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Drogi 
Czytelniku!

Oplata na jesień nićmi babiego lata, ogranicza widzialność lub widocz-
ność mgłami licznymi i gęstymi, szeleści liśćmi tworzącymi barwne kobier-
ce i usypia powoli, powolutku. Ale nie w Dynowie. Dzieję się tu jak zawsze 
dużo, głośno, dostojnie i z przymrużeniem oka.

Ogromna rzesza absolwentów dynowskiego liceum zgromadziła się w je-
den z październikowych weekendów aby uczcić 70-lecie swej dawnej szko-
ły. Bawiono się przednie, a wspomnieniom nie było końca. 

Wydano Dynowski Rocznik Historyczny nobilitujący w sposób szcze-
gólny naszą małą Ojczyznę.

Po wakacyjnej przerwie wznowiły działalność szkoły od podstawowej po 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Najdonośniej słychać uczniów szkoły mu-
zycznej, a odgłos ich ćwiczeń rozbrzmiewa na całą ulicę Szkolną.

A i w centrum miasta praca wre. Panowie uwijają się (aż miło popa-
trzeć), aby oddać jak najszybciej do użytku rynek. Na efekty rewitalizacji 
czekamy już z niecierpliwością.

Zaczynają na nas spoglądać z plakatów osoby kandydujące do rad róż-
nego szczebla zachęcając do oddania na nich głosu.

Dzieje się więc dzieje.
Diana Wasylowska-Kilon

Miesiąc październik był 
dla Towarzystwa Przyjaciół 
Dynowa wyjątkowo absorbu-
jący i pracowity. Obchodzili-
śmy bardzo uroczyście jubi-
leusz 70-Lecia powstania Li-
ceum Ogólnokształcącego w Dy-
nowie (11-12.10.2014 r.) oraz promo-
cyjne spotkanie związane z wydaniem Rocznika Histo-
rycznego Dynoviana (23.10.2014 r.). Obszerne materia-
ły z obu uroczystości prezentujemy na dalszych stro-
nach Dynowinki.

Jak co roku, miesiąc listopad rozpoczęliśmy od pu-
blicznej zbiórki pieniędzy na odnowę pomników na sta-
rym cmentarzu. W tym roku w dniu 1 listopada udało 
nam się zebrać ogółem kwotę 4.502,43 zł. Za wsparcie 
zbiórki dziękuję wszystkim ofiarodawcom.

O sposobie wydania zebranych pieniędzy oraz odre-
staurowanych pomnikach na starym cmentarzu w 2014 
r., prezentując ich zdjęcia, napiszemy w grudniowym nu-
merze Dynowinki.

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz
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Podsumowanie pracy Burmistrza 
w latach 2010–2014 r.

Szanowni mieszkańcy Dynowa, 
czytelnicy „Dynowinki” 

Zbliża się koniec kadencji Rady Miasta i Burmistrza Mia-
sta 2010–2014. W tym okresie podjęto i zrealizowano sze-
reg zadań, których celem była stała poprawa życia miesz-
kańców Dynowa. Nie wszystkie potrzeby zostały jednak za-
spokojone, ale dzięki dobrej współpracy Burmistrza z Radą 
Miasta, z władzami Powiatu oraz Województwa udało się 
pozyskać wiele środków zewnętrznych i wykonać ważne, 
moim zdaniem, dla mieszkańców inwestycje.

Poniżej przedstawiam zbiorczą informację z działalno-
ści i realizacji zadań w latach pełnienia przeze mnie funk-
cji Burmistrza Miasta.

INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE 
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W roku 2011 Miasto kontynuowało i zakończyło realiza-
cję dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Były 
to: projekt pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z uję-
ciami wody, zbiornikami wody, remontem, budową i prze-
budową sieci wodociągowych wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi dla Miasta Dynowa” i projekt pn. „Poprawa atrak-
cyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dy-
nów poprzez utworzenie na ich terenie obiektów infrastruk-
tury turystycznej oraz renowacje zabytków”.

 
Ponadto Miasto Dynów realizowało następujące projek-

ty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

1. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku 
OSP w Dynowie Przedmieściu i wyposażenie jed-
nostek OSP w Dynowie Przedmieściu i OSP w Dy-
nowie (ul. Szkolna)”
W 2011 roku prowadzone były prace związane z re-

montem budynku OSP w Dynowie Przedmieściu, które po-
legały m.in. na: 
• rozbudowie budynku (garaże), przebudowie, nadbudo-

wie budynku OSP w Dynowie Przedmieściu obejmują-
cej roboty rozbiórkowe, budowlane, branży sanitarnej 
i branży elektrycznej, 

• remoncie dachu i wykonaniu instalacji odgromowej, do-
ciepleniu budynku wraz z elewacją.

• budowie kuchni z zapleczem, które sfinansowane zostało 
ze środków własnych. Dodatkowo Miasto Dynów w 2011 
roku dokonało zakupu wyposażenia do wyremontowa-
nej kuchni za ponad 50 000,00 zł oraz przygotowano 
pomieszczenie chłodnicze na kwotę ponad 35 000,00 zł. 
Koszty całkowite budowy kuchni, pomieszczenia chłod-

niczego i wyposażenia kuchni to kwo-
ta ponad 122 000,00 zł. 

Koszty całkowite projektu 
w 2011 roku: 797 471,00 zł, środki 
pozyskane z UE: 677 848 zł, wkład 
własny: 119 623,00 zł. 

2. .„Poprawa zniszczonego przez 
podtopienia układu komunikacyj-
nego w Dynowie”

W 2012 roku Miasto rozpoczęło 
i zakończyło realizację projektu, któ-

rego przedmiotem były roboty budowlane na drogach gmin-
nych w Dynowie, tj.: ul. Głębokiej oraz ul. Żurawiec.

Zakres rzeczowy projektu obejmował roboty przygoto-
wawcze, ziemne, wykonanie podbudów i nawierzchni dróg, 
roboty wykończeniowe – umocnienie skarp i rowów.

Koszty całkowite projektu w 2012 roku: 470 274,00 
zł, środki pozyskane z UE: 442 917,00 zł, wkład wła-
sny: 27 357,00 zł.

3.   „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami na terenie mia-
sta Dynów – etap I”
W 2011 roku opracowano dokumentację technicz-

ną na budowę i przebudowę miejskiej rozdzielczej sie-
ci wodociągowej, a w 2012 roku Gmina Miejska Dy-
nów rozpoczęła realizację w/w zadania. Budowana  
i modernizowana rozdzielcza sieć wodociągowa swym za-
sięgiem objęła ulice: Rynek, Mickiewicza, Handlowa, Krzy-
wa, Kościuszki, Zamkowa, Kazimierza Wielkiego, część ul. 
ks. J. Ożoga (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzy-
żowania z ul. Jana Pawła II), część ul. Łaziennej (od skrzy-
żowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Podwale), 
część ul. Jana Pawła II (od skrzyżowania z ul. ks. J. Ożo-
ga do skrzyżowania z ul. Szkolną), ul. 1 Maja (od nr 43 do 
skrzyżowania z ul. Grunwaldzką wraz z osiedlem miesz-
kaniowym Spółdzielni Mieszkaniowej w Przeworsku), ul. 
Piłsudskiego (obiekty przemysłowe oraz „Dom Nauczycie-
la”), ul. Plażowa (od ośrodka turystycznego „Błękitny San” 
do skrzyżowania ul. Plażowej z ul. Karolówka – w pobliżu 
wjazdu na most na rzece San).

Koszty całkowite projektu w latach 2011 – 2013: 
1 751 152,00 zł, środki pozyskane z UE: 1 224 365,00 
zł, wkład własny 526 787,00 zł.

4.  „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez re-
witalizację Rynku i przyległych ulic, parku przy-
dworskiego oraz remont infrastruktury komuni-
kacyjnej w obrębie Obszaru I”
W ramach w/w projektu w 2012 roku Miasto rozpoczę-

ło prace związane z budową fontanny, remontem i budową 
parkingów oraz rewitalizacją parku przydworskiego wraz 
z całą infrastrukturą.

Koszt całkowity projektu poniesiony przez Gminę Miej-
ską Dynów w 2012 roku na realizację wspomnianych za-
dań to kwota ponad 1 730 000,00 zł. Z kolei Partner pro-
jektu, którym jest Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana 
Pawła II „WZRASTANIE” w 2012 roku zrealizował w ca-
łości zadanie ujęte w projekcie, polegające na przeprowa-
dzeniu robót modernizacyjno – remontowych budynku za-
bytkowej oficyny dworskiej – domu dla dzieci w Dynowie. 
Koszt całkowity poniesiony przez Partnera w 2012 roku to 
kwota ponad 209 900,00 zł, w tym otrzymane dofinanso-
wanie z UE – 178 493,00 zł i wkład własny – 31 498,00 zł. 

W 2013 roku Miasto prowadziło prace związane z bu-
dową fontanny, budową oświetlenia ulicznego, moni-
toringiem elektronicznym, remontem i budową ka-
nalizacji deszczowej, budową parkingu miejskiego.  
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W parku przydworskim wykonano roboty przygotowaw-
cze w zakresie kształtowania zieleni, częściowo wykona-
no zjazdy, drogi wewnętrzne, place, ścieżki spacerowe – ro-
boty w zakresie budowy dróg, rozpoczęto budowę boiska 
wielofunkcyjnego i kortu tenisowego – roboty budowlane 
w zakresie budowy obiektów sportowych, częściowo wyko-
nano oświetlenie parku – instalowanie urządzeń oświetle-
nia drogowego. 

Koszt całkowity wykonanych prac w 2013 roku to kwo-
ta ponad 1 159 000,00 zł.

Obecnie trwają roboty budowlane związane z rewitali-
zacją rynku, przyległych ulic i parku przydworskiego. Re-
alizacja projektu zakończy się w grudniu br. 

Koszty całkowite projektu w latach 2012 – 2014: 
11 400 000,00 zł, środki pozyskane z UE: 8 200 000 zł, wkład 
własny: 3 200 000,00 zł. 

5. „PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Pu-
blicznej” 
Projekt był realizowany w latach 2012 – 2014 i doty-

czył wykonania Podkarpackiego Systemu e-Administracji 
Publicznej obejmującego budowę teleinformatycznego śro-
dowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elek-
tronicznej. Efektem realizacji projektu będzie moderniza-
cja administracji samorządowej poprzez zwiększenie po-
ziomu wykorzystania nowoczesnych technologii infor-
macji i komunikacji. Projekt obejmował dostawę sprzę-
tu teleinformatycznego wraz z pracami instalacyjny-
mi, dostawę oprogramowania oraz prace wdrożeniowe  
i instalacyjne w Urzędzie Miejskim w Dynowie.

Koszt całkowity projektu to 481 847,00 zł, środki 
pozyskane z UE to 404 903,00 zł, a wkład własny 76 
944,00 zł.

Łączna wartość projektów współfinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej w latach 2011 – 2014 to 

około 15 mln zł. (środki pozyskane z uE to prawie 
11 mln zł, wkład własny Miasta to 4 mln zł). 

DROGI 

1. Drogi gminne
W latach 2011 – 2014 przeprowadzono szereg prac re-

montowo-modernizacyjnych na drogach gminnych. Najważ-
niejsze to nowe nawierzchnie asfaltowe i betonowe ulic 
gminnych o łącznej długości około 4,4 km. 

W 2011 roku nawierzchnie asfaltowe ułożono na dro-
gach gminnych, bocznych do ul. Grunwaldzkiej, Sikorskie-
go, Bartkówka, Podwale.

W 2012 roku położono kostkę betonową na Ośrod-
ku Turystycznym Błękitny San - koszt całkowity ponad 
400 000,00 zł, w tym ponad 320 000,00 zł stanowiły środ-
ki pozyskane. 

W 2013 roku wykonano nowe nawierzchnie asfalto-
we i betonowe na drogach gminnych: ul. Gruntowa, bocz-
nej do ul. Bartkówka, naprzeciw stacji paliw Pana Ba-
lucha – dojazd do garaży – wykonano nawierzchnię  
i kanalizację deszczową. 

W 2014 roku wykonano nowe nawierzchnie asfalto-
we i betonowe na drogach gminnych: ul. Wąska, ul. Błonie 
(prowadząca do ogródków działkowych i oczyszczalni ście-
ków) oraz na drogach bocznych do ul. Grunwaldzkiej – do 
nowo projektowanej kaplicy cmentarnej, ul. Bartkówka, ul. 
Dworska. Ponadto wykonano nową nawierzchnię na trak-
cie pieszym łączącym ul. Mickiewicza z ul. Jana Pawła II 
(obok dawnej biblioteki). 

W latach 2011 – 2014 zakupiono łącznie około 3 532 
tony kruszywa łamanego, które posłużyło do przeprowa-

dzenia remontów bieżących dróg gminnych na łącznej dłu-
gości około 11,5 km. Koszt całkowity zadań wyniósł ponad 
413 000,00 zł i w całości były to środki własne.

Równocześnie w latach 2011 – 2014 przeprowadzono bie-
żące remonty oraz konserwację dróg i urządzeń odwadnia-
jących drogi (nawierzchni, przepustów, rowów odwadnia-
jących, itp.) o łącznym koszcie ponad 223 000,00 zł, który 
w całości pokryty został ze środków własnych.

W tym okresie zmodernizowano i rozbudowano oświe-
tlenie na: ul. bocznej do ul. Piłsudskiego, traktu pieszego 
obok budynku dawnej biblioteki, ul. Bartkówka, ul. Karo-
lówka – droga wojewódzka (wymiana słupów, zamontowanie 
nowych lamp). Koszt całkowity poniesiony na modernizację 
i rozbudowę oświetlenia na terenie Miasta to kwota ponad 
243 000,00 zł, która w całości pochodziła z budżetu miasta. 

Całkowity koszt inwestycji na drogach gminnych 
w latach 2011 - 2014 to ponad 3 780 000,00 zł, w tym po-
nad 1 917 000,00 zł to środki pozyskane z zewnątrz, nie 
obciążające budżetu Miasta. Wkład własny w realiza-
cję powyższych zadań to kwota ponad 1 864 000,00 zł. 

W mijającej kadencji współdziałano z władzami 
Urzędu Marszałkowskiego oraz Starostwa Powiato-
wego w zakresie poprawy stanu dróg powiatowych 
i drogi wojewódzkiej na terenie naszego miasta.

2. Drogi wojewódzkie
W 2011 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie prze-

prowadził remont ul. Piłsudskiego, którego zakres rzeczo-
wy obejmował remont chodnika i wykonanie nawierzchni 
z masy asfaltowej na długości 1 250,00 mb. Koszt całkowi-
ty remontu wyniósł ponad 590 000,00 zł i w całości pokry-
ty został ze środków Województwa Podkarpackiego (Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie).

Ponadto na drodze wojewódzkiej został wybudowa-
ny chodnik przy ul. Karolówka po prawej stronie o długo-
ści 900 mb oraz wykonano remont trzech przepustów zlo-
kalizowanych pod koroną drogi wojewódzkiej w rejonie tej 
ulicy. W latach 2011 – 2014 poniesiono również koszty na 
opracowanie dokumentacji projektowej i realizację przed-
miotowego zadania. 

W latach 2011 – 2014 opracowano wariantową koncep-
cję przebiegu obwodnicy Dynowa w ciągu drogi wojewódz-
kiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska. 
Opracowanie to jest dokumentem projektowym stanowią-
cym podstawę do ustalenia korytarza terenu przeznaczo-
nego pod obwodnicę. Celem opracowania było porównanie 
co najmniej 3 możliwych wariantów rozwiązań projektowych 
i wybór wariantu optymalnego w oparciu o wielokryterial-
ną analizę porównawczą. Koszty opracowania przedmioto-
wej koncepcji wyniosły około 182 tys. złotych. Był on w ca-
łości pokryty z budżetu Gminy Miejskiej Dynów. Aktualnie 
zadanie to znajduje się na etapie uzyskania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach, dla przedmiotowej inwe-
stycji. Projekt dotyczący budowy obwodnicy Miasta został 
zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego w naborze projek-
tów o charakterze strategicznym w ramach RPO WP na lata 
2014-2020 i na chwilę obecną wstępnie jest planowany do 
realizacji w ramach ww. programu. 

Łączna wartość robót na drogach wojewódzkich 
w tym okresie wyniosła ponad 1 447 000,00 zł, w tym 
dofinansowanie z budżetu miasta to 441 000,00 zł.

3. Drogi powiatowe
W 2011 roku na terenie miasta Zarząd Dróg Powiato-
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wych w Rzeszowie dokonał remontu: ul. Bartkówka na dłu-
gości około 1700 mb, ul. Gajowa na długości około 900 mb 
oraz budowy chodnika przy ul. Bartkówka i ul. Polnej. Koszt 
całkowity prac związanych z remontem nawierzchni i chod-
ników w/w dróg to kwota ponad 1 064 000,00 zł, z czego 
kwota ponad 134 000,00 zł to wkład własny.

W 2012 roku Powiat Rzeszowski wykonał remont: na-
wierzchni ul. Polnej na długości ponad 150 mb, ul. Działowej 
na długości 1100 mb oraz budowę chodnika przy ul. Bart-
kówka o długości ponad 1100 mb, na łączną kwotę ponad 
1 500 000,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Gmi-
ny Miejskiej Dynów wyniosło 160 000,00 zł. 

W 2013 roku Zarząd Dróg Powiatowych dokonał re-
montu nawierzchni i budowy chodnika przy ul. Polnej 
na długości 90 mb oraz budowy rowu krytego w ciągu 
tej drogi powiatowej na długości 220 mb. Koszt całkowi-
ty wykonanych robót to kwota ponad 142 000,00 zł, któ-
ra została dofinansowana przez Gminę Miejską Dynów  
w wysokości 50 000,00 zł. 

W 2014 roku Zarząd Dróg Powiatowych wykonał remont 
nawierzchni i budowę chodnika przy ul. Polnej na długo-
ści ponad 520 mb oraz budowę chodnika przy ul. Bartków-
ka na długości ponad 335 mb. Koszt całkowity ww. prac to 
kwota ponad 496 000,00 zł, z czego 100 000,00 zł stano-
wią środki własne. 

Ponadto Powiat Rzeszowski dokonał przebudowy na od-
cinku 1 700 mb ul. ks. Ożoga w Dynowie, której koszt wy-
niósł ponad 2 300 000,00 zł. 

Wartość robót na drogach powiatowych w latach 
2011-2014 to ponad 5 500 000,00 zł w tym dofinanso-
wanie z budżetu Miasta Dynów – 444 000,00 zł.

INWESTYCJE W BUDYNKACH 
OŚWIATOWYCH

1. W 2012 roku opracowano i zrealizowano projekt pn. 
„Cyfrowa szkoła” w ramach którego zakupiono sprzęt elek-
troniczny (laptopy, tablice interaktywne itp.) na łączną kwo-
tę ponad 250 000,00 zł, z czego środki pozyskane to kwo-
ta ponad 200 000,00 zł, natomiast 50 000,00 zł to wkład 
własny miasta. 

2. W 2013 roku utworzona została Szkoła Muzyczna 
I stopnia, na jej funkcjonowanie miasto przeznaczyło kwo-
tę 370 000,00 zł, w ramach której dokonano m.in. remontu 
pomieszczeń oraz zakupiono instrumenty muzyczne. 

3. W 2013 roku dokonano remontu sanitariatów 
w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (Dom Ludowy) 
oraz pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim. Koszt cał-
kowity prac remontowych wyniósł ponad 60 000,00 zł 
i w całości pochodził z budżetu miasta. 

4. W 2014 roku wykonano remont ogrodzenia przy Szko-
le Podstawowej Nr 2 w Dynowie oraz remont sanitariatów 
na II i III piętrze budynku Zespołu Szkół. Koszt całkowity 
tych prac łącznie wyniósł ponad 189 000,00 zł i w całości 
pokryty został z budżetu miasta. 

Ogólna wartość robót remontowo - modernizacyj-
nych w obiektach oświatowych wykonywanych w la-
tach 2011 – 2014 wraz z wyposażeniem wyniosła po-
nad 829 000,00 zł, w tym środki pozyskane z zewnątrz 
około 200 000,00 zł.

iNFRASTRUKTURA SPORTOWA

1. Zaplecze stadionu miejskiego w Dynowie przy 
ul. ks. J. Ożoga

1. W roku 2011 i 2012 dokonano modernizacji zaplecza 
stadionu sportowego, polegającej na remoncie budynku 
socjalno – szatniowego oraz ogrodzenia stadionu od strony 
północnej (od ul. Ożoga). Koszt całkowity prac to ponad 
120 000,00 zł, w tym 60 000,00 zł stanowiły środki 
pozyskane z zewnątrz. 

2. W 2014 roku Miasto przeprowadziło termomodernizację 
budynku zaplecza stadionu miejskiego polegającą na 
ociepleniu ścian oraz wykonaniu centralnego ogrzewania. 
Koszt całkowity zadania to kwota ponad 104 000,00 zł, 
w tym ponad 60 000,00 zł pozyskano z WFOŚiGW. 

3. W czasie mijającej kadencji Miasto wspierało działal-
ność Towarzystwa Sportowego „Dynovia” poprzez bieżące 
utrzymanie stadionu oraz dotacje na rozwój sportu. Środki 
finansowe przeznaczone Towarzystwu Sportowemu w latach 
2011-2014 to kwota ponad 210 000,00 zł (kwota nie zawie-
ra środków, jakie Miasto przeznaczyło na ww. remonty).

2. Kompleks boisk sportowych – „Orlik”
W 2012 roku wybudowano kompleks boisk sporto-

wych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (bo-
iska piłkarskie i wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitar-
no – szatniowym). Koszt całkowity zadania wyniósł około 
1 216 000,00 zł, z czego 833 000,00 zł stanowiły środki po-
zyskane z zewnątrz. Ponadto w 2013 roku doposażono kom-
pleks na kwotę ponad 17 000,00 zł. Koszt całkowity utrzy-
mania kompleksu za okres 2012-2014 stanowi kwota po-
nad 25 600,00 zł.

POZOSTAŁE INWESTYCJE

W latach 2011 – 2014 dosprzętowiono Zakład Gospo-
darki Komunalnej na łączną wartość ponad 136 000,00 zł. 
Ponadto zakupiono ciągnik rolniczy oraz przyczepę aseni-
zacyjną na łączną kwotę ponad 235 000,00 zł. 

W 2011 roku przeprowadzono remont dachu budynku 
Miejskiego Ośrodka Kultury (Pogotowie Ratunkowe), wy-
mieniona została stolarka okienna i drzwi zewnętrzne oraz 
roboty wewnętrzne, związane z malowaniem ścian w po-
mieszczeniach budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, a tak-
że wykonana została nowa elewacja budynku. Koszt zada-
nia to kwota ponad 100 000,00 zł, która w całości sfinan-
sowana została ze środków własnych miasta.

W 2011 roku został wykonany kolektor główny kanali-
zacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego. Koszt całkowity wy-
niósł ponad 205 000,00 zł i w całości pokryty został z bu-
dżetu Gminy Miejskiej Dynów.

W 2011 roku dokonano remontu kanalizacji deszczowej 
w ul. ks. J. Ożoga na długości około 100 mb o łącznej war-
tości ponad 44 900,00 zł. Całość zadania pokryta została 
środkami z budżetu miasta.

W latach 2011-2014 dokonano remontu mieszkań i lo-
kali komunalnych, w ramach których dokonano wymiany 
stolarki okiennej i drzwiowej, remontu klatki schodowej, ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dachu na łączną war-
tość ponad 98 000,00 zł. – środki własne.

W latach 2011-2014 prowadzone były prace moderni-
zacyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy mające na 
celu dostosowanie budynku do wymogów wprowadzonych 
rozporządzeniem w sprawie ŚDS. Dynowski ŚDS w przed-
stawionym okresie na prace modernizacyjne wydatkował 
kwotę ponad 347 000,00 zł, którą pozyskano od Wojewo-
dy Podkarpackiego.

W latach 2012-2014 miasto realizowało zadania pole-
gające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, z te-
renu Dynowa wywieziono ponad 158 ton takich wyrobów. 
Koszt całkowity tych zadań stanowi kwota ponad 61 000,00 
zł, z czego ponad 43 000,00 zł stanowią środki pozyskane 
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z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.
W 2013 roku utworzony został Międzygminny Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się 
przy ul. Wuśki, na terenie wysypiska odpadów komunal-
nych. Koszt remontu i przystosowania PSZOK to kwota po-
nad 12 000,00 zł i w całości pochodziła z budżetu miasta.

W 2013 roku wykonano remont sanitariatów miejskich 
w budynku PKS, polegający na całkowitej poprawie warun-
ków sanitarnych oraz przystosowaniu dla potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Koszt całkowity inwestycji to kwota po-
nad 56 000,00 zł, pochodząca w całości z budżetu miasta. 

W 2014 roku prowadzone były również prace związa-
ne z budową i przebudową sieci i urządzeń elektroenerge-
tycznych wzdłuż ul. Rynek, Mickiewicza, Krzywa, ks. J. 
Ożoga, Jana Pawła II na kwotę ponad 360 000,00 zł, któ-
rą pozyskano z zewnątrz. Miasto opracowało dokumentację 
techniczną dla tego zadania na kwotę około 30 000,00 zł. 

W okresie 2011-2014 opracowano dokumentację tech-
niczną na: budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Węgier-
skiej, budowę i przebudowę miejskiej rozdzielczej sieci wo-
dociągowej – etap II. Koszt całkowity wymienionych opra-
cowań to kwota ponad 149 000,00 zł i w całości pochodzi 
z budżetu miasta. 

W 2014 roku opracowano projekt techniczny i rozpo-
częto budowę garażu dla OSP Bartkówka. Koszt całkowi-
ty z dokumentacją to kwota ponad 150 000,00 zł i w cało-
ści pochodzi z budżetu miasta. 

W 2013 roku wyremontowano pomieszczenia pod 
archiwum zakładowe oraz pomieszczenie magazynowe  
w Urzędzie Miejskim. Koszt całkowity remontu to kwota 
22 000,00 zł, która w całości pochodziła z budżetu miasta. 

W 2013 roku wykonano dokumentację geologiczną 
z rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich pod-
łoża gruntowego w rejonie projektowanej nowej kaplicy 
cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej, a w 2014 roku roz-
poczęto prace związane z opracowaniem projektu technicz-
nego na nową kaplicę.

W 2014 roku dokonano remontu zabytkowej kapli-
cy cmentarnej, którego koszt całkowity wyniósł ponad 
90.000,00 zł, z czego 30 000,00 zł pozyskano od Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków.

W związku ze zgłaszanymi potrzebami jednostek OSP 
na sprzęt oraz wyposażenie, Miasto w 2014 roku dokonało 
zakupu sprzętu i wyposażenia dla tych jednostek na łącz-
ną kwotę ponad 35 000,00 zł, z czego ponad 28 000,00 zł 
pozyskano z WFOŚiGW, a 7 000,00 zł stanowił wkład wła-
sny. Ponadto miasto wspiera trzy jednostki OSP poprzez 
ich bieżące utrzymanie oraz zakup sprzętu. Środki finanso-

we, jakie przeznaczono na w/w zadania w latach 2011-2014 
to kwota ponad 511 000,00 zł. 

Trwają prace związane z przebudową budynku Urzędu 
Miejskiego, obejmującą przebudowę dachu oraz wykonanie 
termomodernizacji ścian. Koszt całkowity zadania to kwo-
ta ponad 530 000,00 zł, która w całości pochodzi z budże-
tu miasta.

W latach 2011-2014 miasto dokonało zakupu książek 
na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej na łączną kwo-
tę ponad 62 000,00 zł, która w całości pochodziła ze środ-
ków własnych.

W 2012 roku Miasto sfinansowało kwotą 28 000,00 zł 
projekt Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie polegający 
na adaptacji strychu. 

W 2014 roku dokonano konserwacji i pielęgnacji zabytko-
wego drzewostanu na cmentarzu w kwocie ponad 47 600,00 
zł, z czego z WFOŚiGW pozyskano ponad 29 600,00 zł. Wkład 
własny miasta to 18 000,00 zł. 

   
W latach 2011-2014 Miasto przeprowadziło inwestycje 

i remonty na łączną kwotę ponad 25 mln zł. 
Starania o pozyskiwanie środków zewnętrznych w kaden-

cji 2011-2014 zasiliły budżet kwotą około 15 mln zł. (w tym 
środki unijne i krajowe). Bez tego, znaczącego dla budże-
tu Miasta, wsparcia finansowego nie byłaby możliwa reali-
zacja wykonywanych w tym okresie zadań. Środki własne 
Miasta przeznaczone na realizację ww. inwestycji to kwota 
około 10 mln zł. 

Kończąc pełnienie funkcji Burmistrza w niniejszej kaden-
cji, dziękuję wszystkim z którymi przyszło mi współpracować. 
Szczególnie dziękuję Radnym Rady Miasta Dynów za ich za-
angażowanie w rozwiązywanie problemów, współpracę przy 
podejmowaniu i realizacji ważnych dla mieszkańców zadań. 

Dziękuję mieszkańcom Dynowa za zrozumienie, współ-
działanie, zwłaszcza przy realizacji okresowo uciążliwych in-
westycji rewitalizacyjnych, kanalizacyjnych, wodnych i dro-
gowych. 

Podziękowania składam Dyrektorom i Pracownikom 
Szkół, Kierownikom i Pracownikom jednostek organizacyj-
nych, Pracownikom Urzędu Miejskiego, Stowarzyszeniom, 
Organizacjom Społecznym i wszystkim działającym dla do-
bra wspólnego naszej małej Ojczyzny.

Zygmunt Frańczak 
Burmistrz Miasta Dynowa 2010 – 2014 

Podziękowania
 Zarząd oraz członkowie Grupy Anonimowych Alkoholików „SEBASTIAN” dziękują za pomoc 

w zorganizowaniu obchodów 17 rocznicy powstania grupy. 
 Jesteśmy bardzo wdzięczni za wniesiony wkład w przygotowanie obchodów wszystkim instytu-

cjom oraz osobom prywatnym. 
 Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem: 

• Urzędu Miasta w Dynowie, 
• Urzędu Gminy w Dynowie 
• oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 1 w Dynowie.

        Zarząd Grupy AA ”SEBASTIAN”
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Kończy się kadencja Rady Miasta Dynów.

W wyniku wyborów w listopadzie 2010 r. w skład rady 
weszły następujące osoby:

1. Bilska Irena
2. Gołąb Kazimierz
3. Frańczak Zygmunt – Mazur Krystyna
4. Hadam Ewa
5. Jurasiński Maciej 
6. Kędzierski Andrzej
7. Mryczko Roman
8. Pawłowski Grzegorz
9. Siry Zofia
10. Ślemp Józefa
11. Śmietana Andrzej
12. Toczek Wacław
13. Tymowicz Stanisław 
14. Wandas Paweł
15. Wolański Wojciech

Ze względu na wybór P. Zygmunta Frańczaka na Bur-
mistrza Miasta, na jego miejsce w wyborach uzupełniają-
cych do Rady Miasta Dynów weszła P. Krystyna Mazur.

Na pierwszej sesji Radni Rady Miasta złożyli uroczyste 
ślubowanie i rozpoczęli pracę. Zgodnie ze Statutem Miasta 
Dynów Radni podzieleni zostali na trzy komisje:
1. Komisja Rewizyjna – Przewodnicząca Irena Bilska
2. Komisja Spraw Społecznych – Przewodnicząca Ewa 

Hadam
3. Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finan-

sów – Przewodniczący Andrzej Śmietana 

Do 15.10.2014r. Rada Miasta Dynów VI kadencji w la-
tach 2010 – 2014 odbyła 48 sesji, na których podjęła 273 
uchwały, w tym 90 aktów prawa miejscowego ogłoszonych  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
Każda sesja poprzedzona była posiedzeniami komisji na 
których Radni RM opiniowali projekty uchwał, omawia-
li bieżące sprawy dotyczące miasta, pracy Rady i Burmi-
strza, zgłaszali zapytania oraz formułowali wnioski do 
dalszej pracy. 

Praca poszczególnych Komisji Rady Miasta Dynów od-
bywała się w następujący sposób:

-  Komisja Rewizyjna odbyła 53 posiedzenia, z których 
34 poświęcone były kontroli Burmistrza oraz jednostek 
i zakładów podległych Miastu, podjęła 8 uchwał oraz 
wypracowała 14 wniosków;

-  Komisja Spraw Społecznych odbyła 42 posiedzenia, na 
których wydała 70 opinii i wypracowała 1 wniosek;

-  Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 
odbyła 40 posiedzeń, na których wydała 155 opinii i wy-
pracowała 3 wnioski. 

Podsumowanie działalności 
Rady Miasta Dynów VI kadencji 

w latach 2010 – 2014

Najważniejsze uchwały podjęte przez Radę Miasta Dy-
nów VI kadencji to:

• uchwały budżetowe na lata 2011-2014 wraz z wielo-

letnimi prognozami finansowymi,

• uchwały zatwierdzające sprawozdania z wykonania bu-
dżetu i udzielające absolutorium Burmistrzowi Miasta,

• uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Dynów do 
Związku Miast Polskich,

• uchwała w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej 

I stopnia w Dynowie,

• uchwała w sprawie utworzenia Międzygminnego Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

• uchwały zabezpieczające środki finansowe na realiza-

cję projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej 
i innych źródeł zewnętrznych:

• „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęcia-
mi wody, zbiornikami wody, remontem, budową 
i przebudową sieci wodociągowych wraz z urządze-
niami towarzyszącymi dla Miasta Dynowa” (pro-
jekt rozpoczęty w 2010r. i zakończony w 2011r.)

• „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miej-
skiej Dynów i Gminy Dynów poprzez utworzenie 
na ich terenie obiektów infrastruktury turystycz-
nej oraz renowacje zabytków” (projekt rozpoczęty 
w 2010r. i zakończony w 2011r.)

• „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budyn-
ku OSP w Dynowie Przedmieściu i wyposażenie 
jednostek OSP w Dynowie Przedmieściu i OSP  
w Dynowie (ul. Szkolna)” (projekt rozpoczęty 
w 2010r. i zakończony w 2011r.)

• „Poprawa zniszczonego przez podtopienia układu 
komunikacyjnego w Dynowie”,

• „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami na terenie mia-
sta Dynów – etap I”,

• „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez re-
witalizację Rynku i przyległych ulic, parku przy-
dworskiego oraz remont infrastruktury komuni-
kacyjnej w obrębie Obszaru I”,

• „Budowa kompleksu sportowego „Orlik” w Dyno-
wie”, itp. 

Dodatkowo uchwalono szereg programów jednorocz-
nych i wieloletnich obejmujących kierunki działania mia-
sta (m.in. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Gminny Program Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi, Gminny Program Opie-
ki nad Zabytkami, Program Ochrony Środowiska dla Gmi-
ny Miejskiej Dynów, itp.)

Przewodniczący 
Rady Miasta Dynów
informuje

Roman Mryczko
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Ponadto Rada Miasta Dynów VI kadencji w latach 
2010-2014 nadała dwa tytuły „Honorowy Obywatel Miasta 
Dynowa” oraz trzy tytuły „Zasłużony dla Miasta Dynowa”. 

Głównym celem posiedzeń Rady Miasta Dynów VI ka-
dencji miało być rozwiązywanie problemów miasta i wspie-
ranie Burmistrza w jego działaniach na rzecz rozwoju mia-
sta. Wydaje się, że cel ten został w dużej mierze osiągnię-
ty. Jest to także zasługa Radnych, ich kultury, odpowie-
dzialności, dojrzałości samorządowej i zrozumienia, w ja-
kim celu zostali wybrani do Rady. Dyskusje nad propozy-
cjami uchwał, oceny przedstawionych sprawozdań, pla-
nów, założeń inwestycyjnych odbywały się głównie na po-
siedzeniach komisji stałych Rady i tam można było prowa-
dzić dyskusje. Należy stwierdzić, że mijająca kadencja jest 
bardzo udana pod względem inwestycyjnym, pozyskania 
środków zewnętrznych, a szczególnie wizji rozwoju mia-
sta i konsekwencji w realizacji tej wizji.

Niebagatelne znaczenie dla postrzegania naszego mia-
sta miały także przeglądy, imprezy i uroczystości z udzia-
łem różnych artystów organizowane nie tylko dla miesz-
kańców miasta, ale również wszystkich, którzy mieli chęć 
w nich uczestniczyć. Trzeba przyznać, że frekwencja na 
wielu imprezach przekraczała nasze oczekiwania. Nale-
ży pamiętać o tym, że za sposób rządzenia miastem odpo-
wiada Burmistrz. Rada może blokować zamierzenia i pla-
ny Burmistrza, może je także akceptować koncentrując 
się na nieznacznych korektach, bądź uwagach do przed-
stawionych propozycji. Ten drugi sposób funkcjonowania 
Rady jest lepszy, bo sprzyja rozwojowi miasta i taki spo-
sób w tej kadencji obraliśmy. Skuteczność w rządzeniu 
miastem wymaga także współdziałania wielu ludzi, ale 
koordynacją tych działań zajmuje się Burmistrz. Mijają-
ca kadencja była przykładem prawidłowego funkcjonowa-
nia wszystkich mechanizmów pozwalających na osiągnię-
cie sukcesu, którego byliśmy świadkami. 

Dokonując podsumowania działalności Rady Miasta 
Dynów VI kadencji dziękuję Koleżankom i Kolegom Rad-
nym za minione 4 lata współpracy. Za wnikliwe i odpowie-
dzialne rozwiązywanie nałożonych na Radę zadań, zawsze 
z myślą o Mieszkańcach miasta.

W imieniu własnym i pozostałych członków Rady 
Miasta chcę podziękować Panu Zygmuntowi Frań-
czakowi – Burmistrzowi Miasta za skuteczność rzą-
dzenia w minionej kadencji i podniesienia na wyż-
szy poziom prestiżu miasta.

Pani  Skarbnik,  Pani  Sekretarz,  Kierownikom 
jednostek  organizacyjnych  i  referatów  oraz  Pra-
cownikom Urzędu Miejskiego dziękuje za zaanga-
żowanie i sumienność w wykonywaniu swoich obo-
wiązków. 

Dziękuję Dyrektorom Szkół i Przedszkola za pod-
niesienie poziomu rozwoju swoich placówek, wspo-
maganie  inicjatyw Burmistrza Miasta w rozwoju 
bazy oświatowej.

Dziękuję  Panom  Przewodniczącym  Zarządów 
Osiedli,  naszym  łącznikom między władzą gmin-
ną,  a mieszkańcami  za  uczestniczenie  w  sesjach 
Rady,  zgłaszanie  występujących  problemów  i  po-
trzeb mieszkańców.

Dziękuję Komendantowi Policji oraz Komendan-
towi Państwowej Straży Pożarnej, Prezesom Ochot-
niczych Straży Pożarnych oraz Kierownikom jedno-
stek odpowiedzialnych za ochronę zdrowia miesz-
kańców za przygotowywanie niezbędnych informa-
cji,  zgłaszanie potrzeb mieszkańców oraz działań 
podnoszących  skuteczność  służby  podległych  pla-
cówek. 

Dziękuję Radnym Powiatowym, Prezesom Sto-
warzyszeń za udział w sesjach, a także przyczynia-
nie się do rozwoju naszego miasta. 

Przewodniczący Rady Miasta Dynów 
VI kadencji 

Roman Mryczko 
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"Bóg widzi śmierć inaczej niż my
my widzimy ją jako mur

    Bóg jako bramę" 

Po bolesnej  stracie

Ś.p. Heleny Nosal - Mamy
naszej Drogiej Koleżanki Zuzi Nosal 

składamy 
wyrazy szczerego współczucia w  bólu i  cierpieniu, 

zapewniamy o  modlitewnej 
pamięci o  dar życia wiecznego dla Zmarłej a dla ca-
łej Rodziny o moc wytrwania w cierpieniu i nadzieję 

na pocieszenie.
      

Koleżanki i  koledzy z  T.G. "SOKÓŁ", 
Zespół Teatralny i Redakcja "Dynowinki"

Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 
oraz Redakcja „Dynowinki”

Łączymy się w bólu 

z Panem Prezesem Janem Nosalem 
i jego córką Zuzanną 

z powodu śmierci ukochanej żony, 
mamy i babci Pani Heleny Nosal. 

Składamy wyrazy 
głębokiego współczucia całej rodzinie.

NON OMNIS MORIAR.

Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 
oraz Redakcja „Dynowinki”

składają 
wyrazy głębokiego współczucia i łączą się w bólu 

z Panią Joanną Stankiewicz – Kiełbińską
z powodu śmierci męża, 

zmarłego w Gdyni w dniu 9.09.2014 r. 
Mirosława Kiełbińskiego - Wielkiego przyjaciela Dynowa, 

bez którego niejedna nasza inicjatywa nie miałaby miejsca.
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„ Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło…” 
hasło to towarzyszyło obchodom Jubileuszowego Zjazdu Ab-
solwentów z okazji 70-lecia istnienia Liceum Ogólnokształ-
cącego w Dynowie. Uroczystość odbyła się w dniach 11-12 
października 2014 roku. W imprezie wzięło udział 800 Absol-
wentów Szkoły oraz zaproszeni goście. Jubileuszowe obcho-
dy rozpoczęły się Mszą Świętą celebrowano przez 15 księży 
związanych z Liceum. Przed Szkołą nastąpiło odsłonięcie pa-
miątkowej tablicy przez najstarszego uczestnika Zjazdu. Ce-
remonii tej towarzyszyła orkiestra dęta pod batutą Tadeusza 
Podulki. Dalsza część uroczystości odbywała się w nowej hali 
sportowej. Staropolskim zwyczajem rozpoczęto ją polonezem 
powitalnym i oficjalnym otwarciem imprezy przez Dyrekto-
ra Szkoły. Następnie głos zabrali zaproszeni goście oraz Ab-
solwenci, m.in. Wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego Marek 
Sitarz, Wicepremier Zbigniew Szałajda, Senator III Kadencji 
Roman Karaś, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 
Anna Kowalska, Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frań-
czak, Wójt Gminy Dubiecko Zbigniew Blecharczyk, Dziekan 
Stanisław Janusz, byli dyrektorzy Stanisław Jarosz i Maria 
Radoń oraz przewodniczący Komitetu Zjazdowego Andrzej 
Stankiewicz. 

W trakcie uroczystości 
nadane zostały tytuły Ho-
norowego Obywatela Mia-
sta Dynowa dla starosty Po-
wiatu Rzeszowskiego p. Jó-
zefa Jodłowskiego i p. Ma-
rii Radoń. Dla wyróżnio-
nych absolwentów Liceum 
Bożena Chrapek, jednocze-
śnie otwierająca część arty-
styczna. Wzięli w niej udział 
uczniowie i Absolwenci za-
chęcając do odbycia podró-
ży w czasie od momentu po-
wstania Szkoły po współcze-
sność. Pogram był zróżni-
cowany: od nostalgicznych 
utworów poetyckich poprzez 
muzykę, śpiew, taniec po 

Zjazd Absolwentów z okazji 70-lecia 
Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie

teksty kabaretowe. Wywołał u Absolwentów wspomnienia, 
przeniósł w młodzieńcze lata, niektórych wzruszył do łez. 

Po części oficjalnej odbyły się spotkania w klasach, na ko-
rytarzach, w kawiarence szkolnej, a w chwilom tym towa-
rzyszyła ludowa kapela „Dynowianie”. 

Wieczorem  Absolwenci wzięli udział w balu na którym 
bawili się do białego rana. Uroczystości zakończyło niedziel-
ne ognisko. Wszyscy biorący udział w obchodach jubileuszo-
wych miło spędzili czas obiecując, że spotkają się  na następ-
nym zjeździe . 

B. Kędzierski z tablicą
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Szanowni Państwo: Koleżanki i Koledzy szacownej 70-latki;
Członkowie Komitetu Organizacyjnego Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów;
Umiłowani w Chrystusie Panu!

ks. prałat Andrzej Skiba                                                                                                                       (11.10.2014 r.)
(matura 1966 r.)

70-lecie LO w Dynowie

Dziś nastał wielki dzień dla Dynowa. Dziś bowiem przy-
pada 70-lecie funkcjonowania naszej szkoły, naszego liceum, 
które na początku swojego istnienia przybrało nazwę „Pry-
watne Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Zarządu Miej-
skiego w Dynowie”. Dziś składamy hołd pamięci i dar mo-
dlitwy mądrym i daleko patrzącym, rozważnym ludziom 
tamtego okresu czasu, na czele z ks. Janem Śmietaną, któ-
rzy we wrześniu 1944 roku zadecydowali o powstaniu tej 
szkoły. Początek jej funkcjonowania był bardzo trudny, gdyż 
wszystkiego brakowało. Nie było też oczekiwanego spoko-
ju, bo – jak czytamy w historii szkoły – niekiedy grasowa-
ły bandy UPA i „trzeba było przerywać zajęcia szkolne, by 
wziąć udział w akcji obronnej lub szybko opuszczać mury 
szkoły”. Ale nie brakowało zapału do pracy. W ciągu tych 
siedemdziesięciu lat szkoła przechodziła różne przeobraże-
nia, co i sami możemy potwierdzić. 

Dziś  także  z  serca dziękujemy  tym wszystkim, którzy 
nie szczędzili wysiłku i trudu, aby zorganizować dzisiejsze 
spotkanie, dzisiejszy jubileusz. Ogarniamy ich swoją mo-
dlitwą i wdzięcznością. Dziękujemy Dyrekcji Szkoły i Ko-
mitetowi Organizacyjnemu.

Dziś przybywamy do „naszego” Dynowa, które szczyci 
się prawami miejskimi od roku 1429, i które ma bogatą 
historię. Możemy powiedzieć, że u  jego początków stanął 
Władysław Jagiełło, który z cokołu, niczym dostojny gospo-
darz, dumnie spogląda na rozkopany Rynek, mając nadzie-
ję, że wkrótce będzie tam bardzo pięknie. Król ten gościł tu 

w roku 1410, po bitwie pod Grunwaldem.
Dziś przybywamy do „naszego” kościoła, który nosi imię 

św. Wawrzyńca, męczennika. Tu wielu z nas idąc do szkoły, 
czy po lekcjach wstępowało do tego kościoła czy zewnętrz-
nej, oszklonej kaplicy. Miejscowa młodzież oraz internacka 
co niedziela uczestniczyła we Mszach świętych. 

Historia „naszego” miasta jest przebogata, ale zostaw-
my ją profesjonalistom, historykom, znawcom jego dziejów, 
a skupmy się na istocie zjazdu. Jest to bowiem spotkanie 
po latach i zasadnym wydaje się hasło skierowane do każ-
dego z nas w zaproszeniu: „Niech odżyje wspomnień czar”. 

W czasie tej Eucharystii, jak mówimy także Łamania 
Chleba, chcemy swoim umysłem, sercem, wolą, objąć wszyst-
kich i wszystko, co złożyło się na tak szacowny Jubileusz: 
70 lat istnienia naszego liceum, dziś imienia Komisji Edu-
kacji Narodowej, to wielkie święto. Chcemy przywołać na 
pamięć Profesorów, Pedagogów, Wychowawców, Kateche-
tów, Absolwentów, bez których nie byłoby szkoły, nie było-
by Jubileuszu. Wielu przewinęło się przez mury tych szkół, 
starej i nowej. Dziś, kiedy sprawujemy tę Najświętszą Ofia-
rę, chcemy objąć sercem i wiarą każdego z nich, żyjących 
i zmarłych, aby po części spłacić zaciągnięty wobec nich 
dług wdzięczności. Żyjącym niech Pan Bóg błogosławi, da-
rzy zdrowiem i potrzebnymi siłami; tym aktualnie pracu-
jącym i tym, którzy przeszli na zasłużoną emeryturę, aby 
cieszyli się owocami swojej pracy, a którą widać po ogrom-
nej rzeszy absolwentów. Zapewne będzie to czas wspomnień 
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z lat szkolnych. Każdy rocznik zapewne będzie wspominał 
swoich Profesorów, Wychowawców. To dzięki ich wiedzy, 
rzetelności, sumienności, podejściu do nauki, życzliwości, 
wyrozumiałości dla uczniowskich słabości, mogliśmy wie-
le zdobyć, na miarę naszych możliwości, na miarę naszych 
talentów. A te Pan Bóg rozdaje w różnym stopniu. Profe-
sorowie, nauczyciele, wychowawcy pomagali nam, aby ich 
nie zakopać, ale rozwinąć, aby przygotować nas do życia. 
Z własnego doświadczenia wszyscy już wiemy, szczególnie 
roczniki starsze, że życie jest wymagającym nauczycielem 
i wymagającym egzaminatorem. Wychowawcy, profesoro-
wie w jakiejś mierze przygotowywali nas do tego życiowe-
go egzaminu, aby wypadł on zadowalająco, bez większych 
stresów czy niepowodzeń. Każdy oceni, jak mu się to udało. 

Wspomnienia, wspomnienia... Rzeka wspomnień! Szko-
ła jednak kojarzy się nam z nauką.

Kiedyś  zastanawiał  się  Lucjan Rydel  nad  istotą  na-
uki i doszedł do wniosku, że „nauka dla ducha jest „świa-
tłem, co w mroku się  jarzy”. Nieraz w naszych uczniow-
skich pamiętnikach można było wyczytać słowa chyba do-
brze nam znane, a wypowiedziane przez Ignacego Baliń-
skiego (1862 – 1951):

„Chcesz być czymś w życiu, to się ucz,
Abyś nie zginął w tłumie;
Nauka – to potęgi klucz,
W tym moc, co więcej umie.

I zważ, nie popchną tego wstecz
Ani pochłoną fale,
Kto umie choćby jedną rzecz,
Lecz umie doskonale”.

Tu już nie chodzi o naukę uprawianą profesjonalnie, 
ale o fachowość w danej dziedzinie. Myślę, że szkoła speł-
niła swoje zadanie. Najlepiej, niech każdy oceni to, patrząc 
na swoje życie. 

Czas szkolny, to czas młodzieńczych marzeń i planów. 
Co z tego sprawdziło się w życiu? Samo ich wspomnienie 
budzi miłe skojarzenia.

„Niezapomniane młodzieńcze lata!
Szkolne wspomnienia niezapomniane!
Na ciężkich drogach chmurnego świata
Wyście jak balsam na krwawą ranę!” 
– pisał A. Oppman (1867 – 1931).

Czym jest zjazd absolwentów? Jest wspominaniem cza-
sów przeszłych. To przekonanie, że to miasto ma szczególne 
miejsce w naszym sercu i umyśle. To pragnienie okazania 
wdzięczności za dar formowania umysłów i serc tylu absol-
wentów, nas tu zebranych, którzy przeszli przez mury jed-
nej (starej) i drugiej (obecnej) szkoły. To pewnego rodzaju 
duchowa świętość, obiekt wspomnień, a może i tęsknoty za 
minionym czasem i ludźmi tu mieszkającymi. Los porwał 
nas w różne zakątki kraju, a może Europy i świata, dlate-
go jak pięknie wybrzmiewają słowa autorstwa Ewy Gliń-
skiej, widniejące na zaproszeniu:

„Wspomnienia żyją dopóty,
Dopóki do nich wracamy”

Wróciliśmy, choć nie wszyscy. Wielu bezpowrotnie ode-
szło od nas, stanęli na Sądzie Bożym. Cichą modlitwą pa-
miętamy o nich. Naszym nauczycielom, profesorom, wycho-
wawcom  internackim,  kapłanom,  składamy  ofiarę Mszy 
świętej, dar najcenniejszy. 

Czy można zatrzymać czas? Nie można! Ale można wró-
cić do wspomnień, do przeżytych tu chwil, o których napi-
sała Larysa Mitzner:

„Przeżyte chwile nie giną.
Nie wiemy nigdy, kiedy wypłyną
z dalekiej przeszłości, by nałożyć się
na to, co przeżywamy obecnie”.

Dziś  wypłyną  te  chwile  wspomnień. Wypłyną  jakby 
uczniowskim gwarem na szkolnej przerwie. 

To wielkie święto dla nas, którzy niczym ptaki wędrow-
ne opuściliśmy swoje rodzinne czy ojczyste gniazdo i teraz 
na chwilę powracamy, aby znowu wrócić do swoich nowych 
„gniazd”, w różnych zakątkach kraju, a może i świata. Ten 
czas wspomnień to kołyska dzieciństwa i czas pierwszych 
wrażeń,  doświadczeń;  to  czas młodości,  pierwszych  ide-
ałów, pierwszego buntu, młodzieńczych westchnień, gorą-
cych uniesień, życiowych planów nie w pełni zrealizowa-
nych, a także planów spełnionych może w oddali, od gniaz-
da młodości. 

Każdy zjazd, każde spotkanie, to czas wspomnień. Czym 
są wspomnienia? Wspomnienia są przywoływaniem do pa-
mięci tego, cośmy przeżywali, czego doświadczyliśmy: do-
brego i złego. „Wspominać znaczy to wiązać treść przeżytą 
z wypadkami i wrażeniami nowego, obecnego życia. Wspo-
mnienia nasze rosną i zmieniają się wraz z nami”. Pod-
czas takiego spotkania, jak obecne, możemy zawołać: „Wi-
taj,  skarbie wspomnień  święty”,  bo  odżywa  „wspomnień 
skarb bogaty”. „Nasze wspomnienia” to „błogi dar pamię-
ci, i serca, co się z dala rozumieją”, gdzie czas „…tęsknej 
myśli nigdy nie zatrzyma” (…) bo „świat wspomnień” żyje 
w pamiątkach. 

Różne bywają wspomnienia, z różnych okresów nasze-
go życia. O jednych chcielibyśmy zapomnieć jak najszyb-
ciej, a inne chcielibyśmy zatrzymać w pamięci jak najdłu-
żej. Moglibyśmy entuzjastycznie zawołać za poetą: „Nieza-
pomniane młodzieńcze lata! Szkolne wspomnienia niezapo-
mniane!”. Czas szkolny, to niekiedy czas pierwszej, wielkiej 
miłości, jak wyznał to kiedyś poeta: „Kochałem i ja niegdyś, 
i tego płomienia miłe mi dotąd wspomnienia”. 

Dziś, przy nowoczesnej technice, środkach transportu, 
skraca się każda odległość, choćby największa. Zawsze jed-
nak możemy wyznać  za Cyprianem Kamilem Norwidem 
„Tęskno mi, Panie” – za czasem młodości, za przeżytymi 
wspólnie chwilami. 

Dziś inaczej patrzy się na ojczyste strony, na swoje ro-
dzinne gniazdo, na swoich najbliższych, z którymi przez 
telefon komórkowy czy w inny sposób, możemy się porozu-
mieć w każdej chwili. Niemniej, to, co nam zostało wpojo-
ne, czego tu nauczyliśmy się, nasze tradycje, nasze obycza-
je, powinniśmy pielęgnować niezależnie od tego, gdzie je-
steśmy i w którym czasie opuściliśmy nasze miasto, nasza 
szkołę. To nasze dziedzictwo narodowe, to nasze korzenie, 
od których nie powinniśmy się odcinać. 

Szkoła, to miejsce, gdzie łączą się sprawy:
wiary;
myślenia;
serca.

Nad wiarą, umysłem i sercem góruje zdumienie. Ono 
musi towarzyszyć każdemu poznaniu. W naszej szkole, do-
chodziliśmy do tego zdumienia nad otaczającym nas świa-
tem, otaczającą nas  rzeczywistością. Za  ten dar  również 
dziękujemy Panu Bogu i ludziom.



Nr  10-11/230-231 DYNOWINKA 15

Czas  pobytu w  szkole,  to  czas  pierwszych  przyjaźni, 
pierwszych miłości, których żywot jest różny. Tu przeżywa-
liśmy pierwsze zachwyty i pierwsze rozczarowania. Wszyst-
ko było potrzebne, bo wszystko było ubogacające, poszerza-
jące umysł i serce. A miłość przychodziła nie tylko z top-
niejącymi na wiosnę  śniegami, pierwszymi pierwiosnka-
mi czy z kwitnieniem kasztanów, od kiedy rzekomo trze-
ba było zacząć się uczyć. Każda pora była dogodna, każda 
pora była tą wymarzoną. Tu dochodziła jeszcze jedna waż-
na rzecz, jakże ubogacająca: zdumienie nad okrywaniem 
świata oraz zauroczenie drugim człowiekiem. 

Kiedyś Jan Paweł II stwierdził: „Człowieka nie można 
zrozumieć do końca bez Chrystusa”. Czas nauki szkolnej, 
to czas poznawania Chrystusa, pogłębiania z Nim zażyło-
ści. Niekiedy czas niepokoju i buntu, czas niespokojnych 
pytań: Dlaczego? Po co? Dziś także pamiętamy o Księżach 
Katechetach, którzy pracowali w różnych, odmiennych od 
dzisiejszych, warunkach. Za kształtowanie naszej religij-
nej osobowości wyrażamy im szczerą modlitewną pamięć. 

Pamiętamy także tych, którzy byli związani ze szkołą, 
aby mogła ona dobrze funkcjonować. Szkole potrzebny jest 
nie tylko dyrektor, profesorowie, ale i sekretarka i pan woź-
ny i palacz w kotłowni i pani sprzątaczka. Niech Pan Bóg 
wszystkim wynagrodzi, żyjącym i zmarłym.

A wszyscy cieszmy się z tego, że po latach możemy się 
spotkać,  porozmawiać,  wymienić  poglądy,  powspominać 
dobre,  stare,  szkolne  lata. Powspominać  swoją młodość! 
To szczególna zachęta dla starszych roczników, bo młodzi 
są ... młodzi! Oni niech ciesazą się młodością jako wiel-
kim skarbem.

A na dalsze lata, z Bożej łaskawości przeżywane, niech 
Wam błogosławi Sprawca wszelkiego dobra, a Matka Naj-
świętsza ma w swojej opiece.

Czegóż mam życzyć wszystkim absolwentom naszej szko-
ły? Miłych, gorących wspomnień, aby je można było prze-
chowywać jak najdłużej w głębokich pokładach swojej pa-
mięci. Życzę również wierności Panu Bogu i Jego przyka-
zaniom. Pan Jezus stale mówi do nas: „Do każdego więc, 
który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja 
przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie 
zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Oj-
cem, który jest w niebie”. 

A w dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy słowa: „Błogosła-
wieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wier-
nie”. Ta zachęta również należy do naszego wychowania, do 
wskazówki życia. Moim życzeniem jest również troska o za-
chowanie wiary, tradycji, narodowej kultury i obyczajów. 

Dziś przyznanie się do wiary wymaga wielkiej odwa-
gi. Są zwolennicy wyznawania wiary  „w czapce niewid-
ce”, a tymczasem Jezus wzywa nas do wyznawania wia-
ry otwarcie, bez kamuflażu. Być może, że w dobie moral-
nego relatywizmu, czasem trzeba przebudzenia sumienia, 
odwagi w wyznawaniu wiary. Dziś bowiem obserwujemy 
rodzenie się nowego oblicza ateizmu „wrogiego wobec lu-
dzi wierzących”. W różny sposób można się przyznać do 
Chrystusa: przez słowo, praktyki religijne, publiczne, od-
ważne przyznanie się do wiary, do Chrystusa, uczciwe ży-
cie zgodne z Dekalogiem, z Ewangelią, z nauką Kościoła, 
świadectwo życia. Wiarę trzeba wyznawać „przed ludźmi”, 
tak nam przychylnymi, jak i o wrogim nastawieniu. Wy-
maga to niemałej odwagi, nie licząc się nawet z przykry-
mi konsekwencjami. 

Pisał kiedyś Ignacy Krasicki :
„Zaufany filozof w zdaniach przedsięwziętych
Nie wierzył w Pana Boga, 

śmiał się z wszystkich świętych.
Przyszła słabość, aż mędrzec, co firmament mierzył,
Nie tylko w Pana Boga – i w upiory wierzył”.

Zaprzeć się Chrystusa można słowem, czynem, milcze-
niem. Św. Augustyn przestrzegał: „Biada milczącym o To-
bie”. Można się zaprzeć czynami, życiem, postępowaniem, 
stałym łamaniem Bożych przykazań. Pan Jezus w kaza-
niu na Górze, mocno zaakcentował: „Wtedy oświadczę im: 
„Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy do-
puszczacie się nieprawości” (Mt 7,23). Słowa te są bardzo 
ważne, bo od nich zależy nasz wieczny los. 

Pozostałe życzenia wyrażę słowami Jana Kochanowskie-
go. Język wprawdzie pochodzi z czasów nam bardzo odle-
głych, ale istota rzeczy pozostaje niezmienna.

„Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje;
Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje!
Inszy niechaj pałace marmorowe mają
I szczerym złotogłowem ściany obijają,
Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gnieździe ojczystym,
A Ty mię zdrowiem opatrz i sumnieniem czystym,
Pożywieniem ućciwym, ludzką życzliwością,
Obyczajami znośnymi, nieprzykrą starością”.

Listy okolicznościowe
Nowa Dęba, 14. 10. 2014 r.

                Szanowny Pan Dyrektor
                Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie
                mgr Kazimierz Żak
                wraz z Nauczycielami i pozostałymi Pracownikami Szkoły

Z okazji obchodzenia Dnia Nauczyciela życzę Dyrekcji Liceum Ogólno-
kształcącego im. KEN w Dynowie wraz z Nauczycielami i pozostałymi Pra-
cownikami wszelkiego dobra, satysfakcji z realizowania niezwykłej donio-
słej i ważnej pracy przekazywania wiedzy oraz kształtowania osobowości 
młodego pokolenia w roku szkolnym 2014/15. Niech każdego dnia towarzy-
szy Wszystkim radość i zadowolenie w wykonywanej pracy, mimo niekie-
dy występujących problemów i trudności. Oprócz rodziny i Kościoła, szkoła 
odgrywa fundamentalną rolę w życiu młodzieży.

„Szkoła i Kościół to dla młodego człowieka  dwa najważniejsze źródła 
światła. Stąd jest tak ważne, aby te dwie instytucje wychowawcze mówiły 
jednym językiem” (ks. abp Henryk Hoser)

Zatrzymajmy się jeszcze na moment nad myślami obecnie już święte-
go Papieża Jana Pawła II:

„Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują 
w szkole, aby stworzyć  w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu . We 
wszystkich szkołach niech panuje duch koleżeństwa i wzajemnego szacun-
ku, / …/. Starajmy się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży 
uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać na dobro wspólne narodu 
w uczyć ich odpowiedzialności za przyszłość. Wychowanie młodego pokole-
nia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. 
Nie można bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej 
tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na  świat, ale kochają-
cych swój rodzinny kraj.” (Jan Paweł II, Łowicz 14 czerwca)

Niech Wszechmogący Bóg w tym dziele darzy Wszystkich Pedagogów 
swoim błogosławieństwem.

Szczęść Boże!

Z wyrazami wdzięczności, szacunku, uznania i pamięcią w modlitwie.
ks. dr Mieczysław Wolanin
absolwent 1966 r.

P.s. Dziękuję za zaproszenie na JUBILEUSZ 70- LECIA i gratuluję 
wzorowego przygotowania i osiągnięć.
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Rzeszów, 11 października 2014

Szanowny Pan
mgr Kazimierz Żak
Dyrektor Liceum w Dynowie

Serdecznie  dziękuję  za  zaproszenie  na  obchody  jubileuszu  70-lecia  prowadzonej

przez Pana szkoły. Siedemdziesiąt lat to piękny jubileusz. Wnioskuję, że początki szkoły

sięgają trudnych czasów powojennych. Tamten okres w polskiej historii przeminął, miejmy

nadzieję bezpowrotnie. W nowej, niepodległej Polsce oświata przeżywa jednak trudności,

zarówno finansowe,  jak  i  organizacyjne,  a  także  te  wynikające  ze  złego  zarządzania  

i wprowadzania coraz to nowych szkodliwych rozwiązań.

Polska szkoła zawsze była w tradycji ostoją patriotyzmu i kuźnią wybitnych Polaków.

Mam nadzieję,  że  tak  będzie  i  teraz,  kiedy  zmienia  się  społeczeństwo  i  podejście  do

pedagogów. Trzeba wiele wysiłku, aby obronić wartości polskiej edukacji,  szacunek dla

nauczycieli i zaufanie. 

Jako samorządowiec, ale i parlamentarzysta rozumiem wyzwania, jakie stoją przed

polską oświatą. Zapewniam o mojej stałej, niegasnącej trosce o losy szkolnictwa, a co za

tym idzie losy młodych pokoleń, które w przyszłości będą kształtować Ojczyznę. Bo jak

kiedyś  powiedział  wybitny  polski  pisarz  Andrzej  Frycz  Modrzewski:  „Takie  będą

Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie". Serdecznie pozdrawiam

Z poważaniem

Z poważaniem

Władysław Sieńko                                                        Kraków 10.2014.
Absolwent LO w Dynowie                                                                                                                                                                          
z roku 1951                                                                                                                                                                                                                                         
ul. Widok 39a/7         
31-567 Kraków             

                           Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie
                           Organizatorzy 70-lecia Liceum
                           Koleżanki i Koledzy Absolwenci

Dotarła do mnie informacja o uroczystości wielkiej rocznicy 70-le-
cia naszego Liceum w Dynowie. Należę do tych, którzy wstąpili w progi 
Liceum Prywatnego w pierwszym roku jego powstania. 

Powstanie Liceum to jedno z największych wydarzeń Dynowa 
i okolic. Wiele młodzieży z Dynowa, Nozdrzca, Bachórza, Wary, Harty, 
Szklar, Bartkówki i innych okolicznych miejscowości otrzymało olbrzy-
mią szansę nauki i rozwoju.

Już od początku młodzież skorzystała z tej szansy.

Z wielkim sentymentem wspominam swoich Profesorów, którzy 
przeszli ciężkie czasy tułaczki i wojny, ale zawsze pozytywnie nas do 
życia przygotowywali. Byli to między innymi prof. Wróblowa, prof. Sto-
janowska, prof. Zborzylowa, prof. Moskwa, ks. Prof. Śmietana, ks. Prof. 
Błotnicki, prof. Mojsowa, prof. Paygert, prof. Szałajda, i inni, których 
nazwiska czas zatarł mi już w pamięci.

Moje koleżanki i koledzy to późniejsi wybitni specjaliści różnych 
dziedzin gospodarki a nawet polityki.

Stan zdrowia nie pozwala mi, niestety, na bezpośredni udział w uro-
czystościach rocznicowych, ale z całego serca pozdrawiam moich kole-
gów starszych i młodszych i życzę im wielu lat życia i spokojnych dni.

Przesyłam pozdrowienia Dyrekcji i Profesorom dynowskiego Li-
ceum, dziękując im jednocześnie za to, że kontynuują najlepsze trady-
cje Liceum i Ziemi Dynowskiej.

        
                                                                  Sieńko Władysław

Dynów, 11.10.2014r.
      

                                           Szanowny
                                           Pan Kazimierz Żak
                                           Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
                                           w Dynowie

Z okazji Święta Szkoły składam Panu Dyrektorowi , Gronu Pe-
dagogicznemu i Pracownikom  gratulacje oraz  życzę dalszej owocnej 
pracy zawodowej, a młodzieży-zaangażowania w nauce i chęci rozwija-
nia swoich pasji.

Komitetowi Organizacyjnemu dziękuję za zaproszenie, Absolwen-
tom zaś życzę, aby spotkanie po latach wywołało miłe wspomnienia 
i niezapomniane wrażenia.

Pozdrawiam swoją klasę z lat 1970-74 oraz równoległą, z okazji 
40-leci matury. Wszystkich, którzy zamierzają odwiedzić mnie w dniu 
dzisiejszym, zapraszam również do obejrzenia moich rysunków z ostat-
niej wystawy.

 

         Anna Warchał         
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Bal jakich mało
Bal Absolwentów był drugą częścią obchodów jubileuszu 

70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. Udał się 
nadzwyczajnie! Zamiast chwalić organizatorów opowiem 
jak było i to będzie najlepsze świadectwo udanych starań.

Na sukces złożyły się trzy elementy, bez których żad-
na zabawa udać się nie może. Po pierwsze doskonałe to-
warzystwo. Po drugie znakomita orkiestra. Po trzecie wy-
śmienite jadło.

Na wieczorną galę w nowej hali sportowej Absolwenci 
stawili się tłumnie, lecz z uwagi na ogrom pomieszczenia 
nie było wcale ciasno.  Ustawione w podkówkę stoły za-
pewniały wszystkim „wgląd” w aktualną sytuację na par-
kiecie. A było co oglądać! Wiadomo, że chłopy jak to chło-
py - w garniturach, pod krawatem i co najwyżej koszula 
inna u co dziesiątego egzemplarza. Za to panie wytworne, 
eleganckie, z fryzurami. Koleżanki ze szkolnej ławy, któ-
re kiedyś nosiły granatowe mundurki teraz błyszczały jak 
kolorowe ptaki. 

Bawiono się w grupach tematycznych 30 plus, 40 plus, 
50 plus i więcej… Niestety młodsze roczniki jeszcze nie czu-
ją potrzeby powrotu do źródeł. Jeszcze pędzą w zawrotnym 
tempie i nie w głowach im wspomnienia, ale poczekamy 
chwilkę i na 80-leciu z pewnością się pojawią. Choć były 
chlubne wyjątki w postaci rocznika, któremu przewodzili 
panowie Jan Prokop i Rafał Siekaniec. Młodzi a bawili się 
pięknie na dostojnym balu jubileuszowym.

Skąd przyjechała orkiestra nie wiadomo, ale wiado-
mo, że grać umiała dobrze, dzięki czemu nie doskwierała 
uczestnikom balu dysproporcja płci. W Liceum zawsze wię-
cej było dziewcząt niż chłopców stąd i na balu dominowały 
panie.  Zdawać by się mogło, że będą siedziały z markotny-
mi minami czekając na swoją kolejkę do tańczących kole-
gów z klasy, ale nic podobnego nie miało miejsca. Muzyka 
podrywała wszystkich do tańca i pląsanie w kółkach wca-
le nie było nużące. A jakie dawało możliwości podejrzenia 
dawnych koleżanek, ho, ho! Dynowskie licealistki zawsze 
były śliczne i po latach nadal są, ale niektóre jakby ślicz-
niejsze od reszty i jakby mniej podatne na niszczący ząb cza-
su. Ot taki przykład: tańczyła w różnych kółeczkach dziew-
czyna w obcisłej, białej sukni i choć nadzwyczaj atrakcyj-
nie się prezentowała nie wzbudzała sensacji, bo przecież na 
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oko było widać, że bardzo młoda. 
Aż tu nagle ktoś mówi, że to Ewa 
Piórkowska, rocznik dość odległy 
a wygląd dziewczęcy, wręcz zja-
wiskowy. Takich przykładów było 
jeszcze sporo. A panowie też spisa-
li się na medal. Porywali do tańca 
wszystkie koleżanki i te z własnej 
klasy i te ciut młodsze i ciut star-
sze. Fordanserzyli nie bacząc na 
siwy włos. A do Piotra Wolańskie-
go ustawiały się kolejki, bo tancerz 
z niego wyborny. Do tego miły, we-
soły i pięknie mówi o własnej żo-
nie. A to wcale nieczęsta przypa-
dłość u mężczyzn.

Były na balu małżeństwa, bo 
wielu Absolwentów znalazło mi-
łość w murach szkoły, ale byli tak-
że współmałżonkowie, którzy nie 
mają ze szkołą nic wspólnego. Tyl-
ko pozornie, bo na przykład Pani 
Gosia Słupkowa stawia się z mę-
żem Absolwentem na każdym zjeź-
dzie i nie do pomyślenia jest, żeby 
Józek przyjechał bez niej. Ma sta-
tus Absolwenta honorowego.

Czym nas szkoła poczęstowa-
ła na balu? Niesamowitą ilością 
pysznego jadła. Firma caterin-
gowa stanęła na wysokości zada-
nia i nie dosyć, że było smacznie 
to jeszcze sprawnie podane, szyb-
ko posprzątane i na bieżąco uzu-
pełniane. Trzeba było wciągać 
brzuch, żeby po tych delicjach nie 
wyszło na jaw, że fałdek to mamy 
trochę więcej niż jedną. Tylko do 
północy, potem element baśniowy 
w żyłach zadziałał i bawiliśmy się 
cudownie do białego rana.

A w niedzielę było ognisko. 
Z kapelą, z tańcami, z pieczeniem 
kiełbasek. Takie na luzie. Można 
było dokończyć rozpoczęte na balu 
rozmowy, przyjrzeć się sobie jesz-
cze raz, powspominać lata szkol-
ne i wczorajszy bal, no i złożyć so-
lenne zapewnienie, że na 80-leciu 
stawimy się w komplecie.

Ewa Czyżowska
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Drodzy Koledzy i Przyjaciele
Absolwenci naszego Liceum w Dynowie

Szanowni nauczyciele i wychowawcy
Szanowni goście

W miarę jak przybywa lat, wbrew temu czego się pragnie, życie upływa coraz szyb-
ciej. Tak niedawno obchodziliśmy wspólnie 60-lecie naszej szkoły. A dziś już jesteśmy 
starsi i to o 10 lat.

Myślałem przed naszym spotkaniem o czym mam mówić, jeżeli otrzymam możliwość 
zabrania głosu. Co mam Warn powiedzieć w ogromnej większości dużo młodszym absolwen-
tom naszej szkoły. Pomogło mi hasło, które wybrali dla naszych uroczystości organizatorzy: 

„Niech odżyje wspomnień czar”.
 
No to najkrócej jak mogę, spróbuję ożywić ten czar.

Oczywiście wspomnienia osobiste moje i tych, którzy ukończyli Liceum Dynowskie 
63 lata temu i rok, czy dwa wcześniej, a jest nas już mała garstka, będą dla Was drodzy 
przyjaciele historią, odległą już o lat kilkadziesiąt.

Historia naszej szkoły to w małym wymiarze historia lat powojennych Polski, Polski 
podnoszącej się z gruzów i zniszczeń II wojny światowej.

Jest wrzesień 1944 roku, jeszcze trwa wojna. Zaledwie w 2 m-ce po wyzwoleniu tej 
części Polski z inicjatywy ks. Śmietany podjęto starania utworzenia szkoły średniej w Dy-
nowie. Uzyskano zgodę odpowiednich władz i 14 października, a więc prawie dokładnie 
70 lat temu, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej Koedukacyjnego Gim-
nazjum i Liceum Zarządu Miejskiego w Dynowie. bo taką nazwę nadano pierwszej śred-
niej szkole w Dynowie.

Nauczycielami w pierwszych latach istnienia szkoły były osoby z wykształceniem na-
uczycielskim i nie tylko, które przybyły z Wilna, Lwowa i różnych stron Polski szukając 
schronienia w czasie wojny i zaraz po wojnie u rodzin w Dynowie i w okolicach Dynowa, 
wśród nich moi i żony rodzice, nauczyciele przybyli z dalekich Kresów spod Wilna i Lwowa.

Droga naszych rodziców i setek tysięcy Polaków, tych przybyłych z dalekich Kresów 
do Polski, prowadziła przez koszmar tej wojny wyjątkowo dramatyczny na tych terenach.

We wspomnieniach 10-letniego chłopca przeżycia te pozostały żywe, jakby działo się 
to wszystko wczoraj.

Wkroczenie na tereny gdzie mieszkaliśmy Armii Czerwonej we wrześniu 1939, aresz-
towanie ojca przez NKWD, oczekiwanie z workami pełnych sucharów na dzień wywóz-
ki na Sybir.

A potem wkroczenia wojsk niemieckich w 1941 roku i straszliwe lata przeżyte na Bia-
łorusi, aresztowanie i przesłuchania ojca w Gestapo, palone całe wsie białoruskie i ma-
sowe egzekucje jako odwet za wojnę partyzancką. Widok zabitych żołnierzy i cywilów, 
a nad wszystkim straszliwy strach przed śmiercią, która nas prawie codziennie otaczała.

Wszystko te pozostało tylko koszmarnym snem, kiedy w maju 1945 roku pierwszym 
transportem repatriacyjnym wracaliśmy do Polski.

Kiedy w swych wspomnieniach widzę płacz radości moich rodziców i wszystkich nas 
przybywających do Polski, kiedy na pierwszym postoju w Polsce, Białymstoku słuchali-
śmy Hymnu Polskiego i widzieliśmy polskich żołnierzy z orzełkami na czapkach, słyszeli-
śmy polską mowę, a potem wszystko to, co zaczęło się właśnie tu w Dynowie, kiedy widzę 
w moich wspomnieniach naszą młodość, szkołę, maturę, pierwszą miłość, studia i wszystko 
to, co było przed nami młodymi w latach, kiedy Polska podnosiła się z ruin i zniszczeń wo-
jennych, kiedy wspomnę nasz zapał, pracę i co roku zmieniającą się Polskę, nasze pierw-
sze mieszkania, samochód, szczęście rodzinne, to boli mnie, kiedy z ust prominentnych 
polityków, a nawet z ust Prezydenta, na którego głosowałem, szanuję i uważam za swoje-
go Prezydenta słyszę, że Polska odzyskała wolność dopiero w roku 1989.

Nie zgadzam się z tym Panie Prezydencie.
Nasza wolność, moja i mojego pokolenia, jeżeli była nawet ograniczoną wolnością, 

była dana nam przez wielkie mocarstwa - Stany Zjednoczone, Anglię, i Związek Radziec-
ki - na konferencji w Jałcie w 1943 r.

Myśmy takiej wolności nie wybierali, ale była ona dla nas wolnością cudowną. Wolność 
ta uwolniła nas od poniżania przez okupanta hitlerowskiego, od obozów koncentracyjnych, 
od eksterminacji i upokorzeń, od nieustającego strachu o swoje życie i życie najbliższych, od 
niewiadomego jutra, niewiadomego dnia i godziny, od czyhającej na każdym kroku śmierci.

Nasze pokolenie tej wolności, którą los nas obdarzył, nie zmarnowało. Zostawiliśmy 
Polskę uprzemysłowioną, Polskę z powszechną oświatą, z 1000 nowych szkół, bezpłatny-
mi wyższymi studiami dla wszystkich, z wysokim poziomem kultury i sztuki dla wszyst-
kich, z setkami wybudowanych w tym czasie kościołów, Polskę otwartą na dalszy wysiłek 
i pracę następnych pokoleń, aby Polska stała się taką jak dzisiaj.

Szkoła, której 70 urodziny dziś obchodzimy, była też darem tej wolności, była naszym 
oknem na świat, otwartym w Dynowie, mieście o 600 letnich prawach miejskich, mia-
stem niewielkim, ale zawsze polskim, kochanym przez naszych rodziców, miastem na-
szych nauczycieli, wychowawców, naszej młodości, pierwszych miłości, miastem do któ-
rego zawsze wracamy.

Moi drodzy Przyjaciele

Bądźcie silni prawdą o przeszłości, bo tak jak powiedział nasz wielki poeta, Polak i pa-
triota Cyprian Norwid „Nadzieja jest z prawdy”.

Cieszcie się wolnością, w której żyjecie, a która jest inna, lepsza aniżeli ta nasza, w któ-
rej spędziliśmy nasze całe dorosłe życie, korzystajcie z niej, szanujcie i umacniajcie ją.

Tyle jest jeszcze rzeczy do zrobienia w Polsce aby była silna wolnością, niezawisłością 
i sprawiedliwością, o której marzyło tyle pokoleń.

Nigdy nie zapominajcie o tych, którym tą wolność zawdzięczacie i którzy was w tą 
wolność wprowadzili i ukształtowali i pamiętajcie, że wolność nie jest dana na zawsze.
• Pamiętajcie o tych, którzy zginęli za wolną Polskę
• Pamiętajcie o tych Dynowiakach, którzy zginęli w walce z hitlerowskim najeźdźcą
• Pamiętajcie i o tych, którzy w obronie Dynowa zginęli w walce z bandami UPA spad-

kobiercami szaleńczej ideologii Bandery, przywódcy nacjonalistów ukraińskich, które-

Zbigniew Szałajda (matura 1951 r.)

„Plejady to gwiazdozbiór już październikowy,
Spokojnym tokiem płynąc losy twoje iści.

 Powoli wyjdź przed bramę, nie odwracaj głowy
 I zerwij parę złotych, poranionych liści.”

    J. Iwaszkiewicz

Dyrektor     
 Rada Pedagogiczna

Uczniowie i Absolwenci
Liceum Ogólnokształcącego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Dynowie

Szybko zmieniają się pory roku. Każda z nich jest piękna, jedyna 
w swoim rodzaju, a jednak ….. My czekamy na jesień. Czekamy na paź-
dziernik, który prawie zawsze przynosi „ babie lato”, zawsze cieszy nas 
różnokolorowymi liśćmi i dojrzałymi kasztanami spadającymi z drzew. 
Ten październik przynosi nam jeszcze coś ważnego. To spotkania z ko-
leżankami i kolegami z czasów naszej młodości i powrót do wspomnień. 

Od października 1944 roku upłynęło już 70 lat. Ta data dla wszyst-
kich absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie jest bardzo 
ważna. Jesteśmy przecież wielką rodziną absolwentów związanych na 
dobre i złe ze swoją Szkołą. Idąc przez życie, staramy się korzystać z wie-
dzy i zasad wpojonych nam przez naszych Nauczycieli i Wychowawców. 
Pamiętamy słowa ks. Jana Twardowskiego, który o naszym losie mówi 
prosto i pięknie: „gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, nikt niko-
mu nie byłby potrzebny”. My wiemy, że jesteśmy sobie potrzebni. Tę 
prawdę odkryliśmy sami podczas poprzednich wielkich Zjazdów Absol-
wentów w roku 1994 i 2004. Minęło kolejne dziesięć lat a my – młodzi 
duchem- mimo upływu czasu, z nadzieją na przeżycie ciekawych, pięk-
nych chwil, chcemy się z sobą znowu spotkać i sobą nacieszyć. Chcemy 
zapisać październik 2014 roku w swoim kalendarzu jako wielkie świę-
to Szkoły, Nauczycieli i pozostałych Pracowników, Uczniów, Rodziców 
i nas –Absolwentów.

W tym szczególnym dniu gratuluję Państwu dotychczasowych osią-
gnięć w pracy z uczniami i życzę spełnienia ambitnych planów zgodnie 
z przesłaniem Patrona naszej Szkoły - „Rzeczpospolite takie będą, 
jakie ich młodzieży chowanie.”

Młodzieży natomiast życzę, by ciągle doskonaliła posiadane umiejęt-
ności, bogaciła własną wiedzę oraz odważnie realizowała życiowe plany .

 Z wyrazami szacunku 
Maria Radoń

   absolwentka, nauczycielka 
dyrektorka Szkoły w latach 1991- 2007

Zjazd Absolwentów z okazji 70-lecia istnienia Szkoły
-Dynów-11-12października 2014

go hasła można niestety dziś jeszcze usłyszeć u naszego wschodniego sąsiada.
• Pamiętajcie o naszych wychowawcach, bliskich nam ich dobrocią i życzliwością.
• o Moskwie, Zbożelowej, Wróbel, Mojsowej, Stojanowskiej, Szalajdzie, Pajgercie, 

Szpindorze, Tuligłowiczach, Owskim i wielu innych, o tych, którzy już odeszli.
• O księżach Śmietanie, Błotnickim i Troinarze

Bo pamięć jest jakby przedłużeniem życia bliskich nam osób.

Życzę Warn Drodzy Koledzy i Przyjaciele w imieniu mojej małżonki, absolwent-
ki Liceum, w imieniu nas wszystkich z pokolenia już odchodzącego i swoim wła-
snym dużo zdrowia dla Was i Waszych najbliższych.

Życzę satysfakcji z życia rodzinnego, pracy i awansów, życzę następnych pięk-
nych jubileuszów naszego Liceum, tak pięknych jak dzisiejszy, za co Organizato-
rom składam szczere i serdeczne słowa podziękowania.

Chciałbym, ale nie wiem czy mogę, powiedzieć wam do widzenia. Będzie bar-
dziej bliskie prawdy, jeżeli powiem żegnajcie słowami wiersza naszego wybitnego 
poety Leopolda Staffa pt. „Odys”

„Odys”
Leopold Staff

Niech Cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy.

Oto chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej, niż się chciało.

Zostanie Kamień z napisem:
Tu leży taki i taki.
Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swej Itaki.

Podziękowania i uznania
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„Człowiek jest wielki nie przez to, 
Co posiada, lecz przez to kim jest,
Nie przez to, co ma, lecz przez to,
Czym się dzieli z innymi” 
                         Jan Paweł II
  

Szanowni Państwo! Drodzy Sponsorzy!

Bezinteresowna pomoc to wielki dar, jaki człowiek może podarować drugiemu człowiekowi, nie 
oczekując nic w zamian. Państwo, taką właśnie  pomoc nam ofiarowali.

Wyrażając swoją wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego, że Jubileuszowe Obchody 70- lecia Liceum Ogólnokształcącego połączone ze Zjazdem Absol-
wentów były wyjątkowe i niezwykle uroczyste, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wielu 
sukcesów i powodzenia w realizacji własnych marzeń.

Dziękujemy:

• Członkom Organizacyjnego Komitetu Zjazdowego, 
w szczególności Andrzejowi Stankiewiczowi,

• Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, 
• Wojewodzie Podkarpackiemu,
• Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty,
• Staroście Rzeszowskiemu,
• Wicestaroście Rzeszowskiemu,
• Posłowi na Sejm Stanisławowi Ożogowi,
• Burmistrzowi Miasta Dynowa Zygmuntowi Frańczakowi,
• Wójtowi Gminy Dynów Adamowi Chrobakowi, 
• Wójtowi Gminy Dubiecko Zbigniewowi Blecharczykowi, 
• Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego- „Towa-

rzystwu Przyjaciół Dynowa”,
• Księdzu Dziekanowi Stanisławowi Januszowi oraz  wszystkim Księ-

żom celebrującym Mszę Świętą,
• Dyrektorom Szkół: Łucji Blecharczyk, Tadeuszowi Święsowi, Jó-

zefowi Stolarczykowi, Romanowi Mryczko,
• Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie Anecie Pepaś,
• Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie Graży-

nie Pażdziorny,
• Prezesom Banku Spółdzielczego w Dynowie  Stanisławowi Ba-

ranowi i Adamowi Rybie
• Stowarzyszeniu Kobiet Wsi Bachórz,
• Orkiestrze Dętej z Dynowa pod batutą Tadeusza Podulki,
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• Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dynowie,
• Kapeli Ludowej Dynowianie,
• Państwu Elżbiecie i Wiesławowi Domin Piekarnia „Genesis”
• Państwu Marii i Wojciechowi Radoń,
• Państwu Ewie i Wiesławowi Hadam,
• Państwu Krystynie i Wiesławowi Gudykom,
• Państwu Kopackim Karczma „Pod Semaforem”
• Pani Monice Wardędze,
• Pani Halinie Banaś Kwiaciarnia „Stokrotka”,
• Panu Antoniemu Balawejdrowi „Woodstyle”,
• Panu Krzysztofowi Siry Firma „Gezo”
• Panu Jerzemu Majce,
• Panu Wojciechowi Szarudze, 
• Panu Maciejowi Toczkowi,
• Panu Waldemarowi Toczkowi.

Za okazaną pomoc i hojność dziękujemy również tym wszyst-
kim, których nie wymieniliśmy z nazwiska, a bez których nasza 
uroczystość nie przebiegałaby tak sprawnie i nie miała tak pięk-
nej oprawy. 

Z wyrazami szacunku 

Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna 
Liceum Ogólnokształcącego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

Przed kilku laty zrodził się w Towarzystwie Przyjaciół Dynowa pomysł 
wydawania Rocznika Historycznego prezentującego wydarzenia z 600-let-
niej historii Miasta oraz okolicznych miejscowości ze szczególnym uwzględ-
nieniem historii z życia mieszkańców dynowszczyzny.

To wielkie naukowe przedsięwzięcie Towarzystwa ostatecznie powiodło 
się w bieżącym roku. Całością prac tematycznych i redakcyjnych kierował, 
nie szczędząc wysiłku, Józef Stolarczyk, zaś stroną organizacyjną i wydaw-
niczą Andrzej Stankiewicz.

Przyjęty tytuł Rocznika Historycznego - „Dynoviana” zaproponował ks. 
prof. Stanisław Nabywaniec. Tłumaczenia na język niemiecki streszczeń po-
szczególnych części Rocznika wykonała Jolanta Stankiewicz, zaś na język 
angielski Violetta Marzec. Piękną okładkę zaprojektował Adam Stolarczyk.

Wydanie Rocznika było możliwe przy wyłącznym wsparciu finansowym 
Burmistrza Miasta i Wójta Gminy.

Rocznik Historyczny Dynoviana ma niewątpliwe wartości promocyjne 
obok realizowanych od wielu lat przedsięwzięć Towarzystwa w postaci wy-
dawania miesięcznika społeczno – kulturalnego „Dynowinka”, Kalendarza 
pt. „Tamten Dynów”, zbiorów pocztówek oraz książek prezentujących twór-
czość ks. Franciszka Błotnickiego i Macieja Jurasińskiego – zmierzających 
do utrwalenia wartości historycznych i kulturalnych dynowszczyzny.

W tym miejscu nie można pominąć wysiłku Towarzystwa Przyjaciół Dy-
nowa przejawiającego się w remontach kapliczek przydrożnych, pomników 
na starym cmentarzu oraz wydaniu walorów filatelistycznych (datownika, 
kopert oraz pocztówek) z okazji 70-Lecia powstania LO w Dynowie. 

To wielki dzień - powiedział na wstępie w dniu promocji Rocznika w re-
stauracji Aleksandria, Burmistrz  Zygmunt Frańczak, a później powtórzy-
li to z pełnym przekonaniem inni mówcy - zaproszeni goście. Na pewno  hi-
storyczny dzień - nie tylko ze względu na edycję, ale ze względu na nauko-
we znaczenie „Rocznika Historycznego DYNOVIANA” profesjonalnie  traktującego wybrane tematy z bogatej i niezbada-
nej do końca historii  naszego Miasta.

PROMOCJA 
ROCZNIKA HISTORYCZNEGO DYNOVIANA

23.10.2014 r.

Okładka Rocznika Historycznego Dynoviana
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W imieniu wydawców tj. Stowarzyszenia Promocji i Roz-
woju Regionu  Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dy-
nowa, Urzędu Miasta Dynowa i Urzędu Gminy Dynów, 
wszystkich gości zaproszonych na spotkanie - promocję wi-
tał Burmistrz Dynowa. Ze szczególną atencją przedstawiał  
przedstawiciela Rady Naukowej wydawnictwa prof. dr hab. 
ks. Stanisława  Nabywańca, przybyłych autorów : dr Je-
rzego Majkę, dr Krzysztofa Hajduka, mgr Elżbietę Dudek-
Młynarską, a także Starostę Powiatu Rzeszowskiego Józe-
fa Jodłowskiego i oczywiście redaktora naczelnego Roczni-
ka - Józefa  Stolarczyka. Wśród  licznych zaproszonych go-
ści znaleźli się dyrektorzy szkół dynowskich i z całej  gminy 
Dynów, radni miejscy, reprezentanci firm dynowskich i sto-
warzyszeń -  wszyscy z ogromnym zaciekawieniem oczeki-
wali prezentacji dawno zapowiadanej książki. 

Poproszony o przedstawienie Rocznika redaktor naczel-
ny omówił cele i założenia dzieła, jeszcze pachnącego far-
bą drukarską, ale dobrze  przemyślanego i logicznie skom-
ponowanego. Już okładka zapowiada główne  zagadnienie 
tomu, a to zjawisko licznej emigracji z Galicji do USA, ca-
łość  podzielona na V działów - różnych tematycznie - godna 
wnikliwej lektury.  Józef Stolarczyk ze znawstwem godnym 
„Naczelnego”, który poświęcił  mnóstwo czasu, by dzieło uj-

ty przez zebranych. Następnie głos zabrał Prezes  Towarzy-
stwa Przyjaciół Dynowa - dr Andrzej Stankiewicz. Wyraź-
nie  wzruszony dziękował on autorom poszczególnych opra-
cowań (notabene -  gratisowych), a szczególnie Józefowi Sto-
larczykowi, który społecznie  wykonał  niemalże benedyk-
tyńską pracę zebrania materiałów, opracowania kilku  za-
gadnień i koncepcję całości. Ponadto Prezes zwrócił uwagę, 
iż współpomysłodawcą wydawania rocznika historycznego 
był Maciej  Jurasiński – Vice Prezes Towarzystwa. Wręczo-
ne kwiaty stały się pięknym dopełnieniem  serdecznych po-
dziękowań dla redaktora naczelnego wydania.

W drugiej części spotkania nastąpiło wręczenie Panu 
Staroście - Józefowi Jodłowskiemu, aktu nadania tytułu 
HONOROWY OBYWATEL  DYNOWA.  Dokonali tego Prze-

Burmistrz Zygmunt Frańczak i Józef Stolarczyk

dr Jerzy Majka, Elżbieta Dudek-Młynarska, prof. dr hab. ks. Stanisław Nabywaniec, dr 
Krzysztof Hajduk, Józef Stolarczyk, Burmistrz Zygmunt Frańczak

rzało światło dzienne, przedstawiał autorów  poszczególnych 
rozdziałów, krótką treść i główne, bądź najciekawsze,  mate-
riały źródłowe. Niewątpliwie zasługuje też na uznanie mul-
timedialny  pokaz poszczególnych części rozdziałów i zdjęć. 

Jako moderator tej części uroczystej prezentacji, po swo-
im wystąpieniu  oddał głos dr Jerzemu Majce, który wygło-
sił wykład „O herbie Dynowa” z zainteresowaniem przyję-

Józef Stolarczyk

dr Jerzy Majka

dr Andrzej Stankiewicz
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wodniczący Rady Miasta Roman Mryczko i  Burmistrz Zyg-
munt Frańczak. Starosta wyróżniony tytułem w swoim  wy-
stąpieniu podziękował za bardzo pozytywną ocenę jego dzia-
łań w powiecie  na rzecz Dynowa i całej gminy Dynów, sku-
pił się nad pozycją oświaty i niezbędnymi nakładami na jej 
rozwój. Przyznał, że współpraca samorządu  powiatowego 
i samorządów gminnych układa się dobrze, więc życzyłby 
obu  podmiotom dalszych efektywnych, wspólnych działań. 
Stwierdził również, iż wydanie Rocznika Historycznego Dy-
noviana nie ma podobnego przykładu w naszym powiecie.

Gratulacje i kwiaty wręczyli przedstawiciele Rady Mia-
sta i delegacja z Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych 
Haliną Cygan na czele.

dr Jerzy Majka, Elżbieta Dudek-Młynarska, prof. dr hab. ks. Stanisław Nabywaniec,  
dr Krzysztof Hajduk, Burmistrz Zygmunt Frańczak, dr Andrzej Stankiewicz

To pamiętne wydarzenie o znaczeniu nie tylko dla  po-
pularyzacji wiedzy o przeszłości Naszej Małej Ojczyzny, ale 
i dla kształtowania przyszłości,  zakończył koncert muzycz-
ny przygotowany przez nauczycieli Szkoły  Muzycznej w Dy-
nowie. Fragmenty dzieła Mozarta w wykonaniu skrzypka 
i  towarzyszącego mu pianisty zachwyciły wszystkich słu-
chaczy, a wiązanka  znanych przebojów wprowadziła we-
soły nastrój. Powiało „wielkim światem”  nie tylko podczas 
dwóch pierwszych części promocyjnego spotkania, ale   tak-
że na zakończenie.

Dyrektor ZSZ w Dynowie Halina Cygan i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dy-
nowie Stanisław Tymowicz

Burmistrz Zygmunt Frańczak, Z-ca Dyrektora LO w Dynowie Ewa Hadam, Starosta Rze-
szowski Józef Jodłowski, Przewodniczący Rady Miasta Roman Mryczko

Burmistrz Zygmunt Frańczak i Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski

Maciej Jurasiński specjalnie na tą okazję napisał wiersz, 
który osobiście recytował i na piśmie wręczył Józefowi Sto-
larczykowi. Oto jego treść :   

DYNOWIANA

W małym miasteczku nad rzeką San
Raduje wielce się miejski stan
No bo doprawdy dzień jest magiczny
Urodził Rocznik się Historyczny!

W grajdołku przecie - rzecz niesłychana
Lecz to nie bajka - jest DYNOWIANA!
„Wszak pewny byłem” - rzekł król Jagiełło
„Że sukces zwieńczy to wielkie dzieło!"

„Snu nie spędzała mi troska z powiek
Gdyż stał za wszystkim właściwy człowiek!
Kto był spokoju mego powodem?
Józef Stolarczyk z Bachórza rodem!”
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Wszyscy uczestnicy spotkania złożyli swoje autografy na 
pierwszym egzemplarzu Rocznika Historycznego, zaś Bur-
mistrz Zygmunt Frańczak dodatkowo odcisnął specjalnie 
wydany na tą okazję faksymile.

Maciej Jurasiński recytuje swój wiersz

Józef Sówka i ks. prof. Stanisław Nabywaniec

Burmistrz Zygmunt Frańczak

Janusz Jarosz, Maciej Jurasiński, Andrzej Stankiewicz

Krystyna Dżuła
Andrzej Stankiewicz
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POWROTY PANA ROMANA

„Któż nam powróci te lata stracone
bez wiosennego w wiośnie życia nieba (....)
a czy pytają się nas, co nam trzeba
i czyśmy mogli obrać drogę inną”-

mógłby za K. Przerwą - Tetmajerem zapytać Pan 
Roman Marszałek, który w grudniu tego roku ukoń-
czy 93 lata i marzy tylko o tym, by razem z żoną świę-
tować jubileusz - 70 lecie ślubu.

 Przyszedł na świat w Bartków-
ce pod koniec grudnia 1921 roku, ale 
chrzczono Go dopiero w styczniu. Oj-
ciec - Władysław Marszałek - służył 
w wojsku austriackim a potem w błę-
kitnej armii gen. Hallera. W cywilu 
pracował jako pomocnik wiejskiego 
weterynarza, więc rodzinie powodziło 
się nie najgorzej. Niestety, wybuchła 
wojna, na Sanie dwaj agresorzy usta-
lili granicę i rodzinna Bartkówka zo-
stała w marcu 1940 roku wysiedlona 
na Polesie. Spokój „utonął w fali” zda-
rzeń. Odtąd wszystko działo się ina-
czej, niż dotąd.

Wysiedleni do Borówki koło Józe-
finy w rejonie Kostopola znaleźli się 
w nowych warunkach, wśród obcych, 
od początku niechętnych osiedleńcom. 
Pan Roman wspomina, że nawet lasy 
były inne- takie bez zarośli - same so-
sny, a to okazało się na wagę życia, 
gdy ratujący się ucieczką przed ata-
kiem bandy szukali w nich schronienia. 
Inaczej wyglądały nawet pola upraw-
ne. Obsiane tylko żytem i owsem nie 
zapowiadały dostatku. 

Roman mieszkał kątem u krewnej, 
krył się przed niemiecką wywózką , sy-
piał w stodole, w izbie na dostawionej 
do pieca ławce. Ale młodość i w takich 
warunkach domagała się swoich praw. 
Z zagadkowym uśmiechem przyznaje, 
że często umawiał się z piękną Wan-
dą , chodzili na spacery, do lasu, ale 
ostatecznie dziewczyna odrzuciła za-
loty przybysza z Bartkówki. Wiedzia-
ła, że i Jego ojciec, i On, robili wszyst-
ko, by wrócić...Ojcu udało się uzyskać 
przepustkę i już w 1941 roku przez 
przejście graniczne w Janowej Doli-
nie trochę pieszo, trochę konno, jak 
się dało.... wracał...Wrócił! Tymcza-
sem domu w Bartkówce już nie było. 
Rozebrał go ktoś z Dąbrówki wysiedlo-

nej z dolnej części wsi aż pod Reszów. 
Odzyskał dom, ale trzeba go było bu-
dować od nowa, a synowie zatrzyma-
ni na granicy pozostali gdzieś na Pole-
siu. Ukrywali się w Teknie koło Łucka, 
bo w okolicy coraz częściej zdarzały się 
napady na polskie rodziny. Niemcy po-
pierali nacjonalistów ukraińskich, któ-
rzy dopuszczali się 
mordów na bezbron-
nych rodzinach pol-
skich i równie bez-
względnie traktowa-
li swoich rodaków 
udzielających jakiej-
kolwiek pomocy. Ro-
man z młodszym bra-
tem cudem uniknąw-
szy śmierci, wystarali 
się o przepustkę i po 
trzech tygodniach tu-
łaczki w 1942 roku 
wrócili do ukochanej 
Bartkówki. Niem-
cy aresztowali Ro-
mana drugiego dnia 
po powrocie z tułacz-
ki i wysłali na roboty 
w głąb Rzeszy. Zbliżały się święta Bo-
żego Narodzenia, a oni z kolegą z Dy-
lągowej wtłoczeni do kolejowego wago-
nu jechali........ tym razem na Zachód. 
Ku jakiemu przeznaczeniu nie wiedzie-
li- na roboty do Rzeszy! Pociąg wlókł 
się niemiłosiernie i gdzieś koło Legnicy 
zwolnił. Tej okazji nie przepuścili. Skok 
i ucieczka do zbawczego lasu. Grudnio-
wą noc spędzili w lesie, a potem z po-
mocą życzliwych ludzi znów wracali do 
Swoich. Kolejny powrót. 

Był rok 1943 i z Polesia wracali na-
stępni; konno, a najczęściej dziesiąt-
ki kilometrów pieszo...byle tylko do 
rodzinnej wsi. Wtedy wróciła też Zo-
fia Hadam, która wiele przeżyła na 

wygnaniu. Wszyscy znów zaczynali 
od nowa. Niestety, odbudowująca się 
Bartkówka w 1945 roku została spalo-
na przez bandę, a jej mieszkańcy szu-
kali kąta u obcych . Tym razem najczę-
ściej w pobliskim Dynowie. Marszałko-
wie zamieszkali w mieście, niedaleko 
kościoła, ale niedługo potem wrócili na 
swoje „śmieci’’. Mimo stałych zagrożeń 
ze strony band grasujących w okolicy, 
mimo niedostatków dnia codziennego, 
młodzi organizowali sobie życie, zawie-
rali małżeństwa.

Ładna Zosia Hadam już daw-
no wpadła Romanowi w oko, chodzili 
z sobą i w dynowskim kościele 3 mar-
ca 1946 roku wzięli ślub.

Zamieszkali najpierw w skleconej 
naprędce chałupinie, a po latach wy-
budowali okazały dom drewniany 

Wiodło im się coraz lepiej, świat 
wokół nich stał się bezpieczny i przy-
jazny, na świat przyszły dzieci; dwie 
córki i dwóch synów. 

Powrót do rodzinnej wsi przyniósł 
Im małą stabilizację, ale życie nie 
oszczędziło ciężkich przeżyć, ale to zu-
pełnie inny wątek i materiał na inny 
wywiad.

Krystyna Dżuła 



Nr  10-11/230-231 DYNOWINKA 27

DYNOWSKI TALENT
Jakżeż ubogacone jest życie arty-

sty. Na naszej dynowszczyźnie mamy 
wielu utalentowanych ludzi. Niekwe-
stionowanym dorobkiem artystycz-
nym może pochwalić się Pan Tadeusz 
Pindyk. Człowiek „wielki”, a zarazem 
niezwykle skromny. W cichej domowej 
przystani przekuwa swój talent w prze-
cudnej urody rękodzieła. 

Stworzona przez niego galeria, do-
stępna chętnym, posiada swoisty kli-
mat i duszę, wchodząc tam czujemy at-
mosferę miłości do drewna. Bo to wła-
śnie taką interdyscyplinarną dziedziną 
jaką jest rzeźba zajmuje się Pan Tade-
usz. A w drewnie potrafi wyczarować 
wszystko – tematem jego prac jest hi-
storia i teraźniejszość najbliższego śro-
dowiska, rzeźba sakralna np. Anioły, 
Kapliczki, Szopki Bożonarodzeniowe, 
Madonny itp. „malowane” dłutem kra-
jobrazy, cerkwie i kościoły. Czegóż tam 
się nie dopatrzymy, istne cacka. Zna-
czącym efektem twórczości są również 
rzeźby ogrodowe.

Swoimi dokonaniami dzieli się z in-
nymi, reprezentując nasz region na 
przeróżnych imprezach lokalnych, jak 
i poza granicami Dynowa. 

I tak w roku bieżącym Pan Tadeusz 
Pindyk uczestniczył m. in. w: 

1. Festiwalu „Zaklęte w drewnie” 
w Sanoku organizowanym przez 
Urząd Marszałkowski Oddział 
Turystyki i Muzeum Budownic-
twa Ludowego w Sanoku w dniu 
10.08.2014 r.

2. CEPELIADZIE - Warszawa- Pod-
karpacka Przestrzeń Otwarta 
w dniach 6.7.09.2014 r. organizo-
wanej przy wsparciu Urzędu Mar-
szałkowskiego.

3. Jarmarku Galicyjskim – rynek 
w skansenie w Sanoku w dniach 
12,13,14,09.2014 organizowanym 
przez Muzeum Budownictwa Lu-
dowego w Sanoku

4. Jarmarku Benedyktyńskim – Jaro-
sław w dniach 13.14.09.2014(miał 
okazje zaprezentować się wśród 
twórców z całej Polski jak i repre-
zentujących inne państwa, a to 
Węgry, Ukraina, Słowacja) orga-
nizowanym przez Ośrodek Kul-
tury i Formacji Chrześcijańskiej 
im. Służebnicy Bożej Anny Janke 
w Jarosławiu.

Skorzystał również z wielu innych 
zaproszeń na imprezy okolicznościo-
we, wystawy organizowane przez sto-
warzyszenia.

Do skreślenia tych paru słów 
o Panu Tadeuszu zainspirowało mnie 

pewne zdarzenie, które miało miejsce 
w br. Otóż grupa turystów przyjezd-
nych z USA do Dynowa poszukiwała 
właśnie rzeźb Pana Tadeusza Pindyka.

Kierując zainteresowanych do ad-
resata, miałam przyjemność rozmo-
wy, w trakcie której usłyszałam wiele 
słów uznania i zachwytu nad pracami 
Pana Tadeusza. I to jest dla Niego naj-
lepsza reklama.

Cytując Leonarda da Vinci .... Pięk-
no rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie 
piękno sztuki...... ośmielam się pod-
powiedzieć, iż naszym obowiązkiem 
jest pamiętać o takich Osobowościach, 
a wręcz często o nich przypominać, po-
nieważ to Oni są m. innymi wizytówką 
i promocją naszego regionu. 

A korzystając z okazji życzę, aby 
zmysł artystyczny i kunszt wykonania 
towarzyszyły Panu Tadeuszowi w two-
rzeniu kolejnych „perełek”. 

Prace można podziwiać w Gale-
rii przy ul. Dworskiej 28 w Dynowie 
lub na facebook http://www.uslugi-
artystyczne.pl/user1285-galeria_dwor-
ska_tadeusz_pindyk.html
tel. 795 791 632, 
e-mail: galeriadworska@interia.pl, 

 M.Wiśniowska
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czyli inauguracja roku akademickiego na Uniwer-
sytecie Złotej Jesieni w Dynowie.

Mimo, że studenckie wakacje trwają trzy miesiące, a stu-
dentów Uniwersytetu Złotej Jesieni nie obowiązują prak-
tyki pochłaniające prawie cały wrzesień oraz (jak już w po-
przednim artykule pisałam) nikomu poprawkowe egzami-
ny nie zagroziły, minął ten czas jakby kto z przysłowiowe-
go bicza trzasł. Pod koniec sierpnia poprzez ukazujące się 
w stałych miejscach ogłoszenia, a i przez sprawnie działają 
naszą pocztę telefoniczną (Facebook może się od nas uczyć)  
brać studencka została zawiadomiona, że inauguracja roku 
akademickiego odbędzie się tradycyjnie w Domu Pogodnej 
Starości w Dynowie. Wszystkich z pewnością ta informacja 
ucieszyła, gdyż ważne są dla nas te spotkania pełne cieka-
wych zajęć, możliwości poszerzenia swojej wiedzy, rozwi-
jania kreatywności i umiejętności manualnych, humoru, 
śpiewu i zwykłej (a może i niezwykłej) ludzkiej obecności.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. odprawionej 
przez Kapelana goszczącej nas placówki, ks. Stanisława. 
W homilii ksiądz Kapelan nawiązał do słów z Biblii, że 
wszystko w życiu ma swój czas. To prawdy uniwersalne, 
a jak nieraz przez nas zapominane, kiedy buntujemy się 
czasem przed tym co nas spotyka lub chcemy coś pominąć 
ewentualnie za długo przy czymś trwać. Oprawienie Mszy 
św. nie zakończyło udziału księdza Stanisława w otwarciu 

A nam znowu młodość w duszy gra
roku akademickiego. Wygłosił o również wykład inauguru-
jący, w którym odniósł się do jak że często nurtującego nas 
problemu sensu życia. W pięknych, przejmujących słowach 
wyraził głębokie myśli wyrażające odnoszenie się do war-
tości życia, dobrego sposobu na godne jego przeżycie, aby 
kiedyś na mecie można było powiedzieć: „w dobrych zawo-
dach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”.  Nie 
było to pierwsze przez nas wysłuchane kazanie księdza Ka-
pelana, a jak zawsze zapadło ono nam głęboko w pamięć.

Uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 
na Uniwersytecie Złotej Jesieni w Dynowie dokonała p. Jó-
zefa Ślemp- Rektor UZJ. Witając zgromadzonych wyrazi-
ła nadzieję na owocną pracę i ciekawe, wnoszące nowe tre-
ści spotkania. Przedstawiła plan pracy naszego uniwersy-
tetu, który jak co roku jest ambitny, różnorodny czyli pod 
hasłem: dla każdego coś miłego.

Pod koniec pierwszego miesiąca działalności mogę z czy-
stym sumieniem napisać, że jak zaplanowano tak się dzie-
je. Zdążono już spędzić jeden piękny, słoneczny dzień pod-
czas wycieczki po najbliższej okolicy szlakami miejsc kul-
tu religijnego. Obecnie zaś trwają gorączkowe i wzmożo-
ne przygotowania do wyjazdu na Przegląd Zespołów Arty-
stycznych, w skład których wchodzą emeryci, do Warszawy. 

Zapraszam do udziału w zajęciach Uniwersytetu Złotej 
Jesieni w Dynowie

Krystyna Wasylowska

Setne urodziny Pani Franciszki 
Wróbel z Wesołej

Pani Franciszka Wróbel urodziła się 24 września 1914 
roku w Wesołej, gdzie mieszka do dzisiaj. Wychowała pię-
cioro dzieci. Doczekała się czternaściorga wnuków i pięcior-
ga prawnuków. W setną rocznicę urodzin w domu dostoj-
nej Jubilatki odbyło się spotkanie, w którym oprócz człon-
ków najbliższej rodziny udział wzięli: Wójt Gminy Nozdrzec 

Antoni Gromala, Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilne-
go w Nozdrzcu Magdalena 
Niemiec oraz przedstawi-
ciel Oddziału Terenowego 
Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego w Brzo-
zowie Jacek Pięta.

Pani Franciszka otrzy-
mała również list gratula-
cyjny od Premiera RP Do-
nalda Tuska.

Spotkanie przebiegło w niezwykle ciepłej atmosferze. Był 
tort, szampan i toast z życzeniami zdrowia i pogody ducha 
na kolejne 100 lat.

Szanowna Pani Franciszko,

Życzymy Pani dużo, dużo zdrowia, pogody ducha, bło-
gosławieństwa Bożego na kolejne lata oraz samych rado-
snych dni spędzonych w gronie życzliwych, troskliwych, 
najbliższych Pani sercu osób.

Życzymy, aby radość z każdej chwili życia towarzyszy-
ła Pani jak najdłużej i już nie na sto, ale na dwieście lat.

www.nozdrzec.pl
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10 – lecie Koła Gospodyń Wiejskich 
w Siedliskach

25 października 2014 r. 
w Siedliskach odbyło się 
spotkanie z okazji jubile-
uszu 10 – lecia Koła Gospo-
dyń Wiejskich. W spotkaniu 
wzięły udział Panie z kół go-
spodyń z terenu gminy Noz-
drzec oraz zaproszeni goście.

Dziesięć lat temu Pa-
nie z Siedlisk zdecydowa-
ły się reaktywować działal-
ność Koła Gospodyń w Sie-
dliskach. I tak 21 paździer-
nika 2004 r. na zebraniu za-
łożycielskim wybrano nowy 
zarząd, a w 2005 roku do-
konano formalnej rejestra-
cji koła w Krajowym Reje-
strze Sądowym.

Historia koła sięga lat 50 
dwudziestego wieku. Pierwszą Przewodnicząca Koła była 
Pani Maria Radoń, po niej tę funkcję przejęła Pani maria 
Grządziel a dziś sprawuje ją Pani Henryka Fień.

Początkowa działalność koła oparta była na wypoży-
czaniu naczyń i organizowaniu zabaw. Oprócz działalności 
związkowej, koło prowadziło działalność gospodarczą, któ-
rej przedmiotem było rozprowadzanie piskląt, pasz i wita-
min. Dzisiaj zmienił się nieznacznie profil tej działalności. 
Wciąż funkcjonuje wypożyczalnia naczyń, koło pielęgnuje 
kulinarne tradycje regionalne.

Obecnie koło liczy 25 kobiet, w tym 4 seniorki.

Środowiskowy Dom Samopomocy 
im. Anny w Izdebkach.

Święto Pieczonego Ziemniaka

Jesień to taka pora roku, która wielu osobom kojarzy 
się z wykopkami. Od kilku lat to rolnicze wydarzenie staje 
się okazją do zorganizowania Święta Pieczonego Ziemnia-
ka. Z tej okazji Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny 
w Izdebkach zaprosił podopiecznych Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Brzozowie i Zagórzu oraz Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w Haczowie.

Impreza była poprzedzona kilkudniowymi przygotowa-
niami i wszyscy pracownicy jak i podopieczni włączyli się 
w prace organizacyjne. Jedni zajęli się stroną kulinarną, 
inni przygotowali salę i rozstawiali sprzęt, część pomaga-
ła w szyciu.

Oprócz poczęstunku i zabawy tanecznej organizatorzy 
przygotowali pokaz mody wykopkowej. Kreacje przygoto-
wane przez gospodarzy powstały z worków po ziemniakach 
i były inspirowane ubraniami znanych gwiazd.

Tą imprezą pożegnaliśmy lato i chociaż była udana z sen-
tymentem będziemy wspominać słoneczne dni.

K. Dyrda

Nie umiera ten kto trwa w sercach 
i pamięci naszej…

Tuż przed nadchodzącym Świętem Zmarłych wiele 
osób stara się zadbać o mogiły najbliższych. Jednak nie 

na wszystkich grobach zapłoną znicze. Pamiętając o tym 
już po raz kolejny podopieczni naszego domu wzięli udział 
w akcji porządkowania grobów znajdujących się na izdeb-
skim cmentarzu.

Aktywnie włączyli się oczyszczanie grobów z chwastów, 
wypalonych zniczy oraz suchych kwiatów. Nie zapomnieli 
również o grobach swoich rodziców, bliskiej rodziny, Gro-
bie Nieznanego Żołnierza, Jana Kazimierza Kamienieckie-
go oraz zmarłych uczestników ŚDS. Nad każdym z tych gro-
bów zapalili znicze oraz złożyli kwiaty. W tym dniu dała się 
odczuć wyjątkowa atmosfera spokoju, zadumy i wspomnień 
o bliskich połączona z szeptem modlitwy.

Po raz pierwszy nasi uczestnicy odwiedzili tzw. „stary 
cmentarz”, na którym znajdują się liczne groby urzekające 
swoją prostotą. Cmentarz umiejscowiony jest na jednym ze 
wzgórz pośród pięknych drzew, które w tym okresie swy-
mi barwami nadają temu miejscu wyjątkowego uroku. Nie-
stety nie samo piękno tego miejsca wzbudziło w nas wiele 
emocji a stan, w jakim zastaliśmy to miejsce. Groby, które 
zobaczyliśmy nie wskazują na to, że ktokolwiek odwiedza 
cmentarz mimo iż spoczywa tam wielu mieszkańców Izde-
bek. Po tej wizycie w naszych głowach zrodził się nowy po-
mysł na odnowienie tego miejsca ale o szczegółach poinfor-
mujemy za rok.

K. Dyrda

Cudze chwalicie, swego 
nie znacie

W piękne, październikowe przedpołudnie mieliśmy moż-
liwość odwiedzić niezwykle urocze miejsce położone z dala 
od zgiełku i ludzi jakim jest cerkiew w Uluczu.

Aby dotrzeć na to miejsce, musieliśmy zmierzyć się z po-
nad 300 metrowym wzgórzem Dębnik, na szczycie które-
go powitała nas pani Dorota Demkowicz, która przybliżyła 
nam historię tego miejsca. Cerkiew jest filią Muzeum Bu-
downictwa Ludowego w Sanoku. Według najnowszych ba-
dań ta perełka architektoniczna została wybudowana 1659 r. 
i należała do zabudowań klasztornych bazylianów. Posiada 
konstrukcję zrębową z podwaliną na kamiennym podmuro-
waniu. Dach wieńczą żelazne krzyże osadzone w ceramicz-
nych kulach. W środku zachowana jest polichromia. Obec-
nie we wnętrzu eksponowane są współczesne ikony. W tym 
roku cerkiew została częściowo odnowiona.

Przed cerkwią znajduje się tablica pamiątkowa urodzo-
nego w Uluczu Michała Werbyckiego autora hymnu ukra-
ińskiego a także kilka nagrobków z XIX i XX w i liczne mo-
giły oznaczone drewnianymi krzyżami.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się przed neogotyc-
kim kościołem z początku XX w w Wołodzi. Ta nieco znisz-
czona budowla zachwyca swoim urokiem a wokół niej znaj-
dują się liczne groby, na większości których nie widnieją 
żadne tabliczki.

Aż trudno uwierzyć, że kiedyś w tych miejscowościach 
tętniło życie wypełnione mieszkańcami różnych narodowo-
ści i wyznań żyjących w zgodzie. Dziś Wołódź i Ulucz liczą 
niewiele mieszkańców i przyciągają turystów ciszą, pięk-
nem natury oraz takimi zabytkami jak te, które mieliśmy 
okazje zwiedzić.

http://sdsizdebki.pl

Złote Gody

Ponad 50 lat temu powiedzieli sobie sakramentalne 
„tak”. Dziś nadal są ze sobą, ciesząc się życiem. Wspólne 
przeżycie 50-lat wymaga wzajemnego zrozumienia, miłości 
rodzinnej, zaufania. Są wzorem do naśladowania nie tyl-
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ko dla młodych ludzi wstępujących w związki małżeńskie. 
Na wniosek Wójta Gminy Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej nadał czternastu małżeństwom „Medale za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie”. Zostały one wręczone pod-
czas uroczystego spotkania, które odbyło się 17 październi-
ka w Domu Strażaka w Hłudnie.

 Tegoroczni Jubilaci to Państwo:
• Janina i Jan Szpiechowie z Wary,
• Maria i Bronisław Oleszkowie z Izdebek,
• Ludwika i Bolesław Początkowie z Wesołej,
• Zofia i Stanisław Ryndakowie z Wesołej,
• Halina i Tadeusz Cupakowie z Nozdrzca,
• Zofia i Eugeniusz Serafinowie z Izdebek,
• Maria i Piotr Skibowie z Wesołej, Maria i Kazi-

mierz Skotniccy z Hłudna,
• Maria i Tadeusz Starzakowie z Wesołej,
• Stanisława i Bronisław Starzakowie z Wesołej,
• Zofia i Stanisław Filowie z Izdebek,
• Aleksandra i Jan Szubertowiczowie z Hłudna,
• Helena i Edward Szurlejowie z Wesołej oraz 
• Alfreda i Andrzej Skubiszowie z Wary.

Składamy Wam Szanowni Jubilaci serdecz-
ne gratulacje z okazji tak pięknego jubileuszu. 
Życzymy Wam długich lat życia w dobrym zdro-
wiu, zadowoleniu oraz serdecznej opiece naj-
bliższych.

Kier. USC 
m. Niemiec

Do życzeń dla szanownych Ju-
bilatów przyłączają się redakto-
rzy działu „Gmina Nozdrzec”.

DARY NATURY 
– ZDROWE ŻYWIENIE

W piątek 17 października w Domu 
Strażaka w Nozdrzcu odbyły się warsztaty 
pod nazwą „DARY NATURY – ZDROWE 
ŻYWIENIE”. Organizatorami warsztatów 
było Koło Gospodyń Wiejskich w Noz-
drzcu oraz Marek Owsiany Radny Rady 
Powiatu w Brzozowie.

W spotkaniu wzięły udział panie 
z KGW z Nodrzca oraz przedstawiciele po-
zostałych KGW z terenu gminy Nozdrzec. 

Warsztaty poprowadził doktor Arkadiusz 
Kapliński - uznany ginekolog, wykładowca akademicki, 
który przybliżył zalety zdrowego żywienia. 

W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Nozdrzec 
Antoni Gromala, Proboszcz Parafii Rzymsko-katolic-
kiej w Hłudnie ks. Wojciech Miś, Prezes OSP w Hłudnie 
Adam Toczek oraz Sołtys Wsi Hłudno Stanisław Szpiech. 
Oprawę artystyczną przygotowała młodzież z Zespołu Szkół 
w Hłudnie oraz kapela ludowa „Warzanie”.

W swoim wystąpieniu szczególną uwagę zwrócił na 
wpływ naturalnych produktów m. in. miodu na organizm 
człowieka w różnym wieku. Przestawiony temat cieszył się 
dużym zainteresowaniem przybyłych oraz dyskusji, która 
odbyła się po warsztatach. Następnie Pan Tadeusz Rol-
nik – pszczelarz, rolnik ekolog, propagator zdrowego ży-
wienia zaprezentował walory zdrowotne pieczywa z orki-
szu oraz zasady jego wykonania. 

W trakcie warsztatu odbył się również pokaz wypieku 
pieczywa z orkiszu, który wszyscy uczestnicy mieli przyjem-
ność degustować w połączeniu z miodem nostrzykowym, ole-
jem lnianym oraz naturalnymi sokami tłoczonymi z lokal-
nych odmian jabłek.
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Spotkanie zakończyła ciekawa dyskusja, a przedstawi-
ciele zaproszonych KGW zgłosili chęć organizacji podobnych 
warsztatów z mieszkańcami swoich miejscowości. 

Na zakończenie Pan Marek Owsiany w imieniu orga-
nizatorów oraz wszystkich przybyłych złożył podziękowa-
nia dla Pana Arkadiusza Kaplińskiego oraz Pana Tade-
usza Rolnika za przekazanie istotnych informacji z zakre-
su zdrowego żywienia.

www.nozdrzec.pl

Uwaga Konkurs!!

Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzię-
cia udziału w konkursie wiedzy o Gminie Noz-
drzec. Wystarczy tylko prawidłowo udzielić odpo-
wiedzi na pytanie:

Które „urodziny” obchodziły w tym roku 
Gospodynie z KGW w Siedliskach?

Na odpowiedzi czekam do 30 listopada 2014 r. 
pod adresem e-mail:

spacerkiempogminie@interia.pl

Naprawdę warto udzielić poprawnej odpowie-
dzi. Na pierwszego jej autora czeka bardzo atrak-
cyjna nagroda książkowa.

Całość opracował
Michał Zięzio

W związku z tym, że w listopadzie br. kończy się kolejna czteroletnia kadencja samorządowa, w tym 
numerze „Dynowinki” chciałbym przybliżyć Państwu najważniejsze aspekty życia społeczno-gospodar-
czego Gminy Nozdrzec oraz zrealizowane zadania w latach 2010-2014 w relacji Wójta Gminy Nozdrzec 
Pana Antoniego Gromali.

Michał Zięzio: Samorządowcy mają bardzo różne wi-
zje dotyczące rozwoju gmin, stawiają sobie priorytety i za-
dania do osiągnięcia. Jakie działania uważa Pan za naj-
ważniejsze dla zapewnienia odpowiedniego kierunku roz-
woju kierowanej przez Pana gminy?

Antoni Gromala: Myślę, że nie może być jednej dzie-
dziny w której rozwija się samorząd. Wielu wójtów, bur-
mistrzów skupia się tylko na inwestycjach, które są wi-
doczne i bezsprzecznie potwierdzają aktywność samorzą-
du. Oczywiście to bardzo ważne. 

W tej kadencji my również pozyskaliśmy środki unij-
ne na termomodernizacje większości budynków użytecz-
ności publicznej na terenie gminy. Dzięki realizacji dwóch 
projektów na łączną kwotę ponad dwóch milionów złotych 
w 12 budynkach wymieniono okna, wykonano docieple-
nie i elewacje. 

Przeprowadziliśmy inwestycje drogowe na ponad trzy 
i pół miliona złotych - również z przeważającym udziałem 
środków zewnętrznych. Wykonaliśmy oświetlenie uliczne 
w kilku miejscowościach. Dokonano wielu ważnych inwe-
stycji poprawiających standardy korzystania z budynków 
komunalnych gminy: parkingi, remonty wewnętrzne i do-
posażenia. Przygotowana została dokumentacja technicz-
na na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitar-
nej w gminie. W najbliższym czasie wystąpię o pozwole-
nie na budowę.

Ale jak już wspomniałem, mam poczucie, że nie wolno 
nam skupiać się tylko na takich przedsięwzięciach. Miesz-
kańcy gminy mają bardzo różne problemy i różne potrze-
by, uważam, że moim obowiązkiem jest widzieć ludzi. To 
oni mnie wybrali, a moją rolą jest im służyć.

M.Z.: Jeśli nie tylko inwestycje, to jakie dziedziny roz-
woju uważa Pan za równie ważne dla mieszkańców?

A.G.: Ważne jest dla mnie zabezpieczenie potrzeb spo-
łeczno-kulturalnych dzieci i młodzieży, jak i osób doro-
słych. Uważam, że nie możemy bagatelizować problemów 
związanych ze stanem zdrowia naszych dzieci i powinni-
śmy podejmować na terenie gminy działania umożliwia-
jące wszechstronny rozwój mieszkańców. 

Nie do przecenienia jest wpływ kultury fizycznej i zdro-
wej rywalizacji na rozwój dziecka. Dlatego też w gminie 
Nozdrzec powstały dwa kolejne kompleksy sportowe „Moje 
– boisko Orlik -2012”. Mamy ich 4 w całej gminie. Rozpo-
czynamy inwestycję w budowę placów zabaw przy każdej 
ze szkół podstawowych. Wyposażamy świetlice wiejskie, 
tworzymy siłownie. Wspieramy LKS-y, przekazując dota-
cje celowe z budżetu gminy. Samych środków zewnętrz-
nych pozyskanych na ten cel jest dużo ponad 3 miliony zł. 

m.z.: Istnieje spora rzesza samorządów, które podejmu-
ją decyzje o likwidacji szkół. Wiem, że zdarzają się słowa 
krytyki związane z utrzymywaniem przez samorząd szkół 
na terenie gminy.

A.G.: Niejednokrotnie powtarzałem i do znużenia będę 
powtarzał, że gmina dopłaca do naszych dzieci, a nie do 
cudzych!!! Dopłacamy 30% ze środków własnych do kosz-
tów utrzymania szkół. Są samorządy, które dopłacają 60% 
i więcej, i myślę, że kierują się tymi samymi przesłanka-
mi, co ja. Zamykając zwłaszcza małe szkoły, niejednokrot-
nie „zabijamy” życie w danej miejscowości. Tam spotyka-
ją się dzieci, tam wspólnie podejmują inicjatywy rodzice.

Nasze szkoły mają jeszcze jeden atut. Kształcimy dzieci 
na bardzo wysokim poziomie, również dzięki temu, że i na 
ten cel pozyskuje się wiele funduszy zewnętrznych. Zapew-
niamy naszym dzieciom poczucie bezpieczeństwa i indywi-
dualne traktowanie. Jestem przeciwnikiem szkół, w któ-
rych dzieci są „bezimienne”. Oczywiście może nadejść mo-
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ment, że dzieci w danej szkole będzie zbyt mało, by proces 
nauczania przynosił im korzyści w postaci możliwość współ-
pracy i rywalizacji z innymi dziećmi. Ale wtedy to będzie 
wspólna decyzja samorządowców i społeczności danej wsi.

M.Z.: Dużym problemem w gminie jest bezrobocie. Ja-
kie gmina podejmuje próby wsparcia tych osób?

A.G.: Bezrobocie to problem, z którym boryka się więk-
szość gmin Podkarpacia. Pamiętajmy, że zadania gmin 
i możliwości w tym zakresie są ograniczone. A populistycz-
ne hasła dotyczące możliwości samorządów są niejedno-
krotnie nierealne i zostają tylko słowami bez możliwości 
wprowadzenia w czyn. 

Ja nie lubię obiecywać, wolę, „stanąć na głowie” i zro-
bić! Tak jak stałem 2 tygodnie w deszczu i nadzorowałem 
budowę pierwszego w Polsce „Orlika”.

Mam poczucie, że robimy dużo, żeby pomóc tym 
osobom, którym jest najtrudniej w naszej gminie.  
Znowu przywołam liczby i dane. Realizujemy największy 
wśród gmin w województwie projekt skierowany do osób 
bezrobotnych „Czas na aktywność w gminie Nozdrzec”. Ma 
on wartość 2 411 436, 41 zł z udziałem środków własnych 
na poziomie 255 449,25 zł. W jego trakcie przeszkolono 
212 osób. Otrzymały one konkretne uprawnienia i umie-
jętności, które w wielu przypadkach przełożyły się na zdo-
bycie zatrudnienia. 31 osób odbyło płatne staże. Projekt 
cieszy tym bardziej, że doceniono jego skuteczność na po-
ziomie województwa i wskazano jako przykład tzw. „do-
brej praktyki”.

Podjęliśmy skuteczne działania jako nieliczni w woje-
wództwie i pierwsi w powiecie w celu podniesienia standar-
dów w zakresie cyfryzacji gminy. Działanie w całości sfi-
nansowane z Programu Innowacyjna Gospodarka na kwo-
tę 903 671,15 zł pozwoliło zrealizować dwa etapy projektu 
pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie 

Nozdrzec”. 4 szkoły i 5 bibliotek ma nowe pracownie kom-
puterowe i bezpłatny dostęp do Internetu. 100 zestawów 
komputerowych dostępem do sieci już znalazło się w pry-
watnych gospodarstwach domowych, a kolejne 22 trafią do 
potrzebujących osób już w niedługim czasie. To wymier-
na pomoc dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej, która 
pozwala funkcjonować na poziomie będącym standardem 
w dzisiejszych czasach. 

Jesteśmy gminą, która zatrudnia znaczną liczbę osób 
we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. W tej ka-
dencji jest to 236 osób, które skorzystały z prac interwen-
cyjnych, robót publicznych i staży. Staramy się nie odma-
wiać zwłaszcza młodym ludziom, ponieważ poprzez odby-
cie stażu mają szansę zdobyć podstawowe doświadczenie 
w pracy zawodowej.

Mam kilka konkretnych pomysłów, które - mam na-
dzieję - uda się zrealizować, ale jak powiedziałem, nie chcę 
o nich mówić, póki nie będę miał pewności, że zdołam to 
zrobić i że będzie mi to dane.

m. z.: Proszę powiedzieć, jak wygląda kondycja finan-
sowa gminy?

A.G.: Kondycja finansowa jest dobra. Biorąc pod uwa-
gę najbardziej aktualne dane z realizacji budżetu, poziom 
zadłużenia gminy to 16,92 %. W 2012 r. było to 18,84 %, 
więc zaobserwować można tutaj tendencję spadkową. Po-
dobnie jak wydatki ponoszone na administrację. Obciąże-
nie spłatą kredytu wraz z odsetkami jest praktycznie nie-
odczuwalne dla budżetu, bo wynosi 1,05% w skali roku.

Nie ma gminy, która by się w dzisiejszych czasach roz-
wijała bez zadłużania poprzez branie kredytów na inwe-
stycje. To jest sposób na to, by - jak to często mówią poli-
tycy - „wycisnąć brukselkę”. Nie można pozwolić sobie na 
to, by nie wykorzystać pieniędzy, jakie daje Unia Europej-
ska. Zadłużenie to na ten moment cztery miliony złotych, 

ale dzięki temu wpływy do 
budżetu środków unijnych 
i krajowych wynoszą czter-
naście i pół miliona złotych. 
Myślę, że te liczby mówią 
same za siebie.

Nie uda się też podjąć 
decyzji i wykonać najwięk-
szych inwestycji, przed ja-
kimi stoi Gmina Nozdrzec 
w kolejnej kadencji, bez 
zwiększenia zadłużenia. 
Te inwestycje to budowa 
oczyszczalni ścieków i ka-
nalizacji. Dzięki realizacji 
tego zadania w partnerstwie 
z innymi gminami sąsiadu-
jącymi z rzeką San zadanie 
to uda się wykonać w ra-
mach programu o najbar-
dziej, jak dotychczas, pre-
ferencyjnych warunkach fi-
nansowania. 

M . Z . :  Kana l i z a c j a 
i  oczyszczalnia  ścieków  to 
najważniejsze  inwestycje 
na przyszłość. Jakie działa-
nia poza tym uważa Pan za 
ważne do wykonania w naj-
bliższej przyszłości? 

A.G.: Z pewnością nale-
ży dokonać remontów i ter-
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Już po raz XIII w dniu 6 września 2014 r. odbyła się 
pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi do Kalwarii Pa-
cławskiej. 

Na uroczystej Eucharystii, której przewodniczył bp 
Adam Szal, wszystkich krwiodawców, ratowników i przy-
byłych na uroczystość pielgrzymów przywitał o. Gwardian 
Piotr Reizner. 

Na zakończenie Eucharystii w imieniu PCK Eugeniusz 
Taradajko wręczył o. Gwardianowi odznakę honorową PCK 
i podziękował za otwartość dla krwiodawców. 

Po mszy św. opiekun Honorowych Dawców Krwi ks. dr 
Witold Burda prowadził drogę krzyżową oraz modlitwy na 
dróżkach kalwaryjskich.

Czas drogi krzyżowej jest to wielkim przeżyciem ducho-
wym, gdzie w modlitwie, skupieniu i ciszy można ofiarować 
siebie samego, rodzinę i bliskich Panu Bogu. 

Honorowi Dawcy Krwi z Harty  
u Matki Bożej Kalwaryjskiej

Dzięki przychylności pana Wójta A. Chrobaka, który 
udostępnia autobus bezpłatnie, nasz Klub HDK PCK „Na-
dzieja” przy OSP Harta już po raz piąty uczestniczył w tej 
pielgrzymce. Byli to członkowie klubu, strażacy, ich rodzi-
ny oraz sympatycy. 

Po części duchowej nad rzeką Wiar, jak co roku, odbywa 
się piknik dla wszystkich uczestników przy kapeli „Czy się 
wali – czy się pali” w rodzinnej atmosferze i przy pieczonej 
kiełbasce na ognisku. 

Składam wszystkim uczestnikom oraz tym wszystkim, 
którzy wpierają w różny sposób nasz klub serdeczne po-
dziękowania. 

Wiecej informacji na www.hdk.harta.pl

Prezes klubu HDK „Nadzieja”
przy OSP Harta
Jacek Stochmal 

momodernizacji tych budynków, które dotychczas nie zo-
stały ujęte w zrealizowanych projektach.

Zawsze niezbędne są remonty dróg i poprawa ich stan-
dardów. Jest lepiej, ale powinno być jeszcze lepiej. 

Na pewno nadal istnieje konieczność inwestowania 
w ogólnodostępną infrastrukturę społeczną i sportową tak, 
by bezpieczne miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży były 
w każdej miejscowości.

Ostatnia kadencja bardzo rozwinęła skrzydła organi-
zacjom pozarządowym. Widać ich chęć do działania i po-
tencjał. Wiele ciekawych i ważnych wydarzeń odbyło się 
z ich inicjatywy. Uważam, że wspieranie organizacji po-
zarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych jest 
bardzo ważnym kierunkiem. 

Wszystkie samorządy czeka również zmiana funkcjo-
nowania pomocy społecznej. Nałożone przez ustawy zada-
nia i wymogi będą dużym wyzwaniem dla pracowników 
tej sfery. Wyzwania tego mamy świadomość od dłuższego 
już czasu i poczynione przygotowania pozwolą na płynne 
przejście w nową jakość. Mam nadzieję, że zmiany przy-
niosą wymierne korzyści osobom w trudnej sytuacji ma-
terialnej i życiowej. 

W tym miejscu pragnę złożyć serdeczne podziękowa-
nia Mieszkańcom gminy Nozdrzec. Życzliwość i wsparcie 
jakie mi Państwo okazujecie, stają się motorem napędo-
wym do codziennej pracy. 

M.Z.: Dziękuję za rozmowę.
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W czerwcu tego roku Biblioteka Narodowa ogłosiła kon-
kurs na działania dla bibliotek publicznych, które współ-
pracują z bibliotekami szkolnymi. 

Po rozmowie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Dynowie 
Panem Tadeuszem Święsem i Dyrektorem Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 przy ul. Bartkówka Panią Wiesławą Marsza-
łek oraz panią bibliotekarką Barbarą Łach zaplanowany 
został zakup nowości wydawniczych do szkolnych biblio-
tek. Otrzymaliśmy4 650 zł. dofinansowania i dołożyliśmy 
1550 zł wkładu własnego z biblioteki publicznej. Za łącz-
ną kwotę ponad 6 tyś. zł. zostało zakupionych ponad 300 
książek o różnej tematyce: są to nowości wydawnicze dla 
najmłodszych dzieci i starszej młodzieży, lektury, książ-
ki dotyczące zdrowego żywienia i edukacji leśnej. Książki 
zostały podzielone i po 14 września przekazane szkołom.

 Dlatego też w tym roku szkolnym Miejska Biblio-
teka Publiczna w Dynowie wraz z tutejszymi bibliote-
kami szklonymi rozpoczęła ścisłą współpracę, a najbar-
dziej pracowite są najbliższe dwa miesiące podczas któ-
rych odbędą się:

Zespół Szkół w Dynowie:
Kl. I-III SP

• Organizacja spotkania autorskiego - w siedzibie 
MBP w Dynowie zostanie zorganizowane spotkanie 
autorskie dla uczniów ze szkół:

 SP nr 1 i SP nr 2. 

• Założenie Klubu Młodego Czytelnika – w MBP 
w Dynowie powstanie KLUB MŁODEGO CZYTEL-
NIKA z BIUREM DETEKTYWISTYCZNYM LASSE-
GO I MAI, który poprowadzimy razem z Panią Mał-
gorzatą Kaczorowską. Spotkania odbywać się będą 
w dynowskiej bibliotece publicznej jeden raz w mie-
siącu. Na spotkaniach będą dyskusje na temat prze-
czytanych książek . 

• „Najsympatyczniejsza postać z ulubionej książ-
ki” –konkurs plastyczny zorganizowany w szkole i wy-
stawa prac w bibliotece publicznej.

Kl. IV – VI SP
• „Z jakiej książki jest ten fragment?” – zorganizo-

wanie we współpracy z biblioteką szkolną konkursu 
na temat znajomości treści nowo zakupionych książek.

Kl. I-III G
Spotkania z ciekawymi ludźmi –współpraca z pracow-

nikiem Nadleśnictwa i dietetyczką, które we współpra-
cy z paniami bibliotekarkami ustaliły zawartość zakupu 
nowości z edukacji leśnej i na temat zdrowego żywienia 
do poszczególnych szkół. Książki te zostaną wykorzysta-
ne do spotkań z młodzieżą na tematy: edukacja leśna (4 

spot) i zasady zdrowego żywienia (9 spotkań). Spotkania 
odbędą się w szkołach.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bartkówce

Klasa I-III 
• w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spo-

tkanie autorskie, 
• w szkolnej bibliotece zostanie zorganizowany kon-

kurs czytelniczy „W świecie baśni”.
Klasa I –VI

• uczniowie wezmą udział w trzech lekcjach biblio-
tecznych zorganizowanych przez bibliotekę pu-
bliczną w Dynowie.

Klasa IV-VI
• w szkolnej bibliotece odbędą się spotkania z cieka-

wymi ludźmi: podróżnikiem, pracownikiem Nadle-
śnictwa w Dynowie i panią, która opowie o zdrowym 
odżywianiu. Zakup książek do tych spotkań był kon-
sultowany z Panią Małgorzatą Kaczorowską i Eweli-
ną Szeremetą – Łach. 

• zostanie również zorganizowany konkurs czytelni-
czy „Jeden z dziesięciu”. 

Szczegóły dotyczące poszczególnych spotkań i konkur-
sów ogłaszane będą na bieżąco. 

Liczę na owocną współpracę ze wszystkimi nauczycie-
lami. W tym miejscu zwracam się też z gorąca prośbą do 
rodziców aby zachęcali i motywowali swoje dzieci do czy-
tania i uczestnictwa w różnych konkursach. 

Z bibliotekarskimi pozdrowieniami
Grażyna Paździorny

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie

„Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
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Do napisania swoich spostrzeżeń i uwag skłonił mnie 
artykuł w "Dynowince" radnego Macieja Jurasińskiego pt: 
"Okiem radnego:".

Moim zdaniem radny powinien patrzeć szeroko na 
wszystkie problemy miasta i społeczeństwa. Nie będę pisał 
o tym, że obecna Rada jest jednomyślna ze stanowiskiem bur-
mistrza. To, że się "nie kłócą" -to dobrze, ale każdy powinien 
mieć swoje zdanie w danej sprawie bo taka jest demokracja, 
a tu jedni nie chcą "się narażać" a inni nie mogą. Chciałbym 
skupić się na wypowiedzi Radnego na temat strażaków. Nie 
wiem, co miał Pan na myśli pisząc "niedogadanie się ze stra-
żakami; ci z Przedmieścia odwrócili się do miasta tyłem".

Otóż wyjaśniam Panu Radnemu.
Strażacy z Przedmieścia oprócz działań ratowniczych 

brali udział w uroczystościach kościelnych i patriotycznych 
tj. warta przy Bożym Grobie, procesja fatimska, uroczysto-
ści katyńskie, a także państwowych organizowanych przez 
miasto-3 maja, 11 listopada.

W 2013r. w uroczystości 11 listopada wzięła udział spo-
ra grupa młodzieży strażackiej MDP z Przedmieścia poczu-
wająca się za patriotów. Na uroczystej sesji Rady w Urzę-
dzie miejskim nikt ich nawet nie powitał, gdyż Przewodni-
czący nie miał zapisane na kartce a oficjalnego zaprosze-
nia nie było. 

To, że w strażaku na Przedmieściu są wesela- to dobrze, 
że jest takie miejsce w Dynowie, gdzie ludzie mogą w "mia-
rę" przyzwoitych warunkach i niedrogo zorganizować przy-
jęcia czy inne uroczystości rodzinne-może wpłynie to na po-
prawę przyrostu naturalnego.

Nie będziemy organizować teatrzyków ani też orkiestr, 
żeby nie robić innym konkurencji.

Dochody jakie z tytułu wynajmu pobieramy są przezna-
czane w całości na utrzymanie  i modernizację budynku (opła-
ta za media, naprawy) oraz na działalność statutową m.in. 
utrzymanie samochodu bojowego GCBA.

W ostatnim czasie wymieniliśmy parkiet na sali wraz 
z podłożem i płytkami, zakupiliśmy krzesła, garaż na samo-
chód GLM, zainstalowaliśmy klimatyzację na sali i scenie.

Nikt ze strażaków zajmujących się utrzymaniem i zarzą-
dzaniem budynkiem nie pobiera żadnego wynagrodzenia. 
Strażakom przysługuje wynagrodzenie za udział w akcjach 

Kto do kogo odwrócił się tyłem?
ratowniczo-gaśniczych z budżetu miasta zgodnie z rozporzą-
dzeniem ministra-każdy strażak biorący udział w działaniach 
ratowniczych niezależnie czym przybył (może nawet piecho-
tą) ma mieć zapłacone. W Dynowie jest to 9 zł za godzinę 
jednak nie za każdą, gdy pojedziemy do pożaru Jelczem to 
Pan Burmistrz od kilku lat skreśla godziny i nie płaci za nie.

W 2012 r. przy Domu Strażaka na Przedmieściu odbyła 
się "pikieta" zorganizowana przez radnych z udziałem Bur-
mistrza i Przewodniczącego Rady przeciwko strażakom, a do-
kładniej przeciwko Prezesowi-bo nie daliśmy zrujnować sali 
na trzy tygodnie przed weselem i nie przyjęliśmy 150 tys. 
złotych zaoferowanych przez Burmistrza, które później zo-
stały przekazane do OSP Bartkówka. Chciałbym dowiedzieć 
się co zostało zrobione w straży w Bartkówce za te pieniądze.

Jak wspomniałem posiadamy sporą grupę młodzieży 
zrzeszoną w MDP. W tym roku odbyły się zawody sporto-
wo-pożarnicze. Zwróciliśmy się do Burmistrza o udostępnie-
nie działki w pobliżu Domu Strażaka stanowiącej własność 
gminy na plac ćwiczeń dla strażaków, ponieważ posiadamy 
własny sprzęt. Rada Miasta zaopiniowała naszą prośbę nega-
tywnie. Jeździliśmy ćwiczyć do Harty na ich sprzęcie zabie-
rając im czas wtedy gdy oni ćwiczyli, a mieli cztery drużyny.

 Od czterech lat, czyli od rozbudowy Domu Strażaka sa-
mochód bojowy stoi pod gołym niebem u Prezesa na podwór-
ku, ponieważ w nowo wybudowanych garażach nie ma na 
niego miejsca. Zwróciliśmy się do Burmistrza z prośbą, aby 
wystąpił do starostwa powiatowego ze zgłoszeniem o zamia-
rze budowy blaszaka na sprzęt i samochód, żeby nie stał 
pod gołym niebem i nie niszczał, gdyż nadal służy do dzia-
łań ratowniczych. Zobowiązaliśmy się do poniesienia kosz-
tów związanych z budową. Burmistrz poinformował mnie, 
że musi zasięgnąć opinii komisji rady w tej sprawie. Na se-
sji rady na temat bezpieczeństwa i ochrony p. poż. Przewod-
niczący Komisji Rozwoju poinformował zebranych, że komi-
sja rozpatrywała wniosek z Przedmieścia o budowę blasza-
ka i wniosek został zaopiniowany negatywnie.

 Podałem tu tylko kilka spraw dotyczących Straży 
z Przedmieścia, żeby uwidocznić kto tak naprawdę odwró-
cił się tyłem do kogo.

Prezes OSP w Dynowie Przedmieściu
Leonard Prokop

Ziemia Dubiecka i jej związki z literaturą
(7). Czasami mówi się popularnie „niedaleko spada jabłko od jabłoni”. Myśli się wtedy , że ktoś jest podobny 

do rodziców, przodków z charakteru, temperamentu, talentu zdolności, wyglądu. Tak można powiedzieć o Alek-
sandrze hr. Konarskiej z Krasickich, której przodkiem był książę biskup warmiński Ignacy Krasicki, urodzo-
ny w Dubiecku, bardzo znany poeta Oświecenia/zwany Księciem Poetów Polskich/, czy też jej ojciec Aleksan-
der hr. Krasicki mający talenty literackie. Zdolności takie mieli też inni członkowie tego rodu. Z tego względu 
będzie ujęta w tym cyklu artykułów gdyż sama posiadała zdolności literackie i utrzymywała kontakty w ludź-
mi pióra i kultury. Jej syn Stanisław hr. Konarski / 1852 – 1905/ wydał w roku 1898 „Dyariusz z Heilisberga 
od roku 1790 – 1792” zawierający opis życia na zamku w Lidzbarku, pisany przez sekretarza biskupa Ignace-
go Krasickiego ks. Michała Foxa.

Artykuł zaczniemy od spraw związanych z rodziną i po-
chodzeniem. Aleksandra Katarzyna Teofila hr. z Krasic-
kich Konarska urodziła się 3.05.1831 r. w Dubiecku, gdzie 
też zmarła 2.11.1905 r. i została pochowana w rodowej ka-
plicy cmentarnej. Jej ojcem był Aleksander Józef hr. Kra-

sicki (1809 -1883), a matką Henryka Rozalia Męcińska (po 
mężu Krasicka), (1809 – 1861). Za mąż wyszła 29.04.1851 r. 
w Dubiecku za Ksawerego Franciszka hr. Jaksa Konarskie-
go (1814 – 1866). Miała dwóch synów. Stanisława Marię Jó-
zefa hr. Konarskiego (1852 – 1905) ożenionego z Cecylią Ma-
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rią hr. Amor Tarnawską (1852 – 1946), którzy mieli sześcio-
ro dzieci (pięć córek i jednego syna), a to Joannę Marię hr. 
Jaksa Konarską (1876 – 1965), Stanisława Aleksandra Ma-
rię hr. Jaksa Konarskiego (1855 – 1929), który miał dwie 
żony. Drugą była Maria hr. Mycielska (1898 – 1991) – ostat-
nia mieszkanka zamku w Dubiecku, zmarła w lipcu 1991 r. 
i pochowana została w rodowej Kaplicy grobowej w Dubiec-
ku. Osobiście znałem Marię hr. Konarską. Elżbieta Maria 
Julia hr. Jaksa Konarska (1878 – 1942), Jadwiga Maria hr. 
Jaksa Konarska (1880 – brak daty), Anuncjata Maria hr. 
Jaksa Konarska (1881 – 1943 ), Aleksandra Maria Olga hr. 
Jaksa Konarska (1885 – 1949). Jej drugi syn Henryk Józef 
Jerzy hr. Konarski ,żonaty z Heleną bar. Christiani – Gra-
bieński – Kronauge von Kronwald (1858 – 1894) miał dwoje 
dzieci (wnuki Aleksandry), a to syna Jerzego Teodora Izydo-
ra hr. Jaksa Konarskiego (1884 – 1936) i córkę Annę hr. Jak-
sa Konarską (1888 – 1976). Aleksandra hr. Konarska mia-
ła dwie siostry o których pisaliśmy w poprzednim artykule, 
a to Laurę Teklę Ewę hr. Krasicką, po mężu Dunin – Bor-
kowską (1833 – 1885) oraz Jadwigę Teofilę hr. Krasicką po 
mężu Weissenwolf (1839 – 1909).

Aleksandra była właścicielką dóbr Śliwnica oraz Chrewtu, 
Lutowisk i Wetliny ze strony męża Ksawerego hr. Konarskie-
go. Po jej zamążpójściu w 1851 r. dobra Dubieckie w 1852 r. 
przeszły w ramach posagu w ręce Konarskiego.

Brała udział w Powstaniu Styczniowym 1863 r. a w jej 
majątkach ukrywała wraz z mężem Ksawerym uczestników 
Powstania Listopadowego z 1831 r. zbiegów np. Antoniego 
Jeziorańskiego. Warto dodać, że obecny kształt zamek w Du-
biecku zyskał dzięki jej przebudowie w końcu XIX/XX w. pro-
wadzonej wspólnie z ojcem Aleksandrem.

W związku z panującą w rodzinnym domu atmosferą li-
teracką, zacnymi przodkami hr. Aleksandra interesowała 
się literaturą i sztuką oraz sama zdradzała pociąg do pisa-
nia i utrzymywała kontakty z literatami. Można powiedzieć 
, że talenty literackie odziedziczyła po przodkach. Jej zain-
teresowania literackie nasiliły się szczególnie po 1866 r. tj. 
po śmierci męża Ksawerego, kiedy to przeniosła się z Biesz-
czad i na stałe osiadła w Dubiecku. Pisała pod pseudonima-
mi :A.. , K…, ..a z Otrytu, K…ska. Wiersze datowała w Du-

biecku, Otrycie i w Chrewcie gdzie przebywała w majątku 
męża. Jako poetka i pisarka była autorką następującej twór-
czości: Z Dubiecka kilka wierszy (Przemyśl 1902), Z Floren-
cji (1875 lub 1874 Gazeta Narodowa), Autorowi Braci ślub-
nych (1858 poświęcony Zygmuntowi Kaczkowskiemu miesz-
kańcowi sąsiedniej Bereźnicy), Cieniom M.K. (Nowiny 1855), 
Wdowia Chata (1876), Przestroga w albumie panny Jadwi-
gi Stronowskiej (1876) , Do pani Ludwiki D..kiej w bolesną 
rocznicę (1877), Pannie Otyldzie Bow(Marii Otyldzie Borkow-
skiej (1878), Dla najbiedniejszych (1903 Lwów), Pozostałym 
(1870 Czas), Szkic polemiczno – krytyczny Rzecz o dawnych 
polemikach o poetach i o czci pogrobowej (artykuł 1875 ), Ar-
tykuł okolicznościowy o Teofilu Lenartowiczu (Gazeta Naro-
dowa 1874 lub 1876) Wspomnienia o Teofilu Lenartowiczu, 
Do pielgrzyma (1875). Oto niektóre cytaty z tego utworu wy-
rażając jej miłość do Teofila Lenartowicza:

Pójdą za Tobą w odległe przestworza,
Pójdę za Tobą na świata krawędzie,
Na piaski puszczy i na fale morza (…)
Pójdę ochoczo za Twoim skinieniem,
Starego ojca nad grobem zostawię,
Dzieci sieroty, sieroctwo ich rzucę,
Ani za nimi tęsknym wzrokiem rzucę (...)
Więc choćbym miała nie spocząć i w grobie,
W życiu i śmierci ja pójdę za Tobą.

W swoim życiu wiele podróżowała, a to do Grecji, gdzie na 
okoliczność tej podróży jej ojciec Aleksander napisał wiersz, 
Włoch, Wiednia do swojej siostry Waisenwolfowej i wielu in-
nych miejsc.

Warto więc teraz kilka zdań o kontaktach z literatami, 
poetami i innymi osobami ze świata kultury i sztuki XIX W.

Jedną z takich osób była Maria Bartusówna (1854 – 1885), 
była poetką i nauczycielką między innymi w Nienadowej na 
początku lat 80 – tych XIX W. O niej był pierwszy artykuł 
z tej serii. Nie wiodło jej się w zawodzie nauczycielskim. Bę-
dąc w Nienadowej nawiązała kontakty przyjacielskie z hr. 
Aleksandrą, która zapraszała ją do siebie, przebywała wie-
lokrotnie nawet wtedy gdy już nie pracowała w tej wsi, pisa-
ła do hrabiny listy. Hrabina wspomagała ją finansowo, prze-
chowywała jej meble, szukała dla niej innej pracy i rodziła 
pracę na poczcie, telegrafie lub jako nauczycielka domowa, 
bo Bartusówna była nikłego zdrowia i nie miała siły do pra-
cy w szkołach powszechnych. Bartusówna była tak zdespe-
rowana, że chciała być u Konarskiej choćby służącą. Po jej 
śmierci Konarska w oskarżycielskim tonie obwiniała społe-
czeństwo, że nie udzielono pomocy tak zdolnej osobie. Rów-
nież Maria Konopnicka negatywnie wypowiadała się o poby-
cie Bartusównej w Nienadowej, gdzie podobnie jak w innych 
wsiach spotkała się z biedą, niezrozumieniem i zawiścią. Po-
etka dedykowała hrabinie wiersz „Ostatni raz”, często wypo-
wiadała się o hrabinie w samych superlatywach.

Inna osobą z tego świata był Teofil Lenartowicz poeta 
i rzeźbiarz, którego poznała we Włoszech w 1874 r. utrzymy-
wała z nim kontakty osobiste gdyż przez wiele lat przyjeż-
dżała do Italii oraz listowne. Była nim zainteresowana, jako 
wdowa liczyła na małżeństwo – co jednak spotkało się z jego 
odmową i negatywną reakcją. Przyjazne stosunki z początku 
można zauważyć w listach T. Lenartowicza do hr. Konarskiej 
z lat 1876 – 1884, które opublikował Aleksander Zyga. Teofil 
Lenartowicz pisząc do Aleksandry używa zwrotów: Najwier-
niejszy przyjaciel Teofil, Adieu droga Pani, całuje rączki naj-
droższej Pani T. (Teofil), Najprzywiązańszy sługa Teofil, Jej 
najprawdziwszy przyjaciel Teofil, Adieu, adieu – gorąco sza-
lone całuję rączki Pani, Jej najwierniejszy sługa Teofil, Teo-
fil całuję rączki drogiej Pani, Adieu najzacniejsza Pani, Pa-
miętaj o mnie najprzywiazańszy Teofil, Całuje rączki drogiej 
Pani i smutno mi jakoś bardzo sługa Teofil, Najwierniejszy 
sługa. Jest faktem, że hr. Konarska wspierała go finansowo, 
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nie dziwią więc takie zwroty i uszanowanie. Nalega-
nie hr. Konarskiej na sprawę ożenku powodowało od-
wrotne reakcje i negatywne o niej opinie jakie wypo-
wiadał do znajomych o swojej przyjaciółce. Wydawa-
ła mu się osobą niewiele wartą, nie myślał o ożen-
ku, drażniły go plotki o połączeniu z nią. Pisał do 
znajomych „Piękna Pani o mało, że mnie nie sku-
siła szczęściem, że rozsądek wziął górę nad aten-
cją, więc krzyknąłem a kiż i ocalałem. Oj te kobie-
ty niech je trzy pioruny bije”, lub „Ożenić się nie 
myślałem i nie myślę, niech mi dadzą spokój głu-
pie krakowskie próżniaczki" albo „Przyjechała tu 
stara K (Konarska) i często mnie nawiedza. Mogę 
zapewnić, że się z nią nie ożenię, naprzód, że nie 
mam ku takowej pociągu, a po wtóre, że dla inte-
resu nigdy bym w żadne związki nie wchodził”, lub „Osoba 
ta cała sobą zajęta, do której serce ani ojczyzna, ani współ-
czucie dla nieszczęścia przystępu nie mają. Umysł niemiar-
kowany wesoły, pamięć nawet zdolność do wierszy. Cóż po 
tym kiedy pycha i próżność góruje nad wszystkim. Niby to 
ona przyjaciółką moja się nazywa, ale gdzie może wyśmie-
wa i szkodzi”. Mimo tego hr. Konarska zauroczona była jego 
osobą, pisała do i dla niego wiersze – czego Lenartowicz nie 
odwdzięczał gdyż nie napisał dla niej żadnego. Zainteresowa-
ny był za to jej kilkunastoletnią służącą Jadwigą Bryffczyń-
ską (Jagusią ), dziewczyną, góralką spod Sanoka. Sympatia 
blisko 60 – letniego poety stała się powodem wielu kłopotów 
i intryg, które utrudniały mu życie. Powodem była ciąża Ja-
gusi o którą to posądzono T. Lenartowicza. Faktem jest, że 
wspomagał ją finansowo gdyż hrabina Aleksandra oddaliła 
ją ze służby. Bryffczyńska wymuszała na Lenartowiczu po-
moc finansową. Nie mógł być ojcem jej dziecka (które zresz-
tą zmarło), choćby ze względu na stan swojego zdrowia – jak 
sam pisze, „10 lat opuchliznę jądra cierpię i kamień wście-
kły”. Miał wtedy około 65 lat życia. Ten konflikt mógł spo-
wodować niechęć do hr. Aleksandry. Listy przestali wymie-
niać około 1886 r. Mimo tego Teofil Lenartowicz wysoko ce-
nił jej twórczość i jej talent.

Po śmierci swojego ojca Aleksandra utrzymywała kon-
takty listowe z J I Kraszewskim. Wzięła też udział w jubile-
uszu 50 – lecia jego twórczości w Krakowie w 1879 r. gdyż oj-
ciec ze względu na swój stan zdrowia nie mógł być osobiście.

Jest prawdopodobne, że poprzez ojca znała Wincentego 
Pola, którego rodzina Krasickich sponsorowała i wspoma-
gała. Mogła też znać Ksawerego Franciszka Preka głucho-
niemego poetę i malarz a Nozdrzca, który często odwiedzał 
sąsiednie dwory i rodziny szlacheckie, czy syna Aleksandra 

Fredry, Aleksandra 
Jan hr. Fredrę. Utrzymywała kontakty z Celi-
ną z Treterów Dominikowską, kolporterką „Tygodnia”, dzia-
łaczkę patriotyczną, zbieraczką pamiątek narodowych i au-
tografów sławnych mężów, artystów i polityków. Była miło-
śniczką talentu Kaczkowskiego, czemu dała dowód w wier-
szu z 1856 r. „Do Zygmunta Kaczkowskiego”. Utrzymywała 
również kontakty z innymi osobami jednak trudno je tutaj 
przytaczać ze względu na obszerność artykułu, ograniczyli-
śmy się do podstawowych spraw.

Reasumując wyłania się osoba zdolna, utalentowana, 
chętna pomagać innym (nawet finansowo jak Bartusównej 
czy Lenartowiczowi). Z drugiej strony próbowała sobie uło-
żyć życie osobiste, być kochaną i szczęśliwą (po śmierci męża 
Ksawerego) – czego jej się nie udało (patrz sprawa z Lenar-
towiczem).

Materiały źródłowe: Partycja Rozmus
1. K. Chłapowski: „Dzieje Dubiecka”, KAW Rzeszów 1983 r.  

Edward Rozmus
2. Internet,
3. R. Aftanazy;” Dzieje rezydencji na dawnych Kresach Rze-

czypospolitej”, Ossolineum,
4. A. Zyga; „Dubieckie spotkania z literaturą polską” 

w „Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej”, 
Przemyśl 1969 r,

5. A. Zyga; „Listy Teofila Lenartowicza do Aleksandry Ko-
narskiej z lat 1876 – 1884”, Przemyśl 1984 r. 
Fotografie autorów:
Kaplica grobowa Krasickich i Waissenwolfów
Akt zgonu Aleksandry hr. Konarskiej 
Akt zgonu jej syna Stanisława hr. Konarskiego

Sprzeczały się drzewa leśne, któreż to z nich jest najważ-
niejsze.Drżąc ze wzburzenia osika rzekła: ja tu dzierżę palmę 
pierwszeństwa! Ja bohatersko pojawiam się na powierzch-
niach, ujarzmiając je dla leśnych celów! Słysząc ów krzyk 
żachnęła się brzoza: ty? Licho cię tam wie, gdzie zapuszczasz 
swe korzenie, to ja szemrzę cichym szelestem nad łąkami! 
Zazdrosna sosna zacietrzewiła się: moje drzewa, powiedziała 
z wyższością, bezsprzecznie to ja wyróżniam się sławą. Bez 
moich korzeni i olbrzymiej korony las byłby zubożały. Bez-
droża, bagna i piaski to moje królestwo, a i żyźniejsze prze-
strzenie nie są mi obce. Droga siostro, rzekł ironicznie sąż-
nisty świerk: ty przycupnęłaś u podnóża góry, ciebie rychło 
pożrą brudnice, ja zaś wznoszę bór cały tuż ponad chmury! 
Prócz żarłocznego drukarza i huraganowych wiatrów nic mi 
nie zaszkodzi. Na to prychnął na swych adwersarzy mężny 

jawor: wybaczcie, moje drewno droższe jest od złota. Nie mó-
wiąc już o mych przecudnych, żółtych liściach użyźniających 
podłoże. Żądny władzy buk huknął na pobratymców: wy? Ta-
kie cherlawe mizeroty? A to zuchwałość! Nie łudźcie się, ja 
tu trzymam rządy- rzekł prężąc swe konary. Żenujące, rze-
kła podstarzała jodła, gdybyż jeszcze któryś był tak wysoki 
i długowieczny jak ja! 

A stary królewski dąb zagrzmiał: niech dżdżownice 
i chrząszcze zeżrą wasze liście, niech się w próchno zamie-
nią wasze chuderlawe pnie. 

O wy, huncwoty przebrzydłe!Ja tu króluję po wsze cza-
sy, mężny i potężny! Przy czym, na dowód swego majesta-
tu, zrzucił z siebietrzysta ósemekdojrzałych żołędzi. I uci-
szył cały rejwach. 

Leśne Dyktando
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To właśnie kłótnie drzew leśnych o pierwszeństwo były 
przedmiotem tegorocznej edycji Leśnego Dyktanda – kon-
kursu ortograficznego organizowanego przez Nadleśnic-
two Dynów wspólnie z Zespołem Szkół Zawodowych w Dy-
nowie. 

W tym roku, z okazji jubileuszu 90 -lecia Lasów Pań-
stwowych konkurs miał wyjątkowo uroczystą oprawę. Pa-
tronat nad konkursem objął Bogusław Famielec – Dyrek-
tor RDLP w Krośnie, natomiast współorganizatorami te-
gorocznej edycji były najważniejsze placówki zajmujące się 
kulturą w Dynowie: Miejska Biblioteka Publiczna w Dy-
nowie, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie oraz Towa-
rzystwo Gimnastyczne Sokół. Uroczystości uświetnił Pan 
Edward Marszałek –rzecznik prasowy RDLP w Krośnie, 
uhonorowany tytułem Mistrza Mowy Polskiej. Na otwar-
ciu konkursu byli także obecni Pan Marek Sitarz – Wi-
cestarosta Rzeszowski Pani Halina Cygan – Dyrektor Ze-
społu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Pan Adam Pilch 
– Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów.

W konkursie wzięło udział 43 dzieci z 10 placówek 
oświatowych. Ogromną rolę w naszych zmaganiach orto-
graficznych odgrywają także nauczyciele – opiekunowie 
dzieci. To właśnie oni z werwą i bardzo wprawnie ocenia-
ją prace, dzięki czemu wyniki konkursu są już po godzi-
nie. Zajęcia pozakonkursowe zapewnia dzieciom Zespół 
Szkół Zawodowych. Po konkursie uczniowie dostali poczę-
stunek, a następnie udali się na bardzo atrakcyjne poka-
zy chemiczne prowadzone przez firmę ChemFun- chemia 
nie musi być trudna. W asyście okrzyków zachwytu i zdzi-
wienia dzieci obserwowały najróżniejsze spektakularne re-
akcje „wywoływane” za pomocą prezenterek firmy. Dzieci 
mogły także obejrzeć pokaz robotów mobilnych i drukar-
ki 3D zakupionych przez Zespół Szkół Zawodowych w ra-
mach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców” . Czas 
przeznaczony na oczekiwanie na wyniki konkursu był bar-
dzo pożyteczny i obfitował w atrakcje. 

Jak zgodnie stwierdzili nauczyciele i uczniowie tekst 
dyktanda nie był wyjątkowo trudny, choć znajdowało się 
w nim ponad sto „wyzwań ortograficznych”. Młodzież 
i dzieci poradziła sobie doskonale. Walka pomiędzy laure-
atami rozgrywała się o każdy przecinek. Najlepszy w te-
gorocznej edycji konkursu okazał się Damian Pielak z Li-
ceum Ogólnokształcącego w Dynowie, który popełnił tylko 

Huncwoty drżące z oburzenia czyli swary 
drzew leśnych

1 błąd ortograficzny i 3 błędy interpunkcyjne. 
Oto pozostali laureaci konkursu Leśne Dyktando
Laureaci konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria szkoły podstawowe
I msc. - Kamil Szymański - Zespół Szkół w Bachórzu
II msc. - Jakub Cymbalista - Zespół Szkół w Dylągowej
III msc. Barbara Sowa - Zespół Szkół w Dynowie

wyróżnienie 
- Dominika Maszczak - Zespół Szkół w Nozdrzcu

Kategoria gimnazja
I msc. Paulina Skrabalak - Zespół Szkół w Nozdrzcu
II msc. Justyna Pustelnik - Zespół Szkół w Pawłokomie
III msc. Bartosz Słysz - Zespół Szkół w Dynowie

wyróżnienie 
- Magdalena Bobowska - Zespół Szkół w Łubnie

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne
I msc. Damian Pielak 
- Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
II msc. Krzysztof Gudyka 
- Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
III msc. Dominik Potoczny 
- Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

wyróżnienie 
- Amelia Myćka - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

Laureaci kategorii szkoły średnie z przedstawicielami organizatorów Laureaci kategorii gimnazjum z przedstawicielami organizatorów

Laureaci w kategorii szkoły podstawowe z przedstawicielami organizatorów
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Pisanie czas zacząc

Pokazy były spektakularne fot. W. Hamelra

Pokazy robotów i drukarki 3D

Damian Pielak z LO w Dynowie odbiera nagrode specjalną fot. W.Hamerla

Rozpoczęcie konkursu Doświadczenia chemiczne przeprowadzali również sami uczniowie

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we sponsorowane przez Nadleśnictwo Dynów, Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Dynowie , Towarzystwo Gimna-
styczne Sokół w Dynowie oraz Miejski Ośrodek Kultury 
w Dynowie.

Bardzo dziękuję nauczycielom przygotowującym dzie-
ci do konkursu oraz oceniającym dyktanda. Bez ich zaan-
gażowania konkurs by się nie odbył. 

Dziękuję również Zespołowi Szkół Zawodowych na cze-
le z Panią Dyrektor Haliną Cygan oraz Panem Wicedyrek-
torem Piotrem Zdebem. Jesteśmy pod nieustającym wra-
żeniem ich profesjonalizmu i wspaniałej organizacji pracy. 

Dziękuję również naszym partnerom: Miejskiej Biblio-
tece Publicznej, Towarzystwu Gimnastycznemu Sokół oraz 
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Dynowie. Dzięki ich za-
angażowaniu konkurs zdecydowanie zyskał bardziej uro-
czystą oprawę. 

Do zobaczenia za rok, na piątej już edycji Leśnego 
Dyktanda!

Małgorzata Kaczorowska 
Nadleśnictwo Dynów

Zdjęcia: Wojciech Hamerla 
Zespół Szkół Zawodowych
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przy dworcu autobusowym. Dzięki takim działaniom nasza 
okolica, w tym droga do szkoły jest bardziej czysta, a tym 
samym piękniejsza, zaś młodzież uczy się poszanowania 
wszelkich form życia na ziemi oraz odpowiedzialności za 

kształt środowiska naturalnego. Wszystkim biorą-
cym udział w sprzątaniu serdecznie dziękujemy 
i zapraszamy na kolejne akcje ekologiczne. Podzię-
kowania składamy też Pani Marii Wyskiel - Ce-
dzidło z UM Dynów za pomoc w organizacji te-
gorocznej akcji oraz liczymy na dalszą współpracę.

Tradycją w naszej szkole stały się już corocz-
ne obchody „Święta Drzewa”, co zawdzięcza-
my Nadleśnictwu Dynów, któremu serdecznie 
dziękujemy, mając nadzieję na dalszą tak owocną 
współpracę - prosimy o jeszcze! Instytucja ta co-
rocznie wspiera nas - dostarczając nam sadzonki 

drzew oraz pomagając w organiza-
cji innych akcji związanych z eko-
logią. W tym roku działania zwią-
zane z „Świętem Drzewa 2014” 
obchodzono w dwóch terminach. 
W dniu 8 października 2014r. 
grupa uczniów z Zespołu Szkół 
Zawodowych w Dynowie z klas 
1TI, 1THL, 2TI i 2THL pod opie-
ką Pani Honoraty Mikoś wzięła 
udział w konkursie oraz zajęciach 
w Nadleśnictwie Dynów. Konkurs 
wiedzy pn. „Podstawy nawigacji 
GPS w leśnictwie” zorganizowało 

Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie jest szkołą, któ-
ra w bardzo dużej mierze kształtuje u uczniów postawy 
ekologiczne przez organizację i udział młodzieży w szere-
gu akcji o tym charakterze. Jedną z nich jest coroczna ak-
cja „Sprzątania Świata”, którą od kilku lat szkoła reali-
zuje we współpracy z Urzędem Miasta Dynów – Refe-
ratem Rozwoju Gospodarczego, a wcześniej z Nadle-
śnictwem Dynów. Instytucje te przekazywały uczestni-
kom rękawiczki oraz worki, a także zajmowały się orga-
nizacją wywózki zebranych śmieci. 

W dniu 19 września 2014r. przeprowadzono akcję 
„Sprzątanie Świata 2014”, w której udział wzięła liczna 

grupa młodzieży z klas: 1TI, 1THL, 1TPS oraz na-
uczyciele: Pani Honorata Mikoś, Pani Agnieszka 
Kędzierska, Pani Renata Łybacka, Pani Magda-
lena Wolańska oraz Pan Ryszard Dymczak. Te-
goroczna trasa akcji odbywała się na terenie miasta 
Dynowa, a dokładnie obejmowała część ul. Polnej, 
ul. Dworską, ul. Wierzbową oraz obrzeża parkingu 

Akcje ekologiczne w Zespole Szkół Zawodowych 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

„Nie będzie łatwo obudzić w człowieku
 takiej odpowiedzialności za świat, 

która dotrzyma kroku rozwojowi cywilizacji.
 Ale ci, którzy chcą, mogą zacząć już dziś”

V. Hawel
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Nadleśnictwo Dynów we współpracy z naszą szkołą, zo-
stał on przeprowadzony przez specjalistę SL ds. Ochro-
ny lasu w Nadleśnictwie Dynów Panią Małgorzatę 
Kaczorowską. 

W ramach zaciętej rywalizacji zostali wyłonieni zwy-
cięzcy, którym serdecznie gratulujemy: I miejsce zdobył 
Grzegorz Boroń kl. 2TI, II miejsce – Karolina Sowa 
kl. 1THL i III miejsce – Maciej Sapa kl. 1TI, którzy 
otrzymali nagrody zaś wszyscy uczestnicy otrzymali dyplo-
my oraz drobne upominki. Fundatorem nagród było Nad-
leśnictwo Dynów. Atrakcją dla uczestników konkursu był 
udział w zajęciach prowadzonych przez Panią Małgorza-
tę Kaczorowską. Tematyka zajęć obejmowała podział po-
wierzchniowy w Lasach Państwowych, zarys technologii 

systemów nawigacji satelitarnej oraz poznanie programów 
typu ArcGis w pracy leśników. Uczniowie dowiedzieli się 
m.in. jaki podział powierzchniowy – oddziały jest stoso-
wany w Lasach Państwowych, co można uzyskać mając 
mapę numeryczną i urządzenia pomiaru w terenie, jakie 
istnieją systemy nawigacji satelitarnej, co wpływa na do-
kładność pomiarów GPS, jakie jest praktyczne wykorzy-
stanie GPS w leśnictwie oraz jakie oprogramowanie sto-
sowane jest do analizy i tworzenia map.

Zajęcia były bardzo interesujące, a młodzież zadowo-
lona z udziału w nich m.in. również przez fakt, że oprócz 
zajęć teoretycznych miało miejsce praktyczne wykorzy-
stanie urządzeń GPS w terenie. W zajęciach uczniowie 
używali szkolnych sprzętów GPS zakupionych w ramach 
projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Ko-
lejnym punktem tegorocznych obchodów „Święta Drze-
wa” była w dniu   10 października 2014r. akcja sadze-
nia drzewek. Tym razem dzięki uprzejmości Nadleśnictwa 
Dynów mogliśmy posadzić przy naszej szkoły żywotniki. 
W sadzeniu drzewek brali udział uczniowie klas pierw-
szych: 1TI, 1THL i 1tPs oraz nauczyciele Pani Hono-
rata Mikoś i Pani Magdalena Wolańska. Poprzez re-
gularne dosadzanie drzewek teren wokół naszej szkoły 
wygląda jeszcze piękniej, ponieważ na zieleń milej się pa-
trzy, a powietrze staje się stopniowo czystsze, gdyż jedną 
z funkcji drzew jest oczyszczanie go z toksyn.

Oprócz powyższych akcji Zespół Szkół Zawodowych 
w Dynowie uczestniczy w programie „Zaadoptuj rzekę” 
w ramach którego organizowane są wycieczki do Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków w Dynowie, której odbiornikiem jest 
rzeka San. Działania te są możliwe dzięki uprzejmości Dy-

rektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dyno-
wie Pana Artura Owsianego oraz Kierownika Dzia-
łu Wodociągów i Kanalizacji Pana Witolda Bielca, 
którym serdecznie dziękujemy. Tego typu wyjścia przy-
czyniają się m.in. do kształtowania u młodzieży pozytyw-
nych postaw dotyczących oszczędzania wody i jej ochrony 
oraz poszanowania zmniejszających się zasobów wód na-
szego Pogórza Dynowskiego.

Nasza szkoła organizując akcje ekologiczne współpra-
cuje z różnymi organizacjami działającymi na rzecz śro-
dowiska m.in. już od 2007 roku z Organizacją Odzysku 
Reba S.A. uczestnicząc w szkolnym programie zbierania 
zużytych baterii „Pomóż chronić środowisko, zużyte 
baterie nie na śmietnisko”, dzięki któremu młodzież 

naszej szkoły uczy się racjonalnie go-
spodarować odpadami, ze szczególnym 
uwzględnianiem znaczenia recyklingu. 
Kolejną akcją do której przystąpił Ze-
spół Szkół Zawodowych w Dynowie jest 
„Coolschool” - zbiórka niepotrzeb-
nych telefonów komórkowych w ra-
mach współpracy z firmą Greenfone 
Sp.zo.o. Akcja ta ma kilka wymiarów: 
ekologiczny - pozwalający poprzez po-
nowne wykorzystanie i recykling telefo-
nów komórkowych zredukować poziom 
zagrożenia dla środowiska naturalnego 
oraz edukacyjny - mający na celu pod-
noszenie świadomości młodzieży szkol-
nej w dziedzinie ekologii. Nasza szko-
ła uczestniczy również w zbiórce pla-
stikowych nakrętek pn. „Nakręć się 
na pomaganie”. To akcja o charak-
terze charytatywno – ekologicznym na 
rzecz Fundacji Podkarpackiego Hospi-
cjum dla Dzieci w Rzeszowie. Zebrane 
nakrętki fundacja sprzedaje firmie re-

cyklingowej, która przerabia je na suro-
wiec wtórny (plastikowy granulat). W ten sposób zebra-
ne odpady producent może przetworzyć na nowe zakręt-
ki, opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów. Uzy-
skane w ten sposób pieniądze przekazane zostają z ko-
lei na leczenie – leki, opatrunki medyczne, rehabilitację 
dzieci lub sprzęt specjalistyczny dla podopiecznych fun-
dacji. Podczas takiej akcji nie tylko pomagamy dzieciom, 
ale także działamy na rzecz środowiska. 

Powyższe zbiórki nieustannie są prowadzone w ZSzZ 
w Dynowie przez Panią Honoratę Mikoś. Wszystkie 
w/w działania ekologiczne organizowane przez naszą szko-
łę na tak szeroką skalę nie miałyby racji bytu, gdyby nie 
ogromna przychylność i zaangażowanie Pani Dyrektor 
Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Haliny Cy-
gan, której składam serdeczne podziękowania.

Tego typu akcje nie mogłyby się odbyć również bez na-
szej fantastycznej młodzieży, która z chęcią uczestniczy 
w realizacji programów ekologicznych. Przez takie dzia-
łania kształtuje się u uczniów świadomość odpowiedzial-
ności i poszanowania dla środowiska oraz istnieje szansa 
na to, iż zaszczepi się u młodzieży ziarenko, które zaowo-
cuje miłością do otaczającej nas przyrody! Mam nadzieję, 
że tak będzie, gdyż tego typu akcje cieszą się dużym zain-
teresowaniem wśród uczniów naszej szkoły, za co im bar-
dzo dziękuję i już zapraszam na kolejne.

Koordynator akcji ekologicznych w ZSzZ 
w Dynowie

Honorata Mikoś
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„Jakżebym pragnął, abyście przestali zdawać eg-
zamin przed profesorem, a zaczęli zdawać eg-
zamin przed... życiem! Abyście mieli więcej sza-
cunku dla prawdy, która w was jest i którą po-
znajecie. Macie przecież służyć potem własnemu 
narodowi! Zerwijcie z powierzchownością w na-
uce! Zacznijcie się uczyć nie „do egzaminu”, ale 
systematycznie, ciągle i stale. Proszę was, zerwij-
cie ze zwyczajem powierzchowności i zdawania 
egzaminów „pod strachem”. Studiujcie pod ką-
tem życia. Miejcie szacunek dla waszego umy-
słu! Nie chciejcie go oszukiwać! Nieraz wydaje 

się wam, że „nabraliście” profe-
sora, gdy tymczasem nabrali-
ście samych siebie! Czy można 
uważać za mądrego człowieka 
tego,  który  oszukuje  samego 
siebie? Nie wykręcisz się przed 
własnym rozumem, on zosta-
nie pusty i czczy. Po swym mą-
drym  ojcu-profesorze możesz 
odziedziczyć bibliotekę i ręko-
pisy, ale nigdy jego mądrości. 
Mądrość musisz zdobyć sam!” 

(Sługa Boży Kardynał Ste-
fan Wyszyński)

 xJs
ZSzZ w Dynowie

„Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz 
wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, 
w wierze, w czystości! Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się 
do czytania, zachęcania, nauki” (1 Tm 4,12-16). 

Stały się one mottem przewodnim słowa 
pasterskiego Ks. Bpa Stanisława Jamroz-
ka, który w tym dniu przewodniczył Eucha-
rystii. Słowem Bożym zapalał serca dzieci 
i młodzieży, nauczycieli, wychowawców i ka-
techetów przybyłych na coroczne uroczysto-
ści. Spotkanie skupiające wokół osoby Słu-
gi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, oprócz programu słowno - muzycznego, 
przygotowanego przez uczniów z Jasła, ubo-
gacone było przez występy taneczne dzieci 
z Czudca. W uroczystościach udział wzięło 
wiele szkół z Podkarpacia i Małopolski. ze-
spół Szkół Zawodowych im. Kard. Ste-
fana Wyszyńskiego z Dynowa z pocztem 
sztandarowym w tym roku reprezentowali: Mał-
gorzata Bednarczyk, Joanna Cupak i Damian 
Piejko, pod opieką katechety ks. Józefa Stepanko. 

Także w tym roku niebiosa okazały się łaskawe 
dla uczestników spotkania. Orzeźwiające powietrze, 
nieśmiało przebijające się promienie słoneczne, gwar 
uśmiechniętych od ucha do ucha dzieci jak zwykle 
tworzyły niepowtarzalny klimat tych Uroczystości. 
Tradycyjna „drożdżówka” , odwiedzenie izby pamię-
ci i zdjęcia kończyły kolejną wizytę na wzgórzu klasz-
tornym. Opuszczających to miejsce żegnały słowa Ślu-
bów Jasnogórskich Prymasa Tysiąclecia wypisanych 
ma tablicach kamiennych i słowa cytowane i dedyko-
wane dzieciom i młodzieży przez Ks. Biskupa: 

SPOTKANIE SZKÓŁ 
im. Kardynała Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

w Komańczy

Te słowa po raz pierwszy święty Paweł skierował do swojego młodszego współpra-
cownika Tymoteusza. Te słowa, także nowym echem wybrzmiały przy klasztorze sióstr 
Nazaretanek w Komańczy, gdzie 25 września 2014r. miało miejsce Spotkanie Szkół 
im Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
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Dnia 27 lipca 2014 r., odbył się w Dynowie po raz dru-
gi pokaz „Weteranów Szos” oraz konkurs na dziwne pojaz-
dy mechaniczne, w tym motory i ciągniki „SAM”. Impre-
za odbyła się na terenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny 
San” w Dynowie. Jego inicjatorem był Pan Wiesław Hadam 
i Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. Impreza rozpoczę-
ła się o godz. 15.00 prezentacja poszczególnych pojazdów. 

„…WSK, o WSK…
W tej maszynie wszystko gra,

to podoba się dziewczynie, WSK, o WSK
6 koni ma, na trawę gna…

na trawkę co niedziela z nami gra” 
(fragment z piosenki D. Rinn i B. Czyżewskiego)

W trakcie II pokazu „weteranów Szos” przygrywała Kape-
la w składzie: Jakub Trybalski, Tomasz Tereszak, Tomasz 
Paździorny, Piotr Trybalski, która specjalnie na te imprezę 
przygotowała kompozycje znanych i lubianych przebojów. 
Zdjęcia podczas imprezy wykonał Daniel Gąsecki.

Przedstawiamy Państwu fotorelację z pokazu.
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Po pokazie odbył się konkurs, w którym 
nagrody przyznawała komisja w składzie: 
Wiesława Hadam, Aneta Pepaś, Wiesław 
Hadam. Przedstawiamy Państwu właścicie-
li nagrodzonych pojazdów:

W kategorii motocykle:
I miejsce zajął pojazd Pana Dariusza Ba-

zalińskiego
II miejsce zajął pojazd Pana Jana Wo-

lanina
III miejsce, równolegle zajęły pojazdy 

Pana Jana Gieruli i Pana Mieczysława 
Łyska

W kategorii ciągniki „Sam”
I miejsce zajął pojazd Pana Jozefa Wan-

dasa
II miejsce zajął pojazd Pana Andrzeja 

Chromiaka

Nagrodę specjalną od publiczności zgro-
madzonej na terenie Ośrodka - otrzymał Pan 
Maciej Wyskiel, a to wyróżnienie przekazał 
mu Pan Arkadiusz Kędzierski, losowo wybra-
ny spośród publiczności. Natomiast nagrodę 
Komisji otrzymał Pan Kuś Henryk za pojazd 
trójkołowy z silnikiem diesla, a nagrodę spe-
cjalną w kategorii „inne pojazdy mechanicz-
ne” otrzymał Pan Chromiak Marek. I to nie 
koniec przyznawanych w tym dniu nagród, 
gdyż za „szczególną inwencję twórczą” – wy-
różnienie otrzymał Pan Roman Tymowicz.

I miejsce Dariusz Bazalinski w kategorii motocykle

II miejsce Andrzej Chromiak wanda w kategorii ciagniki SAM III miejsce, Jan Gierula w kategorii motocykle

III miejsce, Pan Lysek Mieczyslaw w kategorii motocykle
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Sponsorzy: 
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

„PRO-MOT”, Pani Jolanta Głuchowska

• Usługi Transportowe Stacja Paliw, Pan 
Marian Baluch

• Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 
„Gaz-Stol”, Pan Jan Kocaj

• Firma „AUTOPOMOC” Wiesław i Ewa 
Hadam

• Wiesław i Elżbieta Hadam

• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługo-
we „Budmet” s.c. Uryć Andrzej, Sieka-
niec Maria

• Firma „Stokrotka” Hanna Banaś

• Firma „AREX”, ul. Rynek 16 A

Dzięki Naszym sponsorom wszyscy wła-
ściciele pojazdów otrzymali nagrody lub upo-
minki.

Ponadto Firma „Cafe Bar Paradise” 
L. i J. Derda ufundowała poczęstunek dla 
uczestników konkursu w swoim barze. I miejsce Jozef Wanda w kategorii ciagniki SAM II miejce Jan Wolanin w kategorii motocykle

Nagroda komisji dla Henryka Kusia za pojazd trojkolowy z silnikiem diesla

Nagroda publicznosci dla macieja Wyskiela za motocykl JUNAK

Nagroda w ktaegorii inne pojazdy mechaniczne dla Marka Chromiaka, pojazd SAM

Nagroda za szczegolna inwencje tworcza dla Tymowicza Romana

Organizatorzy zapraszają za rok. I zapewniają wszystkich pasjonatów motoryzacji 
o nowych pomysłach i atrakcjach.
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Szanowni Państwo !

Postanowiłam kandydować do 
Rady Powiatu Rzeszowskiego 
z miasta Dynowa, gdzie się uro-
dziłam i gdzie mieszkam. Jestem 
obecnie na emeryturze i swój wol-
ny czas chciałam poświęcić pracy 
na rzecz innych ludzi, mieszkań-
ców naszego powiatu, a przede 
wszystkim Dynowa i Dynowszczy-
zny. Myślę, że moja dotychczaso-
wa praca, wykształcenie, umiejęt-
ności i zainteresowania upoważnia-
ją mnie do tego. 

WYKSZTAŁCENIE: Ukończy-
łam wyższe studia magisterskie na 
wydziale filologicznym Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
posiadam stopień dyplomowane-
go nauczyciela j. polskiego, mam 
kwalifikacje w zakresie organiza-
cji i zarządzania oświatą .

DOŚWIADCZENIE ZAWO-
DOWE: Pracowałam 35 lat w za-
wodzie nauczyciela w Liceum Ogól-
nokształcącym w Dynowie, pełni-
łam funkcję wicedyrektora mojej 
szkoły (1989-1991) i funkcję dyrek-
tora(1991-2007).

UMIEJĘTNOŚCI: Wykształ-
ciłam wiele pokoleń absolwentów, 
dbając w sposób szczególny o roz-
wój intelektualny uczniów zdol-
nych (laureaci i finaliści olimpiad 
przedmiotowych).Wyedukowałam 
dużą grupę recytatorów, którzy 
zdobywali nagrody i wyróżnienia. 
Zarządzałam Szkołą przez 16 lat, 
konsolidując pracowników w trosce 
o dobrą atmosferę pracy. Wyzwa-
lałam wiele nauczycielskich inicja-
tyw i umożliwiałam zawodowy roz-
wój pracownikom. Konsekwentnie 
zabiegałam o podnoszenie jakości 
pracy Szkoły, co potwierdzały licz-
ne kontrole i wizytacje. Prowadzi-
łam działalność innowacyjną- dzię-
ki moim staraniom został opraco-
wany autorski program z informa-
tyki, powstała klasa o profilu mate-
matyczno-informatycznym i klasa 
językowa. Dbałam o wszechstron-
ny rozwój uczniów, organizując licz-

ne zajęcia pozalekcyjne. Umacnia-
łam związek ze Szkołą Jej absol-
wentów poprzez organizację zjaz-
dów: 50-lecia(1994),60-lecia(2004) 
i 70-lecia(2014). Zredagowałam 
2 publikacje na temat historii dy-
nowskiego liceum. Efektywnie 
współpracowałam ze Starostwem 
Powiatowym w Rzeszowie oraz 
ze środowiskiem lokalnym, udo-
stępniając Szkołę na liczne impre-
zy, spotkania i wydarzenia arty-
styczne. 

SUKCESY: Wysoki poziom na-
uczania w LO w Dynowie potwier-
dzony wynikami egzaminów wstęp-
nych na renomowane wyższe uczel-
nie np. UJ, UW, Politechniki-War-
szawska, Wrocławska, Gliwicka, 
Akademie Medyczne-Warszawska, 
Wrocławska, Krakowska i inne, 
wysoka dostawalność na studia- 
np.lata: 2000/01- 83,7%, 2001/02- 
90,8%, 2004/05- 89,1%, 29 olim-
pijczyków na szczeblu centralnym 
w latach 1991-2007, Nagroda Spe-
cjalna z NFOŚ dla Szkoły w 1997r. 
za szerzenie edukacji ekologicznej 
wśród dzieci i młodzieży,15 miej-
sce LO w Dynowie w 2004 roku na 
Podkarpaciu w zakresie dostawal-
ności absolwentów na studia i ich 
kontynuację. 

Pozyskanie środków na remonty 
i modernizację obiektu szkolnego. 
Oto niektóre z nich : 1997-instala-
cja kotłowni gazowej, 2001-wymia-
na dachu na auli i wymiana ogro-
dzenia wokół Szkoły, 2002-wymia-
na wszystkich okien w obiekcie 
i remont pracowni informatycz-
nych, 2003-2004-kapitalny remont 
wszystkich budynków, przepro-
wadzony po raz pierwszy od 1967 
roku (wymiana wszystkich dachów 
i stropów, ich ocieplenie, wymiana 
wszystkich instalacji, odgrzybie-
nie i osuszenie ścian, docieplenie 
ścian zewnętrznych i wykonanie 
nowej elewacji, remont sanitaria-
tów i kuchni szkolnej, montaż sta-
cji uzdatniania wody, kompleksowy 
remont sali gimnastycznej).

WYRÓŻNIENIA I NAGRO-
DY: nagrody - Gminnego Dyrekto-

ra Szkół, Dyrektora Liceum Ogól-
nokształcącego w Dynowie, Staro-
sty Rzeszowskiego, Medal Komisji 
Edukacji Narodowej(2005), Brązo-
wy Krzyż Zasługi (2007), wyróżnie-
nie „ Zasłużona dla Miasta Dyno-
wa ”(2014).

OSOBY I INSTYTUCJE 
WSPIERAJĄCE: 
• Stanisław Ożóg –Starosta Rze-

szowski, Poseł na SejmRP, Po-
seł do Parlamentu Europej-
skiego;

• Józef Jodłowski – Starosta Rze-
szowski

• Marek Sitarz – Wicestarosta 
Rzeszowski

Szanowni Państwo ! 

W swoim życiu zawsze stawia-
łam na uczciwą , solidną pracę i za-
ufanie wobec innych ludzi. Liczę , 
że Państwo to docenicie i w dniu 16 
listopada 2014 roku zagłosujecie na 
osobę, która Wam to gwarantuje . 
Wasz głos decyduje o przyszło-
ści Dynowa i Dynowszczyzny.

Z wyrazami szacunku 
Maria Radoń 
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Szanowni mieszkańcy Dynowa !
   
Po kolejnych czterech latach intensywnej pracy dla mia-

sta jako burmistrz Dynowa, postanowiłem ubiegać się o ten 
zaszczytny urząd w nadchodzących wyborach.

Praca dla naszego miasta to wielka odpowiedzialność, 
obarczona także ryzykiem podejmowania trudnych decyzji. 
Burmistrz powinien słuchać głosów mieszkańców, znać ich 
potrzeby i oczekiwania. Wiem jednak, że ilu mieszkańców, 
tyle odmiennych poglądów. Ciężar tej funkcji polega na wy-
pracowaniu dobrego kompromisu z myślą o rozwoju Dyno-
wa i zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb jego mieszkańców. 

Chcę kontynuować realizację rozpoczętych, ważnych dla 
Dynowa inwestycji i podejmować wysiłki w celu rozwiązy-
wania Państwa problemów. 

Mam dużą satysfakcję z dotychczasowych osiągnięć mia-
sta, które są wynikiem naszych wspólnych wysiłków. Pozy-
skanie około 15 milionów złotych środków zewnętrznych, bu-
dowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami (etap I), budowa kompleksu boisk spor-
towych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012 ”, bu-
dowa parkingu w miejscu dawnego placu targowego, popra-
wa wizerunku miasta poprzez przebudowę Rynku (zakończe-
nie prac do końca 2014 roku) i wymianę nawierzchni przyle-
głych ulic i chodników wraz z budową kanalizacji deszczowej 
i modernizacją oświetlenia ulicznego i założeniem monitorin-
gu oraz budową parku miejskiego wraz z kompleksem boisk 
sportowych. Ponadto modernizacja ulicy Ks. J. Ożoga i bu-
dowa chodnika przy ulicy Karolówka we współpracy ze Sta-
rostwem Powiatowym i Urzędem Marszałkowskim. Spekta-
kularnym wydarzeniem, ważnym dla mieszkańców Dynowa 
i okolicy, było utworzenie Szkoły Muzycznej I stopnia, w któ-
rej kształcą się uzdolnione w tym kierunku dzieci. To tylko 
kilka wymiernych efektów naszej pracy w ostatniej kadencji.

Mamy za sobą wiele pracy nad przygotowaniem nowych, 
istotnych inwestycji dla miasta, jak chociażby zabiegi zwią-
zane z koncepcją budowy obwodnicy Dynowa oraz starania 
w Urzędzie Marszałkowskim o umieszczenie tej inwesty-
cji na liście priorytetowej. Trwają między innymi prace nad 
dokumentacją domu pogrzebowego wraz z parkingiem, pra-
ce związane z modernizacją ulicy Pawiej, oświetleniem uli-
cy Węgierskiej i inne. Przed nami wiele kolejnych wyzwań. 
Chcemy jak najszybciej zrealizować te ważne i trudne zada-
nia przy racjonalnej i oszczędnej polityce budżetowej. Mam 
świadomość, że wiele jest jeszcze potrzeb mieszkańców, któ-

re trzeba zaspokoić. Wierzę, że nam 
się to uda. 

Jestem przekonany, że podstawą 
sukcesu jest współpraca i zrozumienie, 
dlatego utworzyliśmy KOMITET WY-
BORCZY WYBORCÓW NASZE MIEJ-
SCE – DYNÓW.

W jego składzie znaleźli się ludzie 
aktywnie działający na rzecz miasta 
i ubiegający się o mandat Radnego. Od-
danie głosu na te osoby zapewni konty-
nuację podjętych działań oraz dalszy, 
systematyczny rozwój Dynowa. Zachę-
cając do udziału w nadchodzących wy-
borach 16 listopada 2014 roku, pozo-
staję z wyrazami szacunku  

Zygmunt Frańczak1
6

 L
I

S
T

O
P

A
D

A
 2

0
1

4
  

 -
--

  
 W

Y
B

O
R

Y
  

 -
--

  
 1

6
 L

I
S

T
O

P
A

D
A

 2
0

1
4

  
 -

--
  

 W
Y

B
O

R
Y

  
 -

--
  

 1
6

 L
I

S
T

O
P

A
D

A
 2

0
1

4
  

 -
--

  
 W

Y
B

O
R

Y



Nr  10-11/230-231 DYNOWINKA 49

1
6

 L
I

S
T

O
P

A
D

A
 2

0
1

4
   ---   W

Y
B

O
R

Y
   ---   1

6
 L

I
S

T
O

P
A

D
A

 2
0

1
4

   ---   W
Y

B
O

R
Y

   ---   1
6

 L
I

S
T

O
P

A
D

A
 2

0
1

4
   ---   W

Y
B

O
R

Y



Nr  10-11/230-231DYNOWINKA50

PROGRAM WYBORCZY 

1.  Zrównoważony rozwój całej Gminy
• rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
• budowa i modernizacja dróg gminnych, chodników oraz 

oświetlenia,
• modernizacja Domów Strażaka, 
• wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym po-

przez modernizację sprzętu pożarniczego,
• stwarzanie warunków dla rozwoju działalności gospodar-

czej, w tym powstawania nowych miejsc pracy.

2. Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
• zminimalizowanie problemu szkód łowieckich,
• melioracja i ochrona gruntów rolnych,
• pomoc prawna i organizacyjna dla rolników, 
• aktywizacja środowisk wiejskich w kierunku wypromowania produktów lokalnych i rozwój ich 

sprzedaży.

3.  Urząd przyjazny mieszkańcom Gminy i inwestorom
• profesjonalny, przejrzysty i sprawny urząd przyjazny mieszkańcom i inwestorom,
• jawność i bezstronność działania samorządu gminnego.

Szanowni Wyborcy 
Mieszkańcy Gminy Dynów

16 listopada spotkamy się przy urnach wyborczych. 
Na kolejne 4 lata wybierzecie Państwo rządzących Gminą 

Dynów. Nie bez znaczenia jest, kto będzie zarządzał i kto bę-
dzie miał wpływ na zarządzanie w samorządzie. Dokonując 
wyborów, opowiecie się Państwo za rozwojem lub stagnacją. 
Przedstawiam Państwu mój program wyborczy. Program, któ-
ry gwarantuje rozwój Gminy i poprawę Państwa życia. Pro-
gram, w którym Państwo jesteście na pierwszym miejscu, 
bo to wobec Państwa administracja samorządowa win-
na pełnić służebną rolę i być gwarantem rozwoju. Pra-
gnę dodać, że moje dotychczasowe zaangażowanie w sprawy 
społeczno - samorządowe, jak również wykształcenie i admi-
nistracyjne doświadczenie dają solidną podstawę do sprawo-
wania funkcji wójta.

Wójt wraz z Radą Gminy winien wspierać równomierny 
rozwój wszystkich sołectw wchodzących w jej skład. Remon-
ty dróg, budowa chodników oraz oświetlenia ulicznego stwo-
rzą podstawy przyjaznej i rozwojowej Gminy. Dbałość o edu-
kację, bezpieczeństwo i zdrowie naszych mieszkańców jest 
obowiązkiem, dlatego chcę szczególnie wspierać działalność 
szkół, służby zdrowia, opieki i pomocy społecznej oraz Ochot-
niczych Straży Pożarnych i Kół Gospodyń Wiejskich.

Głęboko wierzę, że dokonacie Państwo właściwego wyboru.
   Z poważaniem 
    Marek Kot

1
6

 L
I

S
T

O
P

A
D

A
 2

0
1

4
  

 -
--

  
 W

Y
B

O
R

Y
  

 -
--

  
 1

6
 L

I
S

T
O

P
A

D
A

 2
0

1
4

  
 -

--
  

 W
Y

B
O

R
Y

  
 -

--
  

 1
6

 L
I

S
T

O
P

A
D

A
 2

0
1

4
  

 -
--

  
 W

Y
B

O
R

Y



Nr  10-11/230-231 DYNOWINKA 51

• Każde miejsce opowiada swoją historię.
• Twoim miejscem jest dom, osada, miasto i środo-

wisko naturalne.
• Twój dom tworzy także otoczenie dla innych: niech 

będzie ono harmonijne, piękne i niech istnieje 
w zgodzie z przyrodą.

• Odkryj na nowo miejsca, gdzie będziesz miał od-
wagę pracować, żyć w zgodzie z własną tożsamo-
ścią, marzyć i bawić się.

• Odważnie korzystaj z tradycji rodzinnej i regio-
nalnej.

• Rozwijaj wrażliwość na przestrzeń i ucz się odczy-
tywania jej znaczeń .

• Masz prawo korzystać z możliwości, jakie stwa-
rzają urzędy, szkoły, ośrodki kultury i inne insty-
tucje publiczne powołane do zaspakajania Two-
ich potrzeb.

• Masz prawo do współuczestniczenia w inicjaty-
wach obywatelskich, zmierzających do tworzenia 
lepszych przepisów dotyczących twojego otoczenia.

Nasi Kandydaci na Radnych do Gminy Dynów

• Zygmunt Banaś Sołectwo Harta nr 262 do nr 
399

 Pozycja 3 – Okręg 8
• Franciszek Domin Sołectwo Harta od nr 1 do 

121 , od nr 544 do końca
 Pozycja 3 - Okręg 5 
• Józef Dziopak Sołectwo Wyręby, Sołectwo Łubno od nr 173 do nr 184 
 Pozycja 1 - Okręg 15
• Maria Irena Grzegorzak Sołectwo Bachórz od nr 1 do nr 98 
 Pozycja 3 - Okręg 1 
• Stanisław Myćka Sołectwo Łubno od nr 1 do nr 56 , od nr 278 do nr 336
 Pozycja 4 - Okręg 10 
• Franciszek Pilip Sołectwo Bachórz od nr 99 do końca 
 Pozycja 4 – Okręg 2 
• Potoczny Bogdan Sołectwo Harta od nr 400 do nr 543 
 Pozycja 3 – Okręg 6 
• Aneta Radoń Sołectwo Pawłokoma od nr 1 do końca 
 Pozycja 2 – Okręg 13 
• Jacek Stochmal Sołectwo Harta od nr 122 do nr 261 
 Pozycja 4 – Okręg 7
• Marek Szpak Sołectwo Laskówka od nr 1 do końca 
 Pozycja 4 – Okręg 9 

ZAGŁOSUJ 

WEDŁUG SERCA 

I SUMIENIA
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Lista Nr 21

Więcej informacji o programie wyborczym i kandydatach na naszej stronie 
 www.naszagminadynow.pl
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NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z NUMERU WRZEśNIOWEgO

Wiersz „Deszcz jesienny” Leopolda Staffa wprowadza nas w jesienne klima-
ty… Na razie co prawda mamy złotą polską jesień, ciepłą i słoneczną, ale pew-
nie niebawem trzeba będzie się przeprosić z kaloszami i parasolem… Na coraz 
dłuższe jesienne wieczory nasi współpracownicy przygotowali dla Państwa cie-
kawe (jak zwykle) zadania ;-)

Pan Bogdan Witek zaprasza do zmierzenia się z Wirówką, Logogryfem i Jol-
ką, a Pan Leszek Grzywacz poleca tym razem Jolkę oraz Krzyżówkę „Z poetą”.

Życzę Państwu sukcesów w rozwiązywaniu!
   
    Renata Jurasińska

Wirokrzyżówka – RENETY

Krzyżówka tautogramowa 
– FELLINI

W kręgu literatury 
- POLONISTKA

Jolka – MORZE MARTWE

Alfametyk WYSZŁO SZYDŁO 

Z WORKA – 172469 + 247069 = 
419538.

ROZWIĄZANIE kRZyżóWkI 
„ZjAZDOWEj” 

z numeru okolicznościowego

ŚLICZNE LICEALISTKI

Logogryf
Litery w zaznaczonych polach, odczytane rzędami utworzą rozwią-

zanie końcowe - tytuł polskiej komedii romantycznej.
1) nakrętka ze skrzydełkami.
2) urządzenie do badania zawartości alkoholu 
    w powietrzu wydychanym przez kierowcę.
3) dobre, świadczą o właściwym wychowaniu.
4) słodkie, nęcące wyroby.
5) bicz z krótką rękojeścią.

            Bogdan Witek

KRZYŻÓWKA Z POETĄ
Litery z pól ponumerowanych w dolnym rogu od 1 do 14 utworzą rozwiązanie – jeszcze tytuł utworu poety.

Poziomo:
3)   barierka okalająca pokład statku.    
6)   święty, patron zawodów wiążących się z ogniem.  
8)   potrawa z nóżek.         
9)   rzadko spotykana nadwyżka szczęścia lub bogactwa.  
10) imię współtwórcy „Kabaretu Starszych Panów”, autora libretta  do musicalu „Piotruś Pan”.    
12) rys, rekapitulacja.   
14) Nie rusz Andziu, tego kwiatka,   ...  kole, rzekła matka. Andzia mamy nie słuchała,  Ukłuła się i płakała.  

           <Stanisław Jachowicz>.  
15) „ A ...  jego będzie czterdzieści  i cztery”.   <Adam Mickiewicz>    
16) świętokrzyski zdrój w Ponidziu.  

…O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny 
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, 
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno... 
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny... 
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...
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18) czterogodzinna służba na okręcie. 
20) jest nim każdy kibic śledzący przebieg meczu na stadionie   
      lub  przed ekranem telewizora.  
22) dawniej: dzierżawa, czynsz dzierżawny   (z niemieckiego).   
23) podstawa mięsnej diety Mongołów. 
24) imię odtwórcy serialowego porucznika Kojaka.    

25) z obu stron kija.   
26) azjatyckie państwo   z Hajdarabadem   
      i szczytem K2.  
Pionowo:
* tytuły utworów wieszcza z epoki romantyzmu  

Leszek Grzywacz
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Jolka
Określenia krzyżówki podano w kolejności przypadkowej. W dia-

gramie ujawniono położenie wszystkich liter A i S. Litery z pól z krop-
ka, odczytane rzędami utworzą rozwiązanie końcowe.

• dawna opłata za przekroczenie mostu, rogatek 
• strzelany na boisku
• często mylą
• papierowy zwitek służący do zakręcania włosów
• materiał piśmienniczy wynaleziony w Egipcie
• państwo w Azji z Teheranem
• Niemcy, Polacy, Czesi
• walczą o względy jednej kobiety 
• obraz powstały przez wyrycie go w miękkim tworzy-

wie sztucznym
• pamiątka z wyjazdu, podróży
• smar ochronny wytwarzany z mieszaniny smoły 

i kalafonii 
• warzywo na keczup
• kolejne dźwięki w skali muzycznej.
• ssak leśny, synoninim przebiegłości. 

Bogdan Witek

Wirówka
Odgadnięte wyrazy należy wpisać rozpoczynając od 

pola centralnego, a następnie dokoła zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. Litery z pól z kropką, odczytane rzę-
dami utworzą rozwiązanie końcowe. 

Określenia wyrazów:
1)  goryl lub szympans.
2)  wiadro.
3)  organ dowodzenia wojskiem.
4)  umożliwia zdalną zmianę kanałów w telewizorze.
5)  lek w płynie na kaszel.
6)  jedno z imion pana Wołodyjowskiego.
7)  rekrutacja do szkoły lub do wojska.
8)  kusząca powierzchowność.
9)  kolor pomarańczowy.
10)  mebel z wieszakami.
11)  bijatyka.
12)  w magazynku pistoletu.
    Bogdan Witek

Jolka
Z liter w polach z kwadracikiem należy ułożyć rozwiązanie.

W przypadkowej kolejności:   * kanał łączący dwie rzeki.   * ni-
ska chmura warstwowa.   * zdrobniale o dobrym samopoczu-
ciu.   * czcigodny siwowłosy.   * zwierzę pociągowe Lapończyków.   
* łańcuch ogniw.

Leszek Grzywacz

JOLKA 
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 Z liter w polach z kwadracikiem należy ułożyć rozwiązanie. 
 
 
 
W przypadkowej kolejności:  * kanał łączący dwie rzeki.   * niska chmura warstwowa. 
 
* zdrobniale o dobrym samopoczuciu.   * czcigodny siwowłosy.   * zwierzę pociągowe  
 
Lapończyków.   * łańcuch ogniw. 
 
 

Leszek Grzywacz 
 
 
 
 
 
Rozwiązanie: Hetman. 
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