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Na dynowskim rynku stanęło czerwone, me-
talowe serce na plastikowe nakrętki. Pomysło-
dawcą tego projektu jest Stowarzyszenie Ak-
tywny Dynów, które wzorem innych miast po-
stanowiło zagospodarować kolorowe odpady 
na szczytny cel. 

No i jest, piękne, czerwone i ogromne… 

W niecałe trzy dni mieszkańcy Dynowa za-
pełnili pojemnik nakrętkami. Uzyskany w ten 
sposób surowiec wtórny zostanie przekazany 
Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, 
która pieniądze ze sprzedaży nakrętek przeka-
że na leczenie – leki, opatrunki medyczne, re-
habilitację dzieci lub sprzęt specjalistyczny dla 
swoich podopiecznych.

Podziękowania i wielkie brawa dla członków 
Stowarzyszenia Aktywny Dynów.

Dynowinka

Nakręć się 
na pomaganie
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Pamiętajcie 
o ogrodach….
…Pamiętajcie o ogrodach 
Przecież stamtąd przyszliście 
W żar epoki użyczą wam chłodu 
Tylko drzewa, tylko liście
Pamiętajcie o ogrodach 
Czy tak trudno być poetą 
W żar epoki nie użyczy wam chłodu 
Żaden schron, żaden beton…

Chyba każdy pamięta piosenkę z tekstem Jona-
sza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach”. A jeśli ktoś nie 
pamięta albo co gorsza nigdy jej nie słyszał polecam 
kanał You Tube, gdzie można ją odnaleźć w wykona-
niu samego mistrza Kofty. 

Przytoczyłam fragment refrenu, żeby Państwa 
rozrzewnić, rozmarzyć i namówić na dbałość o ogrody. 

Na pozór coraz piękniej wokół naszych domów. 
Wystrzyżone modnie tuje albo cyprysy, wysypane 
włoskim żwirkiem stanowiska miskantów czy rozple-
nic, wykoszone starannie trawniki. Na rabatach buj-
ne kwiaty o nazwach, jakie trudno zapamiętać i by-
liny nasadzone na foliowym podłożu, skrzętnie ukry-
tym pod pierzynką z kory. W sadach jabłka o smaku gruszek i śliwki o smaku malin. A wszystko to takie schludne, takie 
estetyczne, takie paradne i takie obce. Gdzie pszczoły mają szukać miodku, gdzie ma się toczyć prywatne życie owadów, 
jak ziemia ma zatrzymać wilgoć i tak dalej i w ten deseń i wiele jeszcze pomarudzić można. 

Niektóre z dużych miast poszły po rozum do głowy i zamiast golić trawniki do gołej ziemi sieją polne rośliny i pozwa-
lają im rosnąć jak natura chciała. Jest i ładnie i pożytecznie i zdrowo i taniej. 

Nie namawiam Państwa do niechlujstwa ogrodowego, ale do zdroworozsądkowego i odpowiedzialnego podejścia do 
tematu. 

Przecież malwy są piękne. 
Papierówki mają smak jabłek.
Kawałek nieskoszonego ogrodu nie oszpeci domostwa.
Zapraszam do lektury Dynowinki, w której zaczynamy cykl zielarski. W tym numerze o szczeci – roślinie, która nie 

ma sobie równych. I da się hodować w przydomowym ogródku.
Ewa Czyżowska – redaktor wydania czerwiec-lipiec.

Kolejny numer Dynowinki składa Pani Ewa Hadam, email: ewahaddam@poczta.onet.pl

Dzięki wsparciu finansowemu 
dynowskich przedsiębiorców uda-
ło się wydać czerwcowo – lipcowy 
numer „Dynowinki”.

Ograniczenie w ostatnim cza-
sie w wydawaniu naszego czaso-
pisma, jak już wcześniej informo-
wałem czytelników, jest konsekwen-
cją braku środków na pokrycie kosztów drukarskich. Opra-
cowanie artykułów jest, tak jak dotychczas, społeczną pra-
cą autorów.

Przypomnę, że „Dynowinka” ukazuje się nieprzerwa-
nie od 28 lat. Nie jest wiadomym, jak długo jeszcze będzie 
nam towarzyszyć. Na pewno będzie to niemożliwe bez spo-
łecznego wsparcia.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dynowa zamierza odbyć 
swoje zwyczajne walne zgromadzenie na przełomie sierpnia 

i września br.. Liczymy, że odwołaniu ulegną ograniczenia 
w organizowaniu zgromadzeń, będące wynikiem pandemii.

Wszystkim czytelnikom „Dynowinki” życzę dużo słońca 
i autentycznego, wakacyjno-urlopowego wypoczynku.

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz
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Partnerstwo Wodne – początkiem wielopłasz-
czyznowej współpracy Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) z przed-
stawicielami władz samorządowych, spółek wod-
nych oraz rolników zmierzające do ograniczenia 
skutków suszy oraz wsparcia dla szeroko rozu-
mianej gospodarki wodnej w kraju. 

W dniu 10 czerwca br. z inicjatywy Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP),odbyło się spo-
tkanie w terenie pracowników Wód Polskich z przedstawi-
cielami władz samorządowych. Spotkanie miało miejsce przy 
kamiennej zaporze przeciwrumowiskowej (tzw. jaz wodny) 
w Miejscowości Dylągowa, zlokalizowanej na terenie dzia-
łania Nadzoru Wodnego w Dynowie.

W spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Brzozowski 
Pan Jacek Adamski, Wójt Gminy Dynów Pan Wojciech Piech 
wraz z zastępcą Panem Wiesławem Walatem i zespołem pra-
cowników, Wójt Gminy Dydnia Pani Alicja Pocałuń z ze-
społem, Wójt Gminy Nozdrzec Pan Stanisław Żelaznowski 
z pracownikami, Wójt Gminy Dubiecko Pan Jacek Grzego-
rzak z pracownikami oraz Przedstawiciel Burmistrza Mia-
sta Dynów. Z ramienia Wód Polskich w spotkaniu wzięła 
udział Dyrekcja Zarządu Zlewni w Przemyślu wraz z pra-
cownikami i kierownikiem Nadzoru Wodnego w Dynowie. 

Partnerstwo Wodne

W trakcie spotkania przedstawiono działania podejmo-
wane przez Wody Polskie w zakresie wdrożenia i realiza-
cji ogólnopolskiego Programu Kształtowania Zasobów Wod-
nych. W ciągu najbliższych trzech lat Wody Polskie zrealizu-
ją 645 inwestycji z zakresu retencji korytowej w całym kra-
ju w ramach programu Retencja korytowa, umożliwiające-
go kształtowanie zasobów wodnych na terenach rolniczych. 
W roku 2020 Wody Polskie planują wykonać pracę na łącz-
ną kwotę 60 mln zł. 

Na spotkaniu omówiono również problemy na jakie na-
potykają jednostki samorządowe w zakresie szeroko rozu-
mianej gospodarki wodno-ściekowej, w tym czystości brze-
gów potoków i rzek. Sygnalizowano potrzebę obserwacji 
miejsc, z których potencjalnie mogą wypływać zanieczyszcze-
nia do lokalnych potoków. Zwrócono także uwagę na możli-
wość uczestnictwa w programach realizowanych m.in. przez 
NFOŚiGW i Ministerstwo Klimatu wspomagających małą re-
tencję na terenach miejskich i wiejskich, w ramach których 
władze samorządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie. 

Spotkanie lokalnych władz samorządowych z Dyrekcją 
Zarządu Zlewni w Przemyślu oraz kierownictwem Nadzoru 
Wodnego w Dynowie pokazało jak dużo jest problemów z go-
spodarką wodną na naszym terenie. Wiele z nich udaje się 
rozwiązać na poziomie gmin, ale większość wymaga stałego 
współdziałania samorządów i PGW WP. Konieczne jest pro-
wadzenie szeroko zakrojonej akcji uświadamiającej, bo wie-
le spraw można uregulować informując mieszkańców o ko-
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nieczności wykonywania prac zabezpieczających cieki wod-
ne, dbania o czystość strumieni, podejmowania działań ma-
jących na celu ochronę bezcennego dobra jakim jest woda. 

Wielkie zadanie przeciwdziałania suszy i ochrony zaso-
bów wodnych stoi przed samorządowcami, ale Wody Polskie 
nie pozostawiają ich samych i oferują w tym zakresie wszel-
ką pomoc, zarówno prawną jak i techniczną.

Spotkanie miało charakter informacyjny, ale w jego trak-
cie przedstawiono tak wiele konkretnych propozycji działa-
nia i zasygnalizowano najpilniejsze i zarazem najtrudniej-
sze sprawy do realizacji, że można je określić mianem robo-
czego. To dobry kierunek działania. 

Przedstawiciele jednostek przyjęli to spotkanie jako po-
czątek Partnerstwa Wodnego w ramach prowadzonych dzia-
łań w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. 

„Consilium facultatis” 

Fot. Archiwum PGW WP

Dynowski teatr, pod artystycznym kierownic-
twem Pani Krystyny Dżuły, przygotował kolejną 
premierę. Tym razem zespół „wziął na tapetę” 
sztukę „Consilium facultatis” napisaną w 1871 
roku, przez hrabiego Jana Aleksandra Fredro 
herbu Bończa, jedynego syna Aleksandra Fredry. 

Mimo iż rzecz napisana została w tak odległych czasach, 
jej treść nadal pozostaje aktualna. Oto pan domu, hipochon-
dryk i despota uprzykrza życie całej rodzinie. Splot okolicz-
ności sprawa, że zmuszony jest zmienić stosunek do rzeczy-
wistości i uszanować wolę żeńskiej części rodziny a przy oka-
zji pozbyć się miłych lecz zgubnych nawyków. Hrabia Fredro 
rozprawia się w tej sztuce z przywarami polskiej szlachty, 
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które niestety przetrwały do dzisiaj i stały się zmorą współ-
czesnego społeczeństwa.

Spektakl przygotowany przez dynowskich aktorów 
ogromnie się podobał licznie zgromadzonej publiczności. 
Sztuka była lekka i zabawna, zagrana z wielkim wdziękiem. 

Hedonizm głównego bohatera, imć Balbockiego, wspa-
niale oddał Pan Mariusz Choma. Można zaryzykować twier-
dzenie, że wiedział na scenie o czym mówi. 

Potulną małżonkę znakomicie odegrała Pani Jolanta 
Kozubal, a zdesperowaną córkę, która nieba ojcu chce przy-
chylić Pani Agnieszka Balawejder. Już dla tej trójki akto-
rów warto było wybrać się na spektakl. Ale to nie wszystkie 
rodzynki, bo przecież: 

Pan Michał Zięzio w roli doktora Rzeczki znakomicie 
udowodnił jak łatwo zmanipulować badania medyczne w do-
brej sprawie,

Panowie Daniel Maziarz i Emil Dańczak stworzyli prze-
zabawny duet frantów gotowych na każdy przekręt dla wła-
snej korzyści,

Pan Dawid Pudysz w roli ospowatego lokaja prezento-
wał w tym towarzystwie zdrowy rozsądek. A zrobił to z du-
żym przekonaniem.

Na koniec Pani Monika Mikoś – wdzięk, uroda i niewąt-
pliwy talent aktorski. Brawo!

Wieczór w Dynowskim teatrze był bardzo udany. Kto 
nie był niech żałuje, bo to nie tylko zabawa była, ale i na-
uka dla widzów, jakże aktualna, mimo, że ponad stuletnia.

Obsada: 
Małgorzata Bolbocka – Jolanta Kozubal-Głuchowska
Anusia  – Agnieszka Balawejder
Joasia  – Monika Mikoś
Kasper Bolbocki  – Mariusz Choma
Zdzisław Morzycki  – Emil Dańczak
Władysław Szocki  – Daniel Maziarz
Dr. Rzeczko  – Michał Zięzio
Waluś  – Dawid Pudysz
Sufler  – Janina Banat 

Pomocnik techniczny:  – Krzysztof Stodoliński
Scenografia:  – Grzegorz Hardulak
Reżyser:  – Krystyna Dżuła
Dokumentacja filmowa:  – Witold Bielec

Kalendarz przedstawień: 

•	 21	lutego	2020 
– spektakle dla młodzieży LO, 
ZSzZ, Szkoły Podstawowej

•	 22	i	23	lutego	2020 
– spektakle dla widzów dorosłych

Ewa Czyżowska
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Statutowy obowiązek organizacji Wal-
nego Zgromadzenia naszego stowarzysze-
nia w tym roku został zrealizowany dopiero 
17 czerwca. Podsumowanie całorocznej pracy 
winno się jednak odbyć do końca marca, ale 
ze względu na ograniczenia wynikające z pa-
nującej pandemii koronawirusa, możliwe było 
dopiero w urzędowo opóźnionym terminie. 
Stosując się do przepisów sanitarnych, tego-
roczne obrady dynowskich Sokołów zorgani-
zowane zostały w sali narad Urzędu Miasta.

Po odśpiewaniu hymnu stowarzyszenia 
przewodniczącym obrad został wybrany dh 
Michał Zięzio, który poprowadził je spraw-
nie i regulaminowo. W imieniu Zarządu spra-
wozdanie merytoryczne z działalności stowa-
rzyszenia złożyła Prezes Krystyna Dżuła naj-
więcej miejsca i uwagi poświęcając Zespołowi Teatralnemu 
(materiały szczegółowe na stronie internetowej stowarzy-
szenia; sokol.dynow.pl). 

O działalności sportowej obszernie wypowiedzieli się 
działacze sekcji; Zdzisław Szafran (o badmintonie – na pi-
śmie do protokołu obrad) i Adam Świder o sekcji tenisa spor-
towego grającej w grupie rzeszowskiej IV ligi wojewódzkiej. 

Realizację wydatków budżetowych i całorocznych wpły-
wów przedstawiła skarbnik Jolanta Kozubal-Głuchow-
ska, natomiast protokół komisji rewizyjnej – przewodniczą-
ca – Maria Iwańska

Dyskutanci aprobując działalność kulturalną i sportową 
stowarzyszenia, rozważali jej kontynuowanie w sytuacji pa-
nującej pandemii i braku sali widowiskowej. 

Tylko dzięki niezwykłej życzliwości Pani Dyr. LO Elż-
biety Klaczak-Łach mogły się odbyć dla widzów Dynowa 
spektakle komedii „Consilium facultatis”. Zarząd został zo-

XIV Walne Zgromadzenie Towarzystwa 
Gimnastycznego „SOKÓŁ” w Dynowie

bowiązany do usilnych starań o zmianę istniejącej sytuacji, 
do rozmów z władzami miasta i dysponentami Domu Stra-
żaka. Po dyskusji w głosowaniu jawnym przyjęto uchwały: 
aprobującą sprawozdania z realizacji budżetu i o udzieleniu 
Zarządowi absolutorium.

Na zakończenie obrad Prezes wręczyła podziękowa-
nia aktorom występującym w komedii‚ Consilium facul-
tatis” i w imieniu wszystkich Sokołów przekazała wyrazy 
wdzięczności za całoroczną współpracę: Burmistrzowi Mia-
sta, Dyrekcjom szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu 
Szkół Zawodowych, Publicznej Szkoły Podstawowej w Dy-
nowie, Dyrekcjom: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskie-
go Ośrodka Kultury, Środowiskowego Domu Samopomocy 
i prasie dynowskiej. 

Za Zarząd Krystyna Dżuła
Zdjęcia Antoni Iwański
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W dniu 27	lutego	2020	r.	Zespół	Szkół	Zawodowych	
im.	Kardynała	Stefana	Wyszyńskiego	w	Dynowie był 
organizatorem X	edycji Szkolnego	Konkursu	pod	ha-
słem:	„Samochodem w doroSłe życie”,	zamierzeniem orga-
nizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań mo-
toryzacyjnych wśród uczniów, popularyzacja przepisów ru-
chu drogowego wśród młodzieży, stworzenie uczniom moż-
liwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkoły, bada-
nie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze motoryzacji. 

X edycja Szkolnego Konkursu pod hasłem:
„Samochodem w dorosłe życie”
w Zespole Szkół Zawodowych 

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 

Patronat nad konkursem sprawowali: Starosta Rzeszow-
ski Pan Józef Jodłowski, Komendant Miejski Policji w Rze-
szowie inspektor Bogusław Kania, Pan Janusz Stachowicz 
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rze-
szowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespo-
łu Szkół Zawodowych w Dynowie, Firma 
SZiK z Tyczyna. 

Uroczystego otwarcia konkursu do-
konali: Pan Marek Sitarz Wicestarosta 
Rzeszowski, Dyrektor szkoły Pani Halina 
Cygan i Pan Stanisław Tymowicz Prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół 
Zawodowych w Dynowie, a zarazem były 
Dyrektor szkoły

W konkursie wzięło udział 39 uczniów 
z klas branży samochodowej (4-letnie Tech-
nikum w zawodzie technik pojazdów sa-
mochodowych i 3-letnia Branżowa Szko-
ła I stopnia w zawodzie mechanik pojaz-
dów samochodowych). Podczas konkursu 
jego uczestnicy mieli za zadanie rozwią-
zać test składający się z zadań otwartych 
i zamkniętych. 

Finał konkursu w dniu 27	 lutego	2020	 r. otworzyła 
Dyrektor szkoły Pani	Halina	Cygan, a przybyli na niego, 
m.in. podinspektor	Wacław	Sudoł	Zastępca	Komen-
danta	Miejskiego	Policji	w	Rzeszowie, aspirant	szta-
bowy	Mariusz	Pilszak	–	Komendant	Komisariatu	Po-
licji	w	Dynowie, aspirant	Tomasz	Surowiak	asystent	
Referatu	ds.	Profilaktyki	Społecznej,	Nieletnich	i	Pa-
tologii	Wydziału	Prewencji	Komendy	Miejskiej	Poli-
cji	w	Rzeszowie, sierżant	sztabowy	Małgorzata	Den-
cikowska	 i	 aspirant	Artur	Fortuna	 z	Wydziału	Ru-
chu	Drogowego Komendy	Miejskiej	Policji	w	Rzeszo-
wie, Pan	Janusz	Stachowicz	Dyrektor	Wojewódzkiego	
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Ośrodka	Ruchu	Drogowego	w	Rzeszowie,	
Pan	Henryk	Szydełko	–	Właściciel	Firmy	
SZiK	z	Tyczyna	i Pan	Stanisław	Tymowicz	
Prezes	Stowarzyszenia Przyjaciół	Zespo-
łu	Szkół	Zawodowych	w	Dynowie,	a zara-
zem	były	Dyrektor	szkoły.	

Komisja konkursowa w składzie: Pan	Mar-
cin	Kałamucki – kierownik szkolenia prak-
tycznego, Pani	Anna	Fara	i	Pan	Paweł	Łu-
kasiewicz – nauczyciele nauki jazdy, Pan	
Krystian	Serwatka	– nauczyciel praktycz-
nej nauki zawodu, Pan	Piotr	Cygan	 i	Pan	
Sławomir	Litwin – nauczyciele przedmiotów 
zawodowych dokonała oceny wszystkich prac 
i wyłoniła zwycięzców: 

I	miejsce	– Patryk	Kudła – kl. 4TPS, II	
miejsce – Michał	Hadam – kl. 3a, III	miej-
sce –Michał	Flisak	– kl. 3TPS, wyróżnienia:	
Bartłomiej	Baran – kl. 3TPS, Mateusz	Ko-
szela – kl. 4TPS, Dawid	Pomykała – kl.4TPS, Dawid	Lasz – kl.2TPS, 
Witold	Ochała – kl.3TPS, Marek	Stelmach	– kl. 4TPS, Łukasz	Pan-
cerz – kl.3TPS. 

Nagrody laureatom wręczyli: podinspektor	Wacław	Sudoł	Zastępca	
Komendanta	Miejskiego	Policji	w	Rzeszowie,	Pan	Janusz	Stacho-
wicz	Dyrektor	Wojewódzkiego	Ośrodka	Ruchu	Drogowego	w	Rze-
szowie	i Pan	Henryk	Szydełko	–	Właściciel	Firmy	SziK	z	Tyczyna.

Każdy laureat konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne 
nagrody ufundowane przez: Starostwo	Powiatowe	w	Rzeszowie,	Woje-
wódzki	Ośrodek	Ruchu	Drogowego	w	Rzeszowie,	Firmę	SziK	z	Ty-
czyna,	Komendę	Miejską	Policji	w	Rzeszowie,	Stowarzyszenie	Przy-
jaciół	Zespołu	Szkół	Zawodowych	w	Dynowie.	

Gratulacje dla organizatorów i laureatów konkursu przekazali: podinspek-
tor Wacław Sudoł Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie, 
Pan Janusz Stachowicz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowe-
go w Rzeszowie i Pan Henryk Szydełko – Właściciel Firmy SziK z Tyczyna. 

 Na podsumowanie konkursu sierżant sztabowy Małgorzata Dencikow-
ska i aspirant Artur Fortuna z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Rzeszowie oraz aspirant Tomasz Surowiak asystent Referatu 
ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Ko-
mendy Miejskiej Policji w Rzeszowie przedstawili informacje związane z za-
grożeniami w ruchu drogowym – były to bardzo praktyczne porady dla mło-
dych kierowców. 

Dziękując wszystkim za udział, zapraszamy za rok na XI edycję konkursu. 
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Ochotnicza Straż Pożarna w Harcie i działający przy niej klub Honorowych Dawców Krwi „Na-
dzieja” zainicjowały 18. Akcję Zbiórki Krwi , a jej efektem było zebranie ponad 30 litrów krwi. Wy-
darzenie „dorobiło” się swojej cykliczności i jest możliwe dzięki zaangażowaniu Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Niezwykle istotne działania w sytuacji, gdzie 
w związku z pandemią zgłasza się mniej honorowych dawców niż zwykle. Okres wakacyjny nie sprzy-
ja także idei honorowego oddawania krwi.

Zbiórka krwi w Harcie

Odzew na apel był ogromny, mimo że sytuacja nie jest 
taka jak zwykle. Samo wypełnienie wszystkich wymaganych 
dokumentów i oświadczeń w związku z pandemią zajmu-
je więcej czasu. A i tak ustawiła się długa kolejka dawców.

Zofia	Szczutek – Co roku przychodzę i oddaję krew. 
Krew jest teraz potrzebna każdemu człowiekowi, jest cenna. 
Ostatnio córka mojego kuzyna była w szpitalu i potrzebowa-
ła dużo krwi dlatego chcę oddawać cały czas.

Pani Zofia uczestniczy w akcji już po raz dziesiąty.
Jakub	Balawender – Myślę, że nasza miejscowość jest 

ewenementem jeśli chodzi o oddawanie krwi.
A zaczęło się od strażaków ochotników, którzy dali przy-

kład i zainteresowali problemem.
– Nie trzeba się bać, jak widać wszystko u nas jest ste-

rylne, dezynfekowane, każdy dba o bezpieczeństwo, nie ma 

obaw. Warto spróbować bo można łatwo się wkręcić a za-
wsze pomaganie wraca do nas.

Krew pobierana była i w mobilnym krwiobusie i w spe-
cjalnie przygotowanym pomieszczeniu remizy strażackiej. 
Każdy musiał odpowiedzieć na dodatkowe pytania związa-
ne z sytuacją epidemiologiczną.

Dawid	Kocyło – Czy się nie przebywało za granicą, czy 
przebywało się z osobami, które były zarażone, czy w kwa-
rantannie i badanie temperatury.

Na apel odpowiedzieli oprócz mieszkańców i strażacy 
ochotnicy z 10 okolicznych jednostek. Między innymi z Sie-
teszy, Hyżnego, Zabratówki, Dylągówki, Wierzawic i Górna. 
Byli oczywiście także strażacy z Harty.

Artur	Szczutek, prezes OSP Harta – Też oddałem 
dzisiaj krew. Nie mam jakiegoś dużego wyniku litrażowe-
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go. Mam 14 litrów oddanej krwi, to jest średni wynik ale nie zawsze zdrowie po-
zwala oddać krew. Także to nie jest takie proste, ale w miarę możliwości jak mogę 
to oddaję.

Jacek	Stochmal	– Jest to już w tej chwili 18. zbiórka krwi. Hasło, które nam 
towarzyszy Ratuj życie, żyj bezpiecznie. Dotychczas zebraliśmy 400 litrów krwi na 
tych akcjach.

Zbiórka jest ważna bo w okresie wakacji regionalne centra krwiodawstwa nie 
tylko rzeszowskie mają problemy z brakiem krwi, zwłaszcza deficytowych grup. 
Strażacy z Harty kolejną taką akcję zaplanowali na 30 sierpnia.

 Na podstawie archiwum nagrań TVP 3, foto ze zbiorów prywatnych 
Ewa Hadam 

Zbawiennym procesem, występującym u człowieka w mo-
mencie gwałtownych zmian – prezentem od siebie i dla sie-
bie, który szczególnie teraz warto odpakować, jest habitu-
acja. To zjawisko zachodzące w naszym organizmie nakła-
da nam bezpieczną powłokę, czyli sprawia, że bodźce do-
cierające do nas od zewnątrz stają się coraz mniej szokują-
ce, zatem łatwiej jest nam przyzwyczaić się do trudnej sy-
tuacji, żyć na nowych warunkach. Tworzy się nowa wersja 
poczucia ładu i składu codzienności, w której przyszło nam 
funkcjonować, zatem łatwiej jest nam ją zaakceptować. Ha-
bituacja wprowadza organizm w stan pozbawiony zakłóceń 
odbieranych z bodźców zewnętrznych, zatem kiedy pojawią 
się pewne odchylenia – niepokój związany z pewnymi spra-
wami, w geście obronnym wysyłane są sygnały, aby podjąć 
czynności mające przywrócić organizm do niezachwianego 
porządku –na przykład, kiedy odczuwamy ból, to sięgamy po 
coś przeciwbólowego i tak dalej.

 Natomiast w tym momencie to, czy do każdej sytuacji 
można przywyknąć, ogromny wpływ na dostosowanie się do 
danej sytuacji ma sposób potraktowania ogromnej odpowie-
dzialności, która spadła na każdą jedną, nieprzypadkową 
osobę. Każdy przecież ma swój wkład w życie innych, zatem 
z powodu niekończącego się ciągu zależności, naszym pod-
stawowym obowiązkiem jest poszanowanie drugiego czło-
wieka, który swoją nić powiązań poprowadzi do następnych 
osób. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo popełnienia błę-
du, na szczęście tysiące dobrze wykonanych czynności, może 
zminimalizować zły skutek, o ile zdołają one umniejszyć jego 
znaczenie. Inteligentna jednostka w swoim posiadaniu ma 
umiejętność uczenia się na cudzych błędach, gdzie widoczna 
jest przyczyna i rezultat. Zmiana przyszła gwałtownie, nie 
byliśmy na nią przygotowani, mimo to udało się do niej do-
stosować, przecież byliśmy w stanie nawet douczać innych, 
mniej poinformowanych, tak jak to leży w obowiązku oby-

Świadomość bezpieczeństwa narodowego
watela. Zatem świadomość bezpieczeństwa światowego, na-
rodowego i lokalnego nie pojawiła się znikąd, a przebudziła 
się ze snu zimowego, musiała przebić światło przez najważ-
niejsze nasze sprawy, aby ochronić nas wszystkich.

Funkcjonowania w nowej rzeczywistości nie ułatwia-
ła nam codzienna dawka fake newsów, czyli informacji wy-
ssanych z palca lub po prostu płynących z niedoinformo-
wania. Miały nam pomagać, a szczególnie rozbudzały in-
stynkt przetrwania, przyprawiając nas o dreszcze, wewnętrz-
nie i zewnętrznie. Jeśli cieleśnie nie były szkodliwe, to kie-
dy zachęciły kogoś, aby przystosował się do zalecanych ob-
ostrzeń, można stwierdzić, że mogły komuś pomóc. Nieste-
ty fake newsy niosły za sobą zdecydowanie więcej negatyw-
nych skutków, zamieszczane w Internecie, a rozsiewane 
w celu korzyści majątkowych i rozgłosu, na ogromną skalę 
mogły szkodzić zdrowiu psychicznemu i fizycznemu. Działo 
się to do tego stopnia, że musiała powstać specjalna inter-
netowa kronika, która zbierała i bojkotowała fałszywe in-
formacje. Aktualnie liczba podawana we wszelkich potwier-
dzonych mediach jest realna, w dodatku nie można jej okre-
ślić na papierze, bo wciąż rośnie, nawet jeśli chcielibyśmy wierzyć 
w to, że to nie prawda. Każdy uświadomił sobie cenę zdro-
wia, że dla niej trzeba poświęcić wszystko, szczególnie bio-
rąc pod uwagę nasze otoczenie. Szacunek do naszych bli-
skich, czy przypadkowych osób, których życie również wy-
pełniają relacje z innymi, zdecydowanie pomógł w dostoso-
waniu się do aktualnej sytuacji. Wirus, tak jak w słowach 
polskiej noblistki Olgi Tokarczuk: „Uświadomił nam, że bez 
względu na to, jak bardzo czujemy się słabi i bezbronni wo-
bec zagrożenia, są wokół nas ludzie, którzy są jeszcze słab-
si i potrzebują pomocy.” 

Julia Polewka 
LO Dynów
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Non ho paura di ammalarmi. Di cosa allora? Di tutto 
quello che il contagio può cambiare. Di scoprire che l’im-
palcatura della civiltà che conosco è un castello di carte. Ho 
paura dell’azzeramento, ma anche del suo contrario: che la 
paura passi invano, senza lasciarsi dietro un cambiamento.

„Italia che resiste”

„Cisza, która chroni nasze ulice – i życie, które krzyczy z bal-
konów. Dla tych, którzy wciąż są w ruchu i dla tych, któ-
rzy dają wszystko bez pytania. Tym, którzy są wyczerpani, 
ale dają nam siłę do nadziei i piękna, które nigdy nie prze-
staje przypominać nam, kim jesteśmy. Strach budzi odwa-
gę i uśmiech, który nadaje sens każdemu wysiłkowi. Tym, 
którzy są zmęczeni, ale się nie poddają. Dla tych, którzy są 
daleko, ale wiedzą, jak trzymać się blisko i dla nich, oraz 
tych, którzy są zdezorientowani, ale wciąż czują się krajana-
mi Włoch. „Kraj ITALIA to kraj, który nigdy się nie poddaje”.

Nic już nie będzie takie jak wcześniej. Połowa świato-
wej populacji jest w izolacji. Wygłodniały „potwór” wędru-
je po całej naszej planecie, bezwzględny i silny, okropny wi-
rus, który sieje śmierć i cierpienie, zagrożenie dla naszego 
zdrowia. Nieznana forma epidemii, gdzie nasz lek nie jest 
w stanie jej zwalczać. Nowy wirus powoduje chorobę, grypę 
z objawami takimi jak kaszel, gorączka, a w ciężkich przy-
padkach zapalenie płuc. Rozprzestrzenia się głównie poprzez 
kontakt z zarażoną osobą, która kaszle lub kicha, lub przez 
krople śliny lub wydzieliny z nosa. Jest to choroba zakaźna 
spowodowana przez patogen, którego nigdy wcześniej nie zi-
dentyfikowano u ludzi. W chwili obecnej nie ma szczepion-
ki ani leczenia zapobiegającego chorobie koronawirusowej, 
można powiedzieć, że medycyna światowa okazała się nie-
przygotowana do zwalczania tej nowej epidemii. Możemy 
zrozumieć to nieprzygotowanie….

Wszystko zaczęło się w grudniu 2019 r., kiedy niektóre 
szpitale w chińskiej prowincji Hubei przyjęły pierwszych pa-
cjentów cierpiących na „tajemnicze zapalenie płuc”, nikt nie 
zdawał sobie sprawy, że jesteśmy w obliczu niebezpiecznej 
epidemii wirusowej. Świat naukowy niczego nie zauważał, 
nawet tajne służby świata niczego nie zauważyły. Wiadomo, że 
wirus pojawił się w Wuhan, metropolii liczącej 11 milionów 
mieszkańców. Uprzemysłowione miasto w chińskiej prowin-
cji Hubei, połączone drogami z innymi miejscowościami, mia-
stami i stąd w krótkim czasie – „anonimowy” wirus prze-
niósł się do wszystkich miejsc na świecie, bez wiedzy spe-
cjalistów, którzy mieli nadzorować profilaktykę zdrowotną. 

Wirusowa zaraza cicho wkroczyła do wszystkich kra-
jów świata. Europa martwiąca się destabilizującą inwazją 
nie zdawała sobie sprawy, że niebezpieczeństwo podróżuje 
w pierwszej klasie, gdzie biznesmeni szukają dobrobytu eko-
nomicznego dla najbogatszych firm na świecie.

27 grudnia Zhang Jixian, tradycyjny lekarz medycyny 
chińskiej, a nie wirusolog specjalizujący się w chorobach za-
kaźnych, po raz pierwszy powiedział o pacjentach z zapale-
niem płuc o nieznanych przyczynach. 30 grudnia dr Li We-
nliang, okulista, otrzymał i opublikował informacje od swo-
ich kolegów i podniósł alarm o rozprzestrzenianiu się „no-
wego koronawirusa”. W tym momencie Centrum Kontro-
li i Zapobiegania Chorób Zakaźnych Wuhan zorganizowa-
ło komisję do badania epidemiologicznego, która nie zrozu-
miała powagi sytuacji, wręcz przeciwnie, wezwała dr Li We-
nlianga i zwolniła go z powodu rozpowszechniania „plotek” 

Covid-19: 
Nagły wypadek „który nie zna granic”

na temat wybuchu fałszywej epidemii wirusowej. Ten czło-
wiek umarł z powodu koronawirusa w wieku 33 lat, pozo-
stawiając żonę w ciąży z drugim dzieckiem.Tymczasem wirus 
krążył swobodnie po całym świecie.

Siódmego stycznia chińskie władze potwierdziły, że zi-
dentyfikowały nowy typ wirusa. Nowy wirus jest oznaczo-
ny skrótem „2019-nCoV”. 

23 stycznia Światowa Organizacja Zdrowia postanowi-
ła nie ogłaszać międzynarodowego zagrożenia zdrowia pu-
blicznego związanego z koronawirusem, wyjaśniając, że „jest 
za wcześnie”, aby to zrobić. Chociaż odnotowano pierwsze 
przypadki zachorowań osób z Wuhan, Stanów Zjednoczo-
nych i Europy. 

Do Włoch wirus oficjalnie przybył 30 stycznia wraz 
z dwoma chińskimi turystami. 

W jednym z najbardziej uprzemysłowionych rejonów 
północnych Włoch – Lombardii lekarze rodzinni odnotowali 
wiele przypadków „nienormalnego zapalenia płuc” o bardzo 
dziwnym przebiegu. Od wybuchu epidemii minęły dwa mie-
siące, a 30 stycznia Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła 
STAN PANDEMII nie podając żadnych ograniczeń. 

Tymczasem we Włoszech 22 lutego odnotowano pierw-
sze infekcje związane z Covid 19. 

Sytuacja wyjątkowa dotyczy Włoch, w których zareje-
strowano setki pozytywnych przypadków z największymi 
centrami epidemiami w północnych Włoszech. Rząd wpro-
wadził dekrety przeciwdziałające przenoszeniu koronawiru-
sa, Włochy stały się czerwoną strefą. 

Życie Włochów zostało wywrócone do góry nogami: za-
mknieto biura, szkoły i uniwersytety, zabroniono wycho-
dzenia z domu. Relacje społeczne ograniczono do minimum: 
wszyscy są proszeni o zachowanie minimalnej bezpiecznej 
odległości jednego metra, aby unikać uścisków dłoni, i poca-
łunków. Katastrofa we Włoszech zaczęła się wielkim „ŻNI-
WEM ŚMIERCI”. Wiele krajów europejskich zaczęło wpro-
wadzać coraz bardziej restrykcyjne ograniczenia dla swoich 
obywateli, aby powstrzymać infekcję. Tymczasem we Wło-
szech liczba zmarłych osób z koronawirusem doszła do 15.887 
(biuletyn z 5 kwietnia), głównie osób starszych i z wcześniej-
szymi patologiami. 

Kolumny wojskowych ciężarówek przewożących dużą 
liczbę trumien z miast, w których epidemia jest bardziej 
nasilona i ciała nie mogą zostać skremowane, pozostaną na 
zawsze w oczach wszystkich na świecie. Symboliczny wize-
runek papieża – modlącego się na pustym i mokrym placu 
San Pietro – pozostanie w historii. 

Koronawirus jest wirusem, który występuje w skali glo-
balnej. Na spowolnionych obrotach działała Światowa Organi-
zacja Zdrowia, która uruchomiła alarm pandemiczny dopie-
ro 11 marca, dopiero po tym, jak ponad 165 krajów na świe-
cie zarejestrowało infekcje i zgony. Covid19 daje nam jednak 
lekcję, którą cenimy. Przede wszystkim mówi nam, że epi-
demia nie jest boską plagą, ale jest to naturalny akt, który 
sugeruje, że Natura buntuje się przeciwko człowiekowi, który 
w swej wszechmocy uważa, że jest niekwestionowanym wład-
cą stworzenia. My, mieszkańcy bogatych cywilizacji, którzy 
często koncentrujemy się tylko na własnych potrzebach, te-
raz w pełnej epidemii rezygnujemy z osobistej wolności dla 
dobra zbiorowego. Jesteśmy zmuszeni pozostać w domu, aby 
chronić nasze zdrowie i zdrowie innych. Jest oczywistym, że 
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„nie ma już granic, regionów, dzielnic. To, przez co przecho-
dzimy, ma charakter ponadkulturowy. Zakażenie jest miarą 
tego, jak bardzo nasz świat stał się globalny, połączony, nie-
rozerwalną skutecznością wzajemnych odziaływań”. 

Koronawirus pozostawia głębokie ślady, które zakłóca-
ją dotychczasowe nawyki, ale podczas kwarantanny ludzie 
zauważyli wzrost liczby bohaterskich aktów i zobaczyli, jak 
nasze egoistyczne społeczeństwa powracają do przeszłości 
i myślą o przyszłości. To wielka lekcja pokory wobec Natury.

Tegoroczne lato jest kapryśne i daje wiele powodów do narzekania. 
Jednym z nich jest niesubordynacja Sanu. Zamiast zachęcać mieszkań-
ców do kąpieli i wypoczynku pokazał nam swoje groźne oblicze. Wylał. 

Wyjątkowo duże opady deszczu w połowie czerwca spowodowały przy-
bór wód na całym Podkarpaciu. Woda dokonała wielu zniszczeń siedzib 
ludzkich i upraw. 

Potęga żywiołu budzi respekt i powinna skłaniać do działań zapobie-
gawczych. Czy są możliwe? Do pewnego stopnia tak, była o tym mowa na 
spotkaniu z Dyrekcją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Pol-
skie w Dylągowej.

Przyroda pokazała nam swoją siłę i obnażyła niestety nasze niechluj-
stwo. Ogrom śmieci pozostałych po opadnięciu wody jest przygnębiający.

Ale rzeka nadal pozostaje piękna! 

San – piękna groźna rzeka

We Włoszech teraz pozdrowieniem jest nie tylko CIAO, 
ale i przede, wszystkim ANDRA’ TUTTO BENE tzn. 
WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE!

Elżbieta Radoń Holistic Naturopath w tradycji zie-
larskiej i terapeutycznej kultury zachodniej. Specjalizacja 
w technice „massologoterapia”. (elisabetta.radon@gmail.com)

Salvatore Vilardo Holistyczna naturalność w tradycji se-
mickiej. (vilardo.salvatore@libero.it)
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Tegoroczna edycja zawodów odbyła się na 
zbiorniku w Pawłokomie w dniu 14.06.2020 r. 
i zgromadziła aż piętnaście 2-osobowych drużyn. 

Każdy z zawodników z pary łowi na jedną wędkę. Do-
zwolone metody połowu to feeder i method feeder. Obowiąz-
kowo każdy z zawodników musi posiadać siatkę o długości 
co najmniej 3 m. Wszystkie ryby po zważeniu zostały wy-
puszczone do zbiornika. 

W szranki stanęły drużyny w składzie:

Parowy Puchar Prezesa SanSportu

Andrzej Duduś

Paweł Bielec, Grzegorz Wandas Grzegorz Gerula

Andrzej Potoczny, Mateusz Baran

Mirosław Bielec, Wiesław Bielec Marcin Karasiewicz, Andrzej Kara-
siewicz

Marcin Wandas, Bogdan Siekaniec

Stanisław Krupa            

Jarosław Kaniuczak

Maciej Duduś

Bartosz Rapiej
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W zawodach startowało 
15 dwuosobowych drużyn z różnych kół wędkarskich

1. Grzegorz Gerula
 Jarosław Kaniuczak 
2. Bartosz Rapiej
 Stanisław Krupa
3. Tomasz Tworzydło
 Dariusz Piróg
4. Paweł Łach
 Stanisław Kijowski
5. Maciej Duduś
 Andrzej Duduś
6. Paweł Bielec
 Grzegorz Wandas
7. Marek Twardak
 Piotr Szaruga
8. Marcin Wandas
 Bogdan Siekaniec

9. Stefan Sarnicki
 Paweł Wandas
10. Jan Siry
 Tomasz Wandas
11. Andrzej Potoczny
 Mateusz Baran
12. Mirosław Bielec
 Wiesław Bielec
13. Jan Czapor
 Kamil Czapor
14. Zenon Czapor
 Jan Czapor
15. Marcin Karasiewicz
 Andrzej Karasiewicz

Kolejne miejsca na podium zajęły drużyny w składzie:
1. Bielec Wiesław, Bielec Mirosław  – Sów Pol Dynów
2. Rapiej Bartosz, Krupa Stanisław  – Traper Team
3. Siekaniec Bogdan, Wandas Marcin   – Sów POL Dynów

Podczas zawodów złowiono 165,5 kg ryb (karasie, karpie, amury, liny, płocie).
Zawody wędkarskie to gra na czas (7 godzin z jedną przerwą), ale oprócz 

cierpliwości, trzeba też zachować zimną krew. I jak się okazuje wędkowanie jest 
często pasją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Przyjemność obcowania 
z naturą i nauka jej poszanowania to tylko niektóre aspekty przemawiające za 
krzewieniem takich zainteresowań. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!!!!! 

Sponsorami wydarzenia byli: Koło PZW „SanSport”, Sklep internetowy „Tra-
per”, ZHUP „Domin” Marek Domin. .

 Ewa Hadam 

Stefan Sarnicki, Paweł Wandas Tomasz Wandas, Jan Siry Jan Czopor, Kamil Czopor

Tomasz Tworzydło, Dariusz Piróg Marek Twardak, Piotr Szaruga

Akcesoria

Zenon Czopor, Jan Czopor

Obowiązkowa siatka
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TRADYCYJNY	SAD	

Grupa uczniów ze	Szkoły	Podstawowej	nr	2	im.	ks.	Bronisława	Markiewicza	
w	Harcie wzięła udział w III edycji projektu edukacyjnego „Tradycyjny	Sad”. Jest to 
ogólnopolski konkurs grantowy, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat 
starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatyw-
nego wpływu na środowisko. Ratowanie drzew starych odmian przed wyginięciem, to za-
razem zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich. 

W tym roku Fundacja BOŚ zaprasza do zakładania mini sadów składających się ze 
starych odmian śliw. Nazwa naszego Zespołu „Tradycjanie”	jest konsekwencją tego, że 
chcemy ratować tradycyjne odmiany drzew owocowych i kontynuujemy przygodę z „Trady-
cyjnym	Sadem” – chcemy poszerzyć dotychczasowy sad o drzewka śliw. Nanieśliśmy popraw-
ki na planie sadu, gdzie mamy już posadzone grusze i jabłonie. Pracujemy wykonując kolejne zada-
nia pierwszego etapu. Przesyłanie raportów z realizacji zadań odbywało się do 15 marca. 

Skład	Zespołu:	
Renata Tomoń-lider, 
członkowie:	
Daria Duda 
Milena Duda 
Natalia Goleniowska
Oliwia Hałas
Grzegorz Pałys 
Kacper Paściak
Karol Potoczny
Krzysztof Wąsowicz 
Dawid Wyskiel
Opiekun:	Alicja	Banaś
Osoby współpracujące: 
Bogdan Sienko – porady 
sadownicze, 
Wacław Piech – fot.

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie
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„Przyjaciele zdrowia” 
Szkoła Podstawowa nr 2 im Ks. Bronisława 

Markiewicza w Harcie 

ZDROWO	JEM,	WIĘCEJ	WIEM

Uczniowie z oddziału przedszkolnego wraz z wychowawczy-
nią panią Alicją Banaś wzięli udział w ogólnopolskim projekcie 
„Zdrowo	jem,	więcej	wiem”.

X edycja projektu „Zdrowo	jem,	więcej	wiem” została obję-
ta honorowym	patronatem	Małżonki	Prezydenta	RP,	Aga-
ty	Kornhauser-Dudy.	

Głównym	celem	projektu	jest	wykształcenie	u	dzieci	po-
staw	prozdrowotnych	poprzez	uczenie	zasad	zdrowego	od-
żywiania	oraz	przekazywanie	wiedzy	na	temat	produktów	
służących	zdrowiu	i	produktów	dla	zdrowia	szkodliwych.	

Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomię-
dzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz 
podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce 
zdrowotnej, jak też kształcenie rodziców, od których zależy ca-
łokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać 
o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. 

Projekt trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 3 etapy (je-
sień, zima, wiosna). 

W etapie Jesień nasza grupa „Przyjaciele zdrowia” zajęła 
19 miejsce na 1240	szkół biorących udział. Zdobyliśmy 491,67	
punktów (od 1 miejsca dzieli nas tylko 25 punktów!)

Po etapie JESIEŃ-ZIMA jesteśmy na 14 miejscu w	POL-
SCE!	na	1478 szkół biorących udział w konkursie. Chyba może-
my być dumni. Świetna zabawa i wiedza jaką zdobyliśmy przy-
da się w życiu każdemu.

Już przed zakończeniem konkursu przyznano nam upominki 
za terminowe wykonanie zadań w II etapie! 

Oto tylko niektóre zadania naszych uczestników.
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Kiedy indziej, w innych warunkach pogodowych i nie 
w dobie sanitarnych obostrzeń, jednodniowy wypad w pobli-
skie GORLICKIE, byłby zwyczajną wycieczką, jakich dzie-
siątki zorganizowała przewodnik Józefa Ślemp ale nie ten 
wyjazd!!!

Ten wyjazd był niezwykły i na pewno długo będzie wspo-
minany!

Dlaczego ? Podążmy trasą wycieczki!
Dwanaścioro odważnych, w maskach i z podręcznym 

bagażem, z radością i pewną dozą niepewności, na parkin-
gu – tradycyjnym miejscu zbiórek dynowskich wycieczkowi-
czów – w niedzielny ranek oczekiwało przyjazdu turystycz-
nego busa. Jedziemy! Jedziemy! Powtarzali, jakby sami nie 
wierzyli, że po przeszło trzech miesiącach „siedzenia w domu” 
mogą znów wyruszyć „w Polskę”.

A decyzja wyjazdu nie należała do łatwych, wszak ko-
ronawirus COVIS-19 ciągle „grasuje”!!! Trzeba się strzec!!!

Punktualnie ruszyli z modlitwą i pieśnią, bo kierunek był 
wyznaczony: najpierw do Dukli do św. Jana, a potem dalej, 
aż do Kobylanki, do sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowa-
nego. Trasa z Dukli przez Żmigród do Kobylanki koło Gorlic 
mniej zatłoczona jak inne, tym razem zamglona, deszczowa, 
ukrywała swoje uroki. Także Kryg i Kobylanka! Z porannej 
mgły, tu i ówdzie wyłaniały się dawne urządzenia wiertni-
cze. Jakoś smutno zrobiło się w busie po informacjach prze-
wodniczki, że szyby naftowe, niegdyś duma tej ziemi, teraz 
stoją nieczynne, ba... nawet likwiduje się dawne urządzenia. 
Dlaczego? Liczne dostępne w internecie informacje na ten 
temat wskazują, że eksploatowane pod koniec XIX i na po-
czątku XX wieku złoża ropy naftowej należały do płytkich 
i już zostały wyeksploatowane. Warto wiedzieć, że w tam-
tych czasach Polska w wydobyciu ropy zajmowała 3 miejsce, 
po Rosji i USA, a teraz? To samo źródło informacji podaje, 
że rok temu w Sękowej pojawiła się ropa i palił się gaz. Co 
dalej? A może głębiej? Zostawmy to specjalistom!

Sanktuarium w Kobylance. 
W naszych stronach prawie zupełnie nieznane, a piel-

grzymi przybywają tu z całej Polski, także aż z Węgier! W oł-
tarzu głównym zabytkowej XVII-wiecznej świątyni umiesz-
czona jest kopia obrazu Jezusa Ukrzyżowanego nieznanego 
włoskiego malarza, podarowana przez papieża Innocentego 
XI hr. Janowi Wielopolskiemu, który posłował do Wiednia 
i Rzymu. Wnuk hrabiego, również Jan Wielopolski, wybudo-
wał kościół i ufundował ołtarz z czarnego włoskiego marmu-
ru. Od początku przed obrazem zdarzały się cudowne uzdro-
wienia, odnotowano ich ponad 3000. Obecnie modlą się tu 
o zdrowie ludzie niepełnosprawni, dzieci komunijne i mło-
dzież a parafię prowadzą ks. Saletyni. 

Jakby wyraźnie na spełnienie marzeń zmęczonych desz-
czem wycieczkowiczów w Gorlicach zaświeciło słońce. Ze 
wzgórza Magdaleny widać było miasto i wijącą się rzekę 
Ropę. Nie tylko w jej nazwie, ale też w miejscowościach: Ropa, 
Ropica, Ropienka łatwo zauważyć nawiązanie do bogactwa 
ziemi gorlickiej. W Gliniku przed Gorlicami jeszcze niedaw-
no szła produkcja maszyn górniczych a na Zawodziu (dziel-
nica miasta) stoi oryginalny pomnik: lampa naftowa – świa-
dectwo, że I. Łukasiewicz właśnie tu rozpoczął badania nad 
destylacją tego cennego oleju skalnego. Na wspomnianej już 
wyniosłości w Gorlicach wznosi się świątynia p.w. Andrzeja 
Boboli – patrona Polski, zbudowana jako wotum gorliczan 
za pontyfikat Wielkiego Papieża Jana Pawła II.

Jednodniowa wycieczka, która stała się 
prawdziwym wydarzeniem .....

Mierząc czas wycieczkowy i gospodarując nim racjonal-
nie, nasza Przewodniczka skierowała busa do Sękowej. Zoba-
czyć zabytek UNESCO – drewniany kościół z 1520 roku pod 
wezwaniem św. Filipa i Jakuba!!! Dobry informator – prze-
wodnik podaje mnóstwo rzeczowych informacji, ale zdziwie-
nia, zachwytu, podziwu dla kunsztu, smaku i umiejętności 
budowniczych sprzed wieków nie odda żaden. Piękna sylwet-
ka świątyni: wielospadowy dach kryty gontami, wieża, sobo-
ty, a wewnątrz kwadratowa nawa, trójboczne prezbiterium 
i maleńka zakrystia. Wszystko zadbane – po ostatniej reno-
wacji w latach 1983-92. Medalem „Gloria Artis” nagrodzony 
został, za szczególne zasługi w tym zakresie, proboszcz Sę-
kowej a parafia otrzymała międzynarodową nagrodą: „Prix 
Europa Nostra”. Wewnątrz świątyni uwagę skupia główny 
złocony ołtarz wykonany prawdopodobnie przez rzemieślni-
ków z Biecza na początku XVII wieku. Przedstawia on obraz 
świętych: Mikołaja, Benedykta, Antoniego a w zwieńczeniu 
rzeźbę Jezusa – Zbawiciela Świata. Z najdawniejszych ele-
mentów wyposażenia kościoła wspomnieć należy późnogo-
tycką kamienną chrzcielnicę z 1522 roku i resztki polichro-
mii z 1888 roku. 

Kościółek od dawna budził zainteresowanie artystów 
(rysowali go: St. Wyspiański, Józef Mehoffer, Włodzimierz 
Tetmajer) i historyków I wojny światowej, gdyż w pobliżu 
toczyły się ciężkie walki nazwane „Bitwą Gorlicką”, a sama 
świątynia przechodziła z rąk do rąk: najpierw stacjonowa-
ły w niej oddziały rosyjskie, później austriackie. Szczęśli-
wie odrestaurowana budzi podziw turystów z całego świa-
ta. Ostatniego wpisu w marca br. dokonał turysta z Brazy-
lii, a potem my – z Dynowa.

Ach ten wycieczkowy pośpiech! Znów pędzimy dalej, ale 
niedaleko, bo tylko do SIAR! A tu niespodzianka! W pięk-
nym parku z alejami pałacyk – marzenie. Przed wojną ro-
dowa siedziba znanego specjalisty „nafciarza”, członka au-
striackiego ministerstwa wydobycia ropy i gazu, a po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości – polskiego ministerstwa 
przemysłu naftowego i Senatora – WŁADYSŁAWA DŁUDO-
SZA. Jego kariera (od robotnika do dyrektora kopalń), dzia-
łacza społecznego, patrioty, fundatora to materiał na niezwy-
kle interesujący film - serial godny co najmniej czteromilio-
nowej widowni! Czy ktoś zainteresuje się naszymi prawdzi-
wymi bohaterami – ludźmi z głową i sercem???

A to my w SIARACH
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Dziś w pałacu jest hotel 
pani Schabińskiej – tej, tej 
znanej nam z Krzemiennej! 
Tak! W Krzemiennej na tzw. 
stawach posiada 10 domków 
wypoczynkowych i muzeum 
wędkarzy, restaurację, sale 
bankietowe, pole namiotowe. 
O innych obiektach Schabiń-
skiej w Krynicy i Jaśle nie 
piszę, by nie być posądzoną 
o reklamę bez uzgodnienia 
z zainteresowaną. 

Jeszcze w drodze powrot-
nej zaliczamy piękny kasztel 
w Szymbarku i ekspozycję 
wnętrz szlacheckich oraz ko-
lekcję historycznych polskich 
strojów. W bocznym budynku 
podziwiamy a raczej dziwimy 
się, oglądając wystawę współ-
czesnego malarstwa. I jesz-
cze jeden „skok” do Tarnowca 
i powrót! W Tarnowcu długie 
chwile refleksji i modlitwa za dzieci nienarodzo-
ne. Tu również przybywają pielgrzymi, by modlić 
się w pięknym kościele pw. Matki Bożej Zawie-
rzenia z piękną figurą Matki Bożej w piętrowym 
ołtarzu głównym. Na cmentarzu Nienarodzonych 
stoją białe krzyże i .....oskarżają. 

Na tarnowieckim parkingu dopadł nas deszcz 
i towarzyszył nam aż do Dynowa. Planowana 
„wspólna” kawa w Krośnie – przepadła, a raczej 
popłynęła z deszczem. Tak lało, że wyjście z busa 
okazało się niemożliwe, Wszyscy obiecali sobie 
wypić „dużą” czarną już w domu. Należała się. 
Zwiedzanie, poznawanie, podziwianie – kosztu-
je i kawa się należy! Choćby przy własnym stole 
(z nadzieją, że bez wirusów).

Zauroczona nie tylko SIARAMI, w imieniu 
„grupy 12”, z podziękowaniami dla Przewodnik 
Józi Ślemp za fachowe prowadzenie wycieczki- 
uczestniczka Krystyna D.

Dwór Długoszów w Siarach 21.06.2020 r.
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Szczeć pospolita, to roślina z rodziny szczeciowatych 
obejmująca 15 gatunków, które występują głównie w klima-
cie umiarkowanym. Szczeć pochodzi z Afryki Północnej, Azji 
oraz Europy. W naszym kraju spotkać ją można głównie na 
pogórzu i niżu. Porasta tereny pastwisk, zarośli, lasów oraz 
rowów. Szczeć pospolita to roślina dwuletnia, która kwit-
nie w miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień), lubi miej-
sca ciepłe oraz słoneczne. Cechuje się kolczastą łodygą, któ-
ra może osiągnąć nawet do 2 metrów wysokości. Jej głów-
ki kwiatostanowe są podłużnie jajowe, a liście karbowane 
i zrośnięte parzysto u nasady, niektórym przypomina swo-
im wyglądem oset. Roślina ta jest miododajna i produkuje 
duże ilości pyłku oraz nektaru. Większości z nas jest zna-
na, ponieważ często stosuje się ją w leczeniu boreliozy, warto 
jednak zdawać sobie sprawę z tego, że wykorzystać ją moż-
na także do wsparcia tradycyjnego leczenia innych chorób. 
Szczeć pospolita to doskonały preparat dla osób borykają-
cych się z reumatyzmem, stanami zapalnymi skóry, a także 
wrzodami żołądka. Zainteresować nią powinny się również 
osoby, którym dokuczają bóle krzyża, kolan oraz kończyn. 
Jej skuteczność porównuje się do antybiotyku, który stosu-
je się do zwalczania boreliozy (amoksycyliny). Ostatnio jest 
to dość głośny temat, zatem większość z nas zapewne do-
wiedziała się o tym, że taka roślina istnieje. Należy jednak 
mieć świadomość, że posiada ona więcej właściwości i zasto-
sowań, aniżeli to, że powinny spożywać ją osoby ugryzione 
przez kleszcza. Należy wspomnieć o tym, że oprócz właści-
wości leczniczych szczeć chętnie wykorzystywana jest jako 
roślina dekoracyjna, zarówno w ogrodach, doniczkach, jak 
i bukietach kwiatowych.

POCHODZENIE SZCZECI POSPOLITEJ
Szczeć pospolita jest rośliną odkrytą tysiące lat temu, 

jej rodzajowa nazwa „Dipsacus” wywodzi się z greckiego cza-
sownika „spragniony”. Ma to związek z nasadą rośliny, któ-
rą tworzą liście. W miseczce często gromadzi się woda opa-
dowa, z jakiej korzystają ptaki. Medycy stosują ją w trady-
cyjnej medycynie już od wieków, jako preparat mający sze-
reg właściwości prozdrowotnych. Dawniej wykorzystywano 
ją jako produkt oczyszczający organizm oraz wspomagają-
cy system immunologiczny. Znalazła ona swoje zastosowa-
nie również w przemyśle – tworzono z niej zgrzebła do grę-
plowania wełny. Wysuszone koszyczki kwiatowe bardzo czę-
sto zakładano w ręcznych szczotkach. Wykorzystywano je do 
wykańczania tkanin wełnianych, poprzez wyczesywanie ich 
powierzchni. W sztuce leczniczej dopiero w XII wieku zyska-
ła większą popularność, a to wszystko dzięki Hildegardzie 
Bingen, która stała się gorliwą propagatorką medycyny na-
turalnej. W tym wieku najchętniej szczeć pospolitą stosowa-
li niemieccy lekarze, dla nich była doskonałym lekarstwem 
na dne moczanową, reumatyzm oraz artretyzm.

WŁAŚCIWOŚCI SZCZECI POSPOLITEJ
Szczeć pospolita to roślina w skład której wchodzą uni-

kalne substancje – kwas chlorogenowy, kwas chinowy, kwas 
kawowy oraz saponiny. Wyróżnić w niej możemy również 
irydoidy, a mianowicie cefelarozyd, dipsakotynę i dipsakan, 
trójterpeny oraz alkaloidy. Działanie ochronne wątroby za-
wdzięczamy natomiast kwasom fenolowym oraz kwasom 
ursolowym. Szczeć jest rośliną, która cechuje się właściwo-
ściami przeciwbólowymi, przeciwzapalnymi oraz bakterio-
bójczymi. W medycynie wykorzystuje się zarówno liście, jak 
i korzeń. Liście zbiera się w czasie kwitnienia (lipiec, sier-
pień), a korzeń najlepiej pozyskać jest wiosną lub jesienią.

ZASTOSOWANIE – SZCZEĆ POSPOLITA
Nie ulega wątpliwości, że szczeć jest rośliną leczniczą, 

coraz chętniej wykorzystywaną w medycynie niekonwencjo-
nalnej. Jej atutem jest wsparcie w niszczeniu pierwotnia-
ków, bakterii oraz co poniektórych grzybów chorobotwór-
czych. Jak już wcześniej nadmieniono wykorzystuje się ją 
głównie do wspomagania walki z boreliozą, albowiem jej sku-
teczność porównywalna jest z amoksycyliną, czyli antybio-
tykiem, który podaje się osobom zmagającym się z tą choro-
bą. Oczywiście nie można samodzielnie podjąć decyzji o re-
zygnacji z antybiotykoterapii, ponieważ nie ma jeszcze 100% 
wyników, które potwierdziłyby wszystkie postawione tezy. 
Kolejną zaletą stosowania tej rośliny jest fakt, iż pobudza 
ona do pracy układ trawienny – wzmaga produkcję soków 
trawiennych oraz żółci, ponadto działa ochronnie na wątro-
bę. Szczeć poleca się przy długotrwałych i trudnych do wy-
leczenia infekcjach. Uważa się, iż jest to roślina, która po-
trzebna jest w procesie rekonwalescencji po przebytej cho-
robie, która połączona była z utratą wagi. Nie można pomi-
nąć tego, że motywuje ona układ odpornościowy – substan-
cje, jakie wchodzą w jej skład mobilizują układ immunolo-
giczny do działania na wyższych obrotach. Bez wątpienia 
z jej właściwości skorzystają również osoby, które zmagają 
się z bólami stawów oraz kości, ponieważ łagodzi ona stany 
zapalne. Tym samym wspomaga leczenie reumatyzmu, ar-
tretyzmu oraz dny moczanowej. Dzięki działaniu napotne-
mu oraz moczopędnemu szczeć wspomaga oczyszczanie or-
ganizmu z toksyn. Coraz chętniej stosowana jest również 
w kosmetyce, ponieważ odkryto jej korzystne właściwości, 
jakie niezbędne są do leczenie wyprysków, trądziku mło-
dzieńczego, liszaj, a także innych, przewlekłych stanów za-
palnych. Niektóre osoby wykorzystują szczeć w celach de-
koracyjnych, głównie do wysokich kompozycji kwiatowych. 
Wysuszone owocostany często stosuje się do suchych bukie-
tów. Wiele osób roślinę tę sadzi w ogrodzie, ponieważ dzięki 
niej można tworzyć ciekawe kompozycje. Najlepiej sprawdzi 
się na wsiach, gdzie doskonale wyglądać będzie w towarzy-
stwie ozdobnych traw. Jeśli nie dysponujesz własnym ogro-
dem to możesz posadzić ją w głębokiej donicy, sprawdzi się 
niemal na każdym tarasie oraz balkonie.

DAWKOWANIE SZCZECI POSPOLITEJ
Przepisów na wykorzystanie szczeci pospolitej jest mnó-

stwo, zatem każdy bez wątpienia znajdzie przepis odpowied-
ni dla siebie. Najpopularniejszy jest odwar z korzenia lub li-
ści. Do jego przygotowania potrzebna będzie nam 1 łyżka po-
szatkowanych liści lub korzeni oraz szklanka zimnej wody. 
Oba składniki należy połączyć i gotować przez około 5 mi-
nut, po tym czasie odwar należy przecedzić i konsumować 
2 razy dziennie po 1 szklance. Istotnym jest, że odwar przy-
gotowany z szczeci pospolitej będzie nadawał się do prze-
mywania skóry – właściwością tą na pewno zainteresowa-
ne będą osoby zmagające się z chorobami zewnętrznymi. In-

Szczeć pospolita
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nym doskonałym preparatem, jaki 
można przygotować z tej rośliny 
jest nalewka, która ma pozytyw-
ny wpływ na przewód pokarmowy 
– osłania wątrobę oraz wspomaga 
gojenie się wrzodów. W celu przy-
rządzenia nalewki trzeba przygo-
tować od 0,5 do 0,7 litra wysoko-
procentowego alkoholu (najlepiej 
40%), i zalać nim 100 g rozdrob-
nionych liści lub 100 gram suche-
go korzenia. Po 2 tygodniach napój 
alkoholowy należy przefiltrować 
i w celach zdrowotnych pić 3 razy 
w ciągu dnia po 3 krople. Tak przy-
gotowaną nalewkę można także 
stosować zewnętrznie, do smaro-
wania skóry. Powyższe przetwory 
uda nam się wykonać, jeśli dyspo-
nować będziemy suszonym korze-
niem, bądź liśćmi. Dobrze jest wie-
dzieć, iż obecnie w sprzedaży znaj-
dziemy szczeć pospolitą w kapsuł-
kach. Jej dawkowanie powinniśmy 
wówczas uzależnić od mg szczeci 
w 1 kapsułce. Najczęstszą dawką 
jest 350 mg korzenia szczeci. Je-
śli taki produkt uda nam się zaku-
pić to wówczas zaleca się spożycie 
1 kapsułki 2 razy dziennie. Szczeci pospolitej nie należy sto-
sować w trakcie ciąży oraz karmienia piersią.

CENA – SZCZEĆ POSPOLITA
Nie da się ukryć, że szczeć pospolita jest produktem, 

który cieszy się coraz większym uznaniem. Oczywiście dla 
sporej ilości osób jest to wyłącznie zioło pomocne w leczeniu 
boreliozy, jednak nie można zapominać o tym, że wspoma-
ga ono walkę z innymi chorobami. Tym samym każdy z nas 
już dzisiaj powinien zainteresować się zakupem tej rośliny. 
Prawdopodobnie kłopotliwe okaże się znalezienie tego ar-
tykułu w zwykłym sklepie, dlatego warto odwiedzić sklepy 
internetowe, które sprzedają 
naturalne i zdrowe produk-
ty. Jednym z wartych polece-
nia jest www.natur-sklep.pl, 
w jakim każdy znajdzie eko-
logiczne preparaty wzmacnia-
jące nasze zdrowie. Jednym 
z nich jest właśnie szczeć, któ-
rą w Natur Sklep znajdziemy 
w dwóch postaciach, a miano-
wicie korzeń szczeci pocięty, 
suszony oraz korzeń szczeci 
w kapsułkach. To który arty-
kuł wybierzemy powinno być 
uzależnione głównie od tego, 
czy lubimy przygotowywać 
napary, nalewki oraz okła-
dy czy zdecydowanie bardziej 
preferujemy łykanie tabletek. 
Osoby należące do pierwszej 
grupy mają do wyboru suszo-
ny korzeń w opakowaniu 50 g 
za 19,90 zł oraz opakowaniu 
100 g za 35,90 zł. Osoby za-
liczające się do drugiej gru-
py mogą zakupić opakowanie 
zawierające 100 kapsułek we-
getariańskich, gdzie każda za-

wiera 350 mg szczeci oraz celulozę 
(składnik otoczki). Oba produkty 
mają podobne właściwości, zatem 
wybór zależy wyłącznie od Twoich 
preferencji.

OPINIE O SZCZECI 
POSPOLITEJ

Wiele osób w dalszym ciągu nie 
zdaje sobie sprawy z tego jak wiele 
korzyści może przynieść regularne 
spożywanie szczeci pospolitej. Oczy-
wiście zdarzają się osoby, które sto-
sują ją od lat i chętnie korzystają 
z jej właściwości zdrowotnych, jak 
również wykorzystują ją w celach 
dekoracyjnych. Jedna z osób uwa-
ża, że nalewka ze szczeci działa do-
skonale – głównie na pasożyty. Po-
twierdza to faktem, że w jej rodzinie 
wyleczone zostały takim sposobem 
dwie osoby (szczeć stanowiła wspar-
cie dla tradycyjnej kuracji) Kolejna 
osoba wyróżnia szereg atutów jej re-
gularnego stosowania. Jej zdaniem 
to właśnie szczeć miała wpływ na 
wzmocnienie układu odpornościo-
wego (brak przeziębienia przez pół 
roku), brak problemu z opryszcz-

ką czy aftą. Do tej pory był to problem z jakim użytkownik 
borykał się niemal non stop. Oczywiście pod żadnym pozo-
rem nie można polegać wyłącznie na szczeci przy leczeniu 
tak poważnych chorób, jak na przykład borelioza (może ona 
stanowić wsparcie). Niemniej jednak zawsze należy skon-
sultować z lekarzem fakt, czy nie byłaby ona dobrym pre-
paratem wspomagającym leczenie antybiotykami. Jeśli je-
steś zdrowy to stosować szczeć pospolitą możesz profilak-
tycznie, gdyż cechuje się ona przeciwbólowymi, przeciwza-
palnymi oraz bakteriobójczymi właściwościami.

Przedruk za zgodą ze strony https://natur-sklep.pl/
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NOWE ZADANIA

ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z pOpRZeDNIegO NumeRu

Krzyżówka panoramiczna – HISZ-
PANIA

Krzyżówka-szyfr – KATARZYNA	
GROCHOLA

Pantropa –  SERCE	NA	TEMBLA-
KU

Krzyżówka z wężem – NIGDY	
W	ŻYCIU

Wracamy do Państwa po 
pandemicznej przerwie. Nikt 
z nas nie przypuszczał, że nie 
będziemy się widzieć aż tak 
długo! W tak zwanym mię-
dzyczasie nadeszły wakacje… 
W tym roku specyficzne, bo 
nadal w reżimie sanitarnym… 
Mimo wszystko życzę wszyst-
kim odpoczynku, szczególnie 
(subiektywnie) nauczycielom 
i uczniom, zmęczonym zdalną 
edukacją… 

W tym wakacyjnym na-
stroju – fragment wiersza Czesława	Miłosza	
„Słońce”

Barwy ze słońca są. Bo ono nie ma 
Żadnej osobnej barwy, bo ma wszystkie. 
I cała ziemia jest niby poemat, 
A słońce nad nią przedstawia artystę…

Nasz stały współpracownik Pan	Bogdan	Wi-
tek przygotował dla Państwa na urlop kilka za-
dań: Krzyżówkę	panoramiczną, Krzyżówkę	ze	
strzałkami	i	Krzyżówkę	z	reżyserem. 

Zapraszamy do rozwiązywania, życząc dobrej 
zabawy!

RJ

Krzyżówka ze strzałkami
Litery z pól ze strzałkami, przeniesione poza diagram 

zgodnie ze wskazywanym kierunkiem utworzą rozwią-
zanie końcowe - tytuł popularnego serialu.
Poziomo:	

1)  obfite zbiory owoców, plonów.
5)  po opieką gajowego i borowego.
6)  Pola, popularna aktorka sprzed lat.
7)  dawniej silny popęd.
8)  Adrien, odtwórca głównej roli 
 w oscarowym „Pianiście”.
11)  najbardziej zaangażowani członkowie partii. 
14)  ptak brodzący czczony w starożytnym Egipcie.
15)  pozwolenie.
16)  polski producent pociągów z Bydgoszczy.

Pionowo:	
1)  wycinka 5 poziomo.
2)  produkowane w hucie.
3)  niewielki teren do zabawy, pod budowę.
4)  w gwarze miejskiej zalecanki, amory.
9)  w portfelu Rosjanina.
10)  rosyjskie imię żeńskie (anagram słowa SADZA).
12)  najważniejsze siedzisko w pałacu.
13)  złodziejski skok na mieszkanie, bank.

Bogdan Witek
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Krzyżówka Po rozwiązaniu krzyżówki w zaznaczonych polach powstanie rozwiązanie - imię i na-
zwisko reżysera.

Krzyżówka panoramiczna Litery z pól oznaczonych liczbami, uszeregowane od 1 do 29 
utworzą rozwiązanie - powiedzenie łacińskie.

Bogdan Witek

Poziomo:
5)   dawniej jakość, gatunek.
8)   żądlący owad.
10) ściana z cegieł.
11) pledzik.
12) “... niesiemy, ...” podczas dożynek.
13) ryba morska częsta na naszych stołach.

Pionowo:
1)   Anna, aktorka z serialu “Na Wspólnej”.
2)   wyprawa panny młodej.
3)   rasa najmniejszych psów domowych.
4)   gwóźdź do podkuwania koni.
5)   pomiędzy poziomem i pionem. 
6)   stolica Włoch.
7)   podpora rośliny pnącej.
9)   wypełnia wnętrze kości.
10) Roger, odtwórca roli agenta 007.

Bogdan Witek
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WIERZBINOWE CUDA
rękodzieło artystyczne

http://wierzbinowecuda.pl/
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TRADYCYJNY SAD

ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM
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TECHNIK LOGISTYK 

IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO  
W DYNOWIE  

  REKRUTACJA 
  2020/2021 

TECHNIK INFORMATYK 

TECHNIK HANDLOWIEC 

KURS WÓZKÓW WIDŁOWYCH 
PRAWO JAZDY KAT. B 
SPAWANIE MIG-MAG 
KURS KAS FISKALNYCH 
KURS OBRABIAREK CNC 

www.zsz-dynow.net, dynowzsz@poczta.onet.pl, zsz1dynow@poczta.onet.pl 
Dynów ul. Polna 3, tel.16 65-21- 045 

SPRZEDAWCA 

BRANŻOWA  SZKOŁA I STOPNIA - 3 lata 
 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

TECHNIKUM W DYNOWIE - 5 lat 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

DODATKOWE UPRAWNIENIA 

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY: 11.05.2020 R. – 23.06.2020 R. 


