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Wesołych Świąt
Drodzy Mieszkańcy Miasta Dynów

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Wszystkim najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące Święta będą niezapomnianym czasem, spędzonym bez pośpiechu, 

trosk i zmartwień, czasem radosnego odpoczynku w gronie rodziny i przyjaciół.
Maleńki Jezus niech nam wszystkim błogosławi w każdym dniu nadchodzącego 

Nowego 2018 Roku.

 Przewodnicząca Rady Miasta Burmistrz Miasta Dynów
 Ewa Hadam Zygmunt Frańczak

Dynów, Boże Narodzenie 2017

Szanowni Czytelnicy Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego,

oddajemy w Państwa ręce czwarty, ostatni w 2017 roku, numer naszego Kwartalnika. W minionym czasie 
w Dynowie sporo się działo, zwłaszcza w zakresie edukacji, kultury, przeżywaliśmy ważne dla Polski i naszej 
„małej Ojczyzny” święta patriotyczne.

Życzę wszystkim ciekawej lektury i zachęcam do wyrażania opinii na temat naszej gazety samorządowej po-
przez e-mail: m.ziezio@dynow.pl jak i przy wszystkich spotkaniach z członkami naszej Redakcji.

Szanowni Czytelnicy z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam, aby ten szczególny czas był dobry, spokoj-
ny, napawał optymizmem i wzajemną serdecznością. Niech nowo narodzony Jezus napełni nasze serca dobrocią 
i miłością, obdarzy zdrowiem i siłą do pracy.

W nowym 2018 Roku życzę zdrowia, spokoju i realizacji planów.

Redaktor Naczelny
Michał Zięzio

Wyjątkowe to święta, 
bo łączą ludzkie serca...
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11 listopada 2017 r. 
odbyły się miejskie 
uroczystości zwią-

zane z 99. rocznicą odzy-
skania niepodległości przez 
Polskę. W centrum miasta 
zawisły biało-czerwone flagi, 
a w asyście pocztów sztan-
darowych i Orkiestry Dętej 
pod batutą Tadeusza Podulki 
w uroczystym pochodzie 
władze Dynowa oraz jego 
mieszkańcy przemaszero-
wali do kościoła parafial-
nego, by uczcić narodowe 
święto Polaków.

O doniosłości święta w dziejach nasze-
go narodu mówił podczas mszy świętej od-
prawianej w intencji Ojczyzny, proboszcz 
ks. prałat dr Stanisław Janusz. Mszę św. 
uświetnili oprawą muzyczną zarówno Or-
kiestra Dęta, jak i chór „Akord” na czele 
z dyrygentem p. Andrzejem Kędzierskim. 

Po modlitwie w kościele delegacje oraz 
mieszkańcy udali się do PSP nr 1, gdzie 
odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta. 
Podczas sesji wręczone zostały tytuły: Ho-
norowy Obywatel Miasta dla Wicestarosty 
p. Marka Sitarza oraz Zasłużony dla Mia-
sta Dynowa w dziedzinie kultury i oświaty, 

Obchody 99. rocznicy 
odzyskania niepodległości 

w Dynowie

 Poczty sztandarowe, 11 listopada 2017 r. 

 Wręczenie tytułu Honorowy Obywatel Miasta p. Markowi Sitarzowi 
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który przyznano wieloletniej nauczycielce Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie p. Marii 
Kuszek. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać prelekcji 

wygłoszonej przez nauczyciela historii dynowskiego liceum p. 
Mariusza Chomę, który przybliżył koncepcje wychowania przy-
gotowujące do udziału w życiu publicznym państwa. 

Specjalnie przygotowana wiązanka utworów patriotycznych 
w wykonaniu młodzieżowej orkiestry symfonicznej „Piraci 
z Dynowa” pod dyrekcją Bogusława Dulskiego pozwoliła po-
znać szerszej publiczności nową grupę. Wśród instrumentów 
było 10 skrzypiec, 1 kontrabas, 2 flety, 3 klarnety, 3 wiolonczele, 
1 saksofon i 1 trąbka. Część literacko-muzyczna wykonana zosta-
ła przez uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała S. 
Wyszyńskiego. 

Tradycyjnie oprócz oficjalnych obchodów mieszkańcy miasta 
wzięli udział w wydarzeniach towarzyszących świętowaniu rocz-
nicy odzyskania niepodległości: w wieczorze patriotycznym przy-
gotowanym przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół’ i Liceum 
Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie 
oraz V Biegu Niepodległości zorganizowanym przez „Aktywny 
Dynów”.

Ewa Hadam
Przewodnicząca RM Dynowa

Fot. Jan Prokop
Wręczenie tytułu Zasłużony dla Miasta Dynowa p. Marii Kuszek

 Okolicznościowy odczyt p. Mariusza Chomy 

 Młodzież orkiestry symfonicznej „Piraci z Dynowa” pod dyrekcją Bogusława Dulskiego przygotowała program muzyczny 
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DYNÓW BIEGA –
V BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada, już po raz piąty, w akcji Dynów Biega organizowanej przez Sto-
warzyszenie „Aktywny Dynów”, uczestniczyliśmy w Biegu Niepodległości. Bieg 
o charakterze rodzinnym zgromadził rekordową liczbę 171 osób. Uczestnicy mie-
li do pokonania 1,7 km. Poprzedziła go rozgrzewka na dynowskim rynku oraz od-
śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”. Każdy uczestnik mógł czuć się zwycięzcą, 
ponieważ biegacze razem, w zwartej grupie przebiegli i dotarli do mety, gdzie 
czekał słodki poczęstunek oraz pamiątkowy medal. 

Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” składa podziękowania dynowskiej policji za zabezpieczenie trasy biegu oraz 
sponsorom biegu: Bankowi Spółdzielczemu w Dynowie, Pani Elżbiecie Piskorek oraz Panu Piotrowi Kędzierskiemu. 

Akcja Dynów Biega wchodzi w skład zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmo-
wi – Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” – „Sport 
kuźnia zdrowia” realizowane przez Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”.

Łukasz Domin
Fot. Daniel Gąsecki
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Informacje
BURMISTRZA MIASTA

Inwestycje z udziałem 
środków Unii Europejskiej
1.  Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w Dynowie: OSP Dynów przy ul. 
Bartkówka, OSP Dynów przy ul. Szkolnej, 
Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Bartkówka 
w Dynowie, budynku Urzędu Miejskiego 
w Dynowie.

W listopadzie zakończono roboty budowlane na wszystkich 
obiektach objętych tym zadaniem. Wykonywane są czynności 
związane z odbiorem robót, przekazywaniem do użytku oraz roz-
liczaniem inwestycji. 

2.  Rozbudowa i przebudowa Przedszkola 
Miejskiego w Dynowie

Wykonywane są roboty fundamentowe związane z rozbudową 
Przedszkola Miejskiego. Zadanie obejmuje dobudowę zachodnie-

go skrzydła budynku przedszkola i częściową przebudowę istnie-
jącego budynku wraz z niezbędną infrastrukturą. Wartość robót 
ok. 1 350 000 zł brutto. 

Powierzchnia nowej zabudowy – 254,38 m2, ilość kondygna-
cji – III. W części rozbudowanej zaprojektowano 4 sale zabaw dla 
dzieci, jedna sala ćwiczeń ruchowych oraz zaplecze sanitarne.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynie-
ryjne „BUDOMINEX” Dominik Oleszko z siedzibą w Izdebkach.

3.  Poprawa infrastruktury ściekowej 
w Gminie Miejskiej Dynów – budowa 
kanalizacji sanitarnej – etap III wraz 
z budową, przebudową i rozbudową 
miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie 
współfinansowana z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Rozpoczęto roboty w rejonie ul. Łazienna i Podwale. Całość 
inwestycji obejmie modernizację oczyszczalni oraz budowę ka-
nalizacji w rejonie „Zabramy”, Karolówki, ul. Łaziennej. Wartość 
zadania ponad 15 mln zł. Termin umowny zakończenia sierpień 
2018 r. 

Kaplica cmentarna przy  
ul. Przemysłowej  
(boczna ul. Grunwaldzkiej) 

W dniu 6 października 2017 r. odbyła się uroczystość po-
święcenia kaplicy cmentarnej przez J.E. Ks. Arcybiskupa Ada-
ma Szala, Metropolitę Przemyskiego. 

Ks. Arcybiskup dokonał poświęcenia kaplicy, nadając jej nazwę 
„Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża” w nawiązaniu do Krzyża jako 
głównego wizerunku w ołtarzu – znaku męki, śmierci Pana Jezusa, 
ale także nadziei Zmartwychwstania. 

 Budynek OSP Dynów przy ul. Szkolnej po termomodernizacji 

 Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Dynowie 
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W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście: Poseł na 
Sejm – Pani Krystyna Wróblewska, Członek Zarządu Wojewódz-
twa Podkarpackiego – Pan Stanisław Kruczek, Starosta Rzeszow-
ski – Józef Jodłowski, Sekretarz Ks. Arcybiskupa – ks. Łukasz Ja-
strzębski, księża z terenu Dynowa: Ks. Dziekan Stanisław Janusz 
– Proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca wraz z Ks. Pawłem Barem, 
Ks. Januszem Borkiem, Ks. Zdzisławem Pokrywką. Proboszcz Pa-
rafii pw. św. Bartłomieja przy ul. Bartkówka – Ks. Józef Czerak, 
księża misjonarze: Ks. Janusz Krygowski i Ks. Janusz Marszałek. 
Uczestniczyli również radni powiatowi: Jan Sieńko, Aleksander 
Stochmal, Krzysztof Kędzierski, wójtowie gmin sąsiednich: Wójt 
Gminy Nozdrzec – Pan Antoni Gromala, Wójt Gminy Dydnia – 
Pan Jerzy F. Adamski, Wójt Gminy Dubiecko – Pan Wiesław Bem-
benek. Obecni byli także zaproszeni włodarze Miasta Dynowa 

w latach minionych: Pani Anna Kowalska, Pan Marian Duch, Jó-
zef Kędzierski oraz radni Rady Miasta Dynowa obecnej i minionej 
kadencji z Przewodniczącą Panią Ewą Hadam i Panem Romanem 
Mryczko. 

Ważnymi gośćmi byli też wykonawcy inwestycji: Panowie: 
Marek Kurpiel – Wykonawca prac budowlanych, Kazimierz Bać 
– projektant i wykonawca ołtarza i nastawy organowej, Tomasz 
Skiba – wykonawca prac stolarskich, Artur Owsiany – Dyrektor 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie – wykonującej pra-
ce związane z zagospodarowaniem terenu wokół kaplicy. 

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili też licznym udziałem: 
przedstawiciele firm i instytucji z terenu Miasta, prezesi Ochot-
niczych Straży Pożarnych, przewodniczący Zarządów Osiedli, 
prezesi i kierownicy stowarzyszeń i fundacji, pracownicy Urzędu 
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Miejskiego oraz kierownicy jednostek or-
ganizacyjnych Miasta. W uroczystościach 
licznie uczestniczyli również mieszkańcy 
Dynowa. 

Uroczystość uświetniała Orkiestra Dęta 
witająca Ks. Arcybiskupa, a w czasie uro-
czystości wykonująca okolicznościowe 
pieśni. 

Jako Burmistrz jestem wdzięczny i po-
nownie składam serdeczne podziękowa-
nia Ks. Arcybiskupowi Adamowi Szalowi 
za poświęcenie kaplicy, Ks. Proboszczowi 
Stanisławowi Januszowi za cenne wska-
zówki dotyczące wystroju i wyposażenia, 
wszystkim uczestnikom całego procesu in-
westycyjnego – projektantom, wykonaw-
com i pracownikom Urzędu Miejskiego za 
zaangażowanie w jej budowę i wykonanie 
wystroju, natomiast mieszkańcom Dyno-
wa za życzliwe rady w czasie budowy ka-
plicy i obecność na uroczystościach. 

Historia 
budowy kaplicy 
cmentarnej

Dane ogólne kaplicy:
Powierzchnia zabudowy – 283,25 m2, 

powierzchnia użytkowa – 245,02 m2, ku-
batura – 2274,52 m3, wymiary budynku – 
29,88 m x 15,69 m, wysokość nawy głów-
nej ok. 9 m. 

Realizacja:
Pierwsze działania przygotowawcze 

związane z jej budową rozpoczęto w 2013 r. 
od wykonania badań geotechnicznych grun-
tu. Sprawdzenie nośności gruntu było pod-
stawą do opracowania w 2014 r. przez Za-
kład Usług Projektowych w Przeworsku 

najpierw koncepcji, a następnie w 2015 r. 
dokumentacji projektowej. 

Roboty budowlane rozpoczęto jesie-
nią 2015 r., a zakończono we wrześniu 
2016 r. Wykonawcą była firma Pana Mar-
ka Kurpiela. Koszt robót budowlanych – 
923 093,69 zł. 

Prace obejmowały budynek kaplicy 
wraz z przyłączami mediów: wody, kana-
lizacji ściekowej i deszczowej, przyłączem 
elektrycznym. 

Prace wokół budynku związane z zago-
spodarowaniem terenu: porządkowanie, 
układanie kostki brukowej wokół kapli-
cy, nawierzchnie parkingów, urządzanie 
trawników, wykonywał w 2017 r. Zakład 
Gospodarki Komunalnej. Pan Henryk Ha-
dam wykonał oświetlenie terenu. 

Wewnętrzne wyposażenie kaplicy: 
piękny ołtarz, żyrandole, kinkiety i zabu-
dowę przestrzeni organowej zaprojektował 
i wykonał Pan Kazimierz Bać z Boguchwa-
ły. Organy kościelne zakupiono w Firmie 
Handlowo-Usługowej z Sierakowa Śląskie-
go. Meble: ławki, sidille wraz z meblami do 
zakrystii wykonał Pan Tomasz Skiba z Wy-
rąb. Chłodnię do przechowywania ciał za-
kupiono w firmie z Bielska-Białej. 

Łączny koszt budowy i wyposażenia 
kaplicy poniesiony przez Miasto, w latach 
2014–2017 to ok. 1 400 000 zł. W 2018 r. 
planowane jest dokończenie prac związa-
nych z ogrodzeniem i wykończeniem na-
wierzchni parkingów. 

Do użytku kaplicę oddano 6 paździer-
nika 2017 r. Jak przedstawiono wyżej, po-
siada ona całość niezbędnego wyposażenia 
potrzebnego do godnego przechowania 
ciał zmarłych oraz miejsce do odmawia-
nia różańca, odprawienia nabożeństwa 
pogrzebowego i odprowadzenia na przyle-
gły cmentarz. Przy kaplicy znajduje się też 
parking oraz toalety. 

Kaplicę wybudowano całkowicie ze 
środków własnych Miasta Dynowa, dzięki  
zrozumieniu potrzeb przez radnych obec-
nej i poprzedniej kadencji. Jest własnością 
Miasta  wraz z cmentarzem przy ul. Grun-
waldzkiej. 

Administratorem kaplicy i cmenta-
rza jest Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Dynowie, który prowadzi całość spraw 
związanych z udostępnieniem kaplicy 
i miejsca pochówku. 

Obwodnica 
Dynowa

W związku z tym, że mieszkańcy Dyno-
wa są żywotnie zainteresowani obwodnicą 
Dynowa, często pytają, na jakim etapie jest 
obecnie jej realizacja, pozwolę sobie przy-
pomnieć Państwu dotychczasowe działania:

– Lata 2011–2016 – działania formal-
no-prawne związane z uzyskaniem sto-
sownych opinii, pozwoleń, decyzji środo-
wiskowych. Prowadziło je Miasto Dynów, 
ponosząc koszty opracowania koncepcji 
i inwentaryzacji przyrodniczej – łącznie 
182 000 zł.

– 2016 r. – obwodnica Dynowa znalazła 
się w planach budżetu Województwa Pod-
karpackiego, w związku z czym Podkarpac-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich mógł ogło-
sić przetarg na jej wykonanie w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”.

– Kwiecień 2017 r. – rozstrzygnięcie 
przetargu, który wygrała firma EUROVIA 
POLSKA S.A. i podpisanie umowy o jej za-
projektowanie i wybudowanie. 

– Aktualnie trwają prace projektowe, 
wykonywane inwentaryzacje w terenie, ba-
dania geologiczne, rozpracowywanie kolizji 
z sieciami infrastruktury komunalnej i cie-
kami wodnymi na trasie obwodnicy. 

– Problemy techniczne przedstawiane są 
na radach budowy, które odbywają się raz  
w miesiącu. Jako Burmistrz gminy, której 
dotyczy inwestycja, biorę w nich udział, sta-
rając się aktywnie uczestniczyć w rozwią-
zywaniu problemów w sposób najbardziej 
korzystny dla mieszkańców. 

W dalszym ciągu umowny termin wy-
konania to sierpień 2018 r. W przypadku 
zmian w harmonogramie budowy będę 
Państwa informował w kolejnych Kwartal-
nikach. 

Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów

Fot. Jan Prokop
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APEL DO WŁAŚCICIELI PSÓW

W ostatnim okresie nasiliły się skargi mieszkańców na psy 
biegające bez dozoru, wypuszczane wolno poza nieruchomości 
swoich właścicieli. Są one zagrożeniem dla przechodniów, szcze-
gólnie dzieci. Pies, niegroźny dla właściciela, może stanowić po-
ważne zagrożenie dla innych. O wielu takich przypadkach moż-
na było przeczytać w prasie. Nie czekajmy, aż dojdzie do tragedii. 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 856) oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy-
kroczeń (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 482 ze zm.), nakładają na właści-
ciela czworonogów obowiązek należytej kontroli swojego psa. Wła-
ściciel nie może wypuścić swojego czworonoga, jak mu się tylko 
podoba. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwie-
rzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 Kodeksu wykroczeń, 
mówiący, że: kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków 
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 
250 złotych albo karze nagany. Natomiast art. 10 a ust. 3 ustawy 
o ochronie zwierząt mówi, że zabrania się puszczania psów bez 
możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego iden-
tyfikację właściciela lub opiekuna.

Ponadto zgodnie z § 12 Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Miejskiej Dynów – Załącznik do Uchwały 
Nr XVIII/110/16 Rady Miasta Dynowa z dnia 22 czerwca 2016 r. 
osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowa-
nia bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochro-
nę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed za-
nieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 
ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. 
Właściciel ponosi koszty leczenia osób pogryzionych, a w przypad-
kach trwałego uszkodzenia ciała może być zobowiązany do wypła-
cania renty poszkodowanemu. 

W szczególności należy przestrzegać następujących zasad:
–  niewypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, 

a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego 
mieszkania,

–  w miejscach publicznych należy prowadzić psa na smyczy, 
a psa rasy uznawanej za agresywną dodatkowo z nałożonym 
kagańcem, 

–  zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieru-
chomości może mieć miejsce w przypadku, gdy nieruchomość 
jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie 
przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio 
oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Jan Gładysz
Urząd Miejski w Dynowie

KONTROLA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI 
ODPADÓW

Informujemy, że będą przeprowadzane kontrole w zakresie 
przestrzegania przez mieszkańców Miasta Dynowa zasad prawi-
dłowej segregacji odpadów komunalnych.

Czynności kontrolne odbywać się będą losowo, bez uprzed-
niego zawiadomienia i obejmą sprawdzanie, czy w pojemnikach 
(workach) na odpady zmieszane nie ma odpadów ze szkła, plasti-
ku, papieru, ulegających biodegradacji, czyli tych odpadów, które 
należy segregować zgodnie ze złożonym oświadczeniem w de-
klaracji. 

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie 
ze złożoną deklaracją, odpady komunalne będą traktowane jako 
odpady zmieszane, a właściciel dostanie upomnienie odnotowane 
w protokole, a jeśli sytuacja się powtórzy, zostanie naliczona decy-
zją opłata jak za odpady zmieszane, czyli 16,00 zł od osoby.

Podkreślić należy, że prawidłowa segregacja odpadów wpływa 
na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych. Nieprzestrzeganie 
przez mieszkańców zasad segregacji, czyli wrzucanie do po-
jemników (worków) na odpady zmieszane np. papieru, plasti-
ku, szkła metalu, zwiększa ilość odpadów zmieszanych, a tym 
samym zwiększa koszty ponoszone przez Miasto za oddawane 
odpady.

Prosi się ponownie mieszkańców o oddawanie odpadów ko-
munalnych zgodnie ze złożoną w Urzędzie Miejskim deklaracją.

Maria Wyskiel-Cedzidło
Urząd Miejski w Dynowie

PALENIE ŚMIECI SZKODZI

Rozpoczął się okres grzewczy. Przypominamy wszystkim 
mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz spa-
lania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domo-
wych. Unikajmy więc domowych sposobów pozbywania się śmie-
ci, które spalane bez odpowiedniej technologii są bezpośrednim 
zagrożeniem dla zdrowia i życia. 

–  Spalając śmieci w domowych piecach, trujemy siebie i naj-
bliższych sąsiadów.

–  Niebezpieczne substancje i metale ciężkie, które wydzielają 
się w trakcie spalania śmieci, przenikają do wnętrza domów, 
wywołując alergie, choroby układu oddechowego oraz no-
wotwory. 

–  Spalanie śmieci skraca żywotność pieca, powoduje zapycha-
nie kominów, co może być przyczyną zaczadzenia lub zapa-
lenia przewodu kominowego. 

–  Uwolnione podczas spalania śmieci toksyczne substancje 
długo utrzymują się w lokalnym otoczeniu, zanieczyszczają 
powietrze, wodę i ziemię.

–  Spalając śmieci, łamiemy prawo: art. 191 ustawy o odpadach 
mówi: kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią 
odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresz-
tu albo grzywny.

Maria Wyskiel-Cedzidło
Urząd Miejski w Dynowie

Informacje
Z URZĘDU MIEJSKIEGO W DYNOWIE
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Minął dzień Wszystkich Świętych, 
który skłania nas do chwili zadumy nad 
przemijaniem, wspomnienia zmarłych 
członków rodziny, sąsiadów czy innych 
osób, które utkwiły w naszej pamięci. Nie-
stety, nie dopisała pogoda, niemniej więk-
szość z nas odwiedziła w ostatnich dniach 
cmentarz zarówno w Dynowie, jak i w in-
nych miejscowościach. Jak wspomniano 
w bieżącym numerze Kwartalnika, 6 paź-
dziernika 2017 r. oddana została w pełni 
wyposażona, nowa kaplica cmentarna, po-
łożona przy ul. Przemysłowej 1, wybudo-
wana i wyposażona przez Gminę Miejską 
Dynów. Od tego czasu odbyło się w niej 
już kilka pogrzebów i wydaje się, że speł-
nia pokładane w niej oczekiwania miesz-
kańców. 

Kaplicą dysponuje Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Dynowie, z którym załatwia 
się wszelkie sprawy dotyczące pogrzebów 
na cmentarzu komunalnym w Dynowie. 
Informacje dotyczące cmentarza przy ul. 
Grunwaldzkiej (wszystkie części), kaplicy 
wraz z chłodnią czy przeprowadzania 
pogrzebów, osoby zainteresowane mogą 
uzyskać w siedzibie Zakładu przy ul. 
Rynek 13, w dni robocze w godzinach od 
7.00 do 15.00, telefonicznie 16/652 10 92. 

Po godzinach pracy oraz w dni wolne 
w sprawie przyjęcia zwłok do kaplicy 
należy kontaktować się z osobą dyżurującą 
pod numerem telefonu 696  108 191. 
Z chłodni mieszczącej się w kaplicy mogą 
korzystać również osoby zainteresowane 
spoza Dynowa.

Wspomniana wcześniej pamięć 
o zmarłych jest również niezbędna dla 
administracji cmentarza. Jak można było 
zauważyć, przed 1 listopada zaznaczo-
no na cmentarzu paskami część grobów, 
w stosunku do których szukamy kontaktu 
z ich dysponentami. Konieczne jest uzu-
pełnienie wpisów odnośnie niektórych 
pochowanych, ponieważ istnieją pewne 
wątpliwości co do lokalizacji ich grobów 
(szczególnie tych nieopisanych), uzupeł-
nienia danych w księgach cmentarnych, 
oraz ustalenia żyjących dysponentów gro-
bów. Dlatego zwracam się z kolejną prośbą 
(po wcześniejszych ogłoszeniach w kościo-
łach i w prasie), aby osoby te zjawiły się 
w siedzibie ZGK przy ul. Rynek 13 w celu 
wyjaśnienia wątpliwości. 

Niezwykle ważne dla administracji 
cmentarza jest również podjęcie przez 
dysponenta decyzji co do dalszych losów 
danego grobu. Pozwala to na ustalenie 

przebiegu chowania zmarłych, zabezpie-
czenia miejsc grzebalnych na przyszłość 
i podjęcia działań zmierzających do po-
zyskania nowych terenów pod cmentarz. 
Spotykamy się też z licznymi pytaniami 
o stan niektórych grobów i podjęcie dzia-
łań zmierzających do ich odnowienia czy 
zabezpieczenia. W tym miejscu należy 
podkreślić, że dbanie o estetykę grobu, 
wygląd i oznaczenie (opisanie) grobu nale-
ży do jego dysponenta. Wyegzekwowanie 
tych obowiązków jest niezwykle trudne, 
zwłaszcza w przypadku braku informa-
cji odnośnie żyjących opiekunów grobu. 
Przypominam, że istnieje możliwość po-
nownego wykorzystania miejsca pod grób 
po upływie 20 lat od pochowania zmar-
łego, jeżeli nikt nie wniesie zastrzeżenia 
i stosownych opłat. Groby nieposiadające 
ustalonych dysponentów traktowane będą 
jako opuszczone, w stosunku do których 
niezbędne będzie podjęcie w najbliższym 
czasie decyzji o ich likwidacji. W przypad-
ku takich grobów decyzję podejmie admi-
nistracja cmentarza. 

Artur Owsiany
Dyrektor ZGK w Dynowie

Za nami pierwszy okres funkcjonowania programu „Ro-
dzina 500 plus”. Jego wdrażanie było prawdziwym wyzwa-
niem organizacyjnym dla samorządów. W mieście Dynowie 
obsługę tego programu Pan Burmistrz powierzył Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Od 1 kwietnia 2016 r. do 
30 września 2017 r. program objął 815 dzieci. Wypłacono 
łącznie 6 512 695,86 zł. Program „Rodzina 500 plus” w spo-
sób istotny poprawił sytuację materialną rodzin w szcze-
gólności w zakresie zaspokojenia potrzeb życiowych dzieci 
i młodzieży. Nie było przypadków marnotrawienia wypłaco-
nego świadczenia wychowawczego i konieczności przekazy-
wania go w formie rzeczowej.

Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 października 2017 r. 
do 30 września 2018 r., składanie wniosków rozpoczęło się 
1 sierpnia 2017 r.

W nowym okresie świadczeniowym od 1 sierpnia 2017 r. 
wprowadzono kilka zmian dotyczących programu „Rodzina 
500 plus”. Jedna z nich dotyczy rodziców samotnie wycho-
wujących dzieci, którzy aby otrzymać świadczenie wycho-
wawcze, zobowiązani są dołączyć do wniosku wyrok sądu 
ustalający alimenty na dziecko.

Zmienił się również zapis dotyczący stosowania przepisów 
o utracie i uzyskaniu dochodu. „Przepisów o utracie i uzyska-

niu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowa-
nia lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, 
jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką 
opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 
3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód 
u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawia-
jącego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działal-
ność gospodarczą”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie w okresie 
od 1 sierpnia 2017 r. do chwili obecnej przyjął 458 wniosków 
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Liczba 
rodzin, które pobrały świadczenie wychowawcze na nowy 
okres zasiłkowy, wynosi 395, z których 625 dzieci posiada pra-
wo do ww. świadczenia. Wydano 408 decyzji, w tym 23 decy-
zje odmowne na pierwsze dziecko z uwagi na przekroczenie 
kryterium dochodowego. W październiku 2017 r. kwota, któ-
ra została wypłacona na świadczenie wychowawcze, wyniosła 
319 014,58 zł. Plan wydatków budżetu na realizację świad-
czenia wychowawczego w 2017 r. wynosi 4 081 000 zł.

Monika Pawłowska
MOPS Dynów

,,Rodzina 500 plus”
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Informacje Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie – 
administratora cmentarza komunalnego
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Słowa Jana Pawła II były mottem prze-
wodnim pięknej uroczystości, która mia-
ła miejsce 10 listopada 2017 r. w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Dynowie. Obchody 99. rocz-
nicy odzyskania niepodległości połączone 
ze ślubowaniem uczniów pierwszej klasy 
wojskowej oraz otwarciem strzelnicy szkol-
nej były niecodziennym wydarzeniem wpi-
sującym się nie tylko w historię szkoły, ale 
i powiatu rzeszowskiego. Na uroczystość 
przybyło wielu znamienitych gości repre-
zentujących władze samorządowe. Wśród 
nich byli: Wicestarosta Rzeszowski Pan 
Marek Sitarz, członek Zarządu Pan Tadeusz 
Pachorek, skarbnik Powiatu Pani Danuta 
Gargała, Radni Powiatowi oraz pracowni-
cy administracyjni Starostwa Powiatowego 
w Rzeszowie. Nie zabrakło również przed-
stawicieli władz oświatowych, służb mun-
durowych, władz samorządowych miasta 
i gminy Dynów, dyrektorów szkół i insty-
tucji działających na terenie powiatu oraz 
miasta Dynowa, prezesów stowarzyszeń, 
rodziców, emerytowanych nauczycieli oraz 
uczniów. W sumie w hali sportowej, gdzie 
odbywała się impreza, zgromadziło się ok. 
300 osób. 

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewa-
niem hymnu państwowego oraz powita-
niem gości przez Panią Dyrektor Elżbietę 
Klaczak-Łach. Okolicznościowe przemó-
wienie wygłosił Wicestarosta Rzeszowski 
Pan Marek Sitarz. Podkreślił w nim, iż 
„powstanie klasy wojskowej jest wspania-
łym przykładem współczesnego patrioty-
zmu edukacji przesiąkniętej najwyższymi 
wartościami, w imię których tylu na-
szych przodków oddało życie”. Następnie 
podziękował „za ambicję prowadzenia 
w szkole żywych lekcji historii, służby oj-
czyźnie oraz szacunku do wzorów przeka-
zywanych nam przez poprzednie pokole-
nia”. W dalszej części nastąpiło uroczyste 
złożenie ślubowania przez pierwszą w po-
wiecie klasę wojskową. Jej powstanie przy 
dynowskim liceum było wyrazem ocze-
kiwań lokalnego społeczeństwa na taką 
formę edukacji, a także wynikało z poli-
tyki państwa coraz mocniej stawiającej 
na działania proobronne. Młodzi adepci 
sztuki wojskowej w liczbie 26 ślubowa-
li na sztandar szkoły wierność Bogu, Oj-

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, 
Aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość, ofiarność, 
szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to do-
bro, jakim jest wolna Ojczyzna

Uroczyste ślubowanie uczniów
klasy wojskowej w Liceum Ogólnokształcącym 

im. KEN w Dynowie
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czyźnie, Honorowi oraz ponadczasowym 
wartościom. Na pamiątkę otrzymali akty 
ślubowania oraz legitymacje uprawniają-
ce ich do noszenia munduru. Ceremonię 
poprowadził nauczyciel historii p. Mariusz 
Choma. Do niej przygotowali uczniów żoł-
nierze z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony 
Terytorialnej, a uświetnili swą obecno-
ścią dowódca i członkowie ZS „Strzelec” 
JP z Rzeszowa. Należy dodać, że piękne 
mundury z godłem narodowym i herbem 
powiatu ufundowane zostały przez Powiat 
Rzeszowski. W dalszej części uroczysto-
ści zaprezentowany został wzruszający 
program artystyczny w wykonaniu mło-
dzieży liceum, który przypomniał, jakim 
darem i wartością jest wolność. Po nim 
nastąpiły okolicznościowe przemówienia 
i podziękowania za wsparcie i pomoc za-
równo w utworzeniu klasy wojskowej, jak 
i strzelnicy.

Druga część uroczystości odbyła się na 
strzelnicy szkolnej, gdzie nastąpiło uro-
czyste przecięcie wstęgi przez Wicestarostę 
Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, przed-
stawiciela 3 Podkarpackiej Brygady OT 
majora Pawła Kępę, wizytator Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie Panią Małgorzatę 
Nowińską-Zgurską, Burmistrza Miasta Dy-
nowa Pana Zygmunta Frańczaka, Dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie 
Panią Elżbietę Klaczak-Łach oraz instruk-
tora strzelectwa Pana Kazimierza Żaka. Po 
pięknych słowach wypowiedzianych przez 
Dziekana Dekanatu Dynowskiego, ks. pra-
łata dr. Stanisława Janusza, oraz krótkiej 

modlitwie nastąpiło poświęcenie obiektu, 
by służył wspólnemu dobru. Zaproszeni 
goście zostali zapoznani również z krót-
ką charakterystyką strzelnicy. Posiada ona 
osiem stanowisk strzelniczych wyposażo-
nych w automatycznie zmieniane tarcze, 
a także kamery oraz najnowszy typ broni 
pneumatycznej. Tak profesjonalne wypo-
sażenie strzelnicy szkoła zawdzięcza przy-
chylności władz Powiatu Rzeszowskiego, 
który przeznaczył na ten cel ok. 90 tys. zł, 
oraz staraniom byłego dyrektora szkoły 
Kazimierza Żaka. Z pewnością obiekt ten 
będzie służył nie tylko uczniom liceum, 
ale także lokalnemu środowisku. Po części 

oficjalnej goście udali się na poczęstunek 
przygotowany przez pracowników szkoły.

Wydarzenie cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem mediów. Można było o nim prze-
czytać w „Nowinach”, a także wysłuchać 
audycji w Radiu Fara i Radiu Via. Niewąt-
pliwie przyczyniło się nie tylko do promocji 
szkoły, ale i powiatu w regionie.

Elżbieta Klaczak-Łach
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 

im. KEN w Dynowie
Fot. Sławomir Inglot

DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY • NR 4/1 • PAŹDZIERNIK — GRUDZIEŃ 2017 ● str. 13



DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej w PSP Nr 1 odbyła się 
13 października 2017 r. Uroczystość szkol-
ną zaszczycili swoją obecnością Pan Bur-
mistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak 
oraz przedstawiciele zarządu Rady Rodzi-
ców: Pani Bożena Sas oraz Pan Piotr Kru-
pa. Zasłużeni pedagodzy i pracownicy 
otrzymali nagrody. Pani Małgorzata Galej, 
długoletni nauczyciel, otrzymała nagrodę 
Ministra Edukacji Narodowej. Całą uro-
czystość uświetniła część artystyczna dzie-
ci i młodzieży.

Jak co roku, uczniowie klas pierw-
szych w sposób uroczysty przyjmowani 
są w poczet uczniów Publicznej Szko-
ły Podstawowej Nr 1. Pasowania, dniu 
25 października 2017 roku, dokonał 
dyrektor Tadeusz Święs w obecności ro-
dziców i dziadków. Ten ważny dla dzieci 
rozpoczynających swoją edukację akt 
uświetniły występy artystyczne uczniów 
klas pierwszych przygotowane wspólnie 
z wychowawcami klas. Nowym członkom 
społeczności szkolnej życzymy wielu suk-
cesów na niwie nauki.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

30 października 2017 r. w sali kolum-
nowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Rzeszowie odbyło się podsumowa-
nie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci 
i Młodzieży za rok szkolny 2016/2017 w Po-
wiecie Rzeszowskim.

Pierwszy raz w historii, Publiczna 
Szkoła Podstawowa Nr 1 została sklasy-
fikowana na 9 miejscu w województwie 
podkarpackim (na 632 szkoły) i 1 miejscu 
w Powiecie Rzeszowskim, w rozgrywkach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Natomiast 
Gimnazjum w Dynowie zostało sklasyfi-
kowane na 35 miejscu wśród szkół gimna-
zjalnych w województwie podkarpackim 
(na 442 szkoły) i na 2 miejscu w Powie-
cie Rzeszowskim, w rozgrywkach Gim-
nazjady. 

Nauczyciele wychowania fizycznego 
z naszej szkoły: mgr Anna Martowicz, mgr 
Dariusz Mazur, mgr Damian Chudzikie-
wicz, mgr Radosław Telega otrzymali z rąk 
wicestarosty Pana Marka Sitarza dyplomy 
„za działalność na rzecz rozwoju kultury fi-
zycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w Po-
wiecie Rzeszowskim”. W klasyfikacji gmin 
wysokie 24 miejsce w województwie (na 
160 sklasyfikowanych) i 3 miejsce w Powie-
cie Rzeszowskim zajęło Miasto Dynów.

ŚWIĘTO 11 LISTOPADA

10 listopada 2017 r. odbył się apel z oka-
zji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Okolicznościowy montaż 
słowno-muzyczny przygotowali ucznio-
wie PSP1 oraz klas Gimnazjum. Natomiast 
11 listopada w PSP1 odbyły się miejskie 
uroczystości Święta Niepodległości. Uro-
czystości te były przejawem patriotyzmu 
społeczności szkolnej i dynowskiej, wy-
razem pamięci dla tych, którzy walczyli 
w obronie niepodległości Ojczyzny oraz 
żywą lekcją historii. 

PAMIĘĆ O ZMARŁYCH

Przed dniem Wszystkich Świętych 
członkowie Szkolnego Koła Caritas zadba-
li o groby powstańców, pomagali też oso-
bom samotnym i starszym w porządkowa-
niu grobów ich bliskich na dynowskim 
cmentarzu.

Uczniowie Szkoły zorganizowali zbiór-
kę pieniędzy w ramach akcji „Adopcja na 

odległość”. Zebrano 500 zł na opłacenie 
szkoły jednego ucznia w kraju misyjnym.

11 wolontariuszy zaangażowanych jest 
w stały wolontariat w Domu Pogodnej Sta-
rości. W ramach wolontariatu odwiedzają 
podopiecznych, przygotowują przedsta-
wienia z różnych okazji.

PROGRAMY EDUKACYJNE 
REALIZOWANE W SZKOLE

W roku szkolnym 2017/2018 realizo-
wany będzie projekt „Do wiedzy przez 
eksperyment oraz technologie informacyj-
no-komunikacyjne”. Nowoczesny sprzęt 
i pomoce dydaktyczne wartości około 
300 tys. zł, zakupione w ramach tego pro-
jektu, będą wykorzystywane także podczas 
planowanych i organizowanych, w ilości 
ponad 1500 godzin różnorakich zajęć dla 
uczniów szkoły. 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia oraz Nowego Roku 2018 Dy-
rekcja i pracownicy Publicznej Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 życzą wszystkim czytelnikom 
zdrowych, pogodnych świąt Bożego Naro-
dzenia oraz wszelkiej pomyślności w nad-
chodzącym Nowym Roku.

Tadeusz Święs
Dyrektor PSP Nr 1

Fot. ze zbiorów PSP Nr 1

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Osiągnięcia sportowe

Uporządkowywanie grobów przez uczniów

Publiczna Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Dynowie

Pasowanie pierwszaków na uczniów
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ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

14 października to dzień, w którym każdego roku obchodzi-
my Święto KEN, popularnie zwane Dniem Nauczyciela. W na-
szej szkole, już od kilku lat, ten dzień jest szczególny również dla 
uczniów – zwłaszcza uczniów klasy pierwszej. Dla pierwszaków 
to bardzo ważna chwila, do której sumiennie się przygotowywali, 
aby móc zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności. W odświęt-
nych strojach, w otoczeniu najbliższych, składają swoje dziecięce 
ślubowanie. Aktu pasowania na ucznia w obecności Burmistrza 
Miasta – Pana Zygmunta Frańczaka, nauczycieli, uczniów i licz-
nie zgromadzonych rodziców, dokonała pani Dyrektor. Ucznio-
wie otrzymali okolicznościowe dyplomy potwierdzające, że 
zostali przyjęci w szeregi szkolnej społeczności. Aby jeszcze bar-
dziej uprzyjemnić te chwile swoim dzieciom, rodzice przygoto-
wali okolicznościowe prezenty i wspaniały poczęstunek, a starsze 
koleżanki i koledzy program artystyczny.

Agata Wróbel

ŚNIADANIE DAJE MOC

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci 
mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają 
siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień. To hasło ogólno-
polskiej akcji pod nazwą Śniadanie Daje Moc, której ideą jest pro-

mowanie zdrowego odżywiania się. Główny cel to przypomnienie 
dzieciakom, a zwłaszcza rodzicom, że ten pierwszy posiłek dnia 
jest najważniejszy. To on daje energię do pracy nie tylko ciała, ale 
przede wszystkim mózgu (czyli do nauki) oraz wspomaga kon-
centrację, której dziś coraz bardziej brakuje.

Wszystkim nam zależy, aby dzieci były zdrowe i miały energię 
do nauki i zabawy. Chcielibyśmy także, aby miały równy start i nie 
czuły się gorsze od innych. Codzienne śniadanie pomaga im do-
brze rozpocząć dzień i daje równy start w szkolne obowiązki.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dynowie 
wraz ze swoimi nauczycielami po raz trzeci dołączyli do tej ak-
cji. Dzieci przyniosły do szkoły wszystko to, co jest niezbędne, 
aby przygotować „zdrowe śniadanie” tzn. świeże warzywa i owo-
ce, masło, sery, ciemne pieczywo, soki, itp. Pamiętając o higienie 
i bezpieczeństwie, uczniowie każdej klasy, pod kontrolą swoich 
wychowawców, przygotowali swoje drugie śniadanie. Dzieci prze-
konały się, że zdrowe jedzenie też może być pyszne.

Wierzymy, że udział w programie oraz akcji przyczyni się do 
zmiany nawyków żywieniowych i większej dbałości o spożywanie 
śniadania przez dzieci – w domu i szkole.

Renata Pyś

SZKOŁA W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-  
-NOWOROCZNYM 2017/2018 

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok 2018. 
Uczniowie naszej szkoły w tym okresie aktywnie uczestniczą 
w przygotowywaniach dekoracji świątecznych, przedstawień ja-
sełkowych oraz w przygotowywaniu styczniowych obchodów 
święta Babci i Dziadka. 

Przed Bożym Narodzeniem organizowana jest w szkole Wigilia 
z udziałem dzieci, rodziców, przedstawicieli Miasta. W styczniu 
obchodzimy uroczyście Dzień Babci i Dziadka oraz organizujemy 
zabawę noworoczną dla dzieci. Wszystkie te działania dają dzie-
ciom wiele satysfakcji, są również formą podtrzymywania tradycji 
oraz umacnianiem więzi międzypokoleniowych. 

Wiesława Marszałek
Dyrektor PSP Nr 2

Fot. ze zbiorów PSP Nr 2

Publiczna Szkoła Podstawowa 
Nr 2 w Dynowie
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Szkoła Muzyczna I stopnia działająca w Dynowie piąty rok dba 
systematycznie o jak najlepsze wyniki nauczania. Szczycimy się 
osiągnięciami krajowymi i międzynarodowymi naszych akorde-
onistów: Marcina Kilona i Martyny Stankiewicz.

Aktywni na poziomie regionu są również nasi uczniowie klas for-
tepianu, gitary, wiolonczeli, perkusji i fletu.

Inspirującą i ciekawą formą podnoszenia poziomu gry naszych 
wychowanków jest również udział w seminariach i warsztatach 
z wybitnymi pedagogami, często profesorami polskich wyższych 
uczelni muzycznych. 

25 października 2017 r. w auli dynowskiej Szkoły Muzycznej 
I stopnia gościliśmy dr. hab. Mariusza Sielskiego, profesora Aka-
demii Muzycznej w Krakowie, prowadzącego tam klasę fortepianu, 
szczycącego się licznym gronem wychowanków odnoszących sukce-
sy w kraju i za granicą. Do tego grona zalicza się również inicjator 
i organizator tego wydarzenia, nasz nauczyciel fortepianu pan Edwin 
Szetela.

Profesor Sielski momentalnie wprowadził kreatywną, miłą, lecz 
wymagającą pełni koncentracji atmosferę pracy nad utworami, przy-
gotowanymi do seminarium przez uczniów pracujących codziennie 
pod okiem swych pedagogów.

Jego uwagi, pokazywanie na instrumencie możliwości interpre-
tacyjnych oraz ułożenie „aparatu gry”, czyli rąk na klawiaturze tak, 
by gra była jak najbardziej efektywna i przyjemna, z pewnością przy-
niosą korzyści naszym wychowankom. Mimo początkowej tremy, na 
twarzach uczniów stale gościł uśmiech.

Przekonali się, że są dobrze przygotowani, że wiele potrafią, 
a pracując mądrze i cierpliwie, mogą kontynuować dalszą edukację 
kolejnych szczebli wszędzie, choćby w Krakowie, co profesor Sielski 
podkreślał i do czego zachęcał.

W warsztatach uczestniczyli uczniowie: 
 – Seweryn Chrapek, Aleksandra Kubrak, Mateusz Siry, Julia Nie-

dzielska, Gabriela Pawłowska, Sebastian Pęcherek i Albert Dańko 
z klasy pani Anny Dymek,

 – Jakub Wandas z klasy pani Katarzyny Markielowskiej i Wikto-
ria Siry z klasy pana Edwina Szeteli.

13 listopada 2017 r. w sali gimnastycznej PSP w Dynowie odbył 
się Koncert, łączący obchody Dnia Niepodległości i Dnia Edukacji 
Narodowej. Obecni byli pan Burmistrz, niektórzy radni miasta, na-
uczyciele, rodzice i sympatycy szkoły.

Wystąpił szkolny chór pod dyrekcją pana Krystiana Balawendra. 
Soliści: Aleksander Myćka z klasy akordeonu Jerzego Kołodzieja, 

duety skrzypcowe w składzie: Gabriela Guzik, Alicja Wandas, Party-
cja Hus, Zuzanna Siekaniec z klasy pani Jowity Nideckiej, Big Band 
pod kierunkiem pana Władysława Wiatera, Junior Band prowadzo-
ny przez pana Krystiana Balawendra, akordeoniści Marcin Kilon 
i Martyna Stankiewicz z klasy pana Kamila Łukasiewicza, zespół 
perkusyjny pana Jacka Rzyma, zespół wiolonczelowy pani Moniki 
Sobolewskiej, Sebastian Pęcherek z klasy pani Anny Dymek, Natalia 
Chrapek z klasy gitary pana Piotra Kopko.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Rada Rodziców, pan Bur-
mistrz i dyrektor Szkoły, zabierając głos, wyrazili nauczycielom 
podziękowania za pracę, zaangażowanie i entuzjazm w krzewieniu 
sztuki muzycznej. Uczniom życzyli cierpliwości i uporu w dążeniu 
do celów oraz pięknych wykonań.

To również okazja do wręczenia wyróżniającym się pracowni-
kom Szkoły:

 – Nagrody Burmistrza Dynowa dla pani Anny Dymek, z sukce-
sami i wielkim zaangażowaniem uczącej fortepianu.

 – Nagrody Dyrektora Szkoły za wyróżniającą pracę i działalność 
na rzecz Szkoły dla pani Moniki Sobolewskiej, panów Piotra Kopko, 
Kamila Łukasiewicza, Edwina Szeteli i Piotra Dżuła oraz dla pani 
Marzeny Kocyło, odpowiedzialnej od momentu założenia szkoły za 
sekretariat, dokumentację i wiele spraw organizacyjnych.

17 listopada 2017 r. w szkolnej auli odbyło się „Pasowanie na Mu-
zyka” uczniów klas pierwszych cyklu sześcioletniego. 

Bohaterowie tej uroczystości pięknie wykonali przygotowany 
przez ich opiekuna panią Monikę Witalec układ rytmiczny i pio-
senki. Wsparcie otrzymali od wybranych swych starszych koleżanek 
i kolegów z działu dziecięcego, którzy wykonali swe utwory instru-
mentalne.

Z pełną powagą i zaangażowaniem złożone zostało uroczyste ślu-
bowanie, a dyrektor Jerzy Kołodziej wielkim kluczem wiolinowym 
dokonał nobilitacji na muzyka każdego z uczniów. Dumni rodzi-
ce, stanowiący liczną widownię i „grupę wsparcia”, nie szczędzili 
oklasków.

Również rozpoczynający naukę w cyklu czteroletnim uczest-
niczyli w uroczystości, pokrzepiając się po wyczerpującej impre-
zie wspólnie z maluchami łakociami przygotowanymi przez Radę 
Rodziców.

Co widział, słyszał i skrzętnie opisał 

Jerzy Kołodziej 
Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie

Fot. Piotr Dżuła

Szkoła Muzyczna
I stopnia w Dynowie
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Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Dy-
nowie funkcjonuje 

już 17 lat, jest jednym 
z 64 Domów działających 
na terenie województwa 
podkarpackiego.

Celem działalności ŚDS jest udziela-
nie wsparcia osobom przewlekle chorym 
psychicznie, niepełnosprawnym intelek-
tualnie, wykazującym inne przewlekłe 
zaburzenia czynności psychicznych z wy-
łączeniem osób czynnie uzależnionych od 

środków psychoaktywnych w przezwycię-
żaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspo-
kajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 
oraz postępowanie rehabilitacyjne rozu-
miane jako zespół działań zmierzających 
do osiągnięcia przez te osoby możliwie 
najpełniejszej samodzielności życiowej. 

Jednym z elementów rehabilitacji 
prowadzonej w ŚDS jest integracja pod-
opiecznych ze środowiskiem społecz-
nym. Realizowana jest ona poprzez udział 
uczestników w różnorodnych wydarze-
niach kulturalnych, imprezach okoliczno-
ściowych, sportowych itp. Tego typu tera-
pia przynosi wiele pozytywnych efektów, 
nie tylko w postaci pozyskania wiedzy, 
nowych umiejętności, ale jest okazją do 
pokonywania wewnętrznych barier, umoż-
liwia pokazanie swoich osiągnięć. 

Na przestrzeni ostatnich miesięcy 
uczestnicy Naszego Domu wzięli udział 
w wielu takich wydarzeniach, nie sposób 
byłoby o wszystkich napisać. Dotyczyły 
one różnorodnych dziedzin życia w tym 
wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, 
sportowych i turystycznych.

Wśród spotkań edukacyjnych i kultu-
ralnych należy podkreślić przemiłą wizy-
tę w Nadleśnictwie Dynów i wysłuchanie 
prelekcji pani Małgorzaty Kaczorowskiej 
o mieszkańcach lasu, czy udział w Na-
rodowym Czytaniu „Wesela” w Liceum 
Ogólnokształcącym w Dynowie. Równie 
ciekawe było spotkanie w Bibliotece Miej-
skiej w Dynowie z bajkoopowiadaczem pa-
nem Michałem Malinowskim, czy udział 

w projekcie realizowanym przez Bibliotekę 
Miejską w Dynowie, gdzie szlifowaliśmy 
umiejętności z zakresu obsługi komputera 
i komunikacji interpersonalnej. 

Mieliśmy również okazję obcowania 
ze sztuką teatralną. We wrześniu gości-
liśmy w Naszym Domu aktorów z teatru 
w Krakowie z przedstawieniem pt. „Lekcja 
Pokory” według Karola Wojtyły, natomiast 
8 listopada sami udaliśmy się do teatru 
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, 
gdzie obejrzeliśmy spektakl pt. „Przygo-
dy Koziołka Matołka”. Niesforny Koziołek 
Matołek, w rolę którego wcielił się nasz 
rodzimy aktor Mateusz Mikoś, szczególnie 
przypadł nam do gustu. Świetna gra akto-
rów, różnorodność sytuacji, fantastyczna 

scenografia i muzyka złożyły się na sukces 
tego przedstawienia. Widz w każdym wie-
ku może wyjść z niego zadowolony i na-
ładowany pozytywną energią. My długo 
wspominaliśmy tę wizytę również dlatego, 
że po spektaklu mieliśmy możliwość krót-
kiego spotkania z odtwórcą głównej roli.

Jednym z elementów prowadzonej 
w ŚDS terapii są starania celem docenienia 
pracy naszych podopiecznych, tym bar-
dziej że wykonywane w ŚDS prace są coraz 
ciekawsze i piękniejsze.

Dowodem na to jest zdobycie przez 
uczestniczkę Naszego Domu panią Rena-
tę Niedźwiedź I miejsca w XV Ogólno-
polskim Konkursie Plastycznym „Sztuka 
Osób Niepełnosprawnych” na etapie wo-
jewódzkim oraz zakwalifikowanie pracy 
do konkursu ogólnopolskiego. Zwycięska 
praca pt. „Polska – Moja Ojczyzna” wy-
konana została pod kierunkiem pani Ewy 
Konat-Bembenek w kategorii rysunek 
i grafika. 

Dnia 8 listopada br. w Filharmonii 
Podkarpackiej im. Artura Malawskiego 
w Rzeszowie laureaci konkursu otrzymali 
z rąk dyrektora Oddziału Podkarpackie-
go PFRON w Rzeszowie pana Macieja 

Szymańskiego pamiątkowe dyplomy i na-
grody. Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć 
naszych podopiecznych.

Pobyt uczestników w ŚDS jest bardzo 
urozmaicony, wiąże się on również z re-
habilitacją ruchową i turystyką. Każdego 
dnia podopieczni mogą korzystać z dobrze 
wyposażonej sali ruchowej, a wypraco-
waną tężyznę fizyczną mogą prezentować 
chociażby przy okazji licznych imprez 
sportowych. W ostatnim czasie wzięliśmy 
udział w II Wojewódzkiej Olimpiadzie 
Osób Niepełnosprawnych. Sanok 2017 r., 
XIX Spartakiadzie Środowiskowych Do-
mów Samopomocy Województwa Pod-
karpackiego Głogów Małopolski 2017 r. 
oraz XIX Olimpiadzie dla Osób Niepełno-
sprawnych w Rzeszowie.

Pisząc o turystyce, należy wspomnieć 
chociażby o tegorocznej wycieczce po tere-
nie Beskidu Niskiego. Wśród miejsc przez 
nas zwiedzanych znalazły się Biecz – Ka-
mianna-Krynica i Nidzica. 

Tego typu spotkania są dla uczestników 
wielkim przeżyciem, dają poczucie suk-
cesu, zadowolenie z osiągniętego wyniku, 
dają wiarę we własne siły i możliwości, co 
w rezultacie ma przełożenie na codzien-
ne życie.

Bo każdy z nas ma potrzebę poczucia 
własnej wartości i odnoszenia sukcesów.

Anna Wandas 
Kierownik ŚDS w Dynowie 

Fot. ze zbiorów ŚDS w Dynowie

Z ŻYCIA ŚRODOWISKOWEGO 
DOMU SAMOPOMOCY
W DYNOWIE 

DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY • NR 4/1 • PAŹDZIERNIK — GRUDZIEŃ 2017 ● str. 17



Sztandar w naszej tradycji narodowej i w kulturze europejskiej 
kojarzy się z walką o utraconą wolność, z obroną najszczytniej-
szych ideałów i wartości, takich jak: bohaterstwo i miłość ojczy-
zny. Jest on też znakiem naszej tożsamości i bez wątpienia jest 
symbolem nie tylko patriotyzmu, ale i dążeń do realizacji wielkich 
ideałów życiowych.

Dynowskie gniazdo „Sokoła” jest właśnie takim stowarzysze-
niem, gdzie można te idee i marzenia realizować. W tym kontek-
ście nasz nowy sztandar staje się symbolem nie tylko Towarzystwa 
Gimnastycznego, ale i naszej „małej Ojczyzny”.

Dlatego też przy współudziale Burmistrza Dynowa p. Zygmun-
ta Frańczaka oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, na 
czele z p.o. dyrektora p. Grażyną Malawską, TG „Sokół” w Dyno-
wie zorganizowało święto poświęcenia swojego sztandaru.

Warto dodać, że sam fakt wykonania sztandaru oraz – jak na 
razie – 4 mundurów, jeszcze kilka miesięcy temu jawił się nam 
jako przedsięwzięcie trudne i tylko dzięki ogromnej determina-
cji Prezes TG „Sokół” dh Krystyny Dżuły oraz współpracujących 
z nią „sokołów”, udało się pozyskać fundusze, przygotować pro-
jekty, aż do szczęśliwego zakończenia w dniu 21 października 
2017 r., w którym odbyło się poświęcenie.

Uroczystym przemarszem z dynowskiego rynku wśród zapro-
szonych gości: Pana Stanisława Kruczka – Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Pana Adam Kozaka – Naczelnika Wydziału 
Spraw Społeczno-Oświatowych – delegat Starosty Rzeszowskiego, 
Dh Konrada Firleja – Prezesa Rady Odrodzonych Towarzystw 
Gimnastycznych w Krakowie, Pana Zygmunta Frańczaka Bur-
mistrza Dynowa, przedstawicieli szkół, stowarzyszeń, organizacji 
działających na terenie Dynowa i jego mieszkańców, w otocze-
niu innych pocztów sztandarowych, a więc Sokołów z Krakowa, 
Brzeska, Rymanowa, Sanoka, Czernichowa-Międzybrodzia oraz 
reprezentacjom z Dynowa, tj. Liceum Ogólnokształcącego, Ze-
społu Szkół Zawodowych, Towarzystwa Przyjaciół Dynowa, OSP 
Dynów-Miasto, gości i miejscowych sympatyków udaliśmy się do 
kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca, by podczas Mszy świę-
tej podziękować Bogu za reaktywację naszego Towarzystwa oraz 
za sztandar i prosić o siły do dalszej pracy.

Poświęcenia sztandaru dokonał ks. prałat dr Stanisław Janusz, 
który w homilii wyraził nadzieję, że TG „Sokół” w Dynowie bę-

dzie zrzeszać coraz więcej członków, zwłaszcza tych najmłodszych 
druhów, którzy pielęgnując sokole idee, będą dobrymi Polakami 
i przykładnymi patriotami.

Warto dodać, że o piękną oprawę muzyczną uroczystości w ko-
ściele, i nie tylko, zadbali nasi dynowscy artyści z Orkiestry Dętej 
pod batutą p. Tadeusza Podulki oraz z chóru „Akord” pod kierow-
nictwem p. Andrzeja Kędzierskiego.

W godnym pochodzie ponownie przeszliśmy na rynek, gdzie 
obejrzeliśmy pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klas 
wojskowych z Liceum w Rymanowie.

Następnie udaliśmy się przed budynek Środowiskowego 
Domu Samopomocy (przedwojenna siedziba dynowskiego „So-
koła”), gdzie delegacje samorządowe, sokole i społeczne złożyły 
kwiaty pod tablicą upamiętniającą 110-lecie powstania TG „So-
kół w Dynowie.

Druga część uroczystości odbyła się w Publicznej Szkole Pod-
stawowej Nr 1, w której dzięki uprzejmości Dyrekcji, na czele z p. 
Dyrektorem Tadeuszem Święsem mogliśmy podjąć naszych gości.

Szczególnym wydarzeniem tej części imprezy było odznaczenie 
naszego sztandaru Złotym Krzyżem Legii Honorowej Rady Odro-
dzonych Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” przez Prezesa dh 
Konrada Firleja z Krakowa. Ponadto dh prezes Krystyna Dżuła 

Poświęcenie sztandaru
TG „Sokół” w Dynowie

 Poświęcenie sztandaru TG „Sokół” w Dynowie 
 przez ks. prałata dr. Stanisława Janusza 

 Składanie kwiatów pod tablicą „Sokoła” 

 Pokaz musztry paradnej uczniów szkoły wojskowej  
 w Rymanowie na rynku miasta 
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przyjęła Honorową Brązową Odznakę „Sokół” Sanok od Gniaz-
da sanockiego, za dobrą współpracę i osiągnięcia w działalności 
sokolej.

Nie zabrakło też okolicznościowych przemówień oraz wbija-
nia symbolicznych gwoździ, które ufundowali: Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego – p. Stanisław Kruczek, Starosta 
Rzeszowski – p. Józef Jodłowski, Burmistrz Miasta Dynów – p. 
Zygmunt Frańczak, Wójt Gminy Dynów – p. Krystyna Sówka, 
Delegacje TG „Sokół” z Krakowa, Brzeska, Rymanowa, Sanoka 
i Ropczyc, Prezes OPTG „Sokół” Dh Konrad Firlej, Dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie – p. Elżbieta 
Klaczak-Łach, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie – p. Halina Cygan, Przewodni-

cząca Rady Miasta Dynowa – p. Ewa Hadam, radni RM Dynowa: 
p. Józefa Ślemp, p. Piotr Krupa, p. Michał Zięzio, Prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Dynowie – p. Stanisław Tymowicz, Prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Dynowa – dr Andrzej Stankiewicz, Towarzy-
stwo Przyjaciół Dynowa, Prezes Adam Wandas wraz z druhami 
z OSP Dynów-Bartkówka, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, 
Sekretarz UM Dynowa – p. Zofia Pantoł oraz Prezes TG „Sokół” 
w Dynowie – dh Krystyna Dżuła.

Gości w szczególny nastrój zadumy wprowadzili recytatorzy 
z Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie oraz nasi śpiewają-
cy i grający „sokoli”. Na zakończenie zaprezentowała się Kapela 
„Tońko”, jak zwykle z ciekawym repertuarem o Dynowie.

Uroczystościom w Szkole Podstawowej towarzyszyły wystawy 
poświęcone działalności TG „Sokół” w Dynowie, nasi goście mo-
gli posilić się smacznym obiadem, ciastem, wypić kawę czy herba-
tę, ale przede wszystkim porozmawiać o tym, czym w dzisiejszych 
czasach jest „Sokół” i jak jego piękne idee wcielać w życie.

W imieniu organizatorów przekazuję również serdeczne po-
dziękowania dla sponsorów uroczystości:

Państwa Małgorzaty i Stanisława Krupów – właścicielom Pie-
karni „Krupa s.c.”.

Pani Elżbiety Piskorek – właścicielki Ciastkarni „Paula”.
Pani Gabrieli Porzuczek – właścicielki Kawiarni – Cukierni 

„Muffin”.
Pani Irenie Kopackiej – właścicielki Karczmy „Pod Semaforem”.

Michał Zięzio
Członek Zarządu TG „Sokół” w Dynowie

Fot. Daniel Gąsecki

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
w Dynowie i Miejski Ośrodek Kultury 
w Dynowie 4 listopada br. w auli ZSzZ 
w Dynowie przygotowali spotkanie inau-
gurujące XI Jesień Teatralną, tj. II Dynow-
skie Zaduszki Muzyczne. Był to nastrojo-
wy, refleksyjny, w różnych barwach jesieni, 
wieczór, przy muzyce w molowych tona-
cjach KAPELI „TOŃKO” i zespołu jazzu 
tradycyjnego JAZZ POM BAND z Brzo-

zowa. Organizatorzy wspomnieli TYCH 
CO ODESZLI – Dynowian, związanych 
społeczną działalnością ze swoją Małą Oj-
czyzną. To Oni tworzyli charakter miasta, 
które nigdy nie było prowincjonalnym, 
bo jego mieszkańcy to wielcy społecznicy. 
Piękną recytacją wierszy K. Wierzyńskiego 
przez P. Jolantę Kozubal-Głuchowską i P. 
Emila Dańczaka, zaduszkowo dopełniono 
wieczór.

Organizatorzy dziękują pięknie reali-
zatorom tego wieczoru, muzykom, recy-
tatorom, a szczególnie Pani Halinie Cy-
gan dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Dynowie, nauczycielom, pracownikom 
i uczniom tej szkoły za ogromną pomoc 
w przygotowaniu Zaduszek. Dziękujemy 
także Panu Stanisławowi Tymowiczowi, 
Prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Ze-
społu Szkół Zawodowych za obecność 
i uznanie dla organizatorów. To dzięki 
nim był to profesjonalny i klimatyczny, jak 
przystało na charakter, wieczór.

Grażyna Malawska
p.o. Dyrektor MOK w Dynowie

Fot. Daniel Gąsecki

 Odznaczenie sztandaru przez dh Konrada Firleja 

II DYNOWSKIE 
ZADUSZKI MUZYCZNE

 Kapela „Tońko” z Dynowa  Publiczność obecna na Zaduszkach 
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Wrzesień w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie był ob-
fity w ciekawe wydarzenia. Czytelnicy wspominali jeszcze Naro-
dowe Czytanie na dynowskim rynku, a już 25 września 2017 r. 
do Dynowa, na zaproszenie biblioteki, w ramach realizacji pro-
jektu „Nowe wyzwania dla dynowskiej książnicy – kreatywność 
czytelnicza źródłem radości, przyjemności i edukacji”, przyjechał 
Grzegorz Kasdepke. Pisarz ten, to najpopularniejszy autor litera-

 Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke 

Pod takim hasłem, 11 listopada br. w sali gimnastycznej Li-
ceum Ogólnokształcącego w Dynowie po raz kolejny odbyło się 
patriotyczne spotkanie w ramach programu XI Dynowskiej Jesie-
ni Teatralnej.

Głównym organizatorem imprezy było TG „Sokół” w Dynowie 
na czele z Prezes dh Krystyną Dżuła przy współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury w Dynowie oraz LO w Dynowie.

Mieszkańcy Dynowa oraz goście odwiedzający nasze miasto 
mieli okazję wspólnie obejrzeć program literacko-muzyczny przy-
gotowany przez uczniów dynowskiego liceum, zobaczyć krako-
wiaka i poloneza, które zatańczyli członkowie zespołu tanecznego 
działającego przy LO, którego kierownikiem jest p. Elżbieta Kla-
czak-Łach, wziąć udział w sesji zdjęciowej z uczestnikami parady 
historycznej, którą zaprezentowali dynowscy gimnazjaliści, ale 
przede wszystkim wspólnie pośpiewać polskie pieśni i piosenki 
o Polsce i miłości do naszej Ojczyzny.

Frekwencja na sali dopisała, o czym świadczy minigaleria zdjęć 
autorstwa p. Daniela Gąseckiego.

Więcej na stronie www.sokol.dynow.pl

Michał Zięzio
Fot. Daniel Gąsecki

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

śpiewającą Rodziną

str. 20 ●  DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY • NR 4/1 • PAŹDZIERNIK — GRUDZIEŃ 2017

http://www.sokol.dynow.pl/


Wielu z nas często wspomina piękne chwile z dzieciń-
stwa, kiedy to rodzice lub dziadkowie opowiadali 
bajki. Z czasem opowiadanie częściowo zostało zastą-

pione czytaniem pięknie ilustrowanych książek. Obie formy dają 
oczywiście niewymierne korzyści i głęboko tkwią w pamięci każ-
dego z nas.

Aby „ożywić” wspomnienia, do dynowskiej biblioteki na 
początku października, na trzy dni zawitał niesamowity gość 
– pan Michał Malinowski – bajkoopowiadacz i pomysłodawca 
MuBaBaO. Czarujący głos, ciekawe bajki z  całego świata, nie-
samowita narracja gwarantowały ciszę i skupienie po to, by za 
chwilę wszyscy słuchający mogli wybuchnąć śmiechem! Bajki 
i opowiadania kończyły się nauką, przesłaniem, które nawiązuje 
do ponadczasowych wartości, takich jak: dobro, uczciwość, 
pracowitość, szacunek, miłość. 

W trakcie tych trzech dni biblioteka zmieniła swoje oblicze. 
Zamiast cichego i spokojnego miejsca w każdym jej zakątku był 
gwar i śmiech. Uczestnicy warsztatów i spotkań mieli okazję po-
słuchać, opowiedzieć, stworzyć własny teatrzyk, zbudować coś 
z nowatorskich klocków. Bez wątpienia największą atrakcją były 
bajkostwory.

Spotkania z Michałem Malinowskim kończyły się festiwalem 
rodzinnym, podróżą przez świat bajek i opowieści, wspólną zaba-
wą dzieci i rodziców w tworzenie własnych postaci i wymyślanie 
historii.

Początek roku 2018 to przede wszystkim ferie zimowe! Ser-
decznie zapraszamy dzieci do uczestniczenia w warsztatach arty-
stycznych! Trwa również nabór na szkolenia w ramach projektu 
„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Serdecznie za-
praszamy!

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Czy-
telnikom dużo zdrowia, szczęścia i  błogosławieństwa Bożego 
w 2018 Roku.

Grażyna Paździorny
Anna Marszałek

Fot. ze zb. MBP w Dynowie

MuBaBaO

tury dla dzieci ostatnich lat, uhonorowany w 2002 roku Nagrodą 
Literacką im. Kornela Makuszyńskiego.

Grzegorz Kasdepke był długoletnim redaktorem naczelnym 
czasopisma dla najmłodszych „Świerszczyk”, a także scenarzystą 
telewizyjnych programów dla dzieci m.in. „Ciuchcia” czy „Budzik”.

Ze względu na dużą liczbę chętnych i popularność autora spo-
tkanie odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Dyno-
wie. Uczestniczyli w nim uczniowie klas II i III dynowskich szkół 
podstawowych.

Spotkanie autorskie było niezwykle interesujące. Pan Grzegorz 
opowiadał o swoich książkach i bohaterach literackich. Zaspokoił 
też ciekawość dzieci, odpowiadając na liczne pytania np.: „Dlacze-
go pisze Pan książki?”. Na koniec spotkania pan Grzegorz Kasdep-
ke umieszczał w książkach dedykacje i rozdawał autografy.

Dzieci z żalem żegnały znanego autora „Detektywa Pozytywki”, 
„Miasteczka misiów”, „Wakacji Potworaka”, „Niesfornego alfabe-
tu” i wielu innych znanych im utworów.
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Po Katarzynie Wapowskiej, prezentowanej w poprzednim nu-
merze Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego, warto przed-
stawić jej męża Andrzeja Wapowskiego. Jego wizerunek odnajdu-
jemy na obrazie Jana Matejki. Olej na płótnie o wymiarach 132 x 
101 cm przedstawia scenę, która rozegrała się w jednej z komnat 
wawelskiego zamku w 1574 roku. Podczas turnieju uświetniające-
go koronację Henryka Walezego doszło do sprzeczki między Sa-
muelem Zborowskim i Janem Tęczyńskim. Towarzyszący Tęczyń-
skiemu kasztelan przemyski, dziedzic dóbr dynowskich, Andrzej 
Wapowski został ugodzony przez Zborowskiego czekanem w gło-
wę. Malarz przedstawił moment, w którym rannego Wapowskie-
go przyniesiono przed oblicze króla. Na pierwszym planie widać 
grupę osób zebranych wokół poszkodowanego. W centrum stoi 
Jan Tęczyński, proszący króla o sprawiedliwy wyrok, a po prawej 
sprawca – Samuel Zborowski z czekanem w dłoni.

Matejko namalował „Zabicie Wapowskiego” w 1861 roku. 
Artysta miał wówczas 23 lata i zaczynał dopiero zdobywać uzna-
nie jako malarz. Co ciekawe, obraz zaginął w  połowie lat 30. 
XX wieku. Dzieło odnalazło się w  atmosferze sensacji dopiero 
w 2012 roku w... Ameryce Południowej. Uznawane za zaginione, 
zostało odnalezione w prywatnej kolekcji przez krakowski Salon 
Dzieł Sztuki Connaisseur. W jakich okolicznościach to się stało 
oraz w czyich rękach był obraz, pozostaje tajemnicą. Dzieło spro-
wadzono do Polski i poddano zabiegom konserwatorskim. Dnia 
8 czerwca 2017 r. zostało ono sprzedane na aukcji za 3,683 mln zł. 
Kupił je anonimowy nabywca.

Dzieło osnute na kanwie tragicznego incydentu już znamy. 
Warto więc poznać przebieg samego zajścia oraz jego reperkusje. 
Koronacja Henryka Walezego odbyła się 19 lutego 1574 r. Następ-
nego dnia król przyjmował hołd oraz dary od mieszczan krakow-
skich i posłów na rynku, a 21 lutego rozpoczął rządy na zamku. 
Postanowiono uświetnić ten fakt turniejem, rozpoczęto przygoto-
wania. Na górny zamek nawieziono piasku dla amortyzacji upad-
ków z konia, w który to piasek 24 uczestników turnieju wetknęło 
swoje włócznie. Wśród nich była włócznia Samuela Zborowskie-
go, znanego ówcześnie awanturnika, bogatego i wpływowego ma-
gnata. Kopie były opisane karteczkami z informacją o wyzwaniu 
do walki posiadacza innej kopii. Zasady walki mówiły jasno, że 
tylko rycerz tego samego stanu może podjąć kopię. Doszło jednak 
do dużego, jak na owe czasy, nieporozumienia a może nawet do 
prowokacji. Kopię tę wyjął wieczorem niejaki Janusz Kroata (pi-
sano również Karwat), cudzoziemiec (Kroata to inaczej Chorwat), 
dworzanin hrabiego Jana Tęczyńskiego – kasztelana wojnickiego 
i zabrał ją do miasta. Samuel, wnosząc, że stało się to za sprawą 
Tęczyńskiego, i że ten umyślnie wysłał do walki z nim przeciwnika 
niższego niż on stanu, wyzwał na pojedynek samego kasztelana. 
Z Kroatą miał się potykać z kolei jego szlachcic, niejaki Moszczyń-
ski (pisano również Mościński).

Tęczyński usprawiedliwił to zajście faktem, że nie wydawał Kro-
acie żadnego polecenia i nie myślał czynić Zborowskiemu zniewa-
gi. Jednak następnego dnia Zborowski ponownie wyzwał Tęczyń-
skiego, który wówczas zasiadał w senacie. Ten ostatecznie przyjął 
wyzwanie, potwierdzając walkę po przygotowaniu się do niej. Gdy 
Tęczyński udał się do miasta, walkę stoczyli Kroata i Moszczyński. 
Delegowany przez Zborowskiego pojedynek przegrał, co jeszcze 
bardziej rozdrażniło porywczego Samuela. Zdenerwowany ocze-
kiwaniem na przeciwnika, wyjechał na poszukiwanie Jana. Spo-
tkali się w bramie zamku. Zaczęło się od obopólnych oskarżeń 
i utarczek słownych. W końcu bardziej krewki Zborowski, spiąw-
szy ostrogami konia, ruszył na Tęczyńskiego. Pomiędzy nacierają-
cymi stanął wówczas rozjemca – Andrzej Wapowski, który towa-
rzyszył Tęczyńskiemu. W trakcie tej interwencji Zborowski zadał 
Wapowskiemu czekanem dwie rany w głowę. Jak podaje dostępna 

Zabicie Wapowskiego
w czasie koronacji
Henryka Walezego
Dynowski akcent w twórczości Jana Matejki

Jan Matejko, Zabicie Wapowskiego, fot. Marcin Koniak, DESA Unicum
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literatura, Samuel wpadł w szał i siekł, rąbał czekanem wszystkich, 
którzy stanęli mu na drodze. Zamiast ratować Wapowskiego, ran-
nego tylko, zaczęto strzelać z arkebuzów do Zborowskiego. Do-
szło do rozruchów, których świadkiem był sam król. Zamieszanie 
trwało całą noc.

Samuel odjechał do miasta, a Hrabia Tęczyński z zakrwawionym 
Wapowskim wstąpił do Króla, przed którym Wapowski lamparcim 
futrem odziany i krwią zastygłą całkiem ociekły, okazał swoje rany 
i w długiej mowie uskarżał się na wielkość zbrodni popełnionej 
przez Samuela.

Nazajutrz posłowie ziemscy relacjonowali sprawę Wapowskie-
go na posiedzeniu senatu, król zaś obiecał ukarać winnych. Od tej 
chwili odbywa się spektakl demonstracji oskarżeń. Sam Wapow-
ski nie wykazał przy tym należytego rozsądku, chętniej pokazując 
wszystkim swoje rany i o nich opowiadając, zamiast zadbać o ich 
leczenie. Doszło do zakażenia i w konsekwencji do śmierci. Zanim 
jednak zmarł, odbyły się wysłuchania przed królem. Jako pierwszy 
Tęczyński wygłosił mowę przed władcą, przedkładając krzywdę 
wyrządzoną sobie i Wapowskiemu. Po trzech dniach z kolei Zbo-
rowski stanął przed królem, prosząc, aby jego czyn potraktować 
jako nieszczęśliwy wypadek. Ostatecznie nie wiemy, z którego 
dnia pochodzi scena utrwalona na obrazie Matejki. Jeśli z dnia 

zajścia, to nie powinno być na niej Zborowskiego, który po starciu 
udał się do miasta. Po analizie zachowanych dokumentów Matej-
ko przyjął więc, że przedstawi jedno z posłuchań u króla z jeszcze 
żywym Wapowskim. Celem artysty było ukazanie sceny, w której 
świadkowie wydarzenia domagają się od Henryka Walezego spra-

wiedliwości. 
Data śmierci Wapowskiego to 5 lub 6 marca 1574 r. Dnia 

7 marca krewni zmarłego prosili posłów ziemskich, by ci 
wstawili się u króla o sprawiedliwy wyrok. Z Dynowa przyje-
chała, mimo zimy, jego żona Katarzyna Wapowska.

Wnet potem Katarzyna z Maciejowskich Kasztelanowa 
Przemyska przystąpiła z płaczem do Króla z malutkim syn-
kiem swoim, otoczona mnóstwem znakomitych niewiast i licz-
nym orszakiem krewnych. Jak ona sama tak i jej wozy, słudzy, 
konie i służebnice w czarne suknie i opony byli odziani. Trup 
nieboszczyka także przywieziony został na zamek na marach, 
z przyzwoitym konduktem pogrzebowym. Zborowscy też 
wszyscy, wyjąwszy Samuela, byli przytomni tej scenie.

W innym dokumencie czytamy:
D. 7. Martii ciało jego wieziono na saniach na zamek, 

ubrawszy go tak jak chodził, i przykryto suknem i axamitem. 
Za ciałem małżonka jego jechała w siedmi kolebkach w żało-
bie, i wstąpili do Królewny [mowa tu o Annie Jagiellonce]. 
Z tamtąd śli do Króla: żałobę czynił P. Stanisław Maciejowski 
od Paniej przemyślskiej…

Król z wyrokiem zwlekał. Uwikłany w elekcyjne układy, 
nie był w stanie sprawiedliwie prawa wyegzekwować. 

Już P. Wapowskiego nieb.[oszczyka] wożono na zamek 
trzy razy, a za nim jeździ małżonka jego: już około tego 
traktują cały tydzień Król z radami, na który akt wiele ludzi 
oczekawa…

Gdy w końcu wyrok zapadł, nie zadowolił żadnej ze stron. 
Zborowski skazany został tylko na banicję, co wzbudziło po-
czucie niesprawiedliwości. Wyrok odbił się echem w całej 
Rzeczypospolitej, zaczęto krytykować króla.

Wdowa po kasztelanie przemyskim wraz z innemi kobie-
tami płacząc nie mogła się wstrzymać od złorzeczeń na króla, 
i przeklinała: aby ten wyrok był dla niego pierwszym i ostat-
nim, kiedy wbrew prawu sprzyjał tak wielce Zborowskim.

Zgodnie z ówczesnym prawem, zabicie szlachcica powinno 
być karane śmiercią. Wyrok obarczony był jednak stronniczo-
ścią na korzyść bogatego i wpływowego Samuela. Obywatel 
walczący o praworządność był w tej sytuacji bez szans. Swoim 
obrazem Matejko udowadniał tezę, że upadek Rzeczypospoli-
tej, to bardziej efekt wewnętrznej słabości narodu, partykula-
ryzmu, niż działań zewnętrznego wroga.

Katarzyna Wapowska doczekała się jednak sprawiedliwości. 
Dnia 26 maja 1584 r. przy baszcie Senatorskiej na zamku królew-
skim na Wawelu, miecz katowski oddzielił głowę od ciała Samuela 
Zborowskiego. 

Cytaty pochodzą z:
Starożytności historyczne polskie czyli Pisma i pamiętniki do 

dziejów dawnej Polski, listy królów i znakomitych mężów, przypo-
wieści, przysłowia i t.p. Z rękopismów zebr. i przydał żywoty uczo-
nych Polaków Ambroży Grabowski, T. 1, Kraków 1840.

Bezkrólewia ksiąg ośmioro czyli Dzieje Polski od zgonu Zygmun-
ta Augusta r. 1572 aż do r. 1576, skreślone przez Świętosława Orzel-
skiego, T. 1–3, Mohilew i Petersburg 1856–1858.

Pamiętniki do życia i sprawy Samuela i Krzysztofa Zborowskich, 
zebrał Żegota Pauli, Lwów 1846.

Józef Stolarczyk

Jan Matejko, Andrzej Wapowski (fragment obrazu Zabicie 
Wapowskiego), fot. Marcin Koniak, DESA Unicum
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Święto Niepodległości 
w Dynowie, 2017 r.

Msza święta za Ojczyznę w kościele pw. św. Wawrzyńca w Dynowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dynowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dynowie

Przedszkole Miejskie w Dynowie

Uroczystości miejskie
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