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Szanowni Mieszkańcy Dynowa.

Minął kolejny kwartał, okres wakacji, odpoczynku naszych dzieci i młodzieży. Dla samorządu 
gminnego był to okres intensywnych prac związanych z przygotowaniem placówek oświatowych 
na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Zmiany organizacyjne związane z reformą oświatową, 
dostosowywaniem naszych szkół do nowych przepisów, wprowadzano już od początku 2017 r. 
W tym czasie wykonano też szereg prac remontowych mających na celu podniesienie warunków 
technicznych szkół: wyremontowano budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Bartkówka oraz 
przebudowano część pomieszczeń w Zespole Szkół przy ul. Szkolnej. Zakupiono też nowoczesny 
sprzęt i pomoce naukowe dla 4 klasopracowni w szkole przy ul. Szkolnej.

Niech zmiany organizacyjne oraz dobre warunki techniczne nauczania umożliwią naszym 
dzieciom zdobycie solidnych podstaw do dalszej nauki w szkołach ponadpodstawowych oraz 
pomyślne starty w dorosłość.

W okresie jesieni na terenie naszego Miasta organizowane będą przez nasze jednostki lub 
przy udziale Miasta liczne spotkania, realizowane programy kulturalne, rocznicowe, tradycyjnie 
już obchody Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada.

Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa.
Zygmunt Frańczak

Burmistrz Miasta Dynów

Drodzy Czytelnicy Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego,

Dynów to miasto, gdzie patriotyzm łączy się z przywiązaniem do ziemi. Ma to oczywiście 
związek z rolniczym położeniem, historią, charakterem regionu i tradycją. Po zakończonych 
żniwach organizowane jest święto plonów – Dożynki. Mszą świętą rolnicy i Gospodarze 
Gminy dziękują Bogu za zebrane plony. Radość, że nie zabraknie nikomu chleba, wpisana jest 
w tradycyjne zwyczaje dożynkowe, wyraża się w radosnym świętowaniu. Dynowskie Święto 
Plonów – Dożynki odbyły się 26 sierpnia 2017 r. – przy udziale organizatorów, władz Miasta, 
gości oraz licznie przybyłych mieszkańców Dynowa i okolicznych miejscowości.

W tym numerze Kwartalnika znajdziecie Państwo informacje i zdjęcia z tych uroczystości. 
Poza tym pokazujemy też szereg innych imprez, wydarzeń lokalnych, które miały miejsce w III 
kwartale, a które warto utrwalić w naszej pamięci. Zapraszam do lektury.

Michał Zięzio
Redaktor Naczelny

Redakcja DKS zwraca się do wszystkich Mieszkańców Dynowa z prośbą o podzielenie się 
z nami fotografiami z dawnych lat. Zależy nam zwłaszcza na zdjęciach, które obrazują dawne 
zwyczaje, święta, uroczystości miejskie, kościelne... Chcielibyśmy je publikować na łamach 
Kwartalnika i tym samym nie tylko przypomnieć dawne czasy, ale i zachować je dla kolejnych 
pokoleń mieszkańców naszej „Małej Ojczyzny”.

Fotografie można przynieść bezpośrednio do Urzędu Miasta (do Sekretarz p. Zofii Pantoł), 
gdzie zostaną zeskanowane i oddane właścicielom, lub też przysłać na adres e-mailowy: 
m.ziezio@dynow.pl

Redakcja

Mieszkańcy Miasta i Gminy Dynów, którzy zawarli małżeństwo w 1967 roku – ślub cywilny, 
uprzejmie proszeni są o skontaktowanie się z Urzędem Stanu Cywilnego w Dynowie (z dowodem 
osobistym), w sprawie związanej z nadaniem Jubilatom medali za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. W imieniu Jubilatów mogą także występować ich rodziny. Termin zgłaszania do 
10 listopada 2017 roku. 

Anna Nowicka-Hardulak  
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie

ul. Rynek 2 pok. 17 i 18 (II piętro), tel. 16/ 652 11 17 
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Inwestycje ze środków  
Unii Europejskiej

ZADANIE: „Termomodernizacja budynków użytecz-
ności publicznej: OSP Dynów przy ul. Bartkówka, OSP Dy-
nów przy ul. Szkolnej, Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Bart-
kówka w Dynowie, budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie”. 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej III – Czy-
sta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków: 
Urzędu Miejskiego w Dynowie, OSP Szkolna, OSP Bartkówka, 
budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Bartkówka.

Jak informowaliśmy w 1 numerze Kwartalnika, umowa na 
realizację zadania została podpisana w marcu 2017 r. Do końca 
sierpnia zakończono prace termomodernizacyjne i oddano do 
użytku następujące obiekty:

–  budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Bartkówka, gdzie 
wymieniono stolarkę okienną, wykonano docieplenie ścian 
zewnętrznych oraz nową elewację. Wykonano też moderni-
zację oświetlenia.

–  budynek OSP przy ul. Bartkówka, w którym przebudowano 
instalację centralnego ogrzewania, wykonano modernizację 
oświetlenia oraz wykonano instalację fotowoltaiczną.

W dalszym ciągu trwają prace w budynku Urzędu Miejskiego 
oraz w budynku OSP przy ul. Szkolnej. Zakończenie całości zada-
nia w IV kwartale bieżącego roku.

Informacje
BURMISTRZA MIASTA
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Pozostałe działania 
inwestycyjne
„Budowa kaplicy cmentarnej w Dynowie przy 
ul. Grunwaldzkiej”

We wrześniu zakończono roboty umożliwiające przekazanie 
kaplicy do użytku. Zakupiono niezbędne do jej funkcjonowania 
wewnętrzne wyposażenie: ławki, żyrandole, organy oraz chłodnię.

Poświęcenie kaplicy nastąpiło w dniu 6 października 2017 r. 
przez J.E. Ks. Arcybiskupa Adama Szala Metropolitę przemyskiego.

Informacje różne
Program odnawialne źródła energii

Gmina Miejska Dynów była wnioskodawcą w imieniu zainte-
resowanych mieszkańców w parasolowym projekcie dotyczącym 
odnawialnych źródeł energii. Informowaliśmy w 1 numerze Kwar-
talnika, że w miesiącu marcu 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim 
został złożony wspólnie z Gminą Dubiecko jako Liderem, Gmina-
mi: Krzywcza i Bircza, wniosek o dofinansowanie.

Zainteresowanie pozyskaniem dotacji było bardzo duże, a ilość 
środków przeznaczonych na ten cel w naszym województwie zbyt 
mała – 120 mln zł. Do Urzędu Marszałkowskiego złożono łącz-
nie 69 wniosków na kwotę 568 mln zł. Dofinansowanie uzyskało 
12 wniosków. Wniosek z naszym udziałem znajduje się na liście 
rezerwowej. Urząd Marszałkowski czyni starania o pozyskanie do-
datkowych środków. 

Obwodnica Dynowa

Trwają prace projektowe, raz w miesiącu odbywają się nara-
dy robocze inwestora z biurem projektowym, w których uczest-
niczy Burmistrz Miasta Dynowa. Na spotkaniach tych omawiane 
są problemy techniczne pojawiające się w trakcie projektowania, 
analizowane są proponowane przez projektantów rozwiązania 
techniczne oraz ustalany jest zakres prac projektowych na kolejny 
miesiąc. Realny termin zakończenia prac projektowych to wiosna 
2018 r.

Oświata
Reforma oświaty w Dynowie

Od roku szkolnego 2017/2018 wchodzi w życie reforma oświa-
towa, która przywraca ośmioklasowe szkoły podstawowe, jedno-
cześnie wygaszając 3-letnie gimnazja. W I kwartale 2017 r. Rada 
Miasta Dynów podjęła uchwały ustalające sieć szkół, dostoso-
wując ją do nowych przepisów. Utworzono dwie ośmioletnie 
szkoły podstawowe: Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 (przy ul. 
Szkolnej) oraz Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 z oddziałem 
przedszkolnym (przy ul. Bartkówka). Dotychczasowe Gimna-
zjum funkcjonować będzie w PSP Nr 1, ale tylko jako klasy II i III 
w roku 2017/2018 i klasa III w roku 2018/2019. Uczniowie klas VI 
od września bieżącego roku stają się uczniami kl. VII i ukończą 
szkołę podstawową jako ośmioklasiści.

Stypendia dla uczniów

a)  Uczniów szkół zachęcam do solidnej nauki i rozwijania swo-
ich talentów. Rada Miasta przeznaczyła w budżecie Miasta na 
2017 r. 20 000 zł na stypendia za wyniki w nauce i szczególne 

ZADANIE: „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń 
Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej w Dynowie. Zadanie dofinan-
sowane ze środków unijnych, z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna 
i społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziała-
nie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

Zakończono prace budowlano-sanitarne wraz z elektrycznymi 
w sanitariatach: parteru, I piętra, przy sali gimnastycznej przebu-
dowano III piętro oraz okno klatki schodowej w części gimna-
zjalnej. 

Zadania związane z unowocześnieniem wyposażenia kla-
sopracowni, zakończone w okresie wakacyjnym: „Dostawa 
pomocy dydaktycznych i mebli szkolnych do pracowni przy-
rodniczej, matematycznej, fizycznej i komputerowej w Zespo-
le Szkół w Dynowie przy ul. Szkolnej” oraz „Dostawa sprzętu 
elektronicznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem 
do pracowni przyrodniczej, matematycznej, fizycznej i kom-
puterowej w Zespole Szkół w Dynowie przy ul. Szkolnej”. Wraz 
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego przekazano do użytku 
cztery nowocześnie wyposażone klasopracownie.

Zadanie: Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola 
Miejskiego w Dynowie”.

W dniu 5 września 2017 r. została podpisana umowa o wyko-
nanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Budowlano-Inży-

nieryjnym „BUDOMINEX” Dominik Oleszko z siedzibą w Izdeb-
kach. Planowany termin zakończenia – 14 sierpnia 2018 r. Wartość 
kosztorysowa robót – 1 349 999,97 zł brutto. Zadanie obejmuje 
dobudowę od strony zachodniej (stadionu) nowego trójkondy-
gnacyjnego skrzydła o pow. zabudowy – 254,38 m2 i kubaturze 
2369,47 m3. Inwestycja dofinansowana środkami unijnymi.

ZADANIE: „Poprawa infrastruktury ściekowej w Gmi-
nie Miejskiej Dynów – budowa kanalizacji sanitarnej – etap III 
wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczal-
ni ścieków w Dynowie” w ramach osi priorytetowej IV Ochrona 
środowiska Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014–2020.

W dniu 9 sierpnia 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą za-
dania – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDO-
MONT sp. z o.o. w Rzeszowie oraz Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Handlowe EKO-SYSTEM Polska z Tajęciny.

Wartość umowna – 15 510 300 zł brutto, a termin zakończenia 
prac 14 sierpnia 2018 r.

Przedmiotem umowy jest wykonanie rozbudowy sieci kanali-
zacyjnej w rejonie ulic: Łazienna, Wąska, Wuśki, Głęboka, Rogo-
zów, Jaklów, Kolejowa, Plażowa, Karolówka, Gruntowa, Żurawiec, 
Kaniowiec oraz część ul. Piłsudskiego oraz przebudowa i rozbudo-
wa miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie.

➝ Dokończenie na str.: 6 
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Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego odby-
ło się w Polsce i w 26 krajach, w ponad 2 tys. miast i miejscowości. 
W liście inaugurującym akcję Prezydent RP Andrzej Duda napi-
sał: Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do wspólnego czyta-
nia „Wesela”, do lektury, która wydobędzie różnorodność bohaterów, 
wyjątkową scenerię, bogactwo odniesień.

W  niedzielne, słoneczne popołudnie 10 września odbyło się 
również na dynowskim rynku. Fragmenty dramatu były czytane 
przez władze Dynowa, radnych, pracowników biblioteki, czytel-
ników, wolontariuszy i osoby aktywnie działające na rzecz naszej 
Małej Ojczyzny.

Głównym organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna 
w  Dynowie oraz Partnerzy: Nadleśnictwo Dynów, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Dynowie ul.  Szkolna, Klub Sportowy Bartko-
wiak. Spotkanie muzycznie ubogacili: Jowita Nidecka-Kordas 
– skrzypce, Monika Sobolewska – wiolonczela i Bogusław Dul-
ski – skrzypce, zaśpiewały przedszkolaki, a zatańczyły dzieci z SP 
Nr 2 w Dynowie.

Grażyna Paździorny
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie

Fot. Jan Hadam

NARODOWE CZYTANIE 2017
W DYNOWIE

osiągnięcia. W minionym roku szkolnym za wyniki w roku 
2015/2016 stypendium otrzymywało 15 uczniów:
–   ze Szkoły Podstawowej: Gochna Maja, Lech Laura, Weselak 

Wiktoria,
–  z Gimnazjum: Blama Kajetan, Kądziołka Magdalena, Kło-

sowska Agnieszka, Kozubal Karolina, Martowicz Renata, 
Marszałek Anna, Marszałek Patryk, Miśniakiewicz Jakub, Sas 
Oliwia, Pyrcz Monika, Słysz Bartosz, Szczepan Aleksandra.

Za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 
2016/2017 przyznano stypendia 11 uczniom:

–  z Gimnazjum: Kasprowicz Paulina, Lech Laura, Marszałek 
Anna, Marszałek Patryk, Miśniakiewicz Jakub, Mychajłewicz 
Julia, Sas Oliwia, Szczepan Aleksandra, Weselak Wiktoria,

–  ze Szkoły Podstawowej Nr 1: Gaweł Aleksandra,
–  oraz Marcin Kilon – uczeń Szkoły Muzycznej I Stopnia 

w Dynowie.

b)  15 września minął termin składania wniosków o stypendium 
socjalne na rok 2017/2018. W tym terminie złożono 69 wnio-
sków. Po 15 września do składania wniosków upoważnione są 
rodziny, które z różnych, uzasadnionych przyczyn, utraciły do-
chód, co spowodowało, że dochód na 1 osobę nie przekracza 
514 zł netto.

Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów
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W obu placówkach oświatowych rok szkolny rozpoczęto trady-
cyjnie od mszy św. i uroczystego otwarcia przez Dyrektorów szkół 
na terenach szkolnych z udziałem Burmistrza Miasta Pana Zyg-
munta Frańczaka, grona nauczycielskiego, rodziców oraz przede 
wszystkim uczniów. 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

Do klas I–VII uczęszcza 384 uczniów uczących się w 18 od-
działach. Klasę pierwszą rozpoczęło 54 uczniów. W klasach II i III 
Gimnazjum uczy się 137 uczniów w pięciu oddziałach. 

Szkoła posiada 28 klasopracowni, 2 sale gimnastyczne. Od 
września 4 klasopracownie: fizyczna, matematyczna, przyrodni-
cza i informatyczna, otrzymały nowoczesne wyposażenie, urzą-
dzenia i pomoce. W szkole działają 4 świetlice czynne od 6:45 do 
16:30, stołówka szkolna, biblioteka, gabinet pedagoga i gabinet 
higieny szkolnej. 

W szkole pracuje łącznie 49 nauczycieli i 18 pracowników ad-
ministracji i obsługi. 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 

Szkoła mieści się w dwu budynkach. W roku szkolnym 
2017/2018 uczy się w niej 71 uczniów w klasach I–VII oraz 9 dzie-
ci w oddziale przedszkolnym. Zatrudnionych jest 19 nauczycieli 
– w różnych wymiarach czasu pracy i 2 pracowników obsługi.

W roku szkolnym 2017/2018 w obu szkołach będzie realizowany 
duży projekt unijny „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie 
informacyjno-komunikacyjne”. Szkoły wzbogacą się w nowoczesny 
sprzęt, pomoce naukowe, a także będzie możliwość organizowania 
zajęć pozalekcyjnych. Zachęcamy uczniów do skorzystania z szansy 
rozwoju swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w tym progra-
mie. Rodziców prosimy o współpracę, aby te dodatkowo pozyskane 
środki wykorzystane zostały z pożytkiem dla uczniów, przyczyniły 
się do zdobycia solidnej wiedzy dającej im dobre podstawy do dal-
szego kształcenia. 

NOWY ROK SZKOLNY 
2017/2018 W SZKOŁACH 
PODLEGŁYCH GMINIE 
MIEJSKIEJ DYNÓW

➝ Dokończenie na str.: 8 

Od września 2017 r. wchodzi w życie reforma oświatowa, na podstawie której na terenie 
Miasta Dynowa wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie naszych 

szkół rozpoczęli naukę w ośmioklasowych szkołach podstawowych. Uchwałą Rady Miasta 
dostosowano sieć szkół do nowych przepisów. Utworzono Publiczną Szkołę Podstawową 
Nr 1 przy ul. Szkolnej, w której do 2019 r. będą funkcjonować klasy gimnazjalne, oraz 
Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 przy ul. Bartkówka, z oddziałem przedszkolnym. 
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Wakacje minęły szybko i niepostrze-
żenie. Były pełne wrażeń. Wspomnienia-
mi będziemy do nich wracać. Jednak od 
połowy sierpnia palce muzyków zaczęły 
już „świerzbieć”. Czyżby szukały instru-
mentu???

Pełni energii i wypoczęci uczniowie 
z radością wrócili do Szkoły Muzycznej 
w dniu 5.09.2017 roku. W sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej w Dynowie odbyło 
się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2017/2018. Może kiedyś doczekamy się Sali 
Widowiskowej z prawdziwego zdarzenia, 
z odpowiednią akustyką?

Rangę wydarzenia uświetnił Burmistrz 
Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, Rodzice 
na czele z przewodniczącą Rady Rodziców 
panią Małgorzatą Kaczorowską i najważ-
niejsi – uczniowie Szkoły.

Pan Burmistrz pokreślił wagę i korzyści 
wynikające z uczęszczania do szkoły i zaj-
mowania się muzyką. Złożył uczniom i ro-
dzicom życzenia satysfakcji ze współpracy 

ze Szkołą. Podkreślił, iż dowożenie dzieci 
wymaga wiele samozaparcia, cierpliwo-
ści i konsekwencji w codziennej realizacji 
szkolno-muzycznego obowiązku. Dbałość 
o rozwój uczniów, nauczycieli i Szkoły, 
piecza, jaką otacza nas Miasto, nie jest po-
wszechna. Klimat, jaki roztacza Miasto dla 
naszej pracy, zwiększa motywację. 

Dyrektor, witając zebranych, porównał 
naukę w Szkole do podróży w baśniowy 
świat muzyki. Proces kształcenia muzycz-
nego obrazował drogą, której towarzyszą 
niepewność, ale i równe, bezpieczne pręd-
kości w początkach. W kolejnych latach dy-
namika jazdy zwiększa się i staje się coraz 
bardziej atrakcyjna, ale i bardziej wymaga-
jąca automatyzmu, nawyków zdobywanych 
przez systematyczną powtarzalność.

Droga wiedzie do celu przez cztery lub 
sześć lat, w zależności od cyklu kształcenia. 
Nie miesiąca czy roku… Jaki jest cel tej po-
dróży? Nabycie umiejętności gry i znajo-
mości teorii muzyki. Rozwój osobowości, 

wzrost wrażliwości i komunikatywności. 
Zwiększenie pewności i wiara w siebie i we 
własne umiejętności. Nabycie kompetencji, 
które również w życiu codziennym dają 
świadomość, że poradzimy sobie w dniu 
szkolnego, ale i życiowego, trudniejszego 
egzaminu.

Czy ta droga to usłana różami auto-
strada? Nie, ma wyboje, jest pełna zakrę-
tów. Zawsze wymaga pełnej koncentracji. 
Na końcu drogi czeka radość, satysfakcja 
i pewność, że własnymi rękami stworzyłem 
wartość, która jest nieprzemijalna, ponad-
czasowa i jak często sztuka – metafizyczna.

Słów kilka o nowych inwestycjach, jakie 
Miasto poczyniło dla Szkoły Muzycznej.

Dzięki staraniom Pana Burmistrza 
i Rady Miasta uzyskano środki, dzięki 
którym udało się w 2017 roku oddać do 
dyspozycji uczniów 4 nowe sale do zajęć 
indywidualnych. Połączono dwie duże sale 
lekcyjne, tworząc ciekawie pomyślaną aulę. 
Duże brawa i gratulacje dla naszych moco-
dawców za troskę o warunki pracy uczniów 
i nauczycieli Dynowa.

Na koniec dane czysto informacyjne:
Liczba uczniów – 149 
Ilość godzin lekcyjnych – odpowiada 

16 oddziałom szkoły powszechnej
Ilość nauczycieli – 24
Szkoła Muzyczna generuje wyjątkowo 

mało kosztów w zakresie zatrudniania pra-
cowników administracji i funkcyjnych.

Jerzy Kołodziej
Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia 

w Dynowie
Fot. Piotr Dżuła

SZKOŁA MUZYCZNA
I STOPNIA W DYNOWIE

Miejskie Przedszkole
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, do przedszko-

la przyjęto wszystkie dzieci zapisane na rok szkolny 2017/2018. 
Dzięki decyzji Pana Burmistrza, dobrej współpracy, pomocy i wy-
rozumiałości Dyrekcji Publicznej Szkoły nr 1 w Dynowie, zloka-
lizowano tam dwa dodatkowe oddziały przedszkolne. Obecnie 
przedszkole liczy 10 oddziałów: 4 w szkole i 6 w budynku przed-
szkola, do których uczęszcza łącznie 248 dzieci.

Do nowych oddziałów zakupiono meble, stoliki, krzesełka, za-
bawki oraz pomoce dydaktyczne. Jest pięknie i kolorowo. Dzieci 
są szczęśliwe, radosne, a i rodzice zadowoleni, o czym świadczy to, 
że chętnie posyłają swoje pociechy do przedszkola.

Opracowano na podstawie informacji: Dyrektora PSP 
Nr 1 Tadeusza Święs, Dyrektor PSP Nr 2 Wiesławy Marszałek oraz 
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Marii Biernasz

str. 8 ●  DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY • NR 3/1 • LIPIEC — WRZESIEŃ 2017



1 lipca 2017 r. rozpoczęliśmy nasz wielki 
bieg z północy na południe Polski. 9 dni – 
733 km. Start z Krynicy Morskiej, meta w Dy-
nowie. Akcja miała na celu zebranie pieniędzy 
na chore serce Kacperka Słabego oraz zachę-
canie do honorowego oddawania krwi. 

Do Krynicy Morskiej przybyliśmy 
30 czerwca. Skład ekipy przedstawiał się nastę-
pująco: Łukasz Domin – bieg, Sławek Hadro 
– bieg, Darek Hadro – suport na trasie i rower, 
Karolina Rempel – masaże i pomoc medycz-
na, Jacek Grzegorzak – manager i logistyka. 

Nasz bieg podzieliliśmy na etapy:
Pierwszy etap z Krynicy Morskiej do El-

bląga – 56 km. 
Drugi etap z Elbląga do stolicy wojewódz-

twa warmińsko-mazurskiego, Olsztyna – 
92 km. 

Trzeci etap z Elbląga do Ciechanowa – 
115 km. Trasa najtrudniejsza ze względu na 
pojawiający się na 100 km kryzys, chwile 
zwątpienia, a także zmienną pogodę. Jak waż-
ne było wtedy wsparcie jadącego obok rowe-
rem Darka. Motywacją było cały czas zdjęcie 
Kacperka na bagażniku roweru. 

Czwarty etap z Ciechanowa do Warszawy 
– 80 km. Pogoda dalej zmienna, ale nasze or-
ganizmy przestały się już „buntować”. 

Piąty etap Warszawa – Radom – 90 km. 
Pogoda wspaniała, dodatkowo na trasie biegu 
na kilka kilometrów dołączył do nas tato Kac-
perka wraz z kolegami. 

Szósty etap z Radomia do Kielc – 77 km. 
W końcu zaczęło się to, co najbardziej lubimy, 
czyli góry i podejścia! W Kielcach czekała na 
nas spora niespodzianka, na rynku miasta po-
witała nas spora grupka biegaczy z Kieleckiej 
Grupy Biegowej oraz członkowie IPA Region 
Świętokrzyski. 

Siódmy etap z Kielc do Sandomierza – 
88 km. Dołączyli do nas nasi biegowi przyja-

ciele z Aktywnego Dynowa: Wiesiek Jandziś, 
Piotr Kędzierski i Kuba Pantoł. Do domu było 
już bardzo, bardzo blisko!

Ósmy etap, Sandomierz – Rzeszów – 
86 km. Na tym etapie dołączyli do nas nasi ko-
lejni koledzy z Aktywnego Dynowa: Bogdan 
Peszek, Daniel Siwulec, Roman Kokot oraz 
Marcin Żaczek z Rzeszowa. Na trasie dołącza-
li się do nas kolejni biegacze: Kasia Winiarska 
z Przemyśla oraz Team Kolbuszowskich Kro-
kodyli: Artur Orzech oraz Łukasz Cetnarski. 

Dziewiąty etap, Rzeszów – Dynów. Start 
o godzinie 8:00. Pod hotelem czekało na nas 
ponad 30 osób znajomych i przyjaciół, którzy 
chcieli nam towarzyszyć w ostatniej części na-
szej wyprawy.

Pomimo blisko 700 km w nogach 
i z ogromnego wyczerpania organizmu, 
wszystkim udzielała się atmosfera radości. 
Ostatni odcinek to szereg niespodzianek, mi-
łych gestów. W Błażowej, nasza biegowa kole-
żanka Karolina Litwin zaprosiła nas i całą to-
warzyszącą ekipę na kawę i ciastko! W Harcie 
o poczęstunek i wspaniałą atmosferę zadbali 
strażacy OSP Harta. Powitanie w Dynowie 
przerosło nasze oczekiwania. Prowadzeni 

przez motocyklistów z Dynowskiego Bractwa 
Motocyklowego „Byk”, dynowską policję oraz 
strażaków z OSP Harta dotarliśmy na rynek 
miasta, gdzie czekały nasze rodziny, przy-
jaciele, znajomi oraz Kacperek z rodzicami. 
Próbowaliśmy być twardzi, jednak nie dało 
się, łzy wzruszenia same cisnęły się do oczu. 
Przez chwilę ciężko było wydusić słowo „dzię-
kuję”. Ktoś kiedyś powiedział, że dobro wraca. 
Zgadzam się z nim w pełni. Do nas wróciło, 
a jeszcze bardziej nas cieszy, że dzięki naszej 
pasji mogliśmy pomóc Kacperkowi oraz ze-
brać krew!

Podczas akcji udało się zebrać 27 801 zł na 
leczenie chorego Kacperka.

Szczególne podziękowania składamy:

1.  Dla P. Jana Faber Prezesa Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA za to, że zorganizował 
noclegi i wyżywienie na trasie biegu oraz wypromował akcję na całą Polskę w struktu-
rach IPA Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji: Region Olsztyn, Przemyśl, Płońsk, 
Podkarpacka Grupa Wojewódzka, Pomorska Grupa Wojewódzka, Świętokrzyska Grupa 
Wojewódzka, Komenda Powiatowa Policji Nowy Dwór Gdański.

2.  Dla Właściciela firmy FHU Wulkan Bus p. Rafała Sówki za udostępnienie busa na całą 
trasę biegu.

3.  Dla Właścicieli Hoteli Historycznych Polska za noclegi oraz wyżywienie na trasie biegu: 
Folwark Kadyny, Folwark Karczemka, Jaworowy Dwór, Nihil Novi w Radomiu, a także za 
sponsoring noclegu i wyżywienia: właścicielce motelu Malwa w Łomiankach pod Warsza-
wą, Zbigniewowi Bartela – Przedsiębiorstwo Budowlane PERFECT sp. z o.o. w Kielcach, 
właścicielowi hotelu Fryderyk w Rzeszowie.

4.  Dla Właścicieli firmy Eko Waga za udostępnienie swoich produktów żywnościowych.
5.  Dla Wójta Gminy Dubiecko p. Wiesława Bembenka oraz Burmistrza Miasta Dynów Zyg-

munta Frańczaka za wsparcie marketingu i wyżywienie na trasie biegu.
6.  Dla Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów Adama Pilcha za wsparcie finansowe akcji 

i działalności TPZD, a także Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej.
7.  Dla Adrianny Hadro za opracowania graficzne: logo, plakatów i banerków.
8.  Za przygotowanie gorącego przywitania na rynku w Dynowie: Ewelinie Szczutko – za ko-

ordynację powitania, Komisariatowi Policji w Dynowie, Dynowskiemu Bractwu Motocy-
klowemu „Byk”, Stowarzyszeniu „Aktywny Dynów”, Ochotniczej Straży Pożarnej z Harty, 
Burmistrzowi Miasta Dynów p. Zygmuntowi Frańczakowi i Wójtowi Gminy Dubiecko p. 
Wiesławowi Bembenkowi oraz p. Ewie Hadam, licznej grupie dzieci, rowerzystom, biega-
czom i wszystkim, którzy w tym dniu witali nas na rynku w Dynowie – za moc pozytyw-
nych emocji!

Łukasz Domin
Fot. Daniel Gąsecki

BIEGIEM PRZEZ POLSKĘ 
DLA KACPERKA I KRWI
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MASZ PROBLEM
Z ALKOHOLEM?

Grupa Anonimowych Alkoholików „SEBASTIAN” pokaże Ci możliwość trzeźwego życia 
bez alkoholu. Wybór należy do Ciebie!
Spotkania odbywają się w poniedziałki w budynku Środowiskowego Domu 
Samopomocy przy ul. Jana Pawła II nr 13, w Dynowie o godzinie:
19.00 czasu letniego,
18.00 czasu zimowego.         Grupa AA 

Poza stałym wsparciem przez grupę AA osoby z różnymi uzależnieniami mogą skorzystać z krótkoterminowych programów tera-
peutycznych:

„PORTY 2017 – PUNKTY KONSULTACYJNE
dla osób uzależnionych i członków ich rodzin”.

Pijesz inaczej niż byś chciał – za dużo... zbyt często... w sytuacjach, w których nie powinieneś. Masz w związku z tym problemy w rela-
cjach rodzinnych, w pracy… A może bliska Tobie osoba doświadcza podobnych trudności? Podejmowałeś wielokrotnie próby poradzenia 
sobie z tym problemem, jednak w dłuższym czasie nie przynosiły one oczekiwanych skutków... Uważasz, że powinieneś poradzić sobie sam, 
ale jesteś zmęczony ciągłą „walką” ze swoim nałogiem... Z tym przeciwnikiem nikt jeszcze nie wygrał w pojedynkę, ale Ty już nie musisz 
zmagać się sam. Na terenie Dynowa realizowane jest zadanie publiczne pn. „PORTY 2017 – PUNKTY KONSULTACYJNE dla osób uza-
leżnionych i członków ich rodzin”. 

PUNKT KONSULTACYJNY 
W DYNOWIE

Od 2.10.2017 do 27.11.2017 r. dy-
żur Specjalisty Terapii Uzależnień

w każdy poniedziałek od 07.00 do 
12.00 – Budynek Urzędu Miasta (Po-
kój nr 11B)

Już od teraz możesz zadać pytanie 
na Facebooku lub zadzwonić 

tel. 666 602 965.
Facebook: www.facebook.com/Noz-

drzecMonar
E-mail: nozdrzec@monar.org
Kontakt również poza dniem 

dyżuru.
Dyskrecja i anonimowość za-

pewniona.
Wszystkie porady i pomoc jest 

całkowicie bezpłatna

NIE POZWÓL, ŻEBY TRAWA CIĘ PRZEROSŁA...

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób 
mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie 
mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zre-
zygnować z używania konopi.

Więcej o programie CANDIS pod adresem: http://www.candisprogram.pl/
(http://www.candisprogram.pl/o-substancji)
Szkody związane z używaniem THC:
Istnieją dowody kliniczne i eksperymentalne przemawiające za tym, że długo-

trwałe używanie konopi może prowadzić do subtelnego upośledzenia wyższych 
funkcji poznawczych, m.in. pamięci, uwagi czy złożonego procesu selekcji i integracji 
informacji. Udokumentowano również negatywny wpływ konopi na pamięć krótko-
terminową oraz zdolność koncentracji.

(http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/co-mowia-wyniki-badan-o-szkodli-
wosci-zazywania-marihuany-przeglad-badan/)

Miejscem odbywania terapii jest Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny Stowa-
rzyszenia MONAR w Nozdrzcu. Zapisy i dalsze informacje pod nr. tel. 666 602 965

Terapia jest bezpłatna.

Współfinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
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Członkowie Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Stokrotka” w Dynowie 
w dniu 22 lipca 2017 r. świętowali „Dzień 
Działkowca” wraz ze 120-leciem istnienia 
ogrodów w Polsce. Jubileuszową uroczy-
stość zorganizowano w restauracji „La 
Loco”. Trzynastu wyróżniających się dział-
kowców otrzymało z rąk przedstawicielki 

Zarządu w Przemyślu, Pani Ireny Her-
mańskiej, odznaki „Zasłużony Działko-
wiec”, a jedenastu działkowców dyplomy 
uznania. List gratulacyjny oraz życzenia 
od Pana Burmistrza Zygmunta Frańczaka 
odczytała Sekretarz Gminy Zofia Pantoł. 
Liczne grono działkowców miało okazję 
miłego spędzenia sobotniego popołudnia 

przy kawie i ciastku, oraz zabawy przy mu-
zyce Kapeli „Dynowianie”.

Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania sponsorom uroczystości: 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska” oraz Panu Burmistrzowi Miasta Dy-
nów – Zygmuntowi Frańczakowi.

Pierwsze ogrody działkowe zakładało 
w 1987 r. Towarzystwo Naturalnego Spo-
sobu Życia doktora Jalkowskiego w Gru-
dziądzu. Ich celem było propagowanie 
gimnastyki, kąpieli słonecznych, trenin-
gów. Z czasem członkowie otrzymywali 
wydzielone działki pod uprawę warzyw 
i owoców. Przez cały okres funkcjonowa-
nia, także w czasie okupacji, spełniały waż-
ną rolę społeczną: pomagały w wyżywieniu 
rodzin, promowały aktywny wypoczynek, 
wymianę ogrodniczych doświadczeń.

Na terenie Dynowa pierwsze ogródki 
działkowe założono w 1981 r. z inicjatywy 
Bohdana Wolańczyka. Obecnie zajmują 
obszar 8,91 ha w czterech lokalizacjach 
– przy ul. 1 Maja, Polnej, Wierzbowej 
i Błonie. Łączna liczba działek – 203. Pre-
zesami Zarządu Rodzinnych Ogrodów 
działkowych w Dynowie byli kolejno od 
1981 r.: Bohdan Wolańczyk (1981–1992), 
Stanisław Florkiewicz (1992–2010), Ma-
ciej Miąsik (2010–2015), Wiesław Hadam 
(od 2015 r.).

Halina Toczek
Fot. Daniel Gąsecki

13 lipca na cmentarzu żydowskim przy ul. Karolówka odsłonięta została tablica upamiętniająca Żydów zamordowanych we wrześniu 
1939 r. Inicjatorką uroczystości była Nina Talbot – artystka malarka mieszkająca w Nowym Jorku, której rodzina pochodzi z Dynowa. Wśród 
zamordowanych było 39 członków jej najbliższej rodziny. Stowarzyszenie Żydów Dynowskich w USA, Rodziny: Talbot, Rand, Gamiel, Neger 
oraz Spirand w porozumieniu z Fundacją 
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Pol-
sce sfinansowali naprawę muru od strony 
ulicy oraz pamiątkową tablicę umieszczoną 
na bramie przy wejściu na cmentarz. 

W uroczystości uczestniczył Burmistrz 
Miasta Zygmunt Frańczak, który przy od-
słoniętej tablicy złożył kwiaty i wygłosił 
okolicznościowe przemówienie. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: 
dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa 
Żydowskiego – Pani Monika Krawczyk, 
przedstawiciele organizacji żydowskich 
działających w Polsce, członkowie Towa-
rzystwa Przyjaciół Dynowa oraz znajomi 
i przyjaciele Niny Talbot.

Wiesława Marszałek
Fot. ze zbiorów Niny Talbot

Dzień Działkowca 
w Dynowie

ODSŁONIĘCIE TABLICY 
UPAMIĘTNIAJĄCEJ 
POMORDOWANYCH ŻYDÓW
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W roku bieżącym kolejne imprezy Dni 
Pogórza odbyły się w dniach 15–16 lipca. 
Organizatorem święta naszej Krainy był 
Burmistrz Miasta Dynowa i Miejski Ośro-
dek Kultury w Dynowie. Przy organizacji 
współpracowali: Stowarzyszenie „Aktyw-
ny Dynów” na czele z P. Łukaszem Domi-
nem, „Towarzystwo Przyjaciół Dynowa” 
– prezesi P. Andrzej Stankiewicz i Maciej 
Jurasiński, P. Przemek Kołtun i P. Bogu-
sław Kędzierski.

Organizatorów wsparli finansowo 
i rzeczowo: P. Józef Jodłowski Starosta 
Rzeszowski, P. Adam Pilch Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Dynów, P. Małgorzata Masz-

czak-Paraniak Dyrektor PKO Bank Polski 
Oddział w Dynowie, P. Jan Nosal Prezes 
Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dynowie, 
P. Elżbieta Domin – Piekarnia-Cukiernia 
– Bachórz-Dynów, P. Wojciech Sarnicki – 
Owoce, Warzywa Hurt – Detal Dynów i P. 

Gabriela Porzuczek Kawiarnia-Cukiernia 
„Muffin” Dynów.

Patronatem medialnym Dni objęli: 
TVP 3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, 
Gazeta Codzienna „Nowiny”, „Nowiny 
24”, „Życie Podkarpackie”.

51 Dni Pogórza Dynowskiego rozpo-
czął bieg z dynowskiego rynku ze Stowa-
rzyszeniem „Aktywny Dynów”, a następ-
nie trębacze Dynowskiej Orkiestry Dętej 
Panowie Janusz Kędzierski, Ireneusz Siry 
i Dariusz Kloczkowski, hejnałem Dyno-
wa obwieścili rozpoczęcie kolejnych Dni. 
Oficjalnego otwarcia dokonali Burmistrz 
Miasta Dynowa P. Zygmunt Frańczak 

i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Dynowie P. Aneta Pepaś-Skowron.

Część artystyczną Dni rozpoczęły po-
kazy tańca pt. „Integracja przez taniec”, 
w których zaprezentowały się zespoły 
taneczne MOK; grupa tańca ludowego 

osób dorosłych prowadzona przez P. Elż-
bietę Klaczak-Łach oraz grupy dziecięce 
i młodzieżowe prowadzone przez Annę 
Cichocką.

Następnym punktem pierwszego dnia 
imprez był specjalny koncert w wykona-
niu dynowskich artystów – wokalistów 
pt. „Wspomnienie tych, którzy odeszli”. 
Pomysł koncertu i prowadzenia P. Maciej 
Jurasiński. Było to ważne wydarzenie arty-
styczne, a wystąpili w nim Samuela Łach, 
Natalia Twardy, Daniel Maziarz, Alicja 
Frańczak, Emil Dańczak i Dorota Sówka.

Po zapadnięciu zmroku koncertował 
zespół „Lesioki” ze Stalowej Woli, a na-

stępnie do białego rana, licznie zgroma-
dzona publiczność bawiła się przy muzyce 
zespołu „Aventis”.

Drugi dzień imprez Dni Pogórza roz-
począł koncert dynowskiej Kapeli „Toń-
ko” P. Antoniego Dżuły i działającej przy 

DNI POGÓRZA 
DYNOWSKIEGO
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Niech chleb nikogo, nigdy nie ubodzie.
Niech się rodzi wszystkim i wszyscy żyjmy w zgodzie.
Z taką myślą – przesłaniem, na Dynowskie Święto Plonów, do-

żynki nazywane także wieńcem, które odbyły się 20 sierpnia 2017 r. 
w Dynowie, zaprosił Burmistrz Miasta Dynowa P. Zygmunt Frań-
czak i Miejski Ośrodek Kultury na czele z Panią Dyrektor Anetą Pe-
paś-Skowron. Po uroczystej, dziękczynnej mszy świętej w kościele 
pw. Św. Bartłomieja przy ul. Bartkówka, korowodem dożynkowym 
/w deszczu/ orszak wieńców przejechał na konnych wozach panów 
Edwarda Dymczaka i Jana Ostafińskiego na teren Ośrodka Tury-
stycznego „Błękitny San”, głównego miejsca uroczystości.

Po odegraniu hymnu państwowego i krótkim koncercie orkie-
stry dętej OSP działającej przy MOK w Dynowie pod batutą p. 
Tadeusza Podulki, Burmistrz Miasta Dynowa przywitał wszyst-
kich zgromadzonych i rozpoczęła się część obrzędowa dożynek, tj. 
przekazanie chleba z jednych do drugich gospodarskich rąk. Z rąk 
Starostów do rąk Gospodarza Święta Plonów Burmistrza Miasta 
Dynowa. Chleb to szczególny symbol – urodzaju i dostatku, ale 
także szacunku i oddania.

Starostami tegorocznych dożynek byli piękni, młodzi i wy-
kształceni małżonkowie z 10-letnim stażem, Państwo Małgorzata 
i Marek Paściakowie, rodzice trzech synów Gabriela, Beniamina 
i Juliana, zamieszkali w Dynowie przy ul. Bartkówka. 

DYNOWSKIE
ŚWIĘTO PLONÓW

MOK w Dynowie Kapeli „Dynowianie” 
prowadzonej przez P. Jacka Marszałka.

Następnie koncertowała Orkiestra Dęta 
działająca przy MOK w Dynowie prowa-
dzona przez P. Tadeusza Podulkę. O go-
dzinie 20.00 rozpoczął się koncert najlep-
szego zespołu jazzu tradycyjnego w Polsce 
Ivo Dixi Jazz Band z Iwonicza. Wspaniali 
muzycy bisowali kilkakrotnie, a w prze-
rwie ich koncertu licznie zgromadzona 
publiczność podziwiała pokaz ogni sztucz-
nych przygotowany przez P. Marka Pysia. 
Kończącą 51 Dni Pogórza Dynowskiego, 
tańczącą noc rozpoczął występ zespołu 
„Veegas”. Następnie do tańca przygrywali 
muzycy z zespołu „Kwarta Czystej”, a wi-
downia wspaniale tańczyła.

Artystycznym wydarzeniom Dni Pogó-
rza towarzyszyły inne imprezy:

W pierwszym dniu Stowarzyszenie 
Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskie-
go zaprosiło do „Domu Stankiewiczów 
pod lipą” na otwarcie wystawy Niny Talbot 

„Twarze Dynowa”, a w galerii „Pniak” rzeź-
biarz Bogusław Kędzierski witał gości na 
swojej wystawie.

W prezentacjach pn. „Pogórzańskie 
Klimaty” wzięli udział artyści-rękodzielni-
cy: Katarzyna Mol, Jolanta Miklarz z Dy-
nowa, Marta Marciniec i Wioletta Błażej 
z Rzeszowa, Antonina Świętoniowska 
z Łańcuta, panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Dylągowej, pensjonariusze 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Dynowie i pracownicy Nadleśnic-
twa Dynów.

Bieg uliczny i Turniej Piłki Plażowej 
przygotowało Stowarzyszenie „Aktywny 
Dynów”, a IX Turniej Koszykówki o pu-
char prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dy-
nowa, który odbył się w LO w Dynowie.

Organizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji dla dzieci. „Zabawy z Gaponiem” 
prowadzili animatorzy agencji „RoMa” 
z Krakowa, a Lunapark „Bastion” zapraszał 
do wesołego miasteczka.

Wszystkim uczestnikom, współpra-
cownikom, sponsorom, wspaniałej dy-
nowskiej publiczności, gościom, turystom 
z całej Polski, którzy lipcowy weekend 
spędzili na naszych imprezach, składamy 
serdeczne podziękowania.

Grażyna Malawska
Fot. Daniel Gąsecki

➝ Dokończenie na str.: 14

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Dylągowej 
 Wieniec prezentowały: Beata Chrapek, Joanna Pustelnik, Halina Kamińska,  
 Halina Dziepak, Małgorzata Pancerz, Ania Kucz, Maria Pyrda. 

Chleb, upieczony z tegorocznych zbiorów, przekazali Burmi-
strzowi Miasta Dynów, słowami:

Panie Burmistrzu, Gospodarzu, przyjmij od Nas ten bochen chle-
ba upieczony ze zboża naszych pól. Uszanuj Go i gospodaruj tak, 
żeby Go nikomu nigdy nie zabrakło.

Po tej najważniejszej części dożynek odbyła się prezentacja 
wieńców, które zaprezentowali:
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 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Łubnie  
 Wieniec prezentowały: Małgorzata Trybalska, Ania Trybalska, Marzena Sieńko,  
 Alicja Karaś. 

 4. Rodzinne Ogrody Działkowe „Stokrotka” w Dynowie 
 Wieniec prezentowali: Kazimierz Wydra, Zdzisława Głuszko. 

 6. Osiedle nr 4 Dynów ul. Bartkówka 
 Wieniec prezentowły: Erwina Łybacka, Wioletta Pantoł, Kasia Marynowska,  
 Monika Siry. 

 8. Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie 
 Wieniec prezentowali: Barbara Sowa, Marcel Grzegorzak, Natalia Twardy,Patrycja Pyś. 

 5. Ochotnicza Straż Pożarna Dynów Przedmieście 
 Wieniec prezentowały: Aleksandra Wilk, Gabriela Prokop, Paulina Prokop,  
 Wiktoria Fara. 

 7. Róża Różańcowa przy kościele pw. Św. Bartłomieja 
 Wieniec prezentowały: Marta Marszałek, Elżbieta Bechta, Jolanta Mosur,  
 Grażyna Hałas. 

 3. Osiedle nr 2 w Dynowie 
 Wieniec prezentowały: Barbara Toczek, Małgorzata Bąk, Danuta Sochacka,  
 Halina Matwiejczyk. 
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Kolejną częścią Święta Plonów był koncert Kapeli „Dyno-
wianie”, Kapeli „Tońko” i zespołu „Handermander i przyjaciele”. 
Wszystkim dziękujemy bardzo, bo każda z tych muzycznych form 
„cieszyła ucho”.

Na zakończenie, do tańca przygrywał zespół „Blue Note”.
Dziękujemy pięknie za udział wszystkim orszakom wieńco-

wym, przewodniczącym komitetów osiedlowych, Kół Gospodyń 
Wiejskich, OSP i ogródkom działkowym. 

Organizatorzy dziękują serdecznie sponsorom: Gminnej Spół-
dzielni „SCH” w Dynowie i P. Prezesowi Janowi Nosalowi za prze-

pyszny dynowski chlebek, P. Wojtkowi Sarnickiemu za wielość 
smacznych owoców, za takowe także P. Marysi Nowak za pyszne 
ciasteczka P. Katarzynie Piskorek z cukierni „Paula” oraz P. Marysi 
Pyrda i Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Dylągowej za wy-
jątkowe serniki. 

Dziękujemy także druhom z OSP Dynów Miasta i Dynów ul. 
Bartkówka za pomoc w sprawnej realizacji uroczystości.

Grażyna Malawska
Fot. Jan Hadam

Widowisko „Dynowskie Sobótki”, które 
odbyło się w dniu 24 czerwca 2017 r., zo-
stało zrealizowane przez Miejski Ośrodek 
Kultury w ramach projektu „Daleko do 
miasta: narracje o kulturze lokalnej”, przy 
dofinansowaniu ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu 
Kultura-Interwencje 2017. 

Scenariusz do niego został opracowany 
przez: Krystynę Dżuła, Grażynę Malawską, 
Marka Pyś, Anetę Pepaś-Skowron. Wyko-
rzystano w nim fragmenty utworu „Pieśń 
Świętojańska o Sobótce” Jana Kochanow-
skiego, teksty dynowskich poetów: Adama 
Czekańskiego i Eurydyki (pseudonim), 
Fryderyka Radonia. Oprawę muzyczną 
i aranżację realizował Daniel Maziarz.

Widowisko przedstawiono w pięknej 
scenerii – nad Sanem. W przedsięwzięciu 
uczestniczyła młodzież z Ukrainy (z pro-
gramu „Zirkafest”) oraz z Tarnobrzega 
(Studio Tańca i Ruchu „FRAM”) ramach 
projektu „Etnoperformens Sobótki: razem 
poznajemy polskie i ukraińskie zwyczaje 
sobótkowe” dofinansowanego ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w ramach 

programu Polsko-Ukraińska Wymiana 
Młodzieży. 

Wystąpili licznie nasi dynowscy artyści, 
między innymi w widowisku brali udział: 
chór młodzieżowy, Samuela Łach, Dorota 
Sówka-Szmigiel, chór Akord, Uniwersytet 
Złotej Jesieni, Zespół Teatralny Towarzy-

stwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie, 
Młodzież z Zespołu Szkół nr 3 w Łubnie, 
Młodzież z Gimnazjum w Dynowie, Ka-
pela Ludowa „Dynowianie”, Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Ulanicy, Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Łubna, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Dylągowej, Zespół Śpiewaczy 
„Pogórzanki” z Pawłokomy, uczniowie Ze-
społu Szkół w Dynowie, Zespół „Świetli-
ki” z Przedszkola Miejskiego w Dynowie, 

Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna „Pi-
raci z Dynowa”, Stowarzyszenie „Aktywny 
Dynów”. 

Zabezpieczenie imprezy zapewnili: 
Ochotnicza Straż Pożarna ul. Barkówka, 
Ochotnicza Straż Pożarna Dynów Miasto, 
Ochotnicza Straż Pożarna Dynów Przed-
mieście.

Organizatorzy dziękują sponsorom: 
Nadleśnictwu Dynów, Gminnej Spół-
dzielni „SCH” w Dynowie, właścicielom 
sklepów: „Stara Wędzarnia” Karina Ja-
nuszczak, Dynów ul. Handlowa, Piekarni 
Małgorzaty i Stanisława Krupów.

Relacja fotograficzna i filmowa dostępna 
na stronie: www.dalekodomista.idynow.pl 

Aneta Pepaś-Skowron
Dyrektor MOK

Fot. Daniel Gąsecki

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu Kultura-
-Interwencje 2017 

DYNOWSKIE
SOBÓTKI –
„Zmowa wody i ognia 
dla miłości”
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TEMATY

Każdy może skorzystać z takich 
szkoleń, których najbardziej potrze-
buje. Obecnie do wyboru jest blisko 
20 tematów w następujących obsza-
rach: praca i rozwój zawodowy, rela-
cje z bliskimi, edukacja, odpoczynek 
i hobby, zdrowie, finanse, religia i po-
trzeby duchowe, sprawy codzienne, 
zaangażowanie obywatelskie.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Szkolenia są przeznaczone dla 
osób powyżej 18 roku życia. Pole-
camy je szczególnie osobom pla-
nującym zmianę pracy tym, którzy 
chcieliby nauczyć się czegoś nowego, 
mają kłopoty z domowymi finansami 
i dzięki internetowi mogliby zaosz-
czędzić pieniądze. A także osobom 
z różnego rodzaju niepełnosprawno-
ściami czy tym, które dotychczas nie 
korzystały z sieci (dla tych ostatnich 
przeznaczone jest dodatkowe szkole-
nie „Pierwsze kroki z komputerem”). 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Szkolenia są bezpłatne. Odbywa-
ją się w ramach projektu „e-Mocni: 

cyfrowe umiejętności, realne korzy-
ści”, współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej. Gmina Dy-
nów dołączyła do tej inicjatywy jako 
jedna ze 101 gmin z całej Polski. 

Szkolenia odbędą się w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Dynowie. 
Realizację szkoleń koordynuje Gra-
żyna Paździorny. Prosimy o kon-
takt telefoniczny: 16/ 652 26 53 lub 
mailowy: bibliotekadynow@auto-
graf.pl. 

WIĘCEJ INFORMACJI:

www.bibliotekadynow.pl, fb biblio-
teki, www.e-mocni.org.pl, fb.com/
emocniPL

Projekt „e-Mocni” jest realizowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa. Za jego wdrożenie odpowia-
da partnerstwo w składzie: Fundacja 
Aktywizacja  (partner wiodący), Fun-
dacja Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego, Polski Związek Głuchych 
Oddział Łódzki oraz Fundacja Insty-
tut Rozwoju Regionalnego. 

W jaki sposób korzystać z bankowości 
elektronicznej? Jak zapisać się przez in-
ternet do lekarza? Co zrobić, by zadbać 
o prywatność naszą i bliskich w sieci? Co 
napisać w CV, by dostać dobrą pracę? 

Zapraszamy mieszkańców na bezpłatne 
szkolenia, które Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Dynowie organizuje w ramach 
projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, 
realne korzyści”.

DYNÓW 
W PROJEKCIE 

E-MOCNI: 
ZAPRASZAMY 

MIESZKAŃCÓW 
NA BEZPŁATNE 

SZKOLENIA!

Dynowski Kwartalnik Samorządowy zapra-
sza Mieszkańców Dynowa do wzięcia udzia-
łu w uroczystości poświęcenia sztandaru TG 

„Sokół” w Dynowie oraz w imprezach orga-
nizowanych w ramach XI Dynowskiej Jesieni 
Teatralnej.

MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W DYNOWIE
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Żadne dzieło człowieka nie przeżyje 
książki

/Cycero/

Książka… ktoś powie trochę papieru 
i okładka… To prawda. Jednak jak cenne są 
te kartki, gdy są zapisane, kiedy przelewa-
my na nie nasze myśli. Ile wzruszeń i do-
świadczeń dają nam te strony, kiedy z łezką 
w oku utożsamiamy się z bohaterami i ich 
losami. Każda minuta poświęcona na zagłę-
bienie się w te strony nie jest minutą stra-
coną. Te kartki uwalniają potężne pokłady 
naszej wyobraźni. Dlatego nic nie zastąpi 
chwil spędzonych z książką. Nieważne, czy 
czytasz ją sam, czy z kolegą, czy też z rodzi-
cami. Ważne, że czytasz…

W ramach rozwijania i upowszechniania 
czytelnictwa wśród dzieci, zorganizowany 
został przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Dynowie i Klub Sportowy BARTKO-
WIAK konkurs literacko-plastyczny „Moja 
pierwsza książka”. 

Celem konkursu było wspieranie ta-
lentów, wyzwalanie ekspresji twórczej 
i  kreatywności, kształtowanie wrażliwości 
językowej, odkrywanie przyjemności z wy-
rażania samego siebie poprzez dzieło lite-
racko-plastyczne.

W konkursie wzięło udział 25 dzieci. 
Komisja w składzie: Halina Cygan, Moni-
ka Wandas-Wasienko, Małgorzata Kaczo-

rowska postanowiła nagrodzić następujące 
osoby: 

– I miejsce – Natalia Gierula – Zespół 
Szkół Nr 3 w Łubnie; op. Danuta Gdyczyńska

– II miejsce – Wiktoria Bujdasz – Szko-
ła Podstawowa Nr  2 w Dynowie; op. Aga-
ta Wróbel

– II miejsce – Jakub Krasnopolski – 
Szkoła Podstawowa Nr  1 w Dynowie; op. 
Bogumiła Święs

– III miejsce – Yasmina Taslaq – Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w Dynowie; op. Dorota 
Chudzikiewicz 

– III Sylwia Leśniak – Zespół Szkół 
Nr 3 w Łubnie; op. Danuta Gdyczyńska.

Wyróżnienia otrzymali:
– Gabriela Martowicz – Szkoła Podsta-

wowa Nr 1 w Dynowie; op. Bogumiła Święs
– Anna Hrycko – Zespół Szkół 

Nr 3 w Łubnie; op. Diana Łukasiewicz
– Jagoda Martowicz – Zespół Szkół 

Nr 5 w Dylągowej; op. Marzena Pabiańska
– Łukasz Zańko – Szkoła Podstawowa 

w Dąbrówce Starzeńskiej; op. Teresa Łazor.
Pełni wyobraźni młodzi twórcy stanęli 

na wysokości zadania – inspiracje czerpali 
z życia rodzinnego, literatury i filmu. Za-
dbali również o estetykę książek, dzięki cze-
mu powstało wiele pięknych prac, z których 
trudno było wyłonić te najlepsze. Podsu-
mowanie konkursu odbyło się 14 czerwca 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Dynowie. 

Uroczystość wręczenia nagród przepeł-
niona była wieloma atrakcjami. Najsłyn-
niejsze „Bajkowe przeboje” zagrali pano-
wie Bogusław Dulski i Kamil Łukasiewicz. 
Pani Bogusława Dulska uświetniła koncert 
swoim śpiewem. Najmłodsi artyści ze SP 
Nr 2 przygotowali piękne, a zarazem bar-
dzo wymowne przedstawienia pt. „Witajcie 
w  naszej bajce” oraz „Moda na czytanie”. 
Ogromną radość wszystkim sprawiło słu-
chanie wierszy w wykonaniu zaproszonych 
gości: Haliny Cygan – Dyrektora ZSZ w Dy-
nowie, Moniki Wandas-Wasienko – biblio-
tekarki z LO w Dynowie, Renaty Potocz-
nej – Skarbnika Gminy Miejskiej Dynów, 
Dariusza Turkosza z Nadleśnictwa Dynów, 
Dariusza Wandasa – policjanta. 

W imieniu organizatorów serdecznie 
gratulujemy wszystkim uczestnikom kon-
kursu! Dziękujemy opiekunom, wycho-
wawcom i  zaproszonym gościom za zaan-
gażowanie. 

Renata Pyś 
Grażyna Paździorny 
Fot. Daniel Gąsecki

„Nowe wyzwania dla dynowskiej książnicy – kreatywność czytelnicza 
źródłem radości, przyjemności i edukacji”

MOJA PIERWSZA KSIĄŻKA –
KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
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W niniejszym tekście przedstawię dwa za-
chowane wizerunki Katarzyny Wapowskiej. 
Pierwszy z nich jest portretem wykonanym 
przez nieznanego malarza polskiego, datowa-
nym niepewnie na 1. ćw. XVIII w. Przypuszcza 
się, że wyobrażenie jej twarzy mogło być wyko-
nane na podstawie wcześniejszego portretu, na-
malowanego niedługo po śmierci Wapowskiej. 
Być może więc powtórzono tu wzór z początku 
XVII w. Przedstawia on Katarzynę w stroju wdo-
wim, w czarnej sukni i w czarnym czepku, w białym 
kwefie z podwiką i futrzanym kołpaku. W prawym 
ręku trzyma różaniec, w lewym zaś książkę do na-
bożeństwa. Z przeciętych, szerokich rękawów sukni 
widoczne są drobno plisowane rękawy giezła. W su-
rowych rysach twarzy dostrzegamy ascetyczny cha-
rakter osoby. Portret ten bardzo trafnie nawiązuje do 
jej wychowania, życia i ideałów, którymi przepełnio-
ny był czas, w którym żyła. Obraz ten należy do Mu-
zeum Narodowego w Warszawie (nr inwentarzowy: 
130756), obecnie znajduje się w depozycie Muzeum 

Dwa zachowane wizerunki
Katarzyny Wapowskiej
fundatorki dynowskiego kościoła

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Pochodzi z ko-
lekcji Potockich w Krzeszowicach i Krakowie. Wy-
konany w technice olej na płótnie, posiada wymiary 
84 x 64 cm. Pierwotny wizerunek został przycięty 
ze wszystkich stron w XIX w. Poniżej prezentujemy 
centralny fragment dzieła. Pełna kompozycja obrazu 
składa się z owalu wraz z kotarą po prawej stronie, 
w który wpisany jest portret, oraz z fragmentu kartu-
sza z herbem Nieczuja, należącym do Wapowskich.

Portret
Katarzyny Wapowskiej

W dziejach kościoła dynowskiego w sposób 
szczególny zapisały się dwie kobiety. Były 
to: Małgorzata, córka Piotra Kmity zwanego 

Lunakiem, oraz Katarzyna z Maciejowskich Wapow-
ska. Obydwie, jako właścicielki dóbr dynowskich, nie 
szczędziły środków na fundacje kościelne oraz upo-
sażenie miejscowej świątyni. Tytułowa bohaterka tego 
tekstu ufundowała w miejsce drewnianego kościoła 
w Dynowie murowaną świątynię pod wezwaniem św. 
Wawrzyńca. Co prawda ukończono ją w 1604 r., kilka 
lat po jej śmierci, ale ze środków w całości pozosta-
wionych przez Katarzynę. To nie jedyna jej donacja 
kościelna, była bowiem fundatorką kolegium 
jezuickiego w Lublinie, hojnie też obdarzała 
dominikanów. Natomiast w dobrach dy-
nowskich w Izdebkach, Hłudnie, Bachó-
rzu, Łubnie i Warze zamieniła cerkwie 
prawosławne na kościoły katolickie, 
wykupując je z rąk prawosławnych 
proboszczów. Ze swych funduszy 
wybudowała w 1590 r. nowy kościół 
w Hyżnem. Była też fundatorką 
nagrobka św. Jacka w Krako-
wie i inicjatorką wielu innych 
dzieł służących Kościołowi.
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Drugi, mniej znany wizerunek, to figurka alabastrowa Kata-
rzyny Wapowskiej w stallach kościoła św. Idziego w Krakowie. Na 
prezentowanej fotografii postać Wapowskiej ukazana została obok 
postaci św. Piotra Męczennika z Werony. Pierwotnie obydwie fi-
gurki zdobiły nagrobek św. Jacka w kościele ojców Dominikanów 
w Krakowie. Miejsce rzeźby Katarzyny znajdowało się na górnej 
kondygnacji baldachimowego nagrobka. To zaszczytne miejsce 
wynikało z faktu, że była ona jego fundatorką. Postać nas inte-
resująca jest przedstawiona w modlitewnej, klęczącej pozie. Wi-
doczny renesansowy strój matrony jest bardzo zbliżony do stroju 
widocznego na portrecie. I tutaj dostrzegamy czepiec, podwikę 
i kwef. Charakterystycznym atrybutem jest trzymany w ręku ró-
żaniec. Twarz przedstawionej osoby jest wyraźnie młodsza niż ta 

zaprezentowana na portrecie. Poniżej dokonamy próby określenia 
wieku Katarzyny utrwalonej w rzeźbie.

Jak się to stało, że figurka Wapowskiej „zawędrowała” z kościo-
ła ojców Dominikanów do kościoła św. Idziego? Otóż św. Jacek 
w kościele ojców Dominikanów miał w sumie cztery grobowce. 
Ten, o którym piszemy, był drugim z rzędu. Pierwszy bowiem, 
z 1545 r., został zastąpiony drugim w 1583 r. Ten z kolei około 
roku 1629 zastąpiono trzecim. Obecny, czwarty nagrobek, po-
chodzi z około 1700 r. Dodajmy, że pierwszy i trzeci zaginęły bez 
śladu. Drugi usunięto w 1626 r. z czysto praktycznych względów, 
gdyż swym ciężarem zaczął zagrażać murom kaplicy, w której był 
posadowiony. Dominikanie oczywiście nie wyrzucili jego zde-
montowanych części, a ich „składem” stał się głównie kościółek 
św. Idziego. Patronat nad nim przypadł Dominikanom w roku 
1567, a całą prebendę dostali oni w roku 1595. Opłakany stan 
świątyni sprawił, że należało go doprowadzić do porządku. Ko-
ściół rozbudowano, a wewnątrz dodano nowe stalle, przeniesione 
tu z jednej z kaplic kościoła ojców Dominikanów. Ich elementem 

składowym stały się obiekty ze zdemontowanego nagrobka św. 
Jacka, wśród nich figurka Katarzyny Wapowskiej. Dzisiaj spoglą-
da na nas z górnej kondygnacji stalli.

Skoro znamy czas powstania drugiego nagrobka św. Jacka, ła-
two możemy datować czas powstania figurki Katarzyny Wapow-
skiej. Musiała ona powstać około 1583 r. wraz z nagrobkiem. Kata-
rzyna miała wówczas około 35 lat. Rzeźbiarz adekwatnie do wieku 
„żywego modelu” oddał rysy twarzy i postać fundatorki nagrobka. 
Katarzyna była już wówczas wdową i jej wdowi strój będzie jej to-
warzyszył do końca życia. W tym miejscu nasuwa się pytanie. Czy 
portrecista nie wzorował się na figurce? Portretowaną osobę znał 
tylko z opisu, a wykonaną za życia Katarzyny rzeźbę mógł oglą-
dać. Być może nawet zbytnio postarzył samą Wapowską, wszak 
w chwili śmierci miała tylko 48 lat. Ale to już tajemnica i wizja 
artysty.

Cechy wspólne obydwu wizerunków już wskazano. Były to 
charakterystyczny strój i modlitewna poza. Czy takie było życie 
Katarzyny?

Urodziła się najprawdopodobniej w 1548 r. Jej rodzicami byli 
Stanisław Maciejowski i Anna Czuryło ze Stojanic. Maciejowscy 
należeli do znaczących rodów ówczesnej Rzeczypospolitej. Ka-
tarzyna miała dwóch braci: Stanisława i Kaspra. W wieku 17 lat 
wyszła za mąż za Andrzeja Wapowskiego herbu Nieczuja. Już 
w wieku 26 lat została wdową. Jej męża zamordowano w Krakowie 
podczas uczty po koronacji Henryka Walezego w 1574 r. Pomimo 
młodego wieku nie zdecydowała się na kolejne małżeństwo. Zo-
bowiązała się natomiast do stanu wdowiego, składając w kościele 
dynowskim śluby czystości. Kolejne lata swego życia poświęciła 
synowi Stanisławowi, uczynkom miłosierdzia i pobożności chrze-
ścijańskiej. Odeszła z tego świata 17 maja 1596 r. w Dynowie, 
gdzie w podziemiach miejscowego kościoła została pochowana. 
W „Herbarzu polskim” Kaspra Niesieckiego czytamy:

…spokojnie ducha swego Stworzycielowi swemu w ręce oddała, 
siedemnastego maja, w dzień piątkowy około wtórej godziny, w roku 
1596. Ciało jej w kościele Dynowskim syn jej Stanisław Wapowski, 
z przystojną czcią pochował, rzeczy zaś jej z opinii, którą miała 
o świątobliwości swojej, od ludzi godnych rozebrane za relikwie.

Zainteresowanych życiem Katarzyny Wapowskiej odsyłam do tekstu ks. dr. Jana 
Roguli Dzieło Katarzyny Wapowskiej na ziemi dynowskiej i jego dalsze koleje losu, [w:] 
„Rocznik Historyczny Dynoviana”, nr 3/2016, s. 211–287. Tam rozbudowany przypis 16.

Józef Stolarczyk

Katarzyna Wapowska, fundatorka nagrobka św. Jacka, i św. Piotr, 
Męczennik, figurki alabastrowe w stallach kościoła św. Idziego 
w Krakowie. Fot. St. Kolowca

Figurka Katarzyny Wapowskiej w stallach kościoła św. Idziego 
w Krakowie. Fot. Joanna Nikiel
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„DOŻYNKI W DYNOWIE – KIEDYŚ I DZIŚ”

(w obiektywie p. Antoniego Iwańskiego i Jana Hadama)
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