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SZANOWNI MIESZKAŃCY DYNOWA,
Oddajemy Państwu drugi numer Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego. Dziękuję
za życzliwe przyjęcie inicjatywy jego wydawania.
Z okazji zbliżających się wakacji i okresu urlopowego życzę wszystkim wypoczywającym w tym okresie: naszym Mieszkańcom wyjeżdżającym poza Dynów, jak i naszym
Gościom, a szczególnie dzieciom, młodzieży miłego wypoczynku oraz szczęśliwych
powrotów.
Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów

W numerze
Dynowski Kwartalnik Samorządowy 2(1) kwiecień – czerwiec 2017

REDAKTOR NACZELNY

Od Wydawcy

Szanowni Państwo, Mieszkańcy naszej „małej dynowskiej Ojczyzny”,
w imieniu redakcji Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego serdecznie dziękuję za
pozytywne przyjęcie naszego pierwszego numeru dostarczonego do rąk Państwa w kwietniu. Dziękujemy za cenne dla nas uwagi, sugestie co do formy i treści czasopisma.
W obecnym numerze przedstawiamy najważniejsze działania w mijającym kwartale –
dotyczące naszych mieszkańców, naszego środowiska, jak również podsumowanie roku
szkolnego w naszych szkołach, plany imprez kulturalnych na okres wakacji.
W tym roku obchodzimy 27-lecie uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ustawy o samorządzie terytorialnym ustawy, na podstawie której funkcjonują najbliższe
nam władze gmin, burmistrzowie, wójtowie, rady gminne, a także działają samorządy
powiatów i województw wybierane w wolnych wyborach. Ustawa daje nam wszystkim
możliwość uczestniczenia, współdecydowania w sposób demokratyczny w życiu wspólnoty, jaką jest gmina.
Pielęgnujmy zatem patriotyzm i przywiązanie do lokalnych zwyczajów i tradycji, dbajmy o porządek i wzajemną sympatię. Niech nasz Dynów będzie Miastem pięknym, spokojnym, a jego mieszkańcy dobrzy i życzliwi.
Oddając w Państwa ręce drugi numer Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego, życzę nie tylko udanej lektury, ale również pięknego okresu letniego.
Michał Zięzio
Redaktor Naczelny

Redakcja Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego przeprasza Państwa Zofię i Stanisława Bielców (z Ulanicy) oraz Autorkę artykułu za błędne podanie w Nr 1 Kwartalnika
nazwiska Bieleccy zamiast Bielcowie – w tekście „Jubileusz pożycia małżeńskiego »Złote
gody« w Dynowie”.
Redakcja
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Wydawca:
Gmina Miejska Dynów
ul. Rynek 2, 36-065 Dynów
e-mail: urzad_miasta@dynow.pl
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226 ROCZNICA

UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA
W DYNOWIE

O

bchody Święta 3 Maja w tym roku rozpoczęliśmy tradycyjnie zamówioną
przez Burmistrza i Radę Miasta Dynów Mszą Świętą w intencji Ojczyzny,
którą odprawił ks. Dziekan Stanisław Janusz. Doniosłości liturgii dodały poczty sztandarowe Szkół Dynowskich, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
pieśni w wykonaniu Chóru „Akord” i Orkiestry Dętej. Przepiękną homilię o umiłowaniu Maryi Królowej Polski i Ojczyzny wygłosił ks. Dziekan.

Po mszy świętej, w uroczystym korowodzie prowadzonym przez Dynowską Orkiestrę i poczty sztandarowe, przeszliśmy na Dynowski Rynek, gdzie odbyła
się druga część obchodów święta. Rozpoczęło ją odegranie przez orkiestrę i odśpiewanie przez obecnych
Mazurka Dąbrowskiego. Przewodnicząca Rady Miasta Dynowa Pani Ewa Hadam powitała zebranych
na Rynku mieszkańców miasta. Z okolicznościowym
słowem wystąpił Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, który następnie wraz z Przewodniczącą Rady złożył pod pomnikiem Króla Jagiełły wiązankę biało-czerwonych kwiatów. Uczniowie Zespołu
Szkół w Dynowie wystąpili z programem słowno-muzycznym „Rozmowy o 3 Maju”, a Dynowska Orkiestra
Dęta z własnym koncertem.
Na zakończenie uroczystości Pan Burmistrz podziękował księdzu Dziekanowi za mszę świętą w intencji Ojczyzny oraz pouczającą homilię. Wszystkim
uczestnikom uroczystości: mieszkańcom Miasta,
radnym Rady Miasta Dynów na czele z Przewodniczącą, chórowi „Akord”, Orkiestrze Dętej, pocztom
sztandarowym, młodzieży szkolnej podziękował za
udział, oprawę artystyczną obchodów. Szczególne podziękowania złożył kombatantom i weteranom walk
o niepodległość. Podziękował również strażakom za
obecność na uroczystości oraz ofiarną służbę potrzebującym. W przeddzień ich święta życzył im dużo
zdrowia, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.
Życząc wszystkim radosnego świętowania, podkreślił, że liczny udział na obchodach Święta 3 Maja potwierdza, że losy Ojczyzny nie są nam obojętne.
Zofia Pantoł
Sekretarz Gminy
Fot. Jan Prokop
str.
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3. Dynowska ZaDyszka
JUŻ ZA NAMI!
20 maja 2017 r. po raz trzeci odbył się bieg uliczny na dystansie
10 km – Dynowska ZaDyszka. Organizatorem wydarzenia był dynowski animator sportu Łukasz Domin w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem „Aktywny Dynów”. Patronat honorowy nad biegiem
objął Burmistrz Miasta Dynowa – Zygmunt Frańczak.
Bieg główny wystartował o godzinie 17:00. Na starcie pojawiło
się 220 biegaczy z różnych zakątków Podkarpacia. Nie brakowało
też biegaczy spoza województwa, m.in. z Krakowa, Bochni czy
Warszawy. Biegacze mierzyli się – jak sami określali – z najtrudniejszą trasą na dystansie 10 km na Podkarpaciu oraz z pogodą,
która w tym roku nie oszczędzała startujących zawodników. Na
termometrach tuż przed startem było 27 stopni ciepła, co dla biegaczy jest bardzo uciążliwe, bo w czasie biegu – mówiąc w żargonie biegowym – „nie ma czym oddychać”. Dlatego organizatorzy
dla startujących przygotowali dwa punkty z wodą i odświeżaniem,
a niezawodni dynowscy strażacy na końcu podbiegu na ulicy Podgórskiej – kurtynę wodną, którą doceniali wszyscy zawodnicy
i dziękowali za nią na mecie biegu. Niesamowitą sprawą, której nie
spodziewali się startujący w Dynowie biegacze, były tzw. strefy
kibica zorganizowane przez uczniów Zespołu Szkół w Dynowie.
Jedna ze stref wspierała biegaczy na ulicy Podgórskiej, druga zaś
na ulicy Ks. Ożoga.
Bieg zakończył się zwycięstwem Huberta Wiedraka z Korczyny. Drugie miejsce zajął Ignacy Domiszewski z Ustrzyk Dolnych,
a na najniższym stopniu podium stanął Kamil Mezglewski z Krościenka Wyżnego.
Wśród Pań zwyciężyła Katarzyna Albrycht z Krościenka
Wyżnego.
Najlepszy wśród dynowian okazał się Bartłomiej Domin, wyprzedzając Daniela Siwulca i Dariusza Niedzielskiego.
Wśród dynowianek triumfowała Katarzyna Marszałek-Kokot.
Drugie miejsce zajęła Renata Pyś, a trzecie Iwona Sarnicka.
Łącznie w biegu uczestniczyło 51 osób z Dynowa i okolic reprezentujących klub biegowy „Aktywny Dynów”.

Poza biegiem głównym odbyły się biegi dla dzieci i młodzieży.
W biegu dla młodzieży wystartowało 58 osób, natomiast w biegu
dla dzieci 95 osób. Każdy ze startujących otrzymał pamiątkowe
medale.
Łącznie we wszystkich biegach aktywny udział wzięło
373 osoby.
Głównym partnerem i sponsorem imprezy był Program Lider
Animator oraz firma Coca-Cola.
Impreza odbyła się w ramach projektu „Sport kuźnia zdrowia”.
Projekt realizowany jest jako zadanie w ramach otwartego konkursu
ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania:
„Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy
profilaktyczne na wolnym powietrzu”.
Organizatorzy kierują podziękowania do Komisariatu Policji w Dynowie, strażaków z: OSP Dynów, OSP Bartkówka, OSP
Przedmieście za zabezpieczenie trasy na czas prowadzonej imprezy
biegowej.
Gorące podziękowania dla wszystkich sponsorów, którzy wspomogli bieg finansowo czy rzeczowo, a są to: Miasto Dynów, Miejski
Ośrodek Kultury, Nadleśnictwo Dynów, Cukiernia Paula, Zakład
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego – Orzech, Aereco, Państwo
Janusz i Leokadia Derda, Sołtysiak Tour, Melvit, K&K Backtechnik, Bank Spółdzielczy w Dynowie, Hurtownia i sklepy Bewa, Delikatesy Premium, Autopomoc, Auto-Spec, Wulkan-Bus, Sów-Pol,
Delikatesy Zielony Koszyk, Patmex, Luka Trans, Chiekkark, Woodstyle Balawejder, Speed Travel, Lewiatan, Łuczyk, Tele-Dom,
Wirtualny Świat, Pani Ewa Domin, Auto-Szkoła, Krupp, Net-Land,
Czurczak Sklep Astel, Pizzeria Torino, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Sklep VIRUS, Piekarnia Małgorzata i Stanisław
Krupa, Lubię To, Chińcza, Monami.
Łukasz Domin
Fot. Daniel Gąsecki

ORLIK, PARK MIEJSKI ORAZ BOISKO DO PLAŻÓWKI
NAD BŁĘKITNYM SANEM DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI
Sezon na dynowskich obiektach sportowych ruszył pełną parą. Od początku
kwietnia do końca listopada Miasto udostępnia wszystkim chętnym do aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu swoje obiekty sportowe. Orlik na
ulicy Ks. Ożoga czynny jest codziennie

w godzinach od 15:00 do 21:00. Na tym
obiekcie można grać w piłkę nożną, w tenisa ziemnego oraz koszykówkę. Ponadto prowadzone są zajęcia biegowe przez
animatora Łukasza Domina. Corocznie
zorganizowano turniej w tenisa ziemnego
„Dynbledon”, który wyłoni najlepszego
tenisistę z Dynowa i okolic. Park Miejski
na ulicy Dworskiej cieszy się wielką popularnością z uwagi na położenie, wielkość,
atrakcyjność i zagospodarowanie terenu.
Znajdziemy tam plac zabaw dla dzieci,
alejki w pięknym parku obok Dworku oraz
boisko wielofunkcyjne i kort. Najczęstszą
dyscypliną uprawianą w Parku Miejskim
jest piłka nożna, która cieszy się wielką
popularnością. Na boisku wielofunkcyj-

nym znajdują się również dwa boiska do
koszykówki. Ponadto zapraszamy Państwa
do korzystania z kortu do tenisa ziemnego.
Boisko do piłki siatkowej na piasku
znajduje się przy ośrodku Błękitny San.
Można tam wykorzystać swój wolny czas
w słoneczne dni, grając w plażówkę na pełnowymiarowym boisku.
Opiekunami obiektów są Animatorzy:
Łukasz Domin (886 179 650) i Bartłomiej
Walus (531 241 502) – którzy zapraszają
do współpracy i na zajęcia sportowe.
Bartłomiej Walus
Fot. Bartłomiej Walus
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Informacje

BURMISTRZA MIASTA
OBWODNICA DYNOWA
W pierwszym numerze Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego informowaliśmy
o działaniach związanych z przygotowaniem inwestycji „Obwodnica Dynowa”. W czasie jego wydawania nie było jeszcze decyzji o ostatecznym wyborze wykonawcy zadania.
W drugiej połowie kwietnia 2017 r. zakończono postępowanie przetargowe, w wyniku
którego wykonawcą obwodnicy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” została firma EUROVIA POLSKA SA Bielany Wrocławskie Kobierzyce.
W dniu 27 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Dynowie została podpisana umowa pomiędzy Inwestorem Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie a Wykonawcą EUROVIA POLSKA SA Bielany Wrocławskie Kobierzyce na realizację zadania
„Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska”. Ze strony Inwestora umowę podpisał Dyrektor PZDW
Pan Piotr Miąso, natomiast ze strony Wykonawcy EUROVIA POLSKA SA – Dyrektor
Rejonu Południe Pan Arkadiusz Kierkowicz. Umowa obejmuje zarówno opracowanie
dokumentacyjne, jak i budowę obwodnicy. Koszt całkowity zadania 29 976 437,28 zł
brutto. Termin zakończenia inwestycji – do 30.07.2018 r.

Podpisanie umowy miało uroczysty
charakter, gdyż odbyło się przy udziale
przedstawicieli władz Samorządu Województwa, posłów, władz Miasta Dynowa
oraz gmin sąsiednich. Obecni byli:
– Pani Krystyna Wróblewska – Poseł
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
– Pan Wojciech Buczak – Poseł na
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
– Pan Stanisław Kruczek – Członek
Zarządu Województwa Podkarpackiego,

–P
 an Piotr Miąso – Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie,
–P
 an Leszek Kornaka – Dyrektor Departamentu Dróg
i Publicznego Transportu Zbiorowego w Urzędzie Marszałkowskim,
–P
 an Adam Rękala – Kierownik Oddziału Dróg w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w Urzędzie Marszałkowskim,
–P
 an Arkadiusz Kierkowicz – Dyrektor Rejonu Południe
EUROVIA POLSKA SA,
–P
 an Andrzej Gruszka – Dyrektor Oddziału EUROVIA
POLSKA SA,
–P
 an Marek Kaczmarczyk – Dyrektor Kontraktu EUROVIA
POLSKA SA,
–P
 an Tomasz Lejko – Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego,
–P
 ani Ewa Sudoł-Sikora – Rzecznik Prasowy Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
–P
 an Jakub Czarnota – Asystent Marszałka Województwa
Podkarpackiego,
– Pani Ewa Hadam – Przewodnicząca Rady Miasta Dynowa,
– Pani Renata Potoczna – Skarbnik Gminy Miejskiej Dynów,
– Pan Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynowa.
Uczestniczyli również:
– Pani Krystyna Sówka – Wójt Gminy Dynów,
– Pani Joanna Błońska – Z-ca Wójta Gminy Hyżne,
– Pan Jerzy Kocój – Burmistrz Błażowej,
– Pan Janusz Skotnicki – Burmistrz Tyczyna,
oraz przedstawiciele mediów.
Po podpisaniu umowy Burmistrz Miasta Dynowa podziękował
wszystkim, którzy aktywnie wspierali najpierw ujęcie tego zadania
w budżecie Województwa, a później uczestniczyli w działaniach
związanych z przygotowaniem inwestycji do etapu zawarcia umowy z Wykonawcą. W szczególności byli to członkowie Zarządu
Województwa poprzedniej i obecnej kadencji: Pan Poseł Wojciech
Buczak oraz Pan Stanisław Kruczek, Dyrektor PZDW – Piotr Miąso, Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego: Pan Leszek Kornaka, Pan Adam Rękala. Wykonawcom podejmującym się realizacji obwodnicy życzył „dobrej pogody”.

MODERNIZACJE
DRÓG WOJEWÓDZKICH
DYNÓW–RZESZÓW

W tym samym dniu, w obecności ww. osób został podpisany „List
intencyjny” pomiędzy Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, reprezentowanym przez Stanisława Kruczka – Członka Zarządu Województwa, a władzami gmin położonych na trasie Rzeszów
– Dynów. Wójtowie i Burmistrzowie: Pani Krystyna Sówka – Wójt
Gminy Dynów, Pani Joanna Błońska – Z-ca Wójta Gminy Hyżne, Pan Jerzy Kocój – Burmistrz Błażowej, Pan Janusz Skotnicki
– Burmistrz Tyczyna zawiązali współpracę z Marszałkiem Województwa w celu udrożnienia przejazdu w kierunku południowym z miasta Rzeszowa, poprzez przebudowę/rozbudowę dróg
Nr 878 odc. Tyczyn–Dylągówka, Nr 877 odc. Dylągówka–Szklary
oraz nr 835 odc. Szklary–Dynów.
W ramach tej współpracy Marszałek Województwa Podkarpackiego zadeklarował, że podejmie działania zmierzające do ujęcia
planów rozbudowy ww. dróg w Programie Strategicznym Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do 2023 r. w ramach
RPOWP 2014–2020. Gminy – uczestnicy „Listu” – zadeklarowały
sfinansowanie 5% zadania inwestycyjnego w częściach przebiegających odcinków dróg przez poszczególne gminy.
Nie jest to wprawdzie umowa wywierająca skutki prawne,
ale jest pierwszym krokiem do podjęcia działań poprawiających
drożność drogi wojewódzkiej Dynów–Rzeszów, na której obecnie
występują poważne problemy komunikacyjne.
Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów
Fot. ze zb. UM Dynowa
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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYNOWIE

Informacje

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Z URZĘDU MIASTA
NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ODPADÓW
Od 1 lipca 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19).
Rozporządzenie to wprowadza jednolite dla całego kraju zasady segregowania odpadów. Dotychczas normy te regulowane były przez poszczególne samorządy. W różnych gminach podział odpadów mógł przebiegać inaczej – niektóre
gminy segregowały odpady na tzw. „mokre” i „suche” lub też w innym podziale
frakcji oraz kolorach pojemników.
Nowe przepisy wprowadzają we wszystkich gminach Polski model selektywnego zbierania odpadów „u źródła” w podziale na pięć frakcji: szkło, papier
w tym tektura, metale, tworzywa sztuczne, a także odpady ulegające biodegradacji. Określono też kolory pojemników i worków, do których należy zbierać
poszczególne frakcje odpadów.
W naszej Gminie Miejskiej wspomniane zmiany nie będą powodować
dodatkowych uciążliwości dla mieszkańców. Okres dostosowania do pełnych
wymogów rozporządzenia określono na 5 lat, poza tym mamy system zbliżony
do wprowadzanego nowymi przepisami.
Zmiany w gospodarce odpadami wydają się być zasadne. Z jednej strony wynika to z potrzeby ujednolicenia całego systemu zbiórki śmieci w kraju. Z drugiej,
zmiany wymusza Unia Europejska, ponieważ do 2020 roku Polska jest obowiązana do podniesienia poziomu recyklingu do 50%. Obecnie wiele materiałów,
które można odzyskać, ponownie przerobić, trafia bezpośrednio na składowiska
śmieci. Zmiany mają skutecznie zapobiegać temu negatywnemu zjawisku.
Zwracamy uwagę na zmianę banku i numeru konta, na które należy dokonywać wpłat za odbiór odpadów. Numer rachunku podano obok.

INFORMACJA O ZMIANIE BANKU
ORAZ NUMERU RACHUNKU
BANKOWEGO
Uprzejmie informujemy, że w wyniku
przetargu na obsługę bankową Gminy
Miejskiej Dynów zmianie ulega bank
prowadzący konto gminy. Z dniem
1 czerwca 2017 r. obsługę gminy prowadzi PKO BP. W związku z powyższym
opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, podatki lokalne oraz
wszelkie inne płatności na rzecz Gminy
Miejskiej Dynów należy uiszczać w kasie
Urzędu Miejskiego w Dynowie (parter,
pok. Nr 7), w kasie banku PKO BP Oddział Dynów lub przelewem na rachunek bankowy.
Nowy numer rachunku:
Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
20 1020 4391 0000 6402 0170 6597

Maria Wyskiel-Cedzidło
Inspektor w Urzędzie Miejskim w Dynowie

ZMIEŃ SWOJE PRZYZWYCZAJENIA, NIE WRZUCAJ DO ŚMIECI JEDZENIA
Pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji
Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej
oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także
Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenie
ilości odpadów spożywczych znajdujących
się w odpadach komunalnych i przemysłowych.

W ramach akcji wyznaczono punkty,
gdzie przyjmowane będą produkty żywnościowe, nawet z bardzo krótkim okresem przydatności oraz ziemiopłody. Lista
punktów, do których można przekazywać
produkty, a także wykaz produktów dostępne są na stronie www.dynow.pl.
Maria Wyskiel-Cedzidło
Inspektor w Urzędzie Miejskim
w Dynowie
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Ustawa o pomocy społecznej w art. 50 wskazuje, że pomoc w formie
usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej
pozbawione.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację
oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Wymiar i zakres przyznawania usług opiekuńczych uzależniony jest
od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji
materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze
rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad może domagać się od osób zobowiązanych do alimentacji w stosunku do osoby korzystającej z pomocy, złożenia oświadczenia
o dochodach oraz deklaracji pomocy finansowej na jej rzecz. Liczba godzin i zakres przyznanych usług uwzględnia stan zdrowia, wiek i sprawność psychofizyczną osoby objętej tą formą pomocy, jak również możliwość
udzielania pomocy ze strony rodziny. Wymiar i zakres przyznawania usług
opiekuńczych, miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności ponoszonej
przez świadczeniobiorcę określa każdorazowo w decyzji administracyjnej
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie.
O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie. Nie zawsze konieczna jest osobista wizyta w ośrodku. Można skontaktować się telefonicznie lub wysłać
list. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację.
Po zgłoszeniu, w terminie do 14 dni, pracownik socjalny z OPS odwiedza

ZAPRASZAMY NA LETNIE IMPREZY
ORGANIZOWANE PRZEZ MIEJSKI
OŚRODEK KULTURY W DYNOWIE
Program Dni Pogórza Dynowskiego
15–16 lipca 2017 r.
Sobota/15 lipca:

17.30 Bieg z dynowskiego rynku ze Stowarzyszeniem
„Aktywny Dynów” na otwarcie Dni Pogórza Dynowskiego
18.00 Oficjalne otwarcie Dni Pogórza Dynowskiego/Hejnał Miasta Dynów
18.00–19.00 Koncert dynowskich artystów
19.30–20.30 „Integracja przez taniec”: Pokazy tańca
21.00–22.30 Koncert zespołu „Lesioki”
23.00–3.00 Zabawa taneczna z zespołem „Aventis”

Niedziela/16 lipca:
16.00 Koncerty Kapel Ludowych oraz Kapeli Podwórkowej „Tońko”
19.30 Koncert Orkiestry Dętej OSP działającej przy MOK
w Dynowie
20.00 Koncert zespołu Ivo Dixi Jazz Band
21.30 Pokaz sztucznych ogni

osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny
wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej i dochodowej podopiecznego. Od posiadanego dochodu zależy m.in. ustalenie
wysokości ewentualnej odpłatności za usługi. Ośrodek Pomocy Społecznej
musi w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi
wydać decyzję administracyjną o przyznaniu – bądź nie – tej formy pomocy. Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu osoby lub
dochodu na osobę w rodzinie, a jej wysokość ustalana przez gminę w formie
uchwały.
Zasady przyznawania usług opiekuńczych w Gminie Miejskiej Dynów
określa Uchwała Nr XXIII/143/16 Rady Miasta Dynów z dnia 8 grudnia
2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat, jak również tryb ich pobierania.
Obecnie z tej formy pomocy korzysta 25 osób. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie zatrudnia 5 opiekunek środowiskowych, 12 osób
świadczy też pomoc w dni wolne od pracy w formie pomocy sąsiedzkiej,
która w ilości do 20 godzin miesięcznie jest bezpłatna dla osoby korzystającej.
Terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy:
– fundusz alimentacyjny – od 1.08.2017 r. do 31.10.2017 r.
– świadczenia rodzinne – od 1.09.2017 r. do 30.11.2017 r.
– świadczenia wychowawcze – od 1.08.2017 r. do 31.10.2017 r.
Ze względu na projekty zmian ustaw dotyczących powyższych świadczeń terminy składania wniosków mogą ulec zmianie.
Aneta Banat
Pracownik socjalny MOPS
w Dynowie

22.00 Koncert zespołu „Veegas”
23.30–2.00 Zabawa taneczna z zespołem „Kwarta Czystej”
UWAGA: Szczegóły dotyczące organizacji Dni Pogórza oraz program imprez towarzyszących podamy do
dnia 30 czerwca na stronach www.mok.dynow.pl, www.
dynow.pl Pytania prosimy kierować pod numery tel.
16/ 652 18 06, 724 999 888 lub na adres e-mail: mok@
dynow.pl

DYNOWSKIE ŚWIĘTO PLONÓW
– ZAPROSZENIE
Burmistrz Miasta Dynowa zaprasza mieszkańców Miasta
i Gminy Dynów na Dynowskie Święto Plonów, które odbędzie się 20 sierpnia 2017 r. na terenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San” w Dynowie.

Wstępny Program Dynowskiego Święta Plonów:

14.40 Zbiórka uczestników Święta Plonów przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Dynowie
15.00 Dziękczynna Msza Święta w kościele pw. św. Bartłomieja
16.00 Przemarsz korowodu dożynkowego na teren Ośrodka „Błękitny San” w Dynowie
16.45 CZĘŚĆ OBRZĘDOWA DOŻYNEK
17.40 KONCERTY
20.00 Dożynkowy festyn taneczny
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Wiesław Bembenek – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Wójt Gminy
Dubiecko,
Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia,
Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec,
Krystyna Sówka – Wójt Gminy Dynów,
Wacław Pawłowski – Wójt Gminy Krzywcza,
Renata Kaniuczak – Związek Gmin Turystycznych Pogórza
Dynowskiego.
Konferencję otworzył Prezes Zarządu ZGTPD Zygmunt Frańczak w towarzystwie Przewodniczącego Zgromadzenia Związku
Wiesława Bembenka i jednocześnie gospodarza Gminy. Przywitali przybyłych oraz przedstawili zaproszonych gości, komitet honorowy, komitet naukowy oraz prelegentów.
Wśród zaproszonych gości obecnych na sali konferencyjnej
m.in. byli:
– 
Lucjan Kuźniar – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,
– 
Krystyna Wojdyło – Wójt Gminy Hyżne,
– 
Krystyna Sołek – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
– 
Bogusława Osiadacz – Kierownik Zarządu Zlewni Sanu
z siedzibą w Przemyślu, Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Krakowie,
– 
Jerzy Wolski – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych
w Przemyślu.

XIV KONFERENCJA

NAUKOWO-TECHNICZNA
„BŁĘKITNY SAN”
pt. „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza
Dynowskiego”

D

nia 25 maja 2017 roku
w świetlicy wiejskiej na
Winnym-Podbukowinie
(gmina Dubiecko) odbyły się
kolejne już, XIV obrady pod
hasłem „Ochrona dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego
istotą zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego na
terenie Pogórza Dynowskiego”.
Organizatorzy Konferencji –
Włodarze Gmin należących do
Związku Gmin Turystycznych
Pogórza Dynowskiego – doceniając walory przyrodniczo-kulturowe obszarów Pogórza
poprzez organizowanie corocznych konferencji zachęcają
młodych naukowców do badań
tych terenów, bardzo cennych
z punktu widzenia różnorodności przyrodniczej, jak i kulturowej.

Honorowy patronat nad obradami sprawowali:
Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki,
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Adam Pęzioł – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
Roman Bargieł – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie,
Marek Olszewski – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
w Warszawie,
Marcin Fijałek – Prezes Zarządu Podkarpackiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej w Rzeszowie.
Konferencja już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń naukowych na Podkarpaciu, stąd też patronatem naukowym objęła
ją ponownie Wyższa Szkoła Informatyki i Zrządzania z siedzibą
w Rzeszowie.
W Komitecie Naukowym zasiedli naukowcy reprezentujący
najbardziej liczące się uczelnie w regionie:
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Przewodniczący Komitetu Naukowego,
prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego,
prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Członek Komitetu Naukowego,
doc. dr Grażyna Dyrda – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,
Członek Komitetu Naukowego,
dr Krzysztof Szpara – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Członek Komitetu Naukowego.
Powołany został również komitet organizacyjny, odpowiedzialny za sprawną organizację wydarzenia w następującym składzie:
Zygmunt Frańczak – Prezes Zarządu Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Burmistrz Miasta Dynowa,

Sesję naukową poprzedził panel dyskusyjny poprowadzony
przez Prezesa Zarządu Związku – Zygmunta Frańczaka, w którym
uczestniczyli:
– Magdalena Sobina – Dyrektor Departamentu Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego,
– Paweł Wais – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego,
– Paweł Rak – Główny Specjalista – Koordynator Biura Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
– Piotr Najda – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
– Adam Pęzioł – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
– Wojciech Wdowik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w towarzystwie Agnieszki Pastuszczak
– Naczelnika Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Zaproszeni prelegenci z najważniejszych instytucji w regionie
w krótkich wystąpieniach przedstawili reprezentowane instytucje,
realizowane przedsięwzięcia oraz plany w perspektywie finansowej 2016–2020. Cierpliwie i chętnie odpowiadali na pytania, które
zostały do nich skierowanie po ich wystąpieniach.
Po krótkiej przerwie rozpoczął się panel naukowy. Na konferencję nadesłano 19 propozycji tematycznych, ale ze względu na
ograniczony czas do wygłoszenia wytypowano 8 referatów. Pozostałe wraz z wygłoszonymi opublikowane zostaną w monografii.

Na potrzeby konferencji przygotowano m.in. materiały konferencyjne obejmujące skróty wszystkich wygłoszonych opracowań.
Na XIV Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” zostały wygłoszone następujące referaty:
– Ignacy Krasicki – kapłan, biskup i prymas Polski – ks. prof.
dr hab. Stanisław Nabywaniec – Uniwersytet Rzeszowski,
– 
Płk Jan Kamieniecki – adiutant księcia Józefa Poniatowskiego
i jego związki z Dynowszczyzną – ks. dr Jan Rogula – Parafia
Krzywcza,
– 
Organizacje pozarządowe działające na terenie gmin ZGTPD
i ich rola w ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – dr Małgorzata Skulimowska – Uniwersytet Rzeszowski, dr Marcin Warchoła – Państwowa Wyższa Szkoła
Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu,
– Uprawa roślin zielarskich sposobem na zagospodarowanie nieużytków rolnych na terenie Pogórza Dynowskiego – dr hab.
inż. prof. PRz Witold Niemiec, prof. dr hab. inż. Feliks
Stachowicz, dr hab. inż. Tomasz Trzepieciński – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza,
– Inwentaryzacja herpetofauny na Pogórzu Dynowskim – mgr
Sabina Klich – Uniwersytet Jagielloński, dr Mariusz Klich –
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,
– Skuteczność i stabilność procesu oczyszczania ścieków bytowych w oczyszczalni z reaktorem SBR – dr inż. Włodzimierz
Miernik, dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, mgr inż.
Dariusz Młyński – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
➝ Dokończenie na str.: 12
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Setne urodziny Pani
ALEKSANDRY PYRCZ
100

– Analiza efektywności oczyszczalni ścieków typu SBR w Pruchniku – dr inż. Adam Masłoń, inż. Bartłomiej Biskup – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza,
– Charakterystyka ilościowa ścieków odpływających z obszaru aglomeracji Sanok do oczyszczalni w Trepczy – mgr inż.
Anna Młyńska – Politechnika Krakowska, dr hab. inż.
Krzysztof Chmielowski, mgr inż. Dariusz Młyński – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Konferencję należy zaliczyć do udanych, gdyż była dobrą okazją do zaprezentowania naukowych zainteresowań, poszerzenia
wiedzy, wymiany poglądów, umożliwiającą konfrontację swojej
wiedzy i umiejętności z wiedzą innych studentów i doktorantów,
jak również badaczy bardziej doświadczonych.
W przerwach między obradami uczestnicy Konferencji podziwiali występy dzieci i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury
w Dubiecku, które prowadzi instruktor Piotr Huget.
Uczestnicy Konferencji wzięli udział w wycieczce do Izby Regionalnej w Śliwnicy powstałej z inicjatywy i prowadzonej przez
Danutę Śliwińską. Odwiedzili również Stanicę Ułańską w Piątkowej, gdzie skupieni wokół niej pasjonaci przywracają tradycję Jazdy i Kawalerii Polskiej oraz stołu. Tutaj swoje miejsce mają Ułani
Króla Jana – ochotnicy kawalerii, ich konie oraz całe wyposażenie.
Ułan Sławek zaprezentował pokaz musztry kawalerii oraz poczęstował gości tradycyjnym jadłem i napojami wytwarzanymi na
miejscu przez właścicieli Stanicy.
Wszystkim uczestnikom za zainteresowanie Konferencją serdecznie dziękujemy.
Renata Kaniuczak –
odpowiedzialna za organizację Konferencji.
Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Fot. Wojciech Smoliński

lat temu, 31 marca 1917 r.
w Bartkówce przyszła na świat
Pani Aleksandra Pyrcz. Tu
spędziła swoje dzieciństwo, dorastała i wkroczyła w dorosłe życie. W styczniu 1940 r. Pani
Aleksandra wyszła za mąż. Niedługo potem,
20 kwietnia 1940 r. wraz z mężem zostali
wywiezieni na wschód, na Wołyń. Na zsyłce
przychodzi na świat pierwsze dziecko, syn.
Ich tułaczka trwała 3 lata. Do Bartkówki Pani
Aleksandra wróciła wraz z rodziną 9 czerwca
1943 r. Na świat przychodziły kolejne dzieci, tj.
córka i trzech synów. Na co dzień Pani Aleksandra zajmowała się prowadzeniem domu,
wychowywaniem dzieci oraz prowadzeniem
wraz z mężem gospodarstwa, które od jego
śmierci w 1964 r. prowadziła z pomocą dzieci. Obecnie Pani Aleksandra Pyrcz mieszka wspólnie z córką Józefą, która pomaga jej
w codziennej egzystencji.
Stulecie urodzin mieszkanki Dynowa to
również ważne wydarzenie dla naszego Miasta. Pani Aleksandra jest naocznym świadkiem
wielu wydarzeń, które decydowały o losach
Polski i świata, przez co jej życie stało się skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków.

Z okazji setnych urodzin w dniu 1 kwietnia 2017 r. odbyło się
urodzinowe przyjęcie. W tym dniu odwiedził Jubilatkę osobiście
ks. Biskup Stanisław Jamrozek, składając gratulacje z okazji pięknie przeżytych stu lat. Udział wielopokoleniowej rodziny, licznie przybyłej na urodziny Jubilatki nawet zza Oceanu, świadczy
o tym, jak ważną rolę odgrywa w ich życiu seniorka rodu. Jubilatka doczekała się bowiem siedmiorga wnucząt, piętnaściorga
prawnucząt oraz jednego praprawnuka.
Na urodzinowej uroczystości obecni byli Burmistrz Miasta
Dynowa Zygmunt Frańczak, Proboszcz Parafii Bartkówka Ks. Józef Czerak, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Nowicka-Hardulak oraz Dyrektor Szkoły nr 2 w Dynowie Wiesława Marszałek. Na ręce Pani Aleksandry Pyrcz, Burmistrz Miasta Dynowa
złożył list gratulacyjny z okazji 100 rocznicy urodzin, kwiaty oraz
przygotowane upominki. Był tort, szampan i toast z życzeniami
na kolejne 100 lat, a Kapela ,,Dynowianie” uświetniła uroczystość
muzycznie. Te piękne i wzruszające chwile zostały zatrzymane
w kadrze przez rodzinę Jubilatki, a my Państwa zapraszamy do
ich obejrzenia.
Pani Aleksandro,
w tym szczególnym dniu życzymy Pani dobrego zdrowia,
wszelkiej pomyślności, pogody ducha, Bożego błogosławieństwa oraz doczekania jeszcze wielu tak wspaniałych i radosnych
rocznic w otoczeniu kochającej rodziny.
Anna Nowicka-Hardulak
Kierownik USC Dynów
Fot. Ze zbiorów Rodziny p. Aleksandry Pyrcz
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25 lat istnienia
Domu Pogodnej Starości

im. św. Brata Alberta w Dynowie

W

dniu 23 maja 2017 r. Dom
Pogodnej Starości im. św. Brata
Alberta obchodził Jubileusz
XXV-lecia istnienia.
Geneza powstania Domu Pogodnej Starości sięga początku lat
80. XX wieku, kiedy to zrodziła się w kręgu dynowskiej „Solidarności” myśl przyjścia z szerszą pomocą osobom starszym i potrzebującym, znajdującym się często w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Nie był to jednak okres sprzyjający tego rodzaju zamiarom.
Niepokoje i głębokie przemiany polityczne zachodzące wówczas
w Polsce, jak też trudna sytuacja gospodarcza nie dawały gwarancji na urzeczywistnienie zamysłu. Jednak kilku działaczy „Solidarności” nadal z uporem wysuwało na czoło podejmowanych
zadań konieczność objęcia daleko idącą opieką osób w starszym
wieku, pozbawionych środków niezbędnych do życia. Na myśli
mieli oni zarówno mieszkańców Dynowa, jak też okolicznych
wiosek. Za najwłaściwsze rozwiązanie problemu uznali budowę
obiektu, w którym zapewniona byłaby potrzebującym stała opieka, i myśl ta znalazła wielu zwolenników. Podjęto decyzję zbudowania w Dynowie czynem społecznym domu dla najuboższych.
Późną jesienią 1981 r. odbyło się na plebanii pierwsze zebranie
organizacyjne, które miało wyłonić komitet budowy przytułku dla
ubogich. W zebraniu tym obok działaczy „Solidarności” i księdza
proboszcza Józefa Ożoga wzięli również udział dyrektorzy i kierownicy zakładów pracy oraz szkół w Dynowie. Wszyscy zebrani
poparli propozycję budowy, jak wówczas nazwano, Domu Pogodnej Starości. W pracach komitetu udział brali: ksiądz Józef Ożóg
jako przewodniczący, Mieczysław Jurasiński, Zygmunt Dźwigaj,
Jan Tucki, Zygmunt Lasko, Janusz Siry, Mieczysław Krasnopolski
oraz Lech Prokop. Jednocześnie wyłoniono Zarząd i określono
zakres jego działań. Zdaniem ogółu zasadniczą troską Zarządu
było gromadzenie funduszy na budowę i propagowanie w środowisku potrzeby wspierania czynami podjętego zamysłu. Obecni
natomiast dyrektorzy i kierownicy zakładów pracy oraz szkół,
jako członkowie Komitetu, zobowiązali się zachęcać podległych
im pracowników do dobrowolnego opodatkowania swych wynagrodzeń na rzecz budowy wspomnianego obiektu.
Dobrowolne opodatkowanie się pracowników na okres budowy Domu Pogodnej Starości stanowiło podstawowe źródło wpływów na konto Komitetu otwarte w Banku Spółdzielczym w Dynowie. Wkrótce też ks. proboszcz J. Ożóg przeznaczył z gruntów
parafialnych odpowiednio dużą parcelę pod przyszłą budowę,
przylegającą do ulicy wówczas gen. Świerczewskiego. Wpływy na
konto Komitetu pozwoliły na zakup pierwszych materiałów budowlanych w postaci bloków pianobetonowych i desek oraz na
zlecenie wykonania projektu budynku inżynierowi architektowi
Jerzemu Dawnisowi z Przemyśla. Przygotowany przez inżyniera
projekt zaskoczył wszystkich rozmiarami, przekraczał bowiem
najśmielsze marzenia. Po długich jednak debatach został zatwierdzony przez Komitet budowy i zyskał aprobatę miejscowestr.
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go społeczeństwa. Wiosną 1982 roku przystąpiono do budowy.
Stan wojenny, jak i dalsze niepokoje polityczne w Polsce nie miały
poważniejszego wpływu na trwające przygotowania do budowy
i jej rozpoczęcie. Pierwsze prace polegające na lasowaniu dużych
ilości wapna niezbędnego do dalszych robót przebiegały szybko
i sprawnie. Nie brakowało bowiem osób zgłaszających się do bezpłatnej pracy. Do najcięższych robót wykonywanych bezpłatnie
należało między innymi przygotowanie wykopów pod piwnice
i ławy fundamentowe budynku. Przebiegały one powoli, gdyż pod
uprawną warstwą ziemi zalegało zwarte i trudne do poruszenia
podłoże. Wykopy te wykonywano ręcznie za pomocą oskardów
i łopat, ziemię zaś wywożono taczkami. Wszystkie miejscowe zakłady, czyli Fermstal, Respan (dawniej znany jako „kopyciarnia”),
Spółdzielnia Inwalidów im. J. Kilińskiego w Dynowie, miejscowe
Zakłady Chemiczne, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Zakład Gospodarki Komunalnej, Ośrodek Zdrowia, Nadleśnictwo, Spółdzielnia Wielobranżowa, Spółdzielnia Wikliniarska
oraz Filia Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Bartkówce dostarczały ochotników, a często także sprzętu i własnych środków
transportu. Kierownicy zakładów zwalniali do tych robót chętne
osoby, często w godzinach normalnych zajęć, dostarczali również
zakładowych pojazdów do transportu materiałów budowlanych.
Znaczący udział w robotach miała także młodzież dynowskich
szkół średnich, przybywająca w razie potrzeby na teren budowy
z wychowawcami. Ogólny zapał wspierany bywał nadal wpłatami
poważnych kwot na konto Komitetu pochodzącymi np. ze składek
zbieranych w kościele czy też z dochodów uzyskanych przez Amatorski Zespół Teatralny w Dynowie.
Po wykopaniu ziemi pod ławy fundamentowe i zazbrojeniu ich,
wykonano także bezpłatnie betonowanie. Później nadeszła pora
na roboty fachowe. Murarzom jednak nadal przez cały okres trwania budowy za pomocników służyli pracujący społecznie ochotnicy. Wśród nich przodowali członkowie „Solidarności”.
Mijały lata, rosły powoli mury i piętra, lecz zaczynało brakować
pieniędzy, a często i sił do dalszej pracy. W tym ciężkim okresie
obok Zarządu Komitetu z największymi trudnościami zmagał się
Lech Prokop, który był najgorliwszym i najwytrwalszym pracownikiem w sensie umysłowym i fizycznym, pracownik Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie. W okresie budowy podjął się bezpłatnie funkcji kierownika robót, zaopatrzeniowca, a także magazyniera i pełnił ją z wytrwałością godną podziwu. Tymczasem pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju
i zubożenie społeczeństwa przyhamowały ludzką ofiarność. Zaszła
więc potrzeba sięgnięcia do państwowej kieszeni.
Pierwszą poważniejszą dotację ze Skarbu Państwa uzyskał Komitet dzięki pośrednictwu m.in. Zbigniewa Szałajdy, następna
wpłynęła nieco później z Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta we Wrocławiu i wymienić przy tym należałoby panią Halinę Amberg z Anglii, która to zbierała środki pieniężne na rzecz Domu Pogodnej Starości, a następnie przekazała
je przez Zarząd Główny Towarzystwa.
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W 1990 r. nawiązany został bliski kontakt z Zarządem Głównym wspomnianego
Towarzystwa. Za cenę pomocy finansowej,
która umożliwiłaby zakończenie budowy
obiektu, Zarząd Komitetu zobowiązał się
oddać budynek do dyspozycji Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta. Krok ten
okazał się krokiem jak najbardziej słusznym, gdyż dzięki funduszom przekazanym przez Towarzystwo budowa została
zakończona w zasadzie już pod koniec
1991 r. Formalne podpisanie umowy notarialnej nastąpiło w dniu 14 lutego 1992 r.
Na mocy tejże umowy Dom Pogodnej Starości w Dynowie, będący nadal własnością
parafii Dynów, oddany został w bezpłatną
dzierżawę Towarzystwu im. Brata Alberta
na czas nieokreślony.
Ostatnie prace wewnątrz i na zewnątrz
budynku dobiegły końca. Zarząd Koła Dynowskiego Towarzystwa Pomocy im. św.
Brata Alberta powierzył funkcję Kierownika Domu Pani Teresie Nalepa z dniem
1 maja 1992 r., od tej pory Dom Pogodnej
Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie
rozpoczął funkcjonowanie, zatrudniając
pracowników. W połowie maja 1992 r.
pojawili się w nim pierwsi pensjonariusze, zaś uroczyste poświęcenie przez ks.
arcybiskupa Ignacego Tokarczuka trzypiętrowego obiektu o powierzchni użytkowej około 2500 m2 i kubaturze sięgającej
11000 m3 zamknęło oficjalnie długoletni
okres budowy. W niedzielę 31 maja 1992 r.
odbyła się uroczysta Msza św. w Kościele
Parafialnym w Dynowie, koncelebrowana
przez Proboszcza ks. Prałata Józefa Ożoga
oraz Dyrektora „Caritas” Prałata Bronisława Żołnierczyka, podczas której kazanie
wygłosił, a następnie dokonał aktu poświęcenia Domu Metropolita Przemyski
ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk.
Obecnie Dom Pogodnej Starości im.
św. Brata Alberta w Dynowie przeznaczony jest dla 50 osób w podeszłym wieku i 21 osób przewlekle somatycznie

chorych. W trzykondygnacyjnym budynku znajdują się pokoje 1– i 2-osobowe z balkonami, każdy pokój z łazienką
oraz systemem przyzywowo-alarmowym
i alarmowo-przeciwpożarowym. Dom pozbawiony jest barier architektonicznych,
z windą i podjazdem dla niepełnosprawnych. Zapewnia kompleksowe wsparcie
i całodobową opiekę w zakresie bytowym,
wspomagającym, opiekuńczym, medyczno-pielęgniarskim, pomoc w godnym
przeżywaniu i akceptowaniu życia z zachowaniem samodzielności i rozwój zainteresowań. Posiada bogatą ofertę zabiegów
rehabilitacyjnych z zakresu światłolecznictwa, ultradźwięków, magnetoterapii, elektroterapii, kinezyterapii, hydroterapii oraz
masaży wykonywanych przez doświadczonych fizjoterapeutów. Codzienne życie
mieszkańców wzbogaca terapia zajęciowa
uwzględniająca indywidualne zainteresowania mieszkańców w zakresie: ergoterapii, arteterapii, muzykoterapii biernej
i czynnej oraz choreoterapii. Mieszkańcy
Domu korzystają z dóbr kulturalnych poprzez uczestniczenie w spotkaniach organizowanych w Domu przez młodzież szkół
dynowskich oraz okolicznych miejscowości, czy też w imprezach na terenie miasta.
Organizowane są również pielgrzymki
i wycieczki. Opiekę duszpasterską w Domu
sprawuje ks. kapelan, przez którego posługę wszyscy mieszkańcy mają możliwość
pełnego zaspokojenia indywidualnych
potrzeb religijnych, a w kaplicy domowej
sprawowana jest codziennie Eucharystia.
Całodobową opiekę pielęgniarską sprawuje zespół pielęgniarek z NZOZ św. Brata
Alberta, mieszkańcy mają również zapewnione wsparcie psychologa.
W dniu 23 maja 2017 r. Towarzystwo
Pomocy im. św. Brata Alberta w Dynowie
obchodziło Jubileusz XXV-lecia oddania
do użytku Domu Pogodnej Starości. Z tej
okazji została odprawiona uroczysta Msza

św. koncelebrowana przez ekscelencję
księdza biskupa Stanisława Jamrozka, ks.
dziekana Stanisława Janusza, ks. prałata
Bronisława Żołnierczyka, ks. wicedziekana Stanisława Borkowskiego oraz ks.
kapelana Stanisława Pieńczaka. Po Mszy
św. została odsłonięta i poświęcona przez
biskupa tablica pamiątkowa, na której jest
informacja z czyjej inicjatywy i zaangażowania został wybudowany Dom.
Po uczcie duchowej goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad. Krótki rys
idei budowy i zaangażowania dynowskiego społeczeństwa przedstawił obecny prezes Koła Dynowskiego Pan Jan Aleksander
Gerula. Następnie Pani Teresa Nalepa,
wieloletnia kierownik tego Domu, przedstawiła historię przyjmowania pierwszych
podopiecznych oraz opowiedziała o problemach związanych z finansowaniem,
doborem i zatrudnieniem pierwszych pracowników.
W dalszej części głos zabrali zaproszeni
goście m.in. Starosta Powiatu Rzeszowskiego Pan Józef Jodłowski, Burmistrz
Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak,
Wójt Gminy Dynów Pani Krystyna Sówka,
przedstawicielka Wojewody Podkarpackiego Pani Małgorzata Kotowicz-Czudec,
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
Pani Halina Cygan, ks. Dziekan Dekanatu Dynowskiego ks. Stanisław Janusz i ks.
biskup Stanisław Jamrozek, udzielając błogosławieństwa wszystkim zebranym. Po
wystąpieniach zaproszonych gości nastąpiła część artystyczna w wykonaniu Kapeli
Ludowej „Dynowianie”.
Adam Sochacki
Kierownik Domu Pogodnej Starości
im. św. Brata Alberta w Dynowie
Zdjęcia ze zbiorów Domu Pogodnej
Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie
oraz ze zbiorów P. Lecha Prokopa
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYNOWIE
– PRZYJAZNA SZKOŁA
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI!

W Dynowie, przy ulicy Szkolnej 11, znajduje się Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliana Przybosia
oraz Gimnazjum.

Budynek Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Juliana Przybosia

Zespół Szkół w Dynowie z lotu ptaka

Obie szkoły posiadają łącznie 29 nowoczesnych klasopracowni
oraz salę gimnastyczną, halę sportową, siłownię. W najbliższym
czasie szkoła wzbogaci się o cztery nowoczesne pracownie przedmiotowe – informatyczną, przyrodniczą, matematyczną i fizyczną. Otoczenie szkoły dopełnia ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna
„Kamieniec”.
Na bieżąco przeprowadzane są remonty. Ostatnio wyremontowano łazienki na parterze i pierwszym piętrze w budynku Szko-

SZKOŁA TO NIE TYLKO
BUDYNEK, SZKOŁA TO
PRZEDE WSZYSTKIM
OSOBY, KTÓRE JĄ TWORZĄ!

W roku szkolnym 2016/2017 funkcjonują
23 oddziały klasowe: 15 w Szkole Podstawowej nr 1 oraz 8 w Gimnazjum. Łącznie do
Zespołu Szkół uczęszcza 547 uczniów, z czego 330 do SP, a 217 do Gim.
W placówce pracuje profesjonalna i wykwalifikowana kadra pedagogiczna – 39 nauczycieli dyplomowanych, 6 mianowanych,
3 kontraktowych, 2 asystentów nauczyciela,
pedagog szkolny, higienistka oraz 19 pracowników administracji i obsługi.

DOBRA EDUKACJA TO
PASJA, CZYLI ZASIANE
ZIARNA WIEDZY
DAJĄ PLON

Uczniowie zdobywają wiedzę oraz rozwijają
umiejętności na miarę swoich możliwości.
Dzięki pracy i wsparciu odpowiednio wykwalifikowanej kadry pedagogicznej młodzież kończąca III etap edukacji uzyskuje
bardzo dobre i dobre wyniki.
Co roku uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz swoją postawą
str.
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Budynek Gimnazjum

ły Podstawowej nr 1 oraz szatnie z łazienkami obok sali gimnastycznej.
Tak bogate wyposażenie, bardzo dobre warunki lokalowe oraz
remonty są efektem znaczących nakładów finansowych organu
prowadzącego. Burmistrz Dynowa rozumie rolę oświaty, dlatego
dzięki akceptacji Rady Miasta przeznacza na nią znaczne środki,
uzupełniane z Unii Europejskiej. Również szkoła pozyskuje środki
zewnętrzne – w ostatnich latach ponad jeden milion zł.

dają przykład innym, otrzymują z rąk Burmistrza Miasta Dynów p. Zygmunta Frańczaka i Dyrektora ZS wyróżnienia, nagrody.
W bieżącym roku szkolnym są to: Julian
Piejko, Wojciech Mnich z kl. I a SP; Karol
Puchyr, Radosław Sówka z kl. II a SP; Yasmina Taslaq, Zuzanna Ulanowska z kl. II b SP;
Maja Hadam, Karolina Czarna z kl. II c SP;
Szymon Litwin, Lena Lech z kl. III a SP; Dominik Weselak, Wiktoria Szczepan z kl. III b
SP; Natalia Chrapek, Justyna Wrona z kl.
III c SP; Zofia Homa, Alan Lubiński z kl.
III d SP; Hanna Marszałek, Gabriela Guzik
z kl. IV a SP; Aleksandra Tadla, Julia Niedzielska z kl. IV b SP; Wiktoria Tarnawska,
Karolina Kopacz z kl. V a SP; Mateusz Podgórny, Martin Biernasiewicz z kl. V b SP;
Aleksandra Gaweł, Martyna Kaczorowska
z kl. VI a SP; Samanta Pyra, Natalia Frańczak z kl. VI b SP; Natalia Błażejowska, Urszula Tarnawska z kl. VI c SP; Julia Mychajłewycz, Abd al Rahman Taslaq z kl. I a Gim.;
Wiktoria Weselak, Laura Lech z kl. I b Gim.;
Katarzyna Niedzielska z kl. II a Gim.; Kamil Pudysz z kl. II b Gim.; Barbara Sowa,
Beata Marszałek z kl. II c Gim.; Oliwia Sas,
Paulina Kasprowicz z kl. III a Gim.; Patryk
Marszałek, Alicja Frańczak z kl. III b Gim.;
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Aleksandra Szczepan, Anna Marszałek z kl.
III c Gim.
Oprócz obowiązującego kształcenia na
poszczególnych etapach uczniowie z powodzeniem mogą poszerzać wiedzę i rozwijać
swoje umiejętności. W roku szkolnym
2016/2017 do konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie przystąpiło 69 uczniów. Do
etapu rejonowego zakwalifikowało się 11
uczniów. Na szczeblu wojewódzkim Karina
Dereń, uczennica kl. VI, uzyskała tytuł finalisty w konkursie przyrodniczym.
Mistrzem okazał się uczeń kl. III Gimnazjum – Patryk Marszałek, który awansował
do etapu wojewódzkiego z trzech przedmio-

Patryk Marszałek – laureat konkursu
matematycznego 2015/2016 i 2016/2017 oraz
laureat konkursu biologicznego 2016/2017

tów. Ostatecznie został laureatem konkursu
matematycznego oraz biologicznego! Konkurs z chemii ukończył jako finalista. Został również laureatem Ogólnopolskiej XII
Olimpiady Matematycznej Juniorów.
Poza tym uczniowie bardzo chętnie brali udział i zdobywali nagrody w licznych
konkursach wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych, lokalnych, wojewódzkich
czy ogólnopolskich. Próbują swoich sił
w wielu kategoriach, m.in. literacko-recytatorskich (Aleksandra Szczepan: I miejsce
w Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze Wierni”
na szczeblu powiatowym, I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Podkarpacka Tęcza” i I miejsce w Podkarpackim Konkursie Pięknego Czytania; Anna Marszałek II
miejsce w „Leśnym Dyktandzie” – opiekun
J. Bielec), plastycznych („Bezpieczne wakacje 2016” – II miejsce Izabela Niemiec, III
miejsce Jakub Miśniakiewicz; Podkarpacki
Konkurs Plastyczny „Pod Kolorowym Parasolem Jesieni” – II miejsce Emilia Bukowińska, wyróżnienia dla Kamili Sękowskiej i Wiktorii Weselak; „Porozmawiajmy
o AIDS” – nagroda dla Jakuba Miśniakiewicza oraz wyróżnienie dla Julii Szczepanik; „Jan Paweł II i kard. Stefan Wyszyński
w oczach dzieci i młodzieży” – I miejsce ex
aequo Patrycja Gierlach, Jakub Miśniakiewicz, II miejsce ex aequo Paulina Bielec,
Izabela Niemiec, III miejsce Monika Pyrcz,
Aleksandra Siry wyróżnienie; Wojewódzki
Konkurs „Podkarpacka Tęcza” ph. „Zdrowe Podkarpacie” – I miejsce Jakub Miśniakiewicz, II miejsce Izabela Niemiec, wyróżnienie Paulina Bielec; „Co dobrego z lasu?”
– I miejsce Aleksandra Szczepan, wyróżnienie Hubert Bujdasz – opiekun M. Galej), muzycznych („Jubileuszowy Konkurs
Kolęd i Pastorałek” kat. soliści: II miejsce
Alicja Frańczak – opiekun J. Trybalski),
religijnych (Olimpiada Wiedzy o Wielkich
Polakach: laureatka Wiktoria Weselak –
opiekun Danuta Kusińska), medialnych,
sportowych. Indywidualne czy zespołowe

konkursy wzbogacają wiedzę i umiejętności uczniów, wzmacniają ich poczucie
wartości oraz pozytywnie kształtują różne,
życiowe umiejętności.
Ofertę edukacyjną szkoły wzbogaca
10-letnia współpraca z niemiecką szkołą
w Osterholz-Scharmbeck. Dzięki wizytom
młodzież doskonali kompetencje językowe,

Polska i niemiecka młodzież podczas ostatniej
wymiany w Osterholz-Scharmbeck

nawiązuje znajomości, radzi sobie w nowych sytuacjach. Najbliższa wymiana odbędzie się we wrześniu 2017 r.
W Zespole Szkół organizowane są zajęcia rekreacyjne, taneczne. Ponadto grupa
gimnazjalistów interesujących się tańcem
tworzy Szkolny Zespół „Assemble”. Uczą
się i prezentują tańce narodowe, klasyczne.

dbałości o swoje ciało. Liczna grupa dzieci
oraz młodzieży co roku bierze udział w różnych zawodach sportowych i osiąga świetne
wyniki.

LICZY SIĘ WNĘTRZE…
KULTURA OSOBISTA,
DOBRE SERCE!

Szkoła umożliwia także poszerzanie horyzontów, nabywanie umiejętności społecznych, kultury osobistej, postawy patriotycznej. Co roku organizowane są liczne,
okolicznościowe uroczystości szkolne, jak
i lokalne; wycieczki, wyjazdy do teatru, kina;
różnorodne zajęcia na feriach zimowych
(sportowe, czytelnicze, teatralne, plastyczne
itp.); dyskoteki oraz zabawy itp. Zespół Szkół
współpracuje z Urzędem Miasta, Miejskim
Ośrodkiem Kultury (udział w projektach
Narodowego Centrum Kultury), TVP Rzeszów (Internetowy Teatr TVP dla Szkół),
Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego („Przywróćmy pamięć”), Towarzystwem
Gimnastycznym „Sokół”, dynowskimi i nie
tylko placówkami oświatowymi.
Wrażliwość ma się w sobie, ale też można
się jej nauczyć. Dlatego w Zespole Szkół działa Szkolne Koło „Caritas”, Klub Wolontariusza
oraz realizowany jest program „Edukacja globalna”. Poza tym młodzież cały czas niezwykle
chętnie uczestniczy w lokalnych lub ogólnopolskich akcjach charytatywnych: „Zostań
Aniołem – dziecięca onkologia w Lublinie”,
„Dzień Pluszowego Misia – dziecięca onkologia w Rzeszowie”, „Zbiórka zniczy”, „Zbiórka
nakrętek dla Kacperka Misiewicza”, „Noworoczna Loteria Fantowa dla Wiktorii Komada”, „Kartka dla Bartka – Bartkowi Tymoczko
z Olszynki k. Przemyśla”, „Ratujmy konie!”.
Zespoły klasowe również wykazują się własną
inicjatywą i organizują, w celu zebrania środków finansowych dla osób potrzebujących,

Zespół „Assemble” podczas Złotych Godów
organizowanych przez Urząd Miasta Dynów

Ich pokazy uświetniają uroczystości oraz
imprezy.

PEŁNA GŁOWA TO
ZA MAŁO…!

Uczniowie z pucharami dla SP i Gimnazjum
za najlepsze wyniki we współzawodnictwie
sportowym 2015–2016

Zespół Szkół dba o aktywne uczestnictwo
uczniów w akcjach, programach promujących zdrowe życie: „Śniadanie daje moc”,
„Zdrowo jem, więc wiem”, „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”, prelekcje dietetyczne,
Program Agencji Rynku Rolnego Embargo,
w ramach którego dzieci otrzymują bezpłatnie jabłka z polskich sadów. Poza tym szkoła
realizuje programy dotyczące bezpieczeństwa: „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Policja nie tylko dzieciom”, „Bezpieczna droga
do szkoły”. Dodatkowo kładziony jest nacisk
na kulturę fizyczną, aktywność ruchową.
Uczniowie poza obowiązkowymi zajęciami
z wychowania fizycznego zachęcani są do

Jedna z akcji charytatywnych

loterie fantowe, biegi charytatywne itp.
Więcej na: www.zs.dynow.pl
Monika Mączyńska
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XXVI PRZEGLĄD
KAPEL, ŚPIEWAKÓW
I INSTRUMENTALISTÓW
LUDOWYCH
„POGÓRZAŃSKA NUTA”
W OTOCZENIU
KRÓLA I FONTANNY –
MAJÓWKA MIEJSKIEGO
OŚRODKA KULTURY NA
DYNOWSKIM RYNKU

Maj, w różnych odcieniach zieleni,
pięknej aranżacji dynowskiego Rynku,
powitał mieszkańców Miasta w pierwszą
niedzielę, najbardziej kolorowego miesiąca
w roku, na wyjątkowym koncercie.
Wystąpiły dwie orkiestry dęte OSP:
pierwsza z nich to działająca przy MOK
w Dynowie kierowana przez kapelmistrza
Tadeusza Podulkę, a druga z Brzozowa
„Fire Band”. Z zaprzyjaźnionego Domu
Kultury z Brzozowa przyjechały do nas
i przepięknie zatańczyły dziewczęta z zespołu „Cantabile”.
Następnie w bogatym programie wokalno-tanecznym wystąpiły dziecięce
i młodzieżowe grupy z Ukrainy reprezentujące ogólnokrajowy program telewizyjny
„ZirkaFEST”.
Grażyna Malawska
Fot. Daniel Gąsecki
str.
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21 maja 2017 roku Miejski Ośrodek
Kultury w Dynowie i Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie, zorganizowali kolejną biesiadę muzyki ludowej, dynowski przegląd, będący eliminacjami do
51 Festiwalu w Kazimierzu n. Wisłą. Jury
w składzie: Jerzy Dynia, muzyk, folklorysta – przewodniczący, Jolanta Danak-Gaj-

da – etnomuzykolog redaktor Polskiego
Radia Rzeszów i Maria Kula – etnograf,
instruktor WDK w Rzeszowie po wysłuchaniu: 4 uczestników w konkursie „Duży
Mały”, 6 uczestników konkursu w kategorii
„Folklor rekonstruowany”, 4 instrumentalistów i 2 śpiewaków w kategorii soliści,
8 zespołów śpiewaczych, 3 kapel ludowych
postanowiło przyznać nagrody:
Konkurs „Duży Mały”: dwa pierwsze
równorzędne miejsca: Kapela Ludowa
„Młodzi Kurasie” z Lubziny oraz Mło-

dzieżowa Kapela MOK w Dynowie „Pogórzanie”.
Folklor Rekonstruowany: dwa pierwsze równorzędne miejsca: Kapela Ludowa „Biała Muzyka” i Kapela „Cmolaskie
chłopaki”. Trzy drugie równorzędne miejsca: Szymon Tadla – cymbalista, Adam
Dragan – skrzypek i Zespół Śpiewaczy
„Młodzi Lubatowianie”.
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Soliści Instrumentaliści i Śpiewacy:
Pierwsze miejsce: Eugeniusz Kopera –
skrzypek. Dwa drugie równorzędne miejsca: Lidia Anna Biały – śpiewaczka i Marcin Cichoń – śpiewak.
Zespoły Śpiewacze: dwa pierwsze równorzędne miejsca: Żeński Zespół Śpiewaczy „Lubatowianie” i Męski Zespół
Śpiewaczy „Lubatowianie”. Dwa drugie
równorzędne miejsca: Zespół Śpiewaczy
„Cyganianki” i Zespół Śpiewaczy „Grębowianki”. Trzecie miejsce: Zespół Śpiewaczy „Nosowiany”.
Kapele Ludowe: Dwa pierwsze równorzędne miejsca: Kapela Ludowa Kurasie
z Lubziny i Kapela Ludowa „Trzcinicoki”. Trzecie miejsce: Kapela Ludowa „Dynowianie”.
Jury nominowało do tegorocznego
51 Festiwalu w Kazimierzu n. Wisłą następujących nagrodzonych:
1. Kapela Ludowa „Młodzi Kurasie”
z Lubziny,
2. Szymon Tadla – cymbalista,
3. Adam Dragan – skrzypek,
4. Żeńska Grupa Śpiewacza „Lubatowianie”.
Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane przez
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie,
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie i Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.
Jury wyraziło ogromne zadowolenie
z faktu niesłabnącego zainteresowania
muzyką ludową i wielkiego społecznego
zaangażowania w propagowanie rodzimego folkloru.
Podkreśliło także wysoki poziom tegorocznej edycji „Pogórzańskiej Nuty”.
Podziękowało wszystkim uczestnikom,
wyrażając zadowolenie z udziału młodych
i najmłodszych wykonawców. Jednocześnie Jury przekazało wyrazy uznania dla
Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie
i Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie /szczególnie dyrekcji i pracownikom MOK w Dynowie/ za organizację
przez wiele lat tak ważnej dla kultury Podkarpacia imprezy oraz za konsekwencję
w działaniu na tym polu. Jurorzy i organizatorzy podziękowali także wszystkim
sponsorom, dzięki którym Dynowska „Pogórzańska Nuta” jest biesiadnym, rodzinnym spotkaniem.
Sponsorami byli: Starostwo Powiatowe
w Rzeszowie, Nadleśnictwo w Dynowie,
Karczma „Pod Semaforem” w Dynowie,
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Dynowie, Elżbieta Piskorek – Cukiernia „Paula” w Dynowie, Piotr Krupa – Alior Bank
w Dynowie, Elżbieta Domin – PiekarniaCukiernia –Bachórz.
Grażyna Malawska
Fot. Daniel Gąsecki

MALOWANE MUZYKĄ,
TAŃCEM I SŁOWEM
DYNOWSKIE SZKOLNE
PREZENTACJE
ARTYSTYCZNE
SZPAK 2017
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
tegoroczne Prezentacje Artystyczne Szkół
zorganizował w ramach obchodów Dnia
Dziecka. Impreza ta to podsumowanie
całorocznej, pozalekcyjnej, artystycznej
działalności szkół Dynowa i okolic, szkół,
które od lat rozwijają artystyczne pasje
swoich uczniów. To prawdziwie rodzinna
artystyczna biesiada, w której prym wiodą dzieci i młodzież, które poprzez swoją
otwartość i szczerość przekazu, stworzyły
niepowtarzalny klimat.
Dynowski SZPAK odbył się 28 maja na
scenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny
San” w Dynowie przy ulicy Plażowej 9.
W programie wystąpiły „roztańczone
przedszkolaki” z Przedszkola Miejskiego
w Dynowie, które przygotowali nauczyciele: P. Krystyna Miśniakiewicz i Maria Biernasz grupa „Żabki”, P. Danuta Urbaniak
grupa „Krasnale”, P. Maria Hryńkiewicz
i Elżbieta Lis grupa „Muchomorki”, P. Małgorzata Potoczna i Joanna Piskorek grupa
„Pszczółki”, P. Ewa Małachowska i Maria
Dudziak grupa „Motylki”, P. Jolanta Tymowicz grupa „Biedronki”, P. Ewa Sikora
grupa „Jaskółki”, P. Marta Dżuła-Inglot
i Danuta Potoczna grupa „Jeżyki”.

Po nich na scenie SZPAKA pojawiły się
dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne
Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie
prowadzone przez P. Annę Cichocką.

Następnie wystąpili uczniowie Zespołu
Szkół w Dynowie z programem „Możesz
wszystko jeśli tego chcesz” przygotowany
przez nauczycieli P. Beatę Piejko, P. Lucynę
Wandas, P. Monikę Mączyńską i P. Jakuba
Trybalskiego.

➝ Dokończenie na str.: 20
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Piękny
zwyczaj
zainicjowany
w 1938 roku, przez druha Józefa Kędzierskiego, to granie przez członków Strażackiej Orkiestry Dętej Dynowa, pieśni
maryjnych, z dzwonnicy kościelnej, po
każdym wieczornym, majowym nabożeństwie. Pierwszym wykonawcą – trębaczem,
tych pieśni, był druh Klemens Potoczny.
Następnie w kolejnych latach druhowie:
Tadeusz Krasnopolski, Stanisław Kucel,
Leon Ostafiński, Józef Kędzierski, Grzegorz Pawłowski, Tomasz Pyś, Iwona Prokop. W ostatnich latach maryjne pieśni
„wygrywa” druh Janusz Kędzierski, któremu towarzyszy Ireneusz Siry. Wspomagają
go także Tomasz Tereszak i Samuela Łach.
Dynowianie dziękują za podtrzymywanie
tej pięknej, wieloletniej tradycji.
Grażyna Malawska
Fot. Jolanta Krajewska-Łach

W kolejnych odsłonach podziwialiśmy
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Dynowie w programie „Śpiewem i Tańcem”
przygotowanym przez nauczycieli Renatę
Pyś, Grażynę Wyskiel i Tomasza Tereszaka. Następnie uczennicę Paulinę Pawłowską ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Starzeńskiej w programie „Pachnąca wiosna” przygotowanym przez P. Teresę Łazor
oraz uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Łubnie
w programie „Wiosenne nastroje” przygotowanym przez P. Krystynę Trybalską i P.
Jakuba Trybalskiego.

REALIZACJA PROJEKTU
„DALEKO DO MIASTA”:
NARRACJE O KULTURZE
LOKALNEJ

Ostatnia odsłona „SZPAKA” to występy
młodzieży. Obejrzeliśmy dwa programy:
„Artystyczne kartki ze szkolnego kalendarza” kulturalne odsłony uczniów I i II
klas Liceum Ogólnokształcącego im. KEN
w Dynowie prowadzonych przez P. Katarzynę Kłyż, Elżbietę Klaczak-Łach i Macieja Jurasińskiego.

Prezentacjom artystycznym towarzyszyły stoiska, wystawy i konkursy przygotowane przez poszczególne placówki.
Grażyna Malawska
Fot. Jan Hadam
„Artystyczne Technikum” program
uczniów Zespołu Szkół zawodowych im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie prowadzonych przez P. Annę Mol
i Bogusławę Pinkowicz.

KU CZCI I CHWALE
MATCE NASZEJ

Uprzejmie informujemy, że Miejski
Ośrodek Kultury w Dynowie otrzymał
dofinansowanie z Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2017 na realizację projektu:
„Daleko do miasta”: narracje o kulturze
lokalnej.
„Daleko do miasta” to wielokierunkowe przedsięwzięcie, którego celem jest
wzmocnienie potencjału kulturowego małych społeczności lokalnych poprzez partnerskie działania członków tych społeczności z animatorami kultury i badaczami.
Zakładamy, że współdziałanie tych trzech
stron wyzwoli zasoby kulturowe tych społeczności.
W tym celu chcemy przeprowadzić
działania dwuetapowo:
I ETAP „siła społeczności” w terminie
od 5 czerwca do 31 sierpnia: przygotowanie, realizacja i dokumentacja widowiska
„Sobótki” z udziałem międzypokoleniowej
grupy mieszkańców Dynowa i okolic.
Widowisko plenerowe „Sobótki” odbędzie się 24 czerwca, o godz. 20.30 przy ul.
Sanowej w Dynowie/zakole Sanu.
Organizatorzy:
1. Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
2. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Barkówce /P. Adam Wandas/
3. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Dynów Miasto /P. Dariusz Niedzielski/
4. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Dynów Przedmieście /P. Leonard
Prokop/
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5. Przedszkole Miejskie w Dynowie /P.
Ewa Sikora/
6. Zespół Szkół w Dynowie /P. Monika
Mączyńska/
7. Zespół Szkół nr 3 w Łubnie /P. Krystyna Trybalska i P. Roman Mryczko/
8. Uniwersytet Złotej Jesieni i Zespół
Teatralny Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” w Dynowie /P. Krystyna Dżuła/
9. Chór „Akord” /P. Andrzej Kędzierski/
10. Kapela Ludowa „Dynowianie”
MOK w Dynowie /P. Jacek Marszałek/
11. Chór młodzieży „Sobótkowy” MOK
w Dynowie /P. Samuela Łach i P. Daniel
Maziarz/
12. Zespół Śpiewaczy „Pogórzanki”
z Pawłokomy /P. Agata Banaś/
13. Koło Gospodyń Wiejskich w Dylągowej /P. Maria Pyrda/
14. Koło Gospodyń Wiejskich w Ulanicy /P. Agnieszka Karnas/
15. Koło Gospodyń Wiejskich w Łubnie
/P. Małgorzata Sieńko/
II ETAP „siła kultury lokalnej” w terminie od 4 września do 28 października:
popularyzacja dobrych praktyk, które zakładają współpracę animatorów i badaczy
dla rozwoju kultury lokalnej. W tym celu
zorganizowane zostanie ogólnopolskie
seminarium dla animatorów kultury,
badaczy oraz ludzi związanych z mediami w terminie od 29, 30 września do
1 października br. połączone z dyskusją
ekspercką i warsztatami. Ponadto zorganizujemy 2 Wieczory Wiejskie, w tym
warsztaty antropologii praktycznej dla
dzieci.
Przekonaliśmy się w 2015 r., organizując największy etnoperformens na Podkarpaciu w ramach projektu „Tam, gdzie jeszcze pieją koguty etnoperformens weselny”,
że ludzie pragną „żywego uczestnictwa”
szczególnie w miejscach, gdzie mają „daleko do miasta”. Właśnie TU potrzebujemy
kulturę „zobaczyć, odczuć na sobie” poprzez osobiste doświadczenie.
Daleko do miasta nie oznacza daleko
do kultury, wręcz odwrotnie. Urzeczywistnienie tych zbiorowych i indywidualnych
pragnień ludzi, którym bliska jest kultura,
w której się wychowali, gromadzenie dokumentacji z przebiegu działań i dzielenie
się nią z innymi staje się najważniejszym
celem kolejnego projektu realizowanego
w Dynowie.
Aneta Pepaś-Skowron
Dyrektor MOK w Dynowie
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu
Kultura-Interwencje 2017

W DYNOWIE PO
RAZ TRZECI BĘDZIE
REALIZOWANY
PROGRAM POLSKO-UKRAIŃSKA WYMIANA
MŁODZIEŻY
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
otrzymał dofinansowanie z Narodowego
Centrum Kultury na realizacje projektu: „Etnoperformens Sobótki – poznajemy polskie
i ukraińskie zwyczaje sobótkowe”, który będzie realizowany w terminie 18–25 czerwca
2017 r. Grupa młodzieży z Polski i Ukrainy
spotka się, aby przygotować część widowiska
„Dynowskie Sobótki”
W 2016 r. podjęliśmy się pierwszy raz realizacji „Sobótek”. W ciągu 2 miesięcy udało nam się zebrać i przygotować oryginalny
materiał muzyczny i tekstowy wynikający
po części z wywiadów z seniorkami, członkiniami Chóru Akord i Uniwersytetu Złotej
Jesieni. Ponadto zgromadziliśmy dużą grupę młodzieży, z którą dynowscy nauczyciele
i muzycy stworzyli muzykę do tekstu J. Kochanowskiego „Pieśń świętojańska o Sobótce” oraz tekstów lokalnych poetów.
W 2017 r. chcemy powtórzyć nasze „Widowisko”, poszerzając jego fabułę, inspirując
się polską i ukraińską kulturą ludową. Nasz
pomysł na działanie z młodzieżą opiera się
na przekonaniu, że wspólne odkrywanie obrzędu sobótkowego, który dotyczy właśnie
młodzieży, może stać się procesem poznawania siebie, wzajemnych tradycji, ale również
umożliwi rozwijanie talentów artystycznych.
Pozwoli to nawiązać młodzieży z Ukrainy
szersze relacje z mieszkańcami naszego miasteczka, ale również poznać nawzajem swoje
tradycje podczas interaktywnego działania
(etnoperformens).
Podczas tworzenia widowiska inspirujemy się utworem Jana Kochanowskiego
„Pieśń Świętojańska o Sobótce”, czyli do wybranych fragmentów utworu stworzymy muzykę dla chóru młodzieży polsko-ukraińskiej
oraz solistek. Ponadto podczas warsztatów
sięgniemy do folkloru ukraińskiego i polskiego. Naszym celem jest wzajemna nauka
starych pieśni osadzonych w danej kulturze,
ale o tematyce miłości, zakochania, przyrody. Przy okazji uczymy się języka. Podobnie
przeprowadzimy naukę tańców gromadnych,
opierając się na tańcach ludowych Polski
i Ukrainy z elementami tańca
współczesnego/teatru tańca.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu
Polsko-Ukraińska Wymiana
Młodzieży 2017
Aneta Pepaś-Skowron
Dyrektor MOK w Dynowie
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MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W DYNOWIE
Z prawdziwą przyjemnością informujemy Państwa o wydarzeniach, które odbyły się w ramach
działania „Nowe wyzwania dla dynowskiej książnicy – kreatywność czytelnicza źródłem radości,
przyjemności i edukacji” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– program „Partnerstwo dla książki”, realizowanego przez MBP w Dynowie i Klub Sportowy
„Bartkowiak”.
Przedszkolny konkurs recytatorski „Wiosna w poezji
dziecięcej”

– I miejsce: Kamila Pudysz (Dynów), Filip Karaś (Dylągowa),
– II miejsce: Anna Rząsa (Dynów), Zuzanna Trześniowska (Harta),
– III miejsce: Gabriela Koszelnik (Bachórz), Wiktoria Pyś
(Dynów, ul. Bartkówka), Jan Marszałek (Dynów).
Wszyscy młodzi artyści otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe. Najmłodsi uczniowie szkoły, w której odbywał się
konkurs, przygotowali dla przybyłych gości program artystyczny pt. „Witaj Wiosenko”.
Konkurs był wspaniałą zabawą i piękną przygodą z poezją.
Bez wątpienia można stwierdzić, że wiersze naszych polskich
poetów są bliskie sercom kolejnych pokoleń. Organizatorzy
konkursu serdecznie gratulują wszystkim uczestnikom i życzą im dalszych sukcesów oraz dziękują nauczycielom i rodzicom za trud włożony w przygotowanie dzieci.
Renata Pyś

„BOMBA EMOCJI NA SZARYM
PAPIERZE”, CZYLI O WARSZTATACH
DETEKTYWISTYCZNYCH
I DZIENNIKARSKICH Z KRZYSZTOFEM
KOZIOŁKIEM

ukryte literackie rebusy, zadania, które uczniowie musieli najpierw odnaleźć, a potem rozwiązać. Dzięki odnajdywaniu kopert
ze wskazówkami rozwiązywali detektywistyczną zagadkę dotyczącą oczywiście literatury! W następnej części warsztatów uczyli
się umiejętnie szukać informacji z różnych, dostępnych źródeł.
Dla młodzieży uczącej się w dynowskim gimnazjum oraz
uczniów LO i ZSZ w Dynowie zorganizowane zostały warsztaty
pt. „Jak uzbroić językową bombę”. Podczas tych warsztatów – typowo dziennikarskich – uczniowie mieli możliwość sprawdzenia
swojej spostrzegawczości, pomysłowości, analitycznego myślenia, dowiedzieli się, jak zbierać i oceniać wiarygodność informacji. Uczyli się też pisać, tworzyć krótkie teksty i zdania, które
przykuwają uwagę odbiorcy. Uczestnicy z pewnością zapamiętali
stwierdzenie pana Krzysztofa, że „Dziennikarz jest oczami, uszami i nosem czytelnika”, dlatego ważny jest np. odpowiedni dobór
słów, tzw. „wybuchowych” czasowników, rzeczowników, przymiotników typu: werwa, narwany…
Dla dorosłych czytelników zostało zorganizowane spotkanie
autorskie pt. „Kryminalna zbrodnia w kuchni, czyli przepis na
kryminał nieco mroczny, mocno krwisty, a czasami topograficzny”, na którym autor objaśniał różnice pomiędzy kryminałem
polskim a skandynawskim, a także scharakteryzował gatunek
literatury określany jako kryminał.
Trzy dni wizyty Krzysztofa Koziołka w dynowskiej bibliotece
można podsumować jako bardzo udane, o czym świadczyła aktywność i pomysłowość uczestników w każdym wieku.
Anna Marszałek

Agnieszka Frączek to znana, a przede wszystkim bardzo lubiana autorka poezji dziecięcej. Pod koniec kwietnia na trzy dni
autorka przyjechała do dynowskiej biblioteki. Dni te wypełnione były spotkaniami z przedszkolakami, dziećmi z młodszych
klas Szkoły Podstawowej Nr 1 i uczniami Szkoły Podstawowej
Nr 2. Z młodszymi dziećmi pisarka rozmawiała o etapach pracy
nad książką. Dzieci miały okazję wcielić się w osoby zaangażowane w proces powstawania książek, a więc w autora, ilustratora, redaktora, wydawcę, drukarza. Rozmowy przeplatane były
recytacją wierszy z książek: „Przedszkoludki sto radości i dwa
smutki”, „Poczet straszydeł strasznych straszliwie”.
Spotkania autorskie dla starszych dzieci miały formę „zabawy ze słowami”. Była mowa o frazeologizmach czy wyrazach
wieloznacznych. Dla rozluźnienia atmosfery pisarka czytała
wiersze ze zbioru „Śmiechu warte”.
Pani Agnieszka Frączek podczas spotkań rozmawiała
z dziećmi o polszczyźnie, kulturze języka polskiego oraz omówiła kilka najczęściej popełnianych błędów stylistycznych. Podczas dyskusji były przerwy na czytanie wierszy z tomów „Byk
jak byk” i „Złap byka za rogi”.
Każde spotkanie kończyło się rozdawaniem autografów,
wpisem dedykacji do książek. Był również czas na indywidualną rozmowę. Spotkania, podczas których biblioteka była „pełna” dzieci, upłynęły w miłej, przyjaznej i serdecznej atmosferze.

SPOTKANIE Z A. LINGAS
Nie zapomnieliśmy również o dorosłych czytelnikach
i 15 maja odbyło się spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską, autorką prozy obyczajowej głównie dla kobiet
i nie tylko, która w mistrzowski sposób łączy w książkach
sensację oraz romans.

SPOTKANIA AUTORSKIE
Z AGNIESZKĄ FRĄCZEK

Wiosna w poezji polskiej zajmuje ważne miejsce. Czym to
tłumaczyć? Bez wątpienia wiersze o wiośnie powstawały i powstają z potrzeby serca tych, którzy – zmęczeni zimową pogodą – z radością witają nadejście najpiękniejszej pory roku,
najbardziej barwnej i tak pełnej życia.
„Wiosna w poezji dziecięcej” to hasło tegorocznego gminnego konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Dynowie w dniu
22.03.2017 roku. Uczestnictwo w konkursie stało się dla najmłodszych okazją do przezwyciężenia nieśmiałości i szansą
zaprezentowania swoich wyjątkowych zdolności.
Prezentacje utworów, niejednokrotnie wzbogacone pięknym strojem i rekwizytem, tworzyły niezapomniane widowisko. Jury w składzie: p. Grażyna Malawska, p. Małgorzata
Kasprowicz i p. Grażyna Paździorny miało wyjątkowo trudne
zadanie, aby wyłonić najlepszych recytatorów. Po burzliwych
naradach jury przyznało:
str.
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„Wiersze i opowiadania dla dzieci pisane przez Agnieszkę Frączek są pełne humoru, zabawne, zaskakujące! Czytanie po cichu
grozi wybuchem wesołości, czkawką, a nawet pęknięciem ze
śmiechu! Zaglądanie w głąb książek Agnieszki Frączek jest więc
ryzykowne niczym skok na bungee!” – takie opinie o twórczości
Agnieszki Frączek możemy przeczytać na okładkach jej książek.

Czy możliwe jest złamanie prawa w bibliotece? Kto to jest? Co
to za ubiór? Co znaczą policyjne rekwizyty w bibliotece?
Te pytania nasuwały się uczestnikom spotkań z Krzysztofem
Koziołkiem, pisarzem, byłym dziennikarzem, autorem książek
o tematyce kryminalnej.
W warsztatach pt. „Detektyw na tropie informacji” z Krzysztofem Koziołkiem spotkali się uczniowie z dynowskich szkół
podstawowych Nr 1 i Nr 2. Spotkanie rozpoczynało się od „przeprowadzenia „śledztwa”. Między regałami z książkami zostały
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SZANOWNI PAŃSTWO! A TERAZ KILKA
ZDAŃ O PLANACH NA PRZYSZŁOŚĆ:
Serdecznie zapraszamy dzieci na zajęcia wakacyjne pt.
„Zdrowo, sportowo, bajecznie, bezpiecznie” organizowane
we współpracy z OSP w Dynowie ul. Szkolna.
Początek września to udział w akcji „Narodowe czytanie”.
W tym roku czytamy „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
Osoby, które chciałyby się zaangażować, serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się w bibliotece.
Koniec września – to spotkanie autorskie z Grzegorzem
Kasdepke.
Zapraszamy
Grażyna Paździorny
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie
Fot. Do wszystkich tekstów Daniel Gąsecki
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SZKOŁA MUZYCZNA
I STOPNIA W DYNOWIE

Maria Gorazdowska

J

zapomniana dynowska
nauczycielka

est niewątpliwie postacią, którą
warto poznać. Jej stosunkowo krótki
okres pracy pedagogicznej w czteroklasowej pospolitej szkole w Dynowie
sprawił, że została zapomniana. Czym
zasłużyła sobie ta młoda wówczas,
skromna nauczycielka, aby ją zapamiętać? Postaram się zaprezentować
jej postać w tym krótkim, biograficznym
szkicu.

S

zkoła Muzyczna w Dynowie w omawianym okresie
(luty – maj 2017 r.) wykazała się wielu ważnymi i brzemiennymi w skutki aktywnościami. Do
najważniejszych jednak zaliczyć należy: Przeprowadzenie „I Powiatowego Konkursu Szukamy Talentów”
w kwietniu, jak również przeprowadzenie w ramach
akcji promocji Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie
cyklu audycji w szkołach powszechnych Gmin Dynów,
Nozdrzec i Dubiecko początkiem maja 2017 r.

Miejskiego Dynów, Wiktoria Szajnik i Emilia Wilk – Przedszkole Miejskie Dynów, Oskar Opaliński z SP Hłudno, Aleksandra
Niedźwiedź z SP Drohobyczka, Wiktoria Bujdasz z SP nr 2 Dynów, Paulina Pawłowska z SP Dąbrówka Starzeńska, Szymon
Żurawski z SP Drohobyczka, Alicja Dąbrowska z ZS Wesoła, Gabriela Pałac z SP Dylągówka, Małgorzata Krysa z ZS Wesoła, Alicja Adam z ZS Wesoła, Gabriela Nyrka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dubiecku.

I Powiatowy Konkurs „Szukamy Talentów”

W celu lepszego i szerszego oddziaływania naszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie od grudnia 2016 do maja 2017 roku nasi
uczniowie, pod opieką nauczycieli (pełniących też funkcję prelegentów, kierowców i organizatorów akcji) odwiedzili niemal wszystkie
szkoły powszechne gmin Dynów, Nozdrzec i Dubiecko. Krótkie audycje miały za zadanie pokazanie możliwości i korzyści, jakie wynikają z nauki u nas. Nasi wychowankowie pokazali, jak wiele nauczyli
się dotychczas. Zyskali obycie sceniczne, tak potrzebne w muzycznej
szkole. Słuchaczami byli rodzice (z racji wywiadówek ) i uczniowie,
którzy być może zasilą grono uczniów Muzycznej. W przedsięwzięciu tym udział wzięli uczniowie klas akordeonu Jerzego Kołodzieja
i Kamila Łukasiewicza, trąbki Krystiana Balawendra, kontrabasu
Piotra Dżuły, skrzypiec Jowity Nideckiej i Anny Zajączkowskiej, fletu Anny Rudnickiej, klarnetu Mateusza Podulki i fortepianu Anny
Dymek. Organizacyjnie wspomagali nas pani Maria Prajsnar, panowie Wojciech Żakowski, Edwin Szetela i Tadeusz Hubka.
Bardzo godne podkreślenia jest, że wielki odzew uzyskaliśmy
z miejscowości gminy Dubiecko. Stamtąd właśnie napłynęło najwięcej zgłoszeń do naszej Szkoły. Widać, trudności z dojazdem dla „mających pod przysłowiową górkę do Muzycznej w Dynowie” zupełnie
nie przeszkadzają. Trudności hartują, a dobrodziejstwo wynikające
z nieodpłatnej nauki jest bardzo doceniane.

Dzięki pomysłowości naszych nauczycieli: pani Doroty Kołodziej
i pana Krystiana Balawendra, przy wielkim współudziale pań Anny
Rudnickiej, Moniki Witalec i pana Edwina Szeteli – od podstaw
powstał i z sukcesem został przeprowadzony I Powiatowy Konkurs „Szukamy Talentów” dla dzieci w wieku 6–10 lat, niebędących uczniami szkół muzycznych. Celem Konkursu była możliwość
zaprezentowania swych zdolności, przygotowania scenicznego,
kreatywności i spontaniczności dzieci, chcących wykazać się i wyrazić poprzez śpiew, taniec czy umiejętność gry na instrumencie.
Frekwencja dopisała, łącznie solo i w zespołach wystąpiło przeszło
40 dziewcząt i chłopców, przygotowanych znakomicie przez swoich nauczycieli lub rodziców. Duże wsparcie Konkurs otrzymał od
Pana Burmistrza i Urzędu Miasta Dynów. Mamy w naszej okolicy
bardzo utalentowane, mądre i spontaniczne, odważne dzieci. Należy
te talenty rozwijać, choćby poprzez uczęszczanie do naszej Szkoły
Muzycznej w Dynowie.
Niestety, dziwi nieco fakt, że grono 40 uczestników konkursu
dość skromnie zasili w roku szkolnym 2017/2018 liczbę uczniów
Szkoły. Czyżby obowiązek doprowadzenia dzieci czy dojazdu do
Szkoły stanowiły barierę, która uniemożliwi czy bardzo utrudni harmonijny rozwój tak wielce utalentowanych konkursowiczów?
Lista nagrodzonych w I Powiatowym Konkursie „Szukamy talentów” – Dynów 2017 r.
Zespół Taneczny ze SP nr 2 w Dynowie, Zespół Taneczny ze
SP w Hłudnie, Przedszkole Miejskie w Dynowie – grupa „Jeżyki”,
Jan Murawski z Zespołu Szkół Dynów, Olga Mazur z Przedszkola
str.
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Cykl audycji promujących Szkołę Muzyczną
I stopnia w Dynowie
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Do zobaczenia we wrześniu…
Jerzy Kołodziej
Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie
Fot. Piotr Dżuła

Maria Henryka Gorazdowska urodziła się 8 września 1859 r.
w Przemyślu. Jej rodzicami byli Feliks Szczęsny Gorazdowski
(1814–1903) herbu Prawdzic i Aleksandra Gorazdowska (1825–
1891) z domu Łazowska herbu Łada. Ojciec Marii pochodził co
prawda z rodziny ziemiańskiej, ale z zawodu był introligatorem.
Aleksandra pełniła tradycyjną wówczas rolę troskliwej matki
i żony. Ich małżeństwo zostało zawarte 21 września 1843 r. w kościele w Birczy.
Maria była najmłodszym spośród siedmiorga dzieci małżonków Gorazdowskich. Najznamienitszym spośród rodzeństwa okazał się Zygmunt Gorazdowski, ksiądz, święty wyniesiony do chwały ołtarzy, do którego jeszcze powrócimy. Maria, podobnie jak jej
dwie starsze siostry, Marianna Helena i Michalina Mieczysława,
z zawodu była nauczycielką. Wszystkie trzy swój zawód zdobyły, uczęszczając do Szkoły Sióstr Benedyktynek w Przemyślu.

czyźni. Załączone skierowanie, wystawione w Sanoku 28 sierpnia
1877 r. (zwraca uwagę zmienione imię Marii na Maryanna), pełne wskazań i zaleceń, jest swoistym kanonem zasad ówczesnego
etosu pracy pedagogicznej, jakże ważnym dla początkującej nauczycielki:
…w oczekiwaniu, że Pani przez gorliwe pełnienie obowiązków
nauczycielskich, pobożność i przykładność życia, tudzież uległość ku
Przełożonym, ojcowskie obchodzenie się z dziatwą, a uprzejme z rodzicami tejże, względy pierwszych a miłość i zaufanie drugich sobie
pozyskasz, a pracując niemniej gorliwie nad dalszem swojem własnem wykształceniem jakoteż i młodzieży sobie powierzonej, nauką
swoją i przykładem swoim do poszerzenia oświaty między ludem
i prawdziwej na religii opartej moralności się przyczynisz...
Praca w dynowskiej szkole była wykonywana przez Marię Gorazdowską do jej zamążpójścia w 1882 r. Jej mężem został Henryk
Wiktor Machalski (1835–1919), inżynier linii kolejowej Lwów–
➝ Dokończenie na str.: 26

Szkoła Sióstr Benedyktynek w Przemyślu

Placówka ta to późniejsze Prywatne Seminarium Nauczycielskie
Żeńskie przy szkole wydziałowej Sióstr Benedyktynek na przemyskim Zasaniu. Jako osiemnastoletnia dziewczyna, adeptka zawodu nauczycielskiego, w roku 1877 otrzymała tymczasową posadę
nauczycielki w czteroklasowej szkole pospolitej w Dynowie. Była
ona pierwszą nauczycielką – kobietą, która podjęła pracę w dynowskiej szkole. Dotychczas bowiem pracowali w niej sami męż-

List nominacyjny na nauczycielkę w Dynowie
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Czerniowce–Jassy, na której zajmował się
urządzeniami zabezpieczania ruchu pociągów. Co ciekawe, Henryk był bratem Maurycego Machalskiego, projektanta linii kolei
wąskotorowej Przeworsk – Dynów. Starając
się o rękę Marii, był już wdowcem. W chwili
zaślubin miał 47 lat, natomiast narzeczona
była 23-letnią panną. Zatroskana tym faktem matka Marii w liście do niej z dnia
21 lipca 1882 r. pisała:
…rozważcie dobrze, czy będziecie w pożyciu ze sobą szczęśliwi. Nauczycielka może
zmienić posadę, ale śluby małżeńskie wiążą
na całe życie. Znacie się dobrze i możecie
być z sobą otwarci, przeanalizować wszystkie kwestie – lepiej porozumieć się teraz
jak potem…

Henryk Machalski

Maria Machalska

Jak się okazało, Maria dobrze ulokowała swoje uczucia, jednak narzeczeni musieli uporać się z jeszcze jednym problemem.
Henryk był synem Krzysztofa i Wiktorii
z domu Łazowskiej. Tak więc dla Marii,
poprzez rodzinę Łazowskich, był kuzynem. Dla zawarcia małżeństwa potrzebna
była stosowna dyspensa. Ślub odbył się
21 września 1882 r. we Lwowie, w kościele
św. Mikołaja, a małżeństwo pobłogosławił
brat Marii, przyszły święty, ks. Zygmunt

Wpis w Księdze Zaślubionych Henryka Machalskiego i Marii Gorazdowskiej

Metryka ślubu Henryka Machalskiego i Marii Gorazdowskiej

Kościół św. Mikołaja we Lwowie

Ks. Zygmunt Gorazdowski

Gorazdowski. W księdze zaślubionych odnotowano dynowski akcent:
Panna Maria Gorazdowska nauczycielka szkoły dynowskiej…
str.
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Odnotowano również wpis szczególny,
zgodę ojca:
Na mocy delegacji z parafii w Sanoku
z dnia 9 września 1882 r. nr 224 i proboszcza
dynowskiego z 9 września 1882 r. nr 57 otrzymawszy dyspensę złożoną 20 sierpnia 1882 r.
nr 49840 i przez prześwietny konsystorz przemyski dnia 28 sierpnia 1882 r. (wydaną)
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zwalniającą od zapowiedzi, ponadto na
podstawie zgody ojca narzeczonej małżeństwo to pobłogosławił Zygmunt Gorazdowski wikariusz współpracownik.
Pozwalam mojej córce małoletniej Marii
Henryce Gorazdowskiej zawrzeć śluby małżeńskie z Henrykiem Wiktorem Machalskim. Szczęsny Gorazdowski ojciec.

Po zawarciu małżeństwa nowożeńcy zamieszkali we Lwowie.
Tam przenieśli się również rodzice Marii. Do zawodu nauczycielki
Maria Machalska prawdopodobnie już nie powróciła. Stabilizacja
rodzinna, przy stałej i dobrze płatnej pracy męża, pozwalała jej zająć się rodziną. Henryk na kolei pracował do roku 1893. Był uzdolnionym inżynierem i konstruktorem. Dnia 11 listopada 1879 r.
uzyskał jeden z pierwszych na świecie patentów na telefoniczny
węglowy mikrofon proszkowy. Swój wynalazek wykorzystał przy
konstruowaniu aparatu telefonicznego własnego systemu. Telefony te zainstalowano na linii kolejowej, na której pracował. Jako
ciekawostkę można przytoczyć utrwalony w przekazie rodzinnym
fakt, że to właśnie Henryk Machalski zaproponował zastąpienie
terminem „imadło” dotychczas używaną nazwę „śrubsztak”.
Mieszkając we Lwowie, Maria była blisko związana ze swym
bratem ks. Zygmuntem. Była też bardzo oddana jego licznym
dziełom. Pomagała przy tym swoim rodzicom, którzy wspierali
syna w jego inicjatywach kapłańskich i dobroczynnych. Wymie-

nimy tutaj najważniejsze z nich, zwłaszcza
te, które wynikały z cech jego duszy, przepełnionej miłością do drugiego człowieka.
Z jego inicjatywy zorganizowano tanią
kuchnię ludową, w której żywili się robotnicy, studenci, młodzież szkolna, dzieci,
a najliczniej – biedota lwowska. Wydawano w niej dziennie około 600 obiadów
(korzystał z niej także św. brat Albert
Chmielowski, ilekroć przebywał we Lwowie). Założył zakład dla nieuleczalnie
chorych i rekonwalescentów, dla ubogich
studentów Seminarium Nauczycielskiego
utworzył „Internat św. Jozafata”, którego
był długoletnim dyrektorem. Powołał do
istnienia pierwszy, i przez długie lata jedyny w Galicji, Zakład Dzieciątka Jezus
dla samotnych matek i porzuconych niemowląt. Organizował różnoraką pomoc
(materialną i duchową) na rzecz „Towarzystwa Kobiet Pracujących”, które zrzeszało kobiety trudniące się szyciem. Od
1882 r. pełnił funkcję wiceprezesa i skarbnika w „Towarzystwie Miłosierdzia pod
godłem «Opatrzności»”, utrzymującego
„Dom Pracy” dobrowolnej, stanowiący
przytułek dla żebraków i ubogich. Już za
życia mówiono o nim „Ksiądz Dziadów”,
„ojciec ubogich”, „apostoł Bożego Miłosierdzia”. Był założycielem Zgromadzenia
Sióstr św. Józefa. Zmarł w opinii świętości
1 stycznia 1920 r. w obecności swej siostry
Marii Machalskiej. Został beatyfikowany
przez papieża Jana Pawła II podczas jego
wizyty we Lwowie 26 czerwca 2001 r., zaś
kanonizowany przez papieża Benedykta
XVI w Rzymie 23 października 2005 r.
Maria Machalska przez ostatnie lata życia przebywała w Zakładzie św. Józefa dla
nieuleczalnie chorych we Lwowie, założonym przez jej brata. Zmarła 1 listopada
1938 r. Ze swych 79 lat życia 5 pozostawiła w Dynowie. To zbyt krótki czas, aby
zostać zapamiętanym lub odcisnąć trwały
ślad w historii małego miasteczka. Warto
ją jednak zapamiętać jako przedstawicielkę nieprzeciętnej rodziny utrwalonej
w historii.
Józef Stolarczyk
Autor składa podziękowania osobom,
które przyczyniły się do powstania niniejszego tekstu:
Panu Wojciechowi Polatyńskiemu prawnukowi Marii Machalskiej za udostępnienie archiwaliów rodzinnych.
Siostrze dr Dolores Danucie Siuta CSSJ
za cenne wskazówki i udostępnienie autorskiego tekstu monografii o św. Zygmuncie
Gorazdowskim.
Ks. prof. Stanisławowi Nabywańcowi
za konsultacje i tłumaczenie łacińskiego
tekstu.
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25 lat Domu Pogodnej Starości
im. św. Brata Alberta w Dynowie
TAK SIĘ TO WSZYSTKO ZACZĘŁO…

TAK BYŁO... 1982-1992 r.

TAK JEST... 2017 r.

