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WIGILIA W CHACIE

Zabiło mi serce jak dzwonek,
Kiedy w Wigilię przy opłatku
Tuż obok choinki zielonej
Kolędę zaśpiewałem- z matką.

W chałupie pachniało choiną,
W oknach skrzyły się pióra, kwiaty,
Jak gdyby w ogródku za szybą
Stanął biały anioł skrzydlaty…

Na stole pod płótnem wiązka siana,
Nad sianem świeczki, gwiazda święta,
Brak tylko osła i barana,
Żłobka z kamienia i – Dziecięcia…
Tylko ja jestem i matka miła
I głos jej brzmiący jak rajskie chóry:
Niech cię, o synu, ta Wigilia
Nauczy kochać wszystkich ludzi!
   JAN POCEK

Drodzy Czytelnicy!

Mija kolejny rok, szybko, nieubłaganie niestety.
Będziemy o rok mądrzejsi.
Starsi o rok wspomnień. Z marzeniami na przyszły.
Przywołany na tej stronie poeta wspomina swoją Wiglię,
Wspomina coś co już minęło, lecz utkwiło w jego wspomnieniach.
Podczas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenie wspominajmy i my,
Tych co odeszli,
Tych co daleko.
To co minęło.
To co smutne, zapiszmy na świeżym śniegu, niech zabierze je wiatr.
Cieszmy się tym co jest, Tymi którzy są.
Swoje plany, marzenia zapiszmy pośród gwiazd, kwiatów pomalowa-
nych na zmarzniętej 
Szybie.
Niech WAS „…ta Wigilia nauczy kochać wszystkich ludzi!?”
Pięknych, zadumanych Świąt życzę oraz dobrego 2017 roku.

 Piotrek Pyrcz

ZDROWYCH, 
SPOKOJNYCH 

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 
oraz 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 
2017 roku

 życzy REDAKCJA

W pierwszych dniach 
grudnia br., dzięki wsparciu 
sponsorów, w szczególności 
Banku Spółdzielczego w Dy-
nowie, Nadleśnictwa w Dyno-
wie oraz Pana Aleksandra Łu-
kasz, ukazał się Kalendarz na 
2017 rok pt. „Tamten Dynów 
na starych pocztówkach i fo-
tografiach”.

Trwają intensywane pra-
ce nad redakcją trzeciego nu-
meru Rocznika Historyczne-
go „Dynoviana” poświęcone-
go w szczególności 400 – rocz-
nicy konsekracji kościoła pw. 
św. Wawrzyńca w Dynowie. 
W Roczniku ukażą się rów-
nież artykuły poświęcone 
ościennym parafiom wcho-
dzącym w skład dekanatu dy-
nowskiego.

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Dynowa oraz 
Redakcji Dynowinki, z okazji zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia i Nowego Roku, składam wszyst-
kim czytelnikom życzenia wszelkiej pomyślności, radości, 
zdrowia oraz wielu szczęśliwych chwil i sukcesów 

w nadchodzącym 2017 Roku. Niech Święta wprowadzą 
do Państwa serc pokój, miłość i nadzieję.

Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz
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W roku 2016 w gminie Dynów zostały zrealizowane za-
dania takie jak:
• częściowe docieplenie budynku Domu Ludowego w Ula-

nicy, pomalowany został dach budynku,
• wykonanie instalacji CO i montaż kotła w świetlicy 

wiejskiej Łubno-Kazimierówka,
• wybudowanie częściowe linii oświetlenia ulicznego 

w miejscowości Wyręby,
• wywiercenie studni dla potrzeb biblioteki i punktu le-

karskiego w Bachórzu, a także wykonanie przyłącza 
wodociągowego,

• remont łazienki w celu przystosowania do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w punkcie lekarskim w Łubnie,

• gruntowna przebudowa pomieszczeń na potrzeby punk-
tu lekarskiego w Dylągowej.

• wykonanie przyłącza energetycznego i obudowy istnie-
jącej studni na działce stadionu piłkarskiego w Harcie 
z głównym przeznaczeniem dla OSP gminy,

• ocieplenie podpiwniczenia domu nauczyciela w Harcie,
• wykonanie częściowego ogrodzenia stanicy Pod Dębi-

ną w Bachórzu.
• wykonanie częściowego ogrodzenie przy Zespole Szkół 

nr 1 w Bachórzu oraz przy Zespole Szkół nr 2 w Harcie,
• zamontowanie siatki ochronnej na stadionie Klubu 

Sportowego „Orzeł” Harta,
• zakupienie krzesełek do domu ludowego w Harcie,

Obecnie dokonywana jest wymiana okien w sali gim-
nastycznej w Zespole Szkół nr 3 w Łubnie, która zostanie 
zakończona do końca grudnia.

Zrealizowano także zadanie pn. „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest, Gmina Dynów – etap 3”. Zebrano 
łącznie z terenu gminy 66,903 ton wyrobów azbestowych. 
Zadanie zrealizowano przy udziale środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.Całkowity koszt zrealizowa-
nego zadania wyniósł 27 070,14 zł, w tym: dofinansowanie 
z NFOŚiGW – 10 442,39 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW 
w Rzeszowie – 7309,67 zł.

Wystąpiono z wnioskiem do Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego o przyznanie dotacji na wykonanie prac 
remontowych i konserwacyjnych, w ramach którego został 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
URZĘDU GMINY W DYNOWIE ZA 2016 R. 

przeprowadzony remont mogiły zbiorowej ofiar UPA w Dy-
lągowej. Koszt zrealizowanego zadania wyniósł 17 000,00 zł.

W związku z możliwością ubiegania się o środki finan-
sowe w ramach RPO WP 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. 
Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE, Gmina Dynów 
planuje złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. 
„Odnawialne źródła energii w Gminie Dynów”. Projekt po-
legał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, 
w tym: instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej, instalacji fotowoltaicznych i pomp 
ciepła. Projekt będzie współfinansowany ze środków pocho-
dzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go. W ramach planowanego projektu możliwe będzie dofi-
nansowanie zakupu i montażu ww. instalacji w wysokości 
do 84% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład 
własny mieszkańców wyniesie min. 16% kosztów netto oraz 
podatek VAT od całej wartości urządzenia i kosztów insta-
lacji (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkal-
nym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na 
gruncie czy budynku gospodarczym).

W 2016 roku realizowane były zadania w ramach usu-
wania skutków klęsk żywiołowych w miejscowościach La-
skówka i Pawłokoma. 
• Laskówka – przebudowa drogi gminnej „na Rafała” 365 

metrów nawierzchni asfaltowej. Kwota dofinansowania 
z Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 66 524,00 zł. War-
tość całego zadania – 83 155,17 zł.

• Pawłokoma – przebudowa drogi Zagóra wraz z przebu-
dową przepustu oraz drogą nr 473, nawierzchnia tłucz-
niowa. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego 60 000 
zł. Wartość całego zadania to 86 002, 37 zł. 
Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wykonywana 

jest modernizacja dróg w miejscowości Wyręby i Łubno. 
Wartość zadania to kwota 16 0 580, 07 zł.

Wykonane zostały z budżetu gminy nawierzchnie as-
faltowe na częściach dwóch odcinków dróg gminnych 
w Dąbrówce Starzeńskiej oraz Bachórzu na łączna kwo-
tę 28 060,35 zł.

Wykonane zostały również utwardzenia dróg gmin-
nych mieszanką kruszyw na łączną kwotę 67 994,40 zł 
z budżetu gminy.

Pod patronatem Urzędu Gminy w Dynowie działają dwie 
kapele ludowe: istniejąca już od 1959 roku kapela Bachórza-
nie oraz kapela Młoda Harta, która działa od 11 lat. Obie ka-
pele uświetniają wszystkie uroczystości organizowane na te-
renie gminy, jak również dożynki gminne, pikniki rodzinne, 
akcje krwiodawstwa, tradycyjne obrzędy, jubileusze, zjazdy 
rodaków itp. Takie imprezy odbyły się w 2016 roku w Ula-
nicy, w Łubnie, na Wyrębach w Harcie oraz w Dynowie.

Kapela Młoda Harta w 2016 roku uczestniczyła w licz-
nych konkursach organizowanych poza terenem gminy 
Dynów, w konkursach o randze regionalnej, wojewódzkiej 
i ogólnopolskiej, gdzie najczęściej zdobywała najwyższe 
miejsca, mianowicie:
• I miejsce na L Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpie-

waków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą;
• I miejsce w kategorii Kapel na przeglądzie „Pogórzań-

ska Nuta” w Dynowie;

• I miejsce w Wojewódzkich Spotkaniach Kapel Ludo-
wych w Błażowej „Starych potraw smak i urok”;

• I miejsce w VI Regionalnym Przeglądzie Kapel Ludo-
wych w Pawłosiowie;

• I Nagroda w konkursie „Grać jak Pogoda” w Kolbu-
szowej;

• I miejsce w konkursie kapel w WDK w Rzeszowie.
Natomiast kapela Bachórzanie występowała na impre-
zach takich jak:

• Dni Pogórza Dynowskiego
• Dożynki Gminne w Łubnie
• Przeglądzie Kapel Ludowych w Izdebkach
• VI Jarmarku Benedyktyńskim w Jarosławiu
• XIV Jarmarku Sztuki Ludowej „Pruchnickie Sochacz-

ki” w Pruchniku
• Wojewódzkich Spotkaniach Kapel Ludowych w Bła-

żowej.
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Kapela Bachórzanie podtrzymuje tradycyjne muzyko-
wanie, które charakterystyczne jest dla regionu Bachórza, 
Harty, Piątkowej i Dynowa. 

Jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych z ini-
cjatywyGminy Dynów, które miały miejsce w bieżącym 
roku, gdzie wystąpiły obie ww. kapele były dożynki gmin-
ne w dniu 28 sierpnia w Łubnie. Uroczystość dożynek roz-
poczęła Msza Święta w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. 
W drodze z kościoła na boisko szkolne poniesione zostały 
wieńce dożynkowe, symbolizujące trud i poświęcenie rolni-

ków. Korowód dożynkowy prowadziła orkiestra dęta OSP 
z Harty. Następnie starostowie dożynek przekazali trady-
cyjny bochen chleba Wójtowi Gminy Dynów – Pani Kry-
stynie Sówce. Wszyscy goście zostali poczęstowani dożyn-
kowym chlebem. Koła gospodyń i stowarzyszenia z terenu 
Gminy Dynów zaprezentowały swoje tradycyjne wyroby.

W części rozrywkowej uroczystości zaprezentowali się 
uczniowie ZS Nr 3 w Łubnie w występach tanecznych oraz 
orkiestra dęta OSP z Harty i zespół śpiewaczy Pogórzan-
ki z Pawłokomy.

Beata Skiba Krystyna Sówka
Przewodnicząca Rady Gminy Wójt Gminy Dynów

Na zbliżające się Święta 

pragniemy złożyć życzenia 

przeżywania Bożego Narodzenia

w zdrowiu, radości i ciepłej, 

rodzinnej atmosferze.

Nadchodzący zaś 2017 r. 

niech będzie czasem pokoju

oraz realizacji osobistych zamierzeń.

ZARZĄD I PRACOWNICY 

Gminnej Spółdzielni

Samopomoc Chłopska”

w Dynowie ”

Święta Bożego Narodzenia są najpiękniejszym okresem w roku, przepełnionym radością, 
życzliwością i ciepłem rodzinnym oraz bogatą tradycją. W tym właśnie wspaniałym cza-

sie spotykamy się w rodzinnym gronie, życząc sobie nawzajem wszystkiego najlepszego. 
W związku ze zbliżającym się tym jakże magicznym okresem świąt pragniemy złożyć 
serdeczne życzenia mieszkańcom naszej gminnej wspólnoty. 

Niech nadchodzące święta będą radosne, pogodne i pełne optymizmu, radość i miłość 
zawitają do każdego domu, spokój i szczęście zagoszczą w sercu każdego z Nas, a czar 
tych dni sprawi, że z nadzieją spojrzymy na nadchodzący Nowy 2017 Rok. 

Chcemy życzyć Państwu wielu sukcesów w życiu osobistym oraz wszelkiej pomyśl-
ności i życzliwości.



Nr  13/258DYNOWINKA6

Tradycyjnie, na zakończenie każdego roku przedsta-
wiam czytelnikom Dynowinki najważniejsze dla mieszkań-
ców Dynowa zadania, które zostały wykonane w mijającym 
roku. Poniżej przedstawiam zadania zrealizowane, zadania 
przygotowane do realizacji dokumentacyjnie oraz zadania 
do realizacji przy udziale pozyskanych, zewnętrznych środ-
ków finansowych.

I. Inwestycje ze środków Unii Europejskiej
1. „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej”.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi prioryteto-
wej III – Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energe-
tyczna budynków: Urzędu Miejskiego w Dynowie, OSP Szkol-
na, OSP Bartkówka, budynek Szkoły Podstawowej przy ul. 
Bartkówka. Zakres prac obejmuje: docieplenie ścian, wyko-
nanie elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
centralne ogrzewanie.

W listopadzie 2016 r. podpisano umowę z Urzędem 
Marszałkowskim na dofinansowanie zadania. Realizacja 
zadania w 2017 r. Koszt całkowity projektu to kwota 
1 924 488,32 zł. w tym kwota 1 578 460,49 zł (85%) stano-
wi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach EFRR, natomiast wkład własny Gminy Miejskiej 
Dynów 346 027,83 zł. W 2016 r. wydatkowano na opraco-
wania dokumentacyjne 2 583 zł z budżetu Miasta.

2. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Ze-
społu Szkół przy ul. Szkolnej w Dynowie” 

W miesiącu sierpniu 2016 r. Miasto podpisało umowę 
o dofinansowanie projektu. Zadanie dofinansowane jest ze 
środków unijnych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i spo-
łeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziała-
nie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Zakres projektu obejmuje: przebudowę sanitariatów na 
I i II kondygnacji, przebudowę szatni i sanitariatów przy 
sali gimnastycznej, przebudowę pomieszczeń dydaktycznych 
na IV kondygnacji, przebudowę istniejącej fasady elewacyj-
nej przy klatce schodowej oraz zakup wyposażenia pracow-
ni: przyrodniczej, matematycznej, fizycznej i komputerowej.

Roboty zostaną rozpoczęte w styczniu 2017 r. w okresie 
ferii zimowych uczniów. Wartość projektu wynosi 564 459,38 
zł, dofinansowanie 479 790,44 zł, wkład własny Miasta 
84 668,94 zł.

3.  Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszko-
la Miejskiego w Dynowie”

W stycznia 2016 r. Gmina Miejska Dynów, złożyła do 
Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie pro-
jektu w ramach osi priorytetowej VI – Spójność przestrzen-
na i społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2014-2020. Projekt przeszedł pozytywnie 
ocenę formalną i merytoryczną. Wniosek znajduje się na 
pierwszym miejscu listy rezerwowej do dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej i istnieje duża szansa, że w wy-
niku oszczędności poprzetargowych uzyska dofinansowanie.

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbudowa i prze-

budowa istniejącego obiektu przedszkola. Wartość pro-
jektu ogółem: 1 178 921,46 PLN, dofinansowanie ze 
środków UE 85 %: 977 077,17 zł, wkład własny Gmi-
ny Miejskiej Dynów: 201 884, 29 zł, w tym koszty nie-
kwalifikowane: 29 418,90 zł. Realizacja po otrzyma-
niu dofinansowania.

4. Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia 
ścieków. 

W sierpniu 2016 r. Gmina złożyła do Urzędu Mar-
szałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu w ra-

mach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska Działanie 4.3 
Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę techniczną i zo-
stał obecnie skierowany do oceny formalnej.

Zakres projektu to : przebudowa i rozbudowa istnieją-
cych obiektów i instalacji oczyszczalni oraz kanalizacja sa-
nitarna w rejonie ulic: Zabramy i Karolówki. Wartość pro-
jektu ogółem: 18 040 802,13 zł, dofinansowanie ze środków 
UE: 10 798 160,20 zł (77,67%), wkład własny : 7 242 641, 
93 zł, w tym koszty niekwalifikowane 4 138 188,22 zł. Re-
alizacja projektu po otrzymaniu dofinansowania. 

II. Inwestycje i remonty drogowe 
1. Drogi wojewódzkie - Obwodnica Dynowa. 
Jest to inwestycja Wojewódzka. Inwestorem jest Pod-

karpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, który w miesiącu 
sierpniu ogłosił przetarg na jej zaprojektowanie i wybudo-
wanie w terminie do 31.12.2018 r. W dniu 14 grudnia 2016 
r. zostały otwarte oferty złożone do przetargu na wykona-
nie w systemie „ zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji pro-
jektowej oraz robót budowlanych, w ramach zadania : p.n. „ 
Budowa obwodnicy m. Dynowa w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 835 Lublin -Przeworsk-Grabownica Starzeńska. Złożono 
9 ofert. Najtańsza oferta 27,5 mln zł, najdroższa 55,5 mln zł. 

2. Drogi powiatowe
W 2016 r. zrealizowano zadanie p.n. „Przebudowa dro-

gi powiatowej Nr 2318R ul. Podwale w Dynowie- etap I ”. 
Wykonany zakres robót to kompleksowa przebudowa drogi 
wraz z odwodnieniem (kanalizacją deszczową) na odcinku 
330 mb. Koszt zadania to 391 052,35 złotych brutto. Dofi-
nansowanie ze środków Gminy Miejskiej Dynów wyniosło 
10 tys. złotych brutto. Pozostałe środki zapewniło Starostwo 
Powiatowe w Rzeszowie.

3. Drogi gminne:
3.1. Przy współudziale środków pozyskanych z Mi-

nisterstwa Administracji i Cyfryzacji wykonano re-
monty i nowe nawierzchnie dróg gminnych: 

1) Remont drogi dz. nr ewid. 1832/13 ( boczna 
ul. Błonie – za Biedronką) nowa nawierzchnia asfaltowa 
drogi o długości 270 mb. wraz z remontem przepustu. Koszt 
229 481,38 zł. dofinansowanie 183 585,00 zł., środki własne 
Miasta 45 896,38 zł.

2) Remonty dróg wewnętrznych przy ul. Bart-
kówka: 

• Remont drogi dz. nr ewid. 1813 o długości 160 
mb. - nowa nawierzchnia asfaltowa Koszt całkowi-
ty 89 946,46 zł. dotacja 70 000,00 zł. a 19 946,46 zł 
środki własne gminy.

• Remont drogi dz. nr ewid. 335 o długości 270 mb. 
z  nową nawierzchnię asfaltową. 

Koszt 150 006,32 zł, w tym z dotacji 120 000,00 zł, środ-
ki własne 30 006,32 zł. 

3) Przebudowę drogi na działce nr ewid. grun-
tów 1791/2 ( boczna ul. Polnej) wraz z przebudową od-
wodnienia – kanalizacją deszczową o długości 106 mb. Koszt 
robót wyniósł 217 852,07 zł. w tym dotacja 170 000,00 zł, 
a 47 852,07 zł. z budżetu gminy. Dodatkowo ze środków gmi-
ny wykonano przyłącz kanalizacji deszczowej odprowadzają-
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cy wody deszczowe z nowo przebudowanej drogi do kanaliza-
cji deszczowej w ul. Szerokiej. Koszt odwodnienia 7 999,99 
zł.- środki własne Miasta.

2.2. Remont drogi gminnej nr 108014R, ul. Słowac-
kiego w Dynowie, realizowany w ramach Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogo-
wej na lata 2016-2019.

Długość nowej nawierzchni asfaltowej 210 mb. Cał-
kowity koszt robót wyniósł 233 952,21 zł, dofinansowanie 
116 976,00 zł z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie, a 116 976,21 zł. środki własne Miasta. 

3.3 Ponadto wyłącznie ze środków własnych wy-
konano remonty dróg: 

1) boczna ul. Bartkówka na dz. nr ewid. 1574 - 190 
mb. drogi o  nawierzchni asfaltowej. 

2) utwardzenie drogi gminnej (boczna Karolów-
ka) działka nr ewid. gruntów 6209, Wykonano nawierzchnię 
z prefabrykowanych płyt ażurowych o powierzchni 263 m2.

3) utwardzenie drogi gminnej (boczna ul. Bartków-
ka) dz nr ewid. gruntów 3523. Położono nawierzchnię z pre-
fabrykowanych płyt ażurowych o powierzchni 207 m2.

4) remont odwodnienia drogi gminnej ( boczna ul. 
Bartkówka) działka nr ewid. gruntów 1394. Wykonano od-
wodnienie z betonowych koryt ściekowych na łącznej dłu-
gości 160 mb.

5) utwardzenia i naprawy dróg gminnych i uzu-
pełnienie ubytków w ich nawierzchniach kruszywem 
łamanym. Wyremontowano 11 dróg gminnych o łącznej 
długości 2123 mb. oraz utwardzono i uzupełniono ubytki 
w nawierzchniach dróg kruszywem na łącznej powierzch-
ni 7 430 m2.

Wartość robót łącznie 250 901,09 zł.

III. Inwestycje związane z oświetleniem ulic
1. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wę-

gierskiej w Dynowie” 
W 2016 r. kontynuowano budowę oświetlenia ulicznego 

przy ul. Węgierskiej. Ustawiono kolejnych 9 słupów i podłą-
czono lampy. Koszt 54 921,44 zł ze środków własnych Miasta. 

2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze po-
wiatowej Nr 2318R ul. Podwale etap I.

W grudniu 2016 r. prowadzone są roboty związane 
z oświetleniem nowo wyremontowanym odcinkiem ul. Pod-
wale. Koszt 35 000 zł. Zakres prac na 2016 r. – 11 slupów 
wraz z podłączeniem nowych lamp. Koszt robót wyniósł 
35 000,00 zł. z budżetu Gminy Miejskiej Dynów.

3. Opracowania projektowe na oświetlenie uliczne.
W 2016 r. opracowano projekty techniczne na oświetle-

nie ul. Pawiej. Koszt 3 813 zł , ul. Karolówka – 10 100 zł. 
oraz oświetlenie ul. Bartkówka, t.j. drogi gminnej nr ewid. 
działki 2721 i 2192 wraz z zasilającą linią energetyczną ka-
blową. Koszt opracowania 7 011 zł Realizacja w latach na-
stępnych. Środki własne z budżetu Gminy. . 

IV. Inwestycje w oświatę
1. Remont Sali gimnastycznej w Szkole Po0d-

stawowej Bartkówka – wykonanie podwieszonego sufitu 
i malowanie ścian. Koszt 13 200 zł – środki z budżetu Mia-
sta. 

2. Remont parkietów sal gimnastycznych w Ze-
spole Szkół ( 700m2 ) w Szkole Podstawowej Bartkówka (110 
m2) . Koszt 56 200 zł. środki z budżetu Miasta.

3. Remonty bieżące i zakup wyposażenia dla 
Szkół: wykonano malowania części pomieszczeń dydak-
tycznych. Łącznie wydatkowano na remonty bieżące ponad 
31 000 zł. Ponadto 15 000 zł wydatkowano na zakup wypo-
sażenia gabinetu pomocy przedmedycznej w Zespole Szkół, 
4 000 zł wyposażenia gabinetu psychologa oraz 4 500 zł na 
zakup sprzętu kuchennego. 

4. Zakup sprzętu muzycznego dla Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Dynowie. Zakupiono: fortepian, 3 flety, 
trąbki, akordeon, wibrofon, 16 pulpitów. Na ten cel wydat-
kowano kwotę 69 330 zł ze środków budżetu Miasta.

5. Przedszkole. Opracowano dokumentację technicz-
ną na rozbudowę i przebudowę Przedszkola Miejskiego za 
51 660 zł oraz zakupiono meble i wyposażenie do nowoutwo-
rzonego oddziału przedszkolnego za 13 000 zł. Całość środ-
ki własne Miasta.

6.  „Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnio-
nych”

W 2016 r. kontynuowano Program Stypendialny za wy-
niki w nauce i szczególne osiągnięcia. Łącznie wydatkowano 
na ten cel 16 120 zł. przyznano nagrody 20 uczniom. 

7. „Stypendia socjalne dla uczniów” 
Gmina Miejska Dynów na podstawie przepisów usta-

wy o systemie oświaty udziela również pomocy material-
nej o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin o docho-
dach nie przekraczających 514 zł na osobę, w formie stypen-
dium szkolnego. W 2016 r. wypłacono ponad. 143 uczniom 
119 506 zł .Środki finansowe na to stypendium pochodzą 
w z 80% - ok. 95 600 zł z dotacji przekazanej przez Podkar-
packiego Kuratora Oświaty, a . 20% ze środków własnych, 
t.j około 24 000 zł . 

V. Pozostałe działania inwestycyjne
1. „Budowa kaplicy cmentarnej w Dynowie przy 

ul. Grunwaldzkiej” 
W 2016 roku wykonano I etap budowy kaplicy cmentar-

nej rozpoczęty w listopadzie 2015 r, Koszt całkowity I etapu 
wynosi ponad 843 200,00 zł. W 2016 roku wykonano tak-
że roboty wykończeniowe wewnętrzne jak okładziny ścien-
ne prezbiterium oraz zakupiono wyposażenie jak: nastawę 
ołtarzową, ambonę, ołtarz – wartość ponad 30 266 zł. Ca-
łość kosztów ze środków własnych Miasta.

2. W dalszym ciągu kontynuowano realizację za-
dania: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budyn-
ku OSP Dynów – Bartkówka wraz z instalacją elek-
tryczną”. 

W 2016 roku w ramach kontynuacji prac rozpoczętych 
w 2014 roku wykonywano prace wewnętrzne. Koszty ponie-
sione: 164 811,42 zł i w całości pochodzą z budżetu Miasta. 

3. Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wierzbo-
wej – Wartość wydatkowanych środków 23 027 zł. z bu-
dżetu Miasta.

4. Remont dachu i kominów na budynku Rynek 
13 – Wartość robót 29 748,18 zł – środki własne. 

5. Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Podwale. 
Koszt 31 775 zł ze środków z budżetu Miasta.

6. Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Pawiej ze środ-
ków własnych wysokości 28 465,45 zł

7. Budowa odcinka miejskiej sieci wodociągowej w oko-
licy osiedla Wyszyńskiego. Koszt 11 039 zł ze środków z bu-
dżetu Miasta.

8. Wykonanie 6-ciu otworów poszukiwawczych dla no-
wych zasobów wody pitnej wraz z dokumentacją geologicz-
ną za kwotę 27 552 zł. Środki własne Miasta.

9. „Roboty budowlane w budynku Środowiskowe-
go Domu Samopomocy”

 Z budżetu Wojewody Podkarpackiego pozyskano środ-
ki w kwocie 64 000 zł na dokończenie docieplenia ścian. 
W wyniku zakończenia zadnia naprawiono pękającą elewa-
cję, ocieplono budynek jednocześnie nadając mu estetyczny 
wygląd. Ponadto pozyskano środki w wysokości 77 000 zł 
na zakup 9-cio osobowego mikrobusa do przewozu osób nie-
pełnosprawnych. Całkowity koszt zakupu 126 321 zł. środ-
ki budżetu Miasta 49 321 zł.

VI. Prace związane z opracowaniem dokumenta-
cji projektowej
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W 2016r. roku celem przygotowania do realizacji inwe-
stycji w 2017 roku i kolejnych latach kontynuowano opra-
cowywanie projektów technicznych na zadania:

1)  „Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodo-
ciągowej wraz z przyłączami na terenie Miasta Dyno-
wa – etap III z jednoczesną rozbudową (moderniza-
cją) istniejącej stacji uzdatniania wody” 

Prace związane z opracowaniem dokumentacji projek-
towej dla ww. zadania rozpoczęto w 2015 r. Aktualny ter-
min opracowania dokumentacji projektowej to maj 2017 r.

Koszt całkowity opracowania dokumentacji projektowej 
to kwota ponad 227 500,00 zł, która w całości pochodziła 
będzie z budżetu Miasta i zapłacona zostanie w 2017 roku.

2) Opracowanie dokumentacji projektowej dla 
zadania pn. „Budowa przejścia pod dnem rzeki San 
siecią wodociągową oraz kanałem sanitarnym wraz 
z rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sa-
nitarnej w rejonie ulic Plażowej i Bartkówka w Dy-
nowie” 

Planowany termin zakończenia prac projektowych - maj 
2017 r. Koszt 70 000,00 zł. do zapłaty w 2017 r. ze środków 
finansowych Miasta.

3) Dokumentacja techniczna na kanalizację – 
etap III ( ul. Łazienna, Piłsudskiego, Wąska, Wuśki, Głe-
boka)- Koszt 12 054 zł – środki własne. 

4) Dokumentacja techniczna na kanalizację sa-
nitarną przy ul. Podwale. Koszt 4 920 zł. z budżetu Mia-
sta.

5) Opracowanie dokumentacji projektowej na bu-
dowę, przebudowę i rozbudowę miejskiej oczyszczalni 
ścieków w Dynowie za kwotę 121 032 zł ze środków Mia-
sta. 

VII. Działania pozostałe Gminy
1. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z te-

renu Gminy Miejskiej Dynów – etap V” 
Gmina Miejska Dynów w 2016 roku kontynuowała usu-

wanie wyrobów zawierających azbest. W 2016 roku z tere-
nu Miasta usunięto i unieszkodliwiono około 36 ton wyro-
bów zawierających azbest z 16 nieruchomości. Koszt całko-
wity zadania 12 640,65 zł , w tym dotacja ze środków WFO-
ŚiGW w Rzeszowie - 9 316,73 zł. koszty Miasta 3 3 23,92 zł.

2. „Konserwacja i wycinka drzew w parku Miej-
skim przy ul. Dworskiej w Dynowie ”

Wykonano zabiegi konserwacyjne na zabytkowych drze-
wach w Parku Miejskim. Koszt całkowity zadania to kwota 
ponad 21 826,40 zł w tym 12 682,52 zł ze środków WFO-
ŚiGW w Rzeszowie, a 9 143,88 z budżetu Miasta.

3. Dosprzętowanie Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Dynowie – Celem sprawniejszego realizowania za-
dań Zakładu zakupiono: kosiarkę bijakową cena 55 350 zł 
ze środków Gminy Miejskiej Dynów, pług do odśnieżania 
– 8 300 zł ze środków własnych ZGK, samochód dostawczy 
Ford Transit Connect (w leasing) za kwotę 66 509 zł net-
to, wpłacono 20 000 zł. jako pierwszą ratę, pozostała kwota 
na 3 lata. Ciągnik rolniczy John Deere 5065E ( w leasing). 
Kwota netto 132 491 zł – 30 000 zł wpłacono jako pierwszą 
ratę, pozostała kwota na 4 lata. 

W miesiącu grudniu zakończono spłatę ciągnika John 
Deere 5090M, który stał się własnością ZGK.

4. Konserwacja zabytkowego ołtarza w kaplicy 
cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej. Koszt 20 000 zł. w tym 
10 000 zł. dofinansowanie Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

5. Rozbiórka szaletów. W 2016 r. wykonano rozbiór-
kę szaletów przy ul. Zamkowej. Koszt 25 697,73 zł z budże-
tu Miasta. Teren uporządkowano co znacznie poprawiło es-
tetykę w rejonie głównej ulicy wjazdowej do Centrum Mia-
sta. 

6. Program odnawialne źródła energii dla miesz-
kańców. Gmina Miejska jest wnioskodawcą w imieniu za-
interesowanych mieszkańców w projekcie parasolowym do-
tyczącym odnawialnych źródeł energii. 

VIII. Działalność kulturalna jednostek organiza-
cyjnych Miasta 

1. Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie w 2016 roku 
organizował szereg imprez zarówno ze środków własnych jak 
i pozyskanych z zewnątrz. Organizowano imprezy cyklicz-
ne z okazji świąt państwowych, Dni Pogórza Dynowskiego. 
Dożynki. Pozyskano 40 000 zł na warsztaty p.n. „Grzeczna 
w krainie twórczości” z Instytutu Teatralnego im. Zbignie-
wa Raszewskiego w W-wie oraz 20 000 zł na warsztaty „An-
drzej Sowa mistrz tradycji z rodziny Sowów z Piątkowej”.

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie w 2016 
roku zakupiła 593 książek za kwotę 11 000 zł. ze środków 
z budżetu Miasta. Realizowała również spotkania autorskie, 
warsztaty dla dzieci i młodzieży we współpracy z nadleśnic-
twem oraz OSP.

3. W Parku Miejskim upamiętniono rodzinę Trze-
cieskich – dawnych właścicieli Dynowa.

Koszty związane z pamiątkowym kamieniem i tabli-
cą - 7 396 zł.

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
 Na zadania realizowane przez stowarzyszenia działają-

ce na terenie Miasta wydatkowano; kwotę 88 600 zł.
5. Promocja miasta – wydatkowano łącznie 31 000 

zł.
6. Realizacja programu 500 + 
Zadania związane z programem 500 + realizował Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Od dnia obowiązywania usta-
wy przyjęto 537 wniosków o ustalenie prawa do świadcze-
nia wychowawczego. Wnioski złożyło 466 rodzin . Prawo do 
w/w świadczenia w naszej gminie przyznano 727 dzieciom. 
Od 1 kwietnia do końca grudnia 2016 r. została wypłacona 
kwota ok. 3 205 419,28 zł. Świadczenia te znacznie popra-
wiły sytuację materialną rodzin wychowujących dzieci oraz 
wyeliminowały biedę najmłodszego pokolenia.

IX. Podsumowanie działalności inwestycyjnej 
Miasta w 2016 r.

Środki zewnętrzne pozyskane w 2016 r. – łącznie 
1 309 000 zł z:
• Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na remonty 

dróg –ok. 543 000 zł,
• Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na remont 

ul. Słowackiego –ok. 117 000 zł,
• Powiatu Rzeszowskiego na remont ul. Podwale –ok. 

381 000 zł.,
• Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na remont ŚDS 

i zakup samochodu -141 000 zł,
•  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. 

Wodnej w Rzeszowie –ok. 22 000 zł,
• Podkarpackiego Kuratora Oświaty na stypendia socjal-

ne - ok 95 000 zł,
• Podkarpackiego Konserw. Zabytków w Przemyślu na oł-

tarz kaplicy cmentarnej- 10 000 zł
Środki budżetu Miasta przeznaczone na działania 

I – VIII –ok. 2 534 100 zł.
Środki zewnętrzne pozyskane przez MOK i MB na 

działania kulturalne – 65 000 zł
Łącznie na realizacje zadań inwestycyjnych, remonto-

wych, opracowania dokumentacyjne,  pomoc material-
ną dla uczniów , działalność kulturalną wydatkowano po-
nad 3 900 000 zł

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak
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Przewodniczący Rady Miasta
Ewa Hadam

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt FrańczakDynów, Boże Narodzenie 2016 r.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim czytelnikom „Dynowinki”, 
mieszkańcom Miasta składamy najserdeczniejsze życzenia. 

Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem s
pędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. 

Życzymy aby upłynęły w spokoju, radości wśród rodziny, przyjaciół 
oraz bliskich Państwu osób. 

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy dużo zdrowia, 
szczęścia, pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

Z najserdeczniejszymi życzeniami

W ten uroczysty, a zarazem niezwykły czas oczekiwania Świąt Bożego Narodzenia, 
przepełnionych nadzieją i wiarą, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia: 

Dzieląc się z Najbliższymi opłatkiem – Chlebem Miłości 
– życzę zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich planów i szlachetnych zamierzeń.

Niech Wigilijny Wieczór, Święta Narodzenia Bożego Syna oraz nadchodzący 2017 Rok 
przyniesie nowe siły, pomyślność i wiarę w szczęśliwe jutro!

Ze świątecznym pozdrowieniem
Aleksander Stochmal

Radny Powiatu Rzeszowskiego

Boże Narodzenie 2016 rok

W roku Jubileuszu 25 – Lecia parafii 
w 24.08.2016 r. miała miejsce uroczysta konsekra-
cja kościoła pw. św. Bartłomieja w Bartkówce, któ-
rej dokonał ks. arcybiskup Adam Szal.

W wydanym z tej okazji opracowaniu pt. „Pa-
miątka konsekracji kościoła pw. św. Bartłomie-
ja w Bartkówce”, jej proboszcz ks. kan. Józef Cze-
rak napisał :

„Od dawna, chyba od początku swego istnienia, 
wioska Bartkówka należała do parafii w Dynowie, 
do tamtejszego kościoła oddalonego o trzy kilometry. 
Na niedzielne Msze św. i nabożeństwa, mieszkańcy 
Bartkówki uczęszczali pieszo lub furmanką, prze-
jeżdżając promem lub łódką na drugi przeg Sanu. 
Nieraz zimą przechodzili przez San po lodzie. Przez 
całe wieki, swoje życie sakramentalne i religijne 
wiązali z tą właśnie parafią. Do Bartkówki ksiądz 
przyjeżdżał tylko z racji nauki religii, z ostatnią po-
sługą do chorych, a także raz w roku, w Wielką So-
botę w celu poświęcenia pokarmów wielkanocnych.

KONSEKRACJA
kościoła pw. św. Bartłomieja w Bartkówce 
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Pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłe-
go stulecia, kiedy to w okolicznych wsiach, 
mimo sprzeciwu ówczesnych władz, budo-
wano świątynie, wśród mieszkańców Bart-
kówki narastała tęsknota za własnym ko-
ściołem. Ks. Dziekan Józef Ożóg, proboszcz 
w Dynowie, wyszedł naprzeciw ich oczeki-
waniom. Z jego inicjatywny latem 1984 roku 
rozpoczęto budowę kościoła p.w. św. Bartło-
mieja w Bartkówce. Powołano Komitet Bu-
dowy Kościoła w Bartkówce. Przewodniczą-
cym Komitetu został wybrany Stanisław 
Siry, zastępcą Roman Marszałek, skarbni-
kiem Józef Hadam,

Zaprojektowanie kościoła powierzo-
no architektowi mgr inż. Wacławowi Ma-
zurowi, pochodzącemu z Dynowa. Nadzór 
od strony technicznej, oprócz projektanta 
sprawował mistrz budowlany Mieczysław 
Trybalski. Po zatwierdzeniu planów budo-
wy przez Diecezjalną Komisję Artystycz-
no-Budowlaną i otrzymaniu zgody władz 
na budowę kościoła, rozpoczęto gromadze-
nie materiałów budowlanych i przystąpio-
no do budowy kościoła. Budowano go w la-
tach 1984 - 1989.

Dnia 27 sierpnia 1989 roku odbyło się 
poświęcenie kościoła p.w. św. Bartłomie-
ja w Bartkówce. Uroczystość ta została po-
przedzona żmudną pracą mieszkańców wsi 
nad wystrojem wnętrza i otoczeniem kościo-
ła. Poświęcenia kościoła dokonał Ksiądz 
Arcybiskup Ordynariusz Diecezji Przemy-
skiej Ignacy Tokarczuk. Mszy Świętej kon-
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10 ministranci w procesji niosą dary

Kościół w Bartkówce

Uroczysta procesja

Ks. abp Adam Szal namaszcza ołtarz świętym olejem

9 ks. proboszcz Józef Czerak namaszcza 
zacheuszki na ścianach kościoła

celebrowanej przewodniczyłył Ks. Arcybiskup 
w asyście Ks. Dziekana Józefa Ożoga i O. Cze-
sława Panfoła OMI, pochodzącego z Bartkówki. 
W uroczystości wzięło udział wielu księży, liczni 
parafianie i goście. 

Po poświęceniu, kościół w Bartkówce stał się 
kościołem filialnym parafii dynowskiej. Opieka 

duszpasterska oraz prowadzenie prac wykończeniowych w części miesz-
kalnej, zostały powierzone wikariuszom Ks. Janowi Pomiankowi. Pa-
rafia Bartkówka została utworzona na mocy dekretu Ks. Arcybisku-
pa Ignacego Tokarczuka Ordynariusza Przemyskiego, dnia 25 czerw-
ca 1991 roku. Dekret wchodził w życie przez uroczyste ogłoszenie go 
24 sierpnia 1991 roku, w dzień św. Bartłomieja - patrona parafii. De-
kret ogłosił w czasie sumy odpustowej Ks. Dziekan Józef Ożóg. Pierw-
szym proboszczem parafii został mianowany Ks. Jan Pomianek - wi-
kariusz dynowski.”

Dokumentację fotograficzną uroczystości opracował Jacek Stan-
kiewicz, z której pochodzą zamieszczone poniżej zdjęcia.

Andrzej Stankiewicz
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W dniu 20.11.2016 r. został odsłonięty i poświęcony przez ks. prałata 
dr Stanisława Janusza, kamień wraz z tablicą upamiętniającą 1050 - Le-
cie Chrztu Polski i Rok Miłosierdzia. Tablicę wykonał dynowski rzeźbiarz 
Bogusław Kędzierski.

UROCZYSTOŚĆ
poświęcenia kamienia i tablicy pamiątkowej 

z okazji 1050-Lecia Chrztu Polski
Kamień wraz z tablicą ufundowali człon-

kowie Towarzystwa Przyjaciół Dynowa, na-
uczyciele LO w Dynowie oraz członkowie Ak-
cji Katolickiej, Apostolatu Maryjnego, Stra-
ży Honorowej Najświętszego Serca Pana Je-
zusa, Róży Miłosierdzia Bożego, Róży Mat-
ki Boskiej Niepokalanie Poczętej, Róży Św. 
Brata Alberta, Róży Św. Maksymilina Kol-
be i Róży Matki Boskiej Bolesnej. 

Uroczystość na zdjęciach utrwalił Je-
rzy Kędzierski, które w części poniżej pre-
zentuję :

Andrzej Stankiewicz



Nr  13/258 DYNOWINKA 13

Ks. prałat dr Stanisław Janusz dokonuje uroczystego poświęcenia

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr Tomasza Gołąba
„Honorowego Obywatela Dynowa”.

Urodzony 18 X 1922 r. w Dynowie, pracownik naukowy - dr chemii Uniwersytetu 
w Bazylei w Szwajcarii, były żołnierz AK.

Od 1950 r. przebywał na emigracji – najpierw w Szwajcarii, a od roku 1960 w USA. 
Rodzinny kraj Polska nigdy nie była Mu obojętna – nigdy nie pogodził się z sytuacją 

polityczną rodzinnego kraju, z reżimem komunistycznym w Polsce po II wojnie światowej. Pisał listy, 
pisma do mediów, senatorów, polityków, instytucji USA, w których przypominał opinii światowej prawdę 

o zbrodni katyńskiej, niebezpieczeństwie sowieckim. 

Był sponsorem Pomnika Ofiar Katynia w Londynie w 1972 r, 
fundatorem Ponika Jana Pawła II w Częstochowie i Dynowie.

11 listopada 2007 r. został uhonorowany przez Radę Miasta Dynowa zaszczytnym tytułem 
„Honorowy Obywatel Dynowa”.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy żalu i współczucia
Burmistrz i Rada Miasta Dynowa

2.12.1942 r. — zamordowany został w trakcie rabunku 
plebanii, ks. Andrzej Trzyna, długoletni 
proboszcz parafii w Harcie pw. św. Miko-
łaja

31.12.1945 r.  — w Dynowie było 216 budynków murowa-
nych i 347 drewnianych. Dla porównania 
w 1939 roku było 289 budynków murowa-
nych i 383 drewnianych 

31.12.1946 r. — liczba mieszkańców Dynowa wynosiła 4961 
a w 1971 roku 3717 

31.12.1966 r. — Gs „SCh” w Dynowie (powstała w 1948 
r.) posiadała 23 sklepy, w tym 11 spożyw-
czych i spożywczo – przemysłowych, 3 kio-
ski oraz prowadziła sprzedaż magazynową 
opału, materiałów budowlanych i drzewa. 
Podlegała jej piekarnia, masarnia, wytwór-
nia wód gazowych, rozlewnia piwa, mieszal-

nia pasz. Prowadziła również restaurację, 
gremplarnię wełny, czyszczalnię zbóż, za-
kład mechanicznego zaprawiania zbóż, wy-
pożyczalnię sprzętu domowego, sprzętu do 
prac budowlanych i sprzętu ochrony roślin.

31.12.1967 r. — Spółdzielnia Inwalidów im. J. Kilińskiego 
w Dynowie (powstała w 1951 r.) prowadzi-
ła zakład odzieżowy, oddział pracy nakład-
czej, punkt szewski, dwa punkty szklarskie, 
dwa elektro-instalacyjne, jeden kanaliza-
cyjny i jeden malarski. Pod jej patronatem 
działało 14 punktów sprzedaży detalicznej 
i dwa kioski. Zatrudniała 214 osób, w tym 
174 inwalidów.

31.12.1969 r. — Bank Spółdzielczy w Dynowie liczył 2843 
członków

Andrzej Stankiewicz

KALENDARIUM
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Minęły dwa lata od wyborów samorządowych. Postanowi-
liśmy spotkać się z radnymi Rady Miasta i porozmawiać o pra-
cy w radzie na półmetku kadencji. Dziś spotykamy się z Pa-
nem Piotrem Krupą.

Piotr Krupa – radny miasta Dynowa z okręgu wybor-
czego nr 4. Startował do Rady Miasta z komitetu wyborczego 
„POROZUMIENIE SPOŁECZNE DYNÓW”.

Przedsiębiorca - 42 lata, zamieszkały i urodzony w Dyno-
wie. Żonaty, ojciec trzech synów. Prowadzi działalność gospo-
darczą w sektorze budownictwa od 1997 roku, stworzył w swo-
jej firmie kilkanaście miejsc pracy. Ponadto udziela się w wielu 
organizacjach społecznych Dynowa, działa charytatywnie i jak 
sam mówi stara się być wiernym wyborczemu hasłu „ Wierzę 
w ludzi, słucham ludzi, działam dla ludzi”.

1. Dlaczego zdecydował się Pan kandydować?
O pracy w Radzie Miasta myślałem już od kilku lat. Dwu-

krotnie próbowałem swoich sił kandydując z różnych komite-
tów wyborczych, do których zostałem zaproszony. Ich progra-
my były w wielu punktach zbieżne z moimi pomysłami na roz-
wój Dynowa. Przygotowując się do tamtych, nieudanych dla 
mnie wyborów, wiele się nauczyłem i zdobyte doświadczenie 
wykorzystałem tworząc na potrzeby ostatnich wyborów wła-
sny program wraz z komitetem „Porozumienie Społeczne Dy-
nów”. Uważam, że zdobyte przez lata doświadczenie w pracy 
społecznej a przede wszystkim w budowaniu od podstaw przed-
siębiorstwa usługowego pozwoli mi na twórczą pracę w Radzie 
Miasta. Chciałem i nadal chcę dzielić się swoimi doświadcze-
niami i swoją wiedzą.

2. Jak ocenia Pan pracę radnego z perspektywy dwóch 
lat. Czy to jest to, czego się Pan spodziewał? Czy coś Pana za-
skoczyło?

We wcześniejszych latach pracowałem w różnych stowarzy-
szeniach, w których pełniłem funkcję prezesa lub vice prezesa, 
udzielałem się społecznie dzięki czemu poznałem wiele proble-
mów trapiących mieszkańców Dynowa i sposoby ich rozwiązy-
wania. Praca radnego to jednak inne wyzwania, czasem porów-
nywalne z tymi, które dotychczas podejmowałem, ale w więk-
szości trudniejsze. To wzięcie odpowiedzialności za sprawy ca-
łego miasta i dobrobyt wszystkich mieszkańców. Kandydując 
zdawałem sobie z tego sprawę, jednak zdarzały się chwile kie-
dy byłem i nadal bywam zaskoczony. Najczęściej zdumiewa 
mnie to, że mimo racjonalnych argumentów nie da się zała-
twić wielu spraw. 

3. Czy łatwo było Panu podjąć pracę radnego? Czy jako 
nowy człowiek w Radzie Miasta otrzymał Pan wsparcie bar-
dziej doświadczonych kolegów czy musiał Pan sobie radzić 
sam?

Spotkałem się z przyjaznym powitaniem jednakże wszyst-
kiego muszę uczyć się sam. Nie ma w Radzie Miasta zwyczaju 
dzielenia się wiedzą z nowymi, to raczej starsi koledzy oczeku-
ją od nowych świeżego spojrzenia na problemy. Taki normal-
ny proces poznawania człowieka i oceniania jego postawy, bo 
choć rada jest jednym zespołem jednak każdy ma prawo do in-
nego zdania na omawiany temat.

4. W jaki sposób realizuje Pan swój program wyborczy? 
Jakie propozycje ma Pan dla mieszkańców swojego okręgu wy-
borczego?

I tu jest problem, ponieważ jestem jedynym członkiem rady 
z komitetu wyborczego „Porozumienie Społeczne Dynów”. Mu-

SPOTKANIE 
Z RADNYM MIASTA

szę się wiele napracować, żeby przekonać pozostałą część rady 
do moich pomysłów. Każdy z komitetów ma własne prioryte-
ty i chce je realizować, po to żeby wywiązać się z przedwybor-
czych obietnic. Mnie udało się przeforsować projekt przyłącze-
nia ulicy Wierzbowej do kanalizacji miejskiej. Poza tym napi-
sałem kilka interpelacji w sprawach ważnych dla mieszkań-
ców, które zostały wdrożone i mam nadzieję będą dobrze słu-
żyć mieszkańcom. Oprócz spraw gospodarczy, istotnych dla 
mieszkańców całego miasta są jeszcze drobne sprawy, istot-
ne dla wąskich grup z poszczególnych okręgów, które staram 
się przekazywać do rozpatrzenia na posiedzeniach rady. Kilka 
z nich udało mi się z sukcesem przeprowadzić.

5. Zgodnie ze statutem radni mają obowiązek spotyka-
nia się ze swoimi wyborcami. Jak Pan ten obowiązek realizu-
je? Z jakimi problemami się do Pana zwracają?

Biorę aktywny udział we wszystkich spotkaniach Rady 
Osiedli, lecz muszę przyznać, że ilość mieszkańców jaka decy-
duje się wziąć w nich udział jest zwykle niewielka.

Jestem otwarty na każdą sugestię ze strony wyborców. Nie 
tylko tych z mojego okręgu, ale ze wszystkich innych. Każdą 
sprawę z jaką się do mnie zwracają traktuję poważnie i przed-
stawiam na odpowiedniej komisji lub bezpośrednio Panu Bur-
mistrzowi. Część problemów jest łatwa do rozwiązania, część 
wymaga szerszej dyskusji i nie zawsze da się załatwić, bo inte-
res jednej grupy nie zawsze jest zgodny z interesem innej. Za-
dowolić wszystkich się nie da, ale traktować z uwagą i szacun-
kiem jak najbardziej. 

6. Czy dobrze współpracuje się Panu w obecnym skła-
dzie Rady Miejskiej ?

Nie najgorzej. Rozmawiamy ze sobą a to już bardzo wiele 
w sytuacji w jakiej się znajduję. Jestem człowiekiem z zewnątrz 
i choć określenie opozycja jest chyba trochę na wyrost, w wielu 
przypadkach tak to jednak odczuwam. Projekty uchwał głoso-
wane na posiedzeniach dotyczą inwestycji potrzebnych miesz-
kańcom a to czy wnioski w sprawie realizacji złożyłem ja czy 
inny członek rady jest bez znaczenia. Jak coś jest dobre to jest 
dobre i koniec. A jak złe w moim odczuciu to protestuję. 

7. Zwykły mieszkaniec Dynowa może czasem odnieść 
wrażenie, że Radni Miejscy troszkę zadzierają nosa. Szkoda 
podchodzić, bo i tak zlekceważą. Warto by im przypominać, że 
są w tym szacownym gremium „pro publico bono”. 

Dobrze wiem po co wszedłem do Rady Miasta i o swojej 
roli nie zapominam. Mam nadzieję, że nikt nie poczuł się przez 
mnie zlekceważony, bo bardzo się o to staram. Chcę żeby Dy-
nów się rozwijał i żeby ludziom żyło się tu przyzwoicie. I na tym 
się cały czas skupiam. Za postępowanie innych radnych nie je-
stem odpowiedzialny.

8. Towarzystwo Przyjaciół Dynowa od lat puka do drzwi 
Pana Burmistrza z prośbą o lokal na swoją siedzibę. Bezsku-
tecznie. W minionym roku wnioskowało o przekazanie szale-
tów miejskich, które własnym kosztem chciało zagospodaro-
wać, nie tylko na własną siedzibę ale także na salę wystawo-
wą dla Dynowian. Rada Miasta nie wyraziła zgody na zasa-
dzie – wy swoje, my swoje, ale wygrywa ten kto rządzi. Dla-
czego tak się stało? 

Z tego co wiem sprawa była dogłębnie analizowana. Prze-
ważyły względy bezpieczeństwa i szalety wyburzono. Zanim do 
tego doszło wnioskowałem o wykonanie ekspertyzy, bo jako bu-
dowlaniec wiem, że stan techniczny budynku rokował nadzieje 
na renowację. Stało się inaczej wolą większości Rady. Czy było 
jakieś drugie dno tej decyzji doprawdy nie wiem.

9. Na jakie problemy Rada Miasta powinna zwrócić uwa-
gę.

Szczególnie palący jest problem wody. W niektórych czę-
ściach miasta zdarzają się okresy kiedy w prywatnych stud-
niach całkowicie brakuje wody i trzeba ją mieszkańcom do-
wozić cysternami. Tak więc sprawa wodociągu miejskiego jest 
w tej chwili najważniejsza. Równie ważna jest sprawa wykona-
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nia kolejnego odcinka kanalizacji miejskiej. Duża część miasta 
korzysta już z dobrodziejstwa kanalizacji jednak nie wszystkie 
budynki są podłączone. Wszystko zależy od dotacji jakie uzy-
skamy w przyszłym roku. Projekty zostały złożone i czekamy na 
rozstrzygnięcie. Bardzo istotny jest też problem braku miesz-
kań socjalnych. Zdarzają się historie, kiedy pilnie potrzeba lo-
kalu dla mieszkańców np. w trudnej sytuacji spowodowanej 
jakimś kataklizmie, a my nie mamy żadnej rezerwy. Są rów-
nież rodziny mieszkające w bardzo złych warunkach, do tego 
życiowo niezaradne, którym pomoc miasta jest bardzo potrzeb-
na, dlatego powinniśmy postarać się o takie lokale. Zwraca-
łem już na to uwagę i nadal będę się starał, żeby pochylono się 
nad tym projektem.

10. Ostatnio z powodu złego zarządzania upada w Dyno-
wie największy zakład pracy zatrudniający w większości ko-
biety i osoby niepełnosprawne czyli część społeczeństwa naj-
mniej mobilną. Co w tej sytuacji zamierza zrobić Rada Mia-
sta?

Oficjalnie nie otrzymaliśmy żadnej informacji o kondy-
cji zakładu. Pan Burmistrz był na spotkaniu z Radą Nadzor-
czą, na którym został poinformowany o sytuacji gospodarczej 
firmy, ale nie o tym jaka będzie jej przyszłość. To już sprawa 
obecnego zarządu. Bardzo źle się stanie jeśli zakład upadnie, 
bo pojawi się spora grupa osób bezrobotnych, dla których nie 
ma pracy w naszym miasteczku a to spowoduje zubożenie czę-
ści społeczeństwa. Ludziom zatrudnionym w upadającej spół-
dzielni trudno będzie znaleźć, bo w większości to właśnie kobie-
ty, które nie wyjadą w poszukiwaniu zarobku, bo tu mają dzie-
ci, starych rodziców, gospodarstwa. Właśnie dlatego konieczne 
jest wygospodarowanie mieszkań socjalnych, żeby być przygo-
towanym na tego rodzaju sytuacje.

11. Jak Pan ocenia wysokość naszych podatków na tle 
innych gmin?

Podatki nie były podnoszone od kilku lat. Na kolejny rok 
pozostają nadal bez zmian i zapewniam, że nie są to stawki 
z górnej granicy tzw. widełek. Z relacji Pana Burmistrza wiem, 
że nie są to także stawki najwyższe w regionie. Nie sięgamy do 
kieszeni mieszkańców po dodatkowe pieniądze mimo, że potrze-
by miasta ciągle są ogromne. Zwłaszcza szkolnictwo pochłania 
ogromne kwoty. Jesteśmy traktowani jako gmina miejska przez 
co otrzymujemy mniej pieniędzy na pokrycie kosztów szkolnic-
twa niż miejscowości poniżej 5 tysięcy mieszkańców. Ale na to 
wpływu nie mamy. 

12. Gdyby udało się pozyskać dodatkowe, nieprzewidzia-
ne środki finansowe, na co należałoby je przeznaczyć w pierw-
szej kolejności?

Dobrą sprawą byłoby utworzenie strefy ekonomicznej dla 
przedsiębiorców, żeby zachęcić ich do zakładania firm i zatrud-
niania miejscowej ludności. Wiem z własnego doświadczenia, 
że zwolnienia z opłat zachęcają do przedsiębiorczości.

Myślę, że zakup terenów pod budowę deweloperską i znale-

zienie solidnego inwestora bardzo dobrze posłużyłyby mieszkań-
com Dynowa, bo miasto cierpi na głód mieszkań. Kto ma duże 
pieniądze buduje prywatnie a reszta nie ma szans na własne 
mieszkanie. Od lat w Dynowie nie buduje się budynków wielo-
rodzinnych. Być może lekarstwem na ten niedobór byłaby idea 
budownictwa społecznego, wspierana przez władze miasta. 

No i koniecznie należałoby stworzyć budżet obywatelski. 
Fundusze oddane do dyspozycji mieszkańców miasta bardzo 
jednoczą lokalne społeczności i służą do realizacji najbardziej 
potrzebnych inwestycji.

13. Jakby Pan ocenił zaangażowanie mieszkańców w to, 
co się dzieje w mieście?

Niestety zaangażowanie mieszkańców jest zbyt małe. Ist-
nieje grupa ludzi, którzy zawsze chętnie i z oddaniem anga-
żują się w różne projekty, ale to zwykle ta sama grupa ludzi. 
Większa część mieszkańców nie jest zainteresowana bieżącą 
pracą Rady Miasta. Mimo iż sesje bywają otwarte dla miesz-
kańców nikt nie jest zainteresowany do wzięcia w nich udzia-
łu. Udostępniona przez mnie strona internetowa z możliwo-
ścią zadawania pytań i zgłaszania wniosków obywatelskich 
nie jest wykorzystywana przez mieszkańców. A szkoda, bo jest 
to najprostsza droga do wskazania kierunków, w których po-
winna iść praca radnych.

14. A może chciałby Pan przekazać jakiś apel do naszych 
mieszkańców?

Chciałbym zaapelować o większą aktywność mieszkańców. 
O otwarcie na drugiego człowieka. W swoich materiałach wy-
borczych napisałem, że wierzę w ludzi i to jest prawda. Wierzę 
w ich dobre intencje, w to, że potrafią tworzyć dobre rzeczy i an-
gażować się w prace na rzecz miasta tylko musi im się chcieć. 
A to w dużej mierze zależy od postawy radnych i wyników ich 
pracy. Będę się o to bardzo starał.

15. Podkarpackie obchody Międzynarodowego Dnia Pa-
mięci Holocaustu to dobra okazja do dyskusji na temat upa-
miętnienia tragedii dynowskich Żydów. Chodzi o tablicę pa-
miątkową. Dlaczego jeszcze jej nie ma? Źródła historyczne jed-
noznacznie mówią o tym co się u nas w czasie wojny wydarzy-
ło, dlaczego my nie chcemy o tym pamiętać?

http://www.szih.org.pl/pl/newsitem/193 - adres strony 
z informacjami na temat Podkarpackich obchodów Międzyna-
rodowego Dnia Pamięci Holocaustu

Temat obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofia-
rach Holokaustu na Podkarpaciu nie był jeszcze na Radzie po-
ruszany. Myślę, że będziemy o nim rozmawiać w najbliższych 
dniach. Co do tablicy upamiętniającej tragedię dynowskich Ży-
dów, zapewniam, że sprawa jest ciągle omawiana. Różne są sta-
nowiska radnych w tej kwestii, lecz wydaje mi się, że obiektyw-
na prawda historyczna zwycięży i tablica zostanie wykonana.

Dziękujemy za poświęcony nam czas i życzymy owocnej 
pracy ku chwale i pożytkowi dynowskiej społeczności.

Z Radnym Piotrem Krupą rozmawiała Ewa Czyżowska

17 października 2016 roku 
odszedł do Wieczności w INDIANAPOLIS

DR TOMASZ GOŁĄB
PATRIOTA, ŻOŁNIERZ ZWZ i AK, HONOROWY OBYWATEL DYNOWA, FUNDATOR pomników JANA PAWŁA 

II w Częstochowie i Dynowie , AUTOR 22 prac naukowych i badań w Instytucie Biologii Doświadczalnej w Shrewsbu-
ry,CZŁONEK wielu towarzystw i organizacji naukowych, jeden ze SPONSORÓW Pomnika Ofiar Katynia w Londynie. 

Żegnamy HONOROWEGO OBYWATELA naszego miasta wierząc, że DOBRY BÓG przyjmie GO do swej chwały. 
Członkowie T.G. „SOKÓŁ’’. 

„Słowa są po stronie życia-
trudno mówić o Tych, którzy odeszli
na zawsze”
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Wybrzmiała forte wszystkimi swoimi programowymi 
punktami!

Tak! Piszę to z pełnym przekonaniem nie bacząc na to, 
że nie wszyscy chcieli wziąć udział w proponowanych impre-
zach, a może nie mogli, bo

„Dynowskie zaduszki” po raz pierwszy w Dynowie!
Przyznaję, że z pewnymi obawami podchodziłam do te-

matu wspominania Zmarłych podczas koncertu muzyczne-
go. W innych środowiskach dawno już urządzano spotkania 
żyjących z pamięcią o TYCH, KTORZY odeszli - u nas tego 
jeszcze nie było!  Zapowiedzi, afisze MOK-u i nadszedł wie-
czór 5 listopada. Nasza publiczność dopisała, bo przyciągnę-
ła ją wiadomość o koncercie BRASS STANDARD JAZZ OR-
KIESTRY Pana Tadeusza Podulki z Brzozowa, a zaczęło się 
bardzo nastrojowo, w klimacie poezji K. Wierzyńskiego. 

Z ogromnym wyczuciem nostalgii emigracyjnego poety 
za utraconym rajem- krajem ‚lat dziecinnych” i nieuchron-
nym przemijaniem życia, czytali jego wiersze Jolanta Kozu-
bal-Głuchowska i Emil Dańczak. A potem uruchomiliśmy wy-

X DYNOWSKA JESIEŃ TEATRALNA 
już za nami......

obraźnię, by zobaczyć TYCH, których kiedyś dobrze znaliśmy. 
Na tej strażackiej sali nie raz, nie dwa występowali 

ze swoimi zespołami; Śp. i Śp. T. Dymczak, St. Kostur, J. 
Jamróz, Wł. Bielawski, J. Jurasińska. Poprzedzili ICH 
(w społecznym działaniu) J. Ćwikliński, Ks. J. Śmieta-
na, J. Węgrzyn, St. Wolański, Wł. Kasprowicz, M. Kra-
snopolski i długi szereg innych.

Na teatralnej scenie występowali między innymi: 
Z. Chudzikiewicz, A. Tabiszowa, Z. Kędzierska, S. Ko-
stur, B. Kupczakiewicz, J. Dżuła, A. Tworzydło, B. Lach, 
J. Dziedzic, L. Kozubal, G. Wojdyło, J. Bator...

Wspomnienia, zaduma, żal, że odeszli, a nam pozostał 
obowiązek pamięci i ważny nakaz kontynuacji ICH działań! 
Wspomnienia, a potem wyobraźnią zawładnęła muzyka w wy-
konaniu doskonałym: i pod względem repertuaru, i wykona-
nia. Prawdziwa uczta duchowa. Muzykę spotęgowały uczu-
cia wyższego lotu , które poszybowały tam, gdzie nie ma już 
zmartwień, bólu a trwa radość z obcowania z Najwyższą Spra-
wiedliwością i Miłością.

11 LISTOPADA
Miejskie uroczystości Narodowego Świę-

ta mają swój scenariusz i przebieg - godny, 
podniosły i cieszyć się należy z tego. Pro-
gram artystyczny Zespołu Szkół usatysfak-
cjonował każdego i upewnił, że zdolnej mło-
dzieży i kreatywnych nauczycieli nie braku-
je. Tak trzymać!

Wieczór w auli Liceum Ogólnokształcą-
cego wybrzmiał pieśniami patriotycznymi. 
Od 5 lat Towarzystwo Gimnastyczne „SO-
KOŁ’’ wspólnie z cała licealną społecznością 
dokłada starań, by przepiękne nasze narodo-
we pieśni znane były wszystkim pokoleniom. 
Zgromadzona publiczność (od dzieci po senio-
rów) śpiewała aż sufit niemalże drżał, a ro-
dzące się w trakcie koncertu duety i kwar-
tety śpiewacze dają nadzieję na wyśmienity 
występ w roku następnym. Tegoroczny był: 
i znakomity, i oryginalny. Bo oto na scenie 
oprócz takich znanych wokalistek jak Doro-
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ta Sówka - Szmigiel, Samuela Łach, „Marzenie” i „Maki” pięknie zaśpiewała 
Monika Baran - laureatka VI Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Bar-
bary Kostrzewskiej w Rzeszowie! Byli też uzdolnieni mężczyźni. Na scenie wy-
stąpili w duecie; Emil Dańczak i syn Emanuel, Daniel Maziarz i dwaj synowie 
Kamil i Patryk. Rosną następcy i na scenie radzą sobie z tremą chyba lepiej 
niż ich tatusiowie. Międzypokoleniowe duety: „Babcia i wnuk” reprezentowali 
Staś Pasierb i jego Babcia - Przewodnik Beskidzki - Józefa Ślemp oraz Grzegorz 
Jandziś z Babcią Zofią Bielec, znaną jako starościna z pogórzańskiego wesela. 
Jest powód do zadowolenia, wszystkie występy zasłużyły na wyróżnienie i na-
śladownictwo. Na pewno w wielu rodzinach odżył zwyczaj wieczornego wspól-
nego śpiewania , a na drugi rok konkurs będzie jeszcze popularniejszy. Nagro-
dy, wyróżnienia, pochwały są ważne, ale najważniejsze jest to, że w dzisiejszym 
zmaterializowanym świecie, w atmosferze sporów różnego rodzaju, potrafimy 
się zjednoczyć wokół jednej, narodowej idei- w polskiej tradycji.

Za wydatną pomoc w organizacji wieczoru p.h. „Dynów jedną śpiewającą 
rodziną” w imieniu Zarządu TG „Sokół’’ dziękuję; Dyrekcji, Gronu Pedagogicz-

nemu i młodzieży LO, Dyrekcji MOK P. 
A. Pepaś-Skowron, Pracownikom MOK: 
G. Malawskiej, J. Kędzierskiemu i S. 
Karnasowi, DH. „Sokoła”-Magdalenie 
Gołąb, Jolancie Kozubal-Głuchowskiej, 
konferansjerom: Emilowi Dańczakowi 
i Michałowi Zięziowi oraz fotografom 
Jankowi Hadamowi i Danielowi Gąsec-
kiemu.

Prezes TG. „Sokół’’
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Miejski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół’’ od lat wspólnie organizują spotkania recytatorów 
z klas gimnazjalnych i licealnych. Na zaproponowany temat 
miłośnicy poezji wybierają utwory do interpretacji, w tym 
roku także w opracowaniu muzycznym. Mimo że konkurs 
organizowany był już po raz 24, wcale nie spowszedniał, a to 
dzięki nowym talentom, których jak co roku, tak i w obec-
nym, nie brakło. Przybyli nawet z Rzeszowa dowiedziaw-
szy się o konkursie dzięki ogłoszeniom w internecie. Wyni-
ki zmagań z materią słowa podane zostały w innym mate-
riale sprawozdawczym, ja wyrażę tylko opinię komisji oce-
niającej występy: poziom recytacji wysoki, uczestnicy kon-
kursu dobrze przygotowani, a na szczególne wyróżnienie 
zasłużyli wykonawcy poezji śpiewanej. Słowa podziękowań 

należą się Paniom Polonistkom, które we wszystkich szko-
łach dokładają starań, by „ sztuka pięknego mówienia” co-
raz powszechniejszą się stawała. 

Laureaci XXIV Dynowskiego Konkursu Recytatorskiego
Jury w składzie:

• Krystyna Dżuła – przewodnicząca – Prezes T.G. „So-
kół”, reżyser, instruktor teatralny

• Aneta Pepaś – Skowron – dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Dynowie – instruktor teatralny

• Janusz Kędzierski – instruktor Miejskiego Ośrodka 
Kultury – muzyk
po wysłuchaniu 19 prezentacji przyznało: w kategorii

19 listopada - PREMIERA 
„KRÓLOWEJ PRZEDMIEŚCIA” 
Miała być jedną z imprez na uczczenie 110 rocznicy po-

wstania dynowskiego Gniazda „Sokoła’’ (przypomnę: obcho-
dy w dniu 24 października 2015 roku). Niestety, tzw. trudno-
ści obiektywne opóźniły spektakl, dlatego stał się on częścią 
składową X Dynowskiej Jesieni Teatralnej. Los tak chciał, 
a my musieliśmy się podporządkować. „Ale nie ma złego, co 
by na dobre nie wyszło „-mówi stare porzekadło i chyba ma 
rację. Premiera stała się wydarzeniem, 
publiczność dopisała - jak zwykle w na-
szym mieście. Dziękujemy wszystkim 
za wspólne wieczory, bo i w niedzielę 
tłumnie przybyli na nasz występ miło-
śnicy Melpomeny. Melpomeny w stylu 
retro, ale z wigorem, tańcem i...humo-
rem! Bawiliśmy się wszyscy: i widzo-
wie i aktorzy, bo tekst K.Krumłowskie-
go w wielu fragmentach okazał się ak-
tualny i dziwnie „przystający” do na-
szych dynowskich realiów. O grze ak-
torów, scenografii, tancerzach, muzy-
kach nie mogę obiektywnie napisać, bo 
to jest nasz (troszkę mój zespół), a ser-
ce nie sługa i .... . Wszystkim, którzy 
sprawili, że sala grzmiała oklaskami, 
także w poniedziałek - 20 listopada, 
gdy daliśmy przedstawienie dla szkół, 
bardzo, bardzo gorąco dziękuję.

A oto autorzy sukcesu: Grzegorz 
Hardulak - scenograf, Kazimiera Ba-
ran, Jakub Trybalski, Piotr Dżuła - trio muzyczne, aktorzy: 
Dorota Sówka-Szmigiel - Mania, Jolanta Kozubal- Głuchow-
ska - Maciejowa, Monika Mączyńska, Agnieszka Balawejder, 
Magdalena Wolańska - dziewczęta i sąsiadki malarza, Graży-
na Malawska, Janina Banat - Przekupki krakowskie, Michał 
Zięzio - Zygmunt, Andrzej Karnas - Zagórny, Marek Siekaniec 
- pisarz Majcherek, Ryszard Duda - Wójt, Marek Stefen - Poli-
cjant, Grzegorz Iwański - feldfebel Benzek, Tomasz Pyś - Szyn-
karz, Jacek Marszałek - Fiakier, Leonard Prokop - Złotogór-
ski, Jerzy Tabisz - Dolarski, Adam Tworzydło - Radny, Domi-
nik Bachurski - Staszek, Daniel Maziarz - Kantek , Emil Dań-
czak - Antek, Marta Dżuła - Inglot - sufler, pomoc techniczna: 
Krzysztof Stodoliński, Janusz Kędzierski, Stanisław Karnas.

Przedstawienie fotografowali: A. Iwański, J. Hadam, 
filmował W. Bielec.

Zakończę podsumowanie zmodyfikowaną myślą, któ-
rą starałam się zachęcić do oglądania naszego spektaklu. 
Pisałam: przyjdźcie Państwo na nasz spektakl, bo teatr 
nie może żyć bez wiernej publiczności, a my nie chcemy 
być ostatnimi Mohikanami niezawodowej sceny! Wasze 
liczne przybycie na spotkanie z dynowskim - naszym ze-
społem - to odpowiedź na ten dramatyczny apel. DZIĘ-
KUJEMY! DZIĘKUJEMY!

W imieniu Zespołu - reżyser Krystyna Dżuła

24 listopada - XXIV DYNOWSKI KONKURS RECYTATORSKI
„POGODY i NIEPOGODY DUSZY w POEZJI i MUZYCE”
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Gimnazja
Recytacja:
I miejsce Aleksandra Szczepan uczennica Zespołu 

Szkół w Dynowie
II miejsce Joanna Niemiec uczennica Zespołu Szkół 

w Łubnie
III miejsce Klaudia Gudyka uczennica Zespołu Szkół 

w Harcie
Poezja śpiewana:
I miejsce Anna Pudysz uczennica Zespołu Szkół 

w Dylągowej, akompaniament Arkadiusz Banaś
II miejscem Joanna Wróbel uczennica Zespołu 

Szkół w Dynowie, akompaniament Radosław Słaby
III miejsce Alicja Frańczak uczennica Zespołu 

Szkół w Dynowie

Szkoły średnie
Recytacja:
I miejsce Karolina Kowalska uczennica I Liceum 

Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego 
w Rzeszowie 

II miejsca Karolina Sowa uczennica Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dy-
nowie i Martyna Tołpa uczennica I Liceum Ogólno-
kształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Rze-
szowie

III miejsce Laura Kilon uczennica Liceum Ogólno-
kształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

Wyróżnienie Hubert Kozdra uczeń Liceum Ogól-
nokształcącego w Dynowie

Poezja śpiewana:
I miejsce Patrycja Chmiel uczennica I Liceum Ogól-

nokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Dy-
nowie 

Wyróżnienie Michał Świder uczeń Liceum Ogólno-
kształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.

Za akompaniament wyróżnienia otrzymali:
Radosław Słaby uczeń Zespołu Szkół w Dyno-

wie i Paweł Sierant uczeń Zespołu Szkół Zawodowych 
w Dynowie. 

Wszyscy otrzymali dyplomy i książki za udział, nagro-
dzeni dyplomy i dodatkowe książki, które ufundował MOK 
w Dynowie, T.G. „Sokół” w Dynowie, Radny Powiatowy 
P. Aleksander Stochmal.

Jury i organizatorzy dziękują uczestnikom i nauczycie-
lom za udział i konkursie, dobry poziom prezentacji i zapra-
szają za rok na 25 Dynowski Konkurs Recytatorski.

26 listopada - „KOPIDOŁ’’
Dzięki zaproszeniu przez Dyr. MOK-u śląskiego nieza-

wodowego teatru NAUMIONY z Ornantowic dynowska pu-
bliczność miała okazję poznania kultury, języka, zwycza-
jów tego regionu Polski. Hala sportowa LO w sobotnie po-
południe i wieczór zamieniła się w „ciekawie zagospodaro-
waną „ przestrzeń teatralną, a uczestnicy warsztatów te-

atralnych i wokalnych mogli skorzystać z porad profesjona-
listów. „Naumiony” przedstawił historię Kopidoła /grabarza/ 
osadzoną w 50- latach XX wieku na terenie wioski na Gór-
nym Śląsku. Pomimo bardzo poważnej tematyki spektakl 
utrzymany był w konwencji tragikomedii. Mądry, przemy-
ślany przekaz. Dziękujemy !
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13 listopada z niespodzianką, koncertem 
pt „Żyd-Wieczny Tułacz” - poetycko-muzycz-
ną wędrówką po obyczajach, tradycji i hi-
storii Żydów wystąpili krakowscy artyści. 
Do Dynowa zaprosił ich P. Marek Pyś, któ-
ry wcielił się w rolę Żyda – Tułacza. Orga-
nizacją koncertu, odpowiednim klimatem 
i scenografią zajął się profesjonalnie/ jak 
zawsze/ MOK w Dynowie. Po koncercie or-
ganizatorzy zaprosili publiczność do nauki 
tańców izraelskich. Był to kolejny udany 
wieczór Jubileuszowej Jesieni Teatralnej .

 Dziękujemy

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie 
i Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie organizatorzy 
X Dynowskiej Jesieni Teatralnej dziękują wszystkim 
uczestnikom jubileuszowych i wyjątkowych teatral-
no-muzycznych spotkań. Współpraca instytucji kul-
tury jaką jest Miejski Ośrodek Kultury i Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół” to przykład na wspól-
ne, bardzo dobre i efektywne działanie, dzięki któ-
remu Dynowianie mogą przeżywać wiele artystycz-
nych wzruszeń. 

 Dziękujemy występującym artystom i wspaniałej pu-
bliczności, Burmistrzowi Miasta Dynowa i Starostwu Powia-
towemu w Rzeszowie za pomoc finansową, współorganizato-
rom: Liceum Ogólnokształcącemu w Dynowie, Ochotniczej 
Straży w Dynowie oraz sponsorom - za wszystko.

 SPONSORZY
1. P. Krzysztof Sierant 
2. P. Wojciech Sarnicki
3. P. Piotr Krupa
4. P. Elżbieta Piskorek 
5. P. Maria Nowak
6. P Helena Domin i Jan Nosal Prezesi Gminnej 

Spółdzielni „SCH’ w Dynowie
7. P. Elżbieta Domin
8. P. Małgorzata i Stanisław Krupowie

Do równie ciekawych spotkań za rok 
- organizatorzy X Dynowskiej Jesieni Teatralnej.

„Kaś ta wlaz” powiem za jednym z bohaterów „Królowej Przed-
mieścia”, Majcherkiem - tę sztukę warto obejrzeć! Sama widziałam 
ją już trzy razy i z pewnością wybiorę się na następny spektakl. 
Dlaczego? Bo „Królowa Przedmieścia” bawi ludzi w różnym wieku 
od tych najmłodszych, po nasze babcie i dziadków. Pełno na sce-
nie humoru, tańca, zabawy i dużo pozytywnej energii, która udzie-
la się widzom. 

Poznajemy losy Mani, nazywanej w krakowskim światku ty-
tułową Królową Przedmieścia. Perypetie tej pięknej dziewczyny, 
za którą uganiają się liczni adoratorzy, przedstawione są w spo-
sób zabawny, a cała historia jest pełna zaskakujących zwrotów ak-
cji. Piękna scenografia i świetna muzyka dopełniają całości. War-
to więc w swoim kalendarzu odnotować: „byłam, widziałam i za-
chwyciłam się Królową Przedmieścia”. 

 Martyna Kłyż, uczennica LO w Dynowie

KRÓLOWA PRZEDMIEŚCIA

Fot.Daniel Gąsecki
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O „KRÓLOWEJ PRZEDMIEŚCIA” SŁÓW KILKA...
Lekka, zabawna, dobrze zagrana ...Taka właśnie jest 

najnowsza sztuka wystawiona przez dynowski zespół te-
atralny.

Historia sieroty Mani wprowadza widzów w klimat mło-
dopolskiego Krakowa i podkrakowskiej wsi, z osobliwymi 
postaciami malarza, mecenasa, pisarza gminnego oraz ty-
powych krakowskich andrusów. Zabawne zdarzenia, wartka 
akcja przeplatana tańcem i partiami śpiewanymi, barwne 
stroje i dekoracje sprawiają, że sztukę ogląda się przyjem-
nie i chciałoby się oglądać jeszcze. Niewątpliwie jej atutem 

jest również wykonywana „ na żywo” muzyka, któ-
ra towarzyszy widzowi nie tylko w czasie trwania 
spektaklu, ale również w antraktach.

Młodzi aktorzy z pewnością wnieśli do sztuki 
świeżość, dużą dozę humoru, temperament, nato-
miast starsi doświadczenie i jak zwykle elegancję.

Duże brawa należą się zatem Pani reżyser Kry-
stynie Dżule oraz całemu zespołowi za stworzenie 
sztuki, która z pewnością” rozgrzeje” każdego w sza-
re, zimne jesienno-zimowe dni. 

Elżbieta Klaczak-Łach, 
nauczycielka LO w Dynowie

W dniu 6 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym w Dy-
nowie odbyło się podsumowanie projektu „Andrzej Sowa 
- mistrz tradycji”. Spotkanie prowadziła Katarzyna Mol 
(koordynator projektu). Młodzież mogła zobaczyć dwa fil-
my, które zostały zrealizowane przez Mirosława Tańculę 

„Podsumowanie projektu „Andrzej Sowa- mistrz 
tradycji z rodziny Sowów z Piątkowej”

(TVTubis FILM STUDIO), w tym teledysku do pierwszej 
płyty Kapeli „Pogórzanie”. Na spotkaniu obecni byli rodzice 
młodzieży zaangażowanej w tworzenie Kapeli, którzy także 
wzięli udział we wspomnianym nagraniu. Po części filmo-
wej odbył się koncert, do tematyki którego wprowadził nas 
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P. Andrzej Sowa. Była to dla wszystkich lekcja pięknej 
muzycznej tradycji Pogórza.

Dziękujemy dyrekcji i nauczycielom LO za współ-
pracę przy organizacji spotkania.

Zatem kończymy nasze całoroczne działanie (styczeń 
– grudzień 2016) mając nadzieję, że staniemy się inspi-
racją dla innych instytucji kultury i szkół w rozwijaniu 
oraz pielęgnowaniu tradycji swojego regionu.

Dziękujemy P. Andrzejowi Sowie za działalność edu-
kacyjną i ogromne zaangażowanie w tworzenie kape-
li oraz propagowanie kultury ludowej naszego terenu.

Dziękujemy za pomoc przy dokumentacji filmo-
wej i fotograficznej Mirosławowi Tańculi który poświę-

cił dla nas dużo czasu i włożył wiele serca w stworzenie pięk-
nych filmów.

Do zobaczenia przy realizacji kolejnych inicjatyw opartych 
o tradycje lokalne.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego

Organizator: 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu – Mieszkańcom i Gościom Związ-
ku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego – najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczę-
ścia oraz wszelkiej pomyślności. Niechaj magiczna moc Wigilijnego Wieczoru napełni nasze 
domy spokojem, blaskiem i harmonią.

Życzymy, by każdy dzień nadchodzącego 2017 roku sprzyjał realizowaniu wszystkich 
Państwa planów i zamierzeń, zarówno tych osobistych jak i zawodowych.

 Stanisław Potoczny   Antoni Gromala
Przewodniczący Rady Gminy    Wójt Gminy 

25 listopada 2016 r. miała miejsce podniosła uro-
czystość poświęcenia i przekazania nowego wozu bo-
jowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej. 

O godzinie 10.30 orszak uczestników z pocztem sztan-
darowym OSP w Wesołej na czele przemaszerował do ko-
ścioła parafialnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, 
gdzie odprawiona została msza święta odpustowa. Poświę-
cenia samochodu dokonał Kapelan Krajowy Strażaków st. 
bryg. ks. dr Jan Krynicki.

Uroczystość poświęcenia i przekazania 
nowego wozu bojowego 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej

W uroczystości wzięli udział: Senator Rzeczpospolitej 
Polskiej Alicja Zając, Poseł na Sejm, Przewodniczący Sejmo-
wej Komisji Infrastruktury – Bogdan Rzońca, księża dekana-
tu dynowskiego z księdzem dziekanem dr Stanisławem Ja-
nuszem na czele, Komendant Powiatowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Brzozowie st. bryg. mgr inż. Jan Szmyd, Ko-
mendant Powiatowy Policji podinsp. Marek Twardzicki, Wójt 
Gminy Jasienica Rosielna Urszula Brzuszek, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Jasienica Rosielna Stanisław Pająk, prezesi 
i naczelnicy jednostek OSP z terenu gminy Nozdrzec oraz 
z Baryczy, stowarzyszenia wsi Wesoła oraz rada sołecka.

Nowy samochód to zbudowany na podwoziu MAN TGM 
13.290 średni pojazd ratowniczo – gaśniczy z napędem tere-
nowym. W pojeździe znajduje się podstawowe wyposażenie 
niezbędne do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. 

Fot.Daniel Gąsecki
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Senator Alicja Zając przekazuje kluczyki do samochodu 
prezesowi OSP dh Lesławowi Domaradzkiemu

Przedszkole Niepubliczne
 Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika

5 października br. rozpoczął się rok szkolny 
w Przedszkolu Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr 
Świętego Dominika w Nozdrzcu. Msza święta z prośbą 
o błogosławieństwo, odprawiona przez proboszcza ks. 
Janusza Marszałka była wyjątkowym przeżyciem dla 
dzieci, które mówiły wezwania modlitwy wiernych i nio-
sły dary ołtarza. Rodzice zaś byli dumni ze swoich po-

ciech widząc, jak pięknie uczestniczą we mszy świętej.
29 października był bardzo ważnym dla nas dniem, 

ponieważ najmłodsi wychowankowie stali się prawdzi-
wymi przedszkolakami. Zostali pasowani na przedszko-
laka i  złożyli przyrzeczenie. Dzieci z tej okazji otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

6 grudnia przedszkole odwiedził nas Św. Miko-

Zbiornik mieści 2,5 m3 wody, a jego dopuszczalna masa cał-
kowita wynosi ponad 14 ton. W znacznym stopniu zwiększy 
on gotowość bojową jednostki OSP Wesoła.

Całkowity koszt samochodu, który zastąpił prawie 
40-letniego Stara 244, wyniósł 809 340,00 zł. Zakup został 
dofinansowany ze środków pochodzących z dotacji Krajowe-
go Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – kwota 200 000,00 zł, 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – kwota 

100 000,00 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – kwota 100 000,00 
zł oraz ze środków własnych Gminy Nozdrzec – kwota 409 
340,00 zł. Dostawcą pojazdu było Przedsiębiorstwo Usługo-
wo Handlowe Stolarczyk z Kielc.

Podjęto działania mające na celu pozyskanie nowego sa-
mochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdeb-
kach, która jest zarejestrowana w Krajowym Syste mie Ra-
towniczo – Gaśniczym.
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łaj. Dzieci, które z niecierpliwo-
ścią czekały na jego wizytę uro-
czyście i radośnie przywitały go 
piosenką. Św. Mikołaj rozdał 
dzieciom prezenty, które spra-
wiły im wielką radość. Dzieci 
odważnie i chętnie odpowiada-
ły na pytania Świętego Mikoła-
ja, jak również same je zadawa-
ły i obiecały, że będą grzeczne 
i z niecierpliwością będą czekały 
na spotkanie w przyszłym roku. 
Nie brakowało podziękowań za 
wspaniałe dary. Każde dziecko 
chciało uściskać Św. Mikołaja 
a wszystkie żałowały, że Świę-
ty musi wyruszyć w dalszą dro-
gę do wyglądających jego przyj-
ścia innych dzieci.

Przedszkole serdecznie dzię-
kuje za wszelkie dary, życzli-
wość i pomoc wójtowi gminy An-
toniemu Gromali.

s. Zofia Pieróg

ki odpowiednio dostosowanym do wymaganych standar-
dów pomieszczeniom. 

Naszym celem jest sprawnie funkcjonujący, bezpiecz-
ny, odpowiednio wyposażony ośrodek, świadczący na wy-
sokim poziomie kompleksowe wsparcie dla osób niepeł-
nosprawnych, przez zespół pracowników posiadających 
wymagane wykształcenie oraz predyspozycje zawodowe.

Katarzyna Dydra

W mijającym półroczu w Środowiskowym Domu Samopo-
mocy im. Anny w Izdebkach zostały przeprowadzone liczne pra-
ce mające na celu odnowienie oraz doposażenie pomieszczeń do 
realizacji treningów. Z zaoszczędzonych środków finansowych 
przeznaczonych na bieżącą działalność placówki, pomalowane 
zostały wszystkie pomieszczenia w ŚDS, wymieniona stolarka 
drzwiowa, płytki w holu dolnym oraz w toalecie męskiej. Ja-
dalnia, z której korzysta obecnie 35 uczestników zyskała nowe 
krzesła oraz stoły.

W ramach treningu rozwijania zainteresowań stolarskich, 
uczestnicy pod opieką instruktora wykonali trzy szafy przesuw-
ne przeznaczone na przechowywanie materiałów do terapii za-
jęciowej oraz biurka do pracowni komputerowej. W celu popra-
wy efektywności prowadzonych zajęć 
ogólnousprawniających została do-
posażona sala rehabilitacyjna w ro-
tory kończyn dolnych.

Zmianie uległa także sala ogól-
na, w której odnowiono stoły i krze-
sła oraz zadbano o nowy wystrój 
okien. Sala jest miejscem spotkań 
z uczestnikami oraz ich rodzina-
mi jak również służy do prowadze-
nia zajęć grupowych prowadzonych 
przez psychologa, który od bieżące-
go roku świadczy usługi w naszej 
placówce. 

Nasz dom zyskał także nową to-
aletę, która jest przystosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Środki na reali-
zację zadania w wysokości 18 500 zł pocho-
dziły z dotacji Wojewody Podkarpackiego. 
Wykonany remont znacznie ułatwił swo-
bodne poruszanie się osobom korzystają-
cym z wózków inwalidzkich. 

Realizacja usług świadczonych przez 
naszą placówkę jest możliwa głównie dzię-

Standaryzacja usług w ŚDS
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19 listopada 2016 r. dwie drużyny z III klasy gimnazjum Zespo-
łu Szkół w Nozdrzcu w składzie: Bartłomiej Hałas, Bartłomiej Kieł-
basa i Jakub Szpiech oraz Wiktor Banat, Mateusz Gretkowski, Mate-
usz Kijowski pod opieką nauczyciela Marka Potocznego wzięły udział 
w Eliminacjach Regionalnych V Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn 
Wiatrowych w Katowicach.

Polegał on na zbudowaniu modelu maszyny przetwarzającej ener-
gię wiatru na energię mechaniczną. Uczniowie swoje konstrukcje wy-
konywali w zespołach składających się z trzech osób i musieli wykazać 
się dużą wiedzą techniczną, umiejętnościami konstrukcyjnymi i pomy-
słowością. Podczas Turnieju maszyny badane były na profesjonalnym 
stanowisku pomiarowym i oceniane w trzech kategoriach: „Najwięk-
sza moc”, „Obroty przy obciążonym wale maszyny”, i „Moment obroto-
wy przy zatrzymanym wale”. Suma uzyskanych punktów we wszyst-
kich kategoriach decydowała o jakości maszyny. Zajęcie 5 miejsca na 
45 drużyn przez „Armię Spejsona” zagwarantowało jej udział w Tur-
nieju Finałowym 10 grudnia w Piasecznie.

W finale wzięło udział 26 drużyn z całej Polski. „Armia Spejsona” 
w składzie: Bartłomiej Hałas, Bartłomiej Kiełbasa i Jakub Szpiech 
skonstruowała nową maszynę, która jednak nie okazała się tak wy-
dajna jak poprzednia i ostatecznie drużyna zajęła 17 miejsce. Cenna 
jest jednak zdobyta wiedza i doświadczenie które pozwolą na dosko-
nalenie budowanych maszyn i mamy nadzieję, zdobycie wyższych lo-
kat w przyszłym roku.

V Ogólnopolski Turniej Maszyn Wodnych i Wiatrowych

Od lewej M. Potoczny, B. Hałas, B. Kiełbasa, J. Szpiech

Naszym kolegom – uczestnikom konkursu gra-
tulujemy i dziękujemy za ogromne chęci oraz zaan-
gażowanie w pracę.

Marek Potoczny

Ala Adam

Uczestnicy Mikołajkowych Debiutów

Ala Dąbrowska

W dniu 28 listopada w Zespole Szkół w Hłudnie 
odbyły się gminne eliminacje XXI edycji dziecięce-
go Konkursu Piosenki Polskiej „Mikołajkowe Debiu-
ty”, organizowanego przez Brzozowski Dom Kultury. 

Jest on sposobem na propagowanie wspólnego śpiewa-
nia, kultywowania tradycji, a także przygotowania dzieci 
do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

Tegorocznymi zwycięzcami zostali:
w kategorii klas 0 - I:
Alicja Dąbrowska - uczennica klasy I Szkoły podstawo-

wej w Wesołej,
Marcelina Zając - uczennica klasy 0 Szkoły Podstawo-

wej Nr 2 w Izdebkach,
Jakub Kozdroń - uczeń klasy I Szko-

ły Podstawowej w Nozdrzcu.

W kategorii klas II -III:
Alicja Adam - uczennica klasy III 

Szkoły Podstawowej w Wesołej,
Oskar Opaliński - uczeń klasy III 

Szkoły Podstawowej w Hłudnie,
Kinga Dobosz - uczennica klasy III 

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Izdebkach.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-

miątkowe dyplomy, słodycze oraz nagro-
dy książkowe ufundowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Nozdrzcu.

Zwycięzcy: Alicja Dąbrowska, Marce-
lina Zając, Oskar Opaliński i Alicja Adam 
będą reprezentować naszą gminę na kon-
cercie finałowym 7 grudnia w Brzozowie. 
Dziękujemy nauczycielom i rodzicom za 
przygotowanie dzieci. Do zobaczenia na 
następnych Mikołajkowych Debiutach.

Eugeniusz Kwolek

„Mikołajkowe Debiuty”
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Stowarzyszenie przy Zespole Szkół im. Aleksan-
dra Fredry w Nozdrzcu realizuje zadanie publiczne 
o nazwie „Seniorzy dzieciom - dzieci seniorom” do-
finansowane z budżetu Województwa Podkarpac-
kiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie. 

Jest to 3 miesięczny projekt, obejmujący okres od 15 
września do 15 grudnia 2016 r. Skierowany jest on do se-
niorów oraz dzieci i młodzieży z gminy Nozdrzec (pow. brzo-
zowski) i seniorów, dzieci i młodzieży z gminy Dynów (pow. 
rzeszowski). Projekt jest odpowiedzią na potrzebę wspar-
cia osób starszych w tym trudnym dla nich okresie życia. 
Kontakt z młodym pokoleniem doda im odwagi i zachęci do 
zmiany sposobu życia. Głównym założeniem projektu jest 
wspieranie działań wzmacniających więzi międzypokolenio-
we, poprzez spotkania, rozmowy, refleksje, pokazy, zajęcia 
praktyczne i wyjazdy.

W ramach projektu organizowane są:
• zajęcia teatralne pn. „Magia teatru”,
• zajęcia rękodzielnicze pn. „Zrób to sam”,
• zajęcia historyczne pn. „Stąd nasz ród”,
• 2 wycieczki (do teatru w Rzeszowie oraz do Środowisko-

wego Domu Samopomocy w Izdebkach),
Wigilia międzypokoleniowa w Zespole Szkół w Noz-

drzcu.

Magia teatru
10 listopada br. uczestnicy projektu - seniorzy wraz ze 

swymi wnukami, młodzieżowa grupa teatralna oraz rodzice 
i nauczyciele jako opiekunowie, byli uczestnikami spektaklu 
„Circus Paradise” Teatru Przedmieście w Rzeszowie. Tego 
wieczoru byli zarówno widzami sztuki utrzymanej w stylu 
szesnastowiecznej komedii dell’ arte, jak i aktorami, współ-
uczestnicząc w wartko postępującej akcji osadzonej poniekąd 
na terenie Nozdrzca. Sceniczni bohaterowie posiadali wie-
le informacji o naszej miejscowości i najbardziej reprezen-
tatywnych dla niej postaci, gdyż takie były założenia tego 
spektaklu, o czym widzowie dowiedzieli podczas po spek-
taklowych warsztatów. Grupa uczestniczyła też w krótkim 

Seniorzy Dzieciom – Dzieci Seniorom

nabożeństwie odprawionym z okazji Dnia Niepodległości 
w Kościele Garnizonowym w Rzeszowie.

Wrażeń estetycznych po spektaklu było co niemiara, 
a beztroskiego śmiechu jeszcze więcej. Sama podróż była 
okazją do ożywionych, niezwykle ciekawych a nawet sen-
tymentalnych rozmów seniorów i dzieci.

Możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym, aktyw-
nego spędzenia wolnego czasu w przyniosło korzyści zarów-
no młodym, jak i starszym. Taka aktywność pozwala lepiej 
i piękniej żyć.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu 
można uzyskać w biurze projektu:

Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu
36-245 Nozdrzec 227, 

tel. 13 43 98 009

„Dofinansowano z budżetu 
Województwa Podkarpackiego 

–Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie”

We wrześniu ukazał się trzeci tomik Józefa Cupaka „Bogu, ludziom 
i ziemi”, który jest zbiorem wierszy pisanych w latach 1990-2015.

Ułożone tematycznie utwory są próbą zrozumienia otaczającego nas 
świata, wyrazem głębszego zastanowienia i refleksji, często mają formę ży-
czeń, traktują o różnych obliczach miłości, emocjach, tęsknotach, rozsta-

niach. Wpisują się w lokal-
ne jubileusze i ważne spo-
łecznie wydarzenia, a tak-
że w sposób lekki i żarto-
bliwy opisują współczesną 
rzeczywistość. 

W latach wcześniej-
szych ukazały się dwa to-
miki poety: „Stoję i słu-
cham szumu wierzb nad 
Sanem” oraz „Jeszcze mi 
wiosną nacieszyć się daj-
cie”. Tomik znajduje się 
w księgozbiorach biblio-
tek gminy.

„Bogu, ludziom i ziemi”

Świąteczna tęsknota

Do tych świąt tęsknię, 
które w umysł dziecka
wnosiły sprawy wielkie, niepojęte,
które zagłusza dziś wrzawa zdradziecka,
a wtedy były prawdziwe i święte.

Do tych świąt tęsknię, gdzie opłatek biały 
nie był odmianą pszenicznego chleba,
lecz był symbolem wielkiej czci i chwały, 
darem dla ziemi zstępującym z nieba.

Takich świąt dzisiaj potrzeba jest światu, 
niechaj opadnie ramię gniewne, zbrojne,
radość i pokój niech głosi brat bratu,
a czasy przyjdą lepsze i spokojne.

Józef Cupak
Grudzień, 2016
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Działania i praca społeczna na rzecz innych 
to jedne z najważniejszych elementów progra-
mu wychowawczego Zespołu Szkół Zawodo-
wych im. Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Dynowie. Ponadto Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2016/2017 
Rokiem Wolontariatu. W ramach tych dzia-
łań ZSzZ w Dynowie podejmuje wiele inicja-
tyw. Akcja „ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA 
ŁYCZAKOWA” to wspólny pomysł: Polskie-
go Radia Lwów, Polskiego Konsulatu we Lwo-
wie i Polskiego Radio Rzeszów, który już kolej-
ny raz wcieliła w życie TVP Rzeszów. Koordy-
natorami akcji w naszej szkole byli Państwo 
Anna i Jarosław Molowie. Zebrane kilka pu-
deł zniczy zostało przekazane do siedziby TVP 
Rzeszów i w dniu 1 listopada 2016r. zapłonę-
ły na polskich grobach na cmentarzu we Lwo-
wie i jego okolicach. Podobnie jak w latach po-

WOLONTARIAT 
– DZIAŁANIA Z POTRZEBY SERCA

przednich nasi uczniowie (25 osób) – wo-
lontariusze kwestowali na cmentarzu w Dy-
nowie w dniu 1 listopada 2016r. na rzecz 
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Al-
berta w Dynowie (koordynator Pani Elż-
bieta Kiszka). Natomiast nauczyciele: Pani 
Agnieszka Kędzierska, Pani Renata Ły-
backa, Pani Honorata Mikoś i Pani Mag-
dalena Wolańska również na cmentarzu dy-
nowskim kwestowały na rzecz Stowarzysze-
nia Promocji i Rozwoju Regionu Dynow-
skiego – Towarzystwa Przyjaciół Dyno-
wa. Towarzystwo zebrane fundusze przezna-
czy na odnowę – ratowanie kolejnych nagrob-
ków na dynowskiej nekropolii. 

Samorząd Uczniowski pod opieką Pani 
Honoraty Mikoś i Pani Katarzyny Mar-
cinek i we współpracy z ks. Pawłem Barem 
włączył się w listopadzie i grudniu 2016r. w akcję na rzecz 
misji w Chamalili w Zambii, gdzie powstaje nowy ośrodek 
zdrowia, który prowadzą siostry ze Zgromadzenia Sióstr 
Boromeuszek Mikołowskich. Uczniowie i pracownicy 
szkoły zebrali: przybory szkolne (kredki, długopisy, ołówki, 

bloki rysunkowe itp.), środki czy-
stości i opatrunkowe itp. zgodnie 
z wykazem przygotowanym przez 
siostrę Józefę Słaby pochodząca 
z Pawłokomy. Nazbierało się tego 
mnóstwo, ale dzięki temu moż-
na będzie wspomóc nowy ośro-
dek zdrowia, jak i dzieci uczące 
się w miejscowej szkole. 

W ZSzZ w Dynowie organizo-
wana jest również zbiórka pla-
stikowych nakrętek na rzecz 
chorego Kacperka, który ma pa-
daczkę Westa, zespół Dandy-Wal-
kera, opóźnienie rozwoju psycho-
ruchowego, niedoczynność tar-
czycy, uogólnioną wiotkość oraz 

stan po niedotlenieniu okołoporo-
dowym. Jest to akcja o charakterze charytatywno – ekolo-
gicznym. Zebrane nakrętki sprzedawane są firmie recyklin-
gowej, która przerabia je na surowiec wtórny (plastikowy 
granulat). W ten sposób zebrane odpady producent może 
przetworzyć na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV czy 
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obudowy komputerów. Uzy-
skane w ten sposób pieniądze 
przekazane zostają z kolei na 
leczenie chłopca, jego rehabi-
litację ruchową, hipoterapię, 
masaże oraz pomoc specjali-
stów. Ponadto nasza szkoła 
uczestniczy w zbiórce zuży-
tych telefonów komórko-
wych w ramach akcji Cool-
school współpracując z fir-
mą Greenfone Sp.zo.o. Akcja 
ta ma wymiar zarówno ekolo-
giczny - pozwalający poprzez 
ponowne wykorzystanie i re-
cykling telefonów komórko-
wych zredukować poziom za-
grożenia dla środowiska

 naturalnego oraz chary-
tatywny. Z telefonów odzy-
skiwane są metale szlachetne 
jak srebro, złoto czy miedź, ze 
sprzedaży których część dochodu firma przeznacza organi-
zacjom charytatywnym działającym na rzecz krajów „Trze-
ciego Świata”.

 Młodzież szkolna od 28 listopada do 9 grudnia 2016r. 
brała także udział w XVII ogólnopolskiej akcji „Góra gro-
sza”, której celem była zbiórka funduszy na tworzenie ro-
dzinnych domów dziecka. 

Kolejny już rok do akcji „Pomóż dzieciom przetrwać 
zimę” (koordynator Pani Elżbieta Kiszka) przyłączyli się 
także uczniowie i nauczyciele ZSzZ w Dynowie. Nasi wo-
lontariusze w dwóch sklepach w Dynowie: Delikatesy „Zie-
lony koszyk” i „Delikatesy Centrum” w listopadzie/
grudniu 2016r. zbierali trwałą żywność: makarony, cu-
kier, ryż, olej, artykuły potrzebne do świątecznych potraw 
i wypieków oraz słodycze, zabawki, kredki, książeczki, ko-
smetyki. Zebrane produkty zostały przekazane do MOPS 
w Dynowie, który przygotował paczki dla rodzin potrzebują-
cych. Ten krótki artykuł zawiera jedynie informacje o udzia-
le młodzieży i nauczycieli w najważniejszych akcjach chary-

tatywnych, ale jednocześnie pokazuje, że wbrew obiegowym 
opiniom współczesna młodzież jest bardzo wrażliwa na po-
trzeby drugiego człowieka. W sytuacjach trudnych, kryzy-
sowych wielokrotnie bardziej dojrzale niż dorośli okazuje 
serce, pomoc potrzebującym i to jest bardzo budujące i bar-
dzo dobrze wróży na przyszłość

 Halina Cygan 
 ZSzZ w Dynowie
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Mija kolejny rok kalendarzowy, dla wielu organizacji i stowarzy-
szeń kolejny rok pracy, spotkań, zebrań, aktywności sportowej, te-
atralnej, muzycznej itd., itd. Rok zmagania się z problemami, trudno-
ściami…., ale i także rok sukcesów, dyplomów, nagród, wyróżnień…., 
stawania na podium czy też odbierania wyróżnień i nagród. Kolejny 
rok pracy społecznej, wolontariatu, dla innych i dla własnych środo-
wisk czy grup i sympatyków.

Pomimo, że generalna idea Stowarzyszeń jest wspólna lub podob-
na to każde z nich działa w określonej przestrzeni, dziedzinie, zainte-
resowań.., na ogół nie wchodząc jedni drugim w „drogę”. Właśnie ta 
umiejętność istnienia i działania obok siebie lub razem w dynowskim 
środowisku, jest jednym z cennych założeń statutowych. 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH 

W DYNOWIE
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu 

Szkół Zawodowych w Dynowie powstało 
w połowie roku 2014, a wiec jest jednym z bar-
dzo młodych organizacji, skupiające 44 czynnych 
członków. Stowarzyszenie, pomimo, że uczy się 
od innych skutecznego działania, to wg własnych 
pomysłów zorganizowało kilka imprez i akcji 
z pożytkiem dla środowiska, a szczególnie dzie-
ci i młodzieży, w tym uczniów Zespołu Szkół Za-
wodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Dynowie.

W końcówce roku 2016, kieruję do członków naszej organizacji, słowa p odziękowania za pracę i aktyw-

ność, a do innych Stowarzyszeń, przekazuję gratulacje za efekty w swojej działalności i dziękuję za współpracę.

Prezes Stowarzyszenia

Stanisław Tymowicz
 

n

Z wyrazami szacunkuw imieniu Zarządu SP ZSzZ w Dynowie

Życzę, aby Nowy 2017 Rok dostarczył wiele dobrych pomysłów, był obfity fi-

nansowo i przynosił sukcesy. Członków wszystkich Stowarzyszeń niech obdarzy 

dobrym zdrowiem, zapałem do pracy oraz nadzieją i wiarą, że wolontariat dla in-

nych nie jest zmarnowanym czasem.

W kościele przygotowania do Bożego Narodzenia zaczy-
nają się Adwentem. Później jest spowiedź,pasterka, żłóbek 
w kościele, kolędy i czas oczekiwania na przyjście i narodze-
nie Jezusa. W rodzinie i w domu też trwają przygotowania, 
a to porządki, zakupy prezentów, przygotowanie potraw, cho-
inki i wiele innych spraw dotyczących tego okresu.

W miastach,sklepach jest większy ruch, słychać świątecz-
ną muzykę. Widać dekoracje ulic, stawiane są szopki i urzą-
dzane Wigilie na Rynku tak jak w Dynowie. Wiemy jak te 
święta wyglądają w naszej tradycji gdyż były opisywane w ga-
zetach i pozostają w naszej pamięci. Oto kilka przykładów 
świąt w innych krajach.

U naszych sąsiadów Niemców to okres od 24 od 26 grud-
nia, ale przygotowania zaczynają się wcześniej bo już w Ad-
wencie, w miastach są organizowane jarmarki i targi przed-
świąteczne. Symbolem świąt jest choinka i żłóbek .Po mszy 
świętej zapalają świece na choince i to jest sygnał do rozpoczę-
cia gwiazdki. Protestanci i katolicy świętują podobnie - w gro-
nie rodzinnym, przy kolędach i obdarowywaniu się prezen-
tami. Sana wigilia nie jest obfita w potrawy, na obiad świą-
teczny podawana jest gęś i ciasto. Prezenty otrzymuje się po 
obiedzie świątecznym. Należy dodać ,że na przełomie XIX 
i XX wieku do Polski właśnie z Niemiec przywędrował zwy-
czaj ubierania choinki. Nasi południowi sąsiedzi Czesi wigilię 

maja wolną od pracy. Na wigilijnym stole znajduje się zupa 
rybna lub grzybowa, smażony karp i sałatka ziemniaczana 
oraz słodki chleb z rodzynkami. W wigilię Czesi poszczą, ła-
mią się opłatkiem ,po posiłku przy choince śpiewają kolędy 
i wróżą z pestek jabłek. Na Słowacji są to rodzinne święta. 
Pierwsza gwiazdka to sygnał do wieczerzy. Jedzą dwanaście 
potraw np. zupę rybną, opłatek smarują miodem,posypują 
czosnkiem lub orzechami. Jedzą też potrawy mączne, z roślin 
strączkowych,owoce suszone. Wieczerzę kończy strucla a ma-
kiem, ciasta przekładane. Choinkę ubierają od rana w wigi-
lię, przy stołach kolędują Uczestniczą we mszach świątecz-
nych. Na Litwie przygotowania do świąt zaczynają się pod 
koniec listopada. Przed zajęciem miejsc przy stole łamią się 
opłatkiem. Dań jest tradycyjnie dwanaście, pod obrusem sia-
no (podobnie jak u nas).Dania wigilijne są postne (bez mle-
ka,masła i tłuszczu). Jedzą śledzie,fasolę,grzyby,kutię. Cho-
inka zdobi dom tylko dwa dni. U Rosjan święta rozpoczyna-
ją się dwa tygodnie później , co wynika z kalendarza juliań-
skiego. Rosjanie uroczyście świętują Sylwestra. W tym cza-
sie otrzymują prezenty,które przynosi Dziadek Mróz i Śnie-
żynka (w czasach PRL próbowano u nas wprowadzić te po-
jęcia ale się nie przyjęły i nadal mamy świętego Mikołaja).
Wigilię 6 stycznia rozpoczyna kolacja składająca się z dwu-
nastu potrwa np. ryby, bliny, pieczeń, mięsa. Post jest prze-

BOŻE NARODZENIE NA ŚWIECIE
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W dniu 24 listopada 2016r. w Przed-
szkolu Miejskim w Dynowie odbyły się ob-
chody Światowego Dnia Pluszowego Mi-
sia. W tym dniu jak corocznieSzkolna Gru-
pa Artystyczno – Teatralna „Antrakt” pod 
opieką Państwa Anny i Jarosława Molówz 
Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard.Ste-
fana Wyszyńskiego w Dynowieprzygotowa-
ła dla dzieci specjalną niespodziankę. Na za-
proszenie Pani Dyrektor Marii Biernaszw 
przedszkolu pojawił się „Pluszowy Miś” ze sło-
dyczami, chętnie pozował do zdjęć i uczestni-
czył w zabawach z dziećmi. 

Światowy Dzień Pluszowego Misia 
i wizyta św. Mikołaja 

w Przedszkolu Miejskim w Dynowie
Wizyta „Pluszowego Misia” przebie-

gła w przemiłej, pełnej zabawy atmosfe-
rze, o czym świadczą zadowolone miny 
dzieci i nieskończone opowieści w domu. 

Tradycyjnie jak co roku, w dniu 06 
grudnia 2016r. św. Mikołaj wraz ze 
swoją anielską świtą na zaproszenie-
Rady Rodziców odwiedził wszystkie 
dzieci w Przedszkolu Miejskim w Dy-
nowie. Samorząd Uczniowski z Zespo-
łu Szkół Zawodowych im. Kard.Ste-
fana Wyszyńskiego w Dynowiepod 
opieką opiekunów Pani Honoraty Mi-
koś i Pani Katarzyny Marcinek za-
dbał, aby wizyta przebiegła w odpowied-
niej dla okoliczności atmosferze. Zgod-
nie z tradycjąwszystkie dzieci otrzyma-
ły prezenty i wykonały sobie pamiątko-
we fotografie ze św. Mikołajem i Jego 
pomocnikami. 

Cała społeczność szkolna ZSzZ 
w Dynowieskłada serdeczne podziękowa-
nia na ręce Pani Dyrektor Marii Biernasz-
dla wszystkich Pracowników i Radzie Ro-
dzicówPrzedszkola Miejskiego w Dyno-
wieza bardzo miłe przyjęcie i pomoc w orga-
nizacji w/w spotkań.Do zobaczenia na ko-
lejnych obchodach „Światowego Dnia 
Pluszowego Misia”.Również św. Miko-
łaj obiecał, że powróci za rok!!!!. Już cze-
kamy na Jego wizytę z utęsknieniem. 

Halina Cygan 
ZSzZ w Dynowie

strzegany do pierwszej gwizdki. Wiele osób udaje się do cer-
kwi i składa sobie życzenia. Boże Narodzenie jest 7 stycznia. 
Na Białorusi święta są w tym samym czasie co w Rosji i na 
Ukrainie. W rodzinach mieszanych są obchodzone dwa raz 
w grudniu i w styczniu. Je się postne potrawy,barszcz z grzy-
bami,kisiel z mąki owsianej,kutię,ryby. Boże Narodzenie jest 
świętem państwowym i dniem wolnym od pracy. Ukraińcy 
świętują zgodnie z kalendarzem juliańskim. Na stół kładą 
siano,jest dwanaście potraw, wieczerzę rozpoczynają z po-
jawieniem się pierwszej gwiazdki. Jest choinka,dwanaście 
potraw. Prezenty dostają na Sylwestra od Dziadka Mroza. 
Okres świąteczny kończy się na Jordanie 19 stycznia, kiedy 
tow cerkiew święci wodę w rzekach.

W niektórych innych krajach święta mają inną formę. 
W Portugalii w całe rodziny zbierają się wokół choinki i o pół-
nocy idą do kościoła na pasterkę. Po pasterce zasiadają w do-
mach do wigilijnego posiłku gdzie zazwyczaj podają dorsza 
i słodkie ciasta. Francuzi kolację spożywają po pasterce. Da-
nia są różne w zależności od regionu, spożywają trzynaście 
potraw np. indyka kasztany,ostrygi i inne. Popularne są szop-
ki, ozdoby z jemioły i ostrokrzewu. Włosi celebrują uroczystą 
kolację podczas której podają włoskie potrawy i ciasta – jest 
to czas oczekiwania na pasterkę. Bardzo popularne są szop-

ki,które urządza się w różnych miejscach. Anglicy nie obcho-
dzą wigilii. W Boże Narodzenie jedzą indyka oraz deser. Pre-
zenty dostają od świętego Mikołaja do zostawionych w tym 
celu skarpet. Choinki należy rozebrać do piątego stycznia.

Można spotkać też oryginalne zwyczaje świąteczne. 
W Australii jest wtedy lato. Mieszkańcy udają się na plaże, 
tam rozkładają obrusy i spożywają indyka i inne mięsa,owo-
ce i sałatki. Prezenty dostają od świętego Mikołaja w domu. 
W Japonii jest tylko jeden procent katolików. Japończycy de-
korują domy, chętnie też dają sobie prezenty,które przyno-
si buddyjski mich. Na kolację jedzą indyka. Japończycy sta-
rają się zrobić coś dobrego w tym dniu dla innych np. dla 
osób starszych. 

W Argentynie w tym czasie jest lato i około 30 stopni cie-
pła. Obchodzą ten czas w rodzinnym gronie .Na kolację jedzą 
indyka,o północy piją szampana(około 22 godziny). Prezenty 
dostają od świętego Mikołaja. Ponieważ zbliża się okres urlo-
powy bardziej myślą o czasie wakacji niż o świętach.

Na tych kilku przykładach można stwierdzić, że co kraj 
to obyczaj w zakresie obchodzenia Bożego Narodzenia.

Wszystkim Czytelnikom z okazji Bożego Narodzenia 
wszystkiego dobrego,zdrowia oraz wszelkiej pomyślności ży-
czy autor.

mgr inż. Edward Rozmus
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Nadszedł grudzień, spadł śnieg i utulił 
nas białą kołderką. To niezwykłe doświadcze-
nie, gdy mimo mrozu, wiatru i zimna w na-
szych sercach rozbłyska płomyk radości. Jego 
powstanie jest wynikiem spotkania z niosą-
cym ogromne ciepło św. Mikołajem.

Wieczorem 6 grudnia przybył On do dzie-
ci w Ulanicy. Podczas spotkania opowiadał 
zgromadzonym historie ze swego dzieciństwa 
a także anegdotki ze swych spotkań z inny-
mi dziećmi. Na twarzach wszystkich zebra-
nych zagościł uśmiech. Dzieci oprócz prezen-
tów otrzymały od Gościa zapewnienie o stałej 
pamięci a także o tym, iż zajmują One szcze-
gólne miejsce w Jego sercu.

M.S. i M.G.

NIEZWYKŁE SPOTKANIE

„…Jadą drogą saneczki, dzwonią srebrne dzwoneczki-
,a w nich sam Mikołaj z prezentami jedzie tu….”

Grudzień to ostatni miesiąc roku, ale też czas oczeki-
wania. Najpierw na pierwszy śnieg, przyjście Mikołaja czy 

NIEZWYKŁY GOŚĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W DĄBRÓWCE STARZEŃSKIEJ 

święta Bożego Narodzenia. Śnieg już spadł, więc Miko-
łaj mógł saniami, które ciągną renifery przybyć do dzieci. 
Właśnie 6 grudnia zawitał do Szkoły Podstawowej w Dą-
brówce Starzeńskiej. Wszyscy przygotowali się na przyby-
cie tak oczekiwanego gościa. Uczniowie z klas I-III powita-
li Mikołaja przygotowaną na ten dzień inscenizacją i pięk-
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Chcieliśmy podziękować Pani bibliotekarce, Paniom 
pracującym w sklepie LEWIATAN w Dynowie za przygo-
towanie paczek mikołajkowych i Rodzicom za zaangażowa-
nie w przygotowanie spotkania z Mikołajem.

Aga ta Sapa

nym tańcem. Potem każdy mógł zaprezentować co przy-
gotował w ramach konkursu zorganizowanego przez Sa-
morząd Szkolny. Były wiersze, piosenki a nawet żarty 
o tematyce mikołajkowej. Po wysłuchaniu dzieci, zadowolony 
z tak sympatycznego powitania Mikołaj obdarował wszyst-
kie dzieci upominkami. Szczególnie najmłodsi z rezerwą 
podchodzili do niezwykłego gościa, a i starsi mieli często 
problemy z odpowiedziami na zadawane pytania. Spotka-
nie zakończyło się wspólnym zdjęciem i pozostanie na pew-
no długo w pamięci dzieci.

Jednak to nie jedyny niezwykły gość, który odwiedził 
dzieci, ponieważ już wcześniej bawił wśród najmłodszych 
pluszowy miś, który obchodził swoje święto podczas uroczy-
stości pasowania przedszkolaków. Uroczystość ta była po-

łączona z Dniem Książkowego Misia, a pomogła w jej przy-
gotowaniu pani bibliotekarka Agnieszka Karnas pracują-
ca w Wiejskiej Bibliotece w Dąbrówce Starzeńskiej. Wspól-
na zabawa, oglądanie i czytanie książeczek o misiach, roz-
wiązywanie zagadek sprawiły najmłodszym, bo do nich 
było adresowane to spotkanie, dużo radości. Każde z dzie-
ci mogło również przynieść swojego misia, aby wziął udział 
w „misiowym tańcu”, który zakończył spotkanie. Pamiątko-
we dyplomy i słodkie misie Lubisie były dopełnieniem ca-
łej uroczystości.

20 października, w czwartkowy ranek uczniowie 12 
szkół regionu dynowszczyzny wytężali umysły pisząc leśne 
dyktando. To dość nietypowy konkurs leśno-ortograficzny, 
w którym dzieci i młodzież poznają las i jego różne aspek-
ty poprzez dyktando. W ten sposób uczymy dzieci nie tylko 
wiedzy leśnej ale i dbałości o formę języka. Organizatora-
mi szóstej już edycji Leśnego Dyktanda było Nadleśnictwo 
Dynów, Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dyno-
wie. Wśród naszych partnerów nie mogło zabraknąć Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Dynowie – instytucji kultural-
nej, która jak żadna inna pielęgnuje ojczysty 
język. Patronat honorowy nad konkursem ob-
jął Starosta Rzeszowski oraz Dyrektor Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Kro-
śnie. Patronat medialny nad konkursem obję-
ło Polskie Radio Rzeszów. 

Przebieg konkursu od początku ma tę 
samą formułę. Po napisaniu dyktanda ucznio-
wie, pod opieką nauczycieli z Zespołu Szkół Za-
wodowych udają się na posiłek, a następnie 
mają zapewnione atrakcje. W tym roku chętni 
mogli przetestować siebie na wariografie czy 
odbić swoje odciski palców a wszystko to dzię-
ki prezentacjom przygotowanym przez Wyż-
szą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszowską 
Szkołę Wyższą zaproszoną przez Zespół Szkół 

CAŁA WIEDZA IDZIE W LAS CZYLI 
LEŚNE DYKTANDO W DYNOWIE

Zawodowych. Duże zainteresowanie uczniów budziły także 
roboty i drukarki 3D zaprezentowane przez uczniów z klas 
informatycznych. 

W czasie „młodzieżowych rozrywek” organizatorzy cięż-
ko pracowali przy ocenie dyktand. Każda praca została skru-
pulatnie sprawdzona przez opiekunów - nauczycieli przyby-
łych z uczniami. Dyktanda nagrodzone zostały sprawdzone 
dwukrotnie! Sprawny i rzetelny przebieg oceny prac kon-
kursowych jest możliwy dzięki wspaniałej pracy nauczycie-
li, którzy szybko i wnikliwie oceniali prace. Bardzo serdecz-
nie im dziękujemy!



Nr  13/258DYNOWINKA36

Uczniowie zgodnie stwierdzili, że dyktando nie należało 
do łatwych. Jak co roku, największą trudność ortograficzną 
stanowiły nazwy gatunkowe roślin i zwierząt, a także opisy 
czynności gospodarczych stosowanych w lesie. W dyktandzie 
wystąpiły dzierzby, orzesznice, rzęsorki, rohatyńce, pachni-
ce czy sprężyki oraz „ortograficzne”: drzewa i krzewy: brzo-
zy, trzmieliny, jarzębiny i modrzewie. Najmniejszą ilość błę-
dów popełnił Kamil Szymański z II klasy Gimnazjum w Ba-
chórzu –pozwalając sobie tylko na trzy potknięcia. Rekordzi-
sta popełnił błędów 44, co nie jest dużą liczbą zważywszy na 
fakt, że pułapek ortograficznych było w tekście około 150.

Kamil Szymański- autor najlepiej napisanego dyktanda, 
jednoznacznie wskazuje receptę na sukces: należy dużo czy-
tać i mieć „dar”. Na posiadanie talentów nie mamy wpływu, 
ale za to na czytanie książek – jak najbardziej, do czego jed-
nomyślnie wszyscy zachęcamy! 

Wyniki Konkursu „LEŚNE  DYKTANDO” 2016.

Szkoła Podstawowa
I miejsce – Jakub Chromiak – Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa w Żohatynie 
II miejsce – Krzysztof Dzik – Zespół Szkół w Nozdrzcu
III miejsce – Weronika Duda – Zespół Szkół w Warze
Wyróżnienie: Konrad Mareńczak – Zespół Szkół nr 

3 w Łubnie
Wyróżnienie: Kinga Kamińska – Zespół Szkół nr 4 

w Pawłokomie 

Gimnazjum
I miejsce – Kamil Szymański – Zespół Szkół nr 1 w Ba-

chórzu + nagroda specjalna za najlepiej napisane dyk-
tando

II miejsce – Anna Marszałek – Zespół Szkół w Dynowie
III miejsce – Wiktoria Woźniak – Zespół Szkół nr 3 

w Łubnie

Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Halinie Cygan i gro-
nu pedagogicznemu przy Zespole Szkół Zawodowych za 
profesjonalne przygotowanie strony organizacyjnej konkur-
su. Dziękujemy Panu Stanisławowi Tymowiczowi, Preze-
sowi Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Dynowie oraz Pani Grażynie Paździorny, Dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej za udział w sponsoro-
waniu nagród i pomoc w organizacji konkursu. Mając tak 
żelaznych i profesjonalnych partnerów jak Państwo można 
organizować każdy, nawet najbardziej wymyślny konkurs!

Tekst: Małgorzata Kaczorowska 
Nadleśnictwo Dynów

Zdjęcia: Wojciech Hamerla 
Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Wyróżnienie: Aleksandra Tucka – Zespół Szkół 
w Nozdrzcu

Wyróżnienie: Jakub Cymbalista – Zespół Szkół 
nr 5 w Dylągowej 

Szkoły średnie
I miejsce – Diana Popowczak – Liceum Ogólno-

kształcące im. KEN w Dynowie
II miejsce – Kamila Bułdak – Zespół Szkół Zawo-

dowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie
III miejsce – Weronika Kryczyk – Liceum Ogólno-

kształcące im. KEN w Dynowie
Wyróżnienie: Sebastian Pankiewicz – Zespół 

Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie
Wyróżnienie: Mirosław Potoczny – Zespół Szkół 

Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie
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Chuderlawy leśniczy szkółkarz, nie bacząc na mżaw-
ki i słoneczny żar, nucąc pod nosem przebrzmiałe przebo-
je, ochoczo pielęgnuje swój zielony przychówek - sadzon-
ki. Wie on aż nadto, że każda z tych lichych dziś strzałek 
kiedyś osiągnie rozmiary potężnego drzewa. Czyhać bę-
dzie na nie wiele niespodzianek, ale każde jest wielce po-
żyteczne. Choć w ponad stuletnim borze wiele osobników 
zostanie przetrzebionych, zarówno te olbrzymie okazy, jak 
i podeschłe, liche krzaki, mają swoją rolę do spełnienia. 
Trzmieliny osłaniają płoche orzesznice. Pod korzeniami 
wszędobylskiej brzozy nie raz ukryje się przerażony rzę-
sorek. W niejeden rześki poranek chytry lis przegoni z ni-
skorosłej jarzębiny trzódkę hałasujących dzierzb. Może się 
zdarzyć, że nierozważny harcerz wznieci pożar, powodując 
chaos i poważne zniszczenia w brzeziniakach i przerzedzo-
nych młodnikach, gdzie panuje trzcinnik. Niechybnie nie-
okiełznana wichura powali sędziwą lipę, jawora czy buka 
z na wpół zmurszałym pniem. A martwe drewno to źródło 
życia. To tam żerują sprężyki i krocionogi ochoczo przemie-
rzające próchniejący odziomek, niestrudzenie przyczynia-

DRZEWNE ŻYWOTY
jąc się do powstania odżywczego humusu. To tam stołów-
kę mają dzięcioł białogrzbiety czy trójpalczasty, muchołów-
ki i inne, nieprzebrane bogactwo owadożernych stworzeń. 
A dęby? W głowie leśniczego aż zahuczało od możliwości: 
przecież dąb to król prastarej puszczy. Szeleszcząc liśćmi 
w przydrożnych, świetlistych dąbrowach, może przytulać 
do zakamarków kory młode pachnice i rohatyńce. Może wy-
słuchiwać żałosnych pieśni i żarliwych modlitw we wszel-
kich świątyniach, a potem zostać chciwie pożarty przez ko-
łatki. Takie to życie kościelnej ławki, cóż począć. Modrzew, 
bohatersko otrząsający się po chóralnych atakach szelinia-
ków, może dokończyć żywota jako tragarz w staropolskim 
dworku w Hrubieszowie lub Hajnówce. Lipa, drżąca od ro-
jów pszczół i trzmieli, może być pożyteczna w dwójnasób. 
Kiedy taki rzeźbiarz przyłoży do niej dłuto, ho, ho, kto wie, 
może stać się świątkiem szczodrze obdarzającym łaską prze-
chodniów żegnających się przy przydrożnej kapliczce. Och, 
westchnął rozmarzony szkółkarz, drzewo to tyle nieprze-
branych możliwości.

Łomża, Działdowo, Oborniki Śląskie, Iłża i Ożarów. Co 
łączyło te miasta z Dynowem? Rywalizacja o to do którego 
z tych miast przyjedzie Radio RMF FM ze swoim programem 
„Twoje miasto w Faktach RMF FM”. Niespodziewanie w gło-
sowaniu w które zaangażowali się mieszkańcy całego naszego 
miasta uzyskaliśmy aż 52,15 % głosów i wygraliśmy! W na-
grodę 19 listopada na dynowskim Rynku gościło radio RMF 
FM. To właśnie z Dynowa co godzinę począwszy od 8 rano 
nadawane były „Fakty RMF FM”. Trzeba przyznać, że pomi-
mo mocno jesiennej aury Dynów zrobił bardzo duże wraże-
nie na dziennikarzach RMF-u. Szczerze mówiąc, nie sądzili 
oni że w tak małym mieście może dziać się tyle fajnych i cie-
kawych rzeczy. Wywiady z mieszkańcami Dynowa prowa-
dził Maciej Pałahicki, a w całej Polsce można było usłyszeć 
min. o tym skąd się wzięła nazwa Dynów, inicjatywach or-
ganizowanych przez mieszkańców, legendach czy o przepysz-
nych proziakach. Wizyta RMF-u obiła się szerokim echem, 
a po komentarzach na stronie rmf24.pl można było zauwa-
żyć, że Dynów dla słuchaczy okazał się ciekawym i interesu-
jącym miejscem! W lecie jest duża szansa, że ponownie w Dy-
nowie pojawi się RMF FM, tym razem z innym programem. 
W końcu jak powiedział Maciej Pałahicki „jeszcze wszystkiego 

się o Dynowie nie dowie-
działem i nie zobaczyłem! 
Urokliwe miejsce!”

Łukasz Domin

RMF FM w Dynowie!
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Rok szkolny 2015/2016 już dawno za nami. 
W życiu sportowym szkoły był to rok wyjąt-
kowy i zarazem historyczny. Dlaczego histo-
ryczny? - mogłoby paść pytanie. Dlatego, że po 
raz pierwszy w historii powiatu rzeszowskie-
go Szkoła Podstawowa nr1 oraz Gimnazjum 
w klasyfikacji szkół powiatu uplasowały się na 
pierwszych miejscach w swoich kategoriach. Ni-
gdy wcześniej Zespół Szkół w Dynowie nie cie-
szył się z takiego osiągnięcia Na powyższy wy-
nik złożyła się całoroczna praca uczęszczają-
cych do Zespołu Szkół dzieci i młodzieży. Starty 
w zawodach lekkoatletycznych, grach zespoło-
wych dały możliwość wygrania w klasyfikacjach 
końcowych. Liczne wyjazdy, zaczynając od Cza-
szyna pow. sanocki, gdzie odbywały się zawo-
dy w badmintonie, po daleki wyjazd na Zawo-
dy Ogólnopolskie w Piłce Ręcznej do Kołobrze-
gu pozwoliły uzbierać tak cenne punkty. Poniżej przedsta-
wiam klasyfikację szkół w obu kategoriach.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie uplasowała się na 
1. miejscu w powiecie, 23 miejscu w województwie, z do-
robkiem 288 pkt. Sklasyfikowano 683 Szkoły Podstawowe 
w skali województwa.

Gimnazjum Dynów zajęło 1. miejsce w powiecie, 17. 
miejsce w województwie, z 330 pkt. na koncie. Sklasyfiko-
wano 455 szkół gimnazjalnych.

Największymi sukcesami w roku szkolnym 2015/2016 
były:

 - III miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym w kategorii chłop-
ców, drużyna wystąpiła w składzie: Karol Karaś, Abdul 
Taslaq, Oskar Kaniuczak, Jakub Kocaj, Michał Bazanow-
ski, Michał Skałuba. Opiekun drużyny p. Radosław Telega.

Podsumowanie sportowe roku szkolnego 
2015/2016 w Zespole Szkół w Dynowie

 - II miejsce w Finale Wojewódzkim Gimnazjady w piłce 
ręcznej dziewcząt. Dziewczęta wystąpiły w składzie: bram-
karki Aleksandra Potoczna, Julia Wandas; pozostałe za-
wodniczki to: Monika Malik, Oliwia Sas, Julia Potoczna, 
Sara Plaucha, Julia Tereszak, Renata Martowicz, Magda-
lena Kądziołka, Karolina Kozubal, Weronika Chorążykie-
wicz, Aleksandra Bielec, Justyna Potoczna. Opiekun dru-
żyny p. Andrzej Dżuła.

W dniu 15.11.2016 r. w budynku Urzędu Wojewódzkie-
go w Rzeszowie odbyło się podsumowanie współzawodnictwa 
sportowego Dzieci i Młodzieży za rok szkolny 2015/2016 na 
szczeblu powiatu rzeszowskiego. W delegacji Zespołu Szkół 
w Dynowie znaleźli się uczniowie: Michał Skałuba (zawodnik 
drużyny czwórboju lekkoatletycznego – III miejsce w finale 
wojewódzkim), Monika Malik, Oliwia Sas (wicemistrzynie 
województwa podkarpackiego w piłce ręcznej) oraz wicedy-
rektor p. Zbigniew Walus, p. Andrzej Dżuła, p. Dariusz Ma-
zur, p. Damian Chudzikiewicz, p. Radosław Telega.

Powiat Rzeszowski został w roku szkolnym 2015/2016 
sklasyfikowany na piątym miejscu wśród powiatów wo-
jewództwa podkarpackiego w rozgrywkach Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej i Gimnazjady, a więc w rozgrywkach, 
w których uczestniczą dzieci i młodzież ze szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych, gromadząc łącznie 4120 punktów. 
Najwięcej punktów dla Powiatu Rzeszowskiego w tych roz-
grywkach zdobyły gminy:

I. Gmina Trzebownisko – 884 punkty,
II. Gmina i Miasto Sokołów Młp. – 726 punktów,
III. Miasto Dynów – 618 punktów.
W klasyfikacji szkół powiatu rzeszowskiego Szkoła 

Podstawowa nr 1 oraz Gimnazjum uplasowały się na 
najwyższym stopniu podium. Za zdobycie pierwszych 
miejsc wicedyrektor Zbigniew Walus odebrał dwa okaza-

Oliwia Sas, Michał Skałuba, Monika Malik z pamiątkowymi pucharami za wygranie rywa-
lizacji sportowej w powiecie
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łe puchary oraz pamiątkowe dyplomy. Uczniowie i nauczy-
ciele odebrali dyplomy oraz nagrody. Na spotkaniu wrę-
czono także medale Wojewódzkiego Szkolnego Związ-
ku Sportowego za zasługi w rozwoju sportu szkolnego. 

TRENER piłkarek ręcznych UKS 
„POGÓRZE" Andrzej Dżuła, KIEROW-
NIK zespołu Radosław Telega, zawod-
niczki sekcji piłki ręcznej UKS „POGÓ-
RZE" serdecznie dziękują Firmie Trans-
portowej WULCAN- BUS Rafała Sów-
ki za wsparcie finansowe w roku 2016, 
a szczególnie za przewiezienie ich na 
XII OGÓLNOPOLSKĄ GIMNAZJA-
DĘ PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT 
(17-19.06.2016 r.) w KOŁOBRZEGU- 
DŹWIERZYNIE.

Ze sportowym pozdrowieniem 
sekcja piłki ręcznej

PODSUMOWANIE ROKU 
STOWARZYSZENIA „AKTYWNY DYNÓW”

PODZIĘKOWANIE

Medale z rąk p. Jacka Bigusa, wiceprezesa Podkarpackie-
go Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rze-
szowie otrzymali nasi Koledzy p. Andrzej Dżuła oraz p. Da-
riusz Mazur. 

R. Telega
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Powoli kończy się rok 2016, a my chcielibyśmy 
się podzielić z Wami naszymi wydarzeniami, które 
organizowaliśmy. Było ich sporo, niektóre impre-
zy duże, niektóre małe, ale wszystkie mające ten 
sam cel – zwiększenie aktywności ruchowej miesz-
kańców naszego miasteczka oraz promocja Dyno-
wa poprzez sport. Poniżej wszystkie nasze impre-
zy i liczba aktywnie uczestniczących w nich osób:

Bieg Tropem Wilczym ku Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych – 125 osób
MASTERS Dynbledon (turniej tenisa ziemne-
go) – 8 osób
Dynbledon – I edycja 2016 (turniej tenisa ziemne-
go) – 30 osób
Dynów Biega – IV Bieg Konstytucji 3-go Maja – 
128 osób
Dynowska ZaDyszka (bieg 10 km) – 215 osób
u3maj to! (bieg dla młodzieży 3km ) – 73 osoby
Dynowska MILKA (bieg dla dzieci 900m) – 117 osób
Dynów Biega – Bieg na Dzień Dziecka – 108 osób
Dynbledon – II edycja 2016 – 26 osób
Dynów Biega – Bieg na otwarcie Dni Pogórza Dy-
nowskiego – 71 osób
Plażówka (turniej piłki siatkowej na piasku) – 22 
osoby
Dynów Biega – Bieg ku Pamięci Powstańców War-
szawskich – 98 osób
Dynbledon – III edycja 2016 – 30 osób
Turniej Krokieta – 12 osób
Dynów Biega – IV Bieg Niepodległości – 98 osób
VI edycja Halowej Ligi Dynowa – 144 osoby

Łącznie we wszystkich naszych wydarzeniach 
wzięło udział 1305 osób!

Oczywiście powyższe wydarzenia nie odbyły 
by się bez wsparcia sponsorów! 

Nasi sponsorzy przyczynili się również do za-
kupu koszulek klubowych dla biegaczy reprezen-
tujących nasze barwy. 

Sponsorzy wydarzeń w 2016 roku:
• Program Lider Animator – Obudź Swoje Ciało
• Nadleśnictwo Dynów
• Gmina Miejska Dynów
• Miejski Ośrodek Kultury
• Sów – Pol
• Bank Spółdzielczy w Dynowie
• Sklep Biegacza
• Auto-Spec Dariusz Trześniowski
• Sołtysiak Tour
• Transhad
• Szafa Biegacza
• Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Dynowie
• AUTOPOMOC Ewa Hadam
• HOTELik Oberża
• Zakład Instalacji i Doradztwa C.O. – WOD – KAN - GAZ Piotr Domin
• Sklep Astel 
• Krzysztof Kędzierski
• Sklep VIRUS
• BEWA Hurt Detal Ewa Jandziś
• Wirtualny Świat
• Czurczak AGD – RTV
• Tele Dom
• Hurtownia Dominex
• KRUPP Piotr Krupa
• Roni-Cars
• Auto-Szkoła
• Zajazd na Rozdrożu
• Power FLY – Daniel Maziarz
• Pizzeria Torino
• Hurtownia u Wojtka
• Piekarnia Małgorzata i Stanisław Krupa

Serdecznie dziękujemy Wam za wsparcie i liczymy na współ-
pracę w roku 2017, bo będzie jeszcze więcej wydarzeń, a w tym min. 
pierwszy na tych terenach i jeden z niewielu na Podkarpaciu – Ul-
tramaraton! 

Łukasz Domin

W sobotę 3 grudnia 2016r. w Harcie odbyły się V 
Międzygminne Mistrzostwa w Badmintonie zorganizo-
wane przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Dyno-
wie. W ich organizację bardzo zaangażowała się pani 
prezes Krystyna Dżuła oraz sekcja badmintona działają-
ca w tym Towarzystwie. W zawodach uczestniczyła mło-
dzież i dorośli z miasta Dynów, Gminy Dynów oraz Gmi-
ny Dubiecko. Opiekę nad młodzieżą z Gminy Dubiecko 
sprawował trener sekcji badmintona UMKS Dubiecko 
Robert Pantoła, grupą młodzieży z Dynowa opiekował 
się Radosław Telega, a młodzieżą z Harty Rafał Bilski.

Zawody przeprowadzono w wielu kategoriach wie-
kowych. Mecze rozrywane były na czterech kortach hali 
sportowej Zespołu Szkół Nr2 w Harcie, którą udostępnił 
dyrektor Krzysztof Kędzierski. Sędzią głównym zawo-
dów był Robert Pantoła, przy kortach role sędziów peł-
niła młodzież. W pracach sędziowskich pomagały zawod-
niczka: Izabela Dudziak i rodzice najmłodszych zawod-
ników. W czasie imprezy uczestnicy otrzymali od orga-

V Międzygminne Mistrzostwa w Badmintonie 
Dynów-Dubiecko-Harta 2016

nizatorów napoje oraz słodki poczęstunek. Zafundowano rów-
nież lotki do gry potrzebne w czasie zawodów. Na zakończe-
nie wszyscy badmintoniści otrzymali dyplomy, a miejsca na 
podium nagrodzono medalami. Zdobywców pierwszego miej-
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sca uhonorowano dodatkowo pucharami. Trofea wręczała, 
w imieniu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, skarbnik 
tej organizacji - Jolanta Kozubal Głuchowska. W przygo-
towanie i prowadzenie turnieju bardzo zaangażowany był 
Zdzisław Szafran - pasjonat i propagator tej dyscypliny 
olimpijskiej, członek sekcji badmintona działającej przy 
Towarzystwie Gimnastycznym Sokół w Dynowie. Dzię-
ki wysiłkowi wielu osób odbywa się ta piękna impreza od 
wielu lat ciesząca się wielka popularnością. W przygoto-
waniu sali i w pracach podczas zawodów, dużą pomoc jak 
co roku udzielił nauczyciel wychowania fizycznego w Har-
cie -Rafał Bilski. W turnieju wystąpił uczeń Liceum z Dy-
nowa Kamil Spławiński, który wygrał 11 listopada turniej 
o mistrzostwo Jarosławia, a w finale Licealiady w badmin-
tonie województwa podkarpackiego w Nowej Dębie z Pio-
trem Front zajął III miejsce. 

Wyniki zawodów:
Chłopcy do lat 11:
1. Sura Wiktor
2. Mazurek Mikołaj
3. Brożyna Jakub
Chłopcy do lat 13: 
1. Galej Krystian
2. Stochmal Błażej 
3. Dubaj Miłosz
4. Trześniewski Patryk
5. Drewniak Jan
6. Szczutek Karol
7. Kośmider Mateusz
8. Banat Sebastian
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Chłopcy do lat 16: 
1. Pawlus Kamil
2. Spławiński Mateusz
3. Bułdys Norbert
4. Sarnicki Kacper
5. Bator Mikołaj
6. Galej Florian
Dziewczyny do lat 11: 
1. Binko Katarzyna
2. Grzegorzak Wiktoria

Dziewczyny do lat 13:
1. Fara Wiktoria
2. Paździorny Wiktoria
3. Ślemp Patrycja
4. Paściak Amelia
5. Galej Melania
Dziewczyny do lat 16:
1. Dudziak Izabela
2. Pawlus Ewelina
3. Pawlus Paulina
4. Potoczna Aleksandra

Dorośli zaawansowani OPEN
1. Spławiński Kamil
2. Dudziak Izabela
3. Bukowiński Krystian
Panie:
1. Brożyna Dorota
2. Szmyt Magdalena
3. Binko Wiesława
Weterani:
1. Szafran Zdzisław
2. Pantoła Robert
3. Mazurek Tomasz

Już za rok zapraszamy na następny turniej.
 

Witajcie! Wyglądaliście może ostatnio za okno? A może 
ktoś z Was był na spacerze bądź wycieczce? Nie myślę tu 
wcale o koniecznym wyjściu do sklepu, pracy czy szkoły. 
Myślę o prawdziwej przechadzce, która nie jest wymuszoną 
czynnością czy zwyczajną koniecznością! Jeśli tak to z pew-
nością zauważyliście, że piękną zimę mamy tej jesieni. Kie-
dy piszę dla Was tą listopadową relację jest początek grud-
nia, za oknem leży śnieg a termometry wskazują ujemną 
temperaturę. Z dnia na dzień coraz krócej świeci słońce i co-
raz mniej czasu w ciągu dnia pozostaje na treningi. Nie my-
ślę akurat o sobie, gdyż moja kontuzja z października spra-
wia mi jeszcze trochę kłopotu i z bieganiem jestem trochę 
na bakier, ale nasi Dynowscy Biegacze trenują w tych wa-
runkach bez marudzenia.

Mało tego! Nie dość, że trenują, to jeszcze biorą udział 
w zawodach. Fakt faktem, że w listopadzie nie było zbyt 
wielu okazji do założenia przez naszych zawodników „star-
towej koszulki” to jednak, jak się okazuje, dla chcącego nic 
trudnego. Listopadowe występy rozpoczęliśmy 5.11, kiedy 
to dwójka naszych reprezentantów wystartowała w Nowej 
Sarzynie w Biegu Niepodległości „Nowosarzyńska Jedenast-
ka”. Na starcie stanęli Ewa Hadam i Mariusz Mul, a wyni-
ki jakie uzyskali prezentują się następująco:

109. Mul Mariusz 56:23
160 Hadam Ewa 1:05:14
Do mety dotarło 191 osób. Gratulujemy. Dla Pani Ewy 

ten występ to, jak sam mówi, świetna motywacja do dal-
szego biegania. Do zawodów trzeba się jakoś przygotować, 

więc trenować trzeba, a że coraz bardziej Jej się to podoba, 
tak więc przybędzie nam do teamu prawdziwa wojowniczka.

Drugą imprezą, w jakiej nasz klub wziął udział, rów-
nież był Bieg Niepodległości, tym razem w Tarnowie. Od-
był się on 6 listopada, a jego dystans wynosił 10 km. Tam 
także na starcie stanęło dwóch zawodników, byli to Robert 
Słaby oraz Dawid Kłyż. Panowie mierzyli w rekordy ży-
ciowe, chcieli pobić swoje dotychczasowe wyniki. Jednak 
mimo euforii towarzyszącej biegaczom na starcie, Roberto-
wi nie starczyło sił do polepszenia dotychczasowego czasu 
i do mety dotarł po 46:57 min., plasując się na 274 miejscu. 
Dawid natomiast spisał się na medal, bo wspaniały wynik 
43:07 minut dał mu 152 miejsce spośród 551 finishujących 
zawodników i tym samym pobił swój dotychczasowy rekord.

Trzecim i ostatnim listopadowym biegiem był 4. PKO 
BIEG NIEPODLEGŁOŚCI, w którym udział Dynowskich 
Biegaczy to już tradycja. Nie mogło nas tam zabraknąć, tym 
bardziej, że chętnych było wielu. Również i tym razem licz-
nie wzięliśmy udział w tych zawodach. Mimo że wyrówna-
liśmy ubiegłoroczny rekord frekwencji, to jednak 22 osoby 
z jednego klubu zrobiły na Rzeszowiakach wrażenie. Tak jak 
w zeszłym roku tak i teraz, organizatorzy do pakietów star-
towych dołączyli koszulki w dwóch kolorach – białe i czer-
wone. Te kolory oczywiście są nie bez znaczenia. Biegacze 
ustawili się na starcie wg zasady, białe koszulki po jednej, 
czerwone – po drugiej stronie, dzięki czemu w czasie startu 
tworzyły piękną, dużą i naprawdę imponującą Flagę Naro-
dową. W całej Polsce biegów o charakterze patriotycznym 

WŚRÓD LISTOPADOWEGO CHŁODU

R. Pantoła
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Tarnowska Dyszka

z roku na rok przybywa, co cieszy wszystkich. Trzeba 
dawać świadectwo przynależności narodowej oraz pa-
miętać o historii, a jeśli istnieje możliwość manifesto-
wania własnej postawy – należy to robić, choćby nawet 
niektórym, forma manifestu, wydawała się nietypowa.

Trasa biegu prowadziła, tak jak w ubiegłym roku 
ulicami Rejtana, Kopisto, Szopena, Piłsudskiego, Cie-
plińskiwgo, Zamkową, bocznymi ulicami do Rynku, po 
czym biegacze udali się w drogę powrotną ponownie 
przez Most Zamkowy na Kopisto i Rejtana. Na metę 
jako pierwszy wbiegł Szymon Kulka, który osiągnął 
wspaniały wynik ponad 28 minut. To drugi czas w hi-
storii, jaki osiągnął polski zawodnik na dystansie 10 
km. Do rekordu zabrakło mu niewiele, ale w chwili 
obecnej jest uznawany za najlepszego Polskiego Bie-
gacza na średnich dystansach. 

Wśród Dynowian jako pierwszy linię mety prze-
kroczył Łukasz Domin, gratulujemy, a cała lista na-
szych zawodników prezentuje się następująco:
42. Łukasz Domin - 37.57 - rekord życiowy
140. Wiesław Jandziś - 41.40
185. Dawid Kłyż - 42.32 - rekord życiowy
187. Paweł Żak - 42.35
201. Dariusz Niedzielski - 43.06
307. Bogdan Peszek - 44.54 - rekord życiowy
329. Robert Słaby - 45.12 - rekord życiowy
413. Marcin Sienko - 46.26 - rekord życiowy
505. Mariusz Mul - 47.27
556. Marcin Socha - 48.03
639. Roman Kokot - 49.11
680. Bogdan Mazur - 49.44
738. Karol Marszałek - 50.44
827. Aleksandra Skubisz - 52.40 - rekord życiowy
828. Dawid Stetko - 52.40 - rekord życiowy
880. Piotr Okołowicz - 53.30 - rekord życiowy
899. Ewelina Wojtas - 53.53
952. Marek Sztaba - 55.17 - rekord życiowy
1123. Marzena Małachowska - 58.47
1125. Agnieszka Charzewska - 58.53 - debiut w im-
prezie biegowej
1137. Agnieszka Murawska - 59.22 - rekord życiowy
1142. Maria Tompalska - 59.27 - rekord życiowy

Bieg ukończyło 1269 osób.
Wszystkim naszym wspaniałym zawodnikom ser-

decznie gratulujemy.

Sezon 2016 wielkimi krokami zbliża się ku końcowi. Biegów, 
w których można wziąć udział jest coraz mniej, ale i tak mimo 
wszystko jeszcze w najbliższym numerze będzie o czym pisać. 
Specjalnie dla naszych fanów przygotujemy również zestawienia 
i statystyki z biegów, w których udało nam się wystartować przez 
cały rok 2016. Jest tego naprawdę sporo, więc uwierzcie mi, bę-
dziecie mieć o czym czytać. Bardzo Was także zachęcam do odwie-
dzania fanpage DYNOWSKICH BIEGACZY, gdzie macie przed-
stawionych wszystkich członków naszego klubu, wraz z ich rekor-
dami życiowymi, fanpage naszego kolejnego biegu, który organi-
zujemy w czerwcu. Tym razem jest to bieg ULTRA na dystansie 
ponad 50 km o nazwie Ultra Przesilenie – Noc Kupały, oraz mo-
jego bloga, gdzie opisuję swoje zmagania na wszystkich biegach, 
zarówno krótko, jak i długodystansowych: http://oderwanaodzie-
mi.blogspot.com/

Jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę wspomnieć, a wynika 
ona z mojego zwyczajnego niedopatrzenia i pośpiechu. Otóż chcia-
łam bardzo gorąco przeprosić mojego biegowego Przyjaciela Bog-
dana Peszka za feralną pomyłkę związaną z przekręceniem jego 
imienia w poprzednim numerze Dynowinki. Boguś jeszcze raz bar-
dzo Cię przepraszam, mam nadzieję, że mi to wybaczysz, ze swo-
jej strony pozostaje mi tylko obiecać, że to się więcej nie powtórzy. 

K. Marszałek-Kokot

4. PKO Bieg Niepodległości RzeszówNowosarzyńska Jedenastaka
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NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Wirówka - MONIKA BRODKA
Pantropa - ROLNIK SZUKA ŻONY
Przesuwanka - TRUTEŃ
Psotka - SZCZEBIOTKA
Jolka - REKORD ŚWIATA
Krzyżówka - PRZEPIÓRECZKA

Leopold Staff
GWIAZDA

Świeciła gwiazda na niebie
srebrna i staroświecka.
Świeciła wigilijnie,
każdy ją zna od dziecka.
Zwisały z niej z wysoka
długie, błyszczące promienie,
a każdy promień – to było
jedno świąteczne życzenie.
I przyszli – nie magowie
już trochę podstarzali –
lecz wiejscy kolędnicy,
zwyczajni chłopcy mali.
Chwycili w garść promienie,
trzymają z całej siły.
I teraz w tym rzecz cała,
by się życzenia spełniły.

Na świąteczny czas, oby pełen radości, rodzinnych spotkań przy 
pięknie przystrojonych choinkach, rozmów z bliskimi, na które w co-
dziennym zabieganiu nie ma czasu, nasi współpracownicy przygotowa-
li dla Państwa ciekawe zadania. Pan BOGDAN WITEK poleca Cho-
inkę, Gwiazdę, Krzyżówkę, W cztery strony oraz Jolkę, zaś pan 
LESZEK GRZYWACZ - Krzyżówkę i Jolkę.

Mam nadzieję, że znajdą Państwo czas na relaksujący trening 
szarych komórek! 

Na Święta i wielkimi krokami zbliżający się Nowy Rok życzę Pań-
stwu w imieniu swoim i współpracowników kącika rozrywkowego 
wszystkiego, co najlepsze, słowami wierszyka Macieja Jurasińskiego:Macieja Jurasińskiego:

1) gad jurajski.
2) węgierski taniec narodowy 
 * wirujący wiatr o niszczycielskiej sile. 
3) dawny dzban.
4) autor zdjęć do filmu.
5) nazwa drzewa w słowie „snopowiązałka”.
6) magiczny przedmiot mający chronić 
 właściciela przed złymi siłami.
7) główny narząd układu nerwowego.
8) wyprawa poza miejsce zamieszkania.
9) dodatkowe wynagrodzenie 
 dla pracownika podczas wyjazdów. 
10) największa pustynia Ziemi.
11) nietakt.
12) państwo Żydów.
13) okulary narciarskie.
14) stop miedzi i cynku.
15) najwyższe góry w Europie.
16) Akermańskie u Mickiewicza.
17) stolica Peru.
18) państwo z Dakarem.
19) zasady uczenia.

Gwiazda Litery z pół z kropką odczytane rzędami utworzą rozwiązanie końcowe. 

Gdy pierwsza gwiazdka zabłyśnie,Gdy pierwsza gwiazdka zabłyśnie,
Choinka zaświeci,Choinka zaświeci,

To poczujcie się beztrosko,To poczujcie się beztrosko,
Radośnie jak dzieci.Radośnie jak dzieci.

I przy stole wigilijnymI przy stole wigilijnym
Znów uwierzcie w cuda,Znów uwierzcie w cuda,

Niech o troskach dużych, małychNiech o troskach dużych, małych
Zapomnieć się uda!Zapomnieć się uda!

Niechaj plany Wam się ziszczą,Niechaj plany Wam się ziszczą,
Niech spełnią marzenia,Niech spełnią marzenia,

Niechaj nawet to, co dobre –Niechaj nawet to, co dobre –
Na lepsze się zmienia!Na lepsze się zmienia!

Renata JurasińskaRenata Jurasińska

Bogdan Witek
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Wyrazy poziome są nazwami drzew iglastych i stano-
wią jednocześnie rozwiązanie zadania. 

Pionowo:
1)  bywa wysokie, gdy brak grzywki.
2)  w gimnastyce pochylenie ciała do przodu.
3)  wiekowa liczba.
4)  zawiera ziarna fasoli, grochu.
5)  piwo angielskie jak wykrzyknik.
6)  planeta sąsiadująca z Ziemią.
7)  bywa do indeksu lub pamiętnika.

 Bogdan Witek

Choinka

1) lek wcierany w skórę * tkanina
 * sztuka sceniczna zawierająca
 elementy horroru i komedii.
2) popularne rosyjskie imię męskie 
 * książeczka zawierająca opis
 działania urządzenia * osoba bez
 reszty oddana hasłom głoszonym
 przez partię polityczną.
3) …. szara, odmiana jabłoni * żona
 biblijnego Izaaka * wczesna msza
 adwentowa * imię faraonów. 
4) rzemiosło związane z ubojem
 zwierząt * uchwyt broni *
 wydechowa ze spalinami.
5) sprzedaje leki * poranny lub
 wieczorny na obozie harcerskim 
 * wśród najlepszych szachistów.
 Bogdan Witek

Jolka
Środkowe dwie litery wyrazów poziomych należy wpi-

sać do większych pól. Utworzą one rozwiązanie końcowe 
zadania. 

Określenia wyrazów: 
• Czesław, polski noblista
• zasłynęła albumem “Zakręcona” (dwa słowa)
• klub piłkarski z Łodzi
• moneta francuska z okresu Wielkiej Rewolucji
• specjalista od krycia dachów
• miasto na przecięciu dużych szlaków 
• komunikacyjnych na Podkarpaciu.

 Bogdan Witek

W cztery strony
Odgadnięte wyrazy należy wpisać od pola z liczba 

w jeden z możliwych kierunków. Pierwsze litery wpisanych 
słów, odczytane kolejno, utworzą rozwiązanie zadania. 
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PO SŁOWACKIEJ STRONIE TATR

Jolka
■ poziomy występ na zboczu skały. 
■ występ spiralny na bocznej ścianie śru-
by. ■ kalkulacyjny lub introligatorski. 
■ japoński system samoobrony. ■ mię-
dzymorze. ■ sprawdzian ortograficz-
ny na lekcji polskiego. ■ wypiek cukier-
nika. ■ człowiek dotknięty bielactwem. 
■ niedojedzony kawałek gruszki. ■ pod-
łoże mikrobiologiczne. ■ urządzenie roz-
prowadzające substancje smarne po po-
wierzchniach trących maszyny. ■ strzelba 
myśliwska o gładkiej lufie. ■ cienka, dłu-
ga kiełbaska. ■ dążenie do odwetu, zwłasz-
cza w polityce. ■ Elżbieta, aktorka (Joan-
na w „Małżeństwie z rozsądku”). ■ wydaje 
cudzy utwór pod własnym nazwiskiem. ■ 
rozlegają się na stadionie ze strony nieza-
dowolonych kibiców. ■ wieś w gminie Ko-
mańcza, dająca nazwę przełęczy. ■ rośli-
na ozdobna o barwnych liściach i wonnych 
kwiatach. ■ osoba gotowa do podejmowa-
nia ryzykownych zadań ■ oberlejtnant von 
…, dowódca kompanii wartowniczej z filmu 
„C.K. Dezerterzy”. ■ skrzydło wiatraka. ■ 
bezdźwięczna mowa na ucho. ■ gatunek 
ryby, zając morski. ■ sztylet z ozdobną rę-
kojeścią, noszony przez oficerów. ■ stolica 
amerykańskiego stanu Idaho. ■ zmiana na 
lepsze., ■ to co krępuje, zniewala.

Leszek Grzywacz
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Pionowo:
1. miasto będące siedzibą naj-

mniejszego województwa.
2. stop używany do produkcji 

magnesów (z liter: LINA + 
LOK).

3. smaczna część pieczonego kur-
czaka.

4. jeden z wydziałów uniwer-
sytetu. 

5. stop na medal za trzecie miej-
sce.

6. człowiek podstępny, knowacz.
7. człowiek z nizin goszczący 

w górach.
8. uwielbia nadskakiwać sze-

fowi.
9. łagodność, życzliwość dla oto-

czenia.
10. gwałtowna, niespodziewana 

zmiana stanu rzeczy.
11. Ryszard, aktor wcielający się 

w postać Mariana Paździocha.
12. hitlerowiec, faszysta.

Leszek Grzywacz

Ujawniono wszystkie spółgłoski D, G, Ł, Ś i  Ż. Litery w kolorowych polach, czytane prawoskręt-
nie od pola z kropką, utworzą rozwiązanie – tytuł wiersza Wisławy Szymborskiej.

Poziomo należy wpisać nazwy pięciu tatrzańskich 
szczytów. Litery z pól ponumerowanych dodatkowo od 
1 do 11 utworzą rozwiązanie – nazwę jeszcze jednego 
szczytu w Tatrach.

Rzędami: (kolejność przypadkowa):
nazwy szczytów po słowackiej stro-
nie Tatr
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