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Za majowy numer „Dynowinki” odpowiedzialni są: 
Pani Bogusława Pinkowicz i Pan Stanisław Tymowicz 
kontakt: dynowzsz@poczta.onet.pl  lub  zsz1dynow@poczta.onet.pl. 

„Szary, mglisty poranek
pora już wstawać,
nie zawsze robisz to z ochotą,
nie zawsze rozpiera Cię energia,
ale budzisz się ze snu,
podnosisz się aby biec,
aby biec przed siebie
długą trasą maratonu…”

Tak niejednokrotnie rozpoczynają swój bieg maratończycy,
chociaż znają długość trasy zmagają się ze sobą,
z własnymi słabościami, z organizmem, nie patrzą na rywali,
walczą pokonując  trasę lub niestety przegrywając.
Dlatego obudź się przyjacielu!
Za oknem przyroda budzi się do życia pięknymi kolorami kwiatów,
zielenią łąk, a Ty weź się w garść, rozruszaj swoje ciało 
i biegaj razem z nami!

Już wkrótce Dynowska ZaDyszka…
Będzie się działo! Spotkajmy się na trasie!

Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”

Wielokrotnie informowa-
łem na łamach „Dynowinki” 
o braku siedziby Stowarzy-
szenia. Wcześniej posiada-
ny lokal (który dzieliliśmy 
ze Związkiem Gmin Tury-
stycznych Pogórza Dynowskie-
go „Błękitny San”) został nam 
odebrany. 

Wobec podjęcia informacji o zamiarze kosztownej roz-
biórki szaletów miejskich przy ul. Zamkowej, pismem 
z dnia 10.02.2015 r. zwróciłem się do Pana Burmistrza 
Dynowa o przekazanie tegoż obiektu na potrzeby muzeal-
ne oraz na siedzibę Stowarzyszenia.

Do chwili obecnej nie otrzymałem żadnej pisemnej od-
powiedzi. O sposobie załatwienia tej sprawy będę czytel-
ników bieżąco informował.

W dniu 21.04.2015 r. w siedzibie MOK w Dynowie od-
było się zwyczajne Walne Zebranie członków SPiRRD To-
warzystwo Przyjaciół Dynowa. Swoją obecnością zebranych 
zaszczycił Burmistrz Miasta Zygmunt Frańczak.

Zebranie podjęło statutem przewidziane uchwały 
w tym zatwierdziło sprawozdanie Zarządu za 2014 r. i przy-
jęło kierunki działania na lata 2015 - 2016, które publiku-
jemy na dalszych stronach „Dynowinki”.

Jednocześnie wybrało na 4-letnią najbliższą kaden-
cję, Zarząd w składzie: Andrzej Stankiewicz – Prezes, 

Maciej Jurasiński i Dariusz Błotnicki – V-ce Prezesi, Jó-
zef Sówka – Sekretarz, Stanisław Tymowicz, Rafał Bilski, 
Małgorzata Dańczak – Członkowie oraz Komisję Rewizyj-
ną w składzie: Ewa Czyżowska – Przewodnicząca, Antoni 
Dżuła i Teresa Gerula – Członkowie.

W dniu 18.06.2015 r. odbędzie się na Uniwersytecie 
Rzeszowskim w Rzeszowie, I Kongres Stowarzyszeń Re-
gionalnych Województwa Podkarpackiego, organizowa-
ny przez Tamt. Instytut Historii. W trakcie Kongresu, na 
zorganizowanym stoisku, Towarzystwo Przyjaciół Dyno-
wa będzie prezentować swoje dotychczasowe wydawnic-
twa. Zostałem powołany w skład komitetu organizacyj-
nego Kongresu.

 
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz
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W niniejszym numerze „Dynowinki” chciał-
bym przedstawić Państwu bieżące sprawy, ja-
kimi zajmowało się Miasto w ostatnim czasie. 

Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym 
przez Miasto Dynów 

W dniach 23 i 24 marca br. Gmina Miejska Dynów rozstrzy-
gnęła otwarte konkursy ofert, ogłoszone w lutym br. na reali-
zację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie 
miasta Dynowa w 2015 roku oraz w zakresie ochrony zdrowia 
i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania „Za-
jęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz im-
prezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”. 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, 
ogłoszonego 3 lutego 2015 roku na realizację w 2015 roku 
zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdzia-
łania alkoholizmowi, w ramach zadania „Zajęcia sportowo 
– rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilak-
tyczne na wolnym powietrzu, przyznano dotacje, wszystkim 
organizacjom, które złożyły oferty w ramach ww. konkursu. 

Dotacje przyznano:
• Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemy-

ślu Koło Miejskie w Dynowie - kwota 1.900,00 zł,
• Uczniowski Klub Sportowy „Pogórze” – kwota 2.000,00 

zł,
• Ochotnicza Straż Pożarna Bartkówka w Dynowie – kwo-

ta 3.400,00 zł,
• Towarzystwo Sportowe „Dynovia” – kwota 3.000,00 zł,
• Uczniowski Klub Sportowy „Bartkowiak” – kwota 

2.200,00 zł,
• Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” – kwota 3.500,00 zł,
• Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (sport) – kwota 

2.500,00 zł,
• Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (kultura) – kwo-

ta 2.500,00 zł,
• Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu 

Koło Miejskie w Dynowie – Wędkarski Klub Sportowy 
„Sów-Pol” – kwota 1.500,00 zł,

• Ochotnicza Straż Pożarna w Dynowie (ul. Szkolna) – 
kwota 3.400,00 zł,

• Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRA-
STANIE” w Lipniku z siedzibą w Łopuszce Małej – Dom 
dla Dzieci w Dynowie – kwota 4.100,00 zł.

Natomiast w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkur-
su ofert, ogłoszonego 2 lutego 2015 roku na wsparcie finan-
sowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta 
w 2015 roku przyznano dotację dla:
• Towarzystwa Sportowego „Dynovia” w kwocie 

48.000,00 zł,
• Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie 

w kwocie 1.000,00 zł,
• Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemy-

ślu Wędkarski Klub Sportowy „Sów-Pol” Dynów w kwo-
cie 1.000,00 zł.
Z organizacjami, którym przyznano ww. dotacje Mia-

sto podpisze umowy o wsparcie realizacji zadań publicz-

nych w 2015 roku. 
Remonty dróg gminnych na terenie Miasta

1. Remont drogi gminnej Nr 108006R ul. Bławatkowa 
w Dynowie.

2. Remont drogi dz. nr ewid. 6314 w Dynowie (boczna do 
ul. Polnej) wraz z remontem kanalizacji deszczowej na 
długości 150 mb.

W bieżącym roku Gmina Miejska Dynów otrzymała do-
tację z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysoko-
ści 580 tyś. złotych na realizację w/w zadań. Pozostała kwo-
ta w wysokości minimum 20% kosztu całkowitego wynikłe-
go po przeprowadzonym przetargu pochodzić będzie z bu-
dżetu gminy.

W czwartym kwartale roku 2014 Gmina Miejska Dy-
nów złożyła również wniosek do Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie o dofinasowanie remontu dro-
gi gminnej Nr 108010R ul. Igioza w Dynowie (w jej górnym 
odcinku), w ramach programu wieloletniego pod nazwą: Na-
rodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Dodatkowo w bu-
dżecie Gminy Miejskiej Dynów na rok 2015 zarezerwowano 
środki finansowe w wysokości 130 tyś. złotych, z przezna-
czeniem na wkład własny gminy w realizację w/w zadania. 
Z informacji jakie na dzień dzisiejszy gmina posiada wyni-
ka, że powyższe zadanie znajduje się na drugim miejscu li-
sty rezerwowej. W przypadku wystąpienia oszczędność po-
przetargowych na innych zadaniach realizowanych w całym 
obszarze województwa podkarpackiego, Gmina Miejska Dy-
nów ma duże szanse na otrzymanie środków zewnętrznych, 
z przeznaczeniem na remont ww. drogi.

W bieżącym roku Gmina Miejska Dynów będzie jak co 
roku kontynuowała prace remontowe dróg gminnych, pole-
gających na uzupełnianiu ubytków w dotychczasowych na-
wierzchniach dróg kruszywem łamanym. W tym celu Gmi-
na zamówiła 700 ton kruszywa łamanego za kwotę ponad 
50 tyś. złotych.

Dodatkowo Gmina Miejska Dynów w miesiącu kwiet-
niu dokonała skruszenia materiałów betonowych pocho-
dzących z rozbiórek wykonywanych podczas rewitalizacji 
Rynku i przyległych ulic. Otrzymany kruszec w ilości około 
4 000 ton zostanie także wykorzystany przez Gminę do ce-
lów utwardzenia nawierzchni dróg gminnych .

W następnym numerze „Dynowinki” przedstawię Pań-
stwu kolejne działania podejmowane przez Miasto. 

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

REDAKCJA "DYNOWINKI" I ZARZĄD 
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DYNOWA 

składają Pani MONICE BIELENDZIE 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Ojca,
łącząc się w bólu z całą Rodziną.
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Przewodnicząca 
Rady Miasta Dynowa
informuje

Ewa Hadam

Obrady VI i VII sesji VII kadencji 
Rady Miasta Dynowa sprowadzały się 
do realizacji 49 punktów porządku ob-
rad, w tym do podjęcia 20 uchwał. Część 
z nich dotyczyła wprowadzenia zmian 
w budżecie miasta na rok 2015, progno-
zy finansowej na najbliższe 8 lat, powie-
rzenia uprawnień Burmistrzowi Mia-
sta, programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi, ustanowienia służebno-
ści gruntowej. 

Nie uległy zmianie taryfy zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków. Rada Miasta podjęła uchwałę 
o przedłużeniu czasu obowiązywania ta-
ryf na poziomie dotychczasowym. 

Takiego rozwiązania nie można 
było jednak zastosować w przypadku 
opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. W listopadzie 2014r. od-
było się otwarcie ofert na świadczenie 
usług odbioru i zagospodarowania od-
padów. Oferty złożone przez dwie fir-
my: Ekomax-Jasło oraz Gospodarkę 
Komunalną w Błażowej zawierały cenę 
594 000,00 PLN brutto i w drugim przy-
padku 536268,00 PLN brutto. Obowią-
zująca dotąd cena zamykała się kwo-
tą do 34 690,66 PLN miesięcznie, nato-
miast z oferty nowej wynikła wysokość 

44 689,00 zł. Miesięcznie cena wzro-
sła zatem o 28,82%. Przyjęte ostatecz-
nie stawki: 8,50 zł za odpady segrego-
wane i 16,00 za niesegregowane nie po-
krywają całkowicie potrzebnej sumy. Do 
dochodów z tytułu proponowanych sta-
wek za odpady miasto dopłaci z budże-
tu 74 180,00 zł.

Uchwała w sprawie połączenia Miej-
skiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej 
Biblioteki Publicznej stanowi na chwi-
lę obecną o takim zamiarze, który wy-
maga uzyskania stosowanych akcep-
tacji i nie miałby skutkować likwidacją 
żadnej z tych instytucji, a sprowadzać 
się do odmiennego sposobu dysponowa-
nia zasobami. 

Nową jakość w funkcjonowanie Ze-
społu Szkół w Dynowie wprowadza sys-
tem nagradzania najlepszych uczniów. 
W myśl podjętej uchwały stypendium 
za wyniki w nauce może być przyznane 
uczniom, którzy spełniają łącznie nastę-
pujące kryteria:
1. w wyniku klasyfikacji rocznej bez-

pośrednio poprzedzającej okres, na 
który ma być przyznane stypendium 
uzyskali co najmniej bardzo dobrą 
ocenę z zachowania oraz średnią 
ocen z obowiązkowych zajęć edu-
kacyjnych:

• w szkołach podstawowych: 5,30,
• w gimnazjum: 5,10.
2. nie mają nieusprawiedliwionych 

nieobecności z zajęć edukacyjnych, 
wykazują się aktywnością i zaanga-
żowaniem w życie szkoły oraz spo-
łeczności lokalnej. 
Stypendium za szczególne osiągnię-

cia może być przyznane uczniom, którzy 
spełniają łącznie następujące kryteria:
1. w wyniku klasyfikacji rocznej bez-

pośrednio poprzedzającej okres, na 

który ma być przyznane stypen-
dium uzyskali co najmniej bardzo 
dobrą ocenę z zachowania (nie do-
tyczy szkoły muzycznej I stopnia),

2. uzyskali tytuł laureata olimpiad, 
konkursów przedmiotowych i in-
terdyscyplinarnych, zajęli czoło-
we miejsca w konkursach muzycz-
nych, artystycznych lub zawodach 
sportowych na szczeblu wojewódz-
kim, ogólnopolskim lub międzyna-
rodowym,
Rada Miasta, mając na uwadze 

żądania mieszkańców Miasta Dyno-
wa o podjęcie działań zmierzających do 
ograniczenia liczebności dzikiej zwierzy-
ny bytującej na terenie miasta oraz mi-
grującej z terenów sąsiednich gmin, po-
wodujących zarówno zniszczenia upraw 
rolnych oraz stwarzających poważne 
zagrożenie dla mieszkańców, zwróciła 
się z prośbą do Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego o podjęcie zdecydowa-
nych działań. Mimo, że istnieje system 
odszkodowań za szkody powodowane 
przez dziką zwierzynę, to wysokość od-
szkodowań nie rekompensuje strat pono-
szonych przez poszkodowanych. Jest to 
jednocześnie procedura biurokratyczna, 
z której poszkodowani często rezygnują, 
wiedząc, że muszą poświęcić wiele czasu, 
a odszkodowanie i tak nie zwróci im po-
niesionych wydatków i strat w uprawach

Do Rady Miasta wpłynął wniosek 
o zaopiniowanie IV edycji projektu pn. 
„Mini Rock Fest”. 

O wydaniu negatywnej opinii zade-
cydowały opinie ze strony mieszkańców, 
który wnosili różne zastrzeżenia.

Na ostatniej sesji wszystkie jednost-
ki organizacyjne złożyły sprawozdania 
z działalności za rok 2014.

27 marca 2015 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbyły się gminne 
eliminacje XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Do rywalizacji przy-
stąpili przedstawiciele 3 grup: szkoły podstawowej, gimna-
zjum oraz szkoły średniej. W imieniu organizatorów elimi-
nacji - Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej 
Straży Pożarnej RP w Dynowie oraz Liceum Ogólnokształ-
cącego im . Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie - uczest-
ników rywalizacji i ich opiekunów powitali: Edmund Traw-
ka, Artur Szczutek oraz Kazimierz Żak. Przewodniczący ju-
ry-Artur Szczutek przedstawił skład komisji czuwającej nad 
prawidłowym przebiegiem turnieju oraz przypomniał zasa-
dy wynikające z regulaminu. Wyniki testu w kategorii gim-

Eliminacje gminne OTWP 
”MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

nazjów oraz szkoły podstawowej okazały się w 3 przypad-
kach identyczne i należało przeprowadzić ustną dogrywkę. 

Do etapu na szczeblu powiatowym zakwalifikowali się 
zdobywcy I miejsc: 
• Gimnazjum Gmina Wiejska: Wiktoria Stec ZS Harta
• Gimnazjum Gmina Miejska: Anna Marszałek ZS Dy-

nów
• Szkoła Podstawowa Gmina Wiejska: Klaudia Gudy-

ka ZS Harta
• Szkoła Podstawowa Gmina Miejska: Jakub Hyjek 

ZS Dynów
• Szkoła Średnia Gmina Wiejska: Karol Lignowski 

LO Dynów
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• Szkoła Średnia Gmina Miejska: Robert Zelwach LO 
Dynów

II miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych 
zajęli: Filip Malinowski ZS Dynów, Milena Kolasa ZS 
Harta, Oliwia Kopacka ZS Łubno, Gabriela Siekaniec 
ZS Dynów, Dominika Nowak LO Dynów, Karol Piej-
ko LO Dynów.

Na miejscach III uplasowali się: Niemiec Joanna ZS 
Łubno, Julia Szczutek ZS Harta .

Zwycięzcy, a także zdobywcy miejsc drugich i trzecich 
otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez Burmistrza 
Miasta Dynowa, Wójta Gminy Dynów, Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Dy-
nowie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Eduka-
cji Narodowej.

Dziękujemy wszystkim rywalizującym w turnieju, spon-
sorom oraz organizatorom. Uczestnikom etapu powiatowe-
go życzymy sukcesów!

Ewa Hadam
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Prawda- Prawo- Przebaczenie- Pamięć.

Te słowa zmarłego już Ks. Zdzisława Peszkowskie-
go- niestrudzonego strażnika pamięci o zbrodniach Katy-
nia, Miednoje, Charkowa, Bykowni, Ostaszkowa, Griazow-
ca, Kuropat będą mottem tegorocznego Dynowskiego Mar-
szu Katyńskiego.

PRAWDA
Bezprecedensowy dowód zbrodni ludobójstwa to sowiec-

ki dokument z 5 marca 1940 roku zawierający rozkaz; „Roz-
patrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich 
(jeńców wojennych) najwyższego wymiaru kary-rozstrzela-
nie. Sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez 
przedstawienia zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa 
i aktu oskarżenia.”

W myśl tego rozkazu mordowano polskich żołnierzy 
każdej nocy 250 ofiar w Ostaszkowie, 250- w Twerze, 250- 
w Charkowie, 250- w Smoleńsku- Katyniu! Zwłoki ładowa-
no do ciężarówek i wywożono do lasu, gdzie ofiary wrzucano 
do dołów śmierci. Dla zwiększenia sowieckich mocy przero-
bowych w Katyniu zabijano strzałem w tył głowy nad wyko-
paną zbiorową mogiłą. Zamordowano tysiące jeńców, a po-
tem zamordowano prawdę. A prawda o Smoleńsku jest jed-
na! Broniąc tej prawdy- bronimy suwerenności Ojczyzny!

 
PRAWO
Zbrodnia nazywana Katyńską nigdy nie została osą-

dzona. Hitleryzm został osądzony i potępiony w Norymber-
dze, stalinizm- pozostaje bezkarny. Nie było żadnego mię-
dzynarodowego Trybunału, przeciwnie - zmowa milczenia 
mocarstw świata. A w Ojczyźnie ofiar Katynia przez wie-
le lat powojennych za prawdę o KATYNIU groziły różne 
prześladowania.

Nawet pobieżna analiza sowieckiej działalności 
w jenieckich obozach wskazuje, że ma ona znamio-
na zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennej 
i ludobójstwa.

PRZEBACZENIE
Zapomnieć się nie da, przemilczeć nie wolno. Boże! Ty 

jesteś naszym ocaleniem i obroną!

Nasz Papież Święty Jan Paweł II powiedział:
„GOLGOTA WSCHODU” to wielka próba sumień ludz-

kich, prawdziwe męczeństwo wiary, które domaga się wy-
znania przed ludźmi” i dalej; ”Klękamy przy nieznanych mo-
giłach z tą świadomością, że zapłacili oni szczególną cenę 
naszej wolności. Dali rzec można, definitywny kształt tej 
wolności, klękamy zwłaszcza przy mogiłach katyńskich”.

Pamięć o Katyniu to nasz obowiązek- wyzwanie, aby-
śmy nie zmarnowali daru wolności, za który Oni zapłacili 
najwyższą cenę- cenę życia. Abyśmy nie spodleli, nie pod-
dali się pokusie bylejakości, zapomnieniu!

Jeżeli my Polacy nie będziemy pamiętać, nie będziemy 
upominać się o prawdę, o osądzenie zbrodni- nie ludzi, bo 
sprawcy już nie żyją, ale systemu- utracimy naszą godność, 
honor. Jeżeli nie będziemy szanować siebie i swojej histo-
rii, nikt nas nie będzie szanował. Uczmy się od innych, któ-
rzy potrafią na swojej przeszłości budować tożsamość i roz-
liczać się z każdym, kto narusza ich godność i dobre imię.

DYNOWSKI MARSZ KATYŃSKI 
- 10 kwietnia 2015

Po nabożeństwie wieczorowym na placu kościelnym, 
przy pomniku ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II zebrali się 
chętni, by uczcić Ofiary Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy 
Smoleńskiej. W marszowym szyku stanęli strażacy z OSP 
PRZEDMIEŚCIE (najmłodsi i dorośli członkowie stowarzy-
szenia na czele z prezesem- L.Prokopem), członkowie OSP 
DYNÓW na czele z kom. D. Niedzielskim, delegacja LO 
z wicedyrektor E.Hadam na czele, przedstawiciele młodzie-
ży Z Sz Z z wychowawcą, prawie wszyscy gimnazjaliści dy-
nowscy z niezawodną wychowawczynią- Beatą Piejko, mi-
nistranci z Ks. katechetą, członkowie T.G. ‚Sokół’’, repre-
zentanci słuchaczy UZJ.

Po wspólnej modlitwie prowadzonej przez Ks. Dziekana 
i po okolicznym wystąpieniu prezes T.G.”Sokół’’ uformował 
się milczący pochód. Przód stanowił swoisty poczet sztan-
darowy, bezpieczeństwa idących pilnowali umundurowani 
strażacy, a duży strażacki wóz bojowy zamykał kolumnę. 
Prezes TG. ‚Sokół’’ zaapelowała o uczczenie WSZYSTKICH 
OFIAR milczeniem, więc maszerujący zachowali skupienie 
aż do Dynowskiego Krzyża Katyńskiego. W blasku zacho-
dzącego słońca, przy lekkich podmuchach wiatru dumnie 
powiewały narodowe flagi, a myśli i uczucia obejmowały 
TYCH, którzy oddali życie za naszą wolność.

Przy Krzyżu odbył się apel Ofiar Katastrofy Smoleń-
skiej, potem oddano hołd Ofiarom zbrodni dokonanych na 
naszych ŻOŁNIERZACH, zapalono symboliczne znicze , 
zmówiono modlitwę i w ciszę wieczoru popłynęły słowa hym-
nu narodowego.

Modlitwa Jana Pawła II 

Wszechmocny wieczny Boże, 
Ojcze ludów i narodów- 

Przyjmij dar świadectwa wiary, 
męki i śmierci synów naszego narodu, 

umęczonych i zamordowanych na Wschodzie 
- prosimy Cię Panie!

Uczyń ich ofiarę 
posiewem wolności i pokoju

- prosimy Cię Panie!

Ojcze najmiłosierniejszy, 
przez przyczynę Matki Zbawiciela, 

pomóż nam przebaczyć 
- prosimy Cię Panie!

Broń nas od wojny, 
nienawiści i niepamięci 

- prosimy Cię Panie!
PRZEZ CHRYSTUSA PANA NASZEGO 

-AMEN!

TG.”SOKÓŁ’’ składa gorące podziękowania wszystkim 
uczestnikom Marszu upamiętniającego 10 rocznicę śmierci 
Jana Pawła II, 5 rocznicę tragedii rządowego samolotu zdą-
żającego na Uroczystości Smoleńskie i 75 rocznicę zbrodni 
na Żołnierzach Polskich.
 Za Zarząd - K. Dżuła
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Część 2

W pierwszej części artykułu opublikowanego w marco-
wej „Dynowince” przedstawiłem rozbieżnie podawany prze-
bieg eksterminacji dynowskich Żydów, jaki został podany 
w literaturze przedmiotu.

W drugiej części artykułu przedstawiam dalsze relacje 
jakie zawarto w wydanych pracowaniach :

I. Andrzej Potocki „Żydzi w Podkarpackiem” 
Libra 2004, str. 51

„Po zajęciu miasta 15 września 1939 r. hitlerowcy wy-
pędzili z domów mężczyzn żydowskiego pochodzenia i zgro-
madzili ich na szkolnym podwórzu. Zebrano około 400 osób. 
Część z nich, około 200, zamordowano w tym samym dniu 
przy ul. Podgaj, resztę tego samego dnia w lesie Żurawiec, 
około 1 km za Dynowem. Pogrzebano ich w miejscu egzeku-
cji. Do próbujących się ratować strzelano. Byli wśród nich 
także Żydzi uciekinierzy z Krosna, Jasła, Gorlic i Nowego 
Sącza. W lecie 1940 r. zamordowanych Żydów ekshumowa-
no z mogił zbiorowych i pochowano w sześciu grobach na 
nowym żydowskim cmentarzu. Także 15 września hitle-
rowcy spalili żywcem około 50 Żydów, którzy schronili się 
w jednej z synagog.

28 września 1940 r. Niemcy zebrali około 1500 Żydów, 
będących wówczas w Dynowie, na głównej ulicy miasta 
(w przeważającej części były to kobiety oraz dzieci) i sfor-
mowaną kolumnę skierowano nad San. Pomimo wysokie-
go stanu wody zmuszano ich do przejścia na drugą stronę 
rzeki do sowieckiej strefy okupacyjnej. Wiele osób, zwłasz-
cza starców i dzieci, podczas tej przeprawy utonęło. Ci, któ-
rym udało się przedostać na drugi brzeg, zostali otoczeni 
przez żołnierzy Armii Czerwonej i przez całą dobę mokrzy 
i zziębnięci siedzieli pod gołym niebem, czekając na decy-
zję o swoim losie. Ostatecznie wywieziono ich w głąb Rosji.

(.....)
Latem 1940 r. Niemcy wysadzili w powietrze murowa-

ną synagogę, a gruzu z jej murów użyto do naprawy ulic. Do 
utwardzania dróg użyto także nagrobków żydowskich. Nie 
ocalała również trzecia z dynowskich synagog. Po wybuchu 
wojny niemiecko-sowieckiej kilkudziesięciu Żydów wróciło 
do miasta. W 1942 r. przesiedlono ich do getta w Brzozowie.”

II. Wanda Jaśkiewicz „Powiat brzozowski 
w okresie okupacji hitlerowskiej”, Brzozów zarys mo-
nograficzny, Brzozów 1990 pod redakcją zespołu: Je-
rzy F. Adamski, Jerzy Czajkowski, Bronisław Jaśkie-
wicz, Małgorzata Rudnicka, Ryszard Terlecki, str. 126 

„10 września cały teren powiatu brzozowskiego znalazł 
się pod okupacją niemiecką. Już w kilka dni później wojska 
hitlerowskie dokonały szeregu zbrodni na ludności cywil-
nej. W Brzozowie i Domaradzu zamordowano kilku Żydów. 
W Dynowie 19 września oddziały SS wyciągnęły z żydowk-
sich domów mężczyzn. Łapali także Żydów na ulicy. Niem-
cy w ten sposób ujęli około 60 osób i rozstrzelali w lesie Żu-
rawiec. Po kilku dniach rozstrzelali znowu 90 Żydów. Część 
Żydów schroniła się w miejscowej synagodze, którą Niem-
cy podpalili. W wyniku tych akcji zginęło ponad 300 miesz-
kańców narodowości żydowskiej oraz kilku Polaków. Pozo-
stałych Żydów wypędzono za linię demarkacyjną na Sanie.” 

HOLOKAUST
ZAGŁADA DYNOWSKICH ŻYDÓW 

III. Zofia Wójcik „Miasto Brzozów i powiat pod 
okupacją hitlerowską”, Sześć wieków Brzozowa. Księ-
ga Pamiątkowa 1959, str. 202.

„Dla wymuszenia bezwzględnego posłuszeństwa na 
wstępie spalono żywcem w Dynowie zgromadzonych w boż-
nicy Żydów, a drugą część wymordowano, każąc im przed 
śmiercią wykopać sobie groby w lasku w Karolówce. Kobie-
ty – Żydówki i ich dzieci wypędzono za San.”

IV. Mieczysław Krasnopolski „Losy Dynowa w la-
tach 1939-1944”, Dynów Studia z dziejów miasta, Bro-
nisław Jaśkiewicz, Andrzej Meissner, Dynów 1995, str. 
215-216 

„Masowa egzekucja dokonana na Żydach dynowskich 
była jedną z pierwszych tego rodzaju w historii drugiej 
wojny. Miała ona miejsce już w dniu 18 września 1939 r., 
a więc jeszcze podczas walk polsko-niemieckich toczonych 
pod Lwowem. W dniu tym rozstrzelali Niemcy około 300 do 
400 Żydów, wyłącznie mężczyzn. Tragicznego dnia egzeku-
cję poprzedziły aresztowania, przeprowadzone w godzinach 
popołudniowych, którym towarzyszyło znęcanie się nad ofia-
rami. Wieczorem wywieźli Niemcy skazańców na teren po-
łożony u styku obecnej ulicy Waryńskiego i Podgórskiej. Tu, 
przy użyciu broni maszynowej, pozbawili życia większość 
Żydów, około stu zamordowali w podobny sposób pod lasem 
Żurawcem.

Tego samego dnia wieczorem wpadło w ręce najeźdź-
ców także trzech obcych mężczyzn narodowości polskiej. Za 
błąkanie się po godzinie policyjnej wszyscy trzej zostali roz-
strzelani na dziedzińcu kościelnym.

W nocy z 18 na 19 września zniszczyli Niemcy również 
synagogę, w której skryła się grupa Żydów. Używając ła-
twopalnych materiałów wywołali w jej wnętrzu pożar, któ-
ry zniszczył zupełnie okazały budynek i spowodował śmierć 
bliżej nie określonej liczby osób.

Liczba osób zamordowanych 18 września wynosiła 
w przybliżeniu 1/4 ogółu Żydów zamieszkujących miasto 
przed drugą wojną. Dla ścisłości należy dodać, że Niemcy 
nie rozstrzeliwali wówczas wcale kobiet ani dzieci. Śmierci 
uniknęli także ci Żydzi, którzy w chwili aresztowań skry-
li się w zakamarkach budynków lub idąc śladami Polaków 
opuścili miasto nocą z 10 na 11 września. 

Dalszy ciąg tragedii dynowskich Żydów miał miejsce 
w październiku 1939 r., wkrótce po obsadzeniu prawego 
brzegu Sanu przez jednostki Armii Czerwonej. Około poło-
wy października (dokładna data trudna jest do ustalenia) 
wydali Niemcy zarządzenie nakazujące wszystkim Żydom, 
bez względu na wiek i płeć, stawienie się na głównej ulicy. 
Sterroryzowana poprzednimi wydarzeniami ludność wyko-
nała posłusznie polecenie. W chwilę później zgromadzony 
tłum, z tobołkami w ręku lub na plecach, pod silną eskor-
tą wyruszył w kierunku Sanu. Tu prześladowcy zmusili ko-
biety, dzieci i mężczyzn do wejścia w głęboką rzekę i przej-
ścia na stronę radziecką. W mieście pozostawili Niemcy je-
dynie kilka kobiet żydowskich, które w późniejszym czasie 
wywieźli do Brzozowa.”

W czerwcowym numerze „Dynowinki” przedstawię pre-
zentowane w literaturze ustalenia dotyczące formacji hitle-
rowskiego okupanta, odpowiedzialnych za wymordowanie 
dynowskich Żydów.

Andrzej Stankiewicz
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I.

W tym roku mija 15 lat od chwili powołania w dniu 
7.01.2000 r. do życia Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju 
Regionu Dynowskiego, zarejestrowanego przez Sąd Okręgo-
wy w Przemyślu w dniu 10.05.2000 r. pod pozycją 521 pro-
wadzonego Rejestru stowarzyszeń.

W dniu 9.07.2003 r. Stowarzyszenie, które przybrało 
nazwę Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynow-
skiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, zostało wpisane do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000166729.

Zmiana nazwy Stowarzyszenia nastąpiła uchwałą Wal-
nego Zgromadzenia z dnia 17.07.2002 r..

Powołane wcześniej w 1992 r. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dynowa nie podjęło żadnej działalności statutowej.

Mimo upływu 15 lat od chwili powołania, Stowarzysze-
nie nie posiada własnej siedziby – posiadany przez pierw-
szych kilka lat lokal, został Towarzystwu odebrany z za-
pewnieniem, iż zostanie mu przyznany inny lokal, czego do 
chwii obecnej nie zrobiono. Jego majątek ruchomy w posta-
ci wyposażenia biurowego został przeniesiony do budynku 
Urzędu Miasta i jest użytkowany przez Związek Gmin Tu-
rystycznych Pogórza Dynowskiego „Błękitny San”. 

Nie posiada rzeczywistego adresu, własnego telefonu, 
komputera itp.. Członkowie Zarządu nie mają gdzie pełnić 
dyżurów celem utrzymania łączności z mieszkańcami Mia-
sta i Gminy oraz członkami Towarzystwa. 

Nie posiada również swojej siedziby, redakcja miesięcz-
nika społeczno – kulturalnego Towarzystwa „Dynowinki”, 
wydawanego od 1993 r. tj. przez okres 22 lat. Miesięcznik 
składa się do druku w prywatnych mieszkaniach.

Wszelka dokumentacja Towarzystwa i redakcji „Dyno-
winki” przechowywana jest w prywatnych lokalach człon-
ków zarządu i członków redakcji.

Również zebrania zarządu i redakcji odbywają się w ob-
cych lokalach z wyjątkiem corocznych walnych zebrań, któ-
re odbywają się w siedzibie MOK w Dynowie.

Problem ten był wielokrotnie przedmiotem wystąpień 
do władz miasta, tak osobistych Prezesa Zarządu Towa-
rzystwa, jak i pisemnych. Wielokrotnie był omawiany na 
walnych zebraniach z udziałem urzędujących burmistrzów.

Wszystkie przedsięwzięcia w tym zakresie pozostały do 
chwii obecnej bez jakiegokolwiek pozytywnego rezulattu.

Sytuacja ta jest wręcze skandaliczna, niezrozumiała 
i wymaga jednoznacznej krytyki.

Nie może trwać nadal sytuacja, w której realizacja za-
dań statutowych Towarzystwa i redakcji będzie przebiegać 
na ulicy, w goscinnych pomieszczeniach itp..

Wykonana w kamieniu przed kilkunastu laty, tablica 
Towarzystwa, nigdy nie była publicznie umieszczona i prze-
chowywana jest w piwnicy. 

Podobnie ma się sytuacja z brakiem lokalu na zorgani-
zowanie miejscowego muzem.

Zebrane dotychczas wielkim wysiłkiem zbiory, przez 
Pana Mieczysława Krasnopolskiego, pozostają w rozsypce 
w wielu miejscach, bez należytej ewidencji i zabezpieczenia.

Żadne argumenty nie przemawiają tak do Rady Mia-
sta, jak i Burmistrza.

Ostatnie pismo w tych sprawach pochodzi z dnia 
10.02.2015 r.. Pozostało ono bez jakiejkolwiek odpowiedzi.

Pilne załatwienie spraw lokalowych warunkuje dalsze 
prawidłowe i bezkolizyjne funkcjonowanie Towarzystwa. 

Nieskromnie należy przypomnieć, iż działalność Towa-
rzystwa ma wymierne rezultaty, które są powszechnie zna-
ne i udokumentowane.

II.

Realizując przyjęte na poprzednim Walnym Zebraniu 
w dniu 24.06.2014 r. kierunki działania, Towarzystwu uda-
ło się :

1. wydać 9 numerów „Dynowinki”,
2. wydać kalendarz ścienny pt. „Tamten Dynów na sta-

rych kartach pocztowych, fotograficznych, rysunkach 
i obrazach”, 

3. rozpocząć wydawanie Rocznika historycznego „Dynovia-
na” i wydać pierwszy numer pt. „Za wielką wodę. Emi-
gracja z Galicji do USA na przełomie XIX i XX wieku.”,

4. współpatronować w przeprowadzeniu jubileuszowego 
zjazdu absolwentów LO w Dynowie z okazji 70-lecia 
jego powołania i w tym zakresie :
- wnieść swój udział w wydaniu monografii szkoły,
- wydać znaczek personalizowany,
- wydać okolicznościowe kartki i koperty pocztowe,
- wydać pocztowy stempel okolicznościowy

5. przeprowadzić w dniu 1 listopada publiczną kwestę na 
renowację pomników na starym cmentarzu, w trakcie 
której zebrano kwotę 4.502,43 zł,

6. odrestaurować dalsze 5 pomników cmentarnych ze środ-
ków pochodzących z kwesty (Krysi Sikorówny, Józefy 
Śmietanowej, Anusi Antoszewskiej oraz dwa nagrobki 
nieznanych osób) ,

7. uczestniczyć w zorganizowaniu konkursu kolęd i pa-
storałek,

8. w ramach Dni pogórza dynowskiego zorganizować tur-
niej koszykówki,

9. zorganizować wystawę filatelistyczną poświęconą pa-
pieżowi Janowi Pawłowi II.
Pozostałe przedsięwzięcia przewidziane wspomnianymi 

kierunkami działania nie zostały zrealizowane wobec bra-
ku środków finansowych.

SPRAWOZDANIE
Zarządu Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego

Towarzystwo Przyjaciół Dynowa w Dynowie 
za 2014 r.

Dynów, dnia 15.04.2015 r.
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Wykonane przesięwzięcia udało się zrealizować dzięki 
pracy społecznej członków Towarzystwa.

Wymaga podkreślenia fakt, iż uroczysta promocja i wy-
danie pierwszego rocznika historycznego „Dynoviana” było 
możliwe dzięki pokryciu w całości kosztów wydawnictwa 
przez Pana Burmistrza Dynowa i Wójta Gminy Dynów.

Wydanie 5 numerów „Dynowinki” było możliwe dzięki 
finansowemu wsparciu Gminy Miasta Dynów, Gminy Wiej-
skiej Dynów i Gminy Nozdrzec.

III.

Księgowość Towarzystwa prowadzona jest w całości 
społecznie przez Panią Marzenę Kocyło i Pana Zbigniewa 
Chrzana. 

Towarzystwo złożyło w Urzędzie Skarbowym wymaga-
ne dokumenty księgowe oraz uchwały.

Stronę administracyjną funkcjonowania Towarzystwa 
realizowali Prezes i Skarbnik. 

Cykliczność wydawania miesięcznika „Dynowinka” za-
pewnił Redaktor Naczelny – Pan Maciej Jurasiński wraz 
z zespołem redakcyjnym.

Całością kolportażu „Dynowinki” zajmowali się Pano-
wie Dariusz Błotnicki i Rafał Bilski.

Osobiście wraz z Panem Józefem Sówką zajmowałem się 
dostarczaniem miesięcznika z drukarni DUET do Dynowa. 

Stroną organizacyjną w odrestaurowaniu nagrobków 
cmentarnych zajmowali się Panowie Rafał Bilski i Dariusz 
Błotnicki.

Renowację pomników, podobnie jak w latach ubiegłych, 
przeprowadzili bracia Gierulowie.

Wyjątkowo duży nakład pracy w wydaniu rocznika hi-
storycznego „Dynoviana”, wniósł Pan Józef Stolarczyk, któ-
ry zorganizował radę naukową, zespół redakcyjny i czuwał 
nad merytoryczną jego treścią. Tłumaczenia streszczenia 
artykułów na język niemiecki wykonała społecznie Pani 
Jolanta Stankiewicz.

W tym miejscu należy również podziękować za darowi-
zny finansowe na rzecz działalności statutowej Towarzyt-
swa – Pani Joannie Stankiewicz – Kiełbińskiej oraz Panu 
Marianowi Tarnawskiemu.

Dużym wsparciem działalności Towarzystwa były da-
rowizny sponsorów reklamujących się w miesięczniku „Dy-
nowinka”.

Towarzystwo dokumentuje swoją działalność statuto-
wą, prowadząc kronikę oraz archiwum.

Podziękowania za umożliwienie korzystania z pomiesz-
czeń Miejskiego Ośrodka Kultury należą się Pani dyrektor 
Anecie Pepaś.

Wszystkim członkom i sympatykom Towarzystwa 
w imieniu Zarządu składam serdeczne podziękowania.

za Zarząd
 Andrzej Stankiewicz

KIERUNKI DZIAŁANIA 
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego

Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 
na lata 2015 — 2016 przyjęte na Walnym Zebraniu w dniu 21.04.2015 r.

1. wydawać cyklicznie miesięcznik społeczno – kul-
turalny „Dynowinka”,

2. wydać drugi numer Rocznika historycznego „Dy-
noviana”, poświęcony kolei wąskotorowej Dy-
nów – Przeworsk,

3. wydać kalendarz ścienny na 2016 r. pt. „Tamten 
Dynów na starych kartach pocztowych, fotogra-
ficznych, rysunkach i obrazach”,

4. wydać album „Dynów na starej pocztówce i fo-
tografii”,

5. przeprowadzić kwestę w dniu 1 listopada 2015 
r. celem ratowania pomników na starym cmen-
tarzu,

6. objąć renowacją kolejne pomniki na starym 
cmentarzu wskazane przez Zarząd Towarzystwa,

7. przystąpić do odrestaurowania kapliczki św. Ja-
kuba przy ul. 1 Maja przy udziale konserwato-
ra zabytków,

8. uczestniczyć w zorganizowaniu Konkursu Ko-
lęd i Pastorałek,

9. upamiętnić miejsca straceń Żydów na terenie 
Dynowa w czasie II Wojny Światowej przez hi-
tlerowskie Niemcy, przy zbiegu ulic ks. Ożoga 
i Podgórskiej oraz pod lasem Żurawiec,

10. uczestniczyć w organizowaniu Dni Pogórza Dy-
nowskiego – zorganizować Turniej koszykówki 
i siatkówki,

11. prowadzić stronę internetową Towarzystwa,
12. dokonać zmian organizacyjnych redakcji „Dyno-

winki” oraz zmian odnośnie formy i zawartości 
merytorycznej miesięcznika,

13. uczestniczyć w organizacji przez Uniwersytet 
Rzeszowski – Wydział Historii, pierwszego kon-
gresu stowarzyszeń regionalnych województwa 
podkarpackiego,

14. wydać w formie książkowej opracowanie pod ro-
boczym tytułem „15 lat Towarzystwa Przyjaciół 
Dynowa”.



Nr  4-5/236-237 DYNOWINKA 13

Kolejne Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze 
Towarzystwa Przyjaciół 

Dynowa za nami…
21 kwietnia 2015 r.

Zdjęcia – Jerzy Kędzierski
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W każdym domu są stare fotografie. Znajdują się one w albumach, pu-
dełkach, szkatułkach, nakastlikach, na szafie lub w innych schowkach. Bywa 
i tak, że domy zmieniają właścicieli. Nowi nabywcy, robiąc porządki, wyrzu-
cają do śmieci lub palą stare, niepotrzebne dokumenty. W ten sposób giną 
bezpowrotnie „skarby historii”.

Od tego numeru „Dynowinki” rozpoczynamy prezentację starych fotogra-
fii związanych z Dynowem lub dynowskimi rodzinami. 

Szanowni Państwo, jeśli chcecie podzielić się z innymi swoimi fotografia-
mi, prześlijcie je do nas w formie elektronicznej na adres dynowiak@op.pl wraz 
z krótkim opisem. Można też dostarczyć fotografie osobiście w celu zeskanowa-
nia (Serwis RTV, Dynów Piłsudskiego 116, tel.887683138, w godz. 9.00 – 17.

 Na początek prezentuję kilka fotek ze swoich zbiorów rodzinnych. To 
Państwo możecie być twórcami tego cyklu. Zapraszamy.

Jerzy Kędzierski

Ocalić od zapomnienia – akcja „Dynowinki” 
i Towarzystwa Przyjaciół Dynowa

Pogrzeb mojego dziadka 1946 r. pod Lutrownią

Pochód pierwszomajowy ul. Piłsudskiego, lata 50-te

Zdjęcie pamiątkowe z kursu kroju

W kuźni mojego pradziadka, początek XX wieku
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IX WALNE ZGROMADZENIE członków ”SOKOŁA” mia-
ło miejsce w MOK-u w dniu 24 marca 2015 r.

Zarząd w składzie; Krystyna Dżuła - prezes, Magdalena 
Gołąb- zastępca, Jolanta Kozubal- Głuchowska- skarbnik, 
Marta Dżuła- sekretarz, Grażyna Malawska, Grzegorz Har-
dulak, Bogdan Kędzierski- członkowie, odbył w okresie spra-
wozdawczym 9 protokołowanych posiedzeń. Na bieżąco oma-
wiane były wszystkie realizowane zadania i przyjęte wnioski. 
Podczas posiedzeń Zarządu poświęconych działalności sekcji 
sportowych obecni byli ich przedstawiciele. Plan pracy na rok 
2014 został zrealizowany poza jednym punktem dotyczącym 
zakupu bądź uszycia mundurów organizacyjnych dla człon-
ków stowarzyszenia. Zarząd zrezygnował z tego zadania ze 
względu na brak odpowiednich funduszy na ten cel.

Działalność stowarzyszenia koncentruje się na 2 płasz-
czyznach: teatralnej i sportowej.

Zespół Teatralny przygotował spektakl „Betlejem Pol-
skie” z udziałem 70 wykonawców, wśród których znaleźli się 
uczniowie Zespołu Szkół nr1, Zespołu Szkół Zawodowych, Li-
ceum Ogólnokształcącego oraz dorośli aktorzy. Przedstawie-
nie spotkało się z wielkim uznanie widzów w Dynowie, Prze-
myślu i Rzeszowie. Słowa podziękowania i wdzięczność na-
leżą się wszystkim biorącym udział w spektaklach, które to 
oprócz religijnego wydźwięku stanowi bardzo skuteczną pro-
mocję miasta. Przedstawienie zostało sfilmowane , a w „Dy-
nowince” ukazała się kolorowa wkładka opłacona przez sto-
warzyszenie. 

W tym samym czasie Zespół oferował przedstawienie ko-
medii A.Fredry pt „Damy i huzary”. Wyjazdowy spektakl odbył 
się w Jedliczu, planowany był też w Przemyślu, a fragmenty 
pokazała TV Rzeszów. W marcu i kwietniu aktorzy odbywa-
li próby programu artystycznego ph. „Portrety Świętego- sło-
wem i muzyką malowane” Do współpracy zaproszono orkiestrę 
dętą OSP, chór „Akord” i młodzieżowy zespół muzyczny. Jak 
zawsze dotąd scenografię opracowali państwo Anna i Grze-
gorz Hardulakowie, a scenariusz i reżyseria należały do Pre-
zes Krystyny Dżuły. Uroczysty koncert odbył się w kościele 
parafialnym w Dynowie w dniu 18 maja 2014 r. jako dzięk-
czynne wotum za wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II Dru-
gą edycję oglądali parafianie z Bartkówki w swoim kościele, 
dokąd zespół został zaproszony przez ks. proboszcza Czyraka.

10 kwietnia (tradycyjnie) odbył się Marsz Katyński do 
Krzyża Katyńskiego z udziałem gimnazjalistów, którzy przy-
szli ze swoimi wychowawcami , młodych strażaków z OSP 
Przedmieście i dorosłych. Celem tego patriotycznego spotka-
nia było oddanie hołdu Ofiarom zbrodni sowieckich i kata-
strofy pod Smoleńskiem. Jest to również realizacja zobowią-
zań stowarzyszenia złożonych Ofiarodawcy Krzyża Śp. Zyg-
muntowi Chudzikiewiczowi- zasłużonemu aktorowi dynow-
skiej sceny.  

W maju odbyły się dwa wyjazdy do kina w Rzeszowie; 
w pierwszym wzięły udział dzieci i młodzież, w drugim star-
si aktorzy, którzy skorzystali z bezpłatnego przejazdu, nato-
miast bilety wstępu kupowali sobie indywidualnie.

„Służmy poczciwej sławie
 A jako kto może
 Niech ku pożytku
 Dobra wspólnego pomoże”

 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
T.G. ’’SOKÓŁ’’ za rok 2014 

W czerwcu i na początku lipca Zespół Teatralny praco-
wał nad scenariuszem rekonstrukcji historycznej pt. „Wielkie 
otwarcie w 110 rocznicę oddania do użytku kolejki wąskoto-
rowej Przeworsk- Dynów”. Widowisko odbyło się na terenie 
ośrodka „Błękitny San” i uświetniło obchody Dni Dynowa. 
Scenariusz i reżyseria-Krystyna Dżuła. W programie wzię-
ło udział ponad 30 aktorów i chór, który skorzystał z kostiu-
mów teatralnych- bezpłatnie. Tego typu rekonstrukcje histo-
ryczne wymagają dużo pracy, działań organizacyjnych, dlate-
go wdzięczni jesteśmy Dyr. i pracownikom MOK-u za współ-
pracę i wydatną pomoc. 

Jesienią trwały przygotowania do VIII Dynowskiej Jesie-
ni Teatralnej. Niestety, wszystkie koszty finansowe poniosło 
stowarzyszenie, gdyż w tym roku nie uzyskaliśmy dofinan-
sowania z Urzędu Marszałkowskiego. 

Według programu 11 listopada w auli Liceum Ogólno-
kształcącego odbył się bardzo udany koncert pieśni patrio-
tycznych pt „ Dynów jedną śpiewającą rodziną”. Stało się już 
naszą dynowską tradycją (pomysł Pani Prezes), że wieczo-
rem w Dniu Niepodległości po krótkiej części artystycznej 
cała sala śpiewa dawne pieśni patriotyczne i wojskowe. Ak-
tywność publiczności jest zadziwiająca i co roku większa, bo 
przychodzą całe rodziny.

Znaczącym wydarzeniem tej edycji Jesieni Teatralnej 
był monodram „Szwejk” w wykonaniu aktora- dynowiani-
na- Marka Pysia. Niestety, żaden z zapraszanych zespołów 
teatralnych (niezawodowych) spoza Dynowa nie mógł przyje-
chać- przeszkodą był między innymi termin wyborów samo-
rządowych. 

W grudniu Zespół Teatralny wznowił próby spektaklu 
„Betlejem Polskie" według L. Rydla, ale w nowszej wersji, 
wzbogaconej o nowe sceny i opracowania kolęd. Na szczegól-
ne uznanie zasługują młodzi muzycy (J. Trybalski, P. Dżuła, 
M. i T. Paździorny, R. Duda), którzy akompaniowali solistom 
i całemu Zespołowi. Scenografia w wykonaniu Pana Grzego-
rza Hardulaka okazała się nie tylko piękna, ale również funk-
cjonalna. Reżyserem jak dotąd była Krystyna Dżuła, a pro-
mocję przedstawienia zorganizowały słuchaczki Uniwersyte-
tu Złotej Jesieni. Słowa podziękowania należą się wszystkim 
aktorom, muzykom, solistom, personelowi technicznemu- pra-
cownikom i Dyrekcji MOK-u . Spektakle przy wypełnionej sali 
odbyły się 4, 5, 6 stycznia br. w Dynowie, a 1 lutego w Jedli-
czu na zaproszenie Dyr. Łukaszewicza. Wszystkie prace sto-
warzyszenia, także występy zespołów i sekcji sportowych re-
lacjonowane były na łamach „Dynowinki”.

SPORT I REKREACJA
Fundusze pozyskane z Urzędu Miasta na realizację pro-

jektu „Spartakiada Drużyn Sokolich” i własne środki wydat-
kowane zostały według planu. Ponad 500 godzin zajęć spor-
towych, treningów i wyjazdów na zawody odbyło się dzięki 
pracy społecznej trenerów; A. Dżuły (sekcja piłki ręcznej), R. 
Pantoły (sekcja badmintona), B. Wojnarowicza i H.Sawczaka 
(sekcja tenisa sportowego). Finałowe imprezy z wręczeniem 
pucharów, medali i dyplomów odbyły się; 25.10.2014 (turniej 
tenisa sportowego z udziałem 25 zawodników), 23.11.2014 r.- 
(turniej badmintona z udziałem 42 zawodników i zawodniczek 
i 17.10.2014 r. turniej piłki ręcznej z udziałem 4 drużyn. Sto-
warzyszenie rozwija działalność sportową i kulturalną dzięki 
ofiarnej pracy społeczników, wolontariuszy, którym serdecz-
nie dziękuje za bezinteresowną troskę o rozwój lokalnej kul-



Nr  4-5/236-237DYNOWINKA16

tury i sportu, za skuteczne przeciwdziałanie marazmowi, za 
podtrzymywanie tradycji T.G. „SOKÓŁ’’, które w Dynowie 
działa od 1905 roku.

Dzięki ofiarnym staraniom Przewodnik Józefy Ślemp 
w minionym roku zorganizowano 9 wycieczek, w których bra-
li członkowie stowarzyszenia i 7 wycieczek, w których wzięli 
udział chętni zgłaszający się indywidualnie. 

Na uwagę zasługuje praca Uniwersytetu Złotej Jesie-
ni, który nie jest dofinansowany z funduszy stowarzyszenia, 
a jedynie wspierany jest prawnie i organizacyjnie. Słuchacze 
UZJ sami organizują wykłady, spotkania, wyjazdy, a także 
występy. W maju dynowski UZJ wziął udział w Podkarpac-
kim Przeglądzie Zespołów Scenicznych Uniwersytetów III 
Wieku , znalazł się w finale wśród 6 nagrodzonych (startowa-
ło ponad 60 zespołów). W listopadzie na scenie Domu Kultu-
ry „Włochy” w Warszawie pokazał program słowno- muzycz-
ny pt. „A w Dynowie na rynku” ilustrujący trzy różne okre-
sy z życia miasta. Była to skuteczna promocja miasta i spo-
łecznej działalności grupy pasjonatów liczącej 26 osób. Skrót 
programu pokazany został w LO podczas noworocznego kon-
certu. Słowa uznania należą się Kol. J.Ślemp za organizację 
zajęć dla słuchaczy UZJ. Serdeczne podziękowania Zarząd 
składa też trenerce Marii Chudzikiewicz za prowadzenie za-
jęć z aerobiku dla słuchaczek UZJ. 

Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" w wymie-
nionym składzie pracuje od 4 lat, swoją pracę poddaje pod 
ocenę Walnego Zgromadzenia, które winno wybrać nowe wła-
dze. Na szczególną uwagę zasługują starania Zarządu o pozy-
skanie środków finansowych na działalność statutową przez 
opracowywanie różnych projektów. W minionym czteroletnim 
okresie działalności Zarząd opracował i przedłożył do Urzę-
du Miasta 4 projekty zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 
i uzyskał łączną kwotę dofinansowania 11 000 złotych. W la-
tach 2010 - 2014 złożył do Urzędu Marszałkowskiego w Rze-
szowie 4 projekty o charakterze kulturalnym i uzyskał dofi-

nansowanie na łączną kwotę 34 000 złotych. Współpracując 
ze Związkiem Gmin Pogórza Dynowskiego złożył projekty 
ścieżek rowerowych i wydawnictwa pt. „ZNAD SANU”. Uzy-
skane dofinansowanie na ten cel wyniosło ponad 66 000zł. 
Wspólnie z MBP w Dynowie w 2012 roku opracował i zreali-
zował projekty pn. „Nasza pasja - naszą pracą’’ i ‚’Ferie dla 
dzieci i młodzieży”, a uzyskane środki finansowe wyniosły 
ponad 48 000 złotych. Współpraca z MOK-iem w 2013 roku 
w projekcie ”Domy Kultury +” zaowocowała pozyskaniem na 
remont garderoby kwoty 3 300 złotych. Dzięki pracy społecz-
nej członkiń stowarzyszenia - garderoba- funkcjonuje też jako 
znana przez internet wypożyczalnia kostiumów teatralnych. 
Najczęściej korzystają z niej nieodpłatnie członkowie dynow-
skich zespołów szkolnych, ale nie tylko. 

Od stycznia 2015 roku stowarzyszenie opracowało 3 pro-
jekty do Urzędu Miasta (zajęcia sportowe i kulturalne), do Mu-
zeum Historii Polski obszerny projekt pt.” Patriotyzm Jutra”, 
do FIO projekt dla UZJ pt. „Na ratunek drewnianej architek-
turze świeckiej i sakralnej”, a ponadto współpracuje z MOK
-iem w realizacji jego projektów. 

Wszystkie te inicjatywy i starania podejmowane z myślą 
o pozyskaniu środków finansowych na rozwój kultury i spor-
tu wymagają ogromnej pracy, którą wykonuje się nieodpłat-
nie- społecznie. Zarząd T.G.”Sokół’’ oczekuje od władz mia-
sta poparcia swoich planów i zadań, a także ich promowania.

Zarząd stowarzyszenia dziękuje wszystkim swoim człon-
kom i sympatykom za zaangażowanie w proponowane dzia-
łania co, używając wzniosłych słów, dowodzi autentycznego 
patriotyzmu. Szczególne słowa wdzięczności za ofiarną pra-
cę w stowarzyszeniu należą się Kol. i Kol. Jolancie Kozu-
bal- Głuchowskiej- skarbnik, Marcie Dżule- sekretarz, Mag-
dalenie Gołąb- zastępcy Prezesa, członkom Zarządu; Graży-
nie Malawskiej, Grzegorzowi Hardulakowi i Bogusławowi 
Kędzierskiemu.

Prezes - Krystyna Dżuła

23 marca w świetlicy budynku klubowego odbyło się Walne 
Zebranie Towarzystwa Sportowego Dynovia Dynów, na któ-
rym po długich obradach wybrano nowe władze TS Dynovii!

NOWE WŁADZE DYNOVII!

W skład nowego, dziewięcioosobowego Zarządu weszli: Barbara Banaś, 
Łukasz Domin, Rafał Bilski, Zbigniew Duchniak, Bogdan Peszek, Tomasz 
Mnich, Piotr Kędzierski, Andrzej Goleś i Paweł Szczawiński. Wybrana została 
również Komisja Rewizyjna, której członkami zostali: Jerzy Malinowski, Tade-
usz Pyś i Lesław Stankiewicz.

W przerwie Walnego Zebrania nowo wybrany Zarząd wraz z Komisją Re-
wizyjną ukonstytuował się przydzielając swoim członkom następujące funkcje:

KOMISJA REWIZYJNA:
• Przewodniczący Komisji JERZY MALINOWSKI
• Członek Komisji Tadeusz Pyś
• Członek Komisji Lesław Stankiewicz

Poprzedniemu Zarządowi serdecznie dziękujemy za pra-
cę, jaką wykonywał przez ostatnie cztery lata na rzecz klu-
bu, nowemu zaś życzymy wytrwałości w codziennym pro-
wadzeniu Towarzystwa Sportowego Dynovia i miejmy na-
dzieję wielu związanych z tą społeczną pracą sportowych 
sukcesów Dynovii!

• Prezes Zarządu  ŁUKASZ DOMIN
• Wiceprezes do spraw organizacyjnych BARBARA BA-

NAŚ
• Wiceprezes do spraw sportowych ZBIGNIEW DUCH-

NIAK
• Skarbnik Zarządu TOMASZ MNICH
• Sekretarz Zarządu RAFAŁ BILSKI
• Członek Zarządu ANDRZEJ GOLEŚ
• Członek Zarządu BOGDAN PESZEK
• Członek Zarządu PAWEŁ SZCZAWIŃSKI
• Członek Zarządu PIOTR KĘDZIERSKI
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W dniu 6 marca 2015 r. Zespół Szkół Zawodowych im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był organiza-
torem już V edycji Szkolnego Konkursu pod hasłem: „SA-
MOCHODEM W DOROSŁE ŻYCIE”, zamierzeniem orga-
nizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań mo-
toryzacyjnych wśród uczniów, popularyzacja przepisów ru-
chu drogowego wśród młodzieży, stworzenie uczniom moż-
liwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkoły, bada-
nie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze motoryzacji. 

Patronat nad konkursem sprawował: Pan Marek Zą-
bek – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego w Rzeszowie. Wzięło w nim udział 40 uczniów 
z klas branży mechanicznej (4 - letnie Technikum w zawo-
dzie technik pojazdów samochodowych i 3 – letnia Zasad-
nicza Szkoła Zawodowa w zawodzie mechanik pojazdów 
samochodowych). Podczas konkursu jego uczestnicy mie-
li za zadanie rozwiązać test składający się z zadań otwar-
tych i zamkniętych. 

Finał konkursu w dniu 6 marca 2015 r. otworzyła Dy-
rektor szkoły Pani Halina Cygan, a przybyli na niego, 
m.in. Pan Marek Ząbek – Dyrektor Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie i Pan Ro-
bert Drozd egzaminator nadzorujący w Wojewódz-
kim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie. 

V edycja Szkolnego Konkursu pod hasłem:
”SAMOCHODEM W DOROSŁE ŻYCIE”
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Komisja konkursowa w składzie: Pan Marcin Kała-
mucki – kierownik szkolenia praktycznego, Pani Anna 
Fara – nauczyciel przepisów ruchu drogowego, Pan Wła-
dysław Galej – nauczyciel nauki jazdy, Pan Jan Mała-
chowski - nauczyciel praktycznej nauki zawodu dokona-
ła oceny wszystkich prac i wyłoniła zwycięzców:  I miej-
sce – Klaudiusz Dzimira – kl. 2TPS, II miejsce – Pa-
weł Pantoł – kl. 3TPS, III miejsce – Łukasz Kowal – kl. 
4TPS. Wyróżnienia: Bartłomiej Bajda – kl. 4TPS, Bar-
tłomiej Sowa – kl. 4TPS, Mateusz Żurawski – kl. 4TPS, 
Dariusz Galej – kl. 3a, Bartłomiej Cichocki – kl. 4TPS, 
Marek Galej – kl. 2TPS.

Nagrody laureatom wręczyli: Pan Marek Ząbek – Dy-
rektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Rzeszowie i były Dyrektor szkoły Pan Stanisław Ty-
mowicz.  

Każdy laureat konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom 
oraz przepiękne nagrody ufundowane przez Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w  Rzeszowie.  

Na podsumowanie konkursu odbyło się krótkie wy-
stąpienie Dyrektora WORD w Rzeszowie Pana Mar-
ka Ząbka, oraz egzaminatora nadzorującego Pana Ro-
berta Drozda, którzy przedstawili zmiany w przepi-

sach egzaminacyjnych na poszczególne kategorie pra-
wa jazdy oraz odpowiadali na pytania uczniów związane 
z egzaminami na prawo jazdy w różnych kategoriach. 

Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy!!!

Marcin Kałamucki 
ZSzZ w Dynowie 

28 marca br. w Rzeszowie 
odbyły się po raz ósmy Podkar-
packie Regionalia, którego or-
ganizatorem jest Agrohurt S.A. 
w Rzeszowie. 

Wzięło udział ponad 40 wystawców 
z podkarpacia produktów tradycyjnych 
i regionalnych w tym Koło Gospodyń 
Wiejskich z Laskówki. Zwiedzający mie-
li możliwość degustacji i zakupu produk-
tów lokalnych oraz rękodzieła artystycz-
nego. Podkarpackie Regionalia powstały 
z myślą o osobach, które poszukują smacz-
nej, tradycyjnej, pozbawionej chemii i kon-
serwantów żywności.

Marek KOT

Podkarpackie Regionalia „Malowane pisanki”
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Informujemy, że Dynowianka, pani Monika Dżuła-Radkiewicz, absolwentka Aka-
demii Muzycznej w Gdańsku, gdzie od kilku lat uczy studentów gry na gitarze, 21 
kwietnia obroniła rozprawę doktorską! Kilka dni wcześniej pani Monika była gościem 
dynowskiej Szkoły Muzycznej. Prowadziła seminarium gitarowe oraz dała przepięk-
ny koncert! Redakcja „Dy-
nowinki” gratuluje świeżo 
upieczonej Pani Doktor i 
obiecuje Czytelnikom wy-
wiad w jednym z najbliż-
szych numerów!

17 kwietnia w Teatrze „Maska” odbył się kolejny koncert muzyki żydowskiej „HAVA NAGILA RAYSHA”, czyli „Ra-
duj się Rzeszowie”. W koncercie zostały wykorzystane utwory kompozytora żydowskiego Nachuma Sternheima, który uro-
dził się i mieszkał w Rzeszowie. Wystąpili artyści związani z rzeszowską sceną teatralną, a o oprawę muzyczną zadbał 
Rzeszów Klezmer Band. Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Twórcze Sztukpuk Sztuka. Całe to przedsię-
wzięcie – bardzo udane, jak komentują członkowie redakcji, obecni na koncercie – ma także akcenty dynowskie! Niezna-
ne piosenki Nachuma Sternheima pomógł odnaleźć prof. Wacław Wierzbieniec, autor książki „Z dziejów społeczności ży-
dowskiej Dynowa”, który od lat współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dynowa; reżyserką spektaklu jest Monika Ada-
miec, prywatnie żona dynowianina Pawła Maziarza, natomiast jedną z głównych ról grał Michał Chołka – aktor zwią-
zany ze Stowarzyszeniem De-Novo.

W dniach 8-10 maja w Przemyślu już po raz 37. odbędzie się 
Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego. Po raz 11. weź-
mie w nim udział dynowska Kapela „Tońko”. Redakcja życzy po-
wodzenia i już teraz prosi o reportaż z imprezy!

Niecodzienne artystyczne 
doniesienie

Akcenty dynowskie w rzeszowskim Teatrze „Maska”

PEGAZIK PEGAZIK 
DYNOWSKIDYNOWSKI

Kapela „Tońko” znowu w akcji…
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… Matura – owszem, ostry zakręt
Przed którym stają ludzie młodzi…
Uszy do góry – bo z zakrętu
Zwykle na prostą się wychodzi!...

W dynowskich szkołach ponadgim-
nazjalnych pożegnano uroczyście kla-
sy trzecie, które właśnie zmagają się z 
egzaminami maturalnymi. Redakcja 
trzyma kciuki i dedykuje maturzystom 
powyższy wierszyk ;-)

Apel PEGAZIKA
Przez lata PEGAZIK informował Państwa o dynowskim życiu kulturalnym. Ostatnie numery „Dynowinki” do-

wodzą, że w kulturze dynowskiej nieźle się dzieje, między innymi dzięki niezwykle kreatywnej pani dyrektor MOKu 
Anecie Pepaś. 

Wszyscy związani w jakikolwiek sposób z dynowską kulturą wiedzą doskonale i od lat o tym mówią, że nic nie 
pomogłoby lepiej w jej rozwoju i rozkwicie, jak Dom Kultury z prawdziwego zdarzenia! 

Dlatego PEGAZIK uruchamia akcję „DOM KULTURY POTRZEBNY OD ZARAZ!” i na początek apeluje do dy-
nowskich animatorów kultury o cykl artykułów pod takim właśnie tytułem!

Matura 2015

MJ
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Józefowe strofy...

Świat nas ciągle zaskakuje, wytwarzając wiele fantów.
Dziś powstała nowa sekta deptaczy i krytykantów,
A to jeszcze jest dziwniejsze, rzec by można niepojęte:
Krytykują to co mądre, depczą wszystko to co święte

Sami są poza krytyką, oni ciągle mają rację
Szczypta prawdy na ich temat, to zamach na demokrację
To co błędne naprawiajmy, do lepszego dążmy świata,
Jednak niszczyć nam nie wolno, co tworzono wieki, lata.

Nie chcę bronić fanatyzmu, bo to efekt wypaczenia,
Bo jak można głosić prawa, zabijając bez sumienia.
Lecz nie poprę nigdy ludzi, co się zwą liberałami,
Fanatycznie niszczą wszystko, co związane z zasadami.

Światu trzeba praw i wzorców, 
mądrych zasad współistnienia,
Lecz nie można takich tworzyć bez miłości i sumienia.
A gdy depczesz prawa innych, ośmieszasz autorytety,
Wzmagasz gniew i chęć odwetu - oto prawda jest niestety.

Litania

Kiedy przemierzam w myślach swe strony,
Siedząc w deszczowy ranek w swym domu,
Za wszystko chciałbym Ci podziękować,
Jak nigdy dotąd jeszcze nikomu.

Za pola, łąki i kłosy zboża,
Za twarde dukty i za bezdroża,
Za zapach świerka, za wodę w Sanie
Dziękuję Panie!

Wiosną za łąki tonące w kwiecie,
Za powiew wiatru, za ciepło w lecie,
Za błękit nieba i sosny hoże
Dzięki Ci Boże!

Za mały strumień i San szeroki,
Złoto kaczeńców i za obłoki,
Za szarość ziemi i las zielony
Bądź pochwalony!

Za złoto, czerwień i brąz jesieni,
Za rosę, która w słońcu się mieni,
Zimą za śniegiem świat wybielony,
Bądź uwielbiony!

Za wszystko piękno, co mam dokoła,
Za kwiaty tarnin, trawy i zioła,
Za radość, którą znajduję w sobie,
Dziękuję Tobie!

Za dzieci, wnuki, przyjaźnie moje,
Za leśnych bluszczów długie powoje,
Za dom gdzie, morzy mnie sen bezpieczny,
Bądź pochwalony Boże Przedwieczny!

Józef Cupak

styczeń 2015 r.

Laureatki Medalu Świętego 
Izydora Oracza

20 marca w Domu Strażaka w Przysietnicy odbyło się, 
którego organizatorami było Stowarzyszenie EURO-SAN 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Przysietnicy. 

Gościem honorowym forum była Wicewojewoda Pod-
karpacki Grażyna Borek. Patronat honorowy nad impre-
zą objęła Maria Pospolita - Radna Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego.

Forum to było okazją do wręczeniaMedalu Świętego Izy-
dora Oracza przyznanego przez Podkarpacką Izbę Rolniczą. 

Niezmiernie miło nam poinformować, iż odznaczenie to 
za zaangażowanie w pracę społeczną z rąk wiceprezesa PIR 
Stanisława Fala odebrały Danuta Kusińska iElżbieta Ba-
ran. Pani Danuta jest nie tylko kierownikiem gminnej bi-
blioteki publicznej ale przede wszystkim animatorką kul-
tury, aktywnie działającą w kole gospodyń i stowarzysze-
niu przy zespole szkół w Nozdrzcu. Pani Elżbieta od wielu 
lat działa w straży pożarnej  oraz Caritasie i Akcji Katolic-
kiej. Gratulujemy!

Oprac. GOK

Spotkania autorskie 
z Elżbietą Bednarczyk 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nozdrzcu z siedzibą 
w Warze zorganizowała dwa spotkania autorskie  (23 mar-
ca w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Warze i 27 mar-
ca w Zespole Szkół im. A. Fredry w Nozdrzcu)  z  Elżbietą 
Bednarczyk - pisarką i tancerką, od ponad 20 lat mieszkają-
cą w Australii. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie przed-
szkola oraz klas I – III. 

W pierwszej cz ęści spotkania autorka przybliżyła naj-
młodszym słuchaczom swoją twórczość.Przeczytała fragmen-
ty książeczki „Kłótnia w tornistrze” oraz historię „Niedź-
wiadka Niejadka”. Zarówno historia przyborów szkolnych, 
jak i przygody niedźwiadka przypadły najmłodszym do gu-

Pośrodku od lewej: Danuta Kusińska i Elżbieta Baran
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Spotkanie w Nozdrzcu

 Spotkanie w Warze

stu. Pani Elżbieta w swoich tekstach stara się przekazywać 
pozytywne wartości i wzory dobrego zachowania – zachęca 
dzieci, by szanowały siebie nawzajem, swoich rodziców oraz 
nauczycieli. W drugiej części spotkania pani Elżbieta opo-
wiadała o Australii - o tym, jak żyją dzieci, do jakich szkół 
chodzą oraz jak spędzają wolny czas. Dzieci miały także 
okazję obejrzeć slajdy przedstawiające egzotyczną przyro-
dę Australii. Z rozbawieniem słuchały przygód samej autor-
ki. Po spotkaniu chętni mogli nabyć książeczkę z dedykacją 
i autografem pisarki.

„O tańcu nie da się pisać... 
taniec trzeba tańczyć”

Biblioteka Publiczna w Wesołej prowadzi warsztaty ta-
neczne,które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. 
Grupa dziewcząt rozpoczęła swoje próby w 2013 r.  „Azon-
to” - to współczesny taniec afrykański, dynamiczny, anga-
żujący do ruchu całe ciało. Jest jeszcze mało znany w Pol-
sce. Dziewczęta wystąpiły już podczas Dnia Dziecka w Hłud-
nie i Dni Pogórza Dynowskiego. Nowe układy prezentowały 
na uroczystościach szkolnych. Obecnie w warsztatach biorą 
udział dwie grupy taneczne: dziewcząt i chłopców. Zajęcia 
odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu. Chłopcy wystą-
pili gościnnie w Szkole Podstawowej w Ujazdach, prezen-
tując tam taniec iluzjonistyczny, który był czymś nowym 
i okazał się hitem. Zajęcia z nimi prowadzi Lidia Czenczek. 

Natomiast zajęcia z grupą dziewczyn prowadzi bibliote-
karka Marzena Wojewoda, a  zespół nosi nazwę „One Beat”. 
Stroje tancerzy zostały zakupione i uszyte z własnych środ-
ków. Obecnie dziewczęta  przygotowują nowy układ tanecz-
ny, który zaprezentują na apelu szkolnym z okazji Dnia 

Matki.   Udział w warsztatach to nie tylko poznanie no-
wych układów tanecznych, to również  różnorodne ćwicze-
nia, które sprzyjają samodoskonaleniu. Ruch pozytywnie 
wpływa na rozwój dziecka, pomaga w nawiązywaniu rela-
cji z rówieśnikami, a regularne zajęcia taneczne są dosko-
nałą formą aktywności fizycznej.

Oprac. Marzena Wojewoda

Sukces 
nozdrzeckich matematyków

W dniu 3 marca 11 uczniów Zespołu Szkół w Nozdrzcu 
wzięło udział w MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE MA-
TEMATYCZNYM „PANGEA” organizowanym przez AKA-
DEMIĘ FINANSÓW I BIZNESU „VISTULA” oraz MIĘ-
DZYNARODOWE GIMNAZJUM „MERIDIAN” z Warsza-
wy przy patronacie honorowym Kuratorium Oświaty w Ka-
towicach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W tegorocznym konkursie wzięło udział 107 854 uczniów 
m.in. z Polski, Słowacji, Belgii, Bułgarii w 9 kategoriach 
wiekowych: SP4, SP5, SP6, GIM 1, GIM 2, GIM 3, LO 1, 
LO 2, LO 3.

Do ścisłego finału, który odbędzie się w Warszawie oraz 
we Wrocławiu zostało zakwalifikowanych po 150 najlepszych 
uczniów w każdej kategorii wiekowej.

Wielki sukces odniosło 8 uczniów naszej szkoły, którzy 
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zakwalifikowali się do finału zdobywając od 76% do 100% 
punktów. 

Wielką formą błysnęła Kamila Jagusztyn, zdobywając 
maksymalną liczbę punktów. Z kolei jednej uczennicy za-
brakło jedynie 0,75 pkt. do udziału w finale.

Uczniowie biorący udział w konkursie:
Gim 1 Kamila Jagusztyn - FINAŁ 
Gim 2 Patrycja Jagusztyn, Julia Kociuba, Filip Owsiany, 
Magdalena Renkas, Julia Słaby, PaulinaSkrabalak, Krzysz-
tof Gierula - FINAŁ
SP 5 Weronika Owsiany 
GIM 3 AleksandraSkotnicka
SP 6 Albert Dańko

oprac. Andrzej Lubiński 
(naucz. mat. ZS Nozdrzec)

Uczestnicy konkursu

Eliminacje Gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej 2015

Turniej ogłoszony przez Zarząd 
Główny Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych ma na celu populary-
zowanie przepisów i kształtowanie 
umiejętności w zakresie ochrony lud-
ności, ekologii, ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej. W szczególności 
służy popularyzowaniu wśród dzie-
ci i młodzieży znajomości przepisów 
przeciwpożarowych, zasad postępo-

wania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności po-
sługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na 
temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpo-
żarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 

Eliminacje gminne, które odbyły się 26 marca 2015 
roku w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu przeprowadzone zo-
stały w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja. 
Uczniowie zmagali się z testem o wysokim stopniu trudno-
ści, niemniej jednak ich przygotowanie i wiedza pozwoliły 
na uzyskanie niezłych rezultatów. 

W wyniku rozgrywek �inałowych zwycięzcami zostali i do 
etapu powiatowego zakwali�ikowali się Kamil Starzak oraz Mi-
łosz Wawczak. Eliminacje przeprowadzili bryg. Krzysztof Folta 
i  st. kpt. Jan Smoleń z Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Brzozowie.

Uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we ufundowane przez Wójta Gminy Nozdrzec. Serdecznie gratu-
lujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom oraz życzymy po-
wodzenia w dalszych etapach turnieju.

 Oprac. Tomasz Chryń

Od lewej: Miłosz Wawczak, bryg. Krzysztof Folta, Kamil Starzak, st. kpt. Jan Smoleń

I grupa (szkoły podstawowe)

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Liczba punktów

1 Miłosz Wawczak ZS  Wara 14

2 Katarzyna Gibała SP Nr 2 Wesoła 13

3 Kacper Telesz ZS Wara 13

4 Artur Świder SP Nr 4 Izdebki 13

II grupa (gimnazja)

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła Liczba punktów

1 Kamil Starzak ZS Wesoła 18

2 Marcin Mucha ZS Wesoła 13

3 Tomasz Kociuba ZS Wara 15

4 Krzysztof Gierula ZS Nozdrzec 13

Place zabaw

Plac zabaw na świeżym powietrzu jest idealnym miej-
scem dla aktywności ruchowej. Zabawa z rówieśnikami na 
placu wyposażonym w atrakcyjne sprzęty sprawia dzieciom 
wiele radości, i co jest niezwykle istotne, przyczynia się do 
ich rozwoju fizycznego oraz uczy współżycia w grupie. Za-
chęcanie dziecka do aktywności fizycznej od najmłodszych 
lat przeradza się w pozytywne nastawienie do aktywnego 

stylu życia w późniejszym wieku. Ma więc 
fundamentalne znaczenie dla rozwoju pra-
widłowej postawy ciała, elastyczności sta-
wów, mięśni i ogólnej kondycji.

 W trosce o zdrowie najmłodszych 
mieszkańców samorząd gminy Nozdrzec 
podjął budowę ośmiu placów zabaw przy 
szkołach podstawowych. Zadanie jest re-
alizowane w ramach projektu systemowe-
go PO KL Poddziałanie 9.1.1. Przekazanie 
obiektów nastąpi na przełomie kwietnia 
i maja. Koszt to ponad 650000 zł

Place wyposażone będą w piaskow-
nice, huśtawki wagowe i podwójne, zjeż-
dżalnie, karuzele, zestawy do wspinania 
(ścianka spinaczkowa, drabinki, lina, kra-
townica, kółka na lince) oraz lokomotywy 
z wagonikami. Place będą ogólnodostępne.
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Nasi biegacze na maratonach w Bratysła-
wie, Krakowie i Łodzi, półmaratonie w Rzeszo-
wie oraz na SKYWAYRUN w Jasionce.

Bieganie jest jedną z tych dyscyplin sportowych, które 
nie wymagają od zawodników zbyt wiele nakładu, ale z pew-
nością wymaga ono wiele samozaparcia i odpowiedniego po-
dejścia. Każdy z nas ma swój powód, dla którego zaczął upra-
wiać ten sport, ale wszystkich nas łączy fakt, że bieganie spra-
wia nam wiele przyjemności . W Dynowie przybywa osób, któ-
re dyscypliną, wysiłkiem i chęcią zmian na lepsze rozpoczęło 
swoją własną  przygodę z bieganiem. Jeszcze niespełna rok 
temu w naszym małym miasteczku mieliśmy jedynie pięciu 
maratończyków, w dniu dzisiejszym mamy ich już dwanaścio-
ro i wierzymy, że na tym się nie skończy.

29 marca 2015 roku, dokładnie w Niedzielę Palmową trój-
ka naszych zawodników wyruszyła do stolicy Słowacji na jubi-
leuszowy 10. CSOB Bratislava Marathon. Nasza drużynę re-
prezentowali Wiesław Jandziś, Łukasz Domin oraz Piotr Kę-
dzierski. Ten ostatni pojechał mierzyć się z trasą półmarato-
nu. Towarzyszyli im Tomasz Karnas i Aleksandra Bałanda. 
W Bratysławie pomimo przenikliwego zimna i kapryśnej po-
gody nasi reprezentanci stanęli na wysokości zadania i uzy-
skali bardzo dobre rezultaty.

Wyniki maratonu:
Łukasz Domin - 3:01:18 (rekord życiowy) 
- 67 miejsce OPEN (2 wśród Polaków) 
Wiesław Jandziś - 3:12:28 
-111 miejsce OPEN (6 wśród Polaków)

W maratonie wystartowało 903 biegaczy w tym 74 za-
wodników z Polski.

Wyniki półmaratonu:
Piotr Kędzierski - 1:59:01 - 1492 miejsce OPEN 
W półmaratonie wystartowało 2403 zawodników.

12 kwietnia odbył się 8. PKO PÓŁMARATON RZESZOW-
SKI.  Rzeszowskie imprezy biegowe cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem, dlatego nie dziwi fakt, że na jego starcie 
stanęło ok. 1300 biegaczy niemal z całej Polski. Ponadto udział 
w zawodach wzięli również długodystansowcy z Kenii, Słowa-

cji, Łotwy i Ukrainy. Członkowie Dynowskiej Grupy Biegowej 
„AKTYWNY DYNÓW” zameldowali się na starcie 11-osobo-
wą drużyną, która podjęła wyzwanie pokonania 21,097 km. 

Zarówno start jak i meta mieściły się na placu „evento-
wym” Millenium Hall. Trasa PÓŁMARATONU biegła zna-
nymi ulicami Rzeszowa, prowadziła również przez zatłoczo-
ny rynek, na którym zgromadziło się wielu kibiców i przypad-
kowych gapiów. Dzięki nim atmosfera biegu była jeszcze bar-
dziej ciepła i przyjazna. Kibice mieli rzecz jasna własnych fa-
worytów,  jednak pozostałym biegaczom również nie szczędzili 
okrzyków i dopingu na całej trasie. Jedni klaskali, inni krzy-
czeli, jeszcze inni mieli ze sobą megafony bądź transparenty.

Cała impreza sprzyjała RODZINOM. Od około godz. 9:00 
miały miejsce biegi dla dzieci i młodzieży z podziałem na mło-
de biegaczki i biegaczy w różnym wieku. Trzeba zaznaczyć że 
tu również mieliśmy swoich reprezentantów. Na trasie tych 
biegów pojawiły się dzieci naszego kolegi – Darka Niedziel-
skiego. Łącznie odbyło się 12 biegów towarzyszących, więc 
każdy znalazł coś dla siebie. 

Tego dnia na starcie na dystansie półmaratonu debiu-
towało 5 osób z naszej grupy. Pozostałe 6 osób zmierzyło się 
z własnym wynikiem, uzyskanym na wcześniejszych biegach. 
Wyniki jakie osiągnęli przedstawiają się następująco:
Łukasz Domin -1:27:40 (debiut) – 57 miejsce OPEN

BIEGACZE

Oprac. A. Kłak
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Andrzej Szul - 1:45:12 (rekord życiowy) 
– 314 miejsce OPEN
Mateusz Słaby - 1:45:21 (rekord życiowy) 
– 315 miejsce OPEN
Dariusz Niedzielski - 1:47:42 (debiut) 
– 375 miejsce OPEN
Roman Kokot - 1:57:06 (rekord życiowy) 
– 630 miejsce OPEN
Katarzyna Marszałek - Kokot - 1:57:07 (debiut) 
– 632 miejsce OPEN
Robert Słaby - 2:06:37 
– 824 miejsce OPEN
Ewelina Wojtas - Kędzierska - 2:07:00 
– 829 miejsce OPEN
Stanisław Martowicz - 2:13:39 
– 908 miejsce OPEN
Marcin Socha - 2:40:47 (debiut) 
– 1008 miejsce OPEN
Marcin Dziedzic - 2:41:46 (debiut) 
– 1010 miejsce OPEN

Bieg ukończyło 1021 biegaczy. Powodem takiej frekwen-
cji na mecie może być dość wysoka temperatura, która nie 
rozpieszczała uczestników. Wiele osób upadało ze zmęczenia 
i wycieczenia. Wiele z nich potrzebowało pomocy medycznej na 
trasie, dlatego też karetki towarzyszyły zawodnikom niemal 
na każdym kroku. Zabezpieczenie medyczne było naprawdę 
na wysokim poziomie. Biorąc udział w takiej imprezie należy 
pamiętać o kilku rzeczach, ale o jednej szczególnie: nawet do 
takiego dystansu należy mieć szacunek. Nie jest sztuką sta-
nąć na starcie, sztuką jest dotarcie do mety. A kiedy już sto-
pa biegacza dotyka linii końcowej biegu, cała chłodna kalku-
lacja własnych możliwości opuszcza umysł, a na to miejsce 
wkrada się niczym grom z jasnego nieba euforia i fala szczę-
ścia. Wszelkie pozytywne emocje ogarniają obolałe po wysił-
ku ciało, wzbudzając przy tym niezwykłą satysfakcję z osią-
gniętego wyniku. 

Kwiecień jest pięknym i kapryśnym miesiącem, ale obfitu-
je w całą paletę ciekawych wydarzeń biegowych. 19 kwietnia 
2015 roku był jednym z tych dni i był on z pewnością dniem 
DYNOWSKICH BIEGACZY, którzy reprezentowali nasze 
miasteczko w trzech najciekawszych biegach, jakie odbywa-
ły się tego dnia w Polsce. Łącznie biegło nas: 8 osób w Jasion-
ce, 3 osoby w Krakowie oraz 5osób w Łodzi.

Najbardziej ciekawym wydarzeniem był z pewnością bieg 
SKYWAYRUN na dystansie 5 km po pasie startowym na lot-
nisku w Jasionce. Nasi reprezentanci wzięli najliczniejszy 
udział właśnie w tej imprezie. Wydarzenie niebywale cieka-

we zachęciło do zabawy 776 osób z całe-
go Podkarpacia i nie tylko. Klasyfikacja 
generalna zawodników z Dynowa przed-
stawiała się następująco:

Bogdan Peszek - 22:00 – 222 miejsce 
OPEN
Mariusz Mul - 22:37 – 237 miejsce OPEN
Paweł Siwulec - 23:14 – 321 miejsce 
OPEN
Maciej Toczek - 23:15 – 323 miejsce OPEN
Joanna Bielec - 26:38  - 568 miejsce OPEN
Anna Wandas - 26:44 – 573 miejsce 
OPEN
Agnieszka Murawska - 30:08 - 701 miej-
sce OPEN
Mateusz Murawski - 30:09 – 702 miej-
sce OPEN

Biegi krótkodystansowe są ciekawą formą spędzania wol-
nego czasu, a jednocześnie są motorem do podejmowania no-
wych wyzwań. Trzymamy więc kciuki za naszych biegaczy 
krótkodystansowych, by nie brakło im motywacji do walki 
z kolejnymi kilometrami.

Drugim ważnym wydarzeniem tego dnia był 14. PKO 
CRACOVIA MARATON 2015, w którym wzięło udział trzech 
naszych reprezentantów. Bieg rozpoczęło ponad 6 tys. osób, do 
mety dotarło 4576 osób. Mimo, że trasa nie była zbyt wyma-
gająca, to jednak nie wszyscy poradzili sobie z tak potężnym 
dystansem. Bardzo cieszy fakt, że Dynowianie trenując na 
naszym górzystym terenie mogli tak dobrze przygotować się 
do biegu. Wyniki uzyskane przez nich są wręcz zachwycające.

Michał Tworzydło - 3:47:24 (debiut) 
– 1706 miejsce OPEN
Daniel Siwulec - 3:54:09 (rekord życiowy) 
– 2090 miejsce OPEN
Józef Mudryk - 4:43:57 (debiut) 
– 4018 miejsce OPEN

Dla Michała Tworzydło oraz Józefa Mudryka był to de-
biut na Królewskim Dystansie. Obydwaj są przykładem tego, 
jak upór w dążeniu do celu potrafi wpłynąć na ostateczny wy-
nik – gratulujemy chłopaki. Daniel Siwulec natomiast popra-
wił swój dotychczasowy czas o prawie 40 minut. Fantastycz-
ny wynik. Chłopaki spisali się na medal.
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starczające oznakowanie trasy" – mówi Michał Drelich, dy-
rektor z agencji Sport Evolution, organizator DOZ Marato-
nu Łódzkiego z PZU.Fakt tak przykrego zdarzenia dotyka 
nas tym bardziej, ponieważ jeden z naszych reprezentan-
tów również znalazł się w grupie niesklasyfikowanych za-
wodników. Mowa o Wiesławie Jandzisiu, dla którego jest to 
krzywdzące ze względu na piękny jubileusz 10-ego udziału 
w biegu na dystansie 42,195 km. Wszyscy głęboko wierzyli-
śmy w to, że uda Mu się dobiec do mety w założonym czasie 
2h 57 min. i pobić swój rekord życiowy. Wszystko wskazy-
wało na sukces. Liczymy więc na pozytywny odzew ze stro-
ny organizatorów.

Pamiętajmy jednak także o naszej pozostałej czwór-
ce biegaczy, którzy godnie reprezentowali Dynów w cen-
trum Polski, a ich wyniki w klasyfikacji OPEN prezentu-
ją się następująco:

Trzecim wydarzeniem tego dnia był PZU DOZ MARA-
TON ŁÓDZKI 2015, gdzie piątka naszych reprezentantów 
walczyła z magicznymi 42-oma kilometrami. Był to bieg nie-
zwykły i bardzo ważny, głównie ze względu na piękny jubile-
usz Wiesława Jandzisia i Łukasza Domina, dla których był 
to już 10 maraton w ich biegowej przygodzie. Mimo, że ma-
raton w Łodzi wiele tracił na popularności przez wzgląd na 
jednoczesne wydarzenie w Krakowie, to jednak był on naj-
mocniej obsadzonym biegiem długodystansowym tego dnia. 
Razem z nami biegł wicemistrz Europy w maratonie - Yared 
Shegumo. Popularny wśród biegaczy „Jarek”, reprezentant 
naszego kraju zajął 4. miejsce w klasyfikacji generalnej i jed-
nocześnie był pierwszym Polakiem na mecie. Poza tym Łódź 
jako jedyne miasto w Polsce posiada Certyfikat IAAF Road 
Race Silver Label, co świadczy o wysokim standardzie biegu. 
I owszem organizacja NIEMAL pod każdym względem była 
dopięta na ostatni guzik. Organizatorzy zapewnili biega-
czom ciekawą „wycieczkę” po swoim mieście. Pozwolili po-
znać zarówno te zakątki, które nie pamiętają już swoich 
lat świetności, jak i te, które na nowo wpisują się w łódz-
ki krajobraz, biegliśmy wzdłuż ruchliwych, zakorkowanych 
ulic, ale i cichymi alejkami wzdłuż największego Rezerwa-
tu Przyrody mieszczącego się w granicach miasta. Atrakcje 
na trasie zapewnione przez niezwykłych kibiców skutecz-
nie odciągały uwagę od wszelkich dolegliwości, które zaczę-
ły doskwierać napiętym mięśniom biegaczy z każdym ko-
lejnym kilometrem.

Jedynym niedociągnięciem było zbyt oszczędne ozna-
kowanie trasy biegu. Początkowe kilometry skrupulat-
nie oddzielono taśmą bądź barierkami, niestety ostatnie 6 
km, w miejscach, gdzie biegły obok siebie dwa równoległe 
do siebie pasy – oddzielono od siebie jedynie pachołkami, 
co nie było jednoznaczną wskazówką, którędy należy biec 
w danym momencie. Jeden pas przeznaczony był dla osób 
wkraczających na 36. km, natomiast drugi, dla tych, któ-
rzy rozpoczynali już swój finisz. Nie dziwi więc fakt, iż nie-
którzy zawodnicy z czołówki pomylili się i pominęli ostat-
nie okrążenie. Będąc samotnikiem na trasie i walcząc o każ-
dą sekundę zawodnik musi mieć jasno wytyczony szlak, 
nie dający żadnych wątpliwości, tutaj niestety tego zabra-
kło. Pewnym jest to, że trasę pomyliło kilkunastu uczest-
ników, w tym pięcioro z ELITY SPORTOWEJ. Organizato-
rzy nazywają to zdarzenie incydentem. „Wiele wskazuje na 
to, że decydujący w tym wypadku był błąd ludzki i niewy-

Łukasz Domin - 3:00:11 (rekord życiowy) 
– 58 miejsce OPEN.
Roman Kokot - 4:05:59 (rekord życiowy) 
– 753 miejsce OPEN
Katarzyna Marszałek-Kokot – 4:05:59 (rekord życiowy) 
– 754 miejsce OPEN   
Robert Słaby- 4:39:21 (rekord życiowy) 
– 1041 miejsce OPEN
Wiesław Jandziś – niesklasyfikowany

W biegu wzięło udział 1388 biegaczy z całej Polski oraz 
z 23 innych krajów, do mety dotarło 1168 osób.

Dynów bogaci się o nowych bohaterów, którzy są nie-
zwykłą wizytówką naszej małej społeczności. Dzięki upo-
rowi i zaangażowaniu osiągają coraz lepsze wyniki w bie-
gowych imprezach oraz coraz liczniej biorą w nich udział.

W imieniu wszystkich Uczestników biegów zarówno tych 
na królewskim dystansie 42. Km, półmaratonu jak i bie-
gu na 5 km. chcemy bardzo serdecznie podziękować całe-
mu gronu naszych niezawodnych kibiców z Dynowa i oko-
lic. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za nieustanne wspiera-
nie nas w dążeniu do celu, jakim jest każdy kolejny suk-
ces dotarcia szczęśliwie do mety. Jesteście naszą siłą. Bar-
dzo cieszy również fakt rosnącego zainteresowania biega-
niem w naszym mieście, dlatego też serdecznie zapraszamy 
do aktywnego udziału w organizowanych przez nas impre-
zach biegowych, zarówno tych małych – okolicznościowych, 
jak i tych oczekujących większego zaangażowania z naszej 
strony i wszystkich, którzy zechcą nam pomóc w uświetnie-
niu tych wydarzeń.

Katarzyna Marszałek - Kokot



Nr  4-5/236-237DYNOWINKA28



Nr  4-5/236-237 DYNOWINKA 29

NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Jolka 
– DOBOROWA KOMPANIA
Krzyżówka od A do Ż 
– TULIPAN
Krzyżówka 
– AWIONETKA
Strzałki  
– PORZĄDKI WIOSENNE
Jolka ze schodkami 
– JAK DYM Z PAPIEROSA

„Dynowinka” ukaże się niedługo po - ciut tylko dłuższym w tym roku - majo-
wym weekendzie, dostarczając Państwu – mam nadzieję – sporo ciekawych ar-
tykułów. Kabaret OT.TO śpiewał kiedyś w piosence „Majówka”:

…Bardzo dobrze mają ci, co mieszkają na wsi, 
No bo są na łonie, nie zdejmując kapci. 
Człowiek z miasta musi często płacić słono, 
Żeby móc się dostać na natury łono. 

To, co masz w lodówce, spakuj do koszyka, 
Szybko na majówkę z murów miasta zmykaj, 
Bo tam polne kwiatki, trawa całkiem nowa, 
Którą sobie żuje żywa eko-krowa.

To, co masz w lodówce, daj skosztować mrówce, 
Bo to na majówce są ich całe hufce, 
Na takim pikniku wrażeń jest bez liku…

Krowa, koszyk, mrówka, niech żyje majówka!...

W okolicach Dynowa jest mnóstwo miejsc, 
z „całkiem nową” trawą, polnymi kwiatkami, może 
trochę mniej już „żywych” eko-krów, ale ciągle nie 
musimy płacić słono za natury łono… Korzystaj-
my więc! 

Niestety wandale niszczą wciąż punkty wido-
kowe (ostatnio na Winnicy), może uda się ich na-
mierzyć dzięki fejsbukowej akcji MOKu!

A jeśli pogoda nie dopisze (zresztą – jeśli dopi-
sze, też ;-) , polecamy Państwu „rozrywkowe” za-
dania.

Litery odgadniętych wyrazów ponumerowane do 1 do 18 
utworzą rozwiązanie zadania. 

Poziomo: 
1)  pogląd sprzeczny z dogmatami panującej religii.
9)  dziedzina, zakres czyjegośdziałania.

Pionowo:
17) potomek przybyłych z Europy do Ameryki Łacińskiej osiedleń-

ców, głównie Hiszpanów.
16) pseudonim Marii Konopnickiej, Jan ....

Ludwik Mazur

KRZYŻÓWKA - SZYFR

Nasz stały współpracownik, pan Leszek Grzywacz, przygotował w tym miesiącu Krzyżówkę łączoną oraz Krzy-
żówkę. Natomiast zamiast – jak zwykle - zadań pana Bogdana Witka - tym razem Dubletka, Krzyżówka-szyfr i Uzu-
pełnianka autorstwa zmarłego niedawno szaradzisty z koszalińskiego klubu „Diagram”, pochodzącego z Podkarpacia, 
pana Ludwika Mazura.

Zapraszam do rozwiązywania!
Renata Jurasińska
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DUBLETKA PODWÓJNA
Litery z oznaczonych pól, ponumero-

wane w prawym dolnym roku od 1 do 9 
utworzą rozwiązanie.

1-12) część kończyny konia, nad kopytem.
2-12) schronienie złodzieja.
2-13) melodyka bez uwzględnienia rytmu.
3-13) stacja graniczna i przeładunkowa 
         na trasie Kraków - Lwów.
3-14) miasto w Arabii Saudyjskiej z grobem
         Mahometa.
4-14) rodzaj atłasu.
4-15) prawdę mówi względów się wyrzeka.
5-15) statek wojenny poruszany głównie
         wiosłami.
5-16) siarczek ołowiu, ołowianka.
6-16) matka Apollina i Artemidy.
17-7) starszy flisak.
18-7) nieruchoma część silnika elektrycznego.
18-8) urządzenie do podtrzymywania
         czegoś w pozycji stojącej.
19-8) rodzaj noża stolarskiego.
19-9) ziomek, rodak.
20-9) nawierzchnia bieżni.
20-10) mroczna część Hadesu.
21-10) głowonóg, kałamarnica. 
21-11) węgierski kompozytor, operetka
           „Bajadera”.
22-11) hultaj, urwis,

Ludwik Mazur

Odgadnięte wyrazy należy wpisać do diagramu, tak 
aby z ujawnionymi literami utworzyły nowe wyrazy. Do-
pisane litery, odczytane kolejno od 1 do 23 utworzą roz-
wiązanie końcowe. 

Znaczenie wyrazów (kolejność przypadkowa):
• dawniej opłata za przejazd przez most, rogatkowe
• zarost przy uszach
• węglowodór nienasycony, stosowany do wyrobu sztuczne-

go kauczuku.  
• wielka liczba ludzi, tłum.
• roślina której nasiona mają charakter leczni-

czy, służące jak przyprawa kuchenna.
Ludwik Mazur

UZUPEŁNIANKA - SZYFR
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Odgadnięte wyrazy należy wpisać do diagramu górnego 
i dolnego, a następnie kolorowe pola uzupełnić literami, tak 
aby połączyły one obie krzyżówki w jedną całość. Litery w ko-
lorowych rzędach, czytane kolejno, oraz w polach z dodat-
kową numeracją, napisane od 1 do 18, utworzą rozwiązanie.

Poziomo: 
3)  nauczyciel.     
6)  wyspa rumem słynąca.   
10)  muzeum nad Newą.   
11)  Telly, detektyw Theodore Kojak

 Pionowo:
1)  jedna z możliwości do wyboru.     
2)  mały okrągły pilniczek.     
4)  „Pierwsza ...”, tytuł małżonki prezydenta.    
5)  Ziemia – Matka w mitologii greckiej.     
7)  „Ten zegar stary” w „Strasznym dworze” Stanisława Moniusz-
ki.     
8) grzech, przewinienie, za które trzeba ponieść karę.    
9)  kabaret z Jeleniej Góry.

Leszek  Grzywacz

KRZYŻÓWKA  ŁĄCZONA

Litery w środkowym kwadracie, czytane od pola z krop-
ką utworzą 9-literowe rozwiązanie.

Poziomo:
1)  wzruszenie, przeżycie.   
5)  pokrywa rogowa na piątym palcu sarniej kończyny.   
7)  jedno z imion Maradony, piłkarza.   
8)  sztuczna w stacji dializ.   
9)  wielowarstwowy papier opakowaniowy.

Pionowo:
1)  orzeczenie ławy przysięgłych.   
2)  ośrodek prowincjonalny w stosunku do władz centralnych.   
3)  zahamowanie w ruchu ulicznym w godzinach szczytu.   
4)  wierszyk z szyfrem spod pióra szaradzisty.   
6)  szpieg lub komiwojażer.

Leszek Grzywacz

KRZYŻÓWKA
1  2   3   4  

       

  5  6     

7      
•

   

  8      

       

9        



Nr  4-5/236-237DYNOWINKA32



Nr  4-5/236-237 DYNOWINKA 33

W ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego /Tradycyjnego/Ekologicznego- Przedsiębior-
cy w zakresie projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” informujemy o zakończeniu projektu.

„Rozwój „Karczmy Pod Semaforem” poprzez zakup nowoczesnych urządzeń.

Dzięki realizacji  projektu zakupiono nowy sprzęt oraz rozpoczęto procedurę wpisania żur-
ku dynowskiego, Kwasówki oraz proziaków na Listę Produktów Tradycyjnych Podkarpacia. 
Zakupiony sprzęt pozwoli na efektywniejsze wytwarzanie wyżej wymienionych produktów.

Bojan s.c. Bolesław Kopacki, Janusz Jarosz 
36-067 Harta 11

Karczma Pod Semaforem

Projekt współfi nansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu 
Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej



Nr  4-5/236-237DYNOWINKA34



Nr  4-5/236-237 DYNOWINKA 35

G
ab

in
et

 d
ie

te
ty

cz
ny

 
Pr

zy
ch

o
dn

ia
 R

ej
o

no
w

a 
w

 D
yn

o
w

ie
 

 

�
�

od
ch

ud
za

ni
e 

�
�

di
et

a 
w

 sp
or

cie
 

�
�

zd
ro

w
e o

d�
yw

ia
ni

e 

�
�

�y
w

ien
ie 

ko
bi

et
 w

 ci
��

y 

�
�

�y
w

ien
ie 

w
 cu

kr
zy

cy
 

 

G
od

zi
ny

 o
tw

ar
ci

a:
  �

ro
da

 - 
cz

w
ar

te
k 

 7
:0

0 
– 

12
:0

0 
R

ej
es

tr
ac

ja
  t

el
. 1

6 
65

2 
10

 3
5 

 

ul
. K

s.
 O

�o
ga

 3
2 

 
 

 
 

 
A

rk
ad

iu
sz

 N
ie

st
ró

j 
36

-0
65

 D
yn

ów
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
D

ie
te

ty
k 

 
 

 
 

 
 

 
 

te
l. 

79
2 

01
3 

27
1 

  

   
   

 n
ie

st
ro

j.d
ie

te
ty

ka
@

gm
ai

l.c
om

 
   

w
w

w
.f

ac
eb

oo
k.

co
m

/A
rk

ad
iu

sz
N

ie
st

ro
jD

ie
te

ty
ka

 



Nr  4-5/236-237DYNOWINKA36

Dynowinka zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzib¹ w Krakowie

Redaguje zespó³: Maciej Jurasiński – redaktor naczelny, Grażyna Malawska – sekretarz redakcji, Ewa Czyżowska, Mar-
ta Dańczak, Ewa Hadam, Renata Jurasińska, Anna i Jarosław Molowie, Zuzanna Nosal, Diana Wasylowska-Kilon – kolegium 
redakcyjne, Antoni Iwański, Jan Prokop, Piotr Pyrcz – fotoreporterzy, Anna Baranowska-Bilska, Krystyna Dżuła, Grzegorz Har-
dulak, Mieczysław Krasnopolski, Andrzej Stankiewicz, Michał Zięzio – redaktorzy stale współpracujący z Dynowinką.
Adres Redakcji: MOK Dynów, ul. O¿oga 10, tel. (0-16) 65-21-806. Sk³ad i ³amanie: Redakcja.
 Przedruk dozwolony z podaniem Ÿród³a. Artyku³y podpisane odzwierciedlaj¹ pogl¹dy jedynie ich autorów.

Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towa-

rzystwo Przyjació³ Dynowa



Nr  4-5/236-237 DYNOWINKA 37



Nr  4-5/236-237DYNOWINKA38


