
Żołnierzy Wyklętych”.
Jak widzicie Dynowscy Biegacze nie leniuchują i nie
spoczywają na laurach po udanych startach w ubiegłym
sezonie. Ciężko pracują na nowe, lepsze wyniki i mają naprawdę ambitne plany na ten rok. Koniecznie musicie śledzić ich dokonania i wyczyny. To będzie bardzo interesujący i bogaty w nowe doświadczenia rok.
Katarzyna Marszałek - Kokot
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Origami z serwetki,
czyli jak wyczarować zajączka
Źródło: http://mojschabbychic.blogspot.com
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SŁODKIE ŚWIĘTA
Kruche ciasteczka wielkanocne
•
•
•
•

1/2 kostki masła
2 żółtka
2/3 szklanki cukru pudru
2 szklanki mąki

Schłodzone masło posiekać (można utrzeć na na grubej tarce), dodać mąkę,
żółtka, cukier, szybko zagnieść ciasto (za długo zagniatane robi się twarde). Ochłodzić w lodówce. Wykrawać ciasteczka foremką w kształcie pisanki, piec w piekarniku w temp. ok. 180. Udekorować (jak pisanki) białą i ciemną czekoladą lub lukrem.

Rogaliki serowe
•
•
•
•

po 25 dag mąki, margaryny i białego zmielonego sera
1 żółtko
1 łyżeczka proszku do pieczenia
twarda marmolada

Zagnieść ciasto, ochłodzić w lodówce. Wałkować, kroić na kwadraty, na każdy
kłaść paseczek twardej marmolady, zwijać rogaliki. Piec na złoty kolor w temp.
ok. 180. Po upieczeniu posypać cukrem pudrem.

Świąteczny wafel
•
•
•
•
•
•
•

1 kostka masła
1 szklanka cukru
cukier waniliowy
6 łyżek ciemnego kakao
1/2 szklanki mleka
ok. 2 szklanki mleka w proszku
bakalie, galaretka w cukrze, herbatniki

Masło, cukier, cukier waniliowy, kakao i mleko (płynne) rozpuścić w garnku
na wolnym ogniu, ostudzić. Po wystygnięciu dodać ok. 2 szklanki mleka w proszku („niebieskiego”) czasem wchodzi więcej, czasem mniej, ma być dość gęsta masa.
Dodać pokruszone herbatniki, posiekane orzechy, pokrojoną w drobną kostkę galaretkę, rodzynki i co tam jeszcze wpadnie w ręce;-) Masę wyłożyć na jeden wafel, wyrównać, przykryć drugim, obciążyć (np. na noc) najlepiej książkami;-) Po
zastygnięciu kroić na kwadraty.

Placek świętojański
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5-6 jaj
1,5 szklanki cukru
2,5 – 3 szklanki mąki
¾ szklanki oleju
1 cukier waniliowy
1 szklanka posiekanych orzechów
rodzynki
5-6 jabłek (najlepsze renety) pokrojonych w kostkę
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody
czekolada gorzka i biała

Jaja ubić z cukrem, dodać mąkę, cukier waniliowy, proszek do pieczenia i sodę, wymieszać mikserem. Wlać olej, wymieszać mikserem. Wsypać orzechy, rodzynki i jabłka, wymieszać łyżką. Wyłożyć na blachę, piec ok. 1 godz.w temp. ok.
180. Po upieczeniu polać czarną i białą czekoladą (najlepiej rozpuścić w gorącej wodzie w woreczkach po mleku i polewać
strużką przez odcięty rożek).
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NOWE ZADANIA
Zima w tym roku była dla nas łaskawa, choć gdy czytam rozwiązanie Krzyżówki z szyfrogramem z poprzedniego numeru, zastanawiam się, czy to na pewno
dobrze? W każdym razie miejmy nadzieję, że Święta – wyjątkowo wczesne w tym
roku – będą jednak wiosenne! I w tym przedwiosennym nastroju polecam Państwu wiersz Andrzeja Poniedzielskiego, bardzo w jego stylu ;-)
Wiosna przyszła z tą swoją zielenią
blade toto, niemrawe, brudzi
zanim jakie kwiatki wystrzelą
to nastęka się, namarudzi...
No i co, że ptacy wrócili?
No i co, że fruwają w parkach?
- tyle że w jakich drzewach czy hebziach
z przeproszeniem złożą swe jajka
Te zającki, królicki, kacuski
Wszędzie - w lasach, po łąkach, po domach
Mam się cieszyć, że „budzi się życie”
- mam się cieszyć, że budzi się komar?
Przyszła wiosna z tą swoją nadzieją
blade toto, niemrawo się dłubie
Pytam - czemu NA SZCZĘŚCIE?
Pytam - czemu NAJBARDZIEJ?
Pytam - ...czemu ja tak to lubię?

ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z poprzedniego numeru
Krzyżówka z wężem – SKOCZNIA NARCIARSKA
Krzyżówka „Zmień literę” –
MIODEK
Krzyżówka – ŻUROMIN
Krzyżówka z szyfrogramem –
KIEDY LUTY NIE WYMROZI,
TO MAJ ŚNIEGIEM NAM POGROZI
Jolka – GROCH POLNY

Nasi redakcyjni szaradziści przygotowali dla Państwa – w prezencie na
Święta – szczególnie ciekawe zadania.
Pan Bogdan Witek poleca tym razem Krzyżówkę, Ukośnik i Jolkę
z wężykiem, zaś pan Leszek Grzywacz – Szkotkę, Logogryf i Krzyżówkę „Zero-raz-dwa-trzy”.
Zapraszam do rozwiązywania!
Renata Jurasińska

W imieniu wszystkich współpracowników kącika rozrywkowego
życzę, aby Święta Wielkanocne wniosły do Państwa serc wiosenną radość i świeżość, pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję oraz
aby nasze krzyżówki pomogły się Państwu zrelaksować i odpocząć
po przedświątecznych przygotowaniach!

ZERO – RAZ – DWA – TRZY
W szare pola z kwadracikiem należy wpisać jedną literę,
w białe – jedną, dwie, trzy lub żadnej. W nawiasach podano liczbę liter w odgadywanych hasłach. Litery z oznaczonych pól, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie – nazwę pysznego deseru.

5)
6)
7)
8)
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Poziomo:
gatunek meksykańskiego sukulenta, zwanego też jazgrzą (12).
często rozstrzyga o kolejności na mecie (11).
ciężar 1 m2 papieru, wyrażony w podstawowej jednostce masy (9).
w kreskówce był nim Fred Flinston lub Barney Rubble (12).

Pionowo:
1) gumka przytrzymująca na aptecznej butelce zalecenia dawkowania leku (10).
2) np. krótkofalowiec (11).
3) organizacja wojskowa dowodzona przez Michała Rolę-Żymierskiego (11).
4) wnoszone do sądu z żądaniem ukarania sprawcy przestępstwa
(10).
Leszek Grzywacz
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LOGOGRYF
Litery z szarych pól , czytane rzędami, utworzą rozwiązanie – tytuł piosenki Bajmu.
1) sposób tworzenia charakterystyczny dla artysty.
2) życzliwy duszek domowy z białoruskiej kultury ludowej
(z liter wyrażenia: Wika dam).
3) przen.: subtelność, delikatność charakteru (skojarz z miodem).
4) tartinka na drugie śniadanie.
5) specjalista od nagłośnienia sali.
6) stary dzik samiec, pojedynek.
Leszek Grzywacz

UKOŚNIK
Litery z pól oznaczonych kropką, odczytane rzędami,
utworzą rozwiązanie końcowe.
Prawoskośnie:
1) najsłynniejszy z wampirów.
3) pręt w kole rowerowym.
5) duński park rozrywki zbudowany z popularnych klocków.
7) faraon z „Faraona” Bolesława Prusa.
8) typ człowieka charakterystyczny dla Półwyspu Skandynawskiego.
10) imię kapitana Klossa, bohatera kultowego serialu.
Lewoskośnie:
2) goli i strzyże.
4) pojemnik na datki.
6) dekarz.
9) stolica Togo.
11) biznes za ladą.
12) dawny elegant.
Bogdan Witek

JOLKA
Określenia wyrazów podano w kolejności przypadkowej. W diagramie ujawniono położenie liter S, J, Ć.
Wpisane litery odczytane wzdłuż strzałki utworzą rozwiązanie końcowe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sport drużynowy rozgrywany na lodzie
więzy, kajdany
płaci za towar
bywa ukryta w towarze
część kościoła
spotkanie w celu omówienia sytuacji
największa wyspa Balearów
mieczy na lemiesze
wydatek
zapasy japońskie
doktor z powieści “Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego
dawniej oszustwo, granda
targ, bazar
naturalny ul w dziupli drzewa
wymaganie do spełnienia
Bogdan Witek
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KRZYŻÓWKA

SZKOTKA

Litery w zaznaczonym rzędzie utworzą nazwę
jednego z wielkanocnych atrybutów.

Podane wyrazy należy uzupełnić literami dopisywanymi na
początku, na końcu lub w obu tych pozycjach i tak powstałe nowe
słowa wpisać do diagramu. Gdyby np. w określeniu podano wyraz
„żur”, to diagramu można by było wpisać słowo abaŻUR, ŻURnal
lub dyŻURka. Litery w polach z kwadracikiem, czytane rzędami,
utworzą rozwiązanie.

Poziomo:
5) roślina na kwaśny kompot.
6) dzielenie chleba na kromki.
7) alergizujące żyjątka w kurzu.
8) rozwiązanie zadania.
13) oddział konnicy.
14) wyklepie stuknięty samochód.
15) słodki drobiazg na patyku.
Pionowo:
fuszer.
chmurka.
Na św. … idzie zima do morza.
na kolanach damy ze słynnego obrazu Leonarda da Vinci.
9) szkoła wyższa.
10) sól kwasu siarkowego.
11) „koledzy” osoby 1 pionowo.
12) japońska broń w postaci pałek połączonych łańcuchem.
Bogdan Witek
1)
2)
3)
4)

Poziomo:
1) oko. 4) pik. 7) wal. 8) Ani. 9) duch. 11) moc. 13)
rok. 16) łat. 18) bat. 19) rab. 20) Ike. 21) lis. 22) Ada. 23)
Apo. 26) ort. 29) Ina. 31) rak. 32) lon. 33) ton. 34) Man.
Pionowo:
1) ara. 2) wad. 3) Lec. 4) aha. 5) noc. 6) Ur. 10) ar.
12) ład. 14) lik. 15) era. 17) kac. 22) por. 24) pan. 25) tok.
27) rok. 28) raj. 30) Ali.
Leszek Grzywacz.

Tel: +48 16 62 36 490 Recepcja/ Bar
Tel: 692 431 440 Informacje imprezy.

36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 4
www.aleksandria-dynow.pl

Aleksandria Dom Weselny
&
Restauracja S.C
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Dynów, ul. Mickiewicza 41
tel. 16 65 22 211
Dubiecko, Nienadowa 502B
tel. 16 62 84 431

ODDZIAŁY

SZCZUCIN

BŁAŻOWA

JAROSŁAW
DUBIECKO

Twierdza 77 k/Frysztaka
tel. 17 27 60 123.
Klęczany 299A
tel. 17 74 55 164
Jarosław, ul. Zamkowa 3
tel. 16 62 10 052
Błażowa, ul. Armii Krajowej 22
tel. 17 22 93 500

www.szik.pl
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Z okazji Świąt Wielkanocnych,
niosących nadzieję i odrodzenie życia,
pragniemy złożyć Wszystkim Państwu
najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa
Chrystusa Zmartwychwstałego.
Niech ten radosny, świąteczny czas,
spędzony bez pośpiechu, troski i zmartwień,
w zdrowiu, radości i ciepłej, rodzinnej atmosferze
będzie dla wszystkich Państwa
źródłem nadziei, siły oraz wiary.
Stanisław Potoczny

Antoni Gromala

Przewodniczący Rady Gminy
Nozdrzec

Wójt Gminy
Nozdrzec

Z okazji nadchodzących Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
składamy wszystkim Mieszkańcom Dynowa
najserdeczniejsze życzenia rodzinnej atmosfery
pełnej miłości przy wielkanocnym stole,
a na pozostałe dni roku radości, pogody ducha i zapału
do wspólnego budowania lepszego jutra naszych rodzin
i naszego Miasta.
Ewa Hadam

Zygmunt Frańczak

Przewodnicząca Rady Miasta Dynów

Burmistrz Miasta Dynów

Życzymy Wam, Drodzy Czytelnicy,
aby wraz z tymi pięknymi Świętami i budzącą się do życia przyrodą,
serca Wasze napełniła nadzieja, a niepowtarzalny nastrój
przy świątecznym stole przysłonił codzienne troski i kłopoty!
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dynowa
oraz
Redakcja „Dynowinki”

Życzenia Zdrowych, Spokojnych,
Pełnych Rodzinnego Ciepła i Radości
Świąt Wielkanocnych
życzą
Zarząd i Pracownicy
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Dynowie

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
oraz wesołego „Alleluja”
Wszystkim mieszkańcom Gminy Dynów
życzą
Beata Skiba

Krystyna Sówka

Przewodnicząca Rady Gminy
Dynów

Wójt Gminy Dynów

Studniówka 2016 w Liceum Ogólnokształcącym

klasa a

Im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
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