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Nowy Rok rozpêdzi³ siê mocno, no i koñ-
czy siê luty, który tym razem skutecznie przy-
pomnia³, ¿e jest miesi¹cem zimowym... Sto-
warzyszenie dziêkujê wszystkim, którzy przy-
czynili siê do wydania kolejnego numeru „Dy-
nowinki”, po raz kolejny zachêca do wst¹pie-
nia w swoje szeregi i w³¹czenia siê w nurt
¿ycia spo³eczno-kulturalnego miasta i okolic.

Œnie¿no i mroŸno ten
luty nam siê poka-
za³. Pomimo tak

niesprzyjaj¹cej aury dzia-
³o siê w Dynowie wiele:
bawiono siê na ró¿nych
imprezach, jak to w kar-
nawale, uczniowie wróci-
li po feriach do szkó³, do-
roœli wykonywali swoje
obowi¹zki.

 „Dynowinka”, jak za-
wsze, towarzyszy wszyst-
kim wa¿nym wydarze-
niom w naszym mieœcie i
przybji¿a  jeswoim Czytel-
nikom

¯ycz¹c Pañstwu przy-
jemnej lektury naszego
miesiêcznika podajemy
kilka przys³ów, zwi¹za-
nych z tym miesi¹cem:

kNa dzieñ œwiêtej Doro-

ty (6 luty) ma byæ œnie-

gu po p³oty.

kGdy na œwiety Walen-

ty (14 luty) deszcze,

mrozy rusz¹ jeszcze.

kW lutym wiele wody,

ca³e lato bez pogody.

kGdy mróz w lutym têgo

trzyma, nie popasie

d³ugo zima.

kIdzie luty szykuj buty.

kKto na cudze buty cze-

ka, ten musi bardzo

d³ugo boso chodziæ.

W imieniu

Redakcji „Dynowinki”

redaktor prowadz¹cy

Anna Chrapek

A ¿e mróz nas nie oszczêdza,
to jeszcze cieplej, ni¿ zwykle,
Pañstwa pozdrawiamy i
¿yczymy powodzenia –

Prezes Stowarzyszenia
 Promocji i Rozwoju

Regionu Dynowskiego
Andrzej Stankiewicz

ŒŒnie¿no



DYNOWINKA Nr 2/1144

Atutami Miasta s¹: bogata histo-
ria, kultura i tradycje. Ale nie tyl-
ko. W Dynowie tworzymy dobry kli-
mat dla przedsiêbiorczoœci a rok
2005 potwierdzi nasze dzia³ania w
temacie powstania i uruchomienia
produkcji przez nowe podmioty go-
spodarcze.

W mieœcie tkwi du¿y kapita³ mo¿-
liwoœci dla inwestycji gospodarczych,
kulturalnych i spo³ecznych. Po³o¿e-
nie geograficzne, jego usytuowanie,
w œrodkowej dolinie Sanu, handlo-
wy charakter, zapewnione atrakcje
turystyczne s¹ powa¿nymi atutami
do wykorzystania.

Mamy wytyczony cel: stworzyæ
dobr¹ infrastrukturê komunaln¹,
drogow¹, turystyczn¹.

Przy dobrej bazie oœwiatowej,
handlowej, us³ugowej liczymy, ¿e
rozwin¹ siê te¿ ciekawe inicjatywy
gospodarcze. Mo¿e prywatni w³aœci-
ciele dzia³ek nad Sanem pomyœl¹ jak
je zagospodarowaæ dla potrzeb odpo-
czywaj¹cych.

Stawiamy przed sob¹ tak¿e zada-
nia, które bêd¹ budowaæ lepsz¹ at-
mosferê wokó³ biznesu. Wiêcej wy-
si³ku w³o¿ymy w promocje miasta,
jego mo¿liwoœci gospodarcze, tworze-
nie nowych miejsc pracy.

Intensyfikowaæ bêdziemy zabie-
gi i starania o fundusze zewnêtrz-
ne. Naszym zadaniem bêdzie precy-
zyjne przygotowanie wniosków.

To jest program wokó³ które-
go bêd¹ skupiaæ siê nasze dzia-
³ania w 2005 roku

Konstruuj¹c projekt bud¿etu bra-
liœmy pod uwagê ograniczone mo¿-
liwoœci finansowe oraz koniecznoœæ
zapewnienia niezbêdnego wk³adu
w³asnego na inwestycje wspó³finan-
sowane z unijnych funduszy.

Potrzeby inwestycyjne miasta s¹
bardzo du¿e.

Je¿eli w tych latach nie zrobimy
kanalizacji w mieœcie to póŸniej nie
staæ bêdzie na ni¹ mieszkañców, bo
koñcz¹ siê mo¿liwoœci siêgniêcia po

Jaki to bud¿et na 2005 rok
– na miarê potrzeb czy mo¿liwoœci?

dotacje na te cele.
A ho³duje rozs¹dnej zasadzie, ¿e

najpierw kanalizacja a potem prze-
budowa dróg i chodników a nie od-
wrotnie.

Je¿eli chcemy realizowaæ spory
zakres planowanych inwestycji, po-
trzebne s¹ kredyty.

Planowane inwestycje to:
1. Kanalizacja sanitarna miasta

etap II centrum - planowany
koszt: 1.854.065,00

2. Kanalizacja deszczowa na ulicach
Krzywa, Mickiewicza, Pi³sud-
skiego, Grunwaldzka (czêœæ),
Œwierczewskiego - planowany
koszt: 1.854.065,00

3. Rozpoczêcie ca³kowitej przebudo-
wy dróg i chodników objêtych
tym etapem kanalizacji - plano-
wany koszt; 2.256.702,23 (wiêk-
sza czêœæ ujêta w kosztach obu
kanalizacji)

Te zadania zamierzamy realizowaæ
przy 60% udziale funduszy
ZPORR-u

4. Rozpoczêcie kanalizacji III etap-
pozosta³a czêœæ miasta bez ul.
Bartkówka - planowany koszt:
5.400.000,00
Z tym zadaniem przymierzamy
siê wespó³ z innymi gminami po-
zyskaæ œrodki z Funduszu Spój-
noœci lub ZPORR-u.

5. Rozpoczêcie przebudowy ulicy
Grunwaldzkiej (poszerzenie dro-
gi, chodnik). Jest to obecnie dro-
ga wojewódzka i wspólnie z Urzê-
dem Marsza³kowskim staramy
siê o przekszta³cenie jej na dro-
gê krajow¹. ca³kowity koszt:
1.464.000,00.
Na ten rok planujemy pozyska-
nie œrodków zewnêtrznych na
oko³o 200.000,00

6. Zagospodarowanie rzeki San w
ramach programu „B³êkitny San
– szlak wodny” - budowa pomo-
stu p³ywaj¹cego (keya), wiaty,
zaplecza sanitarno – socjalnego;
- ca³kowity koszt: oko³o
450.000,00. W 75% œrodki ze-
wnêtrzne.

7. Drogi – przebudowy lub moder-
nizacje ul. B³onie, Za Ska³¹, Igio-
za inne – w zale¿noœci od pozy-
skanych œrodków.

8. Rozpoczêcie likwidacji osuwiska
przy ul. Krzywej i Podgórskiej –
zabezpieczenie ich, odbudowa
dróg - planowany koszt
1.200.000,00 (zale¿ne od zdobycia
œrodków)

9. Inne prace jak: remonty dachów
na budynkach komunalnych,
oœwiatowych, poprawa elewacji
budynków. - w zale¿noœci od po-
zyskanych œrodków

10.Remont piwnic w Œrodowisko-
wym Domu Samopomocy - pla-
nowany koszt: 38.500,00 (œrodki
pozyskane z Urzêdu Marsza³kow-
skiego)

11.Przy³¹cz energetyczny na sk³ado-
wisku odpadów (w trakcie reali-
zacji) wraz z drobnymi remonta-
mi czaszy. - planowany koszt:
203.200,00 (œrodki pozyskane ze-
wnêtrzne)

To tylko wiêksze zadania, któ-
rych ca³kowity koszt jest wiêkszy ni¿
bud¿et miasta na jeden rok.

Bior¹c pod uwagê, i¿ do ka¿dego
zadania pilnego ze wszech miar, mu-
simy do³o¿yæ wk³ad w³asny od 25 –
50% to jest to uzasadnienie, ze bez
kredytów ich nie zrealizujemy.

Bez kredytów mo¿emy tylko
funkcjonowaæ, ograniczyæ siê tylko
do wydatków bie¿¹cych (np. Oœwia-
ta, administracja, utrzymanie dróg),
ale wówczas nie ma mowy o rozwo-
ju. To tak jak w gospodarstwie do-
mowym: kupujemy samochód, me-
ble, sprzêt gospodarstwa domowego,
zwykle na kredyt do sp³acenia w ra-
tach.

Projekt bud¿etu zak³ada deficyt
w wysokoœci 1.599.900,00 jest to ró¿-
nica miêdzy dochodami a wydatka-
mi miasta. Zak³adamy du¿¹ dyscy-
plinê w wydatkach bie¿¹cych. Jeste-
œmy oszczêdni, ogl¹damy ka¿d¹ z³o-
tówkê, nikogo nie rozpieszczamy fi-
nansowo.

Czêœæ radnych obawia siê wpad-
niêcia Miasta w pêtlê d³ugów... To
nieuzasadnione obawy.

Zak³adamy w tym roku wzi¹œæ 2
mln d³ugoterminowych tanich kre-
dytów i po¿yczek, sp³acaj¹c równo-
czeœnie 730.100,00 z³. kredytów z
poprzednich lat.

Przypomnê, ¿e rozpoczynaliœmy
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kadencjê z zobowi¹zaniami w wyso-
koœci 2.147.641,00.

W 2004 roku realizowaliœmy ca³¹
masê zadañ, bardzo kosztownych i
przyrost zad³u¿enia jest niepropor-
cjonalny do zdobytych œrodków.

Doci¹¿yliœmy bud¿et kwot¹
1.792.352,00, a œrodków zewnêtrz-
nych przez to zdobyliœmy na kwotê
3.011.685,00

Bez naszego wk³adu nie mo¿emy
siêgaæ po œrodki zewnêtrzne a bez
inwestycji Miasto nie bêdzie siê roz-
wijaæ.

Bud¿et miasta jest trudny ale re-
alny. Zapewniam, ¿e pieni¹dze bêd¹
dobrze ulokowane i dadz¹ miastu
szanse na dalszy rozwój.

Prognoza kwoty d³ugu na lata

Coraz g³oœniej w Województwie
Podkarpackim o Zwi¹zku
Gmin Turystycznych Pogó-

rza Dynowskiego. Dnia 24 stycznia
2005 roku goœciliœmy „u siebie” Ko-
misjê Edukacji, Kultury i Kultury Fi-
zycznej Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego.

Wraz z radnymi sejmiku przyby-
³a do nas du¿a grupa samo-
rz¹dowców z ca³ego woje-
wództwa zainteresowana
programem „B³êkitny
San”, starostowie, koledzy
burmistrzowie i wójtowie,
przedstawiciele Urzêdu
Marsza³kowskiego i Woje-
wody Podkarpackiego, instytucji
zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska,
gospodarki wodnej i leœnej.

Celem spotkania by³o przede
wszystkim zapoznanie komisji z
dzia³alnoœci¹ Zwi¹zku Gmin Tu-
rystycznych Pogórza Dynowskie-
go w zakresie edukacji, w tym edu-
kacji ekologicznej, kultury i dzia-

szczególne gminy. Na Sanie i wokó³
niego musi powstaæ infrastruktura
oko³oturystyczna, by mog³a rozwijaæ
siê turystyka piesza, rowerowa, a
przede wszystkim wodna. Uczestni-
cy spotkania potwierdzili, ¿e wzd³u¿
ca³ego Sanu powinny powstaæ stani-
ce wodne, a przy nich œcie¿ki przy-
rodnicze, szlaki piesze i rowerowe,

co w efekcie pozwoli wy-
eksponowaæ dziedzictwo
kulturowe tego regionu,
kulturê ludow¹, wyroby i
rzemios³o regionalne.

Do tego potrzebne s¹
ma³e i du¿e pieni¹dze po-
zyskiwane z funduszy

unijnych, ale nie tylko.
Dlatego pod patronatem Wice-

marsza³ka Juliana Ozimka i Ko-
misji Edukacji, Kultury i Kultury
Fizycznej zosta³a podjêta realiza-
cja programu „B³êkitny San” –
szlak wodny, którego autorem jest
ZGTPD. Ten program, który naj-
pierw mia³ dotyczyæ tylko Zwi¹z-

2005-2008 w ¿adnym z wymienio-
nych okresów nie odnotuje przekro-
czenia wielkoœci w zakresie stanu za-
d³u¿enia miasta.

Mo¿e wygl¹da to groŸnie dla tych
co bezpoœrednio nie œledz¹ kondycji
finansowych samorz¹dów i nie
œledz¹ mechanizmów jakie dzia³aj¹.

Przyjêliœmy zasadê, ¿e realizuje-
my te zadania na które uda siê zdo-
byæ œrodki zewnêtrzne, bo inaczej
grozi nam marazm.

Ponadto szczególnie kanalizacjê
dzieliæ bêdziemy na okresy realiza-
cji tak aby obrót œrodków nastêpo-
wa³ szybko i nie trzeba by³o w prak-
tyce zaci¹gaæ kredytów na ca³oœæ
zadania pomimo, ¿e s¹ one zapisane
w projekcie bud¿etu. Bo tak byæ

musi. W kwocie kredytu mieœci siê
przede wszystkim nasz wk³ad w³a-
sny w przedsiêwziêcie realizowane
z funduszy unijnych i zewnêtrznych.
Na opinie w sprawie dotacji czeka
kilka projektów. Je¿eli którykolwiek
wniosek nie zostanie zaakceptowa-
ny to pomniejszy siê kwota d³ugu.
Dziœ musimy zapewniæ w³asny udzia³
na wyrost jeœli chcemy siêgn¹æ po
dotacje. A dla nas to droga do roz-
woju.

A muszê powiedzieæ, ¿e poci¹g cy-
wilizacji jedzie szybko i obyœmy w
nim znaleŸli swoje miejsce.

Tego sobie i wszystkim ¿yczê.

Burmistrz Miasta
Anna Kowalska

³añ podjêtych w ramach programu
„B³êkitny San” oraz promocji Pogó-
rza Dynowskiego. Goœcie mieli oka-
zjê, aby poznaæ walory przyrodnicze,
kulturowe i spo³eczne tego zak¹tka
Województwa Podkarpackiego.

Dziœ nikt ju¿ w wojewódz-
twie nie w¹tpi, i¿ rzeka San powin-
na byœ ogniwem, które ³¹czy po-

 Powitanie przyby³ych goœci przez Pani¹ Prezes Zarz¹du
Zwi¹zku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Annê Kowalsk¹.

Zespó³ ludowy z Babic.

 Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej podczas obrad.

Stefan Struzik – przewodnicz¹cy Ko-
misji Edukacji Kultury i Kultury Fizycz-
nej – otwarcie konferencji.

(ci¹g dalszy na str. 6)
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Degustacja produktów regionalnych.
Zdjêcia: Jan Prokop

ku Gmin Turystycznych Pogórza
Dynowskiego obecnie zosta³ rozsze-
rzony i obejmuje samorz¹dy od Sa-
noka do Ulanowa. I to jest efekt
naszego wspólnego dzia³ania samo-
rz¹dowców ponad podzia³ami admi-
nistracyjnymi czy politycznymi.
Pierwsze efekty rzeczowe projektu
w postaci infrastruktury nad Sanem
bêd¹ ju¿ widoczne w 2005 roku.
Czêœæ zadañ realizowaæ bêdziemy w
roku 2006.

W dalszej czêœci spotkania goœcie
zwiedzili ekspozycje oraz wystawy
przygotowane przez m.in. Zarz¹d
Zespo³u Parków Krajobrazowych w
Przemyœlu, Nadleœnictwo Dynów,
Nadleœnictwo Bircza, Ko³o £owiec-
kie z B³a¿owej, rzeŸbiarza Bogus³a-
wa Kêdzierskiego, Œrodowiskowy
Dom Samopomocy z Dynowa, Wy-
dawnictwo „Fundacja” z Nowego S¹-

cza, Przeworsk¹ Fabrykê
Krzese³ „Trax”, twórców ludo-
wych. Smakowite potrawy re-
gionalne przygotowa³y Ko³a
Gospodyñ Wiejskich z gmin
Krzywcza (Babice), Dubiecko,
Nozdrzec, Dydnia, gmina Dy-
nów (Paw³okoma). Na stoisku
miasta Dynowa swoje wyroby
prezentowa³y: Gminna Spó³-
dzielnia Samopomoc Ch³opska
w Dynowie, „Genesis”, OSM
Jasienica Rosielna i „Ober¿a”.

Wydawnictwo „Fundacja” z
Nowego S¹cza prezentowa³o opraco-
wania o gminach po³o¿onych w doli-
nie œrodkowego Sanu. Ca³oœæ uzu-
pe³ni³ film o Pogórzu Dynowskim –
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju
Regionu Dynowskiego oraz wystêpy
zespo³u ludowego z Babic i zespo³u
instrumentalnego z MOKiR-u Dy-
nów.

W realizacji przedsiêwziêcia po-

mogli nauczyciele, m³odzie¿ i dyrek-
torzy Zespo³u Szkó³ w Dynowie. Po-
twierdzili, ¿e na kadrê nauczycielsk¹
zawsze mo¿na liczyæ.

Dlatego z dum¹ donoszê, ¿e z tak
zaanga¿owanymi samorz¹dowcami,
przedsiêbiorcami, dzia³aczami kultu-
ry, instytucji, nauczycielami i m³o-
dzie¿y wygramy nasz¹ ma³¹ ojczyznê.

Dziêkujê zatem wszystkim, którzy
wspieraj¹ to wa¿ne przedsiêwziêcie.
Szczególne podziêkowania kierujê do
Pana Juliana Oziomka – Wicemar-
sza³ka Województwa Podkarpackiego,
Stefana Struzika – Przewodnicz¹cego
Komisji oraz radnym sejmiku.

Anna Kowalska
Prezes Zarz¹du

Zwi¹zku Gmin Turystycznych
Pogórza Dynowskiego

Wystawa przygotowana Zarz¹d Zespo³u Parków Krajobrazowych w
Przemyœlu.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

2004-2006

1. Termomodernizacja 9 pawilonów (w trakcie realizacji).
2003-2005 w DPS w Górnie – 1 427 000

2. Elewacja budynku, wymiana okien, modernizacja kory-
tarzy, remont ³azienek i zagospodarowanie terenu wokó³
budynku placówki ZPOW w Budziwoju – 153 000

3. Oœrodek interwencji kryzysowej. Adaptacja pomieszczeñ
w ZPOW w Budziwoju – 53 000

4. Rozbudowa obiektu o rehabilitacjê, pralniê, œwietlicê i
pokoje 1 osobowe – DPS K¹kolówka – 1 000 000

5. Rozbudowa obiektu DPS Chmielnik o dodatkowe 10
miejsc – 2 000 000

6. Remont i adaptacja zabudowañ folwarcznych DPS £¹ka.
1998-2004 – 4 154 000

7. Za³o¿enie systemu przyzywowego p/po¿ w DPS £¹ka –
150 000

8. Remont poddasza, wzmocnienie œcian maszynowni,
wzmocnienie dachu DPS Dynów – 275 000

9. Budowa drogi, chodników i ogrodzenia przy domu DPS
Dynów – 215 000

10. Adaptacja, remont, wyposa¿enie budynku ul. Sportowa
2A wraz ze stworzeniem miejsc parkingowych w Rzeszo-
wie dla potrzeb PUP – 652 500

Rada Powiatu Rzeszowskiego podej-
muj¹c uchwa³ê w sprawie Planu Rozwo-
ju Lokalnego okreœli³a szczegó³owe za-
dania inwestycyjne na terenie Powiatu
Rzeszowskiego na lata 2004-2008. Dla
poszczególnych dzia³añ okreœlono rów-
nie¿ szacunkow¹ wartoœæ inwestycji, co
stanowiæ bêdzie postawê do projektowa-
nia bud¿etów Powiatu Rzeszowskiego na
kolejne lata.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e okres najbli¿szych lat bêdzie mia³
zasadnicze znaczenie dla ca³ego procesu integracji Polski z
Uni¹ Europejsk¹. W³aœnie w tym czasie, Unia planuje alo-
kacje w Polsce znacznych œrodków finansowych w ramach
Funduszy Strukturalnych. Dodatkowy nap³yw znacznych
œrodków zewnêtrznych da powiatowi szansê na realny wp³yw
na kszta³t oraz kierunki rozwoju lokalnych spo³ecznoœci,
zgodnie z ich faktycznymi potrzebami.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
DZIA£AÑ DLA POWIATU

RZESZOWSKIEGO NA LATA 2004-2008
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11. Adaptacja, remont, wyposa¿enie budynku ul. Langiewi-
cza 15 i 17 wraz ze stworzeniem miejsc parkingowych w
Rzeszowie dla potrzeb PUP – 212 500

12. Organizacja archiwum zak³adowego, pomieszczenie oraz
jego adaptacja, zakup jezdnych rega³ów (PUP w Rzeszo-
wie) – 95 000

13. Wykonanie izolacji budynku CAB ul. Hanasiewicza 10
w Rzeszowie – 20 000

14. Wykonanie elewacji na budynkach ul. Partyzantów 1A,
Hanasiewicza 10, Sportowa 2A, wraz z remontem dachu
ul. Partyzantów 1A w Rzeszowie (PUP) – 350 000

15. Wymiana stolarki okiennej ul. Partyzantów 1A w Rze-
szowie (PUP) – 28 000

16. Niwelacja terenu oraz zagospodarowanie ul. Partyzan-
tów 1 A, ul. Sportowa 2A, ul. Langiewicza 15 i 17 w
Rzeszowie (PUP) – 60 000

17. Wykonanie badañ geologicznych wraz z ekspertyz¹ bu-
dynku i terenu ul. Partyzantów 1A, w Rzeszowie w zwi¹z-
ku z pêkniêciami (PUP) – 10 000

18. Perspektywy dla m³odzie¿y – 2 700 000
19. Przeciwdzia³anie i zwalczanie d³ugotrwa³ego bezrobocia

– 4 500 000
20. Integracja spo³eczna i zawodowa osób niepe³nospraw-

nych – 600 000
21. Promocja aktywnej polityki spo³ecznej poprzez wsparcie

grup szczególnego ryzyka – 4 500 000
22. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet – 800 000
23. Podnoszenie kwalifikacji pracowników Starostwa i po-

wiatowych jednostek organizacyjnych – 400 000
24. Remont, modernizacja, docieplenie, likwidacja barier

architektonicznych ZOD w B³a¿owej – 534 508
25. Adaptacja czêœci budynku Gminnego Oœrodka Zdrowia

w Hy¿nem na Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy wraz z do-
budow¹ szybu windowego – 1 417 000

26. Remont, adaptacja, docieplenie Przychodni Rejonowej w
Soko³owie M³p. Budynek B. – 285 000

27. Remont, dobudowa, termomodernizacja budynku Gmin-
nego Oœrodka Zdrowia w Lubeni – 520 000

28. Docieplenie œcian budynku Zak³adu Opiekuñczo-Leczni-
czego w Dynowie – 122 200

29. Docieplenie budynku wraz z wymian. obróbek blachar-
skich Przychodni Specjalistycznej ZOZ Nr 2, ul. Batore-
go 9 – 230 000

30. Docieplenie œcian i wymiana stolarki okiennej Przychod-
ni Rejonowej w G³ogowie M³p. – 350 805

31. Wykonanie wiêŸby dachowej i krycie blach¹ powlekan¹,
docieplenie, wymiana stolarki Gminnego Oœrodka Zdro-
wia w Boguchwale – 287 936

32. Docieplenie stropodachu, remont, wymiana stolarki Przy-
chodni Rejonowej w Tyczynie – 131 125

33. Utworzenie gabinetu okulistycznego w Przychodni Rejo-
nowej w Tyczynie – 60 000

34. Docieplenie, wymiana stolarki Wiejskiego Oœrodka Zdro-
wia w Nienadówce – 67 300

35. Dostosowanie Oddzia³u GruŸlicy i Chorób P³uc do wy-
mogów Unii Europejskiej. Samodzielny Publiczny Zespó³
Zak³adów Opieki Zdrowotnej Sanatorium w Górnie –
1 003 500
36. Wydzielenie w Domu Sue Ryder ³ó¿ek apalicznych
oraz wprowadzenie usprawnieñ dla chorych hospicyjnych.
jw. – 891 000

37. Stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla chorych na Al-
zheimera. pawilon 8,9,11. jw. – 133 650

38. Budowa nowej linii technologicznej pralni zak³adu – jw.
– 111 150

39. Klimatyzacja obiektów zak³adu. jw. – 133 650
40. Wentylacja mechaniczna obiektów zak³adu. jw. – 111 150
41. Modernizacja sieci kanalizacyjnej. jw. – 834 300
42. Modernizacja pomieszczeñ Zak³adu Opiekuñczo-Leczni-

czego. jw. – 133 650
43. Poprawa komunikacji w zak³adzie – jw. – 33 750
44. Hippoterapia dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. jw. –

1 534 500
45. Doposa¿enie gabinetu ginekologicznego jw. – 45 000
46. Doposa¿enie laboratorium. jw. – 333 900
47. Rozwój i doskonalenie personelu (kursy jêzykowe, szko-

lenia specjalistyczne). jw. – 99 900
48. Wydzia³ finansowo-ksiêgowy. zmiana oprogramowania

MOL lub BOX, wymiana podzespo³ów i modernizacja,
zakup komputerów (Starostwo Powiatowe) – 26 500

49. Instalacja sieci, dokumentacja sieci, oprogramowanie,
komputery i drukarki, zapewnienie szerokopasmowego
dostêpu do internetu, elektroniczny obieg dokumentów,
szkolenia (Starostwo Powiatowe) – 216 000 / 241 000
wraz z sieci¹ radiow¹

50. Zakup kiosku multimedialnego, zmiana programów ksiê-
gowych i kadrowych, rozwój oprogramowania sieciowego,
szkolenia, oprogramowanie, wymiana serwera (Abona-
ment) (Starostwo Powiatowe) – 170 900

51. Wykup pomieszczeñ zajmowanych przez PODGiK przy
ulicy Targowej 1 – 1 400 000

52. Wdro¿enie postêpowañ scaleniowych na wniosek miesz-
kañców wsi z terenu powiatu – 10 000 000

53. Po³¹czenie zinformatyzowanego PODGiK ze s³u¿bami i
jednostkami Starostwa (w pe³nym zakresie z mo¿liwo-
œci¹ przekazywania danych) – 100 000

54. Wykonanie dla terenu miast pe³nej modernizacji ewi-
dencji gruntów i za³o¿enie ewidencji budynków – 400 000

55. Modernizacja (przebudowa) drogi nr 1 366 R (110) Marko-
wizna-Wólka Soko³owska w km 0+000. 2+000 – 915 000

56. Modernizacja (przebudowa) drogi nr 1 333 R (551) Czar-
na Sêdziszowska-Bratkowice-Mi³ocin km 6+560. 10+760
 – 1 046 000

57. Modernizacja (przebudowa) drogi nr 1 426 R (501) B³a-
¿owa-Harta w km 0+000. 7+411 – 1 220 000

58. Modernizacja (przebudowa) drogi nr 1 414 R (600) Bu-
dziwój-Hermanowa km 0+000. 6+963 – 2 500 000

59. Modernizacja (przebudowa) drogi nr 1 418 R (605) St.
Borek-Borówki-Grzegorzówka d³ 7,837 z budow¹ 1 mo-
stu – 2 650 000

60. Modernizacja (przebudowa) drogi nr 1 428 R (504) £ubno-
Nozdrzec d³. 6,985 z budow¹ 3 mostów – 3 400 000

61. Modernizacja (przebudowa) drogi nr 1 432 R (507) Bart-
kówka-Sielnica d³. 5,500 – 2 100 000

62. Likwidacja przyczyn i skutków osuwiska w ci¹gu drogi 1
409 R (536) Zwiêczyca-Niechobrz-Czudec – 389 000

63. Modernizacja (przebudowa) drogi nr 1 404 R (586) Lu-
benia-Siedliska-Tyczyn d³. 9,833 – 5 000 000

64. Likwdacja przyczyn i skutków osuwiska w ci¹gu drogi 1
429 R (613) B³a¿owa gr. K¹kolówka – 531 000

65. Modernizacja (przebudowa) drogi nr 1 396 R (579) Wil-
kowyja-Malawa-Wola Rafa³owska d³. 12,620 – 5 500 000

66. Modernizacja (przebudowa) drogi nr 1 422 R (612) St.
Borek-B³a¿owa-Ujazdy most na rz. Strug, most na rz.
Ryjak – 2 000 000

67. Modernizacja (przebudowa) drogi nr 1 423 R (610) Brze-
zówka-Mak³uczka-B³a¿owa d³. 6,900 – 3 450 000

68. Modernizacja (przebudowa) drogi nr 1 388 R (540) Trzcia-
na-Nosówka-Zwiêczyca d³. 14,159 – 7 100 000

69. Modernizacja (przebudowa) drogi nr 1 416 R (602) Ty-
czyn - Nowy Borek - B³a¿owa d. 8,500 – 4 250 000

70. Budowa Centrum Socjalno-Rehabilitacyjnego DPS Gór-
no. II etap – 3 530 000

71. Programy antywirusowe, firewall, zakup 5 komputerów.
Starostwo Powiatowe – 39 800

72. Rozbudowa Centrum Diagnostycznego ZOZ Nr 2, ul. Fre-
dry 9 w Rzeszowie – 4 500 000

73. Wyposa¿enie w sprzêt nowo wybudowanego bloku dydak-
tycznego i sali gimnastycznej w Zespole Szkó³ w Soko³o-
wie M³p. – 2 000 000

74. Utworzenie bazy do nauczania w zawodzie technik elek-
tronik i technik handlowiec w Zespole Szkó³ w Soko³o-
wie M³p. – 80 000

75. Utworzenie bazy dydaktycznej do nauczania w zawo-
dzie.technik ekonomista. w Zespole Szkó³ w Tyczynie –
100 000

76. Modernizacja bazy dydaktycznej zwi¹zanej z ¿ywieniem
(pracownia gastronomiczna i pracownia mikrobiologii)
w Zespole Szkó³ RCKU w Trzcianie – 100 000

77. Wyposa¿enie pomieszczeñ w sprzêt szkolny w LO w Dy-
nowie – 80 000

78. Wykonanie boiska sportowego dla potrzeb Gimnazjum
w Zespole Placówek Opiekuñczo-Wychowawczych w Bu-
dziwoju – 100 000

(ci¹g dalszy na str. 8)
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79. Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Oœrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Mrowli. Stworzenie bazy dydak-
tycznej do przysposobienia zawodowego osób niepe³no-
sprawnych oraz poprawa bazy socjalno-bytowej –
4 100 000

80. Remont zabytkowego budynku dydaktycznego w Zespole
Szkó³ w Tyczynie – 10 000 000

81. Utworzenie bazy noclegowo-bytowej dla potrzeb hali wi-
dowiskowo-sportowej przy Zespole Szkó³ Agroprzedsiê-
biorczoœci w Mi³ocinie – 1 500 000

2004-2008

82. Zakup samochodów niezbêdnych do realizacji nauki jaz-
dy (realizacja programu nauczania dla danego zawodu)
dla ZSZ w Dynowie, ZS w Soko³owie M³p., ZS RCKU w
Trzcianie, ZSA w Mi³ocinie – 300 000

83. Wykonanie map numerycznych (przetworzenie istniej¹-
cych map analogowych ewidencyjnych i zasadniczych do
postaci numerycznej - oko³o 80 obrêbów) – 2 000 000

84. Modernizacja (przebudowa) drogi nr 1 422 R (612) St.
Borek-B³a¿owa-Ujazdy d³. 11,361 – 4 550 000

85. Modernizacja (przebudowa) drogi nr 1 386 R (572) Trze-
bownisko-£¹ka-£ukawiec i nr 1 384 R (571) Terliczka-
£¹ka-Stra¿ów. budowa 2 mostów (w tym Wis³ok-Trze-
bownisko) – 4 000 000

86. Modernizacja drogi nr 1 431 R (506) Dynów-D¹brówka
Starzeñska d³.3,500 – 1 750 000

87. Budowa 1 mostu na drodze nr 1 417 R (603) w mieœcie
St. Borek – 1 000 000

88. Modernizacja (przebudowa) drogi nr 1 386 R (572) Trze-
bownisko-£¹ka-£ukawiec i nr 1 384 R (571) Terliczka-
£¹ka-Stra¿ów. droga nr 4 d³. 14,378 – 4 700 000

89. Modernizacja (przebudowa) drogi nr 1 405 R (585) Za-
rzecze-Siedliska. d³. 1,585 z budow¹ 1 mostu (most Wi-
s³ok-Zarzecze) – 4 500 000

90. Modernizacja (przebudowa) drogi nr 1 427 R (614) Pi¹t-
kowa-Futoma d³.. 5,297 – 2 100 000

91. Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i za³o¿enie
ewidencji budynków na terenach wiejskich – 9 000 000

92. Perspektywy dla m³odzie¿y – 1 000 000
93. Przeciwdzia³anie i zwalczanie d³ugotrwa³ego Bezrobocia

– 1 000 000
94. Integracja spo³eczna i zawodowa osób niepe³nospraw-

nych – 1 000 000
95. Promocja aktywnej polityki spo³ecznej poprzez wsparcie

grup szczególnego ryzyka – 1 000 000
96. Podnoszenie kwalifikacji pracowników Starostwa i po-

wiatowych jednostek Organizacyjnych – 600 000
97. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet – 1 000 000

Aleksander Stochmal

 Radny Powiatu Rzeszowskiego

(ci¹g dalszy ze str. 7)

W dynowskiej galerii ruch jak na tar-
gu. W³aœciciele obiektu mimo ciasnoty i
ogólnie panuj¹cego nieporz¹dku nie na-
rzekaj¹. Jak mówi¹ jest tu niepowta-
rzalna atmosfera do pracy. W takim
klimacie najlepiej siê tworzy. W chwili
obecnej z goœcinnoœci pani Joli Pyœ i
Janusza Miklasza korzysta absolwent-
ka wydzia³u konserwacji malarstwa sa-
kralnego Królewskiej Wy¿szej Szko³y
Sztuki Wyzwolonej w Sztokholmie El¿-
bieta Borkowska, która z pêdzlem nie
rozstaje siê od najm³odszych. Jak stwier-
dzi³a jej mama, mia³a byæ kompletnym
beztalenciem, gdy¿ próbuj¹c skopiowaæ
w wieku piêciu lat obraz Kossaka jej
koñ mia³ piêæ nóg. No có¿ w przyrodzie
czasem siê tak zdarza. Urok malarstwa
pani El¿bieta wynios³a z rodzinnego
domu. Dziœ z sentymentem wspomina
jak na jego œcianach wisia³a du¿a iloœæ
piêknych arcydzie³. Ju¿ od ponad piêt-
nastu lat ¿yje z malowania. Jej obrazy
mo¿na ogl¹daæ równie¿ w Wetlinie, Sa-
noku, Krakowie oraz wielu innych mia-
stach. Uwielbiam malowaæ ikony oczy-
wiœcie tradycyjn¹ technik¹. Podczas
wspólnego malowania artystom wpad³
do g³owy nie tuzinkowy pomys³. Posta-
nowili po³¹czyæ swoje si³y. Zjednoczyæ siê.

Dynów: Galeria „Na Zabramie” siê rozwija.

Mimo, i¿ Galeria „Na Zabramie” w Dynowie dzia³ od kilku miesiêcy,
to jest ju¿ o niej g³oœno, a nawet zaczynaj¹ w niej tworzyæ znani artyœci
znajduj¹cy na DynowszczyŸnie niepowtarzalny klimat do pracy.

Chc¹ promowaæ siê wspólnie. Jak mówi
pani El¿bieta ka¿dy z nas tworzy, co
innego: jest malarstwo, rzeŸba, ikona,
witra¿e. Menad¿erem artystów zosta³a

pani Renia Œliwiñska i te-
raz jednocz¹ szeregi zapra-
szaj¹c innych na tym tere-
nie tworz¹cych. Tam gdzie
jest to mo¿liwe bêd¹ wspól-

nie pokazywaæ swoje dzie³a. Naszym
marzeniem jest stworzenie Domu Pracy
Twórczej, mamy nadziejê, ¿e ruszy nie-
d³ugo, wszystko zale¿ne jest od finansów
i tu liczymy na sponsorów. Chcemy rów-
nie¿ organizowaæ warsztaty. Maj¹ byæ
dostêpne dla wszystkich. Przede wszyst-
kim dla tych, którzy dysponuj¹ wiêksz¹
iloœci¹ czasu. Chcemy nauczyæ ludzi,
rzeŸbiæ, malowaæ, robiæ witra¿e, chcemy
ich nauczyæ pisania ikon. Pani El¿bieta
ma ju¿ spore doœwiadczenie w pracy z
takimi grupami, nawet zagranicznymi.
Niestety dylematem jest brak wiêkszej
bazy noclegowej, jak te¿ brak pola na-

miotowego z prawdziwego
zdarzenia. Maja w koñcu
nadziejê, i¿ w³adze mia-
sta ten problem postaraj¹
siê, choæ w czêœci rozwi¹-
zaæ przed nadchodz¹cym
sezonem. W koñcu w Dy-
nowie tyle mówi siê o tu-
rystyce i rekreacji.

G. Sz.

Pani El¿bieta Borkowska podczas pracy w
dynowskiej galerii. Fot. Grzegorz Szajnik
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14luty. Dla niektórych z nas
to data magiczna. Niemal-
¿e tak samo wa¿na jak nie

wiem co... To w ten dzieñ, jedyny w roku,
niepowtarzalny, wypowiadamy, czêsto
na niezrêcznie przyrz¹dzonej kartce, te
najwa¿niejsze ze s³ów: Kocham Ciê...
Ewentualnie, gdy ju¿ mamy za sob¹
pierwsze lody prze³amane, zapraszamy
tê jedyn¹ i ukochan¹ osobê na wieczór,
i razem spêdzamy kilka chwil w Mac-
Donaldzie. No tak, zapomnia³em, ¿e
w Dynowie MacDonalda nie ma (dziê-
ki Bogu). Wiêc nie ma gdzie spêdziæ
tego wieczoru we dwoje, chyba ¿e w ja-
kiejœ tam knajpie w towarzystwie gru-
py wydzieraj¹cych siê, prosz¹cych o 50
groszy lub o papierosa, pijanych i
„wra¿liwych na myd³o” ludzi. Ale jak
siê ma nascie lub eœcia lat, i ca³y œwiat
przed sob¹ to, przepraszam bardzo, nie
chcê z takiej propozycji korzystaæ.
Zw³aszcza, ¿e nienawidzê Walentynek.

Od razu ktoœ kto zarzuci mi, ¿e je-
stem zaœciankowy, ¿e w spo³eczeñstwie
otwartym na inne kultury i obyczaje
moje zachowanie jest samobójstwem
spo³ecznym, swojego rodzaju fais pas.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e jestem jak wy-
rzutek, wrzód na pewnej czêœci cia³a
naszego societes. No có¿, mo¿e i jestem
w³aœnie taki, ale jakoœ perspektywa
wysy³ania do Mojej Ukochanej Osoby
ró¿owo-czerwonej walentynki, z ¿ycze-
niami i zapewnieniami, ¿e J¹ bêdê za-
wsze i po wsze czasy kocha³ wydaje mi
siê idiotyzmem. Nie, nie bêdê i nie chcê
poni¿aæ lub drwiæ z tych, którzy ob-
chodz¹ to œwieto. Nie ma sprawy. Rób-
cie jak chcecie. Jednak¿e zanim powie-
sicie na mnie wszystkie psy wa³êsaj¹-
ce siê po ulicach naszego Dynowa, po-
zwólcie mi wyt³umaczyæ dlaczego nie
obchodzê i nienawidzê walentynek.

Po pierwsze, nie us³yszycie tu ¿ad-
nych bzdur o zalewaniu nas przez obc¹
nam kulturê, czy jak¹œ tam ameryka-
nizacjê czy wrêcz macdonaldyzacjê na-
szego narodu. Naród jest tym, czym chce
byæ, nie jest jak¹œ zastyg³¹ mas¹, na
wieki uformowan¹ i niezmienn¹. Naród
siê zmienia, jego obyczaje i (anty?)kul-
tura wci¹¿ powstaj¹. I jeœli jakaœ czêœæ
narodu stwierdzi, ¿e walentynki s¹ OK
to ja nie mam nic przeciwko. Po prostu
nie bêdê obchodzi³ tego œwiêta.

Po drugie, a mo¿e najwa¿niejsze,
nie zgadzam siê z natur¹ tego œwiêta.
14 luty. To zaledwie jeden dzieñ. Jeden
dzieñ, który staje siê symbolem lub za-
miennikiem za 364 pozosta³e dni w
roku. Wyznaje ktoœ komuœ mi³oœæ i
mocno wierzy, ¿e jest za³atwiony, ¿e ma
spokój a¿ do nastepnych walentynek.
Dlatego nigdy nie kupuje ¿adnych kwia-
tów w œwieta. Dlaczego przecie¿ mam

mówiæ Mojej Ukochanej Osobie, ¿e J¹
kocham, i traktowaæ J¹ specjalnie tyl-
ko w ten dzieñ? Czy nie powinienem
Jej traktowaæ tak, jakby ka¿dy dzieñ
by³ 14-tym lutym? I w ka¿dym dniu, i

w ka¿dej czynnoœci codziennej okazy-
waæ Jej Mi³oœæ? I codziennie patrzyæ nie
na siebie ale w jednym kierunku? I przy-
rz¹dzaæ wspólnie konfitury na zimê, i
planowaæ, co bêdziemy robiæ jutro lub
za godzinê lub za piêædziesi¹t lat. I
zapominaæ o „ja”, i widzieæ tylko „ty”.

Po trzecie, nienawidzê komercji. A
walentynki to nic innego, jak kolejna
próba wmówienia ludziom, ¿e musz¹
kupiæ to i to, lub mo¿e tamto, by oka-
zaæ swojej ukochanej mi³oœæ. I dlatego
mamy kolejki w kwieciarniach, Poczta
Polska zaciera rêce, bo interes kwitnie,
a producenci czekoladek, bombonierek
itp. licz¹ tylko jak du¿o zarobili. Dziê-
kujê, ja nie dajê siê nabraæ. Zostanê
poza t¹ bieganin¹, zbieranin¹ i pocze-
kam na inny dzieñ, gdzie ani kolejek
nie bêdzie ani pogody odpowiedniej i
powiem Mojej Ukochanej Osobie, ¿e
J¹... Ale jeszcze nie czas.

Po czwarte, i najwa¿niejsze. Sk¹d
mogê wiedzieæ, ¿e akurat tê osobê ko-
cham? I ¿e bêdê z ni¹ do koñca mojego
¿ycia? Przecie¿ to mo¿e byæ zwyk³e za-
uroczenie, jakie siê czêsto zdarza i po
kilku latach, tak samo jak nagle po-
wsta³o, zgasn¹æ niczym ¿ar, który przy-
chodzimy ogl¹daæ po wczorajszym ogni-
sku... Przecie¿ na mi³y Bóg, mo¿e... A
wtedy zostaje g³upie uczucie, jakby siê

sta³o nago na œrodku Rynku. I nic
nie mo¿na powiedzieæ. A przecie¿
Mi³oœæ nie potrzebuje s³ów, wy-
starczy jedno spojrzenie, dotyk je-
dwabistej skóry i... wtedy mo¿na
wszystko zwyciê¿yæ, pokonaæ. Mi-

³oœæ nigdy nie ustaje.
Wiêc, nastêpnym razem, gdy przyj-

dzie Ci ochota na walentynki zastanów
siê Przyjacielu, ile w tym co robisz, jest
Ciebie a ile tego, co Ci wmówili. Ile jest
tego prawdziwego, najcudowniejszego i
najwspanialszego z uczuæ, Mi³oœci, a ile
szukania zysku, przyjemnoœci mo¿e
tylko na chwilê lub dwie... I kiedy z ciê¿-
k¹ rek¹ i g³ow¹ zakrz¹tniêt¹ rozmy-
œlaniem nad idealnym prezentem prze-
mierzaæ bêdziesz ulice od sklepu do
sklepu, spróbuj sobie uœwiadomiæ, ¿e
najpiêknieszy prezent jest czasami
najprostszy. Czasami wystarczy
przyjœæ, przytuliæ J¹ bardzo mocno i
wyszeptaæ Jej do ucha jak najszczerzej,
Twoje Oczy - Wspania³e Ogrody. Tam
chcê byæ, teraz, zawsze i na wieki. Gdzie
Ty, tam i ja. I pamiêtaj, ¿e nie wa¿ne, co
siê stanie, ja kocham Ciê...

plusqua

Z okazji „Dnia Zakochanych” wysy-
³amy kartki, dajemy czekoladki i ser-
duszka, ale kiedyœ w krajach niemiec-
kojêzycznych 14 luty uchodzi³ za dzieñ
feralny. Sam œwiêty Walenty natomiast
sta³ siê patronem chorych na padacz-
kê. Gdy by³ biskupem we w³oskim mie-
œcie Terni, mia³o miejsce pewne zda-
rzenie.U schy³ku swego d³ugiego ¿ycia
œwiêty Walenty uda³ siê do Rzymu.
Zosta³ tam zaproszony przez filozofa
Kratona, który s³ysza³ o cudownej mocy,
jak¹ posiada³ biskup. Mimo ¿e by³ po-
ganinem, szuka³ ratunku dla swojego
jedynego syna ; ch³opca, który by³ strasz-
nie poskrêcany przez chorobê, czeka³o
go ¿ycie pe³ne cierpieñ, bez nadziei na
poprawê zdrowia i losu. W domu filo-
zofa dosz³o do swoistych przetargów.
Biskup zgodzi³ siê pomóc, ale w zamian

ca³a rodzina poganina mia³a zacz¹æ
wierzyæ w Boga. Po d³ugich pertrakta-
cjach Kraton zgodzi³ siê przyj¹æ chrzest.
Dzieñ up³yn¹³ na modlitwach, a kiedy
s³oñce chyli³o siê ku zachodowi, z poko-
ju chorego wyszed³ œwiêty Walenty, a
za nim zdrowy zupe³nie ch³opiec. Wraz
z rodzin¹ Kratona nawrócili siê te¿ jego
uczniowie. Gdy wieœæ o nawróceniu tylu
rzymskich obywateli dotar³a do sena-
tu, uznano Biskupa za niebezpieczne-
go dla otoczenia. Skazano go na œmieræ
przez œciêcie. W zwi¹zku z tym zdarze-
niem ludzie dotkniêci epilepsj¹ czy po-
dagr¹ zachowuj¹ 14 lutego œcis³y post,
aby t¹ ofiar¹ b³agaæ œwiêtego o ratu-
nek. W kalendarzach polskich pod t¹
dat¹ widnieje „Dzieñ Zakochanych”.

(ci¹g dalszy na str. 10)
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 Kupowanie swym ukochanym ko-
lorowych kartek nie nale¿y ju¿ do rzad-
koœci. Fakt przeistoczenia dnia chorych
w dzieñ zakochanych wydaje siê trochê
„niesmaczny”. Sprzedawcy wykorzy-
stuj¹ zwiêkszony popyt na „mi³osne
potworki” i próbuj¹ sprostaæ komercyj-
nemu „apetytowi”. Nie sposób równie¿
nie wspomnieæ o bezkrytycznym naœla-
downictwie, jakiemu podda³o siê pol-
skie spo³eczeñstwo, bowiem „walentyn-
ki” to œwiêto, które przywêdrowa³o do
nas z Zachodu. Nale¿y te¿ zaznaczyæ,

¿e nie ka¿dy, kto „uznaje” to œwiêto,
obchodzi je w nale¿yty sposób. Niesto-
sowne ¿arty, jakie robi¹ swoim znajo-
mym a czasem nieznajomym „walen-
tynkowicze” sprawiaj¹, ¿e mo¿na po-
czuæ siê ura¿onym.

Œwiêto to ma wielu zwolenników, ale
s¹ i tacy, którzy podchodz¹ do tego obo-
jêtnie a nawet maj¹ negatywne nasta-
wienie. Niestety z obserwacji wynika,¿e
ma ono szansê staæ siê „Komercyjnym
œwiêtem XXI-go wieku”. Co roku przy-
bywa bowiem w sklepach „walentynko-
wych gad¿etów”, a im bli¿ej 14-go lute-
go, tym bardziej czerwono jest w miej-

scach, gdzie mo¿na je nabyæ. Gdy wej-
dziesz do jednego z takich sklepów,
przywita Ciê dziesiêciocentymetrowe
pluszowe serce z pozytywk¹ wo³aj¹c¹
oczywiœcie nie w ojczystym jêzyku „ I
love you”, jakby nasze s³owa „kocham
Ciê” by³y mniej wymowne.

Kochaæ mo¿na przez ca³y rok, a nie
tylko 14-go lutego, bo jeœli uczucie jest
prawdziwe, to nie s¹ potrzebne ¿adne
œwiêta, zaœ okazywanie ich mo¿e staæ
siê codziennym rytua³em zakochanych.

Agata Bajda, Ewa Pielak
M³odzie¿owy Klub Europejski

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie

Ile ciep³a ukry³o siê w s³owach tej
piosenki dla dzieci œpiewanej przez
Majkê Je¿owsk¹. O¿ywaj¹ wspomnie-
nia migoc¹ce cudownym œwiatem dzie-
ciñstwa... Znów wraca najpiêkniejsza
lalka, ta w œlicznej, niebieskiej sukience
i z³ocistych lokach. To nic, ¿e by³a ca³a
ze szmatek i sukienka jej „nieco” wy-
blak³a, przecie¿ sw¹ obecnoœci¹ nieraz
pomaga³a nam w trudnych chwilach.
Pewnie ka¿dy ma tak¹ swoj¹ Zuziê,
misia, przytulankê a mo¿e poci¹g czy
pi³kê, na wspomnienie której robi mu
siê cieplej w sercu.

Nie ma dok³adnych danych ale mo¿-
na podejrzewaæ, ¿e zabawki by³y obecne
w œwiecie dzieci od zawsze. Nie od razu
stanowi³y je wspania³e, nowoczeœnie wy-
posa¿one domki Barbie czy elektryczne,
wyœcigowe samochody ale ma³e figurki
wykonane czêsto w prymitywny sposób,
z niezbyt wyszukanych materia³ów.

Zabawka to miniaturowe wyobra¿e-
nie przedmiotów u¿ywanych przez lu-
dzi w œwiecie realnym. O¿ywa w wy-

Pamiêtajcie o lalkach zakurzonych porwanych
Pamiêtajcie o lalkach z ka¿dym rokiem przez was mniej kochanych
O laleczkach szmacianych i o misiach puszystych
O konikach bujanych przytulankach jedwabistych
O tych które mówi³y mama i o tych które milcza³y
O bogatych i barwnych i o biednych i szarych
Pamiêtajcie o lalkach gdy wracacie z przedszkola
Pamiêtajcie pamiêtajcie o lalkach kiedy wci¹gnie was szko³a
A i póŸniej w ¿yciowej pogoni nie zapomnijcie o nich
Pamiêtajcie o lalkach porzuconych na strychu
Pamiêtajcie o lalkach które têskni¹ do was wci¹¿ po cichu
O pajacach bez ruchu ¿o³nierzykach przegranych
O Ma³gosiach i Kaœkach w sukienczynach wyp³owia³ych
 O tych które wci¹¿ pamiêtaj¹ i o tych które zapomnia³y
 O powa¿nych i œmiesznych i o smutnych i samych

Jacek Cygan

obraŸni dziecka, jest kochana lub nie-
lubiana, zna wszystkie sekrety swoje-
go w³aœciciela. Ma olbrzymi wp³yw na
kszta³towanie gustów i wychowanie
estetyczne ka¿dego m³odego cz³owieka,
jest pierwszym przedmiotem z którym
dziecko ma bliski, bezpoœredni kontakt.
Ona najczêœciej decyduje o jego posta-
wie ¿yciowej, o wyborze zawodu, sposo-
bie myœlenia a tak¿e o kulturze. To
przez zabawkê dziecko wchodzi w œwiat
doros³ej odpowiedzialnoœci. •le zapro-
jektowana i niedbale wykonana mo¿e
zostawiæ negatywny œlad w psychice i
upodobaniach estetycznych dziecka. W
umyœle doros³ego cz³owieka najsilniej
odciskaj¹ siê doznania i prze¿ycia z
dzieciñstwa, którego nieod³¹cznym ele-
mentem s¹ zabawki.

To t³umaczy czêste zainteresowanie
dziewczynek lalkami, bêd¹cymi „ucie-
leœnieniem” ich póŸniejszych marzeñ o
doros³oœci i macierzyñstwie. Z jak¹ czu-
³oœci¹ te ma³e kobietki naœladuj¹ za-
chowania swoich mam...

Lalkami bawi³y siê ju¿ dzieci staro-
¿ytnych Egipcjan, mieszkañców Babilo-
nu, Rzymian czy dostojników chiñskich.
Ogromny wp³yw na rozwój rzemios³a
zabawkarskiego mia³a rosn¹ca pozycja
stanu mieszczañskiego. Du¿¹ wagê za-
czêto przyk³adaæ do edukacji dzieci jak
i roli jak¹ w ich ¿yciu pe³ni³a zabawa.
Zabawki czy lalki wykonywane by³y z
ró¿nych materia³ów: drewna, wosku i
mas papierowych. W zak³adach rzemieœl-
niczych przyjêto metodê organizacji pra-
cy stosowan¹ w fabryce, mianowicie
ka¿dy robotnik odpowiedzialny by³ za
jedn¹ z czêœci lalki. Na koniec wszystko
to razem ³¹czono i sprzedawano jako
lalkê do zabawy. G³owê oraz tu³ów z
drewna malowano, po wczeœniejszym
pokryciu warstw¹ mieszanki gipsu i kle-
ju. W latach 1830 – 1840 robiono g³owy
z masy papierowej, umieszczane na kor-
pusach ze skóry lub materia³ów. Rysy
lalek sta³y siê delikatniejsze, g³ównie
dziêki szklanym oczom, bambusowym
zêbom oraz charakterystycznym pó³-

(ci¹g dalszy ze str. 9)
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otwartym ustom. W latach 1840-1850
powszechniejsza sta³a siê porcelana.
Nowy, przyjemny w dotyku materia³
nada³ g³owom lalek naturalnoœæ. Wytwa-
rzano figurki przedstawiaj¹ce cesarzow¹
Eugeniê, królow¹ Wiktoriê i eleganckie
damy. Oko³o 1850 roku w Pary¿u poja-
wi³a siê laleczka ”manekin”, wraz z ca³¹
garderob¹, pe³n¹ ubrañ, bielizny i nie-
zbêdnych przyborów. W 1885 roku za-
czêto wytwarzaæ ma³e laleczki przedsta-
wiaj¹ce dzieci w wieku 5-7 lat, z g³ów-
kami z nieoszkliwionej porcelany,
umieszczonymi na korpusie za pomoc¹
elastycznej tasiemki.

Od po³owy XIX wieku wprowadzono
nowy materia³ w przemyœle lalkarskim
– celulozê. Wytwarzane w ten sposób
laleczki by³y szorstkie i nie mia³y ru-
chomych koñczyn. Wkrótce ulepszono
technikê wytwarzania, zaczêto bowiem
produkowaæ oddzielnie ka¿d¹ czêœæ, a
nastêpnie ³¹czono je taœmami elastycz-
nymi. Celuloza, pomimo tego, ¿e by³a
bardzo lekka i elastyczna stwarza³a za-
gro¿enie ze wzglêdu na
³atwopalnoœæ. W koñ-
cu lat 50-tych XX wie-
ku zaprzestano u¿y-
wania tego materia³u
do produkcji zabawek.

Koniec XIX wieku
przyniós³ wiele nowo-
œci. Twarz lalki od-
zwierciedla³a ju¿ mi-
mikê cz³owieka wyra-
¿aj¹c¹ radoœæ, smutek
lub gniew a te wyra-
biane we W³oszech od
1870 roku w zak³a-
dach Luigi Furga po-
trafi³y nawet zamykaæ oczy. Stosowa-
no jako surowiec masê papierow¹. Pod
koniec I wojny œwiatowej Elena Konig
Scavini wprowadzi³a na rynek lalki z
materia³u, których produkcja polega³a
na wygniataniu na gor¹co, pod ciœnie-
niem w metalowej prasie przetworzo-
nego p³ótna. Nadawano mu w ten spo-
sób idealne kszta³ty, doczepiano deli-
katne mohairowe fryzury oraz zak³a-
dano ubranka wykonane z p³ótna lub
organdyny.

 Kto z nas ich nie pamiêta? By³y
takie kochane... Jednej z nich poœwiê-
cono nawet piosenkê –
„Zuzia, lalka niedu¿a
a na dodatek ca³a ze szmatek
lecz kocham j¹ najbardziej
 ze wszystkich swoich lal
choæ nie ma sukni z³otej zabiorê j¹ na
bal....”

Wœród zabawek, którymi pos³ugiwa-
³y siê dzieci zamieszkuj¹ce nasze tere-
ny te wszystkie „nowoœci” obecne by³y
zdecydowanie póŸniej ni¿ w zachodniej

Europie.
Mimo ¿e prymitywne, stanowi³y

równie kochany „œwiat magicznych dro-
biazgów”.

Na Podkarpaciu oœrodkami ludowe-
go rzemios³a zabawkarskiego by³y wieœ
Brzoza Stadnicka ko³o £añcuta i Le-
¿ajsk. Wykonywano tam zabawki z
drewna, gliny, s³omy, skrawków mate-
ria³u i innych surowców. Najczêœciej
mo¿na by³o kupiæ je na targach, jar-
markach a przede wszystkim na odpu-
stach, tak¿e od wêdrownych handlarzy.
Zabawki te ujawniaj¹ du¿¹ pomys³o-
woœæ, ró¿norodnoœæ i bogate zdobnictwo.
Najciekawszymi by³y drewniane konie
na biegunach. Korpus wykonywano za-
zwyczaj z naturalnie wygiêtego konara
lub pnia drzewa a ³eb rzeŸbiono naj-
czêœciej w konwencji naturalistycznej.
Biegunami by³y owalnie wyprofilowa-
ne deski lub wygiête ga³êzie. Prócz koni
na biegunach produkowano wszelkiego
rodzaju drewniane wózki i miniaturo-
we narzêdzia pracy jak na przyk³ad

taczki oraz zabawki
wprawiane w ruch za
pomoc¹ si³y wiatru
(ró¿ne wiatraczki, tra-
cze, tañcz¹ce pary, pta-
ki itp.). Uruchamiano
je tak¿e za pomoc¹
mniej lub bardziej
skomplikowanych me-
chanizmów wykorzy-
stuj¹cych np. zêbate
ko³a lub te rozwi¹za-
nia techniczne, które
mia³y zastosowanie w
wodnych kuŸnicach i
foluszach poruszaj¹-

cych m³oty czy stêpy.
Popularne by³y równie¿ zabawki

skonstruowane z kilku skrzy¿owanych
deseczek, mog¹cych siê zwieraæ lub roz-
chodziæ, podobnie jak no¿yce. Na de-
seczkach tych ustawiano figurki ¿o³nie-
rzy, jeŸdŸców na koniach, tañcz¹ce pary,
lalki itp., które zmienia³y swe uszere-
gowanie w zale¿noœci od ruchu desek.
Inn¹ konstrukcjê mia³y zabawki
umieszczone na dwóch listwach, które
poruszane wzd³u¿ swej osi wprawia³y
w ruch dwie figurki: kowali bij¹cych
m³otem, kozio³ki trykaj¹ce siê rogami,
niedŸwiedzia i dziada itp. Najpopular-
niejszymi zabawkami wywodz¹cymi siê
z podkarpackich oœrodków zabawkar-
skich by³y: koniki umieszczane na de-
seczkach z czterema kó³kami, koniki z
brykami, para koników zaprzê¿ona do
bryczki, tak¿e karuzele z tañcz¹cymi
parami, motyle i kaczki z trzepocz¹cy-
mi skrzyd³ami, kury dziobi¹ce ziarno,
wózeczki z ruchomymi kogutkami, ró¿-
ne typy wózków i ko³ysek, taczek i kó-

³ek na patyku oraz zabawki nowszego
pochodzenia jak na przyk³ad samocho-
dy i samoloty.

Stale obecne wœród ludowych zaba-
wek by³y ga³gankowe lub drewniane
lalki. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pe³ni³y one
czasem inne funkcje ni¿ tylko zabawo-
we. Wykorzystywano je do omawianych
w poprzednim numerze „Dynowinki”
szopek oraz w przedstawieniach te-
atrów lalkowych. Ciekawe, ¿e historia
takich widowisk jest bardzo stara. Lal-
ki wystêpowa³y ju¿ w staro¿ytnym
Egipcie a w Polsce od XVI wieku. W
zale¿noœci od technik poruszania odró¿-
nia siê nastêpuj¹ce rodzaje:
- Jawajka – poruszana od do³u przez

rêkê aktora wspomagan¹ przez czem-
purity (druty, patyki) animuj¹ce rêce
i nogi,

- Kukie³ka – lalka umieszczona na kiju
ze swobodnie zwisaj¹cymi koñczyna-
mi, poruszana od do³u,

- Marionetka – zawieszona niæmi na
krzy¿aku, za którego poœrednictwem
od góry poruszaj¹ ni¹ animatorzy,-Ø
Pacynka – lalka rêkawiczkowa, na-
k³adana na d³oñ, palce poruszaj¹ g³o-
wê i rêce pacynki.

Obecnie znan¹ w ca³ym kraju jest
renomowana Pracownia Lalek „Kasia”
w PilŸnie k. Dêbicy na Podkarpaciu. Po-
stacie tam wykonane zdobi¹ m.in. ca-
³oroczn¹ szopkê bo¿onarodzeniow¹ pre-
zentowan¹ w Nowym S¹czu. Lalkarze
przygotowuj¹ figury m.in. Jana Paw³a
II oraz œwiêtego Franciszka, œwiêtego
ojca Pio czy œwiêtego Maksymiliana
Kolbego do sanktuarium maryjnego w
Niepokalanowie. Dbaj¹ o wierne odtwo-
rzenie postaci nawet poprzez dobiera-
nie starych tkanin aby suknie lalek
przypomina³y autentyczne, oryginalne
stroje i buty.

Pracownia Lalek „Kasia” przygotowu-
je tak¿e ekspozycje i wspó³pracuje z
Muzeum Lalek w PilŸnie, w którym znaj-
duj¹ siê jedne z najbogatszych tego ro-
dzaju zbiorów z ca³ego œwiata w Polsce.
Mo¿emy tam zobaczyæ zarówno postacie
historyczne – rody królewskie, bohate-
rów znanych bajek oraz lalkowe przed-
stawienie wspó³czesnych ludzi œwiata
polityki i kultury. Wokó³ muzeum znaj-
duje siê skansen obejmuj¹cy miniaturo-
we zagrody, zamki i bajkowe budowle.

 Podobne, choæ nie zawsze o równie
bogatych zbiorach muzea umiejscowio-
ne s¹ tak¿e w innych zak¹tkach Polski
na przyk³ad: Muzeum Zabawek w
Szklarskiej Porêbie, ekspozycja lalek
teatralnych w Muzeum Archeologicz-
nym i Etnograficznym w £odzi,  Miej-
skie Muzeum Zabawek ze zbiorów Hen-
ryka Tomaszewskiego w Karpaczu.

Opracowali AJM
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Dynowianin z dziada pradziada,
z Kêdzierskich z Bajora i £uka-
siewiczów po K¹dzieli, urodzi³

siê 2 stycznia 1931 roku. W dynowskim
liceum/ówczesnym gimnazjum/ zda³
maturê razem z takimi tuzami klaso-
wymi jak Leopold D¿u³a, A.Wolañski,

Zbigniew Sza³ajda, Tadeusz Jakielasz,
Zdzis³aw B³otnicki.

 W 1953 roku ju¿ pracowa³ w Spó³-
dzielni Kopyciarskiej w Dynowie / na
terenie starej targowicy/ a nale¿¹cej do
Zwi¹zku Spó³dzielni Przemys³owych i
Rzemieœlniczych w Warszawie i by³

wówczas najm³odszym prezesem. Pro-
dukowali spody drewniane do butów,
prawid³a, kopyta. Wtedy buty bardzo
szanowano, wk³adano doñ prawid³a,
¿eby nie deformowa³y siê. Dwa tarta-
ki; w Hadlach i w Dynowie dostarcza³y
tarcicê ca³ej okolicy.

 Po s³u¿bie wojskowej w latach 1955
– 57 zorganizowa³ w³asn¹ wytwórniê
wód gazowanych (w lokalu naprzeciw
poczty), ale zamówienia nap³ywa³y nie-
rególarnie, bardzo zmienne, wiêc szyb-
ko zrezygnowa³.

Jako znany w powiecie brzozow-
skim dzia³acz spo³eczny, w 1962 r. po-
wo³any zosta³ na stanowisko Prezesa
Zarz¹du Spó³dzielni Inwalidów im. J.
Kiliñskiego w Dynowie i pe³ni³ tê funk-
cjê nieprzerwanie przez 20 lat.

Spó³dzielnia dzia³a³a ju¿ od lutego
1951 roku, bo ju¿ wtedy ludowa w³a-
dza skutecznie organizowa³a pracê i za-
robki indywidualnych rzemieœlników.
Grupa najaktywniejszych szewców i
krawców zawi¹za³a spó³dzielniê, któ-
rej patronem sta³ siê bohater narodo-
wy, szewc Jan Kiliñski. Wœród za³o¿y-
cieli spó³dzielni widniej¹ nazwiska:
Piotr Kiszka, Jakub Bielec, Walenty
PaŸdziorny, Stanis³aw £abêdzki, Jakub
Buczkowski, Szymon Stankiewicz, Ste-
fan Wróblicki, Szymon Mnich, Jan Ku-
cel, M. Kie³basa, W³. Bielec, M. Kuszek,
St. Marsza³ek, M.Kêdzierski.

 Spó³dzielnia dzie³a³a, s¹d w Brzo-
zowie zatwierdzi³ statut, ale jednego
lokum nie by³o, za to form dzia³alnoœci
a¿ kilkanaœcie, a to: us³ugi szewskie,
krawieckie, elektryczne, instalatorsko-
kanalizacyjne, handlowe, gastronomicz-
ne i produkcja wafli.

 Jej punkty us³ugowe mieœci³y siê
w ró¿nych lokalach, a zarz¹d urzêdo-
wa³ w budynku Banku Spó³dzielczego
/ póŸniejsza szko³a zawodowa/. Gdy w³a-
dze miasta z przewodnicz¹cym miej-
skiej rady M.Brewk¹ na czele a przede
wszystkim Pan Edward Owski przyst¹-
pi³ do organizacji po raz drugi szko³y
zawodowej/ dyrektork¹ pierwszej by³a
Pani Wolañczykowa/, spó³dzielcy opu-
œcili lokal banku i przenieœli siê, a ra-
czej kilka razy z rzêdu przenosili siê
do ró¿nych budynków. Produkcjê odzie-
¿y zorganizowali w budynku by³ego
Urzêdu Miasta przy ul. Mickiewicza a
pion administracyjny mieœci³ siê w wy-
najmowanych domach prywatnych: W.
G¹seckiej, Fr. Mola a tak¿e w Domu
Stra¿aka. Spó³dzielcze punkty us³ugo-
we rozsiane by³y po ca³ym mieœcie: przy
rynku, na ulicy Pi³sudskiego, Koœciusz-
ki, na Podwalu i ul. Mickiewicza.

 Gdy w 1962 roku prezes Józef Kê-

Wszyscy Go w mieœcie znaj¹, a i poza nim – tak-
¿e. W wielu urzêdach i instytucjach ponadlokalnych
wspomina siê Prezesa, który przez 20 lat kierowa³
Spó³dzielni¹ Inwalidów w Dynowie a w latach 1986-
89 by³ Naczelnikiem Miasta i Gminy Dynów. Pe³-
ni³ jeszcze wiele funkcji spo³ecznych, ale pisz¹c¹ te s³owa a zapewne tak¿e
Szanownych Czytelników Dynowinki, bardziej interesuje to, co w dynow-
skim œwiecie zmieni³o siê z udzia³em bezpoœrednim lub poœrednim Pana

T
rudno jest pisaæ o osobach publicznych, powszechnie znanych, o których wszy-

scy w miasteczku wszystko wiedz¹, a tak naprawdê ju¿ po krótkim czasie od przej-
œcia na emeryturê ich dokonania, osi¹gniêcia przypisuje siê komu innemu, czêsto z
powodów osobistych – pomniejsza, przemilcza, bo tak nakazuje ogólnie przyjmo-
wana w danym momencie poprawnoœæ polityczna. Trudno by³oby siê dziwiæ m³o-
dym, ale starsi pamiêtaj¹ wiele, przekazuj¹ swoja wiedzê i opinie, bo mimo pewnej
niechêci do poznawania rodzinnej i œrodowiskowej przesz³oœci, proces jej monumen-
talizacji trwa a oni czuj¹c siê cz¹stk¹ uk³adanki „Nasza ma³a Ojczyzna”, te¿ s¹
jednym z jej elementów, „kolorowym puzzlem”.

Józefa Kêdzierskiego
/ popularnego Józka Grubego/

Prezes ze swoimi wspó³pracownikami na wycieczce w Zakopanem.
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dzierski rozpocz¹³ pracê, by³ to bardzo
ciê¿ki okres dla spó³dzielni po stratach
finansowych z 1961 roku, ale ju¿ wkrót-
ce odnotowano 70- osobowe zatrudnie-
nie a w nastêpnym uruchomiono taœmo-
wo system szycia odzie¿y dziennej, noc-
nej i szpitalnej. Wiele pracy w³o¿y³ Za-
rz¹d z Prezesem na czele i specjalista
od produkcji taœmowej in¿. Maœlanka,
a efekty przesz³y oczekiwania, na zbyt
nie narzekano, bo zamówienia p³ynê³y
z Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa
Handlu Tekstylnego.

 Czas p³yn¹³, zmienia³y siê trendy
i kierunki polityczne a spó³dzielnia na-
dal œwiadczy³a ró¿ne us³ugi. Sztanda-
rowym przedsiêwziêciem koñca lat
szeœædziesi¹tych by³a elektryfikacja
Dyl¹gowej. Nadzoruj¹cy inwestycjê in¿.
Stanis³aw Góra obieca³ na ze-
braniu wiejskim zakoñczenie
prac przed Bo¿ym Narodze-
niem, a tu daleko by³o do fina-
³u. Ryzykuj¹c wiele na œwiêta
pod³¹czono Dyl¹gow¹ „na
ostro”, bez transformatora a po
feriach wy³¹czono i zakoñczo-
no wszystkie prace. Na œwiêta
so³ectwo by³o nie tylko oœwie-
cone ale i oœwietlone.

 W latach 70-tych spó³-
dzielnia wybudowa³a przy ul
Koœciuszki 2 pawilony produk-
cyjne i jeden na rynku. Ros³a
taœmowa produkcja odzie¿y
roboczej, a to w³aœnie zinten-
syfikowa³o wczeœniej rozpoczê-
te starania o przyjêcie zak³a-
du do Ogólnopolskiego Zrze-
szenia Producentów Odzie¿y
Roboczej.

Warunki przyst¹pienia
okaza³y siê drakoñskie. Spó³-
dzielnia musia³a ujednoliciæ
produkcjê odzie¿ow¹ (w¹ska
specjalizacja), przeorganizo-
waæ ca³y zak³ad, czytaj: wyzbyæ

siê ró¿nych punktów
us³ugowych. I tak;
sklepy przejê³a Miê-
dzywojewódzka Han-
dlowa Spó³dzielnia
Inwalidów, gastrono-
miê / bar przy ul.
Mickiewicza/ - GS,
inne us³ugi – zlikwi-
dowano. Spó³dziel-
nia Inwalidów im. J.
Kiliñskiego w Dyno-
wie szyj¹c tylko
odzie¿ robocz¹
awansowa³a na
partnera takich po-
tentatów produkcji
przemys³owej jak: Jarociñskie i Szwa-
rzêckie Fabryki Mebli, huta „Katowi-

Spotkanie po 60 latach

ce”, zak³ady w Poznaniu, Bydgoszczy,
Warszawie i Rzeszowie. Poniewa¿ pa-
wilony produkcyjne przy ul. Koœciuszki
ju¿ dawno przesta³y byæ wystarczaj¹ce
i funkcjonalne, szybko je poszerzano w
stronê po³udniow¹ a w latach 1974 –
75 Sanockie Przedsiêbiorstwo Budow-
lane po przyjêciu uproszczonej doku-
mentacji rozbudowa³o zak³ad i wybu-
dowa³o jego najwy¿sz¹ czêœæ.

 To wtedy, podczas prac budowla-
nych, na 2 lata produkcjê odzie¿y zor-
ganizowano w dawnych Zak³adach Che-
micznych przy ul Kolejowej.

Zatrudnienie w systemie pracy ta-
œmowej, potokowej i nak³adczej stale

ros³o. W ilu rodzinach na DynowszczyŸ-
nie skromne dziœ, ale sta³e dochody –
emerytury pochodz¹ z tego Ÿród³a pra-
cy zleconej / za szycie fartuchów, rêka-
wic roboczych itp./ ?

W 1977 roku Spó³dzielnia Inwali-
dów przej¹wszy budynek starej szko³y
w Bachórzu uruchomi³a tam swoj¹ fi-
liê, / dziœ, po okresie zawieszenia tam
produkcji/ znów wraca siê do tego roz-
wi¹zania problemu bezrobocia/. Prezes
Kêdzierski z zadowoleniem przyj¹³ tak¹
decyzjê Prezes Ewy Czy¿owskiej.

 W nowych budynkach spó³dzielni
pod koniec lat siedemdziesi¹tych zain-
stalowano nowe japoñskie maszyny.
Jak to siê ³atwo pisze: zainstalowano,
a ile zabiegów za tym siê kryje, ile wy-
jazdów Prezesa, spotkañ uzgodnieñ?
Zdobycie dewiz na zakupy maszyn w
ówczesnej strefie dolarowej to by³ pro-
blem na miarê: mieæ i byæ albo nie byæ
czyli zaprzestaæ produkcji. Znalaz³ siê,
prawie cudem, prywatny odbiorca odzie-
¿y roboczej w RFN-ie, p³aci³ dewizami
a za nie kupowano maszyny marki
„Juki”. Wtedy dynowska spó³dzielnia
wysoko sta³a w Ogólnopolskim Zrzesze-

Cz³onkowie Zrzeszenia podczas wycieczki na Westerplatte, Prezes Kêdzier-
ski w czarnym golfie i p³aszczu. (ci¹g dalszy na str. 14)
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niu Producentów Odzie¿y Roboczej!
Gdy w 1962 roku Prezes Józef Kê-

dzierski rozpoczyna³ pracê, mia³ 70 pra-
cowników, a gdy odchodzi³ na wcze-
œniejsz¹ emeryturê, zak³ad zatrudnia³
oko³o 560 osób (w produkcji nak³adczej
ponad 100).

 A potem w biografii Prezesa by³
PZMOT – Rzeszów, Oœrodek Szkolenia
Motorowego w Dynowie i stanowisko
naczelnika miasta w latach 1986 –
1989. Ta sama osoba rekomendowa³a
Go na to stanowisko i ta sama... usu-
nê³a.

M¹dre przys³owia mówi¹: zgoda bu-
duje, niezgoda rujnuje!

Kronikarze dynowscy w odpowied-
nim czasie odnotowali dokonania Pre-
zesa Spó³dzielni Inwalidów a potem
Naczelnika Miasta i Gminy: budowê za-
k³adu odzie¿owego, modernizacjê bu-
dynku w Bachórzu, organizacjê pracy
nak³adczej w spó³dzielni, spowodowa-
nie dobudowy trzeciej kondygnacji bu-
dynku Szko³y Podstawowej, powiêksze-
nie o 1 kondygnacjê bloku mieszkalne-
go z czêœci¹ handlow¹, budowê targo-
wiska w Dynowie, modernizacjê 40 km
dróg (m.in. ul. Pla¿owej), przygotowa-
nie dokumentacji pod budowê przychod-
ni Rejonowej i budowê bloku mieszkal-
nego dla s³u¿by zdrowia, rozpoczêcie
budowy dwóch bloków spó³dzielczych po
uprzednim przygotowaniu terenu budo-
wy przy ul. 1. Maja, sfinalizowanie bu-
dowy gazoci¹gu na linii Husów – Cho-
dorówka oraz wiele innych drobniej-

szych zadañ, w tym ró¿nych dynowskich
inwestycji i przedsiêwziêæ jak np. spon-
sorowanie klubu sportowego, sportu
szkolnego, zespo³u teatralnego i zakup
autobusu dla Zbiorczej Szko³y Gmin-
nej w Dynowie (1982r.).

Prezes ceni sobie jednak najbar-
dziej dokonania ukochanych córek. Ali-
na jest specjalistk¹ ds. inwestycji w
banku w Nowym Jorku, ukoñczy³a stu-
dia na wydziale miêdzynarodowego
zarz¹dzania.

Oboje po obronie dyplomu przed Uniwersytetem w Nowym
Jorku

A tak promowa³a rodzinne miasteczko na olimpiadzie w
Atenach fanka R. Korzeniowskiego.

Iwona – absolwentka Krakowskiej
Akademii Wychowania Fizycznego wy-
dzia³: rehabilitacja ruchowa – na no-

wojorskim uniwersytecie zdoby³a ko-
lejn¹ specjalizacjê z ortopedii i pedia-
trii. Pracuje w renomowanej klinice or-
topedycznej w Nowym Jorku.

Coraz lepsze warunki podró¿owa-
nia, doskonalsze sposoby komunikowa-
nia siê na odleg³oœæ sprawiaj¹, ¿e Nowy
Jork jest bli¿ej Dynowa ni¿ kiedyœ, gdy
pierwsi emigranci przybywali do Sta-
nów. Na nowojorskiej wyspie Elite jest
muzeum poœwiêcone ich pamiêci, s¹
tam te¿ nazwiska dynowian.

Na zakoñczenie wielow¹tkowego
wywiadu dokonaliœmy odkrycia, ¿e ce-
nimy Phila Bosmansa i jego wiersz:
„Lubiê takich ludzi,
którzy wiedz¹, ¿e nie wszystko wiedz¹,
i nie ukrywaj¹ tego przed innymi.
Lubiê cz³owieka,
Który zna swoj¹ ma³¹ wielkoœæ
I swoje s³aboœci,
I który potrafi cierpliwie z tym ¿yæ.”

Krystyna D¿u³a

(ci¹g dalszy ze str. 13)

Trudna sytuacja ekonomiczna, w ja-
kiej znajdowa³a siê Polska miêdzywo-
jenna, dawa³a siê dotkliwie we znaki
ludnoœci zamieszkuj¹cej Dynów i s¹-
siaduj¹c¹ z nim okolicê. Typowo rolni-
czy rejon, znacznie oddalony od oœrod-
ków przemys³owych, prze¿ywa³ d³ugo-
trwa³y okres zastoju gospodarczego.
Przeludnione wsie odczuwa³y dotkliwy
g³ód pracy i ziemi. W przewa¿aj¹cej
wiêkszoœci kar³owate gospodarstwa
ch³opskie produkowa³y wy³¹cznie pod-
stawowe artyku³y rolne, przeznaczone

do wy¿ywienia licznych cz³onków ro-
dzin. Ka¿dy skrawek ziemi mia³ sw¹
cenê i wykorzystywany bywa³ pod
uprawê zbó¿ i ziemniaków. Ch³opi, aby
zwiêkszyæ powierzchniê upraw, zaory-
wali czêœciowo nieu¿ytki i pastwiska.
Nadwy¿kami ziemiop³odów dyspono-
wa³y, pomijaj¹c maj¹tki ziemskie, je-
dynie niezbyt liczne, wiêksze gospodar-
stwa ch³opskie.

Hodowla byd³a i trzody chlewnej, ze
wzglêdu na brak paszy, nie odgrywa³a
powa¿niejszej roli w produkcji drobnych

gospodarstw wiejskich. Je¿eli rok oka-
za³ siê urodzajny i sprzyja³ hodowli
zwierz¹t, ceny ¿ywca spada³y do granic
nieop³acalnoœci. St¹d te¿ wieœ cierpia-
³a na chroniczny brak gotówki. Zakup
odzie¿y i obuwia stanowi³ dla niejed-
nej, zw³aszcza licznej rodziny ch³op-
skiej, trudny do rozwi¹zania problem.
Ze wzglêdów, wiêc oszczêdnoœciowych
chodzenie w porze letniej boso przez
dzieci i niekiedy czêœæ osób doros³ych
nale¿a³o do normalnych zwyczajów.

Wyjœcie z krytycznej sytuacji upa-
trywali mieszkañcy wsi przede wszyst-
kim w mo¿liwoœci uzyskania pracy poza
rolnictwem. Szczególnie m³odzi ludzie,
pe³ni si³ i energii, a równoczeœnie zbêd-
ni na wsi szukali jej uparcie poza ro-
dzinn¹ miejscowoœci¹. Dlatego te¿ z
okolicy tej rekrutowali siê w okresie
miêdzywojennym liczni robotnicy wy-
je¿d¿aj¹cy bardzo chêtnie na sezonowe
prace rolne do Francji, Niemiec i £otwy.

Ch³opi szukaj¹cy wyjœcia z ciê¿kiej

Mieczys³aw Krasnopolski
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sytuacji anga¿owali siê czynnie w ¿ycie
polityczne licznych kó³ Stronnictwa
Ludowego. Organizacja ta pozostaj¹c w
opozycji w stosunku do rz¹du zyskiwa-
³a z ka¿dym rokiem coraz wiêcej cz³on-
ków i sympatyków. Zrzeszeni w ko³ach
SL ch³opi brali pod uwagê mo¿liwoœæ
przeprowadzenia, choæby si³¹, zmian
ustrojowych. Program tej organizacji
odpowiada³ najbardziej drobnym rolni-
kom, trapionym bezustannym niedo-
statkiem. W szeregi SL w³¹czali siê
równie¿ ch³opi œredniorolni, jak te¿ nie-
liczna inteligencja wywodz¹ca siê ze
wsi. Rzemieœlnicy i kupcy wiejscy sym-
patyzowali raczej ze Stronnictwem
Narodowym, którego oœrodkiem by³
Dynów.

Coroczne demonstracje ludowców,
organizowane w okresie Zielonych
Œwi¹t na terenie Dynowa, stanowi³y
przegl¹d si³ ch³opskich zjednoczonych
w Stronnictwie Ludowym, a jednocze-
œnie by³y wyrazem protestu przeciw
panuj¹cym w Polsce stosunkom poli-
tyczno- ekonomicznym. Og³oszony przez
NK SL w 1937 r. strajk ch³opski po-
traktowany zosta³ na DynowszczyŸnie
jako próba z³amania sanacyjnych po-
rz¹dków i spotka³ siê z szerokim po-
parciem rolników. Do strajku w³¹czy³a
siê niemal ca³a ludnoœæ wsi le¿¹cych
wokó³ Dynowa. W wyniku wyst¹pieñ
ch³opskich dosz³o wówczas do starcia z
policj¹ na pograniczu Harty i Dynowa.
Œmieræ trzech cz³onków SL a nastêp-
nie liczne aresztowania czo³owych dzia-
³aczy pog³êbi³y jedynie rozdŸwiêki miê-
dzy ludnoœci¹ i rz¹dem.

W niemniej trudnych warunkach
¿yli równie¿ mieszkañcy Dynowa, po-
zbawionego w latach poprzedzaj¹cych
drug¹ wojnê œwiatow¹ praw miejskich.
Miasteczko ( bez Przedmieœcia Dynow-
skiego w³¹czonego do Dynowa dopiero
tu¿ po drugiej wojnie) liczy³o nieco po-
nad trzy tysi¹ce mieszkañców, w tym
oko³o 5o % Polaków, resztê stanowili
¯ydzi i niezbyt liczni Ukraiñcy. Polacy
tradycyjnie zajmowali siê rzemios³em
i zarazem rolnictwem, a tylko nieliczni
handlem, ¯ydzi natomiast wy³¹cznie
handlem i rzemios³em. Zarówno Pola-
cy, ̄ ydzi, jak i Ukraiñcy odczuwali do-
tkliwie skutki bezrobocia. Nadmiar
rzemieœlników i niekwalifikowanych
robotników przy ogólnym zastoju gospo-
darczym sprawia³, ¿e po ka¿d¹ pracê
wyci¹ga³y siê liczne rêce, a wynagrodze-
nie za ni¹ spada³o do niezwykle niskich
cen. Iloœæ dobrze wyszkolonych rze-
mieœlników wykonuj¹cych swój zawód
legalnie lub nielegalnie by³a w stanie
w zakresie us³ug zaspokoiæ potrzeby

kilkakrotnie wiêkszego ani¿eli Dynów
œrodowiska.

Niemniej ostra konkurencja pano-
wa³a w handlu. Wyj¹tkowo du¿a iloœæ
sklepów i magazynów, prowadzonych
przede wszystkim przez ̄ ydów, wywo-
³ywa³a wra¿enie, jakoby miasteczko
stanowi³o niezmiernie wa¿ne centrum
handlowe dla rozleg³ej i bogatej okoli-
cy. Tymczasem kupcy cierpliwie wycze-
kiwali na klientów, którzy bardzo rzad-
ko dysponowali powa¿niejsz¹ gotówk¹.
Sytuacja wiêkszoœci mieszkañców Dy-
nowa, zw³aszcza rzemieœlników i rol-
ników, nie odbiega³a w zasadzie od sy-
tuacji, w jakiej znajdowali siê ch³opi
okolicznych wsi. Wzglêdnym dobroby-
tem cieszy³a siê jedynie inteligencja i
czêœæ kupców, zw³aszcza ¿ydowskich.

Drêczona niedostatkiem polska lud-
noœæ miasteczka szuka³a wyjœcia z trud-
nej sytuacji, podobnie jak ch³opi, na
drodze dzia³alnoœci politycznej. Pozor-
nie czo³ow¹ rolê w ¿yciu politycznym
Dynowa odgrywa³o Stronnictwo Naro-
dowe, na Przedmieœciu -Stronnictwo
Ludowe. Decyduj¹cy jednak glos w mie-
œcie posiada³ niezbyt liczny, prorz¹do-
wy Obóz Zjednoczenia Narodowego.
Trzon tej organizacji stanowili bogaci
kupcy i inteligencja piastuj¹ca najwa¿-
niejsze stanowiska w Dynowie ( pra-
cownicy umys³owi S¹du Grodzkiego,
Urzêdu Notarialnego, Urzêdu Gminne-
go, poczty, posterunku policji, lekarze,
nauczyciele, adwokaci i inni). Miêdzy
wspomnianymi organizacjami politycz-
nymi toczy³a siê walka, która przybie-
ra³a na sile w okresie wyborów do sej-
mu, czy te¿ do w³adz samorz¹dowych.
Z walki tej wychodzili niemal zawsze
zwyciêsko zwolennicy sanacji.

Oprócz organizacji politycznych
dzia³a³y w Dynowie liczne zrzeszenia
religijne i spo³eczno - kulturalne, jak
Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzy-
szenie M³odzie¿y Mêskiej i ¯eñskiej,
Strzelec, Sokó³, Stra¿ Po¿arna, Gwar-
dia Miejska czy Cech Rzemieœlniczy.
Ka¿de z nich w mniejszym lub wiêk-
szym stopniu anga¿owa³o siê politycz-
nie akceptuj¹c dzia³alnoœæ w³adz pañ-
stwowych, b¹dŸ te¿ uznaj¹c za koniecz-
ne przeprowadzenie g³êbokich reform w
kraju.

¯ydzi -wspó³gospodarze Dynowa -
stanowili element narodowoœciowo
obcy. Obcy jêzyk, inna religia i sposób
bycia sprawia³y, ¿e nie cieszyli siê sym-
pati¹ ludnoœci polskiej, ani te¿ ukraiñ-
skiej. Starsi ¯ydzi nie w³¹czali siê w
ogóle w ¿ycie polityczne, jak i kultural-
no - oœwiatowe w miasteczku. Nakazy
Talmudu i kaha³u (l) by³y dla nich je-

dynym i najwy¿szym prawem, a jedno-
czeœnie drogowskazem i te do ¿ycia
wystarcza³y im w zupe³noœci. Podczas
wyborów do samorz¹du popierali swych
kandydatów, wiêc te¿ w sk³ad rady
miejskiej wchodzi³o zazwyczaj oko³o 50
% ¯ydów pe³ni¹cych bez zarzutu swe
obowi¹zki. Wœród m³odych ̄ ydów roz-
wija³ siê ruch syjonistyczny, który ogni-
skowa³ siê wokó³ biblioteki Tel-Chaj i
dru¿yny sportowej Makkabi. Nieliczni
z nich zorganizowali tak¿e w Dynowie
ma³¹, silnie zakonspirowan¹ komórkê
Komunistycznej Partii Polski.

Pod wzglêdem materialnym wielu
rzemieœlników ¿ydowskich znajdowa³o
siê w ciê¿szej sytuacji ani rzemieœlni-
cy polscy. Jeœli rzemieœlnicy polscy nie
maj¹c pracy znajdowali pewne oparcie
w uprawianej przez siebie ziemi, która
dostarcza³a im podstawowych artyku-
³ów ¿ywnoœciowych, to ¿ydowscy, obar-
czeni wiêksz¹ iloœci¹ dzieci pozostawali
bez œrodków do ¿ycia. Wielu z nich znaj-
dowa³o siê na pograniczu skrajnej nê-
dzy, znosz¹c j¹ z postaw¹ godn¹ podzi-
wu.

Obrazuj¹c bardzo ogólnie stosunki
narodowoœciowe i sytuacjê ekonomiczn¹
ludnoœci na DynowszczyŸnie nie sposób
pomin¹æ Ukraiñców. Ludnoœæ ta odegra-
³a w latach wojny i w okresie walk z
UPA niepoœledni¹ role. Wed³ug licznych
relacji mieszkañców Dynowa i okolicz-
nych wsi do oko³o 1930 roku wzajemne
stosunki miêdzy ludnoœci¹ polsk¹ i
ukraiñsk¹, zwan¹ powszechnie rusk¹,
uk³ada³y siê na ogól pomyœlnie. Polacy
zawierali zwi¹zki ma³¿eñskie z Ukra-
inkami, Ukraiñcy z Polkami. Jedni
uczêszczali do koœcio³a, drudzy do cer-
kwi, co nikomu nie przeszkadza to, spo-
tykali siê na skromnych przyjêciach
podczas œwi¹t i wspólnych zabawach.
Nastêpne lata przynios³y zasadnicz¹
zmianê postawy Ukraiñców do Polaków.
Has³a g³oszone przez ukraiñskich na-
cjonalistów dotar³y w okolice Dynowa i
w krótkim czasie zyska³y licznych zwo-
lenników. Pod ich wp³ywem szybko ziê-
b³y dobre stosunki miêdzy obydwoma
narodami, a ich miejsce zajmowa³a
narastaj¹ca stopniowo wrogoœæ.

W ostatnich latach przed drug¹
wojn¹ œwiatow¹ do miejscowoœci le¿¹-
cych wokó³ Dynowa, w których ludnoœæ
ukraiñska stanowi³a zdecydowan¹
wiêkszoœæ mieszkañców nale¿a³o
£ubno, Hludno, Wolod¿ i Pawlokoma
oraz szereg wsi le¿¹cych g³êbiej za Sa-
nem. W Siedliskach, Warze, Weso³ej,
Laskówce i Kosztowie Ukraiñcy stano-

(ci¹g dalszy na str. 16)
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wili powa¿ny procent mieszkañców; w
Bachórzu oko³o 10 %, w Dynowie, Bart-
kówce, Ulanicy, Harcie, D¹brówce Sta-
rzeñskiej, Dyl¹gowie i Nozdrzcu zaled-
wie po kilka procent. G³ównym zajêciem
tej ludnoœci by³o rolnictwo.

Najlepszym przyk³adem sk³ócone-
go i niejednolitego pod wzglêdem
narodowoœciowym i politycznym spo³e-
czeñstwa Dynowszczyzny by³ sam Dy-
nów. Miasteczko z¿era³y wewnêtrzne
spory i niedostatek. Ci¹g³e zebrania
organizacji, zw³aszcza politycznych,
przeci¹ga³y siê czêsto do póŸnych go-
dzin wieczornych. Cechowa³y je ja³owe
rozwa¿ania i za¿arte dyskusje, podczas
których uczestnicy wy³adowywali ca³¹
sw¹ gorycz na w³adzach pañstwowych,
b¹dŸ piêtnowali przeciwników politycz-
nych i mniejszoœci narodowe. Zebrania
organizacji spoleczno-kulturalnych koñ-
czy³y siê tak¿e doœæ czêsto dyskusja-
mi, których treœæ niewiele mia³a wspól-
nego z dzia³alnoœci¹ i celami tych or-
ganizacji. ̄ yciem politycznym intereso-
wa³a siê równie¿ ¿ywo m³odzie¿ i wiêk-
szoœæ kobiet.

Od tych ja³owych dyskusji odrywa-
³y spo³ecznoœæ polsk¹ coraz groŸniejsze
wieœci nap³ywaj¹ce z Niemiec. Pocz¹t-
kowo lekcewa¿one, przybra³y z czasem
kszta³t realnej, niepokój budz¹cej rze-
czywistoœci. Wiadomoœci o aneksji Au-
strii, a nastêpnie zaborze ziem sudec-
kich potraktowane zosta³y jako sygna³
narastaj¹cego zagro¿enia ze strony za-
chodniego s¹siada Polski. Od tej pory
mieszkañcy, mimo uspokajaj¹cych ar-
tyku³ów prasowych, z niepokojem ob-
serwowali posuniêcia Hitlera. Niew¹t-
pliwie, s¹dzili, wysunie on równie¿
¿¹dania pod adresem Polski. Fala nie-
pokoju, ogarnia³a stopniowo wszyst-
kich, nawet najbardziej optymistycznie
nastrojonych mieszkañców. Wydarzenia
zapowiada³y siê groŸnie.

Nadszed³ tragiczny rok 1939. Oku-
pacja Czech i ¿¹dania wysuniête przez
Hitlera w stosunku do Polski mówi³y
ju¿ wyraŸnie o zbli¿aniu siê wojny. Pol-
ska ludnoœæ miasteczka, bez wzglêdu
na przekonania polityczne, nie wyobra-
¿a³a sobie jakichkolwiek ustêpstw na
rzecz zachodniego s¹siada. Pod tym
wzglêdem okazywa³a ca³kowit¹ jedno-
myœlnoœæ. Na skutek zagro¿enia wojn¹
rozpocz¹³ siê szybki proces konsolida-
cji spo³eczeñstwa polskiego, a z kolei
zmiana jego stosunku do w³adz pañ-
stwowych. Niema³¹ rolê odegra³a w tym
przypadku miejscowa inteligencja pol-
ska, rozpoczynaj¹c szeroko zakrojon¹

pracê maj¹c¹ na celu zbli¿enie miêdzy-
partyjne. Wiosn¹ i latem 1939 roku
wszystkie polskie organizacje politycz-
ne i spo³eczno - kulturalne, po prze³a-
maniu wzajemnych uprzedzeñ skoncen-
trowa³y sw¹ uwagê niemal wy³¹cznie
na zagadnieniach zwi¹zanych z obron-
noœci¹ kraju. Wspólne szkolenia na te-
mat zachowania siê podczas nieprzy-
jacielskich ataków lotniczych czy orga-
nizowanie imprez z przeznaczeniem
dochodów na dozbrojenie armii pog³ê-
bia³y poczucie wiêzi narodowej i odpo-
wiedzialnoœci za losy kraju.

Brak w miarê obiektywnych infor-
macji przekazywanych spo³eczeñstwu
przez prasê powodowa³ powszechne nie-
docenianie potêgi militarnej Niemiec,
a jednoczeœnie przecenianie mo¿liwo-
œci obronnych kraju. Z ufnoœci¹ spogl¹-
dali mieszkañcy na licznie rozklejane
afisze, przedstawiaj¹ce maszeruj¹ce
kolumny naszych ¿o³nierzy, nad który-
mi przelatywa³y eskadry samolotów z
bia³o - czerwonymi szachownicami na
skrzyd³ach. Przekonanie, ¿e w przypad-
ku wojny, dziêki sojuszowi wojskowe-
mu z Francj¹, Niemcy zostan¹ poko-
nane podzielali bez wyj¹tków wszyscy
Polacy w miasteczku. Nie oznacza to
wcale by pragnêli oni wojny. Zbyt do-
brze zdawali sobie sprawê z jej skut-
ków. W pamiêci starszego pokolenia nie
zatar³y siê jeszcze wspomnienia z
pierwszej wojny i zwi¹zane z ni¹ ofia-
ry. Postêp techniczny pozwala³ wniosko-
waæ, ¿e przysz³e zmagania oka¿¹ siê w
skutkach jeszcze bardziej tragiczne, a
dzia³ania nieprzyjacielskiego lotnictwa
mog¹cego swym zasiêgiem obj¹æ ca³y
kraj skierowane zostan¹ w znacznym
stopniu przeciw ludnoœci cywilnej.

Rok 1939 przyniós³ równie¿ rady-
kaln¹ zmianê stosunku ch³opów do
w³adz pañstwowych. Zagro¿enie ze stro-
ny Niemiec hitlerowskich wymaga³o
zjednoczenia wszystkich si³ politycz-
nych dla celów obronnych kraju.. Ch³o-
pi zrzeszeni w ko³ach SL odsunêli na
dalszy plan sprawy zwi¹zane z po-
praw¹ sytuacji w rolnictwie, a walkê o
przejêcie w³adzy w swe rêce uznali w
obliczu zagro¿enia wojn¹ za nieistotn¹.
Doskonale rozumieli, ¿e nie czas na
rozgrywki wewnêtrzne w chwili, gdy nad
krajem zawis³o powa¿ne niebezpieczeñ-
stwo. Jednoœæ i koncentracjê wszystkich
si³ narodu wokó³ rz¹du, jak te¿ zacho-
wanie jak najdalej id¹cej dyscypliny
uznali za zasadniczy nakaz chwili.

Pewien niepokój wzbudza³a w spo-
³eczeñstwie polskim pozorna obojêtnoœæ
Ukraiñców na wydarzenia polityczne.
Nie zdawano sobie jednak jeszcze spra-

wy z tego, jak wielu z nich przyjê³o
wrog¹ postawê wobec Polski.

Sierpieñ 1939 roku up³ywa³ pod zna-
kiem ogólnego niepokoju. Co kilka dni
ktoœ z m³odszych wiekiem rezerwistów
w miasteczku otrzymywa³ powo³anie do
odbycia æwiczeñ wojskowych? Zarówno
rodziny powo³anych jak te¿ powo³ani
zdawali sobie sprawê, ¿e nie powróc¹
wczeœniej do domu zanim nie nast¹pi
rozwi¹zanie nabrzmia³ej sytuacji. Na-
³adowan¹ niepokojem atmosferê pog³ê-
bia³y rozsiewane wiadomoœci o pojawia-
niu siê szpiegów, przelotach obcych sa-
molotów, jak te¿ rzekomo wystêpuj¹cych
w przyrodzie zjawiskach maj¹cych
œwiadczyæ o zbli¿aniu siê wojny.

Rankiem 27 sierpnia zaalarmowa-
na zosta³a dynowska kompania Obro-
ny Narodowej. W ci¹gu kilku godzin
czêœæ mê¿czyzn z miasteczka i okolicz-
nych wiosek po zrzuceniu cywilnej odzie-
¿y i w³o¿eniu mundurów przechowywa-
nych starannie w domach stawi³a siê,
zgodnie z rozkazem, na miejscu zbiór-
ki w Dynowie. Zdziwienie a póŸniej nie-
pokój ogarn¹³ ludnoœæ cywiln¹ z chwil¹
rozdania ¿o³nierzom broni oraz nadej-
œcia autobusów i podwód konnych. Po
krótkim po¿egnaniu siê z ludnoœci¹
kompania pod dowództwem poruczni-
ka Mariana Samojeden odjecha³a w
kierunku Sanoka.

Ze wzglêdu na s³abe uzbrojenie kom-
panii Obrony Narodowej, ju¿ nastêp-
nego dnia po jej odjeŸdzie, cz³onkowie
ró¿nych organizacji rozpoczêli zbiórkê
pieniê¿n¹ na «zakup ciê¿kiego karabi-
nu maszynowego. Broñ ta mia³a byæ
wrêczona kompani w miejscu jej poby-
tu. Pozostali mê¿czyŸni w oczekiwaniu
na powo³anie do wojska poœpiesznie
za³atwiali rodzinne i zawodowe spra-
wy. Wszystkie rodziny zaopatrywa³y siê
w sól i naftê oraz inne podstawowe ar-
tyku³y. ̄ ydzi wpychali w rêce kupuj¹-
cych towary, nie zamierzaj¹c wcale prze-
trzymywaæ ich do czasu korzystniejszej
sprzeda¿y.

Cdn.

Przypisy:
1. Kaha³ - zarz¹d ¿ydowskiej gminy

wyznaniowej.
2. W Dynowie znajdowa³o siê wówczas

zaledwie kilkanaœcie aparatów radiowych
z g³oœnikiem.

3. Ryszard Dalecki, „Armia Karpaty”,
Prasa-Ksi¹¿ka-Ruch, Rzeszów 1989, s. 208.

4. Zw³oki zabitych ¯ydów w 1940 r. zo-
sta³y ekshumowane i pogrzebane na cmen-
tarzu ¿ydowskim przy ul. Karolówka.

5. Podana wersja aresztowania jest
jedn¹ z kilku innych. Sprawa nie zosta³a
ca³kowicie wyjaœniona.

6. Dane dotycz¹ce ekshumacji znajduj¹
siê w Archiwum w Sanoku.

(ci¹g dalszy ze str. 15)
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Górne i œrodkowe dorzecze Sanu to
jeden z najcenniejszych przyrodniczo
obszarów Polski. Nie bez powodu po-
wo³ano tu w 1973 roku Bieszczadzki
Park Narodowy (BdPN), a w latach 90.
cztery parki krajobrazowe. Obszar do-
rzecza górnego Sanu obejmuje odcinek
rzeki od Ÿróde³ do zbiornika zaporowe-
go w Solinie. Na pierwszych 50. km
swego biegu San swym charakterem
przypomina rzekê podgórsk¹. Dopiero
dalszy jego odcinek ma cechy rzeki gór-
skiej o p³ytkim korycie z licznymi pro-
gami skalnymi. Dop³ywy górnego Sanu
s¹ typowymi górskimi potokami z szyb-
kim pr¹dem wody i kamienistym dnem.

W latach 1960 - 1968 na 325,2 km
biegu Sanu wybudowano zbiornik za-
porowy w Solinie o powierzchni 22 km2.
Pojemnoœæ zbiornika soliñskiego wyno-
sz¹ca oko³o 500 mln m3 stawia go na
pierwszym miejscu wœród wszystkich
zbiorników istniej¹cych w Polsce. Zlew-
nia górnego i œrodkowego Sanu jest jed-
nym z najbardziej zalesionych obsza-
rów naszego kraju. Lasy te charaktery-
zuj¹ siê du¿ym stopniem naturalnoœci
i wysokimi zdolnoœciami do retencji
wody.

Wartoœæ przyrodnicza fauny wodnej
Sanu oceniana jest bardzo wysoko.
Wœród opisanych tu taksonów znalezio-
no wiele endemitów i gatunków, któ-
rych wystêpowanie w Polsce znane jest
tylko z tego obszaru. Ponadto wyj¹t-
kow¹ cech¹ Sanu i jego dop³ywów jest
stosunkowo dobrze zachowana ci¹g³oœæ
zgrupowañ bezkrêgowców, szczególnie w
górnej czêœci dorzecza. Wraz z biegiem
potoków nastêpuj¹ stopniowe zmiany
w faunie wodnej. Tak¹ sytuacjê obser-
wuje siê ju¿ tylko w naturalnych lub
nieznacznie zmienionych przez cz³owie-
ka potokach. Wiêkszoœæ gatunków en-
demicznych wystêpuje w najwy¿ej po-
³o¿onych odcinkach potoków, g³ównie na
terenie BdPN. W dolnych fragmentach
cieków liczne s¹ gatunki znajduj¹ce siê
na „Czerwonej liœcie zwierz¹t gin¹cych
i zagro¿onych w Polsce”. Wœród bezkrê-
gowców najwiêcej rzadkich gatunków
mo¿na znaleŸæ wœród chruœcików Tri-
choptera, jêtek Ephemeroptera i widel-
nic Plecoptera.

W ca³ym dorzeczu Sanu zanotowa-
no w ostatnich kilkudziesiêciu latach
ponad 50 gatunków ryb i minogów. Kil-
ka rodzimych gatunków w tym czasie

zaniknê³o, a przyby³o kilka nowych
wprowadzonych przez cz³owieka. Ichtio-
fauna Sanu nie odbiega swoim sk³a-
dem od spotykanej w innych karpac-
kich dop³ywach Wis³y, mimo obserwo-
wanych niekorzystnych zmian zwi¹za-
nych przede wszystkim z zanieczysz-
czeniami wód i powstaniem zbiornika
Solina.

W górnych odcinkach potoków do-
rzecza Sanu wystêpuj¹ g³owacz prêgo-
p³etwy Cottus poecilopus i pstr¹g po-
tokowy Salmo trutta m. fario. Ni¿ej
pojawiaj¹ siê stopniowo pozosta³e ty-
powe w karpackich dop³ywach Wis³y
gatunki, w tym gatunki chronione, m.in.
strzebla potokowa Phoxinus phoxinus
i piekielnica Alburnoides bipunctatus.
Poni¿ej zbiorników zaporowych nast¹-
pi³o zaburzenie ci¹g³oœci rzeki. Na tym
odcinku rzeki ponownie pojawiaj¹ siê
gatunki charakterystyczne dla jej zim-
nego, górskiego biegu. Dopiero znacz-
nie ni¿ej stopniowo wzrasta udzia³, ty-
powych dla podgórskich rzek, gatunków
takich jak œwinka Chondrostoma na-
sus, brzana Barbus barbus, ukleja Al-
burnus alburnus, kleñ Leuciscus cepha-
lus i p³oæ Rutilus rutilus.

G³ówne czynniki zagra¿aj¹ce ichtio-
faunie to zanieczyszczenia wód, zabu-
dowa i zmiany w korycie cieków oraz
k³usownictwo. Pod wzglêdem fizyko-
chemicznym górne odcinki potoków w
dorzeczu Sanu mieszcz¹ siê w I klasie
czystoœci, ale poni¿ej wiêkszych miej-
scowoœci jakoœæ wody wyraŸnie spada.
Budowa i modernizacja istniej¹cych
oczyszczalni komunalnych spowodowa-
³a zmniejszenie iloœci œcieków bytowo
– gospodarczych wprowadzanych do
wód z oœrodków miejskich. Natomiast
wzrost zu¿ycia wody w gospodarstwach
wiejskich przy braku kanalizacji powo-
duje szybk¹ degradacjê wód powierzch-
niowych w terenach wiejskich.

Dorzecze Sanu staje siê z roku na
rok coraz atrakcyjniejszym rejonem
naszego kraju. Ruch turystyczny sku-
piony na terenie Bieszczadzkiego Par-
ku Narodowego przesuwa siê równie¿
na teren pogórzy. W zwi¹zku ze wzmo-
¿onym ruchem turystycznym w niektó-
rych miejscowoœciach dodatkowo wzro-
s³o zanieczyszczenie wody. Szczyt na-
tê¿enia ruchu turystycznego przypada-
j¹cy na miesi¹ce letnie pokrywa siê z
niskimi przep³ywami wody notowany-

mi w miesi¹cach letnich. Na³o¿enie siê
niskich stanów wody z du¿¹ iloœci¹ œcie-
ków potêguje zagro¿enia dla biocenoz
wodnych. Wzrost iloœci œcieków wytwa-
rzanych na terenach wiejskich, sp³ywy
zanieczyszczeñ z pól, a tak¿e regulacja
koryt powoduj¹ szybk¹ degradacjê
mniejszych cieków. Efektem jest zwy-
kle zanik ryb i minogów w tych ciekach.

Na obszarze zlewni ogromn¹ rolê
odgrywaj¹ zbiorniki zaporowe Solina i
Myczkowce. Tak jak w wielu rzekach
przegrodzonych zaporami, wiêksze
zmiany w sk³adzie gatunkowym ichtio-
fauny obserwuje siê poni¿ej tamy. Po-
wy¿ej dosz³o przede wszystkim do za-
niku ryb wêdrownych, co wynika z bra-
ku mo¿liwoœci pokonania zapór. Dwu-
œrodowiskowe ryby ³ososiowate - ³osoœ
Salmo salar i troæ wêdrowna Salmo
trutta m. trutta zosta³y w ten sposób
odciête od znacznej czêœci swych tar-
lisk.

Dla organizmów wodnych du¿e za-
gro¿enia wynikaj¹ tak¿e ze zniszczeñ
koryt potoków. Potoki i rzeki górnej czê-
œci zlewni Sanu maj¹ w wiêkszoœci cha-
rakter naturalny. Natomiast w œrodko-
wej czêœci dorzecza prowadzone by³y
przez wiele lat tzw. melioracje koncen-
truj¹ce siê na osuszaniu torfowisk, li-
kwidacji starorzeczy, prostowaniu ko-
ryt rzecznych, eksploatowano tak¿e ¿wir
wprost z koryt rzek. Dodatkowo w wie-
lu rejonach wykorzystywano potoki jako
dogodne trasy zrywki drzewa. Na nie-
których obszarach problemem jest
zmêtnienie wody wynikaj¹ce z erozji
gleb w miejscach intensywnych prac
leœnych. Do szczególnie drastycznych
zmian dochodzi w trakcie regulacji
ma³ych potoków. Skutki tych dzia³añ
s¹ równie szkodliwe dla ryb i innych
organizmów wodnych jak zanieczyszcze-
nia. Maj¹ one ogromny wp³yw na mo¿-
liwoœci retencyjne ca³ej zlewni i s¹
g³ówn¹ przyczyn¹ sta³ego obni¿ania siê
poziomu wód gruntowych i powierzch-
niowych.

Dla ichtiofauny dodatkowym zagro-
¿eniem jest k³usownictwo. Problem k³u-
sownictwa dotyka praktycznie wszyst-
kich odcinków rzek. Jesieni¹ koncentru-
je siê w miejscach tar³a pstr¹ga poto-
kowego. W wielu potokach k³usownic-
two jest g³ówn¹ przyczyn¹ wyraŸnego

Dr hab. Krzysztof Kuku³a, Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego Instytut Biologii i Ochrony Œrodowiska

Stan i antropogeniczne zagro¿enia ryb
górnego i œrodkowego Sanu

(ci¹g dalszy na str. 18)
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spadku iloœci pstr¹ga potokowego i za-
burzeñ struktury wiekowej jego popu-
lacji. Szczególne zainteresowanie k³u-
sowników budz¹ przede wszystkim
du¿e ryby drapie¿ne, ale ich ³upem pa-
daj¹ równie¿ inne gatunki. Dzia³ania
k³usowników doprowadzi³y prawdopo-
dobnie do za³amania siê populacji tro-
ci jeziorowej w zbiorniku Solina.

W Polsce do gatunków krytycznie
zagro¿onych nale¿y piekielnica Albur-
noides bipunctatus. Piekielnica by³a w
latach 60. bardzo licznym, niekiedy jed-
nym z dominuj¹cych gatunków w du-
¿ych dop³ywach Sanu. W drugiej po³o-
wie lat 90. piekielnicê spotykano ju¿
znacznie rzadziej. Powody zaniku tego
gatunku nie s¹ do koñca jasne. G³ówn¹
przyczyn¹ s¹ prawdopodobnie zanie-
czyszczenia wód. Na podkreœlenie za-
s³uguje jednak fakt, ¿e w kilku dop³y-
wach Sanu piekielnicê spotyka siê jesz-
cze doœæ czêsto.

Zmiany warunków œrodowiskowych
w polskich rzekach spowodowa³y, ¿e
bardzo licznie wstêpuj¹ca kiedyœ do
Sanu na tar³o certa Vimba vimba zna-
laz³a siê w grupie gatunków zagro¿o-
nych. Forma wêdrowna certy jest teraz
³owiona w Sanie wyj¹tkowo. Jednak
gatunek obecny jest w dorzeczu, gdy¿
powsta³o lokalne stacjonarne stado.
Rejonem, gdzie doœæ licznie wystêpuje
ta forma certy jest San od Dynowa do
Przemyœla.

Drastyczny spadek liczebnoœci do-
tyczy dwóch dominuj¹cych niegdyœ w
karpackich dop³ywach Wis³y gatunków
tj. brzany Barbus barbus i œwinki Cho-
drostoma nasus. W Sanie na odcinku
od Sanoka w dó³ do Przemyœla w la-
tach 60. dominowa³a œwinka, osi¹ga-
j¹c na niektórych stanowiskach 78%
liczebnoœci ca³ej ichtiofauny. Na tym
samym odcinku liczebnoœæ brzany do-
chodzi³a do 37%. Obecnie w Sanie praw-
dopodobnie brak miejsc, gdzie œwinka
i brzana by³yby tak liczne jak jeszcze
20 lat temu. Spadek liczebnoœci obu
tych gatunków jest zgodny z obserwo-
wan¹ w wielu zlewniach tendencj¹ ich
zaniku spowodowan¹ przede wszystkim
zanieczyszczeniami, zabudow¹ rzek i
k³usownictwem. Œwinka i brzana s¹
zastêpowane przez mniej wra¿liwego
na te czynniki klenia.

Osobnego omówienia wymagaj¹ trzy
gatunki - troæ jeziorowa Salmo trutta
m. lacustris, g³owacica Hucho hucho i
lipieñ Thymallus thymallus wprowa-
dzone do zlewni Sanu z innych obsza-
rów Polski. Gatunki te w miejscach

swego naturalnego wystêpowania wy-
ginê³y lub s¹ coraz rzadsze.

Troæ jeziorowa wystêpuje w zbior-
niku soliñskim, ale nale¿y do gatun-
ków rzadkich i jej utrzymanie bêdzie
tu bardzo trudne, ze wzglêdu na nie-
sprzyjaj¹cy sk³ad gatunkowy ichtiofau-
ny zbiornika. G³owacicê wprowadzono
do Sanu i spotyka siê j¹ od Myczko-
wiec a¿ do Dubiecka, a pojedyncze osob-
niki trafiaj¹ siê nawet w okolicach Prze-
myœla. Utrzymanie tego gatunku w
du¿ym stopniu zale¿eæ bêdzie od ogra-
niczenia k³usownictwa. Z du¿ym suk-
cesem wprowadzony zosta³ do Sanu li-
pieñ. Obecnie gatunek ten wystêpuje w
Sanie i jego dop³ywach powy¿ej oraz
poni¿ej zbiornika soliñskiego. W rejo-
nie Leska i Sanoka jest liczny i domi-
nuje w po³owach wêdkarskich.

Obok niezaprzeczalnych walorów
przyrodniczych wynikaj¹cych z obecno-
œci wielu cennych gatunków bezkrêgow-
ców wodnych, rzadkich nadrzecznych
zbiorowisk roœlinnych z interesuj¹c¹
faun¹ pozytywn¹ cech¹ dorzecza Sanu
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jest doœæ dobrze zachowana ichtiofau-
na. Co prawda w ostatnich kilkudzie-
siêciu latach zasz³o szereg niekorzyst-
nych zmian w rybostanie, jednak ci¹-
gle jeszcze wœród stwierdzonych tu w
ostatnich latach gatunków ryb i mino-
gów s¹ równie¿ takie, które w kraju
wyginê³y lub uznawane s¹ za zagro¿o-
ne.

Nale¿y przypomnieæ, ¿e górna czêœæ
zlewni Sanu jest najdalej na zachód
wysuniêtym fragmentem Karpat
Wschodnich. W konsekwencji, co moc-
no podkreœli³ prof. Jerzy Paw³owski na
konferencji „B³êkitny San. Ochrona
zlewni wód Sanu” (Dynów 6-7 marzec
2004), rzeka San mo¿e byæ uznana za
jedyny wschodniokarpacki dop³yw Wi-
s³y.

Promuj¹c, pozostaj¹cy ci¹gle „w cie-
niu po³onin”, obszar dorzecza œrodko-
wego Sanu warto podkreœlaæ du¿e wa-
lory przyrodnicze i krajobrazowe œro-
dowisk wodnych. Musimy jednak pa-
miêtaæ, ¿e dla zachowania ich piêkna
nale¿y zadbaæ o ich nale¿yt¹ ochronê.

górnego i œrodkowego Sanu. Fragm. Faun.,
21, 559-584.

Schramm W. 1957. Uwagi do zooge-
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Naca³ym œwiecie rozwojowi cy
wilizacji i wzrostowi licz
by ludnoœci towarzyszy

rozwój wielkich molochów miejskich. Rów-
nie¿ w naszym kraju nie brakuje du¿ych
miast. Zalane betonem miasta – w zi-
mie wype³nione smogiem, latem z topi¹-
cym siê asfaltem – rozgrzane do czerwo-
noœci, nie pozwalaj¹ na wypoczynek i nie
daj¹ wytchnienia po nieraz wielogodzin-
nej pracy. Ca³e sznury samo-
chodów z mieszczuchami stoj¹
w korkach na g³ównych tra-
sach wylotowych z miasta, pu-
kaj¹c do bram zielonego kra-
jobrazu, gdzie mo¿na znaleŸæ ciszê, spo-
kój i pooddychaæ œwie¿ym i czystym po-
wietrzem.

A mo¿e warto pomyœleæ i zaprosiæ zie-
lon¹ przyrodê do miast. Czy¿ nie jest przy-
jemnie usi¹œæ na ³awce w parku lub spa-
cerowaæ ocienion¹ alejk¹? Nawet w ma-
³ych miasteczkach, takich jak Dynów, które
w prawdzie nie wytwarzaj¹ specyficzne-
go, przygnêbiaj¹cego klimatu miejskiego,
warto pomyœleæ o zieleni miejskiej.

Niektóre z drzew sadzonych w alej-
kach i parkach uros³y niemal do sym-
bolu. Mam na myœli chocia¿by kaszta-
na, którego fachowa nazwa pod jak¹
mo¿na go znaleŸæ w ksi¹¿kach, brzmi
kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hip-
pocastanum). Kwitn¹ce w miastach
kasztany przypominaj¹ m³odzie¿y o
zbli¿aj¹cym siê egzaminie maturalnym.
Z kolei dzieci w jesieni zbieraj¹ brunat-
ne owoce, z których nastêpnie mog¹
wykonywaæ ró¿ne zwierzêta i krasnolud-
ki. Kasztany mo¿na te¿ po³o¿yæ przy
komputerze, poniewa¿ s¹ znane jako
owoce poch³aniaj¹ce niekorzystne pro-
mieniowanie. Od dawna kasztany wy-
korzystywane s¹ w przemyœle farmaceu-
tycznym. Niestety nasze poczciwe kasz-
tanowce w obecnych czasach prze¿ywaj¹
kryzys. W po³owie lata nagle zaczynaj¹
im ¿ó³kn¹æ i usychaæ liœcie. Czêœci drzew
nawet nie udaje siê wydaæ owoców. Pro-
wadzi to do powolnego zamierania kasz-
tanowców. Sprawc¹ tego nieszczêœcia
jest owad – szrotówek kasztanowcowia-
czek (Cameraria ohrhidella). Kaszta-
nowce nie s¹ naszymi rodzimymi drze-
wami, ale wros³y ju¿ chyba na sta³e w
krajobraz polskich miast i wsi.

Inne drzewo miejskie, równie¿ do
nas sprowadzone (z Ameryki Pó³nocnej)
to akacja (Robinia pseudoacacia). Bia-
³e kwiaty akcji o intensywnym zapa-
chu przypominaj¹ dzieciom o zbli¿aj¹-
cych siê wakacjach. Akacja jest po¿¹-
danym drzewem w krajobrazie miej-
skim, gdy¿ nale¿y do najodporniejszych
drzew na zanieczyszczenia powietrza.
Pospolicie sadzone w miastach s¹ rów-
nie¿ topole (Populus sp.) w szerokiej
gamie odmian i gatunków oraz wierz-

by (Salix sp.), wœród których szczegól-
nie lubiane s¹ odmiany p³acz¹ce – o
zwisaj¹cych ga³¹zkach.

Coraz czêœciej w naszych miastach
pojawiaj¹ siê szpalery krzewów i drzew
z³o¿one z zagranicznych gatunków i od-
mian iglaków. Popularne s¹ ¿ywotniki
– olbrzymi (Thuja plicata) i zachodni
(Thuja occidentalis), œwierki k³uj¹ce (Pi-
cea pungens) i serbskie (Picea omorica).

Iglaki maj¹ tê zaletê, ¿e sta-
nowi¹ ochronê nawet w zimie,
ale niestety s¹ bardziej po-
datne na zanieczyszczenia.

Artyku³em tym oczywiœcie
promujê zieleñ miejsk¹ i w
szczególnoœci chcia³abym za-
chêciæ do sadzenia w naszych
miastach i wsiach rodzimych gatunków
drzew. Myœlê tutaj przede wszystkim o
lipach, a tak¿e o klonach, dêbach czy
grabach. Drzewa te znane s¹ z parków
miejskich i podworskich, gdzie ¿yj¹ kil-
kaset lat i s¹ œwiadkami historii bu-
dynków dworskich i pa³acowych, które
znajduj¹ siê na terenie parków. Olbrzy-
mie lipy drobnolistne (Tilia cordata) za-
kwitaj¹ latem i przyci¹gaj¹ roje psz-
czó³, których brzêczenie wype³nia ca³e
powietrze wokó³ drzew. Roz³o¿yste dêby
szypu³kowe (Quercus robur) s¹ symbo-
lem dostojeñstwa i potêgi, a ¿o³êdzie
zbierane przez dzieci u¿ywane s¹ do za-
baw. Klony – jawor (Acer pseudoplata-
nus) i klon pospolity (Acer platanoides)
przebarwiaj¹ jesieni¹ swoje liœcie na
¿ó³ty kolor i tym samym ubarwiaj¹ kra-
jobrazy miejskie. Kolorowe i o cieka-
wym kszta³cie liœcie klonów zdobi¹ na

pewno nie jeden zielnik. Z kolei graby
(Carpinus betulus) zadziwiaj¹ przechod-
niów wymyœlnymi kszta³tami swoich
powykrzywianych pni i ga³êzi.

Korzyœci p³yn¹ce z utrzymywania w
miastach i wsiach zieleni s¹ olbrzymie.
Na pewno wp³ywa to na oczyszczanie
siê powietrza, gdy¿ drzewa poch³aniaj¹
czêœæ zanieczyszczeñ i produkuj¹ ¿ycio-
dajny tlen. Wp³ywaj¹ te¿ na ³agodze-

nie klimatu miejskiego –
ocieniaj¹c zmniejszaj¹ eks-
tremalne temperatury. Par-
ki i zieleñce miejskie s¹
miejscem odpoczynku dla

zapracowanych ludzi, a dzieci znajduj¹
tu plac do zabaw. Niestety trzeba ko-
niecznie zauwa¿yæ, ¿e coraz czêœciej zie-
leñce wykorzystywane s¹ na miejsca
schronieñ i zabaw dla chuliganów,
zw³aszcza w porze wieczornej i nocnej.
Z tego powodu wiele ludzi boi siê odpo-
czywaæ w parku, poniewa¿ obawia siê
o swoje zdrowie i ¿ycie. To ju¿ jest jed-
nak zadanie dla stró¿ów prawa. Drze-
wa z miejskich alei i parków s¹ wyko-
rzystywane jako schronienia dla ró¿-
nych zwierz¹t, zw³aszcza ptaków, któ-
re niezwykle o¿ywiaj¹ nasze miasta
swoim œpiewem.

Wydawa³oby siê, ¿e ludzie ju¿ doce-
nili olbrzymi¹ rolê zieleni miejskiej. Nie-
stety jednak przypadki wycinania
drzew, niszczenia parków, które s¹ nie
tylko pomnikami przyrody, ale równie¿
i historii, s¹ nadal czêste. Najsmutniej-
sze jest to, ¿e nierzadko na miejsce wy-
ciêtych drzew nie sadzi siê nowych. Czy¿
nie jest przyjemnie popatrzeæ stoj¹c na
wzgórzu na miasto ton¹ce w zieleni?

Tak wiêc szanujmy zieleñ miejsk¹,
parki, alejki i szpalery drzew. Dbajmy
o ci¹g³e dosadzanie i uzupe³nianie bra-
kuj¹cych drzew. Rozszerzajmy ju¿ ist-
niej¹ce zieleñce. Drzewa mo¿emy te¿
sadziæ na w³asnych posesjach, w przy-
domowych ogródkach, jeœli tylko mamy
tam doœæ miejsca. Na pewno w mieœcie
pe³nym zieleni bêdzie siê nam lepiej
pracowaæ i odpoczywaæ.

Marta Bylicka

Zieleñ miejska na rynku w Dynowie

Kwitn¹cy przydro¿ny kasztan
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To akurat wiedzia³ doskonale: ¿e
nic nie jest nikomu dane na zawsze. I
¿e o wszystko, co wa¿ne, trzeba siê sta-
raæ, trzeba zabiegaæ, trzeba walczyæ.

Wiedzia³, bo tê prawdê pozna³
dawno, dawno temu, kiedy w rodzinnej
wsi – takiej wsi-nie-wsi, gdy¿ bardziej
by³o to podmiejskie osiedle ani¿eli kla-
syczna „wyz³ocona zbo¿em rozmaitem”
– toczy³ pierwsze krwawe potyczki. Naj-
pierw o g³upoty - kto pójdzie do lasu po
chrust na ognisko, kto ma pierwszeñ-

stwo w kolejce do ziemniaków, pieczo-
nych jesieni¹ w chabelowym ¿arze - a
potem o sprawy wielkie: czyja bêdzie
najpiêkniejsza we wsi albo komu ma
graæ orkiestra na festynie.

Pozna³ te¿ tê prawdê, gdy poró¿-
ni³ siê z ojcem. Stary myœla³, ¿e jego
racja zawsze bêdzie na wierzchu, ¿e
mo¿e synem dowolnie kierowaæ. Pomy-
li³ siê – nie pierwszy raz i nie ostatni;
m³ody te¿ mia³ swój honor i swoj¹ za-
piek³¹ ambicjê. Wola³ usun¹æ siê z
domu ni¿ zgi¹æ kark – choæby mia³ go
zginaæ nie przed obcym, a przed rodzi-
cem.

Zap³aci³ za tê dumê; i p³aci wci¹¿.
P³aci³ poniewierk¹ po barakach, hote-
lach robotniczych, przypadkowych po-
kojach – a potem beznadziejnym cza-
sem w obozie dla uchodŸców i w piekle
wspólnego pokoju, zajmowanego przez
szeœciu szczerze i spontanicznie niena-
widz¹cych siê rodaków, wrzuconych do
tygla najwiêkszego mocarstwa œwiata,

Chaber

b³awatek
 (Centaurea cyanus)

aby pozbyli siê genetycznych innoœci i
roztopili w tej magmie wielonarodowe-
go spo³eczeñstwa.

P³aci³ i p³aci, ka¿dego dnia, ka¿-
dej nocy. Tyraniem ponad si³y, cierpli-
wym wydzieraniem pieniêdzy na to
wszystko, co miejscowym smarkaczom
nale¿y siê z tego tylko powodu, ¿e po
prostu przyszli na œwiat, znoszeniem
upokorzeñ, udzielanych mu przez tych,
których jedyna realna przewaga zamy-
ka siê w angielszczyŸnie pozbawionej
s³owiañskiego akcentu.

Ale to wszystko znosi, do tego siê
przyzwyczai³. Jedyne, co boli nieznoœnie,
to oczy, w które zagl¹da w mi³osnym
zapamiêtaniu. Czarne oczy Latynoski
- widziane wtedy, gdy jemu marz¹ siê
takie swoje, z dobrych lat: chabrowe.

Ale na chabrowe oczy te¿ go nie
staæ. Chabrowe oczy mo¿na zdobyæ nie
na tym wybrze¿u, na którym znalaz³ ka-
wa³ek miejsca dla siebie. Na bogatszym.

Waldemar Ba³da

Szanowna Redakcjo!

Za poœrednictwem Naszej lo-
kalnej gazety chcia³abym gor¹-
co i z ca³ego serca podziêkowaæ
dynowskiemu dziennikarzowi
Grzegorzowi Szajnikowi,
pracuj¹cemu w Redakcji
„¯ycie Podkarpackie”.

W po³owie stycznia, mnie i moj¹
rodzinê dotknê³o wielkie nieszczê-
œcie. Nasz dom, w którym mieszka-
liœmy w D¹brówce Starzeñskiej
sp³on¹³. Nie nadaje siê ju¿ do za-
mieszkania. Wraz z domem sp³onê-
³a olbrzymia czêœæ naszego dobytku.
Zosta³am wraz z dzieæmi tylko w tym
co mia³am na sobie. Straci³am wia-
rê w ¿ycie. Dziêki artyku³om Grze-
gorza Szajnika o naszym cierpieniu
dowiedzieli siê inni ludzie. Nie po-
zostali obojêtni. Otrzyma³am pomoc
rzeczow¹ i finansow¹. Zaczê³am wie-
rzyæ w cuda.

Na ³amach „Dynowinki” chcia-
³am z³o¿yæ Panu Grzegorzowi Szaj-
nikowi najserdeczniejsze, najszczer-
sze, p³yn¹ce z g³êbi serca podziêko-
wania za to, co zrobi³ dla mojej ro-
dziny. S³owa w tym wypadku znacz¹
niewiele do tego co Pan, Panie Grze-
gorzu uczyni³. Jeszcze raz serdecz-
nie dziêkujemy.

Z wyrazami podziêkowania:
Sarnicka Maria

23.01.2005 r. po
raz kolejny z koncer-
tem kolêd wyst¹pi³
w koœciele p.w. Œw.
Wawrzyñca chór
„Akord”. W progra-
mie wyœpiewa³ kolê-
dy popularne i
mniej znane, ubar-
wione poezj¹ w wykonaniu cz³onków chóru. Goœcinnie wyst¹pi³a solistka Monika
Paœciak – uczennica Gimnazjum w Dynowie. Cieszy nas fakt, ¿e nie zanika tra-
dycja œpiewania kolêd. Interesuje siê tym m³ode pokolenie zarówna wykonawców
jak i s³uchaczy.

Andrzej Kêdzierski

Fot. M. Choma
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Œwiat obficie pokryty biel¹ oraz
ostry mróz nie przeszkodzi³y, by 30
stycznia zabrzmia³ tradycyjny polonez
rozpoczynaj¹cy pierwszy (mam nadziejê,
¿e nie ostatni) „BAL U AKTORÓW”.

Organizator, re¿yser pani Krystyna
D¿u³a zadba³a, by ka¿dy czu³ siê do-
brze i bawi³ wyœmienicie. Kapela po-
dwórkowa „Toñko” Antoniego D¿u³y
podrywa³a nasze siedzenia do tañca.

Piosenki lwowskie, tañce ¿ydowskie
oraz przeró¿ne utwory muzyczne spra-
wia³y, ¿e nogi same ustawia³y kroki i
uk³ada³y choreografiê.

Smaczne posi³ki przygotowane
przez pani¹ Prokop dostarcza³y kalo-
rii, spalanych tak¿e przy muzyce dys-
kotekowej, brzmi¹cej podczas przerw.

Uœmiech nie schodzi³ nam z twa-
rzy, a my nie schodziliœmy z parkietu.
Zabawa trwa³a do naprawdê bia³ego
rana, wszyscy do ostatnich utworów
trwali na parkiecie.

Polonez rozpoczyna³ bal. Poloneza-
mi, fiatami oraz piechot¹ wêdrowaliœmy
œpi¹co-szczêœliwie-zmêczeni do domów.

Dziêkujê, nie tylko w moim imie-
niu, tym, którzy przyczynili siê do tego,
¿e by³o tak wspaniale.

Piotr Pyrcz
Fot. P. Pyrcz

Komisje Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
Miejska i Gminna

przypominaj¹:

W Dynowie przy ul. Œwierczewskiego 13
(Œrodowiskowy Dom samopomocy)

dzia³a punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny
ds. Problemów Alkoholowych

PSYCHOLOG KLINICZNY przyjmuje: I i III sobota miesi¹ca, w godz. 9-15

INSTRUKTOR TERAPI UZALE¯NIENIA I WSPÓ£UZALE¯NIENIA
Przyjmuje w ka¿d¹ œrodê w godz. 7-12

SPOTKANIA GRUP SAMOPOMOCOWYCH
Grupa Anonimowych Alkoholików – poniedzia³ek, godz. 19
Grupa Al. – Anon dla rodzin osób z problemem alkoholowym – œroda, godz. 16

W Urzêdzie Gminy Dynów przy ul. Ks. J. O¿oga 2 (Gminne Centrum Infor-
macji) pe³nione s¹ dy¿ury informacyjno – motywacyjne:
wtorek w godz. 13-15; czwartek w godz. 8-10

MOKiR w Dynowie
oraz

Biblioteka Miejska
w Dynowie

zapraszaj¹ do udzia³u
w konkursie na

NAJPIÊKNIEJSZ¥
PISANKÊ i PALMÊ
WIELKANOCN¥.

Preferowane bêd¹ pisanki wyko-
nane technik¹ naszych babæ z wyko-
rzystaniem elementów ozdobnych
zwi¹zanych z kultur¹ Pogórza Dy-
nowskiego.

Wszystkie prace, które prosimy
dostarczyæ do biblioteki do dnia 20
marca br., wystawione bêd¹ w Izbie
Regionalnej Biblioteki Miejskiej i
odpowiednio nagrodzone.

ZAPRASZAMY
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Informacje wstêpne
1. Organizator konkursu – Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Kar-

dyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie.
2. Patronat nad konkursem sprawuj¹: Starosta Rzeszowski, Pod-

karpacki Kurator Oœwiaty, Burmistrz Miasta Dynów, Miejski
Oœrodek Kultury i Rekreacji w Dynowie, Nadleœnictwo Bircza,
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego –
Towarzystwo Przyjació³ Dynowa, Zarz¹d Zespo³u Parków Kra-
jobrazowych w Przemyœlu.

Cele konkursu i kategorie
1. Celem konkursu jest:

- rozwijanie zainteresowañ kultur¹ i przyrod¹ Podkarpacia,
- popularyzacja historii, bogactw naturalnych i tradycji regio-

nu,
- poszerzanie wiedzy uczniów o œrodowisku, w którym ¿yj¹,
- kszta³towanie wiêzi emocjonalnej z „NASZ¥ MA£¥ OJ-

CZYZN¥”,
- rozwijanie zdolnoœci artystycznych i rozbudzanie potrzeb es-

tetycznych uczniów,
- kszta³towanie postawy tolerancji wobec tradycji i kultury in-

nych narodów,
- gromadzenie doœwiadczeñ niezbêdnych do wspó³pracy w ra-

mach Unii Europejskiej,
- promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Podkarpa-

cia.
2. Organizatorzy zapraszaj¹ do udzia³u w zmaganiach konkurso-

wych:
- uczniów szkó³ œrednich powiatu rzeszowskiego i gimnazjów

Pogórza Dynowskiego (w kategorii recytatorsko-insceniza-
cyjnej),

- uczniów wszystkich szkó³ œrednich i gimnazjów województwa
podkarpackiego (w kategorii fotograficznej i plastycznej).

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach arty-
stycznych i dwóch grupach wiekowych:
a) kategoria recytatorsko – inscenizacyjna (dwie grupy

wiekowe: gimnazja, szko³y œrednie),
b) kategoria fotograficzna (brak podzia³u na grupy wieko-

we),
c) kategoria plastyczna (brak podzia³u na grupy wiekowe).

4. W kategorii recytatorsko – inscenizacyjnej obowi¹zuje
zaprezentowanie 1 utworu (w ca³oœci ewentualnie we fragmen-
cie), napisanego przez dowolnego twórcê polskiego. Prezentacja
ma nawi¹zywaæ do has³a konkursu – „Piêkno w kamieniu,
drewnie, wodzie i metalu zaklête”. Zachêcamy do wyboru
tekstów twórców regionalnych. Prezentacjê mo¿e stanowiæ
monta¿ tekstów poetyckich. Obok wyst¹pieñ indywidualnych
dopuszcza siê sceny dialogowe, w których gra jednak nie wiê-
cej jak dwóch uczestników. Teatralizacja i próby umuzycz-
nienia wystêpu s¹ mile widziane. Czas prezentacji nie mo¿e
przekroczyæ 4 minut.

 Jury dokona oceny wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
- interpretacja utworów,
- dobór repertuaru,
- dobór, sposób i celowoœæ wykorzystania œrodków teatralnych,
- kultura s³owa,
- ogólny wyraz artystyczny.

5. W kategorii fotograficznej uczestnicy przygotowuj¹ zdjêcia
tematycznie zwi¹zane z has³em – „Piêkno w kamieniu, drew-
nie, wodzie i metalu zaklête”. Nale¿y przes³aæ minimum trzy
fotografie o formacie nie mniejszym ni¿ 10x15 cm. Ka¿da samo-
dzielnie wykonana praca musi byæ opatrzona god³em i ty-
tu³em, a dane autora (imiê i nazwisko, szko³a, klasa, imiê i
nazwisko opiekuna) prosimy umieœciæ w zaklejonej koper-

cie podpisanej tym samym god³em.
 Jury dokona oceny wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:

- jakoœæ techniczna zdjêæ,
- oryginalne ujêcie tematu,
- walory artystyczne.

6. Warunkiem udzia³u w kategorii plastycznej jest przygotowa-
nie ró¿nymi technikami prac plastycznych powi¹zanych tema-
tycznie z has³em konkursu -.„Piêkno w kamieniu, drewnie,
wodzie i metalu zaklête”. Wymagany format A-3.

Ka¿da samodzielnie wykonana praca musi byæ opisana na odwro-
cie (imiê i nazwisko, szko³a, klasa, imiê i nazwisko opiekuna).

Terminarz
1. Termin nadsy³ania kart zg³oszeñ do udzia³u w konkursie recy-

tatorsko-inscenizacyjnym up³ywa 22.03.2005r. (wtorek).
2. Oceniane bêd¹ jedynie opisane zgodnie z regulaminem prace

plastyczne i fotograficzne, które organizatorom dostarczone
zostan¹ w nieprzekraczalnym terminie do 30.03.2005r. (œroda).

3. V edycja Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA TÊ-
CZA pod has³em „Skarby Podkarpacia”, w kategorii recyta-
torsko – inscenizacyjnej odbêdzie siê 7.04.2005r. (czwartek) w
Zespole Szkó³ Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyñskie-
go w Dynowie, o godzinie 9.00.

4. Gala konkursowa, po³¹czona z og³oszeniem wyników, wrêcze-
niem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich katego-
riach, odbêdzie siê tego samego dnia tj. 7.04.2005r. (czwartek) w
sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Dynowie, oko³o godz. 13. 30.

5. 8.04.2004r. (pi¹tek) szko³a organizuje „ DNI OTWARTE „ dla
uczniów gimnazjum i ich rodziców poœwiêcone prezentacji szko-
³y i udzielania informacji na temat mo¿liwoœci kszta³cenia w
roku 2005/06. Tak¿e w tym dniu mo¿na bêdzie zwiedziæ wysta-
wy pokonkursowe. Prosimy o wczeœniejsze zg³oszenie w sekre-
tariacie lub telefonicznie grup m³odzie¿y (konieczna opieka na-
uczyciela).

Informacje organizacyjne
1. Organizatorzy zapewniaj¹ poczêstunek.
2. Uczestnicy przyje¿d¿aj¹ na koszt w³asny.
3. Organizatorzy wyra¿aj¹ przekonanie, ¿e zainteresowanie m³o-

dzie¿y walorami naszego regionu jest du¿e i zaproszenie nasze
zostanie przyjête z przychylnoœci¹. Dla nauczycieli od, których
zale¿y znacznym stopniu zale¿y udzia³ w konkursie organizato-
rzy przewidzieli potwierdzenia dla opiekunów przygotowuj¹cych
uczestników i podziêkowania dla szkó³.

4. Zg³oszenia i prace konkursowe prosimy przes³aæ na adres:
Zespó³ Szkó³ Zawodowych
ul. Polna 3, 36-065 Dynów

(z dopiskiem) Konkurs „Podkarpacka Têcza
5. Organizatorzy nie zwracaj¹ nades³anych prac konkursowych.
6. W przypadku wiêkszej liczby zg³oszeñ do konkursu recytator-

sko-inscenizacyjnego jak 2 prezentacje ze szkó³ œrednich i 2 pre-
zentacje z gimnazjum, prosimy o telefoniczny kontakt z organi-
zatorami.

7. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej
www.zsz1dynow.republika.pl lub za poœrednictwem sekre-
tariatu szko³y (odpowiedzialne osoby: wicedyrektor p. Halina
Cygan i p. Anna Mol) – telefonicznie (016) 652 10 45 albo
poczta elektroniczn¹ pod adresami dynowzsz@poczta.onet.pl
lub zsz1dynow@poczta.onet.pl

8. W przypadku zmian ka¿da szko³a zostanie o nich niezw³ocznie
powiadomiona.

Organizatorzy

REGULAMIN V EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
PODKARPACKA TÊCZA

 pod has³em: „Skarby Podkarpacia”
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W dniu 27.01.2005 uczestnicy
Œrodowiskowego Domu Samo-
pomocy w Dynowie w sk³adzie;

Izabela Kurasz, Marek Raszewski i
Micha³ Trybalski wziêli udzia³ w IV Tur-
nieju Tenisa Sto³owego Œrodowiskowych
Domów Samopomocy Województwa Pod-
karpackiego organizowanym przez Ca-
ritas Archidiecezji Przemyskiej.Turniej
odby³ siê w Szkole Podstawowej nr 2 w
B³a¿owej. Mimo obfitych opadów œnie-
gu w turnieju uczestniczyli przedstawi-
ciele 24 Œrodowiskowych Domów Samo-
pomocy z ca³ego województwa podkar-
packiego. Po zaciêtych rozgrywkach
przedstawicielka naszego Domu - Iza-
bela Kurasz w kategorii kobiet zajê³a
III miejsce, natomiast Micha³ Trybal-
ski w kategorii mê¿czyzn zaj¹³ miejsce
II. Na koniec turnieju zosta³y rozdane
dyplomy i puchary dla zwyciêzców, po-
zostali uczestnicy otrzymali dyplomy za
udzia³ w turnieju.

Jeœli nasza dru¿yna bêdzie w dal-
szym ci¹gu trenowaæ to byæ mo¿e w
przysz³ym roku osi¹gniemy jeszcze lep-
sze wyniki.

Arkadiusz Kêdzierski

IV TURNIEJ TENISA STO£OWEGO
ŒRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

mi i kolegami jeszcze nie uczêszczaj¹-
cymi do przedszkola.

Ze wzglêdu na brak du¿ej sali w
przedszkolu, impreza
ta odby³a siê w sali
Domu Stra¿aka w Dy-
nowie.

Zabawê poprzedzi-
³y pieczo³owite przygo-
towania w tym dekora-
cja sali balowej. Mnó-
stwo bia³o-¿ó³tych ba-
loników, srebrnych ³añ-

Pocz¹tek roku kalendarzowego to
okres karnawa³u, a wiêc bali, maska-
rad i zabaw. Zgodnie z tradycj¹ w na-

szym przedszkolu w sobotê
22.01.2005 r. zosta³ zorganizo-
wany dla wszystkich przed-
szkolaków bal karnawa³owy.
Na tê uroczystoœæ dzieci przy-
sz³y ze swoimi rodzicami, ro-
dzeñstwem oraz z kole¿anka-

cuchów, kolorowych gwiazdek i piêknie
ubrana choinka stworzy³y œwi¹teczny
nastrój i mi³¹ atmosferê. Sala wygl¹-
da³a przepiêknie. Dzieci prezentowa³y
siê w niej wspaniale. Na parkiecie kró-
lowa³y ksiê¿niczki, wró¿ki, motylki, kra-
snale i inne postaci ze œwiata bajek,
filmu i komiksu. O s³odki poczêstunek,
kanapki i napoje zadbali rodzice. Do
tañca przygrywa³ zespó³ muzyczny pod

kierunkiem Stanis³awa Kucaba
z Przemyœla w sk³adzie: Aneta
Atak, Arkadiusz Kijowski, Piotr
Trybalski, Jakub Trybalski,
Grzegorz Trybalski.

Dzieci ci¹gle wspominaj¹ ten
wspania³y dzieñ i ju¿ czekaj¹ z
utêsknieniem na nastêpny bal
karnawa³owy.

Od malucha do starszaka
ka¿dy bawi³ siê wspaniale
jak to bywa w karnawale!
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W styczniu obchodzone s¹ Dni Babci
i Dziadka. Pracownicy przedszkola, ro-
dzice i dzieci urz¹dzili
Babciom i Dziadkom
wspania³¹ imprezê z oka-
zji Ich œwiêta. Sala w
Domu Stra¿aka w Dyno-
wie nie mog³a pomieœciæ
przyby³ych goœci. Wielu
przyjecha³o z odleg³ych
miejscowoœci aby tego
dnia byæ razem ze swoimi
wnukami.

Bogaty program arty-
styczny zaprezentowany
przez dzieci dostarczy³
wszystkim wielu rado-
snych wzruszeñ. By³y piosenki, tañce,
wiersze i ¿yczenia p³yn¹ce prosto z ser-
ca. Dziadkowie mogli naocznie przeko-
naæ siê, ile znacz¹ dla wnuków. Nasi
goœci ze ³zami w oczach bili brawa wy-

Serdeczne podziêkowania sk³adam
wszystkim sponsorom, którzy przyczy-
nili siê do zorganizowania tych uroczy-
stoœci. S¹ to:

-Piekarnia GENESIS
-BS Dynów
-Hurtownia BEWA
-Hurtownia owocowo-warzywna
-Zak³ady Miêsne BEEF - SAN
-Hurtownia U WOJTKA
-Hurtownia DOMINEX
-Pani Maria i Tomasz Paœciakowie

z Bachórza
-Pani Maria i Zdzis³aw Poñczocho-

wie
                           Maria Biernasz

U
czniowie Zespo³u Szkó³ w Dy-
nowie ferie zimowe rozpoczê-

li zabaw¹ choinkow¹ zorganizo-
wan¹ przez Radê Rodziców. Uczest-
nicy bawili siê w dwóch grupach
wiekowych – najm³odsi, czyli klasy
I-IV i starsi klasy V-VI Szko³y Pod-
stawowej oraz Gimnazjum.
W zabawie brali udzia³ rów-
nie¿ uczniowie z rodzin wie-
lodzietnych i bêd¹cych w
trudnych warunkach finan-
sowych, którzy zostali zwol-
nieni z op³at.

Du¿¹ atrakcj¹ by³ konkurs
dla najm³odszych na najciekaw-
szy strój. Wœród stró¿ów pra-
wa, mo¿na by³o zatañczyæ z
królow¹, wró¿k¹, a nawet bat-
manem czy ZORRO. Warto by³o
zaanga¿owaæ ca³e rodziny do
przygotowania tak piêknych,
kolorowych i ciekawych strojów.

towywali rodzice. Oprócz s³odyczy, na-
pojów i owoców, najsmaczniejsze by³y
kanapki, które wci¹¿ ciesz¹ siê wielk¹
popularnoœci¹. Nawet w czasie ich kon-
sumpcji, uczniowie organizowali kon-
kurs „Kto zje wiêcej”.

Rozpoczête podczas zabawy choin-
kowej œpiewanki kontynuowa-
no podczas ferii, kiedy to p.
Zbigniew Walus zorganizowa³
„Karaoke”. Zainteresowanie
by³o ogromne. Codziennie m³o-
dzie¿ uczestniczy³a w zajê-
ciach sportowych i grach ze-
spo³owych.

Niektórzy uczniowie przy-
gotowywali siê do konkursów
przedmiotowych. 11 spoœród
nich zakwalifikowa³o siê do
etapu wojewódzkiego tych
konkursów: f matematyka –
A. Duda – opiekun p. A. Chra-
pek, f historia – M. Piejko,
M. Wojtas, F. Balawejder, G.
Socha, M. G³adysz – opiekun

p. B. Piejko, f historia – M. Gierula,
M. Ma³achowska, H. Iwañski, W. Tro-
pi³o – opiekun p. T. Œwiês, f jêzyk an-
gielski – B. S³ota – opiekun p. I. Kie³-
basa.

Do konkursów przyst¹pi³o 160
uczniów z 11 przedmiotów. Finalistom
gratulujemy i ¿yczymy dalszych osi¹-
gniêæ.

Lucyna Wandas

stêpuj¹cym dzieciom.
Tu¿ po pokazie swoim ukochanym

Babciom i Dziadkom milusiñscy wrê-
czyli w³asnorêcznie przygotowane upo-
minki - czerwone serduszka.

Po czêœci oficjalnej Dziadkowie zo-
stali zaproszeni przez dyrekcjê przed-
szkola, pracowników oraz cz³onków
Rady Rodziców na poczêstunek i zaba-
wê taneczn¹. Przy dŸwiêkach ulubionej
muzyki goœcie bawili siê przez kilka
godzin. Niektórzy z nich nawet pomi-
mo ograniczeñ zdrowotnych potrafili do-
³¹czyæ do wspólnej zabawy.

Po zakoñczeniu wszyscy wspólnie
orzekli, ¿e by³a to jedyna w swoim ro-
dzaju, niepowtarzalna uroczystoœæ.

W nagrodê milusiñscy otrzy-
mali puszyste maskotki zaku-
pione przez Rad¹ Rodziców.
Natomiast najstarsi œpiewali
piosenki, które znaj¹. Chêtnych
nie brakowa³o, co cieszy, ¿e m³o-
dzie¿ lubi i chce œpiewaæ.

Jednak najbardziej ucznio-
wie czekali na podwieczorek,
który od samego rana przygo-
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Spe³nione marzenia

Czekam na znak, gdy znikn¹ gwiazdy
Rano te¿ czekam na rêki skinienie.
Kocham i wierzê, ¿e kiedyœ siê spe³ni
Moja myœl i sen – jedyne marzenie.

Czekam na bliski dotyk dwóch d³oni,
Na poca³unek duszy i szczere s³owa.
Lecz czas goni, goni i goni...
A ja zaczynam od nowa.

Minê³y lata i ja siê doczeka³em
Znalaz³em coœ czego tak chcia³em.
Odnalaz³em oparcie drugiego cz³owieka,
Wspólne rozmowy co nie zmierzysz w monetach.

I wspólny jêzyk bez s³ów – nie bez znaczenia.
Znalaz³em to coœ – spe³ni³em marzenia.

Piotrek Dziura „Harry”, lat 13, z Dynowa

Uśmiechu i szczęścia na każdy dzień...Uśmiechu i szczęścia na każdy dzień...Uśmiechu i szczęścia na każdy dzień...Uśmiechu i szczęścia na każdy dzień...Uśmiechu i szczęścia na każdy dzień...
Dzieñ Babci, obchodzony 21 stycz-

nia i przypadaj¹cy dzieñ póŸniej Dzieñ
Dziadka to œwiêto obchodzone w Pol-
sce od po³owy XX wieku. Œwiêto to  pod-

kreœla szczególn¹ rolê dziadków w ¿yciu
rodziny, która czêsto boryka siê z ró¿-
nymi problemami wspó³czesnego œwia-
ta. Mimo i¿ czasy rodzin wielopokole-
niowych - mieszkaj¹cych pod wspólnym
dachem - zdaj¹ siê odchodziæ w prze-
sz³oœæ - na dziadków zawsze mo¿na li-
czyæ. To oni  czêsto zapewniaj¹ ró¿no-
rodn¹ pomoc oraz opiekê nad wnuka-
mi. Dzieje siê tak zw³aszcza w œrodo-
wiskach ma³ych, gdzie dziadkowie
mieszkaj¹ w pobli¿u wnuków. Wszyst-
kim nam babcia kojarzy siê z dobrem,
¿yczliwoœci¹ i serdecznoœci¹. To ona
potrafi wys³uchaæ, zrozumieæ i w razie
potrzeby pocieszyæ. Nigdy siê nie gnie-
wa a na k³opoty i troski znajduje do-
br¹ radê. Kojarzy siê nam z ciep³em,
dobroci¹ i m¹droœci¹.

Równie¿ dziadek ma du¿o cierpli-
woœci, uczy wielu przydatnych rzeczy,
opowiada interesuj¹ce historie, prze¿y-

wa pora¿ki i cieszy siê z sukcesów swo-
ich wnuków.

W Polsce rola babæ i dziadków jest
szczególnie du¿a. To przede wszystkim

oni wpajaj¹ wnu-
kom zasady mo-
ralne, przekazuj¹
wiarê w Boga, ro-
dzinne tradycje.

Dzieñ Babci i
Dziadka jest

szczególn¹ okazj¹, aby podziêkowaæ im
za to wszystko, co nam przekazali i cze-
go nauczyli. Tradycj¹ w polskich przed-
szkolach i szko³ach sta³o siê organizo-
wanie uroczystych spotkañ, na które
dzieci zapraszaj¹ swoich dziadków.

Przygotowuj¹ dla nich przedstawie-
nia, recytuj¹ wiersze, œpiewaj¹ piosen-
ki. PóŸniej wrêczaj¹ kwiaty i w³asno-

rêcznie wykonane laurki i
upominki.

Takie spotkania od kil-
ku lat odbywaj¹ siê równie¿
w Szkole Podstawowej Nr
2 w Dynowie - Bartkówce.

Dzieci, zw³aszcza te naj-
m³odsze, szczególnie sta-
rannie przygotowuj¹ dla

Podziêkowanie
Dyrektor, Rada Rodziców

oraz Samorz¹d Uczniowski SP Nr 2 w Dynowie
sk³adaj¹ serdecznie podziêkowanie

Pani Dyrektor i Pracownikom
Miejskiego Oœrodka Kultury i Rekreacji

za pomoc w organizacji
Œwiêta Babci i Dziadka

oraz kapeli ludowej „Dynowianie”
za piêkny koncert, który uœwietni³ uroczystoœæ.

swoich babæ i dziadków drobne upomin-
ki, ucz¹ siê wierszy i piosenek.

Na uroczystoœæ zapraszaj¹ równie¿
tych, którzy s¹ samot-
ni, nie maj¹ w szkole
warunków lub miesz-
kaj¹ daleko. 20 stycz-
nia 2005r na spotka-
nie przygotowane
przez uczniów, na-
uczycieli i rodziców do
szko³y przybyli zapro-
szeni goœcie. Mimo nie-
zbyt sprzyjaj¹cej po-
gody, zimna, wiatru i
padaj¹cego œniegu od-
powiedzieli na skiero-
wane do nich zapro-
szenie.

Po zaprezentowa-
nym przez uczniów

programie artystycznym, mamy z Rady
Rodziców zaprosi³y wszystkich na kawê,
herbatê i upieczone przez siebie ciasto.

Wspólnie spêdzony czas goœcie prze-
znaczyli na rozmowy, œpiewanie kolêd
i tañce przy muzyce kapeli „Dynowia-
nie”.

Dobra wspó³praca S.P.Nr 2 z orga-
nizacjami dzia³aj¹cymi w œrodowisku
- OSP i KGW, pomoc MOKiR, spra-
wiaj¹, ¿e podjête przez nas inicjatywy,
koñcz¹ siê zawsze powodzeniem i s³u¿¹
lokalnej spo³ecznoœci.

Wszystkim Babciom i Dziadkom
¿yczymy uœmiechu i szczêœcia przez ca³y
rok i zapraszamy na kolejne spotkanie.

W.Marszalek
zdjêcia J.Prokop
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Dynów nale¿y do tych miaste-
czek gdzie w centrum miasta kon-
no mo¿na poruszaæ siê bez wiêk-
szych problemów, tym bardziej, i¿
problemów dostarcza obfita w œnieg
zima.

W ostatnich dniach na ulicach mia-
sta i w okolicznych wioskach coraz czê-
œciej mo¿na by³o spotkaæ powracaj¹ce

Dynów. Konno po mieœcie.

Sanie wróci³y
do ³ask

Niedziela by³a ostatnim wolnym
dniem podczas tegorocznej zimowej
przerwy. Wielu mieszkañców wraz
ze swymi pociechami po-
stanowi³o go spêdziæ na
œwie¿ym powietrzu.

Ju¿ w poniedzia³ek 31
stycznia m³odzie¿ z nasze-
go województwa zakoñczy³a
ferie zimowe. Tak równie¿
by³o i w Dynowie. Te ostat-
nie chwile wolnoœci m³odzie¿
postanowi³a spêdziæ na
œwie¿ym powietrzu. W mie-
œcie zapanowa³a „Ma³yszo-

mania” wielu nastolatków „odkopa³o”
narciarski sprzêt i postanowi³o dobrze
siê bawiæ nie przeszkadza³ im równie¿

Powracaj¹ce do ³ask konne sanie. Fot. Grzegorz Szajnik

do ³ask konne sanie.
Jak mówi¹ sami ich
w³aœciciele to tylko
dziêki tak urokliwej zi-
mie. Piêkne zimowe pej-
za¿e dynowskich pagór-
ków widziane podczas
podró¿y saniami s¹ o
wiele bardziej piêkniej-
sze ni¿ podczas jazdy
samochodem, a o ile
bezpieczniejsze jest ich
zwiedzanie. Ka¿da pod-
ró¿ ma swoje plusy i
minusy. Na saniach na
pewno bêdzie zimniej,
ale jak mówi¹ w³aœci-
ciele sañ na pewno bê-

dzie bardziej atrakcyjnie i przyjemnie,
poza tym wolniej i dok³adniej mo¿na
wszystko zobaczyæ. Konno prawie wszê-
dzie mo¿na dojechaæ a samochodem nie-
stety nie. Mo¿e ktoœ wpadnie na po-
mys³ i zacznie na dynowszczyŸnie or-
ganizowaæ konne kuligi i przeja¿d¿ki
dla spragnionych przygód turystów.
Atrakcji i ciekawym miejsc do zwiedza-
nia przecie¿ na tym terenie nie braku-
je.

G. Sz.

Koniec ferii

Zjazd z górki

Skok z wybudowanej skoczni.

A tak koñczy³o siê wiêkszoœæ szaleñstw gdy tylko rodzice
spuœcili oko z malca.

W po³owie stycznia stra¿acy z
Harty przybyli do miejscowoœci no-
wym wozem bojowym karosowa-
nym specjalnie dla jednostki OSP
w Korwinowie ko³o Czêstochowy.

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Harcie
powsta³a 1912 roku pierwszym jej wy-
posa¿eniem by³y rêczne sikawki. Taki
by³ pierwszy sprzêt do walki z ogniem.
Po zaprzestaniu dzia³añ wojennych stra-
¿acy otrzymali pierwszy samochód z de-
mobilu po amerykañskiej armii „Dodge”.

Harta (gmina Dynów)

Nowy
wóz bojowy

du¿y mróz. Na wielu górkach pojawi³y
siê prowizoryczne skocznie narciarskie
wybudowane rêkoma najm³odszych. Ci
którzy nie potrafi¹ jeŸdziæ na nartach,
z powodzeniem radzili sobie na san-
kach.. Mimo, i¿ szko³y, oœrodki kultury,

i stra¿e po¿arne przeœciga-
³y siê w organizacji ró¿nego
rodzaju zabaw dla m³odzie-
¿y, ta jednak postanowi³a
œwietnie siê bawiæ na za-
œnie¿onych stokach.

G.Sz.

Stra¿acy z dum¹ pokazuj¹ swój sprzêt
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Tu¿ po 13.  w œrodê 19 stycznia Stano-
wisko Koordynacji Ratowniczej PSP w Rze-
szowie odebra³o parali¿uj¹cy meldunek o
po¿arze domu mieszkalnego wraz ze sta-
jenk¹ w miejscowoœci D¹brówka Starzeñ-
ska. Do akcji natychmiast wys³ano PSP z
Dynowa jednoczeœnie na gminie Dynów
rozwy³y siê syreny alarmowe. Stra¿aków za-
wodowych wspar³y jednostki ochotnicze z
OSP Dynów Miasto, Bachórz, D¹brówka.
Kiedy stra¿acy dotarli na miejsce p³onê³o
ca³e poddasze oraz wejœcie do domu.  Ak-
cjê utrudnia³ strzelaj¹cy eternit którym po-
kryty by³ dach. Niebezpieczeñstwa doda-
wa³ fakt, i¿ do budynku nie zosta³ odciêty
pr¹d. Dopiero z chwil¹ przyjazdu pogoto-
wia energetycznego to zagro¿enie zosta³o
wyeliminowane. Co chwile wozy stra¿ackie
podje¿d¿a³y po punktu czerpania wody
utworzonym na rzeczce w centrum wsi by
po zatankowaniu udaæ siê na miejsce po-
¿aru. Przera¿ona w³aœcicielka ze z³ami w

D¹brówka Starzeñska (gmina Dynów)

Dorobek ¿ycia strawi³ ogieñ

oczach spogl¹da³a jak p³omienie
poch³aniaj¹ jej dorobek. Sprawna
akcja stra¿aków pozwoli³a ocaliæ
czêœæ zgromadzonych sprzêtów jak
te¿ uratowaæ czêœæ mieszkaln¹. Nie-
stety budynek nadaje siê ju¿ tylko
do rozbiórki. Akcj¹ gaœnicz¹ dowo-
dzi³ asp. szt. Pawe³ Piróg z PSP w
Dynowie a po dotarciu z Rzeszowa, asp.
szt. Roman Horodecki zastêpca dowódcy
JRG Nr 2 w Rzeszowie. Akcja gaszenia po-
¿aru trwa³a ponad trzy godziny i wziê³o w
niej udzia³ 24 stra¿aków. Jak powiedzia³a
Monika Bara – rzecznik prasowy Komen-
dy Miejskiej PSP w Rzeszowie - straty spo-
wodowane tym po¿arem wstêpnie oszaco-
wano na 20 tyœ z³. lecz bêd¹ one jeszcze
wiêksze. Stra¿acy uratowali mienie na 10
tys. z³.

Wszyscy siê zjednoczyli
Tu¿ po zakoñczeniu akcji gaœniczej przy

pomocy so³tysa wsi jak te¿ s¹siadów zorga-

Pani Maria ze schorowanymi dzieci liczy na Pañstwa pomoc.

By³o s³oneczne, spokojne œrodowe popo³udnie. Cisze zak³óci³ ryk syren
alarmowych. Przez miasto mknê³y wozy stra¿ackie. Dym widoczny by³ z daleka.

nizowano pomoc. Jedni zaopiekowali siê
inwentarzem, inni zabrali to co uratowa-
no. W³adze gminy natychmiast zaoferowa-
³y mieszkanie zastêpcze. Ju¿ podczas akcji
na miejscu po¿aru pojawili siê pracownicy
Urzêdu Gminy w Dynowie z pomoc¹ dla
poszkodowanych.

Z czego bêdziemy ¿yæ
Maria Sarnicka jest matk¹ czworga

schorowanych dzieci. Mieszkali w jednej
izbie. Jak mówi¹ u nich siê nie przelewa.
Mieliœmy swój w³asny k¹t. Teraz nie mamy
nic. Nie mam ubrañ, niczego, tylko to co na
sobie. Po¿ar dostrzeg³ mój syn który wyszed³ na
pole. Z krzykiem wlecia³ do domu i powiedzia³
¿e siê palimy. Natychmiast zadzwoni³am po
stra¿, sama próbowa³ gasiæ wod¹ ze studni czer-
pan¹ wiaderkiem, niestety choroba da³a siê we
znaki i szybko opad³am z si³. P³omienie by³y
coraz wiêksze i ogarnia³y ca³y dom. Mog³am
tylko staæ i bezradnie patrzeæ na to co siê dzieje.
Teraz bardzo liczê na pomoc dobrych ludzi i do
nich o ni¹ apelujê. Spali³a na siê lodówka i
zamra¿arka oraz wiele podrêcznych rzeczy. Z
dymem posz³o wy¿ywienie dla kóz, zborze i inne
p³ody rolne zgromadzone na poddaszu. Bardzo
siê cieszê, i¿ tak szybko zareagowa³y w³adze gmi-
ny Dynów. Nie pozostawiono mnie wraz z dzieæ-
mi bez opieki. Synowie i córka znaleŸli schronie-
nie u dziadków. W tym samym dniu by³am
ogl¹daæ nowe mieszkanie, trzeba je trochê wyre-
montowaæ ale jest ³adne a przede wszystkim
du¿e. Wreszcie nie bêdziemy siê gnieœæ na kupie.
Liczê, ¿e dziêki pomocy dobrym ludziom stanê
na nogi. Jak to mówi¹ biednemu zawsze wiatr
w oczy wieje. Cieszy³am siê ka¿dej rzeczy jak¹
dosta³am. Mieszkanie wygl¹da³o coraz ³adniej
i niestety ta tragedia. Dzisiejsz¹ noc wraz z dzieæ-
mi spêdzê u rodziców w Dynowie. Nie wiem
jeszcze kiedy wprowadzê siê do nowego mieszka-
nia, teraz nie chce byæ sama.

Apelujemy o pomoc
Wszystkich chêtnych pani Maria prosi

o pomoc. Nie maj¹ nic, ubrania dzieci i
domowe sprzêty strawi³ ogieñ. Apelujê do
ludzi dobrej woli – pomó¿cie. Mam chore dzieci,
nie staæ mnie na leki. Przyda nam siê naprawdê
wszystko.

Tekst i foto Grzegorz Szajnik

pomoc¹ przyszli Zarz¹d G³ówny
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po-
¿arnych RP przekazuj¹c 65 tyœ.
z³, w³adze Gminy Dynów do³o¿y³y
45 tyœ, 8 tyœ. by³ wk³adem stra-
¿aków pochodz¹cym ze zbiórki od
mieszkañców wsi, oraz 2 tyœ. prze-
kaza³ oddzia³ rzeszowski PZU.

Karosa¿u samochodu doko-
na³o Przedsiêbiorstwo Specjali-
styczne BOCAR z Korwinowi,
jak mówi¹ stra¿acy to s¹ spe-
cjaliœci w tym, co robi¹. Pojazd

marki Star 266 czeka jeszcze na doko-
nanie ostatnich specjalistycznych prze-
gl¹dów oraz na nadanie numerów ope-
racyjnych i jak mówi prezes OSP do
miesi¹ca czasu powinien byæ w³¹czony
do sk³adu bojowego jednostki.

To jednak nie koniec planowanych
inwestycji stra¿aków. Chc¹ wyposa¿yæ
swój pojazd w nowy i specjalistyczny
sprzêt, który w razie potrzeby móg³by
ratowaæ ludzkie ¿ycie i mienie. Tu licz¹
na przychylnoœæ sponsorów, o których
zabiegaj¹. Ma¿¹ równie¿ o wstawieniu
drugich drzwi gara¿owych, które pod-
noszone maj¹ byæ elektrycznie.

Wszyscy stra¿acy ciesz¹ siê, i¿
sprzêtu przybywa, ale jak sami pod-
kreœlaj¹ najlepiej by³oby, gdy sta³ on
ca³y czas w gara¿u, bo gdy wyje¿d¿a
oznaczaæ to mo¿e czyj¹œ tragediê.

Tekst i fot. Grzegorz Szajnik

Pierwsz¹ pompê motorow¹ pozwalaj¹c¹
wycofaæ przestarza³e sikawki stra¿acy
otrzymali w latach piêædziesi¹tych. Jak
na owe czasy by³ to cud techniki. W roku
1976 z okazji oddania Domu Stra¿aka
ochotnicy otrzymali samochód po¿arni-
czy marki „¯uk”, który s³u¿y im do chwili
obecnej. Kilka dni temu wzbogaci siê o
kolejny pojazd.

Jak mówi prezes OSP w Harcie – Ar-
tur Szczutek – pomys³ doposa¿enie jed-
nostki w nowy samochód bojowy powsta³
dwa lata temu z chwil¹ powo³ania nowego
zarz¹du. Teraz po dwóch latach naszych
usilnych zabiegów dopiêliœmy swego.

Podwozie pod zabudowê stra¿acy
otrzymali bezp³atnie z Komendy Miej-
skiej PSP w Rzeszowie. Nielaba proble-
mem by³o zgromadzenie 120 tyœ z³. bo
tyle mia³ kosztowaæ karosa¿ pojazdu i
przystosowanie do celów po¿arniczych. Z

Nowy wóz podczas prezentacji pod dynowskim Urzêdem Gminy
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Sprostowanie do „Wspomnieñ œp. Ksiêdza Pra³ata Kazimierza Pysia o ludnoœci
¿ydowskiej w Dynowie” umieszczonych w styczniowym wydaniu „Dynowinki”.

Przed swoj¹ œmierci¹ mój stryj ks. Kazimierz Pyœ przekaza³ mi swoje wspo-
mnienia z proœb¹ o przekazanie do Redakcji  „Dynowinki”.

Mija ingerencja w tekst stryja nazwana „opracowanie” polega³a tylko na ko-
rekcie ortografii i interpunkcji.

Z relacji wielu mieszkañców po ukazaniu siê „Dynowinki” dowiedzia³am siê,
ze stryja zawiod³a pamiêæ i w jego tekœcie pojawi³y siê nie tylko nieœcis³oœci, ale
i b³êdy które dotycz¹ nazwisk uczestników tamtych wydarzeñ.

Za te b³êdy serdecznie przepraszam.
Jolanta Pyœ-Miklasz

MOKiR w Dynowie zaprasza do
udzia³u w kolejnej edycji

Podkarpackiej Olimpiady Tenisa
Sto³owego. Eliminacje odbêd¹ siê
12 marca 2005 r. w Zespole Szkó³
w Dynowie. Zapraszamy dzieci,

m³odzie¿, doros³ych i osoby
niepe³nosprawne. Zg³oszenia

przyjmujemy do dnia 10 marca w
Oœrodku Kultury.

Na zaproszenie Œrodowiskowego
Domu Samopomocy w Izdebkach w
dniu 3 lutego 2005r delegacja uczest-
ników naszego Domu wziê³a udzia³ w
zabawie karnawa³owej zorganizowanej
przez tamtejszy Dom. Wœród zaproszo-
nych goœci byli uczestnicy z zaprzyjaŸ-
nionych Domów z Brzozowa, Kolbuszo-
wej, K¹kolówki, Bliznego, Zagórza i
Ustrzyk Dolnych. Ka¿dy z uczestników
jak przysta³o na zabawê karnawa³ow¹
wystapi³ w stroju karnawa³owym. Mo¿-
na by³o zobaczyæ diab³y z piek³a rodem,

przybyszy z dalekich Chin i Japonii,
Harry Pottera, postaci mityczne staro-
¿ytnej Grecji, cygankê przepowiadaj¹c¹
przysz³oœæ i wiele innych. G³ówn¹
atrakcj¹ zabawy by³ konkurs na naj-
ciekawszy strój karnawa³owy. Nasz
Dom godnie reprezentowali : mityczna
Atena, w³óczykij, diabe³, stra¿ak oraz
Pipi i Tomek Soyer. Po prezentacji stro-
jów bojowe zadanie spad³o na jury. Ob-

ŒRODOWISKOWŒRODOWISKOWŒRODOWISKOWŒRODOWISKOWŒRODOWISKOWA ZABAA ZABAA ZABAA ZABAA ZABAWWWWWA KARNAA KARNAA KARNAA KARNAA KARNAWWWWWA£OWA£OWA£OWA£OWA£OWAAAAA
- IZDEBKI 2005- IZDEBKI 2005- IZDEBKI 2005- IZDEBKI 2005- IZDEBKI 2005

rady by³y d³ugie i burzliwe. Jednog³o-
œnie jury przy-
zna³o I miejsce
Harry Potterowi
z Kolbuszowej, II
miejsce Japonce
z Izdebek, a ¿e
szczêœcie ostat-
nio nam dopisu-
je to znaleŸliœmy
siê na III miej-
scu, wywalczy³ je
nasz W³óczykij.

Zwyciêzcy
otrzymali
dyplomy i
nagrody.
Z a b a w a
by³a wy-
œmienita,
przepla-
tana jak przysta³o na t³usty
czwartek p¹czkami i innymi
s³odkoœciami, przygotowanymi
przez wszystkie uczestnicz¹ce w
zabawie Domy w ramach tera-
pii zajêciowej. Wszyscy dobrze
siê bawili, czas up³yn¹³ w mi³ej

atmosferze, zawi¹za³y siê nowe znajo-
moœci i przyjaŸnie, a¿ ¿al by³o od-
je¿d¿aæ. Ale jak to zawsze bywa wszyst-
ko co dobre szybko siê koñczy.Karna-
wa³u nadszed³ kres.

 A. Hardulak
ŒDS Dynów
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Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego
numeru

Awaria: Awaria trwa³a 3 godziny i 45
minut.

Lokatorzy: Adam mieszka na drugim
piêtrze, Bogdan na pierwszym, Cezary
na trzecim, Damian na czwartym,
Edward na parterze.

Szkolne zawody: W ka¿dej konkurencji
bra³o udzia³ po 156 uczniów. We wszyst-

kich trzech konkurencjach – 37 uczest-
ników.

Krzy¿ówka z iksem:
Poziomo: 3) Sojka 8) kurz 11) Maanam
14) owal 17) siwizna 18) motyka 19)
twarz 21) ametyst 23) pani 25) jod³a
27) Bytom 31) acan 34) Lubartów 36)
Kronika 38) ³askawca 41) kiosk 44)
akcja 45) wahanie 48) bomba 50) ga-
zela 53) roz¿alenie 55) bokser 57) Ezop
59) oracz 60) Audi 61) taksa 52) rajta-
ria 63) radar 64) Afryka.

NOWE ZADANIA

Liczbowy labirynt
Jak¹ tras¹ mo¿na przejœæ poni¿szy labirynt od pola starto-
wego S do pola mety M, przechodz¹c z kwadratu na kwa-
drat tylko poziomo lub pionowo – nigdy ukoœnie – i nie prze-
chodz¹c wiêcej ni¿ dwa razy przez pole oznaczone t¹ sam¹
liczb¹?

Renata Jurasiñska

________________________________________________________

WALENTYNKOWY ANAGRAM

W zimnej d³oni trzymasz ró¿ê
Ba³amucie i zwodniku!
W g³owie Twojej – œnie¿nej _ _ _ _ (A1)
„Walentynek” jest bez _ _ _ _ (A1)...
Jesteœ œwiadkiem _ _ _ _ westchnieñ! (A2)
W serce strza³¹ tyœ uk³uty...
Czternastego œlesz ¿yczenia
Zakochany Panie _ _ _ _ (A2)

Maciej Jurasiñski

Lutowe œwiêto zakochanych „Walentynki” ju¿ chyba siê u
nas na dobre zadomowi³o... Dlatego te¿ w naszym K¹ciku
mamy dla Pañstwa „okolicznoœciowe” zadania: Krzy¿ówkê
„Walentynkowe pary” i  Walentynkowy anagram, które

polecamy wszystkim naszym Czytelnikom, a szczególnie tym
zakochanym...;-)))
Oprócz tego, tradycyjnie, kilka zagadek logicznych. Zapra-
szamy do gimnastyki umys³u! Powodzenia!!!!

ZAGADKI LOGICZNE

Tajemnicze dodawanie
Wiedz¹c, ¿e A, B, C – to trzy ró¿ne cyfry, nale¿y „odtworzyæ”
poni¿sze dodawanie:

Owoce
Panowie wziêli sobie po 16 owoców, maj¹c do wyboru: jab³-
ka, gruszki, œliwki i brzoskwinie.
Ka¿dy z panów mia³ wszystkie
cztery gatunki owo-
ców, ka¿dy w innym
uk³adzie, choæ ka¿dy
mia³ wiêcej jab³ek
ni¿ gruszek, wiêcej
gruszek ni¿ œliwek i
wiêcej œliwek ni¿
brzoskwiñ. Wszyscy
panowie wziêli
³¹cznie 42 jab³ka.
Jedna z brzoskwiñ
Adama okaza³a siê
robaczywa. Bogdan zauwa¿y³, ¿e tylko on ma 5 gruszek. Ilu
by³o panów? Ile wszyscy wziêli ³¹cznie gruszek? Ile jab³ek
wzi¹³ Adam?

Pionowo: 1) Komi 2) rana 3) Szwaj-
carka 4) jazz 5) kana³ 6) boty 7) Fakt
9) ustnik 10) Riwiera 12) ameba 13)
motyw15) Wysocki 16) Laponia 20) roz-
staw 22) ma³pka 23) pralka 24) am-
pu³ka 26) Dynów 28) tas 29) maik 30)
sowchoz 32) oran¿ 33) loki 35) baczki
37) nielot 39) sjesta 42) sonar 43)
Kmicic 46) Ares 47) Azory 48) bera 49)
beza 50) gbur 51) Lear 52) Arka 54)
Azja 56) oda 58) pakt.
Rozwi¹zanie: MIECZYS£AW  KRA-
SNOPOLSKI
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i Rozwoju Regionu Dynowskiego -

Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

Poziomo:
2) Maria …. i Arystoteles Onasis,
7) …. i Abelard,
9) …. i Jazon,
10) … i Charles Bovary,
14) …Zimiñska i Tadeusz Sygietyñski,
15) Orfeusz i …,
16) Rus³an i ….,
18) … i Tomek (serial telewizji TVN),

Do diagramu nale¿y wpisaæ imiona pañ kojarz¹ce siê z posta-
ciami z objaœnieñ. Litery z pól dodatkowo zaznaczonych kó³kiem
odczytane kolejno kolumnami utworz¹ pocz¹tek rozwi¹zania koñ-
cowego - imiê kobiety, a litery z pól oznaczonych kwadratem
dokoñczenie – imiê i przydomek jej ksi¹¿kowego ukochanego.

22) … i Beniamin „Bia³e ma³¿eñstwo”
T. Ró¿ewicza (anagram s³owa KABI-
NA),
23) Zeus i …,
24) …Ogoniok i Janek Kos,
26) … i Werter,
27) … Rudecka i ordynat Michorowski,

30) … i Shrek,
32) Tadeusz i … (powieœæ poetycka
Adama Mickiewicza),
33) … i Maciej Boryna,
34) … i Ken (wœród lalek),
35) Jan III Sobieski i …,
36) Pigmalion i ….
Pionowo:
1) Romeo i …,
3) … Graf i Andre Agassi,
4) … i Dawid Copperfield,
5) Klaudiusz i …,
6) Fryderyk Chopin i Georgie …,
8) Pani.. i pan Su³ek (radiowa Trójka),
11) Janosik i …,
12) … i Parys,
13) … i Filon,
17) Samson i …,
19) … £êcka i Stanis³aw Wokulski,
20) … i Dante,
21) … z Toboso i Don Kichot,
25) Arlekin i … (komedia dell’arte),
28) … i Hamlet,
29) Bogumi³ i …,
31) … Billewiczówna i Andrzej Kmicic.

Bogdan Witek


