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Mamy w kalendarzu 
wiele rozpoznawalnych 
świąt, które służą nam do 
odmierzania czasu. Pewnie 
każdy powtórzył kiedyś ba-
nał – No dopiero było Boże 
Narodzenie a już Wielka-
noc! Za głowę się łapiemy 
jak ten czas pędzi i odmie-
rzamy go kolejnym świę-
tem, na przykład Bożym 
Ciałem. 

A może by tak odmie-
rzać czas małymi święta-
mi, o których mało kto wie? 

W kwietniu jest pyszny 
i do tego światowy Dzień 
Czekolady (12 kwietnia). 
W maju Dzień Słońca  
(3 maja) a zaraz potem 
Dzień Bociana Białego (31 
maja). Czerwiec przynosi 
ze sobą Dzień Wiatru (15 
czerwca) i jeszcze Dzień 
Przytulania (24 czerwca). 

W każdym miesiącu można znaleźć jakieś miłe świę-
to i odmierzać nim czas, zwłaszcza na wiosnę. To popra-
wia samopoczucie.

Do tego jeszcze proponujemy lekturę kwietniowej  
„Dynowinki”, w której opowiadamy m.in. o: 
• Ewie Woźniak, artystce od lat ubarwiającej naszą rze-

czywistość,
• promocji drugiego numeru „Rocznika Historycznego 

Dynowiana”,
• obchodach 71 rocznicy „Borownickiego piekła”,
• wydarzeniach ze szkół i bibliotek,
• o kolejnych sukcesach dynowskich biegaczy. 

Zapraszamy do lektury!

I jeszcze garść kwietniowych ciekawostek zapowiada-
nych w tytule.

W dniu 12.04.2016 r. w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. 
KEN w Dynowie odbyła się uro-
czysta promocja drugiego nume-
ru Rocznika Historycznego „Dy-
noviana” poświęconego w szcze-
gólności historii kolei wąskotoro-
wej Przeworsk – Dynów. Obszerną 
informację z przebiegu uroczystości za-
mieszczamy na dalszych stronach „Dynowinki”.

Kolejny numer Rocznika Historycznego zostanie po-
święcony historii kościoła dynowskiego pw. św. Wawrzyń-
ca. Przypomnę, że w przyszłym roku minie 400 lat od kon-
sekracji naszego kościoła, w całości już murowanego, przez 
arcybiskupa lwowskiego Andrzeja Pruchnickiego.

Trwają prace organizacyjne związane z ufundowaniem 
przez dynowskich parafian, tablicy - kamienia z tablicą po-
święconego 1050 – rocznicy Chrztu Polski. Kamień z tabli-
cą zostałby umieszczony obok krzyża misyjnego. 

Towarzystwo Przyjaciół Dynowa ma już swój sztandar. 
Został on wykonany przez Panią Barbarę Kielich prowadzą-
cą Zakład Krawiecki Produkcyjno Usługowo Handlowy „Ba-
sia” w Hucisku Jawornickim. 

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz

Kwiecień – czwarty miesiąc w roku, jest wiosennym 
miesiącem na półkuli północnej, a jesiennym na półkuli połu-
dniowej. Zawsze zaczyna się w ten sam dzień tygodnia co li-
piec, a w latach przestępnych dodatkowo także co styczeń. 
Nazwa miesiąca pochodzi od kwitnących wtedy kwiatów. 
Dawniej używane były również nazwy: łżykwiat i brzezień. 

Uwaga!
Niepoprawne jest wyrażenie w miesiącu kwietniu; 

poprawnie: w kwietniu.
Gdy podajemy datę, używamy wyrazu kwiecień w do-

pełniaczu, a nie w mianowniku, np. pierwszy kwietnia, 
nie pierwszy kwiecień. 

Kwietniowy redaktor prowadzący – Ewa Czyżowska

Za majowy, okolicznościowy numer „Dynowinki”  
odpowiedzialni są: Pani Beata Irzyk i Pani Bogusława 
Pinkowicz kontakt: dynowzsz@poczta.onet.pl lub 
zsz1dynow@poczta.onet.pl. 

Materiały proszę przesyłać do dnia 10.05.2016r. 

Kwietniowe ciekawostki
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scenograf, aktorka, pedagog teatralny, animator kultury, wiceprezes Stowarzy-
szenia De-novo, organizator i realizator międzynarodowych projektów.

E.W: - Akademię Sztuki Performatywnej na Wydziale 
Scenografii Alternatywnej w Pradze rozpoczęłam w 2008. To 
był wyjątkowy trzyletni epizod w moim życiu. Podjęłam decy-
zję o studiach w Pradze po zakończeniu pięcioletniej współ-
pracy z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (k/
Lublina). W Pradze poznałam wielu ciekawych ludzi z kadry 
profesorskiej, ale również studentów z całej Europy. W cza-
sie moich studiów na uczelni, oprócz mnie, były tylko czte-
ry polki, co oczywiście przyspieszyło naukę języka czeskiego, 
gdyż wszystkie zajęcia były w tym języku. Podstawowa znajo-
mość czeskiego dała mi możliwość bezpłatnego studiowania. 
Ponadto warunkiem przyjęcia na Akademię była udokumen-
towane wcześniejsze doświadczenia jako scenografa. Drzwi 
do DAMU otworzyły mi niewątpliwie realizacja dynowskich 
spektakli oraz samodzielnych, autorskich projektów teatral-
nych m. in. spektaklu „Wysp”, za który w 2007 otrzymałam 
Grand Prix na festiwalu teatralnym „Zderzenia” w Tczewie. 

Do Pragi ciągnęła mnie atmosfera miasta artystów, ar-
chitektura, międzynarodowe festiwale „Tanga” i knajpki, 
w których Czesi spędzają całe godziny. A mieszkając ponad 
dwa lata w tym mieście doceniłam czeskie poczucia humoru 
i dystans do życia jak również odwagę w tworzeniu, pracowi-
tość i odpowiedzialność. Życie w Pradze kręciło się wokół stu-
diów i projektów teatralnych, w których brałam udział jako 
aktorka i scenograf, zrealizowałam m.in. „Przeklętych/ Pro-
kletich” w reż. Ewy Zębok. Pobyt w Pradze zasiał w moim 
życiu potrzebę doświadczania piękna i obdarowywania nim 
na co dzień.

Dynowinka.- Jakie skojarzenia przychodzą Ci do gło-
wy na hasło: „Hulanie Jelenia” i skąd pomysł na takie dzia-
łania w Rumunii wśród Polonii?

E.W: - „Hulanie Jelenia”- to tradycja, taniec i śpiew; 
szczerzy, otwarci ludzie z Pojany Mikuli. Piękne i wzrusza-
jące historie Polaków mieszkających w Rumunii, wędrówki 
po górach. To również mój pierwszy samodzielny projekt edu-
kacyjno-kulturowy, do którego od 2006 r. przez okres kilku 
lat zaprosiłam kilkadziesiąt osób z Polski. 

Hulanie Jelenia - to integracja kultur i tradycji oparta 
na warsztatach artystycznych dla dzieci i młodzieży.

Był to projekt plastyczno - muzyczno - teatralny dla pol-
skich dzieci i młodzieży w wielonarodowościowej i wielokul-
turowej Pojanie Mikuli - małej malowniczej wiosce leżącej 10 
km powyżej Gury Humorului i 50 km na północny-zachód od 
Suczawy na rumuńskiej Bukowinie. Projekt realizowany był 
od 2008 roku przy współpracy ze Związkiem Polaków w Ru-
munii przez kolejne cztery lata. 

Dynowinka.- A jak to się zaczęło?
E.W: - Parę dobrych lat temu w 2006 r., kiedy dużo po-

Ewa Woźniak z aktorem w zaprojektowanym 
przez nią kostiumie – foto Jerzy Chaba

Ewa woźniak
 
Ukończyła LART STUDIO w Krakowie oraz Akademię Teatralną im. Aleksan-

dra Zelwerowicza w Warszawie na wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Jest 
również absolwentką Akademii Praktyk Teatralnych „GARDZIENICE” i Akademii 
Sztuki Performatywnej na wydziale scenografii alternatywnej w Pradze. 

„Ewa jest artystką wszechstronnie uzdolnioną i wykształconą. Łączy wrodzoną 
wrażliwość i inteligencję z pasją poznawczą i pracowitością.”

„...Wszechstronność artystycznych działań i kulturotwórczych pasji Ewy Woź-
niak uzupełnia jej działalność edukacyjna” - (Agnieszka Koecher–Hensel – Ma-
gister, redaktor, wykładowca)

Dynowinka.- Co oznacza stwierdzenie: „jestem sceno-
grafem” i jak to odnosi się do Ciebie?

Ewa Woźniak: - Scenograf to autor oprawy plastycznej 
i architektonicznej oraz projektant dekoracji, rekwizytów, ko-
stiumów do teatru, filmu lub na estradę, który ściśle współ-
pracuje z reżyserem. Jeżeli chodzi o mnie to dodałabym, że 
jestem malarzem ożywionych obrazów. Staram się tworzyć 
przestrzenie, światy wyraźne, soczyste z dopracowanym de-
talem. Chciałabym żeby widz miał wizualną ucztę. Dla mnie 
praca nad scenografią to stwarzanie światów. I to w tym za-
wodzie jest fascynujące.

Dynowinka.- Jak to się stało, że w 2003 r. znalazłaś się 
w Dynowie i zajęłaś się przygotowaniem scenografii do pierw-
szego widowiska plenerowego De-Novo?

E.W: - Zaprzyjaźniłam się z Magdą Miklasz na studiach 
w Akademii Teatralnej w Białymstoku, zaproponowała mi 
rolę Heleny w pierwszym spektaklu, który robiła w Dyno-
wie, czyli „Śnie nocy letniej”. Pamiętam, że po przyjeździe 
do domu Państwa Miklaszów, usiadłam pod owocująca czere-
śnią w ogrodzie i przymknęłam oczy, pomyślałam „tak dzie-
je się przygoda wow!!!” po czym wstałam, zakasałam rękawy  
i zapytałam co jest do roboty. Okazało się, że kostiumy, a że 
trochę umiałam szyć na maszynie to zgłosiłam się, że je zro-
bię. I tak już zostało w kolejnych projektach - byłam sceno-
grafką, kostiumografem i realizatorem festiwalu De-Novo. 
Oczywiście zawsze otaczali mnie ludzie, bez których nie by-
łoby tak spektakularnych scenografii. Od początku tworzyli-
śmy team z Wiesławem Hadamem i Markiem Pysiem a w na-
stępnych latach ze wspaniałymi partnerami/wolontariusza-
mi, m. in z Anitą Staszczak, Celestyną Kostrubiec, Agniesz-
ką Krajewską , Moniką Stopą i wielu innymi.

Dynowinka.- Który spektakl realizowany przez Ciebie 
w Dynowie stanowił najtrudniejsze wyzwanie scenograficz-
ne, a który sprawił Ci największą satysfakcję?

E.W: - Pewien stopień trudności i satysfakcji przynio-
sła mi każda realizacja. Jednak ze względu na krótki okres 
przygotowań dynowskich widowisk – dwa przedsięwzięcia, 
czyli „Sen nocy letniej” z 2013 r. i „Księga Raju” (2011 r.), 
w których wzięło udział ponad 100 osób były najbardziej cza-
sochłonne pod względem wykonania kostiumów, wymyśle-
nia charakteryzacji. Kiedy pojawia się tak duże zmęczenie 
zadajesz sobie pytanie o sens takiego działania, ale oczywi-
ście każda premiera, jak widzi się efekty pracy, daje ogrom-
ną satysfakcję. Największą radość przyniosła mi realizacja 
„Opery za trzy gorsze” (2010 r.), ze względu na przestrzeń 
silosów zbożowych usytuowanych na terenie Gminnej Spół-
dzielni SCH w Dynowie (dzisiaj już ich nie ma w tym miej-
scu). Pomysły na postaci, kostiumy, scenografię i muzykę, ale 
również organizację pojawiały się spontanicznie i całemu ze-
społowi sprawiało to ogromną przyjemność – pracowaliśmy 
razem. To była świetna przygoda!!!

Dynowinka.- Opowiedz o studiach scenograficznych 
i mieszkaniu w Pradze?
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dróżowałam po Europie spotkałam profesora wrocławskiego 
Uniwersytetu, który namówił mnie na wyjazd do małej wio-
ski w Rumunii, w której mieszkają Polacy. Zgodziłam się. Po 
parunastu godzinach podróży, dotarłam do miejsca, w którym 
poczułam się jak „u siebie”. Przez dwa tygodnie odwiedzałam 
ludzi (pomagałam profesorowi w pisaniu książki, moim zada-
niem było zbieranie przepisów kulinarnych) jadłam, słucha-
łam rozmów i poznawałam kolejnych niesamowitych miesz-
kańców wioski. Wyjeżdżając obiecałam, że tam wrócę – od-
wdzięczę się tym co potrafię. Dwa lata później opowiedzia-
łam swoją historię Ewie Zielińskiej, która natychmiast pod-
łapała temat. Przez następne kilka lat w okresie zimowym 
prowadziliśmy działania w Pojanie Mikuli, a towarzyszyli 
nam przyjaciele z Dynowa i Lublina: Tomasz Tereszak, Da-
niel Maziarz, Dominik Wyskiel, Aneta Pepaś. Wszelkie ma-
teriały filmowe i fotograficzne dostępne są w archiwum Sto-

warzyszenia De-Novo. To było piękne i ważne doświadczenie, 
przede wszystkim osobiste ale również zawodowe.

Dynowinka.- W 2013 r. realizowałaś w Dynowie pro-
jekt „Tango”? dlaczego chciałaś go zrealizować właśnie tutaj?

E.W: - Chciałam dać mieszkańcom Dynowa doświadcze-
nie tańca, które przynosi radość, namiętność, otwartość, od-
wagę. Od marca do czerwca 2013 r. odbywały się regularne 
otwarte lekcje TANGA w Dynowie i w Sanoku. Tancerze po-
chodzili z Czech, Węgier, Włoch i Polski. W ramach projek-
tu, odbywało się szereg spotkań wokół tematu TANGO. Pro-
jekt był finansowany z Funduszu Wyszehradzkiego. Było to 
dla mnie wyjątkowe doświadczenie i choć nie dużo miesz-
kańców Dynowa zgłosiło się na warsztaty, mieliśmy głów-
nie dużą grupę z Rzeszowa. Przekonałam się, że warto po-
dejmować się działania, o których się marzy. Tango pozna-
łam mieszkając w Pradze i wówczas pomyślałam, a dlacze-
go nie w Dynowie?

Dynowinka.- Co było dla Ciebie największym spełnie-
niem zawodowym do tej pory?

E.W: - Przez spełnienie rozumiem możliwość realizacji 
pomysłu bez ograniczeń (mentalnych, organizacyjnych, finan-
sowych, innych). Do tej pory miałam taką możliwość pracu-
jąc w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 
nad spektaklem „Avenue Q” (reż. Magdalena Miklasz), Te-
atrze Animacji w Poznaniu nad spektaklem „Pastrana” (reż. 
Maria Żynel) i oczywiście w Teatrze im. Wandy Siemaszko-
wej w Rzeszowie nad spektaklem „Trzy siostry” (reż. Mag-
dalena Miklasz). 

Czekam tak naprawdę na dużą scenę bez żadnych ogra-
niczeń, z pełnym zaufaniem reżysera i dyrektora teatru. My-
ślę, ze o takiej sytuacji marzy wielu scenografów. Dzięki co-
raz większemu doświadczeniu zawodowemu potrafię ocenić 
przestrzeń, w której pracuję i stworzyć taki świat, przez któ-
ry widz przechodzi do wykreowanej rzeczywistości i chce tam 
pozostać dwie, trzy godziny. Czuję, że mam coraz więcej do 

2008, nagroda dla scenografki Ewy Woźnaik, wiceprezes De-NovoPraca nad kostiumami do Snu Nocy Letniej – foto Maciej Wyskiel

AVENUEQ – scenografia i kostiumy Ewa Woźniak

Hulanie Jelenia, Pojana Micouli, Rumunia,2008-2012
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Mistrz i Małgorzata – scenografia i kostiumy Ewa Woźniak 

PASTRANA  – scenografia i kostiumy Ewa Woźniak foto Bartek Warzecha

Ewa Woźniak – Projekt TANGO reali-
zowany w Dynowie

Sen Nocy Letniej – scenografia i kostiumy Ewa Woźniak

powiedzenia i coraz ciekawszym językiem plastycznym. Podobnie jest w pracy nad indywidu-
alnymi projektami artystycznymi i instalacjami.

Dynowinka.- Jak oceniasz Dynów z perspektywy tych kilkunastu lat, czyli od pierwsze-
go spektaklu, do którego przygotowywałaś scenografię?

E.W: - Jak przyglądam się tym dwunastu latom widzę, jak bardzo rozwinęła się moja wy-
obraźnia, jak ugruntowały i potwierdziły się wybory zawodowe. Dzięki pracy nad spektaklami 
dynowskimi zyskałam bardzo wiele. Po pierwsze, odkryłam czym chcę się zajmować w życiu 
zawodowo i że mam do tego predyspozycje. Jestem więc scenografem jak również pedagogiem. 
Współpracuję stale m.in. z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, prowadząc zajęcia ze 
scenografii z młodzieżą oraz pedagogami oraz Festiwalem „Brave Kids” we Wrocławiu, gdzie 
pracuję z dziećmi z całego świata. W Dynowie nauczyłam się, że radość powinna towarzyszyć 
pracy bo bez tego nie ma sensu jej wykonywać. Zdobyłam pewność siebie i szczere znajomości. 

Dynowinka.- Opowiedz o swoich wrażeniach po premierze „Trzech Sióstr”
E.W: - Kilka słów o przygotowaniach do spektaklu. Inspiracją był sam dramat: wczyta-

nie się w tekst, próba zrozumienia, co przytłacza bohaterów, co ich zniewala, za czym tęsknią. 
Pytania te przywołały obraz wysokich ścian, i biblioteki, która sięga nieba. Jednocześnie wie-
dza, która jest schodami do raju i ścianą nie do przejścia. Udało się ten obraz uzyskać, choć 
marzyłoby mi się zrealizowanie tego pomysłu w hali, a nie na scenie tzw. „pudełkowej”, wte-
dy ten ogrom ścian naprawdę byłby przytłaczający. Natomiast drzewo, które się pojawiło na 
scenie w IV akcie, jest symbolem z jednej strony siły przyro-
dy, która wkrada się i adoptuje każdą przestrzeń, z drugiej 
strony symbolem przemijania. Pojawia się napięcie pomiędzy 
siłą i strachem, śmiercią i życiem. 

Dynowinka.- Jakie masz plany na przyszłość, marzenia?
E.W: - Marzy mi się praca w teatrach, które bardzo so-

bie cenię, których dyrektorzy są ciekawi nowych języków ar-
tystycznych, którzy sami poszukują. Mam na myśli m.in. Te-
atr Nowy, Teatr Rozmaitości, Teatr Polski we Wrocławiu, Te-
atr Wybrzeże, Teatr Muzyczny w Gdyni. Planuję podróż do 
Berlina i Londynu

We własnej twórczości nadal będę starała się realizować 
projekty społeczne. Zapewne wrócę do Pojany Mikuli, do Ru-
munii. Zobaczymy, wszystko przede mną. 

Pozdrawiam Dynów
Więcej informacji:

http://ewawozniak.wix.com/portfolio

Dobry, klasyczny tekst i olśniewająca scenografia – to 
były punkty wyjścia. Potem nastąpiły reżyserskie czary 
Magdaleny Miklasz i „Trzy siostry” Czechowa wyrosły na 
intrygującą opowieść o „tu i teraz”, tylko przebraną w ko-
stiumy z XIX-wiecznej Rosji. Tego reżyserka chciała. To 

TEaTr SiEmaSzkowEj Trafił w guSTa. 
Publiczność czEkała na Taką PrEmiErę

jej się udało. Publiczność powiedziała: Brawo!
Premiera „Trzech sióstr” Antoniego Czechowa odbyła 

się w sobotni wieczór w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie. Dramat Czechowa wyreżyserowała Magda-
lena Miklasz - twórczyni słynnych plenerowych spektakli 
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Za zgodą – http://www.biznesistyl.pl/kultura/teatr-i-kino/4150_teatr-siemaszkowej-trafil-w-gusta.-publicznosc-czekala-na-taka-premiere.html

w Dynowie, a także „Mistrza i Małgorzaty” w Teatrze 
Malabar Hotel, czy „Domu Bernardy Alba” w Teatrze 
Nowym w Poznaniu. Tekst Czechowa miała już dobrze 
przemyślany, kiedy Jan Nowara, dyrektor „Siemasz-
ki” zaproponował, by zrealizowała spektakl w Rze-
szowie. Chciał Czechowa, najlepiej „Mewę”, ale reży-
serka wolała „Trzy siostry”. Od razu wiedziała, które 
aktorki zagrają. Justyna Król - rozsądną Olgę, Dagny 
Cipora - znudzoną mężem prostakiem Maszę, a Jo-
anna Baran – tęskniącą za prawdziwą miłością Iri-
nę. U Czechowa to intelektualistki, panienki z dobre-
go domu. Każda włada trzema, a Irina nawet cztere-
ma! - językami obcymi. Ich brat Andrzej wykształco-
ny jest równie świetnie. Miał być profesorem na mo-
skiewskim uniwersytecie. 

Intelektualną moc rodziny doskonale podkreśla 
scenografia - ścianę salonu, w którym toczy się ak-
cja stanowi monumentalna biblioteka. Setki ksią-
żek mają uzasadniać aspiracje głównych bohaterów 
do życia w Moskwie, będącej synonimem wielkiego 
świata, w którym żyć można pełną piersią, codzien-
nie doświadczać nowych wrażeń i bez trudu znaj-
dować partnerów do rozmów. Ale Moskwa to także 
Ziemia Obiecana. Nie tylko miejsce, ale i przeświad-
czenie, że osiągnęło się wymarzony cel, spełniło ma-
rzenia, nie pozwoliło życiu przecieknąć przez palce. 

Magdalena Miklasz to poczucie niespełnienia, 
osamotnienia i tęsknoty za prawdziwą miłością 
w kostiumie z XIX-wiecznej Rosji daje odczuć tak-
że współczesnemu człowiekowi. Spektakl skrzy się 
emocjami i być może to zasługa kobiet. Nad drama-
turgią „Trzech sióstr” pracowała Aleksandra Krza-
klewska, nad scenografia i kostiumami Ewa Woź-
niak, nad muzyką Anna Stela, a nad choreografią 
Marta Bury. Dzięki nim uczucia bohaterek Czechowa 
nie wydają się wymysłami panienek ze świata, który już dawno 
przeminął. Akcja toczy się szybciej niż „jak to zwykle u Czecho-
wa”. Między dialogi wkracza współczesna muzyka, z mocnymi, 
momentami mrocznymi utworami, jak chociażby „I’ll Be Your 
Man” Anny Cavali. Do tego dochodzi jeszcze choreografia, przy-
pominająca drgającą emocjami twórczość Piny Bausch. Wszyst-
ko razem pomogło strzepnąć kurz z zacnej klasyki, nie narusza-
jąc zbytnio jej tekstu, ani jego konstrukcji. 

Aktorsko na pewno bryluje Joanna Baran. To chyba najlep-
sza z zagranych przez nią dotąd ról. Robert Chodur jako Iwan 
Czebutykin i Waldemar Czyszak jako Fierapont – też nie dają 
się przestać kochać rzeszowskiej publiczności. Małgorzata Ma-
chowska udowadnia, że zagranie 93-letniej staruszki to dla niej 
bułka z masłem i na filigranowej sylwetce tak udanie nosi wiel-
ki biust, pupę i garb, że można by pomyśleć, iż to jej własne. Da-
gny Cipora, Justyna Król i Mateusz Mikoś (Andrzej Prozorow) 
zdradzają swoje muzyczne talenty, grając na skrzypcach, forte-
pianie i akordeonie. Wredną Nataszę gra przekonywująco Mag-
dalena Kozikowska-Pieńko. Adam Mężyk (Fiodor Kułygin) i Ro-
bert Żurek (Aleksander Wierszynin) – są odpowiednio śmieszni 
i namiętni, a Mateusz Mosiewicz (Mikołaj Tuzenbach) i Adrian 
Budakow (Wasilij Solony) udowadniają, że dobrze jest do stałego 
zespołu Siemaszkowej wpuścić od czasu do czasu trochę świeżej 
krwi. To, jak Budakow „zabija” na scenie Mosiewicza, na pew-
no Wam się spodoba. 

 Alina Bosak
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Uprzejmie informuję, że Gmina Dynów zakwalifikowała się do II etapu konkursu „Ne-
stlépoRusza Polskę”, w którym nagrodą główną jest siłownia zewnętrzna. 

W ramach akcji „NestlépoRusza Polskę” organizowany jest konkurs dla gmin, w któ-
rym do wygrania jest 16 siłowni zewnętrznych – do zdobycia po jednej w każdym woje-
wództwie. Gmina Dynów zgłosiła jako lokalizację Kompleks Rekreacyjno-Sportowy „Pod 
Dębiną” w Bachórzu. 

W dniach od 5 kwietnia do 6 lipca trwać będzie ogólnopolskie głosowanie internetowe, 
w którym internauci każdego dnia będą mogli oddać 1 głos na wybraną przez siebie loka-
lizację za pośrednictwem strony internetowej www.nestleporusza.pl/

W zwycięskich lokalizacjach powstaną siłownie napowietrzne, składające się z dzie-
więciu urządzeń, m.in. poręczy, wioślarza, roweru, biegacza, orbitreka. Siłownie powstaną w miejscach, które zdobędą 
najwięcej głosów w swoim województwie, dlatego gorąco zachęcamy Państwa do zaangażowania i systematycznego odda-
wania głosów na nasz projekt.

KAŻDY GŁOS SIĘ LICZY!

Gmina Dynów złożyła wniosek o dofinansowanie in-
westycji w zakresie termomodernizacji budynków Zespołu 
Szkół Nr 3 w Łubnie oraz OSP w Harcie. Wniosek został zło-
żony w ramach Osi priorytetowej III: Czysta energia, Dzia-
łanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

„TErmomodErnizacja obiEkTów użyTEczności 
PublicznEj w gminiE dynów”

na lata 2014 – 2020. Pozyskanie dotacji pozwoli nam m.in 
na.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację 
kotłowni, modernizację instalacji co, montaż grzejników 
wyposażonych w zawory termostatyczne, wymianę oświe-
tlenia na energooszczędne. Szacunkowa wartość inwesty-
cji to 1 369 292,75 zł. 
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1. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Ter-
momodernizacja budynków użyteczności publicz-
nej: OSP Dynów przy ul. Bartkówka, OSP Dynów 
przy ul. Szkolnej, Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. 
Bartkówka w Dynowie, budynku Urzędu Miejskiego  
w Dynowie”

W marcu br. Gmina Miejska Dynów, w odpowiedzi na 
ogłoszony nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej III 
– Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna 
budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zło-
żyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowa-
nie ww. projektu Przedmiotem projektu jest modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej: 
• budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie,
• budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Dynów 

przy ul. Bartkówka, 
• budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Dynów 

przy ul. Szkolnej, 
• budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Bartków-

ka w Dynowie.

Zakres prac obejmuje:
1. W budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie planowana 

jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrz-
nej, wymiana opraw oświetleniowych, wykonanie in-
stalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie instalacji c.o. 
wraz z kotłownią.
Ponadto w budynku Urzędu Miejskiego w roku 2014 wy-

konano docieplenie i elewację ścian zewnętrznych i funda-
mentowych budynku. W ramach złożonego projektu Gmina 
będzie ubiegać się o refundację kosztów wykonanych robót.
2. W budynku OSP Dynów przy ul. Bartkówka planowane 

jest wykonanie docieplenia i elewacji ścian zewnętrz-
nych i fundamentowych budynku, wymiana stolar-
ki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana opraw 
oświetleniowych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej 
oraz wykonanie instalacji c.o.

3. W budynku OSP Dynów przy ul. Szkolnej planowane 
jest wykonanie docieplenia i elewacji ścian zewnętrz-
nych i fundamentowych budynku, wymiana stolar-
ki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana opraw 
oświetleniowych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej 
oraz wykonanie instalacji c.o.

4. W budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Bartków-
ka w Dynowie planowane jest wykonanie docieplenia 
i elewacji ścian zewnętrznych i fundamentowych bu-
dynku, wymiana opraw oświetleniowych oraz wymia-
na stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. 

Planowany termin realizacji projektu to: październik 
2016 r. – grudzień 2017 r.

Koszt całkowity projektu to kwota około 1 900 000,00 
zł, w tym kwota około 1 600 000,00 zł (85%) sta-
nowi dofinansowanie ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego, natomiast wkład własny Gmi-
ny Miejskiej Dynów to kwota około 300 000,00 zł.

Realizacja projektu będzie możliwa tylko i wy-
łącznie po uzyskaniu wnioskowanego dofinanso-
wania i pozwoli przede wszystkim na zmniejsze-
nie strat ciepła, a tym samym przyczyni się do 
zmniejszenia wydatków Miasta ponoszonych na 
ogrzewanie wspomnianych budynków. 

 
2. Bieżące remonty dróg gminnych oraz 

zabezpieczenie skarpy przy ul. Przemysłowej. 
W miesiącu marcu br. Miasto przystąpiło do 

realizacji zadania polegającego na zabezpieczeniu 
antyerozyjnym skarpy przy ul. Przemysłowej na 
długości 70 mb i powierzchni 250 m2. Zabezpiecze-
nie przedmiotowej skarpy polegało na wywiezie-
niu gruntu, wzmocnieniu podstawy skarpy z ko-
szy siatkowo – kamiennych, wykonaniu drenażu 
i darniowaniu powierzchni skarpy darniną z przy-
biciem kołkami do gruntu oraz obsianie trawą. 

Termin realizacji zadania to od 15 marca 
2016 r. do 15 kwietnia 2016 roku. 

Koszt całkowity zadania to kwota ponad 
12 200,00 zł. 

Ponadto w kwietniu br. Miasto zakupi około 
800 ton kruszywa łamanego i rozpocznie bieżą-
ce remonty dróg gminnych polegające na wbudo-
waniu zakupionego kruszywa w zniszczone na-
wierzchnie dróg gminnych. Planuje się remont ok. 
25 wewnętrznych dróg gminnych na łącznej dłu-
gości około 4 km. Oprócz zakupionego kruszywa 
łamanego na remonty wspomnianych dróg gmin-
nych Miasto również przeznaczy skruszony gruz 
pochodzący z rozbiórek, który składowany jest 
przy ul. Przemysłowej. 

 

 225 rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 
Maja 

3 maja 2016 roku 
 
Program uroczystości: 
10:40 – Zbiórka na Rynku; 
11:00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele  
               pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie. 

Po Mszy Świętej przejście na Rynek; 
- złożenie kwiatów pod pomnikiem Władysława Jagiełły; 
- część artystyczna. 
 

                                               Serdecznie zapraszamy 
                    Burmistrz Miasta Dynowa 
             Przewodnicząca Rady Miasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 
 Dynów, 2016r. 
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3. Sezon wiosenny na Dynowskich obiektach spor-
towych rozpoczęty. 

Od 1 kwietnia udostępnione zostały do ogólnego użyt-
ku obiekty sportowe zlokalizowane przy Orliku oraz w Par-
ku Miejskim w Dynowie. 

Na Orliku przy ul. Ks. J. Ożoga dostępne jest boisko 
wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią trawiastą oraz 
kort tenisowy. Z kolei w Parku Miejskim przy ul. Dworskiej 
poza uroczymi parkowymi alejkami dostępne jest boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej z możliwością 
gry w koszykówkę, piłkę nożną i siatkówkę, kort tenisowy  
o nawierzchni syntetycznej wraz z trybunami oraz dla naj-
mniejszych bogato wyposażony plac zabaw. W obydwu obiek-
tach dostępne jest również zaplecze sanitarne, WC oraz szat-
nie. Boiska sportowe czynne są codziennie łącznie z week-
endami od godz. 14:00 do godz. 20:00.

Wszystkich odwiedzających prosimy o przestrzeganie 
regulaminów obiektów oraz poszanowanie udostępnionych 
urządzeń.

Opiekunami obiektów są Animatorzy Sportu: Łu-
kasz Domin tel. 886 179 650 oraz Bartłomiej Walus – tel. 
531 241 502, którzy w razie zgłaszanych potrzeb poprowa-
dzą zajęcia sportowe z dziećmi oraz dynowską młodzieżą. 
Ponadto do obowiązków animatorów należy między innymi:
• wprowadzanie i nauka podstaw gry w poszczególnych 

dyscyplinach sportowych,
• pomoc w organizowaniu gier i zabaw ruchowych na wol-

nym powietrzu,

• sędziowanie zawodów i turniejów sportowych,
• organizacja spotkań biegowych, treningów piłki siatko-

wej oraz innych zajęć,
• opieka nad przebywającymi na obiektach oraz prze-

strzeganie stosowania regulaminów obiektów,
• sprzątanie, porządkowanie i dbanie o czystość i este-

tykę obiektów,
• udostępnianie i rezerwacja boisk, 
• prowadzenie dokumentacji związanej z obiektami,
• promocja wydarzeń sportowych na portalach społecz-

nościowych,
• promowanie aktywności sportowej, zdrowego trybu ży-

cia oraz uczenie zasad rywalizacji fair play.
 

Szczegółowe informacje dotyczące imprez oraz wydarzeń or-
ganizowanych na dynowskich obiektach sportowych znaj-
dują się na prowadzonych przez animatorów stronach fa-
cebook.com pod adresami: 
• https://www.facebook.com/ParkMiejskiDynow/ oraz
• https://www.facebook.com/OrlikDynow/

Zapraszamy wszystkich do aktywnego spędzania 
wolnego czasu na obiektach sportowo –  rekreacyj-
nych Miasta Dynów.

Burmistrz Miasta Dynów 
Zygmunt Frańczak

Nominacje przyjmuje Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak 
z rąk  (od prawej)  Jerzego Jankowskiego – Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej 
Rady Spółdzielczej, Stanisława Śledziewskiego – Zastępcy Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdziel-
czej, Marcina  Mazuryka -  Dyrektora  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,  Alfreda Do-
magalskiego – Prezesa  Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej

W dniu 6 kwietnia br. w Galerii Porczyń-
skich w Warszawie odbył się uroczysty finał 
XIII Edycji Konkursu „Samorządowiec - Spół-
dzielca”, gdzie z rąk przedstawicieli central-
nych władz spółdzielczych najwyższe odzna-
czenie spółdzielcze dla samorządowców ode-
brał  Burmistrz Miasta Dynowa    Zyg-
munt Frańczak. 

Ideą konkursu jest uhonorowanie tych 
przedstawicieli samorządów terytorialnych, 
którzy w swej codziennej pracy wspierają 
ruch spółdzielczy. Honorowe tytuły otrzymało 
31 laureatów. Patronat nad Konkursem ob-
jął Minister Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, a podczas uroczystości reprezentował 
go Marcin Mazuryk, dyrektor Departamen-
tu Administracji Publicznej. Obecny był rów-
nież Janusz Pietkiewicz, wiceprezes Pra-
codawcy RP (dawnej Konfederacji Pracodaw-
ców Polskich).

Licznie przybyłych samorządowców oraz 
przedstawicieli ruchu spółdzielczego wszyst-
kich branż przywitał dr Jerzy Jankow-
ski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólne-
go KRS, podkreślając wspólnotę celów samo-
rządu spółdzielczego i terytorialnego, które 

burmiSTrz miaSTa dynowa 
zygmunT frańczak 

odEbrał honorowE odznaczEniE 
„SamorządowiEc SPółdziElca”
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razem dążą do poprawy poziomu życia ludzi i pobudzają ich aktywność. Alfred 
Domagalski, prezes Zarządu KRS przypomniał, jak zadania obu tych samorzą-
dów harmonijnie splotły się w działaniach Towarzystwa Rolniczego Hrubieszow-
skiego, którego 200 rocznicę powstania właśnie obchodzimy. Zyski z działalno-
ści gospodarczej Towarzystwo inwestowało w rozwój własnej gminy: wybudowa-
ło szkołę, szpital, fundowało stypendia dla ambitnej młodzieży. Był to znaczący 
krok w budowaniu wspólnoty, a więc cel tak bliski dzisiejszej polityce społecznej 
rządu - podkreślił prezes Domagalski.

Myśl tę podjął przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, dyrektor Mazuryk, którego zdaniem podstawową rolą samorządów powin-
no być pobudzanie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, przez co zbliża 
się on do celów, jakie zawsze przyświecały spółdzielczości. Samorządy te wspól-
nie służą budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a aktywizując ludzi istotnie 
wspierają działania władzy publicznej. Podobne słowa przekazane zostały organi-
zatorom w listach gratulacyjnych, a nadesłali je: Maciej Łopiński, sekretarz stanu 

w Kancelarii Prezydenta RP oraz Wła-
dysław Kosiniak Kamysz, przewodni-
czący Klubu Parlamentarnego PSL. 

W imieniu laureatów konkursu 
głos zabrał Burmistrz Miasta Dynowa, 
Zygmunt Frańczak - samorząd i ruch 
spółdzielczy wspólnie dźwigają trud 
działalności w ciężkich dla gospodar-
ki czasach. Życzę spółdzielcom, aby do-
czekali się wreszcie dobrych rozwiązań 
ustawowych, które pozwolą na rozwój 
tej formy gospodarczej - powiedział.

List do uczestników uroczystości XIII Edycji 
Konkursu Samorządowiec - Spółdzielca 

przekazany przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, 
Macieja Łopińskiego 

Szanowni Państwo!
Konkurs Samorządowiec Spółdzielca to cenne przedsięwzięcie, które promuje znaczenie dwóch ważnych 

obszarów społecznej aktywności. Zarówno samorząd terytorialny, jak i spółdzielczość, są dziedzinami w któ-
rych szczególną rolę odgrywa poczucie wspólnoty i międzyludzkich więzi oraz kapitał społeczny. Podobieństwa 
się przyciągają. Nic więc dziwnego, że pomiędzy samorządnością i spółdzielczością, które odwołują się do po-
dobnych wartości i czerpią z podobnych potencjałów, łatwo nawiązuje się nić porozumienia, a często również 
współpracy. 

Serdecznie gratuluję laureatom konkursu - samorządowcom, a także parlamentarzystom, którzy blisko współ-
pracują ze spółdzielczym sektorem gospodarki. Składam Państwu wyrazy uznania za upowszechnianie w spo-
łeczeństwie świadomości, że kreatywność i przedsiębiorczość nie kłócą się z solidarnością. Warto pamiętać, że 
bliskość i zaufanie między ludźmi to dobra droga do wspólnych sukcesów także w wymiarze ekonomicznym.

To przesłanie ma szczególną wymowę w roku, w którym obchodzimy 200-lecie założenia Towarzystwa Rol-
niczego Hrubieszowskiego, jednej z pierwszych organizacji spółdzielczych w Polsce i w Europie. To ważny jubi-
leusz; Prezydent RP Pan Andrzej Duda z satysfakcją objął obchody tej rocznicy honorowym patronatem. Skła-
dam wyrazy uznania działaczom KRS i wszystkim osobom w naszym kraju, które z zaangażowaniem udowad-
niają, że idea spółdzielczości w dzisiejszych czasach nie jest anachronizmem. Przeciwnie, zyskuje ona nawet 
na znaczeniu, zwłaszcza po doświadczeniach globalnego kryzysu ekonomicznego, który na nowo postawił py-
tanie o rolę kapitału społecznego, efektywnych modeli własności i gospodarowania. Spółdzielnie potrafią wy-
chodzić naprzeciw wyzwaniom przyszłości. Życzę polskiej spółdzielczości rozwoju  i kolejnych sukcesów - tak-
że dzięki wzajemnie korzystnej współpracy ze środowiskiem samorządowym. Raz jeszcze gratuluję wyróżnio-
nym w konkursie, a wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam.

Z wyrazami szacunku 
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Maciej Łopiński
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1. Julian Brewka, Radny Powiatu Złotowskiego, jed-
nocześnie prezes Zarządu Złotowskiej Spółdzielni Han-
dlowo Produkcyjnej, na wniosek Krajowego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni „S.Ch”

2. Tomasz Brzoskowski, Wójt Gminy Stężyca, na 
wniosek Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopo-
moc Chłopska” w Gdańsku

3. Grażyna Cabaj  - Olejnik  -  członkini Rady Nad-
zorczej Międzyzakładowej Społdzielni Mieszka-
niowej „Energetyka”, członkini Rady Osiedla „Ste-
gny Północ”, na wniosek MSM Energetyk

4. Zenon Cegła, Burmistrz Miasta i Gminy Grabów 
nad Prosną, na wniosek Rejonowego Banku Spółdziel-
czego w Lututowie.

5. Andrzej Franciszek Chowis, Radny Sejmiku woj. 
Łódzkiego, na wniosek Rejonowego BS w Lututowie.

6. Czesław Cieślak, Prezes Zarządu Okręgowej Spół-
dzielni Mleczarskiej w Kole, na wniosek OSM Koło

7. Tomasz Jerzy Ćwiek, Naczelnik Wydziału Mienia 
i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta w So-
chaczewie, na wniosek „Społem” PSS Sochaczew

8. Jan Andrzej Dąbrowski, Wójt Gminy Strzyżewi-
ce, na wniosek Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Gar-
bowie.

9. Maria Dolecka, Zastępca Wójta Gminy Wydminy, 
na wniosek GS „S.Ch.” w Wydminach.

10. Kazimierz Drozd, Radny Miasta Bydgoszczy, na 
wniosek Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Byd-
goszczy.

11. Zygmunt Frańczak, Burmistrz Miasta Dynowa, 
na wniosek Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdziel-
ni „Samopomoc Chłopska”, Oddział Okręgowy w Rze-
szowie.

12. Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu woj. Warmiń-
sko - Mazurskiego, na wniosek pełnomocnika KRS na 
woj. warmińsko-mazurskie, Franciszka Pawłowskiego.

13. Edmund Junkiert, Radny Miasta i Gminy w Kło-
dawie, jednocześnie przewodniczący Rady nadzorczej 
OSM Koło, na wniosek OSM Koło.

14. Wojciech Kankowski, Burmistrz Gminy Żukowo, 
na wniosek Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska” w Gdańsku.

15. Rafał Miastowski, Zastępca Burmistrza Dzielni-
cy Ursynów m.st. Warszawy, na wniosek Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” w Warszawie

16. Tomasz Matyjewicz, Zastępca Wójta - Sekretarz 
Gminy Gromadka, na wniosek Dolnośląskiego Sto-
warzyszenia Spółdzielczego we Wrocławiu

17. Tadeusz Poniatowski, Radny Gminy Perlejewo, 
na wniosek BS w Ciechanowcu.

18. Ryszard Prus, Radny Miasta Lublin, na wniosek 
SKOK im. Unii Lubelskiej w Lublinie

19. Piotr Roman, Prezydent Miasta Bolesławiec, na 
wniosek Spółdz. Związku Rewizyjnego „CEPELIA”

20. Zbigniew Sarapata, Radny Miasta i Gminy Kal-
waria Zebrzydowska, na wniosek Małopolskiej Izby 
Rzemiosław i Przedsiębiorczości w Krakowie

21. Zbigniew Sokół, Prezes Zarządu Fordońskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, na wniosek 
Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy.

22. Jan Stopyra, Radny Miasta Szczecina, na wniosek 
„Społem” PSS Szczecin

23. Wiesław Cezary Szczubełek, Wiceprzewodniczą-
cy Rady Miasta Ostrołęka, na wniosek „Społem” 
PSS w Ostrołęce

24. Gabriel Szkudlarek, Burmistrz Łasku, na wniosek 
pełnomocnika KRS na woj. łódzkie, Marka Kowalskiego

25. Piotr Szybiński, Radny Gminy Błędów na wnio-
sek Związku Rewizyjnego Spółdzielni Ogrodniczo-
Pszczelarskich w Warszawie z/s w Teresinie

26. Jacek Tomasz Szydło, Wójt Gminy Dywity na wnio-
sek RSP w Kieźlinach.

27. Jan Tkaczyk, Radny Rady Miasta Oławy, na wnio-
sek SM „Metalowiec” we Wrocławiu.

28. Dariusz Urbański,  Burmistrz Miasta  i Gminy 
Murowana Goślina, na wniosek Spółdzielni Rolni-
czo-Handlowej „Rolnik” w Murowanej Goślinie

29. Teresa Wesołowska, Starosta Łaski, na wniosek peł-
nomocnika na woj. łódzkie, Marka Kowalskiego

30. Tadeusz Wojnar, Przewodniczący Rady Miasta 
Racibórz, na wniosek Związku Rewizyjnego Spółdziel-
ni Mieszkaniowych RP

31. Jerzy Worwa, Członek Samorządu Powiatowego 
w Oławie, na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Me-
talowiec” we Wrocławiu.

Najwyższe słowa uznania i podziękowanie za konstruk-
tywną współpracę, okazane inicjatywy i czynną pomoc w re-
alizacji wielu przedsięwzięć dobrze służących rozwojowi mia-
sta oraz gratulacje z tytułu odznaczenia 

Panu Burmistrzowi Miasta Dynowa – Zygmuntowi 
Frańczakowi

ze spółdzielczym pozdrowieniem 
przekazuje

Rada Nadzorcza i Zarząd Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Dynowie.

Laureaci XIII Edycji konkursu Samorządowiec - Spółdzielca

Mniszek lekarski jest zdrowy
Nalewka z mniszka lekarskiego
Nalewka z mniszka lekarskiego wspomaga osoby zma-

gające się z infekcjami dróg moczowych oraz z zapaleniem 
pęcherzyka żółciowego.

Składniki:
5 dkg kwiatów mniszka,
150 g miodu akacjowego,
1 litr wódki (40 proc.).
Przygotowanie: kwiaty mniszka oczyścić, osuszyć, za-

lać wódką i wystawić na słońce na 3 tygodnie. Następnie 
odcedzić, dodać miód i całość wymieszać. Nalewka powin-
na dojrzewać min. 6 miesięcy.
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„BUS 500+” w Gminie Nozdrzec

Od pierwszego kwietna br. tak jak w całej Polsce – 
w Gminie Nozdrzec ruszył program rządowy „Rodzina 500+”. 
Jest to świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie  
i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o ni-
skich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwsze-
go lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium poniżej 
800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w ro-
dzinie dziecka niepełnosprawnego. Programowi towarzyszy 
kampania informacyjno – promocyjna Bus 500+. W związku 
z tym na teren całej Polski wyruszyły oznakowane pojazdy, 
którymi podróżują pracownicy urzędów wojewódzkich. Je-
den z takich busów w 12 kwietnia odwiedził naszą gminę. 

Dzięki tej akcji można było uzyskać kompleksowe informa-
cje na temat programu.

Ponadto w naszej gminie aż 44% spodziewanych wnio-
sków o wypłatę świadczenia z programu 500+ zostało zło-
żonych przez pierwsze sześć dni działania ustawy.

Pierwsze wypłaty świadczenia wychowawczego mają 
nastąpić już pod koniec kwietnia.

Wszystkich chcących dowiedzieć się więcej na temat 
programu „Rodzina 500+” i uzyskać pomoc zapraszamy do 
kontaktu z GOPS Nozdrzec.

Monika Bacza

22 kwietnia setki milionów ludzi na całym świecie 
świętują Dzień Ziemi. Idea troski o niebieską planetę łą-
czy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, 
wieku czy innych kategorii różnicujących. Niestety, cza-
sem Dzień Ziemi może przybierać formę grzecznej, nud-
nej akademii organizowanej przez miejskie władze czy 
dyrekcje szkoły, gdzie padają jedynie banały o potrzebie 
dokręcania kranu czy nierzucaniu papierków na traw-
nik. Dzień Ziemi jest wspaniałą okazją, by podjąć każ-
dy temat dotyczący szeroko rozumianej kondycji kon-
sumpcyjnego społeczeństwa i działań na rzecz poprawy 
naszego środowiska życia, ale warto wykonać choć drob-
ny gest by żaden złośliwiec nie powiedział, że „znów na 
gadaniu się skończyło”.

Dowiedz się więcej:  http://www.ekokalendarz.pl/
dzien-ziemi/

Podejmij wyzwanie:
Znajdź miejsce do zazielenienia albo rozkwiecenia 

i zrób to. Kup (albo pozyskaj od znajomego działkowca) 
sadzonki albo nasiona mało wymagających, lokalnych 
roślin i posadź/wysiej je. Nie chodzi o zakładanie całych 
ogródków, ale o drobne zazielenianie okolicy. Pamiętaj 
o podlewaniu. Macieju Pamiętaj!

dziEń ziEmi
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Ważna wizyta

4 kwietnia w Zespole Szkół im. 
A. Fredry w Nozdrzcu miało miejsce 
niecodzienne wydarzenie. W tym dniu 
przybył do nas JE ks. Biskup Stani-
sław Jamrozek – Ordynariusz Diece-
zji Przemyskiej, aby spotkać się z na-
uczycielami, pracownikami i uczniami. 
Wśród uczestników spotkania byli tak-
że obecni m.in.: Ks. Dziekan Stanisław 
Janusz, proboszcz naszej parafii Ks. Ja-
nusz Marszałek, Wójt Gminy Nozdrzec 
Antoni Gromala oraz Przewodnicząca 
Rady Rodziców Elżbieta Gierula. W sło-
wach powitania skierowanych do przyby-
łych Gości Dyrektor T. Toczek powiedzia-
ła m.in.: „Odwiedziny Księdza Biskupa 
są wyrazem wspólnej troski nas wszyst-
kich o jak najlepsze wychowanie dzieci 
i młodzieży w duchu wartości chrześci-
jańskich. Obecność tak zacnej osoby jest 
wielkim zaszczytem dla całej społeczno-
ści szkolnej, nauczycieli, pracowników 

obsługi i uczniów, którzy bardzo cenią sobie współpracę  
z Kościołem na polu wychowawczo-edukacyjnym. Wszyst-
kich nas bowiem łączy autentyczna troska o dobro i przy-
szłość młodego pokolenia. Szkoła to miejsce, w którym mło-
dzież zdobywa wiedzę, a w procesie wychowywania kształ-
towane są charaktery i sumienia. My nauczyciele staramy 
się tworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka, 
aby dobrze przygotować je do wypełniania obowiązków ro-
dzinnych i obywatelskich. Wiemy, że w procesie nauczania  
i wychowania oczekiwane efekty zależą w ogromnej mierze 
od dobrej współpracy wszystkich środowisk odpowiedzial-
nych za kształtowanie młodego pokolenia. Doceniamy więc 
fakt, że szkoła w wypełnianiu swej misji ma sprzymierzeńca 
w Kościele. Wsparcie, jakie niesie rodzinie Kościół i szkoła 
jest bardzo cenne i przynosi wymierne efekty, ponieważ po-
między tymi podmiotami zachodzi ścisła współpraca. To wła-
śnie dzięki tej współpracy nasi uczniowie będą dobrze przy-
gotowani do życia, będą ludźmi twórczymi, zaradnymi, ale 
także wrażliwymi na drugiego człowieka. Będą ludźmi uczci-

wymi o otwartych sercach, – dla których  
BYĆ będzie ważniejsze niż MIEĆ. Mimo 
iż żyjemy w bardzo trudnej rzeczywisto-
ści, w której często pojawiają się pytania 
o to, co najistotniejsze w życiu, o prawdę, 
o sens, to jednak nasza szkoła żyje Bo-
giem, a my mamy wiele okazji aby wyra-
żać swoja wiarę w konkretnych czynach  
i słowach realizowanych w ciągu całego 
roku szkolnego. Zapewniamy Cię Czci-
godny Księże Biskupie, że staramy się być 
dobrymi nauczycielami i uczniami w tej 
szkole życia.”

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w ra-
mach której uczniowie przedstawili program „Współczesny 
syn marnotrawny”. Udzielone wszystkim zebranym przez 
ks. Biskupa  błogosławieństwo, zakończyło to szczególne 
spotkanie, które zapisze się głęboko w naszych sercach.

Teresa Toczek 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Już po raz 39. odbywają się eliminacje Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega poża-
rom”. Zadaniem Turnieju jest popularyzacja wśród dzieci 
i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, za-
sad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umie-
jętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, 
wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony 
przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
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W tym roku w eliminacjach gminnych, które 
odbyły się 16 marca w Urzędzie Gminy Nozdrzec, 
wzięło udział 19 uczniów (w dwóch kategoriach 
wiekowych – szkoły podstawowe oraz gimnazja).

W pierwszej grupie startowało 11 uczestni-
ków, natomiast w drugiej 8. Eliminacje składa-
ły się z dwóch etapów. Pierwszym był test z wie-
dzy przeciwpożarowej, po przeprowadzeniu któ-
rego komisja ogłosiła przerwę w celu sprawdze-
nia prac i wyłonienia osób zakwalifikowanych do 
drugiego etapu – polegającego na udzieleniu od-
powiedzi na trzy wylosowane pytania.

Jury w składzie:
• bryg. Krzysztof Folta z PSP w Brzozowe – 

przewodniczący,
• st. kpt. Marek Kołodziej z PSP w Brzozo-

wie – sekretarz,
• Tomasz Chryń z UG w Nozdrzcu – członek,

po przeprowadzeniu obu etapów ogłosiło zwy-
cięzców szczebla gminnego:
• I miejsce – Bartosz Morawski, SP nr 2 w Wesołej,
• II miejsce - Dominik Kurdziel, ZS Hłudno,
• III miejsce – Katarzyna Gibała, SP nr 2 w Wesołej.
•  
• I miejsce – Marek Stanisławczyk, ZS Wesoła,
• II miejsce – Jakub Gratkowski, ZS Wesoła,
• III miejsce – Paulina Duda, ZS Hłudno.

Sukces Jana Organa

Po raz kolejny twórczość uczestnika Środowisko-
wego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach  zo-
stała doceniona przez znawców literatury.

Okazuje się, że Jan Organ porusza się swobodnie 
nie tylko na dobrze mu znanym gruncie poezji, ale 
również w świecie prozy, otrzymał bowiem III nagro-
dę za opowieść „Profesor owocny” i „Dziennik twórcy”, 
przyznaną w II Ogólnopolskim Konkursie Prozator-
skim im. Gustawa Herlinga- Grudzińskiego. 

Dyplomy zostały wręczone podczas rozdania do-
rocznych nagród literackich Świętokrzyskie „Gusta-
wy”, w dniu 7 kwietnia 2016 roku, w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach. 

Patronat honorowy nad konkursem objął Mar-
szałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Ja-
rubas. Patronat medialny pełnili: TVP Kielce, Por-
tal Informacji Kulturalnej, Miesięczniki: „Radosto-
wa”, „Akant”, Ars pro Memoria”.

Pan Jan Organ otrzymał również list gratulacyjny od 
Redaktora Naczelnego Miesięcznika i Oficyny Wydawniczej 
„Radostowa” – Antoniego Dąbrowskiego, wraz z zaprosze-
niem do dalszej współpracy.

Serdecznie gratulujemy Panu Janowi Organowi kolej-
nego znaczącego sukcesu i życzymy satysfakcji z dalszych 
twórczych działań!

Katarzyna Dyrda

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz cenne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Noz-
drzec. Zwycięzcom oraz nauczycielom przygotowującym ich 
do uczestnictwa w turnieju składamy serdeczne gratula-
cje i podziękowania. Bardzo cieszy fakt, iż młodzież naszej 
gminy chętnie bierze udział w tego typu akcjach, co jest do-
wodem dużej wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
a także funkcjonowania Straży Pożarnej.

Tomasz Chryń
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Wizytacja kanoniczna w parafii Wara

W niezwykle życzliwej i radosnej atmosferze przebiegła tegoroczna wi-
zytacja kanoniczna w naszej Parafii, którą przeprowadził Ksiądz Biskup 
Stanisław Jamrozek (wizytacje takie odbywają co pięć lat).

W Niewistce Ksiądz Biskup odwiedził rodzinę kleryka Grzegorza Ryb-
czaka (alumna IV roku Wyższego Seminarium Duchownego w Przemy-
ślu), rodziców Magdaleny Noch (siostry Zgromadzenia Miłosierdzia Bo-
żego w Hiszpanii) oraz Panią Marię Stadnik. Następnie, wraz z licznie 
zgromadzonymi w Kościele Filialnym wiernymi, odmówił Koronkę do Mi-
łosierdzia Bożego.

W drodze do Wary Ksiądz Biskup Stanisław odwiedził stary kośció-
łek i cmentarz. Złożył też wizytę Siostrom Dominikankom oraz czworgu 
chorym parafianom.

O godzinie 17.00 rozpoczęły się uroczystości w kościele 
parafialnym w Warze. Ksiądz Henryk Szpila złożył sprawoz-
danie z działalności parafii. Uroczystą Mszę Świętą konce-
lebrował Ksiądz Biskup. Oprawę liturgiczną przygotowała 
i pięknie wykonała młodzież.

Przez dwa lata 33 młodych ludzi pod opieką ks. probosz-
cza i siostry Alberty przygotowywało się do bierzmowani. 
W skupieniu i nabożnie nasi gimnazjaliści przyjęli sakra-
ment dojrzałości chrześcijańskiej z rąk Biskupa Stanisława.

Wizytacja to szczególny czas dla wspólnoty parafial-
nej – szczerze więc podziękowaliśmy Księdzu Biskupowi za 
przeżycia duchowe których doznaliśmy za jego przyczyną 
– za wspólną modlitwę, sakrament bierzmowania i homilię.

Małgorzata Szewczyk

Wizyta Księdza Biskupa w ZS w Warze

11 kwietnia 2016 r. był dla społeczności szkolnej Zespo-
łu Szkół w Warze radosnym i uroczystym dniem. Odwiedził 
nas wówczas dostojny gość - Ks. Biskup Stanisław Jamro-
zek. Do naszej szkoły przybyli również Ks. Dziekan Stani-
sław Janusz, Wójt Gminy Nozdrzec - pan Antoni Gromala 
oraz sołtys Wary - pan Marian Szewczyk. Uroczystość roz-
poczęła się od spotkania z nauczycielami i pracownikami 
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Z wizytą u Artysty

Henryk Cipora z Krzywego (gm. Dydnia) to wyjątko-
wy artysta. Waldemar Bałda autor książki o nim napi-
sał: ,,Henryk Cipora nie zatrzymał się na poziomie ama-
torskim, lecz dążył – i osiągnął ten cel – do poziomu je-
śli nawet nie godnego akademika, to na pewno zasługu-
jącego na miano profesjonalnego”.

Uczestnicy ŚDS spotkali się z panem Henrykiem 
w jego domu, 12 kwietnia. Pan Henryk  opowiadał wiele 
fascynujących historii ze swojego życia, przedstawił eta-
py rozwoju swojej twórczości. Przez całe lata musiał po-
konywać wiele trudności nie tylko związanych z twórczo-
ścią, ale także zdrowotnych. Jego prace można zobaczyć 
w wielu miejscach. Najczęściej znajdują się w kościołach 
(m.in. w Parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej 
Nieba i Ziemi w Ujazdach) i sanktuariach. Wielkim za-

szkoły. Był to czas pełny przyjaznej i serdecznej 
atmosfery. Nasz czcigodny Gość udzielił uczest-
nikom spotkania wielu cennych rad, odpowiadał 
na pytania oraz dał się poznać jako obdarzony 
poczuciem humoru człowiek. 

Później odbyło się spotkanie JE Ks. Bisku-
pa Stanisława Jamrozka z uczniami. Odświętnie 
ubrani oraz przejęci zaśpiewali dla naszego Go-
ścia pieśń „Bądź pozdrowiony Gościu nasz”. Na-
stępnie głos zabrała przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego - Paulina Szpiech, która w imie-
niu swoich kolegów, przywitała Ks. Biskupa 
w murach naszej szkoły. Powiedziała m.in. „Eks-
celencjo, Kochany Księże Biskupie! Do naszej 
szkoły dzisiaj przybyły, Witaj nam witaj - z ra-
dością wołamy. Wszystkie dzieci, młodzież ... ser-
decznie Cię witamy”. Księdza Biskupa oraz po-
zostałych gości powitali również Przewodnicząca 
Rady Rodziców - pani Agnieszka Szpiech oraz Dyrektor Ze-
społu Szkół w Warze - pan Aleksander Fil. Później ucznio-
wie podziękowali gościom za wizytę i wręczyli kwiaty. Po 
części powitalnej z krótkim programem muzycznym wystą-
pili uczniowie, którzy uczęszczają również do Szkoły Mu-
zycznej w Dydni. Była to okazja do wspólnego zaśpiewania 
ulubionej pieśni naszego Patrona Św. Jana Pawła II- „Bar-
ki”. Opiekę nad młodymi artystami sprawował nauczyciel 
muzyki - pan Krzysztof Lubecki.

W dalszej części spotkania Ks. Biskup skierował swo-

je słowo do uczniów. Gratulował im talentów muzycznych 
oraz zachęcał do poszerzania wiedzy i ciągłego doskonale-
nia się. Ciepło wypowiadał się także o swoich nauczycielach, 
którzy byli Jego pierwszymi przewodnikami na drodze ży-
cia. Na zakończenie tego niezwykłego i wzruszającego spo-
tkania Ks. Biskup Stanisław Jamrozek udzielił wszystkim 
Bożego Błogosławieństwa. Uczniowie pożegnali dostojnego 
Gościa śpiewem pieśni „Życzymy, życzymy...”. Ten dzień na 
długo zostanie w naszej pamięci i sercach.

Monika Jedynak
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szczytem dla pana Cipory było przekazanie 
jego dzieła Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II 
na audiencji mieszkańców gminy Dydnia w Ca-
stel Gandolfo, 21 sierpnia 1999 r.

Uczestnicy oraz pracownicy, którzy mie-
li okazję spotkać się z rzeźbiarzem, chylą czo-
ła przed wielkim mistrzem naszego regionu i dziękują za 
wspólnie spędzone chwile. Mamy nadzieje, że to nie było 

nasze pierwsze i ostanie spotkanie, a w przyszłości będzie-
my mogli gościć artystę w naszej placówce.

 Barbara Lityńska

Kolejne sukcesy KIGAI WARA

Członkowie sekcji Ju-Jitsu, KIGAI WARA, działającej 
przy Uczniowskim Klubie Sportowym WARA odnieśli ko-
lejne sukcesy na arenie krajowej.

Na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców i Junio-
rów Młodszych Ju-Jitsu Fighting i Duo-System (13 lute-
go 2016 r. w Mysłowicach)Hubert Kłak i Sebastian Bobo-
la zajęli I miejsce w Duo-SystemieMen (młodzieżowiec).

I miejsce zajęły równieżWeronika Duda i Zuzanna 

Skotnicka w Duo-SystemieWomen (junior młodszy).
Na zawodach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej 

Ligi Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu Sportowym Fighting Ne-Wa-
za (BJJ) Duo-System,któreodbyły się w dniu 13 marca 2016 r. 
w Katowicach, w Duo-Systemie Men:Hubert Kłak i Sebastian 
Bobola zajęli I miejsce, wDuo-Systemie MixJakub Wolanin 
i Klaudia Uryć I miejsce, Duo-SystemieWomenWeronika 
Duda i Zuzanna Skotnicka I miejsce. 
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Smoleńskie dusze

O Wy! Podniebne ptaki 
Z nadzieją w duszy, w przestworzach konające

O Wy! Którzy żegnając się przed lotem
Powitania jako żywi nie doczekaliście

O Wy! Dla których w myślach
smutek tragedii nie był wpisany

O Wy! Którzy już martwi
Do Ojczyzny pod biało-czerwoną wróciliście

Dla Was! Ptak pieśni śpiewa,
A jęk, który z brzozy ulatuje
Na wieki będzie hymnem Waszej śmierci

W konkurencji Ne – Waza, w swojej kategorii wago-
wej, Weronika Duda zajęła I miejsce, Nikola Kłak I miej-
sce i Emilia Duda II miejsce.

W Fightingu, również w swoich kategoriach wiekowych 
bezkonkurencyjne byłyWeronika Duda, Nikola Kłak iEmi-
lia Duda. 

W tychzawodach brali również udział: Zuzanna Skot-
nicka, Jakub Skotnicki, Mikołaj Kipisz, Kacper Libowicz, 

Aleksandra Zańko, Sebastian Bobola, Hubert Kłak, Jakub 
Wolanin, Albert Kłak, Klaudia Uryć.

W Mistrzostwach Polski Seniorów i Juniorów Ju-Jitsu 
Fighting i Duo-System Ne-Waza, które odbył się 9 kwiet-
nia 2016 r. w Katowicach, w Duo Systemiena najwyższym 
stopniu podium stanęli Sebastian Bobola i Hubert Kłak, 
Klaudia Uryć i Jakub Wolaninoraz Weronika Duda i Zu-
zanna Skotnicka.

Maciej Duda 

Między niebem a ziemią

Gdzieś tam... pomiędzy niebem a ziemią
Z dala od ziemi swojej ojczystej
Tam, gdzie się chmury z mgłą skrzyżowały
Białe się dusze w kryształ pozmieniały

Gdzieś tam... w oddali życie przeminęło
Obok bagażu z cierpienia, rozpaczy 
I tam zebrane życiowe mądrości
Z ziemią zmieszane na zawsze zostały

Gdzieś tam...zostało jak grzmotu uderzenie
W obrazy, które w pamięci każdego zostaną
Gdzieś tam...została brzoza rozerwana
z drżącymi liśćmi na pożegnania
Gdzieś tam...wszystko pozostało...

Danuta Czaja
„Gdy słońce zachodzi” Izdebki-Rudawiec 
2015

‘ S e m a f o r ’‘ O r l e n ’

R Z E S Z Ó WH A R T A
P R Z E M Y Ś L

796-441-667

  D R Z E W A  I  K R Z E W Y

  B Y L I N Y

  T R A W Y  O Z D O B N E

  P NĄ C Z A

  A K C E S O R I A  O G R O D O W E
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12 marca 2016 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego odbyła 
się promocja kolejnego numeru „Rocznika Historycznego Dynovia-
na”. Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Dynów – pani Kry-
styna Sówka, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dynowa – pan Andrzej 
Stankiewicz i Dyrektor LO – pan Kazimierz Żak.

Zanim przybyli na promocję goście „zanurzyli się” w historii, do-
znań artystycznych dostarczyła utytułowana dynowska Kapela „Toń-
ko”. Zaśpiewana na koniec mini-recitalu piosenka poświęcona była 
dynowskiej kolejce. Nie zabrzmiała ona przypadkowo, bo właśnie hi-
storia dynowskiej kolei wąskotorowej stała się tematem przewodnim 
drugiego numeru Dynoviany.

Główny sprawca sukcesu – pan Józef Stolarczyk – odebrał z rąk 
Prezesa TPD list gratulacyjny oraz nagrodę w postaci okolicznościo-
wego wydawnictwa. Pan Prezes podziękował też wszystkim, którzy 
przyczynili się do wydania periodyku – na czele z Panią Wójt Kry-
styną Sówką. To ona właśnie na pierwszym egzemplarzu promowa-
nego Rocznika przybiła pieczątkę z okolicznościowym exlibrisem. 

Następnie wspomniany już pan Józef Stolarczyk – redaktor na-
czelny – dokonał prezentacji Rocznika i zaprosił do wygłoszenia 
prelekcji autorów dwóch artykułów: dra Krzysztofa Hajduka, który 
w sposób ciekawy przedstawił historię Dąbrówki Starzeńskiej oraz 
dra Jerzego Majkę opowiedział o historycznym wrześniu 1939 roku 
w Dynowie i jego okolicach. 

W imieniu Burmistrza Dynowa – pana Zygmunta Frańczaka – 
głos zabrała Sekretarz Miasta – pani Zofia Pantoł. Na koniec wystą-
pił stojący na czele rady Naukowej Rocznika – ks. Prof. Stanisław 
Nabywaniec. Pogratulował on organizatorom spotkania i stwierdził, 
że ukazywanie się naukowego rocznika w tak małym środowisku – to 
nie lada sukces i powód do dumy dla całego regionu.

W drugiej części spotkania prowadzący je Maciej Jurasiński za-
prosił wszystkich na okolicznościowy poczęstunek. 

MJ 

Promocja drugiEgo numEru dynoviany!

Dr Jerzy Majka w rozmowie z Państwem Kazimierą i Januszem Rojkami

Dr Krzysztof HajdukKsiądz prof. Stanisław Nabywaniec

Podziękowania dla Redaktora Naczelnego Dynoviana złożyli Pani Ha-
lina Cygan i Pan Stanisław Tymowicz - przedstawiciele ZSzZ w Dynowie

Prowadzący uroczystość Pan Maciej Jurasiński

Goście spotkania..
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Goście spotkania

Młodzież dynowskiego LO jak zwykle pomocna w orga-
nizowaniu uroczystości.

Kapela Tońko

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dynowa składa podziękowania za fi-
nansowe wsparcie wydania drugiego numeru „Rocznika Historycznego Dy-
noviana”, którego udzielili: pani Krystyna Sówka – Wójt Gminy Dynów, 
pan Stanisław Petynia – Wójt Gminy Jawornik Polski, pan Jacek Sołek 
– Wójt Gminy Kańczuga, pan Daniel Krawiec – Wójt Gminy Przeworsk, 
pan Leszek Kisiel – Burmistrz Gminy Miejskiej Przeworsk, pan Zbigniew 
Kiszka – Starosta Przeworski, pan Aleksander Łukasz, pan Stanisław 
Baran i pan Adam Ryba – Dyrektorzy Banku Spółdzielczego w Dynowie.

Za przygotowanie poczęstunku dla uczestników spotkania promocyj-
nego dziękujemy właścicielom Karczmy pod Semaforem, Delikatesów Zie-
lony Koszyk, Piekarni Genesis, Piekarni Krupa oraz sklepu warzywne-
go Trójka (pani Bałowej).

Wiosna to odrodzenie, przebudzenie, nadzieja a dla nie-
dalekiej od Dynowa wsi BOROWNICA wiosna 1945 roku 
to był czas Apokalipsy.

20 kwietnia na Polaków, w większości to ONI zamiesz-
kiwali wieś , napadły bandy UPA. Krzyki mordowanych 
rodzin, jęki rannych, trzask płonących i walących się do-
mów, strzały i wrzaski napastników zwielokrotnione przez 
echo z otaczającego lasu to było borownickie piekło. Las 
był zawsze miejscem ucieczki i schronienia, ale teraz i tam 
mordowano! 

„Dziwny jest ten świat,
gdzie jeszcze wciąż 
mieści się wiele zła.
I dziwne jest to,
że od tylu lat
człowiekiem gardzi człowiek”
Nawet po 71 latach od tamtej wiosny nie można oprzeć 

się przerażeniu, że ludzie są zdolni do takich zbrodni i pod-
łości. 

W Borownicy podczas tej akcji eksterminacyjnej ( 
czyszczono ziemię z Polaków) zginęło 62 osoby - kilkumie-
sięczne, kilkuletnie dzieci, kobiety, mężczyźni, starcy, cho-
rzy - bez wyjątku. 

Bo byli POLAKAMI !
W 71 rocznicę tamtych tragicznych wydarzeń, w nie-

dzielny, wiosenny poranek 17 kwietnia odbył się uroczy-

niE Tylko na wołyniu.......
sty apel poległych. Staraniem obecnych mieszkańców wsi 
20 lat temu wybudowany został ofiarom zagłady okazały 
pomnik. To właśnie tu, naprzeciw kościoła, którego mury, 
jak powiedział jeden z organizatorów uroczystości, wiele 
widziały, zgromadzili się delegaci władz wojewódzkich, po-
wiatowych (brzozowskiego i przemyskiego), reprezentanci 
posłów na sejm, wojsko, harcerze, liczne delegacje młodzie-
ży szkolnej z całej okolicy, orkiestra wojskowa, kombatan-
ci, delegaci różnych stowarzyszeń patriotycznych. Pomnik 
otoczyły szkolne poczty sztandarowe i wojskowa asysta, 
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przemówienia wygłosili; wójt gminy Bir-
cza, przedstawiciel Starosty Przemyskie-
go i Wojewoda Podkarpacki. Wszyscy prze-
mawiający podkreślali, że celem obchodów 
jest dążenie do prawdy, bo tylko ona może 
być podstawą szczerego i trwałego pojed-
nania polsko-ukraińskiego. Niestety „ Po-
laków na Kresach zabito dwukrotnie: raz 
ciosem siekierą, a drugi raz niepamięcią”.

Głębokie wrażenie wywarło na wszyst-
kich zebranych oświadczenie czytane przez 
wnuczkę Jana Kozłowskiego zamordowa-
nego wraz z kilkuletnim synem. Cudem 
uratowana 7- letnia córka znalazła się 
w Słupsku, skąd na uroczystości przyby-
ła jej rodzina. 

Apel poległych, składanie wieńców, za-
palanie zniczy a następnie uroczyste nabo-
żeństwo wypełniły uroczysty program ob-
chodów tragicznej rocznicy.

Pocieszający jest fakt, że w obchodach 
wzięło udział wiele młodzieży ze wszyst-
kich okolicznych miejscowości. 

Uczestniczka uroczystości 
zdjęcia A. Iwański
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To stwierdzenie Naszego Wielkiego Rodaka stało się mot-
tem tegorocznego Marszu Katyńskiego, który odbył się w nie-
dzielne popołudnie 10 kwietnia. Po nabożeństwie wieczoro-
wym na placu kościelnym przed pomnikiem Jana Pawła II, 
mimo wiosennej mżawki, zebrała się młodzież gimnazjalna 
pod opieką pań; Beaty Piejko i Moniki Mączyńskiej, a także 
strażacy z OSP Przedmieście z Prezesem Leonardem Proko-
pem na czele, ochotnicy z OSP Dynów - miasto pod komen-
dą Naczelnika Macieja Rybaka i..... nieliczni przedstawicie-
le dynowskiej społeczności. 

Władze miasta reprezentował sam Burmistrz Zygmunt 
Frańczak, a z Rady Miasta przybyła 1 Osoba - Józefa Ślemp, 
natomiast P. Przewodnicząca usprawiedliwiła swoją nieobec-
ność. Nie przestraszyli się też deszczu niektórzy słuchacze 
UZJ i członkowie “SOKOŁA’’ złączeni pragnieniem uczcze-
nia bohaterów tragicznych wydarzeń . 

Pod przewodnictwem ks. Mariusza zebrani odmówili mo-
dlitwę Papieża:

„Wszechmocny wieczny Boże, Ojcze ludów i narodów, 
prosimy Cię, przyjmij dar świadectwa, wiary, męki i śmier-
ci synów naszego narodu, umęczonych i zamordowanych na 
Wschodzie. Uczyń ICH ofiarę posiewem wolności i pokoju. 
Ojcze Najmiłosierniejszy przez przyczynę Matki Zbawiciela, 
pomóż nam przebaczyć. Broń nas od wojny, nienawiści i nie-
pamięci, przez Chrystusa Pana Naszego - Amen.”

Później wiersz ‚ ‚Katyń’’ w wykonaniu Pani Jolanty Ko-
zubal- Głuchowskiej stał się impulsem do rozmyślań o tra-
gedii Polaków na „nieludzkiej ziemi”, gdyż Dynowski Marsz 
Katyński odbywał się w milczeniu. Na prośbę organizatorów 

dynowSki marSz kaTyńSki 10. 04. 2016 r.
„Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli
i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem”
      / Jan Paweł II / 
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idący w pochodzie także w ten sposób - w my-
ślach- wracali do dramatycznych wydarzeń z lat 
1940, 2010......

Przy Krzyżu Katyńskim z daleka widocz-
nym w pogodny dzień, w to deszczowe, smutne 
popołudnie nietrudno było wyobrazić sobie jak 
wyglądały ostatnie chwile życia TYCH, KTÓ-
RZY ginęli, bo byli POLAKAMI !  W wiosennej 
ciszy, przerywanej delikatnymi trelami ptaków 
popłynęły w niebo słowa gorącej modlitwy ró-
żańcowej za Poległych w Katyniu, Ostaszko-
wie, Twerze, Bykowni, Kozielsku, Starobiel-
sku, Charkowie i wielu innych miejscach stra-
ceń. 

Za Janem Pawłem II powtórzono słowa:
„Sprawa Katynia jest stale obecna w naszej 

świadomości i nie może być wymazana z pa-
mięci Europy”.

Kwiaty, zapalone znicze, to tylko material-
ne dowody pamięci, a gorąca modlitwa, dobre 
myśli i nie do końca wypowiedziana wdzięcz-
ność dla Bohaterów stały się udziałem i mło-
dzieży i wszystkich dorosłych uczestników uro-
czystości .

Organizatorzy serdecznie dziękują wszyst-
kim uczestnikom Marszu za udział w tej pod-
niosłej patriotycznej manifestacji i wyraża-
ją zaniepokojenie zobojętnieniem większo-
ści dynowian na bohaterską przeszłość Pol-
ski i Dynowa - „małej Ojczyzny.” Parafra-
zując słowa Jana Kochanowskiego z pieśni 
„O spustoszeniu Podola” , pytają: 

„Czy Was telewizory trzymają?
Czy powszechne media 
tylko na Was czekają?
Bo honorowy obywatel 
tego miana godniejszy
Ojczystą historię 
poznawać chętniejszy”! A WY ?

Za Zarząd TG. „Sokół’’
Krystyna Dżuła

Autor zdjęć: Antoni Iwański
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Dotknąć, poznać, doświadczyć i zasmako-
wać, to łańcuch działań, dzięki którym życie sta-
je się wartościowe, ciekawe i z pasją. Takie dzia-
łania artystyczne proponuje dzieciom i młodzie-
ży dynowski ośrodek kultury, który zaprasza na 
zajęcia taneczne, plastyczne i cyrkowe.

Największym powodzeniem cieszą się „tań-
ce” prowadzone przez Panią Annę Cichocką od 
jesieni ubiegłego roku. W zajęciach, które odby-
wają się we wtorki i środy, bierze udział oko-
ło 50 osób, w dwóch grupach dziecięcych i jed-
nej młodzieżowej. Już po kilku miesiącach prób, 
starsza grupa dzieci i zespół młodzieżowy zapre-
zentowali się wspaniale, podczas Dynowskiego 
Koncertu Noworocznego.

Kolejną propozycją MOK są zajęcia plastycz-
ne. Zainaugurowane warsztatami podczas fe-
rii zimowych, przeszły w cotygodniowe spotka-
nia - zabawy różnymi plastycznymi instrumen-
tami, pełnymi kolorów, przenoszącymi w inny 
dziecięcy, szczery, radosny świat. Zajęcia od-
bywają się w każdy czwartek a prowadzone są 
przez Panią Marzenę Paszko.

Podczas kolejnych imprez dla dzieci, organi-
zowanych przez MOK w Dynowie, wspaniałe cyr-
kowe zabawy zaproponowała pracownia „Figaro” 
z Rzeszowa. Oprócz warsztatów cyrkowych, pro-
wadzonych przez Pana Marcina Fornala, odbyły 
się warsztaty taneczne „Pierwsze kroki w tań-
cu” prowadzone przez Panią Annę Cichocką, in-
tegracyjne zabawy taneczne prowadzone przez 
Panią Dominikę Szala-Synoz z pracowni „Figa-
ro”, można było też obejrzeć wystawę prac pla-
stycznych dzieci uczęszczających na warsztaty. 

TwórczE zajęcia 
miEjSkiEgo ośrodka kulTury w dynowiE 

dla dziEci i młodziEży z arTySTyczną PaSją. 

Zajęcia cyrkowe pracownia Figaro z Rzeszowa

Zajęcia plastyczne MOK z Marzeną Paszko Zajęcia plastyczne, wystawa uczestników zajęć

Zajęcia ruchowo-integracyjne z pracownią Figaro z Rzeszowa
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Zajęcia tańca z Anną Cichocką

Pięknie wymalowane, uśmiechnięte dziecięce 
buzie, najlepiej świadczyły o dobrej zabawie. 
Wszyscy uczestnicy „Półfinału ferii” zostali po-
częstowani słodyczami i otrzymali dyplomy za 
uczestnictwo we wspólnej, wspaniałej zabawie. 

Mamy nadzieję, że opis atrakcyjnych zajęć, 
zachęci inne dzieci do rozwijania swoich zainte-
resowań podczas warsztatów oraz imprez kiero-
wanych do NICH przez MOK w Dynowie. 

Grażyna Malawska 
Foto Daniel Gąsecki

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Sto-
warzyszenie „Folkowisko” z Gorajca i Bibliote-
ka Publiczna w Bachórzu zorganizowali 13 lu-
tego br. w ramach projektu „Wiejscy Bohatero-
wie” – „Wieczór wiejski”. Projekt ten miał na celu 
zapoznanie się z ciekawymi inicjatywami związa-
nymi z tematyką wsi Podkarpacia. Poprzez przy-
bliżenie działalności kulturowej i życia na wsi, 
istnieje duża szansa wspólnego przeciwstawie-
nia się stereotypom związanym z życiem na wsi. 

Uczestnicy dynowskiego „Wieczoru wiejskie-
go” z miasta i gminy Dynów, próbowali po obej-
rzeniu filmu „Niepamięć” Piotra Brożka i dysku-
sji panelowej, odpowiedzieć sobie na pytanie: czy 
istnieje nadal podział na chłopów i panów? W pa-
nelu udział wzięli Pani Krystyna Dżuła i Pan Fry-
deryk Radoń, urodzeni na Zasaniu w Dąbrówsce 

wiEczór wiEjSki

Koncert Kapeli Pogórzanie

Wystawa obrazów Konstantego Fursowa

Uczestnicy panelu dyskusyjnego, Krystyna Dżuła, Magdalena Bartecka, Fryde-
ryk Radań

Starzeńskiej i Dylągowej. W tych miejscowościach spędzi-
li swoje dzieciństwo i z opowiadań swoich rodziców dobrze 
znają życie chłopów przy dworze Starzeńskich. Młodsze po-
kolenie w dyskusji reprezentowała Pani Magdalena Bar-
tecka – pochodząca ze wsi, bohaterka w/w filmu. Drugim 
bohaterem prezentowanego film, jest Franciszek , arysto-
krata – artysta malarz. Oboje mają świadomość swojego 
pochodzenia, ale każde z nich inaczej je postrzega. Ich życie 
przedstawione w filmie było wyjściem do dyskusji, z której 
zgromadzeni wyciągnęli zgodnie dwa wnioski: współcze-
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Magdalena Bartecka ze Stowarzyszenia Folkowisko z Gorajca 

sna wieś jest zupełnie inna niż ta przed wojną - swoim wyglądem a także men-
talnością jej mieszkańców , ale pochodzenie, ma do dnia dzisiejszego wpływ na 
postawę wobec życia. 

Podczas wieczoru odbył się także wernisaż artysty malarza Konstantego Fur-
sowa urodzonego we Lwowie, mieszkającego obecnie w Gwoźnicy Górnej. Arty-
sta przywiózł do Dynowa kilka swoich pięknych prac, które wystawił podczas 
wieczoru.

Wieczór uświetniła dziecięca Kapela Ludowa „Pogórzanie” działająca pod 
kierownictwem Pana Andrzeja Sowy przy MOK w Dynowie.

Wszystkim uczestnikom „Wieczoru wiejskiego”, organizatorzy pięknie dzię-
kują za to że byli i uznali omawiany temat za ważny dla mieszkańców pięknych 
polskich wsi i miast.

Grażyna Malawska
Foto Daniel Gąsecki

Pierwsze ognisko zapłonęło na Giewoncie, ostat-
nie nad brzegiem Bałtyku. Zarząd Główny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP zachęcił wszyst-
kie jednostki OSP do wzięcia udziału w upamiętnie-
niu 1050 rocznicy Chrztu Polski poprzez zapalenie 
ognisk wieczorem 14 kwietnia 2016r.

Wydarzeniu patronowali Prymas Polski abp Wojciech 
Polak i abp Sławoj Leszek Głódź - Delegat Konferencji Epi-
skopatu Polski ds. Duszpasterstwa Strażaków. 

Ułatwieniem w przemarszu przez Polskę wspomnianych 
ognisk była mapka zamieszczona na stronie ZG OSP RP. 
Idea wieczornej watry w całej Polsce polegała na tym, że mia-
ły one symbolizować światło Ducha Świętego, które od gór-
skich szczytów dotrze nad polskie morze w ciągu 35 minut. 

Druhowie z OSP w Harcie odpowiedzieli na apel nieza-
wodną gotowością. Ognisko zapłonęło o 20.10.

Ewa Hadam
Foto: Michał Bąk

od krzyża na giEwonciE
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30 marca 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie rozegrane zostały 
gminne eliminacje XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Do rywa-
lizacji przystąpili przedstawiciele 3 grup: szkoły podsta-
wowej, gimnazjum oraz szkoły średniej. W imieniu organi-
zatorów eliminacji - Zarządu Miejskiego Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożar-
nej oraz Liceum Ogólnokształcącego im . Komisji Edukacji 
Narodowej w Dynowie - uczestników rywalizacji i ich opie-
kunów powitali: Leonard Prokop, Artur Szczutek, Edmund 
Trawka oraz Kazimierz Żak. Przewodniczący jury - Artur 
Szczutek - przedstawił skład komisji czuwającej nad prawi-
dłowym przebiegiem turnieju: Leonard Prokop-sekretarz, 
Edmund Trawka –członek, Ewa Hadam- członek .Krótkie 
przypomnienie zasad regulaminowych poprzedziło rozdanie 
testów eliminacyjnych. Po części pisemnej komisja przepro-
wadziła dogrywkę, gdyż kilku reprezentantów w kategorii gimnazjów oraz 
szkoły podstawowej zdobyło identyczną liczbę punktów. 

Do etapu na szczeblu powiatowym zakwalifikowali się zdobywcy 
I miejsc: 
• Liceum Gmina Wiejska: Karol Lignowski - Liceum Ogólnokształ-

cące im . Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
• Liceum Gmina Miejska: Robert Zelwach - Liceum Ogólnokształ-

cące im . Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
• Gimnazjum Gmina Wiejska: Marta Majewska - ZS Łubno
• Gimnazjum Gmina Miejska: Anna Marszałek - ZS Dynów
• Szkoła Podstawowa Gmina Wiejska: Kamila Sokolik - ZS Pawło-

koma 
II miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych zajęli: Domini-

ka Nowak - LO Dynów, Karol Piejko - LO Dynów, Joanna Kiełba-
sa - ZS Łubno, Karolina Wrona - ZS Harta, Jakub Hyjek - ZS Dynów 

EliminacjE gminnE oTwP 
„młodziEż zaPobiEga Pożarom”

Na miejscach III uplasowali się : Zuzanna 
Stochmal  -  ZS Harta,  Izabela Wrotniak  -  ZS 
Pawłokoma, Filip Malinowski - ZS Dynów .

Zwycięzcy, a także zdobywcy miejsc drugich 
i trzecich otrzymali nagrody rzeczowe, które ufun-
dowane zostały przez Zarząd Miejski Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dynowie, Miejski Ośrodek Kul-
tury w Dynowie, Ochotniczą Straż Pożarną Dynów 
Przedmieście, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 

im. Komisji Edukacji Narodo-
wej- Kazimierza Żaka oraz 
Przewodniczącą Rady Miasta 
Dynowa - Ewę Hadam.

Dziękujemy wszystkim 
rywalizującym w turnieju, 
sponsorom oraz organizato-
rom. Uczestnikom etapu po-
wiatowego życzymy sukce-
sów!

      Ewa Hadam
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Tegoroczne ferie zimowe, organizowane przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Dynowie we współpracy z Nadleśnic-
twem Dynów, obfitowały w różnorodność wydarzeń: warsz-
taty artystyczne, zajęcia ruchowo-sportowe a nawet spotka-
nie autorskie! Dzieci dwa dni spędziły w Nadleśnictwie Dy-
nów. Podczas zajęć z panią Małgosią Kaczorowską zdoby-
wały wiedzę przyrodniczą, którą potem mogły wykazać się 
podczas robienia ciekawych prac plastycznych. Swoją spraw-
ność ruchową ćwiczyły z wykorzystaniem gier zręcznościo-
wych. Zabawy i śmiechu było bardzo dużo, tym bardziej, że 
dzieci były podzielone na dwie grupy: : Rysie - młodsza gru-
pa i Wilki – starsze dzieci.

Z prawdziwą przyjemnością informuję czytelników Dy-
nowinki, że podczas wizyty w Nadleśnictwie Dynów od-
było się spotkanie autorskie z Małgorzatą Kaczorowską. 
Pani Małgosia jest leśnikiem. Ale nie wszyscy wiedzą, że 
jej pasją są książki, które czyta i ....PISZE!!! Jej debiutem 
książkowym jest bajka „Guzik w tarapatach”. Pani Małgo-
sia przeczytała dzieciom fragment książki a o dalszych lo-
sach sympatycznego Guzika dzieci mogły przeczytać sobie 
już w domu, gdyż każde z nich dostało bajkę na własność.

W pozostałe dni zajęcia odbywały się w stołówce szkol-
nej i na sali gimnastycznej Zespołu Szkół a nie jak do tej 
pory w bibliotece, gdyż chętnych uczestników było  bardzo 
dużo – ok. 40 osób. 

Każdy dzień zajęć składał się z dwóch części. Pierw-
szą stanowiły zajęcia artystyczne  prowadzone przez Mał-
gorzatę Hniłkę i Lucynę Kozioł przy pomocy Dominiki Buł-
dak , Jolanty Guzik, i oczywiście...strażaków. Dzieci szyły 
ozdoby wielkanocne z filcu – baranki, kurczaczki, królicz-
ki... one uwielbiają zajęcia o takiej tematyce! Podczas kilku 
dni spotkań widać było znaczne postępy w umiejętnościach 
szycia różnymi ściegami. Coraz łatwiej wszyscy radzili so-
bie z nitką i igłą czy zawiązywaniem supełków. Dzieci ko-
rzystały z gotowych wzorów lub kreatywnie tworzyły wła-
sne propozycje. Mamy bardzo zdolne dzieci i młodzież. Mo-
żemy być dumni z dynowskich małych artystów. Po dwóch 
godzinach skupienia i koncentracji trzeba było rozładować 
emocje i spożytkować resztę sił podczas zajęć ruchowych na 
sali gimnastycznej tym bardziej, że zima „znowu” zawiodła 
i ferie były bez śniegu. Dzieci, mimo że były zróżnicowane 
pod względem wieku, świetnie się integrowały! Ogromnym 
wsparciem organizacyjnym  było zaangażowanie się druhów 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie. 

fEriE 2016
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W tym miejscu chcę ogromnie podziękować osobom, 
dzięki którym 40 dzieci z naszego miasteczka swój wol-
ny czas spędziło pożytecznie, bezpiecznie i ciekawie! 
Serdecznie dziękuję:
• partnerowi wspólnych działań, Panu Adamowi Pilch 

i Małgorzacie Kaczorowskiej, którzy gościli nas w Nad-
leśnictwie Dynów,

• Małgorzacie Hniłce i Lucynie Kozioł za przygotowanie 
nowych, ciekawych wzorów i wspaniałe prowadzenie 
zajęć artystycznych,

• Dominice Bułdak za wsparcie organizacyjne,
• Tadeuszowi Święsowi za bezpłatne użyczenie pomiesz-

czenia stołówki i sali gimnastycznej,

• Dariuszowi Niedzielskiemu i druhom z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dynowie  przy ul. Szkolnej: Marci-
nowi i Maciejowi Szajnikom, Pawłowi i Łukaszowi So-
chom, Szymonowi Hadamowi i Maciejowi Bielcowi za 
zorganizowanie bezpiecznego przejścia do Nadleśnictwa 
Dynów i aktywny udział w grach ruchowych,

• Danielowi Gąseckiemu za świetne, profesjonalne zdję-
cia podczas ferii zimowych i innych uroczystości orga-
nizowanych przez MBP w Dynowie.
Serdecznie wszystkich pozdrawiam i odsyłam  do face-

booka MBP w Dynowie 
Grażyna Paździorny

W dniu 08 marca 2016 r. Zespół Szkół Za-
wodowych  im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie był gospodarzem już VI edy-
cji Powiatowego Konkursu Matematyczno 
– Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”, 
patronat nad którym sprawował Starosta Rze-
szowski Pan Józef Jodłowski. Zamierzeniem 
organizatorów było kształcenie i rozwijanie zain-
teresowań matematycznych wśród uczniów, popu-
laryzacja matematyki wśród młodzieży, stworze-
nie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia 
się na forum szkół, badanie i monitoring uzdolnień 
uczniów w obszarze matematyki, współpraca z pla-
cówkami szkolnymi o podobnym typie kształcenia. 

Konkurs składał się z II etapów i miał cha-
rakter zespołowy, drużyna z każdej szkoły liczyła 
5 osób. Komisja konkursowa w skład której wcho-
dzili opiekunowie poszczególnych drużyn po ocenie 
poszczególnych prac ustaliła następujące wyniki. 

I miejsce drużyna z Zespołu Szkół Zawodo-
wych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dy-
nowie,  opiekunowie: Pani Barbara Gierlach, 
Pani Renata Mazur i Pani Barbara Ślemp. 

vi Edycja PowiaTowEgo konkurSu
maTEmaTyczno - logicznEgo

„PoTyczki logicznE”
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II miejsce drużyna z Liceum Ogólno-
kształcącego  im. Komisji Edukacji Naro-
dowej w Dynowie, opiekun Pan Zbigniew 
Tesznar. 

III miejsce drużyna z Zespołu  Szkół 
Techniczno – Weterynaryjnych im. Boha-
terów Westerplatte w Trzcianie, opiekuno-
wie: Pani Dorota Becker, Pani Mariola Ku-
duk i Pani Barbara Selwa. 

IV miejsce drużyna z Zespołu Szkół w So-
kołowie Małopolskim opiekun Pani Agniesz-
ka Pomykała.

V miejsce drużyna z Zespołu Szkół w Ty-
czynie, opiekun Pani Kinga Sozańska. 

Uroczystego podsumowania konkursu i na-
grody laureatom konkursu wręczyli:  Wicesta-
rosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz  i Dy-
rektor  szkoły Pani Halina Cygan. Każdy 
uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dy-
plom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,  Sto-
warzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Za-
wodowych w Dynowie, Państwową Wyż-
szą Szkołę Wschodnioeuropejską w Prze-
myślu, a szkoła i opiekunowie podziękowania. 

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników kon-
kursu, jego uczestnicy mogli obejrzeć specjalnie 
przygotowane przez pracowników naukowych 
i studentów Państwowej Wyższej  Szkoły 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu pokazy 
z: elektrotechniki, mechatroniki, logistyki, trans-
portu i zdrowej żywności oraz występ Szkolnej 
Grupy Sportowo  – Tanecznej  „APLAUZ” 
(opiekun grupy  Alina Paściak). 

VI edycja Powiatowego Konkursu Mate-
matyczno – Logicznego pod nazwą „Potyczki 
Logiczne” mogła się odbyć dzięki ogromnemu 
wsparciu Organu Prowadzącego Powiatu Rze-
szowskiego na czele z Panem Starostą Józe-
fem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Mar-
kiem Sitarzem oraz Naczelnika Wydziału 
Społeczno – Oświatowego Pana Adama Ko-
zaka. W konkursie uczestniczyła także dorad-
ca metodyczny dla szkół powiatu rzeszowskiego 
Pani Barbara Selwa.

Do zobaczenia za rok na VII edycji kon-
kursu. 

Halina Cygan
   ZSzZ w Dynowie
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W dniu 4 marca  2016r.  Zespół 
Szkół Zawodowych im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
był organizatorem VI  edycji Szkol-
nego Konkursu pod hasłem:  „Sa-
mochodem w doroSłe życie”, zamie-
rzeniem organizatorów było kształcenie 
i rozwijanie zainteresowań motoryza-
cyjnych wśród uczniów, popularyzacja 
przepisów ruchu drogowego wśród mło-
dzieży, stworzenie uczniom możliwości 
rywalizacji i wyróżnienia się na forum 
szkoły, badanie i monitoring uzdolnień 
uczniów w obszarze motoryzacji. 

Patronat nad konkursem sprawo-
wali: Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Rzeszowie i Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół 
Zawodowych w Dynowie. Wzięło 
w nim udział 29 uczniów z klas bran-
ży samochodowej (4 - letnie Technikum 
w zawodzie technik pojazdów samocho-
dowych i 3 – letnia Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa w zawodzie mechanik po-
jazdów samochodowych). 

Podczas konkursu jego uczestnicy 
mieli za zadanie rozwiązać test składa-
jący się z zadań otwartych i zamknię-
tych.  Finał konkursu w dniu 4 mar-
ca 2016 r. otworzyła Dyrektor szko-
ły Pani Halina Cygan, a przybyli na 
niego, m.in. Pan Piotr Bialic egza-
minator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Rzeszowie i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ze-

vi Edycja SzkolnEgo konkurSu Pod haSłEm: 
„SamochodEm w doroSłE życiE”

społu Szkół Zawodowych w Dynowie, a zarazem były 
Dyrektor szkoły Pan Stanisław Tymowicz. 

Komisja konkursowa w składzie: Pan Mar-
cin Kałamucki – kierownik szkolenia praktyczne-
go, Pan Władysław Galej – nauczyciel nauki jaz-
dy, Pan Jan Małachowski – nauczyciel praktycz-
nej nauki zawodu, Pan Marek Rzeszutko - nauczyciel 
praktycznej nauki zawodu, dokonała oceny wszystkich 
prac i wyłoniła zwycięzców: 

I miejsce – Łukasz Pyś – kl. 4TPS, II miejsce – Da-
mian Domin – kl. 2TPS, III miejsce – Wojciech Flisak 
– kl. 2TPS. Wyróżnienia: Paweł Pantoł – kl. 4TPS, Seba-
stian Hałas – kl. 3TPS, Krzysztof Drewniak – kl. 3TPS, 
Piotr Socha – kl. 4TPS, Szymon Majka – kl. 4TPS, Pa-
weł Fara – kl. 3a, Mirosław Wasieńko – kl. 3TPS. Na-
grody laureatom wręczyli: Pan Piotr Bialic egzaminator 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rze-
szowie i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu 
Szkół Zawodowych w Dynowie, a zarazem były Dy-
rektor szkoły Pan Stanisław Tymowicz. 

Każdy laureat konkursu otrzymał pamiątkowy 
dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez 
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Wojewódzki Ośrodek Ruchu Dro-
gowego w Rzeszowie  i Firmę SziK 
z Tyczyna. 

Na podsumowanie konkursu odby-
ło się krótkie wystąpienie Pana Piotra 
Bialica egzaminatora WORD w Rze-
szowie, który przedstawił zmiany 
w przepisach egzaminacyjnych na po-
szczególne kategorie prawa jazdy.  

Wszystkim laureatom konkursu 
gratulujemy!!!

Marcin Kałamucki 
   ZSzZ w Dynowie 

Wyrazy szczerego współczucia z powodu 

śmierci mamy  
Romanowi Baranowi oraz najbliższej Rodzinie,

składają:
Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy niepedagogiczni  

Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Dynów 2016 r.

Sprawozdanie obejmuje okres od 24 marca, kiedy to od-
było się IX Walne Zgromadzenie, do dnia 18 marca br.

Zwyczajne IX Walne Zgromadzenie wybrało Zarząd 
w składzie: 
• Krystyna Dżuła - prezes, 
• Magdalena Gołąb - zastępca, 
• Jolanta Kozubal - Głuchowska - skarbnik, 
• Marta Dżuła - sekretarz, 
• Grażyna Malawska, Grzegorz Hardulak, Michał Zię-

zio - członkowie. 
W skład komisji rewizyjnej weszli:

• Maria Iwańska, Janusz Politowicz i Ryszard Duda.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia udzielono Zarządowi 
absolutorium, przyjęty został plan pracy na rok 2015, po-
wołany Komitet Organizacyjny obchodów 110 rocznicy po-
wstania w Dynowie pierwszego Gniazda „Sokoła’’. W okre-
sie sprawozdawczym Zarząd odbył 14 protokołowanych po-
siedzeń, podjął 9 uchwał, dokonywał na bieżąco oceny reali-
zacji podejmowanych zadań.

OBCHODY 110 ROCZNICY POWSTANIA „SOKOŁA’’
Honorowy Komitet Organizacyjny, w którego składzie 

znaleźli się: Burmistrz Dynowa, Radny powiatu - Krzysz-
tof Kędzierski, Dyrektor MOK-u, członkowie Zarządu, na 
pierwszym posiedzeniu zaakceptował ramowy program ob-
chodów, datę i listę gości. Omówiony został wstępny projekt 
tablicy pamiątkowej, której umieszczenie zaplanowano na 
budynku dawnej siedziby „Sokoła’’. W następstwie tych usta-
leń Dh Grzegorz Hardulak zaprojektował jej wygląd uzupeł-
niając treścią proponowaną przez Dh. K. Dżułę i czynił sta-
rania, by znaleźć wykonawcę. Pomoc zadeklarował też Bur-
mistrz miasta. Termin obchodów ustalono na 24 paździer-
nika 2015 roku, ponieważ brak dokumentów zniszczonych 
w czasie wojny nie pozwolił na ustalenie precyzyjnej daty 
powstania Gniazda. Przyjęto informacje podawane przez 
Mieczysława Krasnopolskiego i Adama Paygerta - krewne-
go rodu Trzecieskich, a także wspomnienia byłych członków 
„Sokoła’’. Przygotowania do uroczystego odsłonięcia tablicy 
objęły ustalenie terminu nabożeństwa i aktu poświęcenia ta-
blicy, sporządzenie listy gości zapraszanych z powiatu, wo-
jewództwa, z Dynowa i zaprzyjaźnionych Gniazd z Małopol-

SPrawozdaniE z działalności zarządu 
TowarzySTwa gimnaSTycznEgo „Sokół’’ 

w dynowiE w roku 2015
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ski i Podkarpacia, opracowanie scenariusza części artystycz-
nej, przygotowanie wystaw obrazujących pracę stowarzysze-
nia i poczęstunek dla wszystkich zaproszonych. Wszystkie 
przygotowanie trwały od kwietnia do października i zakoń-
czyły się pomyślnie. 

Zarząd stowarzyszenia gorąco dziękuje: Pani Przewodni-
czącej Rady Miasta Ewie Hadam, Panu Burmistrzowi Zyg-
muntowi Frańczakowi za okazaną pomoc, szczególnie przy 
remoncie elewacji Środowiskowego Domu Samopomocy i pod-
czas uroczystości odsłonięcia tablicy, Ks. Dziekanowi za na-
bożeństwo i poświęcenie pamiątkowej tablicy, Kier. Annie 
Wandas i Dyr. MOK-u Anecie Pepaś za całą pomoc tech-
niczną i organizacyjną, Orkiestrze OSP za muzyczną opra-
wę, Dh. Kazimierzowi Cetnarskiemu i Jego drużynie z Ry-
manowa za piękny pokaz musztry, który uświetnił całą uro-
czystość, Dyrekcji Zespołu Szkół z Panem Tadeuszem Świę-
sem na czele, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom obsłu-
gi za gościnność i wszelką pomoc organizacyjną.

Słowa uznania i wdzięczność należą się wszystkim de-
legacjom przybyłym z innych Gniazd: Krakowa, Międzybro-
dzia Bialskiego, Sanoka, Mielca, Rymanowa, Pilzna i Brze-
ska, delegacjom i pocztom sztandarowym z ZSzZ., LO, ZSz, 
OSP Dynów Miasto i OSP Przedmieście.

Zarząd pragnie również podziękować członkom stowa-
rzyszenia - druhnom i druhom naszego „Sokoła”, którzy swo-
im przybyciem i ogromnym zaangażowaniem w przygotowa-
nia do uroczystości i w jej przebieg udowodnili, że cenią so-
bie przynależność do tego stowarzyszenia, że bliska im jest 
idea społecznego działania dla wspólnego dobra i nasza dy-
nowska tradycja. Słowa gorących podziękowań kieruje do Dh 
i Dh.: Jolanty Kozubal- Głuchowskiej za prowadzenie biu-
ra stowarzyszenia, za wszystkie załatwienia spraw finanso-
wych i grę w sztuce, podobne podziękowania przekazuję Dh. 
Grzegorzowi Hardulakowi za projekt tablicy, zorganizowa-
nie jej zakupu i transportu, wykonanie okolicznościowej de-
koracji w sali obrad, prowadzenie uroczystości poświęcenia 
i odsłonięcia. Serdeczne podziękowania kieruję do p.Graży-
ny Malawskiej za całą pomoc w organizacji uroczystości , za 
prowadzenie części artystycznej, za biurowe czynności przy 
realizacji projektów, podziękowania dla Dh. Michała Zię-
zia za pomoc organizacyjną , prowadzenie programu i uda-
ny występ teatralny, podziękowania dla Magdaleny Gołąb, 
Zofii Dżuły, Beaty Piejko za sprawne zorganizowanie poczę-
stunku dla uczestników uroczystości, Marcie Dżule, Józefie 
Ślemp za przygotowanie śniadania dla gości spoza Dynowa, 
Agnieszce Balawejder za wzorowe prowadzenie strony inter-
netowej stowarzyszenia, Danielowi Gąseckiemu, Grzegorzo-
wi i Antoniemu Iwańskim za dokumentację fotograficzną, 
a Witoldowi Bielcowi za filmową.

Słuchaczom UZJ i Dh. Halinie Słotowej , dh. Wiesławowi 
Łojko słowa podziękowania przekazuję za wykonanie wysta-
wy fotografii i dokumentów pamiątkowych stowarzyszenia. 

Gorące podziękowania za przygotowanie występu dzieci 
i młodzieży należą się Dh. Monice Mączyńskiej, Beacie Piej-
ko, Lucynie Wandas i Jakubowi Trybalskiemu.

Słowa uznania kieruję też do wykonawców oprawy mu-
zycznej nabożeństwa, a to do Doroty Sówki-Szmigiel, Pawła 
Pawłowskiego,oraz osób występujących w części artystycz-
nej: Agnieszki Balawejder, Katarzyny Kłyż, Magdaleny Wo-
lańskiej, Ryszarda Dudy, Tomasza Pysia.

Za bardzo udany program artystyczny przygotowany 
przez Kapelę TOŃKO” słowa szczególnych podziękowań na-
leżą się kierownikowi zespołu Dh. Antoniemu Dżule , a tak-
że całemu zespołowi, który również podczas tej uroczysto-
ści promował Dynów, Podkarpacie, Wilno i Lwów, gdzie po-
wstało T.G. „Sokół’’. 

Pięknymi dowodami pamięci o uroczystości są otrzyma-
ne przez stowarzyszenie dyplomy, statuetki, wydawnictwa 
albumowe, film i liczne fotografie.

Przekaz medialny przygotowań i przebiegu uroczysto-
ści (na stronach internetowych) pozwolił na promocję całe-
go środowiska i upowszechnienie działalności dynowskich 
społeczników.

REALIZACJA projektów i pozostałych zaplanowanych 
zadań.

W styczniu i w lutym praca Zarządu skupiona była na 
opracowywaniu projektów do Urzędu Miasta, do Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich i do Muzeum Historii Polski w War-
szawie. Komisja UM zaakceptowała 3 projekty; dofinanso-
wanie sekcji tenisa jako sportu kwalifikowanego kwotą 1000 
zł, dofinansowanie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzie-
ci i młodzieży na wolnym powietrzu kwotą 2500 zł. i taką 
samą kwotą projekt ph. „Teatrzyki podwórkowe na start”. 
Wszystkie projekty stowarzyszenie dofinansowało także wła-
snymi środkami w wysokości 5 500zł, a praca Zarządu i wo-
lontariuszy wyceniona została na kwotę 8000 zł. Stowarzy-
szenie nie ma żadnych korzyści materialnych z tych realiza-
cji, ale ważne i satysfakcjonujące jest przede wszystkim to, 
że młodzież i dzieci mają zorganizowane zajęcia pod opieką 
wychowawców - społeczników, że nabywają nowe, pożytecz-
ne umiejętności.

Projekt pt.”Na ratunek drewnianej architekturze świec-
kiej i sakralnej w mieście i gminie Dynów” realizowany był 
przez 30 słuchaczy Uniwersytetu Złotej Jesieni i zakończył 
się drukiem folderu ukazującego piękno i stan techniczny bu-
downictwa drewnianego na terenie Dynowszczyzny. Koszt do-
finansowania z FIO wyniósł niecałe 5000 zł. a praca wolon-
tariuszy ponad 2300 zł. Stowarzyszenie służyło UZJ pomocą 
organizacyjną i obsługą finansów. Słuchacze UZJ współpra-
cowali z MOK-iem w realizacji 2 projektów dofinansowywa-
nych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, a to: ‚Tam, gdzie jeszcze pieją koguty ” Wesele Pogórzań-
skie” i „POLLYWOOD STORY-Akademia Filmowa dla mło-
dzieży i seniorów” w ramach programu „Edukacja medial-
na i informacyjna”. Słowa podziękowania kierują do Dyr. A. 
Pepaś i Moniki Stopy za włączenie do ich realizacji i wszel-
ką pomoc organizacyjną. Ponadto na zaproszenie Dyr MO-
K-u słuchacze UZJ prezentowali program „A w Dynowie na 
rynku” i „Dynowskie przyśpiewki weselne’’. Współpraca UZJ 
z MOK-iem i MBP, z Paniami Grażyną Paździorny i Anetą 
Pepaś układa się wzorowo, z pełną życzliwością i gotowością 
pomocy, za co słuchacze pozostają szczerze wdzięczni i gorą-
co dziękują. Na szczególne słowa podziękowań i wdzięczno-
ści zasługuje pomoc Pani Barbary Porzuczek, która wspólnie 
z Zarządem stowarzyszenia opracowywała projekty i spra-
wozdania finansowe z realizacji projektu‚ „Patriotyzm Jutra”, 
a Pani Maria Wydra prowadziła finanse projektu do FIO.

T.G. ‚Sokół’’ w minionym roku największy projekt ph. 
„Wspólnie tworzymy osiedlowe izby pamięci” realizowało 
w programie „Patriotyzm Jutra”. Dofinansowanie zapewni-
ło Muzeum Historii Polski z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w Warszawie. Realizacja rozpoczęła się 
5.05 - a zakończyła 30.11.2015roku. Dofinansowanie wynio-
sło 18 000 złotych, finansowy wkład własny 2.999,50 nie li-
cząc pracy wolontariuszy. W projekcie znalazły się następu-
jące zadania: reaktywowanie Izby Pamięci w Zespole Szkół 
w Dynowie, uzupełnianie jej zbiorów, zorganizowanie ekspo-
zycji w Teatralnej Izbie Pamięci przy garderobie teatralnej, 
przeprowadzenie konkursu literackiego dla dzieci i młodzie-
ży ph. „Dynowscy zwyczajni- Niezwyczajni”, zorganizowanie 
obchodów 110 rocznicy powstania w Dynowie Gniazda „So-
koła’’, wydanie drukiem opracowania biografii „Dynowscy 
zwyczajni-Niezwyczajni” autorstwa Krystyny Dżuły i lau-
reatów konkursu literackiego. Ponadto, jak co roku , mia-
ły miejsce imprezy już tradycyjne z programu ph. „Dynow-
ska Jesień Teatralna”. Gościnnie wystąpił zespół teatralny 
z Lubaczowa prowadzony przez ks. Józefa Wójcika. W hali 
sportowej Liceum Ogólnokształcącego zorganizowany został 
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wieczór pieśni patriotycznych pod znanym już tytułem ”Cały 
Dynów jedną śpiewającą rodziną”. Warto też zauważyć, że 
pomysł znalazł naśladowców w kilku okolicznych miejsco-
wościach. Nowym znaczącym wydarzeniem okazał się I Dy-
nowski Przegląd Teatrzyków Dziecięcych kończący realiza-
cję bogatego projektu, który przyniósł wymierne korzyści ca-
łemu miastu, nie tylko członkom stowarzyszenia i stał się 
przekonywującą realizacją hasła „PATRIOTYZM JUTRA”.

Rocznicowym obchodom 110 - lecia „Sokoła’’ towarzyszy-
ły imprezy sportowe - turnieje piłki ręcznej, tenisa sportowe-
go i badmintona. Wszystkie były dofinansowane w ramach 
skromnych środków finansowych stowarzyszenia (m.in. za-
kupem pucharów i wyżywienia).

Bardzo ważną działalnością stowarzyszenia jest tury-
styka. Sekcją turystyczną kieruje Dh. Józefa Ślemp, która 
samodzielnie organizuje wyjazdy, oprowadza wszystkie wy-
cieczki i dokonuje rozliczeń finansowych. Dzięki Niej utrwa-
liła się tradycja wyjazdów krajoznawczych pozwalających na 
poznanie rodzimej historii i walorów przyrodniczych nasze-
go regionu i kraju. Odbyło się 11 wycieczek z udziałem po-
nad 600 uczestników. Były to dwa 3- dniowe wyjazdy, 2 dwu-
dniowe i 7 wypadów jednodniowych. Stowarzyszenie nie do-
finansowuje tych wyjazdów, a pomocą w ich zorganizowaniu 
służą pracownicy Biblioteki, szczególnie Panie: G. Paździor-
ny i Barbara Porzuczek.

W minionym roku, kolejny już raz , w dniu 10 kwietnia 
zorganizowany został Marsz Niepodległości do dynowskiego 
Krzyża Katyńskiego. Udział dużej grupy młodzieży z nasze-
go gimnazjum , strażaków i dorosłych mieszkańców miasta 
dowodzi, że ten wyraz zbiorowej pamięci ma znaczenie nie 
tylko symboliczne, ale również łączy pokolenia.

Sekcje sportowe
Sekcję tenisa stołowego prowadzą: Henryk Sawczak 

i Adam Świder, w zawodach biorą udział zarówno juniorzy jak 
i seniorzy. Zarząd opracował dwa projekty na dofinansowanie

Sekcja piłki ręcznej kierowana i trenowana przez tre-
nera Andrzeja Dżułę należy obecnie do krajowego systemu 
szkolenia nadzorowanego przez Zarząd Główny Piłki Ręcznej 
w Warszawie. Dwa turnieje z udziałem drużyn z woj. Pod-

karpackiego odbyły się na wiosnę i w październiku. 
Sekcja badmintona prowadzona przez trenera Roberta 

Pantołę w grudniu 2015 roku zorganizowała turniej w hali 
w Harcie o puchar prezesa T.G.”Sokół’’

By nawiązać do tradycji przedwojennego „Sokoła’” nale-
żałoby stworzyć sekcje siatkówki, gimnastyki, strzelectwa. 
Niestety, brak własnej bazy uniemożliwia zrealizowanie po-
trzeb, a ponadto stowarzyszenie nie dysponuje odpowiedni-
mi funduszami na opłacenie trenerów. Trzy działające sek-
cje rozwijają się dzięki społecznej pracy trenerów, dzięki bez-
płatnemu użyczaniu sali gimnastycznej przez Zespół Szkół 
i obecnie także przez Liceum Ogólnokształcące. Słowa podzię-
kowań kierujemy do Dyrekcji tych placówek, a także współ-
pracujących nauczycieli.

Na uwagę zasługuje w minionym okresie promocja dzia-
łań stowarzyszenia na łamach „Dynowinki” (pisze zwykle 
Krystyna Dżuła , a zdjęcia wykonują A. Iwański i D. Gąsec-
ki) oraz na stronach internetowych redagowanych przez A. 
Balawejder i A. Świdra. Wszystkim Zarząd składa serdecz-
ne podziękowania.

Niestety, Zarząd nie zrealizował w tym roku ani jednej 
wycieczki dla członków zespołu teatralnego, a przyczyną była 
konieczność systematycznego wykonywania zadań przewi-
dzianych w 5 projektach. Obecnie Zespół Teatralny przygo-
towuje kolejną premierę planowaną na kwiecień br. i będzie 
to wodewil pt. „Królowa Przedmieścia”. Wtedy również odbę-
dzie się uroczysta promocja wydanej książki pt „Dynowscy 
zwyczajni-Niezwyczajni”. W celu pozyskania środków finan-
sowych na bieżącą działalność w tym roku Zarząd zredago-
wał 6 projektów, ale niestety 2 zostały odrzucone ze wzglę-
dów formalnych.

Zarząd stowarzyszenia uważa, że wolontariusze wszyst-
kich dynowskich stowarzyszeń, społecznicy nie są doceniani, 
mimo że współrealizują zadania samorządu i promują mia-
sto. Zespołowi teatralnemu i całemu stowarzyszeniu doskwie-
ra brak sali na próby, występy, bo standard Domu Strażaka 
nie odpowiada współczesnym wymogom.

W imieniu Zarządu
Krystyna Dżuła

Witajcie Drodzy Czytelnicy, Fani i Biegacze. Jak 
zapewne każdy z Was już zauważył wiosna w pełni, 
więc i bieganie w Dynowie rozkwita. Na ulicę coraz 
liczniej wychodzą, po zimowej drzemce, wszyscy Ci, 
którzy marzą by wrócić do dobre,j zeszłorocznej for-
my. Ruszają się więcej także Ci, którzy pragną odro-
binę odchudzić swoje rozleniwione ciało po zimnych 
i pochmurnych miesiącach. Ostatnia zima nie zosta-
wiła po  sobie  zbyt wielu miłych wspomnień,  gdyż 
brak śniegu, brak słońca i nadmiar deszczu skutecz-
nie uziemiły niejednego biegacza. Czas więc ruszyć 
z miejsca, zacisnąć zęby i rozpocząć tegoroczną przy-
godę z bieganiem. Jest przecież z kogo czerpać przy-
kład. Dynowscy Biegacze nie odpoczywają, ciężko tre-
nują do wiosennych startów, których będzie w naj-
bliższych miesiącach coraz więcej.

W marcu zawodnicy z Dynowa wzięli udział w kilku bie-
gach. Jedni już od tego miesiąca rozpoczęli walkę o kolejne 
medale, a inni skupiają się na ciągłym ulepszaniu formy, 
gromadząc tym samym siły i energię na bardziej wyczerpu-
jące biegi. Plany są ambitne, cele również, jednym słowem 
Aktywny Dynów nie spoczywa na laurach swoich dotych-
czasowych osiągnięć, będziecie z nich z pewnością dumni.

Michał Tworzydło, młody i niezwykle ambitny zawod-
nik, od samego początku tego miesiąca wziął się ostro za 
bieganie podczas różnych imprez biegowych. 5 marca ofi-
cjalnie rozpoczął swój sezon biegowy podczas „PARKRUN 
#142” w Krakowie, gdzie pokonał dystans 5 km w znakomi-
tym czasie 19:42 min, ustanawiając tym samym swój nowy 
rekord życiowy. Dodatkowym sukcesem natomiast jest za-
jęcie przez Michała 15 pozycji w klasyfikacji generalnej spo-
śród 106 zawodników.

Dzień później, 6 marca Michał wziął udział w drugim 
wydarzeniu biegowym, tym razem było to Grand Prix Kra-
kowa w biegach górskich na dystansie 11,6 km. Tam rów-
nież dał z siebie wszystko, zajmując 94 miejsce na 237 star-
tujących, a jego czas to 1:04:12. Ogromne gratulacje Michał.

12 marca miało miejsce ciekawe wydarzenie biegowe, 
w którym wzięli udział dwaj Dynowianie – był to nie kto 
inny, jak Wiesław Jandziś i Łukasz Domin. Wystartowali 
w Biegu na Szczyt RONDO 1. Jest to bieg po schodach na 
szczyt wieżowca Rondo 1, który liczy 836 schodów i 37 pięter.

Jednocześnie bieg ten był Mistrzostwami Europy - To-
werrunning European Championships 2016, gdzie na stra-
cie można było zobaczyć najlepszych towerrunnerów ze Sta-
rego Kontynentu.

w ciEniu PrzygoTowań
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Dynowcy zawodnicy po raz pierwszy stanęli na starcie 
tego typu imprezy i naprawdę dali z siebie wszystko. Przy-
niosło to wspaniałe rezultaty, bowiem Łukasz Domin za-
jął 22 miejsce wśród grupy amatorów, natomiast Wiesław 
ukończył swoje zmagania na 83 pozycji. Są to fantastyczne 
wyniki, gdyż do mety dobiegło 429 debiutantów. Ogromne 
gratulacje chłopaki.

Wyniki tego biegu prezentu-
ją się następująco:

Amatorzy
1.  Bartłomiej Gańko - 4.09,41 
2.  Artur Jendrych - 4:26,99 
3.  Łukasz Kubiak - 4:30,72 
---------------------------------------- 
22. Łukasz Domin - 5:04,88 
83. Wiesław Jandziś - 5:47,96

Bieg ukończyło 416 osób.

Zawodowcy - mężczyźni
1. Christain Riedl - 3:30,71 

2.  Piotr Łobodziński - 3:32,56 
3.  Fabio Ruga - 3:39,61

Zawodowcy - kobiety
1.  Anna Ficner - 4:34,74 
2.  Zuzzana Krchova - 4:42,02 
3.  Iwona Wicha - 4:43,29

Dzień później tj. 13 marca, tym razem w Lublinie, w bie-
gu „CHĘĆ NA PIĘĆ” wzięła udział Edyta Derda. Był to 
dla niej debiut na dystansie 5 km, zawody ukończyła jed-
nak z doskonałym wynikiem 23:52, zajmując tym samym 
402 miejsce w klasyfikacji OPEN. W biegu wzięło udział 
705 osób.

Ostatni oficjalny start Dynowskich Biegaczy miał miej-
sce 20 marca w Krakowie, podczas XIII Półmaratonu Ma-
rzanny. W biegu tym wzięło udział 4 zawodników z Dyno-
wa: Michał Tworzydło, Bogdan Peszek, Łukasz Domin oraz 
Roman Kokot. Był to wspaniały bieg, którego organizatorzy 
cały dochód z opłat startowych przeznaczyli na cel charyta-
tywny, czyli zebranie funduszy na zakup nowego respirato-
ra oscylacyjnego dla dzieci. Impreza odniosła ogromny suk-
ces, a atmosfera była fantastyczna.

Na mecie zameldowało się 2877 osób, a wyniki Dynow-
skich Biegaczy prezentują się następująco:
134.  Łukasz Domin - 1.26.11 - rekord życiowy 
283.  Michał Tworzydło - 1.30.43 - rekord życiowy 
1011. Bogdan Peszek - 1.44.08 - rekord życiowy 
1064.  Roman Kokot - 1.45.01 - rekord życiowy

Wszystkie te biegi to dopiero delikatna rozgrzewka 
przed bardziej intensywnym kwietniem, a potem majem, 

2016.03.05 - Michał Tworzydło 2016.03.06 - Michał Tworzydło

2016.03.12 - Bieg na Szczyt Rondo 1

2016.03.13 - Chęć na Pięć

2016.03.21 - Bieg Marzanny

kiedy to Dynowianie i Dynowianki wezmą udział w kolej-
nych zawodach na dystansach od 5, przez 10, 21, 42 km, 
a nawet i więcej. Ale o tym z pewnością dowiecie się z ko-
lejnych numerów Dynowinki. Kilometraż ciągle rośnie, tak-
że na treningach. Liczy się każde wyjście z domu, każda za-
angażowana w ruch sekunda. Dynowscy Biegacze spędza-
ją w trasie wiele godzin miesięcznie. Każdy trening trak-
tują bardzo poważnie, ale jednocześnie jest to dla nich fan-
tastyczna zabawa. W czasie biegu nie tylko się męczą, ale 
także odpoczywają, oczyszczają swój umysł, nabierają siły 
do codziennego życia – odreagowują stres. Wszystkie korzy-
ści są motywacją dla nich samych do uprawiania tego spor-
tu, ale jak można zauważyć na ulicach, jest to także moty-
wujące dla wszystkich nowych biegaczy.

Cały Aktywny Dynów trzyma mocno kciuki za wytrwa-
łość każdego nowego biegacza. Niech Wam nie brakuje sił 
i samozaparcia do walki z lenistwem, które dopada także 
i doświadczonych zawodników. Bądźcie wytrwali, a na efek-
ty nie będziecie musieli długo czekać. Dzięki bieganiu po-
prawicie swoją sprawność fizyczną, wzmocnicie układ odde-
chowo-krążeniowy, wasze serce stanie się bardzie wydolne, 
a naczynia krwionośne bardziej elastyczne, płuca sprawniej-
sze, a w konsekwencji mózg będzie lepiej dotleniony. Wiele 
badań dowodzi także, że bieganie jest idealnym środkiem 
antystresowym i jedną z najskuteczniejszych form terapii 
antydepresyjnej, gdyż po treningu biegacz ma dużo lepszy 
humor, odczuwa satysfakcję z podjętego wyzwania, poko-
nania własnych słabości. Poza tym bieganie dodaje wiary 
w siebie, uczy cierpliwości i pokory. Nie traćcie więc zapa-
łu i do zobaczenia na dynowskich trasach.

Katarzyna M-Kokot
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NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z pOpRZeDNIegO NumeRu

Zero-raz-dwa-trzy – CIASTO 
MARMURKOWE

Logogryf – NIE MA WODY NA 
PUSTYNI

Ukośnik – BARANEK

Jolka – CUKROWY BARANEK

Krzyżówka – BUKSZPAN

Szkotka - WIELKANOC (hasło 
należało odczytać kolumnami)

Polskie przysłowia ludowe na kwiecień mówią, że: 
• Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.
• Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje.
• Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj.
• Pogody kwietniowe - słoty majowe.
• Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.
• Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało.
• Kwiecień, co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.
• Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką.
• Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.
• Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się zapowiadają.

Tegoroczna kwietniowa pogoda faktycznie jest dość zmienna, ale może warto 
przetrwać zimne i deszczowe dni, jeśli ma to przynieść „wiele owoców”?

Jeśli jednak aura będzie wyjątkowo „niespacerowa” mogą Państwo spędzić 
miłe chwile w zaciszu domowym z zadaniami przygotowanymi przez stałych współ-
pracowników naszego kącika rozrywkowego ;-)

Prima Aprilis - 1 kwietnia 
Dzień ten w krajach anglojęzycz-

nych nazywany jest „Dniem Głupca”; 
w Szkocji znany jest jako „Polowanie 
na głupca” ; na Litwie - to „Dzień kłam-
cy”; w Portugalii -  „Dzień kłamstwa”; 
a w Rosji - „Dzień śmiechu”.

Pan Bogdan Witek poleca tym razem Krzyżówkę od A do Ż, 
Krzyżówkę oraz „Labirynt liter”, zaś pan Leszek Grzywacz – Jol-
kę przerywnikową oraz Krzyżówkę łukową.

Miłego i owocnego rozwiązywania!
Renata Jurasińska

KRZYŻÓWKA ŁUKOWA KRZYŻÓWKA  ŁUKOWA 

 

 

 

 Litery z oznaczonych pól, czytane prawoskrętnie od pola z kropka, utworzą rozwiązanie. 

1-2) „Kąpielowy kostium włóż i na pokładzie ciało złóż …” – piosenka Krzysztofa Krawczyka. 
1-8) kierunek w sztuce współczesnej. 
2-7) ostra niewydolność krążenia. 
3-9) muszkieter żonaty z prokuratorową Coquenard. 
4-10) wieś nad Stobnicą (Pogórze Dynowskie) w gminie Niebylec (Podkarpacie). 
5-13) Raúl, młodszy brat Fidela. 
5-19) krok fiński w klasycznym narciarstwie biegowym. 
6-14) panna młoda oddaje go druhnom w czasie oczepin. 
6-20) kuchenny przyrząd do sporządzania soków z owoców i warzyw. 
11-19) pojazd gąsienicowy przydatny do budowy fun parków dla snowboardzistów. 
12-20) daw. jedwabna tkanina na chustki i portiery (z liter słów: ASZ+LEN). 
15-21) specjalista produkujący przewody do przesyłania cieczy i gazów. 
16-22) wykaz literówek na wyklejce podręcznika. 
17-24) w piosence Brathanków są czerwone. 
18-23) jedno z zawołań stadionowych. 
23-24) rząd ptaków z dudkami, zimorodkami i żołnami. 

Leszek Grzywacz 
 

 

Litery z oznaczonych pól, czytane prawoskrętnie od pola z kropka, utworzą rozwiązanie.
1-2)  „Kąpielowy kostium włóż i na pokładzie ciało złóż …” – pio-

senka Krzysztofa Krawczyka.
1-8)  kierunek w sztuce współczesnej.
2-7)  ostra niewydolność krążenia.
3-9)  muszkieter żonaty z prokuratorową Coquenard.
4-10)  wieś nad Stobnicą (Pogórze Dynowskie) w gmi-

nie Niebylec (Podkarpacie).
5-13)  Raúl, młodszy brat Fidela.
5-19)  krok fiński w klasycznym narciarstwie biegowym.
6-14) panna młoda oddaje go druhnom w czasie oczepin.
6-20)  kuchenny przyrząd do sporządzania soków z owo-

ców i warzyw.
11-19)  pojazd gąsienicowy przydatny do budowy fun parków 

dla snowboardzistów.
12-20)  daw. jedwabna tkanina na chustki i portiery (z li-

ter słów: ASZ+LEN).
15-21)  specjalista produkujący przewody do przesyłania 

cieczy i gazów.
16-22)  wykaz literówek na wyklejce podręcznika.
17-24)  w piosence Brathanków są czerwone.
18-23)  jedno z zawołań stadionowych.
23-24)  rząd ptaków z dudkami, zimorodkami i żołnami.

Leszek Grzywacz
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Litery z pól dodatkowo oznaczonych kropką, 
odczytane rzędami, utworzą rozwiązanie końco-
we - imię i nazwisko aktorki.

Poziomo:
4)  miasto świętego Franciszka.
7)  imię żeńskie jak tytuł jednego z miesięczni-

ków dla kobiet. 
8)  rozpoczyna wymianę piłek tenisistów.
9)  konserwa rybna z silnie solonych sardeli.
13) Ferenc, kompozytor węgierski z XIX wieku.
14)  właścicielka firmy dla podwładnych.
16)  spodnie męskie na styl wojskowy.
17)  imię Cohena, pieśniarza kanadyjskiego.
22)  „… szlachcicem” lektura Moliera.
23)  niesłuszne posądzenie, potwarz.

Pionowo:
1)  alga.
2)  klub piłkarski z Chorzowa. 
3)  owoc egzotyczny z zielonym miąższem i brą-

zową skórą.
5)  rzemiosło wymagające kopyta i dratwy.
6)  krzew ozdobny, tuja.
9)  jedna z akrobacji w łyżwiarstwie figurowym.
10)  dewiza życiowa.
11)  postać.
12)  zdjęcie na kliszy. 
15)  żółciowy w organizmie.
18)  jeden z biblijnych proroków.
19) małpa z Borneo.
20) nieprawda.
21) azjatycki krzew o gruszkowatych owocach.

Bogdan Witek

Krzyżówka

Litery z szarych pól, czytane rzędami, utworzą roz-
wiązanie dodatkowe. 

W kolejności przypadkowej:  • kopulasty szałas In-
dian.  • dna stawu palucha.  • skupienie oddziałów róż-
nych rodzajów wojsk.  • borówka bagienna.  • Irene, 
grecka aktorka (wdowa w filmie „Grek Zorba”).  • mu-
zułmańska modlitwa odmawiana 5 razy dziennie.  • tka-
nina żakardowa na obicia i kosztowne ubiory.  • spoj-
rzenie w głąb.   • smukły styl w architekturze.  • spo-
sób nauczania przedmiotu szkolnego.  • trwała cząst-
ka jądra atomu.  • statek do przewozu ładunków tocz-
nych i pojazdów.  • krążownik zacumowany na Newie.   
• …Osaki z powieści E. Zoli.  • wyborowy żołnierz pie-
szy z XVIII w.  • lek na lęk.  • falisty ruch naczyń tętni-
czych.  • ośrodek handlowo-przemysłowy na Florydzie.  
• świeci się po naciśnięciu hamulca.  • srebrzysty lanta-
nowiec (Ga).  • rusałka …, pospolity motyl.  • brezento-
wa płachta wojskowa.  • Wojciech, góral z powieści „Gry-
pa szaleje w Naprawie”.  • noga doga.      • Bartłomiej, 
aktor – Bogdan Mela w filmie „Mój biegun”.  • włoskie 
miasto u stóp Wezuwiusza (pisownia oryginalna).  • kuc 
z Wysp Brytyjskich.główny enzym trawienny soku żo-
łądkowego.  • głęboka misa kuchenna.  • owoc smacz-
liwki.  • bezwartościowe papierowe zapiski.  • czarow-
nik, znachor u Indian i Eskimosów.  • eskimoski ska-
fander z futra.• wyciąg wodny z ziół.  • gromada zwierząt – najliczniej-
sza w świecie.  • długi, gruby kij do podważania.  • najjaśniejsza gwiaz-
da w gwiazdozbiorze Lutni.  • zgorzel wargi i policzka.   • słucki, starto-
wy lub cnoty.  • wyjście piłki poza linię boiska.  • najsmaczniejsze części kurczaka.       Leszek Grzywacz

JOLKA PRZERYWNIKOWA 
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W kolejności przypadkowej:   ■ kopulasty szałas Indian.   ■ dna stawu palucha.   ■ skupienie 
oddziałów różnych rodzajów wojsk.   ■ borówka bagienna.   ■ Irene, grecka aktorka (wdowa w filmie 
„Grek Zorba”).   ■ muzułmańska modlitwa odmawiana 5 razy dziennie.   ■ tkanina żakardowa na 
obicia i kosztowne ubiory.   ■ spojrzenie w głąb.   ■ smukły styl w architekturze.   ■ sposób nauczania 
przedmiotu szkolnego.   ■ trwała cząstka jądra atomu.   ■ statek do przewozu ładunków tocznych i 
pojazdów.   ■ krążownik zacumowany na Newie.   ■ … Osaki z powieści E. Zoli.   ■ wyborowy żołnierz 
pieszy z XVIII w.   ■ lek na lęk.   ■ falisty ruch naczyń tętniczych.   ■ ośrodek handlowo-przemysłowy 
na Florydzie.   ■ świeci się po naciśnięciu hamulca.   ■ srebrzysty lantanowiec (Ga).   ■ rusałka …, 
pospolity motyl.   ■ brezentowa płachta wojskowa.   ■ Wojciech, góral z powieści „Grypa szaleje w 
Naprawie”.   ■ noga doga.   ■ Bartłomiej, aktor – Bogdan Mela w filmie „Mój biegun”.   ■ włoskie 
miasto u stóp Wezuwiusza (pisownia oryginalna).   ■ kuc z Wysp Brytyjskich.   ■ główny enzym 
trawienny soku żołądkowego.   ■ głęboka misa kuchenna.   ■ owoc smaczliwki.   ■ bezwartościowe 
papierowe zapiski.   ■ czarownik, znachor u Indian i Eskimosów.   ■ eskimoski skafander z futra.   ■ 
wyciąg wodny z ziół.   ■ gromada zwierząt – najliczniejsza w świecie.   ■ długi, gruby kij do 
podważania.   ■ najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Lutni.   ■ zgorzel wargi i policzka.   ■ słucki, 
startowy lub cnoty.   ■ wyjście piłki poza linię boiska.   ■ najsmaczniejsze części kurczaka. 

Leszek Grzywacz 

JOLKA PRZERYWNIKOWA
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Labirynt liter
Odgadnięte wyrazy podane w kolejności przypadkowej, należy wpisać do 

diagramu wzdłuż pogrubionych linii, rozpoczynając od pola z kropką. Dopi-
sane litery, odczytane rzędami, utworzą rozwiązanie.

Określenia wyrazów:
• Gall Anonim lub Wincenty Kadłubek
• dokument wszczynający proces sądowy
• absolwent seminarium duchownego
• skrawek ziemi z własną hodowlą warzyw
• ptak kojarzony z wczesnym porannym wstawaniem 

Bogdan Witek

Krzyżówka od A do Ż

Litery z zaznaczonych pól, odczytane rzędami, utworzą 
rozwiązanie końcowe zadania. 
A)  niepodzielne cegiełki materii. (5)
B)  kierunek w sztuce bogaty w zdobienia i ornamenty(5)
C)  reżyser tańca (10)
E)  futerał (4)
F)  popularny serwis społecznościowy (8)
G)  miesza paliwo z powietrzem w silnikach benzynowych (6)
H)  duże jezioro w Kanadzie i USA (5). 
I)  dramatopisarz norweski "Dzika kaczka" (5)
J)  część ulicy przeznaczona do ruchu samochodów (7)  
K)  smakuje wina (5)
L)  tłuszcz z wełny owiec stosowany w kosmetyce (8)
Ł)  królewskie lub małżeńskie do spania (5). 
M)  współtwórca „Szkła kontaktowego” (8)
N)  zamiłowanie do nagości (6)
O)  osoba składająca propozycję handlową (7)
Ó)  kształt zwichrowanego koła rowerowego (6)
P)  w XI i XII w danina chłopów na rzecz księcia (7) 

R)  z wolnością i braterstwem w zawołaniu Wielkiej Re-
wolucji Francuskiej (7)

S)  Katarzyna, aktorka, zwyciężczyni programu „Twoja 
twarz brzmi znajomo” (10)

Ś)  dolnośląskie miasto powiatowe nad Bystrzycą (8) 
T)  pamiątkowa tablica ze zdjęciami absolwentów szkoły 

(7)
W)  dodatkowa wyściółka w bucie (7)
Z)  młodzieżowe pozerstwo (6)
Ż)  trzymają się psotnika (5) 

Bogdan Witek
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