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Szanowni Państwo
Za nami pierwsze półrocze 2018 r. W tym czasie kontynuowaliśmy rozpoczęte
inwestycje ważne dla mieszkańców Dynowa. Trwały remonty i modernizacja dróg
gminnych, rozbudowa Przedszkola Miejskiego, kanalizacji sanitarnej i modernizacja
oczyszczalni ścieków. Opracowywaliśmy dokumentację na przebudowę pomieszczeń
w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej na potrzeby żłobka. Bardziej szczegółowo o tych działaniach piszemy w niniejszym numerze Kwartalnika.
W pierwszym półroczu 2018 roku odbyły się także pierwsze imprezy o charakterze szczególnym. Było to przede wszystkim religijno-narodowe świętowanie rocznicy
100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Uroczyście obchodziliśmy
3 Maja oraz uczestniczyliśmy w dniu 27 maja w koncercie pt. „Z dźwiękami Bogurodzicy” w kościele pw. św. Wawrzyńca w naszym Mieście. Organizatorom tych wydarzeń dziękuję za wysoki poziom artystyczny, a mieszkańcom Dynowa za liczny w nich
udział.
Kontynuacją wydarzeń kulturalno-artystycznych będą imprezy organizowane
z okazji „Dni Pogórza Dynowskiego 2018”.
Szczególnym wydarzeniem dla wszystkich mieszkańców Dynowa i okolicy będzie
koncert Pana Pawła Skałuby, tenora, solisty Opery Bałtyckiej, i sopranistki, Pani Patrycji Krzeszowskiej-Kubit z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej, który odbędzie się na Rynku Miasta Dynowa w dniu 15 lipca.
Natomiast miłośnicy rock-popowego wokalisty Sławomira mogą uczestniczyć
w jego występie 14 lipca na terenie Ośrodka „Błękitny San”.
Serdecznie wszystkich zapraszam do uczestnictwa.
Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów

Szanowni Państwo
Oddajemy w Wasze ręce szósty numer Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego. Tradycyjnie zawiera on informacje o pracy jednostek samorządowych w ostatnim
kwartale, garść wiedzy o wydarzeniach kulturalnych, patriotycznych i oświatowych,
jakie ostatnio miały miejsce w naszym mieście.
Zachęcam mieszkańców Dynowa do lektury oraz wyrażania opinii na temat Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego pod adresem e-mail: m.ziezio@dynow.pl
Życzę wszystkim udanego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku, aby rozpoczęte wakacje były pełne niezapomnianych wrażeń.
Z najlepszymi słonecznymi życzeniami zdrowia
Michał Zięzio
Redaktor Naczelny
Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego

str. 2 ●

DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY • NR 2/2 • KWIECIEŃ – CZERWIEC 2018

W numerze
Dynowski Kwartalnik Samorządowy 2(2)
kwiecień – czerwiec 2018
Od Wydawcy

......................................................................................................................................................................................

Od Redaktora Naczelnego

DYNOWSKI
KWARTALNIK
SAMORZĄDOWY
Wydawca:
Gmina Miejska Dynów
ul. Rynek 2, 36-065 Dynów
e-mail: urzad_miasta@dynow.pl

............................................................................................................................................

Informacje Burmistrza Miasta Dynów

......................................................................................................

Kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
z terenu Gminy Miejskiej Dynów
Świadczenie „Dobry Start”

str. 10

..........................................................................................................................................

str. 10

Biegowa Wiosna w Dynowie za nami

.........................................................................................................

Z życia Przedszkola Miejskiego w Dynowie

........................................................................................

Podstawowej Nr 1 w Dynowie

....................................................................................................................

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dynowie

Okładka:
Fot. Daniel Gąsecki
Polonez w wykonaniu zespołu tanecznego dorosłych działającego
przy LO Dynów (przód)
Realizacja wydawnicza i druk:
Wydawnictwo EDYTORIAL
ul. H. Sienkiewicza 8/66,
35-216 Rzeszów
tel. kom. 730 999 732
www.edytorial.com

str. 11
str. 12

str. 13–14

............................................................................

Konkurs plastyczny „Sportowy Bohater Niepodległej”
Redaktor Naczelny:
Michał Zięzio
e-mail: m.ziezio@dynow.pl

str. 9

.......................................................................................................................

Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 w Publicznej Szkole
Siedziba Redakcji:
ul. Rynek 2, 36-065 Dynów

str. 2

str. 4–8

.............................................................................

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego dla jednostek OSP

str. 2

str. 15

......................................................

str. 15

......................................................................................................

str. 16

Dynowska Majówka

..............................................................................................................................................................

str. 17

„Pogórzańska Nuta”

..............................................................................................................................................................

str. 18

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dynowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie
Z dźwiękami „Bogurodzicy”

...............................................................................................

str. 19

......................................................................................................................................

str. 19

Teatralny maraton w auli Liceum Ogólnokształcącego
Marsz Katyński – Marszem Niepodległości

.....................................................

str. 20

.........................................................................................

str. 20

Jubileusz 20-lecia powstania Szkolnej Grupy Artystyczno-

‑Teatralnej ANTRAKT z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard.
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Dynowska empora

..................................................................................................................

......................................................................................................................................................

str. 21

str. 22–23

DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY • NR 2/2 • KWIECIEŃ – CZERWIEC 2018

●

str. 3

URZĄD
MIEJSKI DYNÓW
Inwestycje w trakcie realizacji:
1. Projekt: „Rozbudowa i przebudowa budynku
Przedszkola Miejskiego w Dynowie”
Zadanie z dofinansowaniem środkami unijnymi w ramach
osi priorytetowej VI – Spójność przestrzenna i społeczna,
Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014–2020.
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Trwają prace budowlane. W 2018 r. wykonano pokrycie
dachowe, ścianki działowe, instalację elektryczną wewnętrzną,
wstawiono stolarkę okienną, wykonano elewację. Wykonywane są wylewki i pozostałe prace wykończeniowe. Wykonano
już około 70% robót.
Planowany termin zakończenia inwestycji: wrzesień 2018 r.
Wartość projektu ogółem: 1 375 396,17 zł
Dofinansowanie z UE: 977 077,17 zł
Wkład własny: 398 319,00 zł
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BURMISTRZ MIASTA
INFORMUJE
2. Projekt: „Poprawa infrastruktury ściekowej
w Gminie Miejskiej Dynów – budowa kanalizacji
sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową
i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków
w Dynowie”
Projekt dofinansowany środkami unijnymi – Oś priorytetowa IV, Ochrona środowiska, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Jest realizowany od
sierpnia 2017 r.
Trwają roboty budowlane. Na oczyszczalni ścieków wykonywana jest rozbudowa budynku socjalno-administracyjnego,
budowa budynku technicznego, rozbudowa budynku technologicznego, budowa poletek osadu i budowa zbiorników wtórnych. Jednocześnie kontynuowana jest budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części Miasta.
Wartość projektu ogółem: 15 646 777,22 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 9 388 458,66 zł
Wkład własny: 6 258 318,56 zł

Inwestycje drogowe
1. Drogi wojewódzkie – Obwodnica Dynowa
Aktualnie inwestycja znajduje się na końcowym etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Zadanie to realizowane
jest w oparciu o uwarunkowania Ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych. Końcowym etapem
opracowania dokumentacji projektowej jest uzyskanie tak zwanej Decyzji ZRID (Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej),
którą w przypadku drogi wojewódzkiej wydaje Wojewoda Podkarpacki. Stanowi ona odpowiednik rozbudowanego pozwolenia na budowę oraz zatwierdza projekt podziału nieruchomości.
Zawiera ona określenie linii rozgraniczających teren oraz oznaczenie nieruchomości lub jej części, które stają się własnością
Województwa Podkarpackiego. Rozpoczęcie robót w terenie
planowane jest na październik 2018 roku. Bardziej szczegółowy
termin uzależniony jest od terminu dokończenia dokumentacji
projektowej i uzyskania decyzji ZRID.
Biorąc pod uwagę częste pytania mieszkańców odnośnie
procedur przejęcia nieruchomości i wypłaty odszkodowań,
chcę Państwu udzielić kilku przydatnych informacji dotyczących tychże procedur.
Decyzja ZRID określa termin odpowiednio wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz
innych pomieszczeń, który to nie może być krótszy niż 120 dni
od dnia, w którym przedmiotowa decyzja stała się ostateczna.
Przedmiotowa decyzja będzie miała nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co skutkuje zobowiązaniem niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych po-

mieszczeń, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości
w posiadanie przez zarządcę drogi oraz uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych. W przypadku objęcia nieruchomości
w posiadanie przez zarządcę drogi przed upłynięciem terminu
120 dni zarządca drogi zobowiązany jest do wskazania lokalu
zamiennego. W przypadku niewydania nieruchomości zarządcy drogi stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji. Egzekucję obowiązku wynikającego z tej decyzji przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku zarządcy drogi.
Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za zajętą nieruchomość wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności. Na wniosek
osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania za zajętą
nieruchomość wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji
ustalającej wysokość odszkodowania. Wypłata zaliczki następuje jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
W przypadku gdy decyzja ZRID dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującą dotychczasowemu właścicielowi lub
użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku
albo lokalu, powiększa się o kwotę 10 tys. zł w odniesieniu do
tej nieruchomości.
W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją ZRID wyda tę
nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne
pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie
30 dni od dnia: 1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu
decyzji, 2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji ZRID
rygoru natychmiastowej wykonalności, 3) w którym decyzja
ZRID stała się ostateczna, wysokość odszkodowania powiększa
się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości
prawa użytkowania wieczystego.

2. Drogi powiatowe
W 2018 r. planowane do realizacji jest zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych – budowa chodnika na terenie
Gminy Miejskiej Dynów” – przy ul. Bartkówka. 29 maja br.
została podpisana umowa pomocy finansowej pomiędzy Gminą Miejską Dynów a Powiatem Rzeszowskim. Dofinansowanie
zadania ze środków Gminy Miejskiej Dynów będzie wynosiło
50 tys. zł brutto. Pozostałe środki zapewni Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

3. Drogi gminne
3.1. Przy współudziale środków pozyskanych z funduszy
Unii Europejskiej wykonano remonty i nowe nawierzchnie dróg
gminnych:
➝ Dokończenie na str.: 6
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1) Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. gruntów 6319 w Dynowie boczna
ul. Grunwaldzkiej, realizowana
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 –
wykonano nową nawierzchnię asfaltową drogi o długości 330 m.b.
Koszt całkowity zadania wyniósł
około 197 tys. zł. Dofinansowanie
ze środków zewnętrznych wyniosło około 140 tys. zł.

3.2. Przy współudziale środków pozyskanych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji planowane są do wykonania
remonty i nowe nawierzchnie dróg gminnych:
1) Remont drogi dz. nr ewid. 371 w Dynowie obręb
Bartkówka, bocznej do ul. Bartkówka – planuje się nową
nawierzchnię asfaltową drogi o długości 720 m.b. Szacowany koszt około 600 000,00 zł, dofinansowanie 480 000,00 zł.
Zadanie aktualnie znajduje się na etapie podpisania umowy
z Wykonawcą robót, wyłonionym w procedurze przetargowej.
Termin zakończenia robót ustalono na wrzesień 2018 roku.
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2) Remont drogi gminnej ul. Głęboka w Dynowie –
planuje się nową nawierzchnię asfaltową drogi o długości
410 m.b. Szacowany koszt około 265 000,00 zł, dofinansowanie
210 000,00 zł. Zadanie aktualnie znajduje się na etapie procedury przetargowej. Termin zakończenia robót ustalono na
wrzesień 2018 roku.
3.3 Zadania realizowane wyłącznie ze środków własnych
Gminy Miejskiej Dynów:
1) Przebudowa drogi wewnętrznej, boczna ul. Zamkowej
wraz z budową przykanalika kanalizacji deszczowej – nowa
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nawierzchnia asfaltowa drogi o długości 110 m.b., odwodnienie
w postaci kanalizacji deszczowej o długości 73 m.b. Koszt całkowity robót wyniósł około 104 tys. zł i był w całości pokryty
z budżetu gminy.

wódzki Urząd Pracy w ramach osi priorytetowej IX – Jakość
edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Termin realizacji zadania: od września 2017 r. do września 2018 r.
W związku z utworzeniem nowych oddziałów w Przedszkolu Miejskim w Dynowie w ramach zadania zakupiono kompletne doposażenie dla nowo powstałych grup przedszkolnych,
w tym: meble do sal dydaktycznych, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt multimedialny, a także wyposażenie kuchni.
Prowadzona jest adaptacja placu zabaw, zakupywane jest
wyposażenie sali spotkań rodziców.
Wartość projektu ogółem: 774 445,00 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 632 778,25 zł
Dotacja celowa: 36 796,75 zł
Wkład własny Gminy Miejskiej Dynów: 74 870,00 zł

2. Żłobek w Dynowie

2) Przebudowa traktu pieszego łączącego ul. Zamkową
z ul. Podwale. Aktualnie rozpoczęto realizację przedmiotowych robót. Koszt całkowity przebudowy traktu pieszego
wyniesie około 142 tys. zł i będzie w całości pokryty z budżetu gminy. Termin zakończenia robót ustalono na sierpień
2018 roku.
3) Zakup kruszywa łamanego celem uzupełniania ubytków w nawierzchniach dróg gminnych. Zakupiono 778 ton
kruszywa łamanego za około 57 tys. zł.
4) Utwardzenia, naprawy dróg gminnych i uzupełnienie ubytków w ich nawierzchniach kruszywem łamanym.
Aktualnie Gmina Miejska Dynów realizuje zadanie bieżącego
uzupełniania ubytków w nawierzchniach dróg gminnych kruszywem łamanym. Koszt remontów dróg kruszywem wyniesie
około 22 tys. złotych. Roboty planuje się wykonać do końca
sierpnia 2018 roku.

Zadania pozostałe
1. Projekt pn. „Przedszkole Miejskie w Dynowie
miejscem wszechstronnego rozwoju”

W ramach rządowego programu MALUCH + 2018 prowadzimy działania zmierzające do zorganizowania na parterze Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej opieki
nad dziećmi do lat trzech. Rodzice zainteresowani zapisaniem
swoich dzieci do Żłobka Miejskiego w Dynowie proszeni są
o zgłaszanie się do pokoju nr 11 w Urzędzie Miejskim w Dynowie (I piętro), w celu wpisania się na wstępną listę chętnych.
Niezwłocznie po wyborze dyrektora żłobka zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, a rodzice ubiegający się
o miejsce dla dziecka w żłobku zobowiązani będą do złożenia
u dyrektora żłobka prawidłowo wypełnionych kart zgłoszeniowych (wzór określi Regulamin organizacyjny żłobka).
W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci:
1) obojga rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracujących
zawodowo lub uczących się w systemie dziennym, którzy nie
przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych,
2) z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),
3) posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Dzieci spoza terenu Gminy Miejskiej Dynów mogą korzystać z opieki żłobka wyłącznie w sytuacji, gdy występują wolne
miejsca, niewykorzystane przez dzieci zamieszkałe na terenie
Gminy Miejskiej Dynów. Przewidywany termin otwarcia żłobka wrzesień 2018 r.

3. UPAMIĘTNIENIE 100-LECIA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą
Ojczyznę, władze Miasta Dynowa postanowiły upamiętnić to
wydarzenie w sposób trwały. Formę upamiętnienia, lokalizację konsultowano z przedstawicielami działających na terenie
Dynowa szkół, stowarzyszeń, organizacji, z urbanistą, konserwatorem zabytków. Przyjęto, że będzie to pamiątkowa tablica.
Rada Miasta podjęła decyzję ufundowania jej ze środków miasta. Obecnie ustalana jest treść napisów i ostateczna lokalizacja.
11 listopada br. nastąpi jej uroczyste odsłonięcie.
Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów

Zadanie realizowane od września 2017 r. z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez WojeDYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY • NR 2/2 • KWIECIEŃ – CZERWIEC 2018
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UMOWA NA DOKUMENTACJĘ
DROGI Z TYCZYNA DO DYNOWA
Blisko 30-kilometrowy odcinek trzech dróg wojewódzkich prowadzących przez gminy Tyczyn, Błażowa, Hyżne
oraz Dynów wkrótce doczeka się kompleksowej modernizacji. W dniu 25 maja 2018 roku (w piątek) w Urzędzie Miasta Dynów podpisano umowę na opracowanie dokumentacji
projektowej. Stronami niniejszej umowy byli: Podkarpacki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie reprezentowany przez Dyrektora Naczelnego Pana Piotra Miąso, Zarząd
Województwa Podkarpackiego reprezentowany przez Pana
Stanisława Kruczka oraz firma Bik-Kopczyk reprezentowana
przez Pana Piotra Kopczyka. Ponadto przy podpisaniu umowy obecni byli: Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz
oraz włodarze gmin, przez które przebiegać będzie planowana inwestycja, tj. burmistrz Tyczyna Pan Janusz Skotnicki,
burmistrz Błażowej Pan Jerzy Kocój, wójt Gminy Hyżne Pani
Krystyna Wojtyło, wójt Gminy Dynów Pani Krystyna Sówka
oraz burmistrz Miasta Dynów Pan Zygmunt Frańczak. Środki na inwestycję są zabezpieczone w Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego.
Zgodnie z wartym 2 mln zł kontraktem firma Bik-Kopczyk opracuje m.in. dokumentację projektową, geologiczną,
wodno-prawną i geodezyjną. Do prac projektowych zostaną
włączone lokalne samorządy, szczególnie w tych obszarach,
które dotyczą bezpieczeństwa pieszych czy skrzyżowań dróg
wojewódzkich z lokalnymi.
W maju 2019 r. będziemy mieli pełną dokumentację na rozbudowę drogi z Tyczyna do Dynowa przez Dylągówkę, Szklary
oraz Bachórz. Efektem prac będą nowe mosty, przepusty, nowa
jezdnia oraz chodniki. Jest to kluczowa inwestycja dla południowej części powiatu rzeszowskiego, ponieważ usprawni ruch
z Rzeszowa w kierunku Bieszczad, poprawi bezpieczeństwo
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mieszkańców, a długofalowo będzie silnym impulsem prorozwojowym dla gmin, przez które przebiegają drogi objęte zadaniem – mówi członek zarządu Stanisław Kruczek.
Planowana inwestycja jest częścią dużego projektu, który
ma na celu szybkie i bezpieczne skomunikowanie południowej części powiatu rzeszowskiego oraz Bieszczad ze stolicą
Podkarpacia. Pierwszym etapem tego przedsięwzięcia była
modernizacja Alei Sikorskiego w Rzeszowie do granicy z Tyczynem. Obecnie prace są prowadzone przy drodze wojewódzkiej w Tyczynie i obejmują m.in. rozbiórkę istniejącego
mostu na Strugu, budowę nowej przeprawy, a także drogi
dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku
wraz z chodnikami i ścieżką rowerową. Jeszcze w tym roku
powinna ruszyć budowa obwodnicy Dynowa. Warta blisko
40 mln zł inwestycja obejmuje budowę m.in. nowego 4-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej, dwóch rond, skrzyżowań z drogami lokalnymi, dróg serwisowych, zjazdów,
trzech obiektów mostowych, chodnika oraz oświetlenia.
Planowana przebudowa dróg wojewódzkich od Tyczyna
do Dynowa będzie ostatnim etapem kilkuletnich starań całego
samorządu wojewódzkiego na czele z marszałkiem Władysławem Ortylem. Nie można też nie wspomnieć o członkach zarządu bezpośrednio odpowiedzialnych za drogi, tj. Bogdanie
Romaniuku, a wcześniej Wojciechu Buczaku. Wszyscy wymienieni wspierali działania zmierzające do zapewnienia środków
na inwestycje w południowej części powiatu rzeszowskiego –
podkreśla Stanisław Kruczek.
Jakub Czarnota
Kancelaria Zarządu Województwa Podkarpackiego
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Kolejna rocznica uchwalenia

Konstytucji 3 Maja

Konstytucja uchwalona 3 maja
1791 roku pokazuje, jak potężny kapitał
cywilizacyjny i kulturowy posiadała ówczesna Polska. Świadomość ta, słusznie umacnia w nas poczucie narodowej godności,
ale też poczucie odpowiedzialności za zachowanie i rozwój, tego naprawdę wielkiego dziedzictwa. Zwycięstwo ducha patriotycznego w Polsce nie było możliwe bez jak
najściślejszego przeniknięcia go duchem
religijnym, wyrażającym się wielką czcią
Polaków do Najświętszej Maryi Panny.

Trzeci Maja radością
wiosenną wszystkich
ludzi dziś w Polsce
powitał, sztandarami
biało-czerwonymi
umaiła się
Rzeczypospolita.

Po uroczystej mszy świętej odprawionej
w intencji Ojczyzny przez Księdza prałata
dr. Stanisława Janusza – dziekana dekanatu
dynowskiego, uświetnionej przez występ
chóru „Akord” kontynuowano obchody
na Rynku. Na część artystyczną złożyły
się: polonez w wykonaniu zespołu tanecznego dorosłych działającego przy LO Dynów, blok słowno-muzyczny w wykonaniu
uczniów LO w Dynowie oraz koncert dynowskiej orkiestry dętej.

Dopełnieniem uroczystości było wystąpienie Burmistrza Zygmunta Frańczaka
oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem
króla Władysława Jagiełły.
Podniosły charakter uroczystości podkreślały poczty sztandarowe, delegowane
przez lokalne stowarzyszenia oraz szkoły. Wszystkim, którzy przyczynili się do
uświetnienia obchodów, wyrażam serdeczne podziękowania.
Ewa Hadam
Przewodnicząca Rady Miasta
Fot. Daniel Gąsecki
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PRZEKAZANIE SPRZĘTU
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA
JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY
MIEJSKIEJ DYNÓW
W dniu 4 czerwca 2018 r. w sali narad Urzędu Miejskiego
Burmistrz Miasta przekazał jednostkom OSP w Dynowie: przy
ul. Szkolnej oraz przy ul. Bartkówka sprzęt do ratownictwa medycznego.

Wartość wyposażenia – 17 400,00 zł, w tym 17 226,00 zł, tj. 99%
ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości oraz 174,00 zł, tj.: 1% środki własne
Gminy. Każda z ww. jednostek otrzymała zestaw do ratownictwa

Zakupu dokonano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w celu realizacji zadań ustawowych związanych z ochroną
interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz
likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – Program I,
Priorytet IIIB na rok 2018.

medycznego: torba PSP R1-Burn Tec, maski krtaniowe, deska ortopedyczna, defibrylator AED Zoll Plus.

Ruszyła akcja informacyjna w sprawie
realizacji rządowego programu „Dobry
Start” – wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla każdego
uczącego się dziecka. Zgodnie z rozporządzeniem, świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu na dzieci
od pierwszej klasy szkoły podstawowej do
ukończenia 20 lat, jeśli kończy się je przed
rozpoczęciem roku szkolnego (do 18 roku
życia, jeśli dziecko nie będzie kontynuowało nauki). Program ma objąć uczniów
rozpoczynających rok szkolny 2018–2019.
Świadczenie będzie przyznawane m.in.
na wniosek rodzica, opiekuna prawnego itp. W przypadku niepełnosprawnych
dzieci lub niepełnosprawnych osób ucząstr. 10
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Jan Gładysz
Inspektor w Urzędzie Miejskim w Dynowie
Fot. ze zb. UM Dynowa

ŚWIADCZENIE „DOBRY START”
– 300 ZŁ WYPRAWKI
DLA KAŻDEGO UCZNIA
cych się świadczenie będzie wypłacane
do 24 roku życia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, gdy dziecko zostanie
umieszczone w domu pomocy społecznej,
młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie
karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy
zastępczej (w takim przypadku świadczenie „Dobry Start” będzie przysługiwało
osobom sprawującym pieczę zastępczą).
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do
świadczenia „Dobry Start” są przyjmowane w tradycyjnej formie papierowej

od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia
30 listopada, a w przypadku wniosków
składanych drogą elektroniczną od 1 lipca
danego roku do dnia 30 listopada danego
roku. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostaną bez rozpatrzenia.
Wnioski o wyprawkę szkolną „Dobry
Start” dla mieszkańców miasta Dynowa
należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – pokój nr 3.
Więcej informacji na stronie www.mrpips.gov.pl/DobryStart
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Joanna Biały
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

BIEGOWA WIOSNA
W DYNOWIE ZA NAMI!

Dynów Biega – Bieg Konstytucji 3 Maja, 4. Dynowska ZaDyszka oraz
Dynów Biega – Bieg z okazji Dnia Dziecka, to imprezy biegowe, w których mogli uczestniczyć mieszkańcy naszego miasta i nie tylko. 3 maja
na starcie akcji biegowej Dynów Biega pojawiło się blisko 150 osób –
dorosłych, dzieci, sportowców, całe rodziny, by wspólnie na biegowo
uczcić Święto Konstytucji 3 Maja. Na uczestniczących czekała trasa
o długości 1,7 km. Wszyscy w zwartej grupie z flagami i biało-czerwonymi barwami dotarli do mety, gdzie na najmłodszych uczestników
biegu czekały pamiątkowe medale.
Miesiąc później, 3 czerwca, Dynowianie po raz kolejny mogli
uczestniczyć w akcji Dynów Biega – tym razem był to bieg skierowany
głównie do dzieci z okazji Dnia Dziecka. W biegu tym wystartowało
85 osób – przede wszystkim dzieci. Tak samo jak w przypadku biegu
Konstytucji uczestnicy mieli do pokonania dystans 1,7 km. Na mecie
najmłodsi otrzymali medale i słodkości.
Jednak najważniejszą imprezą spośród wyżej wymienionych była
Dynowska ZaDyszka, którą zorganizowało Stowarzyszenie „Aktywny
Dynów” pod dyrekcją animatora sportu Łukasza Domina. Czwarta już
edycja tego biegu odbyła się 19 maja. Start i metę umiejscowiono na
terenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San”. Jeszcze dwa tygodnie
przed wydarzeniem wypełnił się limit zgłoszeń (250 uczestników).
Imprezę rozpoczął bieg dla dzieci na dystansie 400 metrów – MINI
ZaDyszka. Trasę wraz z rodzicami lub samodzielnie pokonało 92 dzieciaków, którym wręczono pamiątkowe nagrody. Następnie na scenie
pojawiły się Monika Majka oraz Ewa Pałys instruktorki Zumby Fitness,
które w półgodzinnym występie rozgrzały uczestników biegu głównego. Punktualnie o godzinie 17:00 zawodnicy ruszyli na dziesięciokilometrową trasę po najpiękniejszych zakątka Dynowa. Nie zabrakło słynnego już wśród podkarpackich biegaczy podbiegu na ulicy Podgórskiej.
Uczestnicy biegu chwalili doskonałą organizację, trasę i niesamowite
strefy kibica, które utworzyli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawo-

wej Nr 1 w Dynowie. Koordynatorką stref była Pani Monika Mączyńska.
Jako pierwszy metę na „Błękitnym Sanie” przekroczył Jakub Herba
z Dębicy, który bieg ukończył w czasie 36.42, drugi był Maciej Kiper
(37.20) z Jarosławia, a trzeci Kamil Ptak ze Stalowej Woli (38.31). Wśród
kobiet triumfowała reprezentantka Polski w trailu uczestniczka Mistrzostw Świata 2018 – Paulina Wywłoka z Jarosławia, która zdeklasowała rywalki, przybiegając w czasie 40.25. Na drugim miejscu znalazła
się Aneta Toczek z Wary (46.03), a na najniższym stopniu podium stanęła Maria Stefańska z Przemyśla (47.01). Wśród mieszkańców Dynowa
oraz zawodników klubu Aktywny Dynów triumfował Wiesław Jandziś
z czasem 39.16. Tuż za nim przybiegł Kamil Karaś, uzyskując czas 39.35,
co było jego nowym rekordem życiowym. Miejsce trzecie przypadło
Pawłowi Radoszowi, który również „wykręcił” życiówkę – 41.11. Wśród
mieszkanek miasta Dynowa oraz zawodniczek klubu Aktywny Dynów
najlepsza okazała się Patrycja Pinda, która bieg ukończyła w czasie
50.06. Druga była Iwona Sarnicka z czasem 51.41, a trzecia Ewelina
Szczutko – czas 51.56 (rekord życiowy). Do mety dobiegło 218 zawodników.
Impreza przeszła do historii, ale nie odbyłaby się bez wsparcia i pomocy wielu instytucji i firm.
Wsparcie finansowe i rzeczowe:
Urząd Miasta Dynów, Miejski Ośrodek Kultury, Metall – Expres, San
– Sport, Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Nadleśnictwo Dynów,
K&K Backtechnik, Bank Spółdzielczy w Dynowie, AUTOPOMOC – Ewa
Hadam, Woda Alfred – Chmielnik-Zdrój, Restauracja Aleksandria, Gabinet Stomatologiczny – Małgorzata Kołt, Zakład Kamieniarski „Granit”,
Net-Land, Nah-Bud, Sklep Bajerek, Pan Piotr Kędzierski, Pan Krzysztof Kędzierski, Auto-Spec, Kwiaciarnia Magnolia, Roni-Cars, Sów-Pol,
Piekarnia Małgorzata i Stanisław Krupa, Tele – Dom, Wirtualny Świat,
Sklep Wielobranżowy „Alexis”, Czurczak, Patmex, Chincza, Sportprint.
pl, Hurtownia i sklepy „BEWA”, Sklep Komputerowy VIRUS, „BUTY” –
Witold Dziaczyński.
Wsparcie organizacyjne:
Komisariat Policji w Dynowie, OSP Dynów – Miasto, OSP Dynów –
Przedmieście, OSP Dynów – Bartkówka, Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dynowie.
Patronat medialny: TVP3 Rzeszów, Radio ESKA, Gazeta Codzienna
„Nowiny”.
Ogólnie we wszystkich trzech imprezach w ramach Biegowej Wiosny w Dynowie aktywny udział wzięło blisko 550 osób.
Łukasz Domin
Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”
Fot. Daniel Gąsecki (Dynów Biega)
Marcin Leśko (Dynowska ZaDyszka)
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Z życia Przedszkola
Miejskiego w Dynowie
Wiosna to najpiękniejsza pora roku.
Obchody Pierwszego Dnia Wiosny wpisały się na stałe w kalendarz uroczystości
i imprez w naszym przedszkolu. W tym
dniu tradycyjnie, jak co roku, ogłoszony
został „Zielony Dzień”. Wszystkie przedszkolaki ubrane w zielone stroje przemaszerowały barwnym korowodem ulicami
miasteczka, trzymając w rękach wiosenne
kwiaty i śpiewając wesołe piosenki. Dzieci
dzieliły się radością z nadejścia wiosny razem z mieszkańcami naszego miasta.

Rok szkolny 2017/2018 w naszym przedszkolu obfitował w liczne sukcesy naszych
wychowanków. Dzieci zdobyły wiele nagród
i wyróżnień w różnych konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych i recytatorskich. Najważniejsze z nich to:
1. 
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Pluszowy miś moim przyjacielem jest” organizowany przez Miejskie Przedszkole w Płocku:
I miejsce w kategorii dzieci 3–4-letnich.
2. 
Ogólnopolski konkurs plastyczny pod hasłem „Polska Niezapominajka” organizowany przez Akademię Przedszkolaka Publiczne Przedszkole Językowe w Biłgoraju:
I miejsce w kategorii dzieci 3–4-letnich.
3. 
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Bajkowa postać na wiosennej łące” organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Binarowej: I miejsce w kategorii dzieci
3–4-letnich.
4. 
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Matematyka z wyobraźnią” organizowany przez
Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały
w Kobyłce: I miejsce w kategorii dzieci
5–6-letnich.
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Czerwień – to miłość,
biel – serce czyste,
piękne są nasze barwy ojczyste
2 maja obchodzony jest Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej. Wspólnie z nauczycielami i uczniami klas I–III Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie
dnia 27 kwietnia 2018 r. zorganizowaliśmy obchody Święta Flagi. Uroczystość
rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. W programie przygotowanym
przez przedszkolaki i uczniów znalazły
się okolicznościowe wiersze i znane piosenki o tematyce narodowej. Na zakończenie uroczystości wszystkie przedszkolaki, trzymając w rękach flagi – symbol
naszej ojczyzny, ruszyły w uroczystym
pochodzie ulicami miasteczka, odwiedzając różne instytucje i urzędy.
Pod koniec maja przedszkolaki świętowały Dzień Mamy i Taty. Dzieci złożyły życzenia swoim rodzicom, recytowały
wiersze i śpiewały piosenki. Po zakończonym programie artystycznym wręczyły

swoim rodzicom piękne laurki. Po części
oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na
poczęstunek. Uroczystości przebiegały
w rodzinnej i miłej atmosferze.

5. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski organizowany przez Szkołę Podstawową w Dylągowej „Nasi ulubieńcy wśród zwierząt”:
I miejsce.

10. 
Konkurs Plastyczny „Radość malowana
wyobraźnią” organizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rzeszowie: 2 wyróżnienia.

6. 
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Widok
z mojego okna” organizowany przez Samorządowe Przedszkole w Dubiecku: III miejsce w kategorii dzieci 5–6-letnich.

11. Konkurs plastyczny w ramach IV edycji Akcji Laurka (organizator Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego):
wyróżnienie.

7. 
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Polskę
kocham i Polskę zwiedzam” organizowany przez Przedszkole Nr 23 Stokrotka
w Koszalinie: III miejsce w kategorii dzieci 5–6-letnich.

Nasi wychowankowie jak co roku wzięli
udział w Szkolnym Przeglądzie Artystyczno-Kulturalnym organizowanym przez MOK
w Dynowie. Zaprezentowały różne układy taneczne. Grupy wyglądały na scenie bajecznie.
Kolorowe stroje, radosne miny i wesoła muzyka zachęcała wszystkich do tańca. Występy
wszystkich grup przedszkolnych reprezentowały bardzo wysoki poziom. Zachwycona publiczność nie szczędziła braw naszym małym
artystom.

8. Wojewódzki konkurs plastyczny „Jak plaster miodu” organizowany przez Nadleśnictwo Dynów i Związek Pszczelarzy Ziemi
Przemyskiej: I miejsce w kategorii dzieci
5–6-letnich oraz 2 wyróżnienia.
9. II Powiatowy Konkurs Dziecięcy „Szukamy
Talentów” Dynów 2018 organizowany przez
Szkołę Muzyczną w Dynowie w kategorii:
taniec – 2 pierwsze i 1 drugie miejsce,
wokal solo – 2 pierwsze, 2 drugie i 1 trzecie miejsce.

Już wakacje. Życzymy dzieciom i rodzicom udanego wypoczynku. Do zobaczenia we
wrześniu.
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Krystyna Miśniakiewicz
Fot. Joanna Piskorek i Elżbieta Lis

Podsumowanie roku szkolnego
2017/2018 w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 1 w Dynowie
Rok szkolny 2017/2018 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Dynowie był okresem bardzo aktywnej,
twórczej pracy. W bezpiecznych, przyjaznych warunkach uczniowie PSP Nr 1 i klas gimnazjum zdobywali wiedzę i nabywali nowe umiejętności. Nauczyciele wspierali ich w rozwijaniu zainteresowań
i uzdolnień, a w razie potrzeby w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych. Najzdolniejsi, najbardziej
pracowici uczniowie mogli liczyć na finansowe wsparcie w postaci stypendium naukowego. W szkole podstawowej 1 uczeń otrzymał stypendium z Programu stypendialnego Gminy Miejskiej Dynów,
a w gimnazjum 11 uczniów.
W konkursach przedmiotowych w szkole podstawowej uczeń
klasy VI Martin Biernasiewicz zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu z przyrody. Natomiast w gimnazjum Jagoda Radoń
została finalistką konkursu biologicznego, a Filip Malinowski finalistą konkursu matematycznego na szczeblu wojewódzkim.
Wysokie były też osiągnięcia uczniów w konkursach plastycznych. Nagrody na szczeblu wojewódzkim otrzymali: Izabela Niemiec, Paulina Prokop, Julia Mychajłewycz. Aleksandra Siry, Karol
Motyka, Samanta Pyra, Natalia Gierlach, Beata Marszałek. Na
szczeblu sportowym w różnych dyscyplinach uczniowie osiągali
znaczące sukcesy. Wśród nich na wyróżnienia zasługują: II miejsce dziewcząt w finale wojewódzkim w indywidualno-drużynowych biegach przełajowych, XII miejsce w finale wojewódzkim
turnieju piłki nożnej chłopców w kategorii U-12 „Z podwórka na
stadion o Puchar Tymbarku”, IV miejsce w półfinale wojewódzkim
w minipiłce ręcznej dziewcząt, XI miejsce w finale wojewódzkim
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie drużynowym w kategorii dziewcząt, V miejsce w półfinale wojewódzkim Igrzysk

Młodzieży Szkolnej w badmintonie drużynowym w kategorii
chłopców, VI miejsce chłopców w finale wojewódzkim w indywidualno-drużynowych biegach przełajowych, II miejsce w finale
powiatu sztafeta 4 x 100 m, VII miejsce w finale wojewódzkim

w pice ręcznej dziewcząt, II miejsce w finale powiatu w piłce ręcznej chłopców.
➝ Dokończenie na str.: 14
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W szkole realizowane były liczne programy: „Program dla
szkół”, „Śniadanie daje moc”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”,
„Policja nie tylko dzieciom”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne wakacje”, „Internetowy Teatr TVP dla szkół”, „Edukacja
globalna”, „IV edycja Tygodnia Konstytucyjnego”, ogólnopolska
akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile” organizowana przez Muzeum Polin.
W ramach szkolnego programu profilaktyki realizowano programy: „Nie pal przy mnie proszę”, „Opowiastki familijne”, „Bądź
sobą”, „Co należy wiedzieć o alkoholu i innych środkach odurzających”, „Elementarz II – program 7 kroków”, „Stop cyberprzemocy”, „Lekcje przestrogi”, „Pomost między dzieciństwem a dorosłością”, „Jak żyć z ludźmi?”, „Białe, czy czerwone”, „Wyjść poza
schemat – cyberprzemoc”, Akademia Dojrzewania – „Między
nami kobietkami”.
Rok 2017/2018 w PSP Nr 1 nazwać można rokiem cyfrowym.
322 uczniów w 54 grupach brało udział w projekcie „Do wiedzy
przez eksperyment oraz technologie informacyjno-komunikacyjne”. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych w formie
warsztatów kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe
z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Udział
w projekcie zakończył się interaktywnym piknikiem edukacyjnym
w Czudcu, w czasie którego uczniowie mieli możliwość udziału
w eksperymentach, grach i symulacjach na 60 stanowiskach wystawowych.

W ramach programu Aktywna Tablica zakupiono monitor interaktywny w cenie 14 000 tys. złotych. Jest to nowoczesne urządzenie pozwalające nauczycielom klas I–III na efektywniejsze
wykorzystanie TIK w procesie nauczania i stwarzanie lepszych
warunków uczenia się uczniów. Doposażono wszystkie klasy
edukacji wczesnoszkolnej w tablice interaktywne lub rzutniki
multimedialne. Pozwoliło to na optymalne wykorzystanie aktywizujących metod istotnych z punktu widzenia rozwoju dzieci.
Równolegle z rozbudowywaniem TIK realizowane były projekty
i programy profilaktyczne związane ze zjawiskiem cyberprzemocy, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
II edycja konkursu „Klasa roku” wyzwoliła w uczniach nie tylko zdrową rywalizację, ale przede wszystkim inicjatywę, kreatywność i zaangażowanie w działania podejmowane dla swojej klasy,
szkoły i środowiska, także empatię i wielkie serce podczas licznych
akcji charytatywnych. Starali się wszyscy uczniowie, ale zwyciężyła klasa Va. Gratulujemy!!!
Bardzo ważnym działaniem, wpisującym się w 100-lecie obchodów niepodległości Polski, był wybór patrona PSP Nr 1.
W wyniku głosowania uczniów, nauczycieli i rodziców wybrano
„Twórców Niepodległej Polski”. Uroczystość poświęcenia sztandaru i nadania imienia odbędzie się 14 października w dniu Komisji
Edukacji Narodowej.
W ramach działalności artystycznej od kilku lat współpracujemy z TVP Rzeszów w ramach projektu „Internetowy Teatr TVP
dla Szkół” i Narodowym Teatrem Edukacji we
Wrocławiu. W tym roku uczniowie obejrzeli
6 spektakli. W marcu br. grupa piątoklasistów
zdobyła II miejsce w III Powiatowym Konkursie Artystycznym „Legendy całego świata”, I miejsce w XXV Dynowskim Konkursie
Recytatorskim (Małgorzata Sawczak), I miejsce w międzyszkolnym konkursie literackim
„W świecie legend” (Zofia Homa, Zuzanna Siekaniec, Oskar Sarnicki). Jak co roku młodzież
osiągnęła sukcesy w Wojewódzkim Konkursie
„Podkarpacka Tęcza”: I miejsce Izabela Niemiec, II miejsce Aleksandra Siry i wyróżnienie
Karol Motyka – kategoria plastyczna; wyróżnienia Jagoda Radoń oraz Martyna Paraniak
– kategoria fotograficzna; II miejsce Marlena
Paraniak – kategoria muzyczna. Poza tym należy wymienić inne kreatywne działania w postaci: udziału w ogólnopolskim seminarium
„Daleko od miasta: narracje o kulturze lokalnej”, zaangażowania się 89 uczniów w „Strefy
Kibica” w ramach IV Dynowskiej ZaDyszki,
biegów okolicznościowych (m.in. „Ku pamięci
Żołnierzy Wyklętych”, „Święta Niepodległości”, „Konstytucji 3 Maja”), aktywności podczas
ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska Czyta
Dzieciom”. Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w okolicznościowe apele, uroczystości szkolne oraz lokalne. Ukoronowaniem ich
działalności była prezentacja w corocznym
Szkolnym Przeglądzie Artystycznym „SZPAK”
organizowanym przez MOK w Dynowie.
W szkole w ciągu roku szkolnego zorganizowano 37 wyjazdów, w tym 11 wycieczek turystyczno-krajoznawczych, 19 wyjazdów do kina,
6 do teatru i 1 do muzeum.
Zbigniew Walus
Wicedyrektor PSP Nr 1 w Dynowie
Fot. ze zb. PSP Nr 1 w Dynowie
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Publiczna Szkoła
Podstawowa
Nr 2 w Dynowie
W dniu 22 czerwca 2018 r. z udziałem Burmistrza Miasta oraz
rodziców odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Dynowie. Uczniowie przygotowali krótką część artystyczną, w której przedstawili swoje osiągnięcia z minionego roku. Podsumowania dokonała również Pani
Dyrektor. Dla szkoły był to udany rok – otrzymaliśmy środki na
urządzenie gabinetu higieny szkolnej, doposażenie kuchni, zakupienie nowości czytelniczych czy też na doposażenie szkoły w pomoce
z zakresu technologii informacyjnych. W bieżącym roku szkoła we
współpracy z PCEN realizowała projekt pt. „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-komunikacyjne”. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dodatkowych, na których poszerzali
swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie kompetencji kluczowych
w zakresie TIK oraz nauk przyrodniczych. W ramach tego projektu
wszyscy uczniowie naszej szkoły w dniu 13 czerwca br. brali udział
w wyjeździe edukacyjnym do Czudca. Mieli możliwość w sposób
bezpośredni zetknąć się z tak zwanymi nowinkami technicznymi
oraz zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem TIK. Poznali
atrakcyjne i efektywne formy zdobywania wiedzy. Przełożyli nabytą
na zajęciach wiedzę teoretyczną na umiejętność działania w praktyce. Mamy nadzieję, że ten atrakcyjny sposób ukazania nauki wpłynie
na rozbudzenie nowych zainteresowań i pasji.
W minionym roku szkolnym część zajęć dydaktycznych była
organizowana poprzez udział w spektaklach i przedstawieniach
teatralnych. Główne cele edukacyjne tych wyjazdów to: przygotowanie do odbioru sztuki teatralnej, rozbudzanie zainteresowań te-

atralnych, podniesienie wiedzy i kultury ogólnej, rozwijanie samodzielności, kształtowanie wrażliwości i moralnych postaw uczniów.
Dzięki wyjazdom uczniowie mogli w sposób bezpośredni zetknąć się z kulturą żywego słowa. Ponadto uczniowie brali udział
w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, uczestniczyli w okolicznościowych programach.
W dniu zakończenia roku podsumowano konkurs „Zbieramy
makulaturę – chronimy lasy”. Uczniowie, którzy dostarczyli największą ilość makulatury, otrzymali nagrody.
Wyróżnionych zostało 10 uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i otrzymali promocję z wyróżnieniem. Do grona wyróżnionych zaliczeni zostali również uczniowie, którzy mieli wzorową frekwencję. Było ich siedmioro. Uczniowie z najwyższą średnią
otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Dynów.

Dyrektor Szkoły i Burmistrz Miasta Dynów pogratulowali
uczniom osiągniętych wyników i życzyli wszystkim udanych, bezpiecznych wakacji.
Agata Wróbel
Fot. Ewa Bielec
Nauczycielki PSP Nr 2 w Dynowie

Konkurs plastyczny „Sportowy Bohater Niepodległej”
Z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości Uczniowski Klub
Sportowy BARTKOWIAK działający przy
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Dynowie zorganizował konkurs plastyczny pt.
„Sportowy Bohater Niepodległej”. Celem
konkursu było zachęcenie dzieci do poszukiwania plastycznych inspiracji w historii
polskiego sportu, z podkreśleniem jego
wpływu na kształtowanie się idei patriotycznych oraz niepodległościowych.
Wprowadzenie przez władze okupacyjne w okresie wojennym utrudnień
w uprawianiu sportu na ziemiach polskich
było jedną z form sankcji wobec Polaków. Okupanci doskonale rozumieli, że
sport stanowi ważną część polskiej kultury, a pielęgnowanie sprawności fizycznej
mogłoby stać się bronią Polaków w walce
z wrogiem. Jednak pomimo tak silnych represji polski sport rozwijał się w najlepsze:
na podwórkach kamienic, na leśnych polanach, a czasami otwarcie na istniejących
boiskach dochodziło do różnego rodzaju
rozgrywek: piłkarskich, lekkoatletycznych
czy łuczniczych. Wydarzenia te nierzadko
gromadziły tłumy ludzi, którzy choć przez

chwilę pragnęli poczuć się jak w wolnym
kraju.
Powstające w tym okresie kluby i organizacje sportowe szerzyły również działalność
kulturalną i oświatową, były aktywnymi
ośrodkami polskości. Byli wśród nich m.in.:
Bronisław Czech, Janusz Kusociński, Tomasz Stankiewicz, Halina Konopacka czy
Jerzy Iwanow-Szajnowicz. I choć ich losy
układały się czasami niezwykle różnie, łączyło je jedno – walka o niepodległą Polskę.
Konkurs skierowany był do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz do uczniów
klas I–VII.

W kategorii dzieci 6-letnich:
I miejsce – Patrycja Być
II miejsce – Dominika Prokop
III miejsce – Wiktoria Dziepak
Wyróżnienie
Zuzanna Gierula i Anna Rząsa
W kategorii klas I–III
I miejsce – Krzysztof Kalano
II miejsce – Mateusz Marszałek
III miejsce – Natalia Być
W kategorii klas IV–VII
I miejsce – Karol Dąbrowski
II miejsce – Jakub Siry
III miejsce – Weronika Zielińska
Młodym artystom dziękujemy za uczestnictwo w konkursie i za trud oraz zaangażowanie włożone w tworzenie pięknych prac.
Słowa podziękowania kierujemy również
do Dyrektorów, nauczycieli oraz rodziców,
pod opieką których powstały te prace.

Spośród nadesłanych prac jury przyznało nagrody i wyróżnienia w poszczególnych
grupach wiekowych:

Renata Pyś
Fot. Renata Pyś
Nauczyciel PSP Nr 2 w Dynowie
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Szkoła
Muzyczna
I Stopnia
w Dynowie

Audycje muzyczne Dzieci dzieciom (10 i 11 maja 2018 r.)
W maju bieżącego roku odbył się także cykl audycji muzycznych o nieco innej formule. Młodzi muzycy zdecydowali się odwiedzić wybrane szkoły ogólnokształcące na terenie Dynowszczyzny oraz wystąpić przed swoimi rówieśnikami.
Młodzież odwiedzanych szkół w ciszy i skupieniu słuchała muzyki. Koncerty przygotowane zostały w taki sposób, aby zaprezentować, że nauka gry na instrumencie jest dla każdego. Wystarczy
jedynie posiadać odrobinę słuchu muzycznego i bardzo chcieć.
Zdecydowana większość występujących artystów była na początku
swojej muzycznej drogi. Słuchający byli zdumieni, jak wiele można
nauczyć się w ciągu pierwszego roku nauki.

Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź,
Tam dobre serca mają.
Źli ludzie – wierzaj mi –
Ci nigdy nie śpiewają.
Johann Wolfgang von Goethe
Zza murów Szkoły Muzycznej w Dynowie często słychać śpiew.
Śpiew młodych adeptów sztuki muzycznej, trenujących swoje
partie, śpiew pedagogów, którzy głosem przekazują najbardziej
szczegółowe uwagi na temat wykonawstwa instrumentalnego.

MISJA SZKOŁY
Szkoła muzyczna w swojej misji ubogaca młodzież o cenne
wartości ponadmaterialne, dba o stały rozwój młodzieży. Bliski
kontakt dziecka z nauczycielem, w relacji mistrz – uczeń pozwala na wychowanie nie tylko na dobrego muzyka, lecz także
człowieka.
Każdy z uczniów Szkoły Muzycznej w Dynowie podkreśla
wyjątkowy charakter zajęć oraz niepowtarzalną atmosferę tego
miejsca.
Cykl koncertów dla rodziców podczas wywiadówek w Przedszkolu Miejskim, PSP Nr 2 i PSP Nr 1 w Dynowie w dniach
25, 26 i 27 kwietnia 2018 r.
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dynowie z wielką chęcią dzieli
się efektami swojej pracy z lokalną społecznością. Końcem kwietnia 2018 r. pedagodzy i dyrekcja szkoły postanowili zorganizować koncerty dla rodziców posyłających swoje pociechy do szkół
podstawowych w Dynowie. Głównym zamierzeniem audycji było
ukazanie, jak wiele korzyści płynie z uczęszczania na lekcje gry
na instrumencie, jak pięknie dorastają dzieci, kiedy ich wolny
czas jest wypełniony muzyką, zamiast innymi nie do końca pożytecznymi zajęciami, jak: stałe korzystanie z komputera, telefonu
i dostępu do Internetu. Prowadzący z przekonaniem zaznaczali,
iż zaawansowane wykonawstwo muzyczne nie zależy wcale od
wrodzonego talentu, lecz w ogromnym stopniu od systematycznej pracy i zaangażowania. Zdobycie tych cech charakteru, jak sumienność, pracowitość oraz chęć do stałego doskonalenia własnej
pracy, to wielka zaleta uczęszczania do szkoły muzycznej.
Rodzice z nieukrywanym zaskoczeniem i podziwem obserwowali występy podopiecznych szkoły, każdy utwór otrzymywał
gromkie salwy braw. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem.
str. 16
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Dyrekcje szkół bardzo przyjaźnie przyjęli występy Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dynowie. Nie szczędzili słów uznania, twierdząc, że szkoła muzyczna uczy nie tylko wykonawstwa muzycznego,
lecz także obcowania z kulturą i wrażliwości na sztukę.
II Powiatowy Konkurs Szukamy Talentów (20 kwietnia 2018 r.)
Szkoła Muzyczna z wielką radością uczestniczy w życiu kulturalnym Dynowszczyzny oraz prowadzi bogatą działalność koncertową.
Raz do roku istnieje jednak okazja, kiedy to inni pasjonaci muzyki
odwiedzają mury szkoły i dzielą się własnymi interpretacjami muzycznymi. Jest to Powiatowy Konkurs Szukamy Talentów. Tegoroczna druga edycja wydarzenia przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów, zarówno pod względem dużej liczby wykonawców, jak
i wysokiego poziomu wykonawczego.
Do szkoły przybyli soliści oraz zespoły wokalne i taneczne, aby
uczestniczyć w walce o laury w kategoriach wokalnej, tanecznej oraz
zorganizowanej wyjątkowo w tym roku kategorii patriotycznej. Jury
było pod wielkim wrażeniem przygotowania występów, precyzji wykonawczej tancerzy i śpiewaków, ale także dopracowania wszelkich
szczegółów, jak: stroje, wygląd sceniczny i zachowanie na estradzie.
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Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbyła się 12 maja
podczas dni otwartych szkoły. Wydarzenie uświetnił krótki koncert uczniów szkoły muzycznej. Swoją obecnością zaszczycił
wszystkich Burmistrz Dynowa Zygmunt Frańczak – mecenas
konkursu. Grono nagrodzonych było liczne.
Dni otwarte Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dynowie
(12 i 14 maja 2018 r.)
Maj to miesiąc, w którym w Szkole Muzycznej w Dynowie organizowane są wyjątkowe spotkania wszystkich zainteresowanych
uczęszczaniem do placówki ze społecznością szkolną. Przyszli
kandydaci mają okazję zobaczyć działalność szkoły „od kuchni”,
poznać kadrę pedagogiczną oraz usłyszeć i zobaczyć instrumenty muzyczne z bliska. W dniach otwartych chętnie uczestniczą
uczniowie szkoły, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z muzykowaniem oraz prezentują swoją grę.

Dynowska Majówka
13 maja na Dynowskim Rynku odbył się kolejny wspaniały
koncert „Dynowska Majówka”, którego organizatorem był Miejski
Ośrodek Kultury oraz Gmina Miejska w Dynowie.
Na początek w swoim programie patriotyczno-rozrywkowym
zaprezentowała się Orkiestra Dęta OSP działająca przy MOK w Dynowie pod batutą Tadeusza Podulki. Wraz z orkiestrą wystąpił
nowo powstały chórek w składzie: Samuela Łach, Natalia Twardy,
Joanna Wróbel, Małgorzata Wróbel oraz panowie: Daniel Maziarz,
Emil Dańczak i Paweł Pawłowski.

Rekrutacja do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dynowie
(19 maja 2018 r.)
W niedługim czasie po dniach otwartych szkoły oraz finale
konkursu Szukamy Talentów przeprowadzona została procedura
rekrutacji kandydatów na nadchodzący rok szkolny 2018/2019.
Do przesłuchań zgłosiła się grupa młodych osób, których zdolności muzyczne pozostawiły bardzo obiecujące wrażenie na komisji
rekrutacyjnej.

Orkiestra dęta OSP

Chórek towarzyszący orkiestrze

Następnie wystąpiła znana i lubiana na Podkarpaciu kapela Podwórkowa „BEKA” z Przeworska, bawiąc ludzi swoimi rozrywkowo-biesiadnymi piosenkami.

PLANY
Koniec czerwca, jak co roku, zapowiada czas podsumowań wyników pracy uczniów oraz nauczycieli. Sesję egzaminacyjną poprzedzi cykl popisów klasowych, tak aby każdy z wychowanków
szkoły miał wcześniejszą okazję zmierzyć się z estradą oraz własnym strachem przed występem. Takie przygotowanie do egzami-

Kapela podwórkowa „BEKA” z Przeworska

Na zakończenie koncertu wystąpił Kabaret „NASZ” z Dynowa,
finalista 34 festiwalu kabaretowego „PAKA” w składzie: Maciej
Jurasiński, Emil Danczak, Daniel Maziarz, Dorota Sówka-Szmigiel przy akompaniamencie Juliana Zycha.

nu końcowo rocznego jest niezbędne i bardzo przydatne. Nagrodą
za włożone podczas całego roku szkolnego zaangażowanie będzie
omówienie efektów wspólnych muzycznych poszukiwań oraz zasłużony odpoczynek wakacyjny. Uroczyste rozdanie świadectw
odbyło się w czwartek 21 czerwca 2018 r.
Monika Sobolewska
Nauczyciel wiolonczeli w Szkole Muzycznej I Stopnia
w Dynowie
Fot. ze zb. Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie

Kabaret „NASZ” z Dynowa

Bardzo dziękujemy wszystkim występującym artystom i zapraszamy Państwa na kolejne koncerty.
Janusz Kędzierski
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
Fot. Daniel Gąsecki
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„Pogórzańska Nuta”
20 maja br. w Dynowie odbył się XXVII Przegląd Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Pogórzańska Nuta”.
Organizatorami imprezy byli Miejski
Ośrodek Kultury w Dynowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, przy pomocy finansowej Starostwa Powiatowego
w Rzeszowie.
Jury konkursu obradowało w następującym w składzie: Przewodniczący – Jerzy
Dynia – muzyk, folklorysta, członek międzynarodowej grupy ekspertów ds. folkloru C.I.O.F.F oraz Jolanta Danak-Gajda
– redaktor Polskiego Radia Rzeszów, etnomuzykolog, a także Maria Kula – etnograf,
instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie.
Po wysłuchaniu 6 zespołów śpiewaczych, 5 uczestników konkursu Duży
– Mały, 6 solistów instrumentalistów,
3 prezentacji w konkursie folklor rekonstruowany oraz 6 kapel, Jury postanowiło
przyznać:

Młodzieżowa Kapela Ludowa POGÓRZANIE

III miejsce oraz nagrodę pieniężną
ufundowaną przez MOK w Dynowie Hannie Marszałek z Dynowa
III. W kategorii soliści instrumentaliści:
I miejsce oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez MOK Kazimierzowi Marcinkowi

I miejsce oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Dyrektora WDK Rzeszów
zespołowi CMOLASIANIE

Kazimierz Marcinek

II miejsce oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez MOK w Dynowie zespołowi
POTAKIOWIANKI
III miejsce oraz nagrodę pieniężną
ufundowaną przez MOK w Dynowie zespołowi GRĘBOWIANKI
II. W kategorii Duży – Mały:
I miejsce oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Młodzieżowej Kapeli POGÓRZANIE z MOK w Dynowie
II miejsce oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie zespołowi RUTKA z Nowej Dęby
str. 18
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III miejsce i nagrodę pieniężną ufundowaną przez Dyrektora WDK w Rzeszowie
Kapeli MŁODE KURASIE
Jury zarekomendowało do udziału
w Ogólnopolskim Festiwalu w Kazimierzu n. Wisłą: „Wiercańską Kapelę”, Zespół Śpiewaczy „Cmolasianie”, Lidię Biały
– śpiewaczkę ze Świlczy, „Białą Muzykę”

I. W kategorii zespołów śpiewaczych:

Zespół śpiewaczy CMOLASIANIE

Wiercańska Kapela z Wiercan

II miejsce oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Dyrektora WDK w Rzeszowie Dariuszowi Workowi
III miejsce oraz nagrodę ufundowaną przez MOK w Dynowie Adamowi
Draganowi
IV. W
struowany

kategorii

folklor

rekon-

I miejsce oraz nagrodę pieniężną
ufundowaną przez Dyrektora WDK
w Rzeszowie
V. W kategorii kapel ludowych:
I miejsce i nagrodę pieniężną ufundowaną przez Dyrektora WDK w Rzeszowie
kapeli KURASIE Z LUBZINY (zespół dorosłych)
II miejsce i nagrodę pieniężną ufundowaną przez Dyrektora WDK w Rzeszowie
WIERCAŃSKIEJ KAPELI

Kapela BIAŁA MUZYKA

kapelę ze Świlczy, Kazimierza Marcinka –
skrzypka z pow. Kolbuszowa, Młodzieżową Kapelę Ludową „Pogórzanie” z MOK
w Dynowie.
Jury „Pogórzańskiej Nuty” po wysłuchaniu 26 prezentacji wyraziło wielkie
zadowolenie z tak licznego udziału w imprezie uczestników z całego Podkarpacia,
której celem jest kultywowanie i popularyzowanie tradycyjnej, rodzimej kultury
– w tym wypadku, jednej z najpiękniejszej
w Europie, pogórzańskiej, rzeszowskiej
muzyki.
Komisja wyraziła uznanie organizatorom: Miejskiemu Ośrodkowi Kultury
w Dynowie, Wojewódzkiemu Domowi
Kultury w Rzeszowie i Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie za kontynuowanie
przeglądu, sprawne przeprowadzenie eliminacji, a szczególnie za to, że zespoły
ludowe Podkarpacia znalazły w Dynowie
przyjazne miejsce do spotkań, do konfrontacji i biesiady przy muzyce ludowej.
Na 52 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel,
Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych
Młodzieżowa Kapela Ludowa POGÓRZANIE działająca przy MOK w Dynowie
prowadzona przez P. Andrzeja Sowę zajęła
w kategorii Duży – Mały I miejsce, a cymbalista Kapeli DYNOWIANIE Ryszard
Wandas otrzymał wyróżnienie.
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Grażyna Malawska
p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Kultury w Dynowie
Fot. Daniel Gąsecki

Miejska Biblioteka
Publiczna w Dynowie
Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie 20 marca 2018 roku zorganizowała
spotkanie autorskie z dr. Krzysztofem Hajdukiem, autorem książki „Brzozów i powiat brzozowski w latach 1918–1939”. Na
spotkanie licznie przybyli pasjonaci histo-

atmosferze, nie brakowało dociekliwych
pytań ze strony słuchaczy, którzy głodni
wiedzy na temat swej małej ojczyzny
chcieli uzyskać od dr. K. Hajduka jak najwięcej informacji. Po spotkaniu można
było zakupić książkę z podpisem autora.
Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie niestrudzenie pragnie zachęcić wszystkich do czytania książek, czemu mają służyć nie tylko lekcje biblioteczne, ale także
inne działania, jak np. przedstawienie
teatralne dla dzieci z okazji „Tygodnia bi-

edycji „Nocy Bibliotek 2018”. Wszystko
dla czytelników, bo biblioteka to nie tylko miejsce wymiany książek, ale i ważny punkt w życiu kulturalnym Dynowa.
Z przyjemnością Państwa informujemy,
że księgozbiór dynowskiej biblioteki został
wzbogacony o książki związane tematycznie z ważnymi wydarzeniami historycznymi i odzyskaniem niepodległości przez
Polskę. Zapraszamy!

Spotkanie z dr. Krzysztofem Hajdukiem.
Fot. Daniel Gąsecki

rii miasta Dynowa i okolic. Pytania po prelekcji autora dały możliwość zweryfikowania posiadanej wiedzy. Cenna i niezwykle
twórcza dyskusja umożliwiła omówienie
popularnych tematów, takich jak: mniejszości narodowe, stosunki społeczne teraz
i dawniej, rodzaje własności czy różne rodzaje miary gruntów na przestrzeni wieków na przykładzie Dynowa i okolic. Choć
spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej

Tydzień Bibliotek 2018. Fot. Grażyna Paździorny

Tydzień Bibliotek 2018. Fot. Daniel Gąsecki

bliotek” pt. „Co w trawie piszczy” (bajka
promująca czytelnictwo), organizowane
cyklicznie „Spotkania z muzyką” dla odbiorców w każdym wieku, czy udział w IV

Anna Marszałek
Grażyna Paździorny
Miejska Biblioteka Publiczna
w Dynowie

Z dźwiękami „Bogurodzicy”
27 maja 2018 r. w kościele parafialnym
w Dynowie odbył się koncert pt. „Z dźwiękami Bogurodzicy” będący hołdem złożonym Matce Bożej w 100-lecie odzyskania
niepodległości. Wykonawcami byli: Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna i nowy
Chór Dynowski pod dyrekcją Bogusława
Dulskiego, przygotowanie chóru – Bogusława Dulska. Organizatorzy koncertu to:
Agencja Muzyczna „Violino”, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie oraz Nadleśnictwo Dynów.
Utwory i pieśni, które składały się na
program koncertu, prowadziły po naszych
dziejach narodowych związanych z silną
religijnością. Te dzieje pokazują, że nasz
naród wyrósł na korzeniu, który zwie się
chrześcijaństwo, całą swą kulturę utworzył
w oparciu o chrześcijaństwo, był mocny

i trwał dzięki chrześcijaństwu. Każdy moment ważny w historii narodu zawierzaliśmy Panu Bogu przez ręce Matki Bożej.
Bogurodzica – pieśń najprawdopodobniej napisana w XIII wieku, była oficjalnym
hymnem dynastii Jagiellonów, zabrzmiała
przed bitwą pod Grunwaldem, śpiewało ją
rycerstwo również pod Warną, gdzie zginął syn Władysława Jagiełły – Władysław
Warneńczyk. Oddaliśmy wtedy w ofierze
Matce Bożej daninę krwi w obronie chrześcijaństwa. Bogurodzica brzmiała potężnym głosem przed bitwą pod Wiedniem.
Król Jan III Sobieski pisze do papieża po
wygranej batalii: „Przybyłem, zobaczyłem,
a Bóg zwyciężył”. Europa została uratowana przed islamem.
Na koncert składały się jeszcze pieśni
do Matki Bożej, chorał „Z dymem poża-

rów” J. Nikorowicza, „Modlitwa Obozowa”
A. Kowalskiego i „Canon” J. Pachelbela.
Publiczność podziękowała wykonawcom
owacjami na stojąco.
Bogusława i Bogusław Dulscy
Fot. Daniel Gąsecki
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Teatralny maraton w auli
Liceum Ogólnokształcącego
Już po pierwszej szkolnej lekcji 6 kwietnia 2018 r. kurtyna w auli
naszego liceum odsłoniła scenę, na której rozegrały się zdarzenia
określone przez samego J. Korzeniowskiego jako QUI pro QUO.
Jednoaktówka – oparta o stary pomysł pomyłki adresu – podobała
się zarówno gimnazjalistom, jak i młodzieży z Liceum oraz Zespołu Szkół Zawodowych. Miłe przyjęcie, dobry odbiór fabuły przeczą
obiegowym opiniom, że młodzież bawi się tylko niewybrednymi
żartami. Finezyjny dowcip i dobra gra aktorów Zespołu Teatralnego
TG „Sokół” znalazły uznanie.
W spektaklu wystąpili: Dorota Sówka-Szmigiel, Jolanta Głuchowska-Kozubal, Andrzej Karnas, Michał Zięzio i Ryszard Duda,
reżyseria: Krystyna Dżuła, scenografia: Grzegorz Hardulak, kierownik tekstu: Janina Banat, operatorzy światła: Janusz Kędzierski i Stanisław Karnas.
Zespół i Zarząd TG „Sokół” serdecznie dziękują Pani Dyrektor
LO Elżbiecie Klaczak-Łach za serdeczne przyjęcie, bezpłatne uży10 kwietnia 2018 r. z inicjatywy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie odbył się doroczny marsz do Krzyża
Katyńskiego. Na zaproszenie organizatorów na placu kościelnym przed pomnikiem
Jana Pawła II zebrała się grupa chętnych do
oddania czci Tym, którzy oddali życie, by
następne pokolenia mogły żyć w wolności.
Modlitwą dziękczynną za dar życia
i dokonania Świętego – Jana Pawła II
rozpoczęła się ta patriotyczno-religijna
uroczystość, a potem myśli zgromadzonych wokół pomnika skupiły się wokół
Zbrodni Katyńskiej, która zebrała okrutne
żniwo.
Żadne słowa, nawet najpiękniejszej poezji nie oddadzą w pełni tragedii tysięcy
zabitych strzałem w tył głowy, rozpaczy
Ich Bliskich i zmowy milczenia poniżającej Ich Ofiarę.

czenie auli, pomoc organizacyjną podczas spektaklu i umożliwienie
młodzieży oglądania spektaklu. Podziękowania kierowane są też do
Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Dynowie i Zespołu Szkół Zawodowych za uczestnictwo młodzieży w przedstawieniu oraz Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury.
Krystyna Dżuła
Prezes TG „Sokół” w Dynowie
Fot. ze zb. LO w Dynowie

Marsz Katyński –
Marszem Niepodległości

Dynowski Marsz Katyński zgromadził
delegacje młodzieży LO z Panią dyrektor Elżbietą Klaczak-Łach na czele, grupy gimnazjalistów i młodych strażaków
z Przedmieścia z Leonardem Prokopem,
członków stowarzyszenia „Aktywny Dynów”, sporą grupę dorosłych – niezrzeszonych-patriotów – nie tylko ze słownych
deklaracji. Główną ulicą Dynowa z dumnie powiewającą flagą, śpiewając pieśni
patriotyczne i wojskowe, przeszli uczeststr. 20

●

nicy Marszu pod Krzyż Katyński, gdzie
modląc się za Poległych, Zabitych, Ofiary
Katastrofy i nas współczesnych prosili także o pomyślność Ojczyzny. W ten piękny
wiosenny wieczór nad miastem popłynęły
też pieśni, które „od kołyski” zna każdy
Polak, ale wtedy zabrzmiały wyjątkowo
pięknie, to znów dumnie, bo wykonane
razem i z poczuciem jedności wszystkich.
Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół serdecznie dziękuje wszystkim
Uczestnikom Marszu, a szczególne słowa
wdzięczności kieruje do ks. Janusza Borka
prowadzącego modlitwy i Antoniego Dżuły za inicjowanie i prowadzenie śpiewu.

DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY • NR 2/2 • KWIECIEŃ – CZERWIEC 2018

Za Zarząd TG „Sokół”
Krystyna Dżuła
Fot. Antoni Iwański

Jubileusz 20-lecia powstania Szkolnej Grupy Artystyczno‑Teatralnej ANTRAKT z Zespołu Szkół Zawodowych
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Szkolna Grupa Artystyczno-Teatralna ANTRAKT z Zespołu
Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
w dniu 23 lutego 2018 r. obchodziła jubileusz 20-lecia istnienia.
Inicjatorami i opiekunami grupy od początku istnienia są Państwo
Anna i Jarosław Molowie, a od 2017 r. także Pani Katarzyna Mol.
Zespół został założony w lutym 1998 r. w dużym stopniu z inicjatywy uczniów. Impulsem do jego powstania stało się przygotowanie widowiska poetyckiego pt. „W płomieniach życia Bóg rodzi
się w ludzkim sercu”, wyróżnionego w ramach II Dynowskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej. Młodzież obeznana ze sceną (poprzez uczestnictwo w wielu różnych konkursach recytatorskich,
muzycznych i krasomówczych), postanowiła iść razem w swoich
poczynaniach artystycznych, emanując pasją, radością i żywiołem
młodości. Zespół stanowiła zawsze uzdolniona młodzież, twórcza,
chętna do podejmowania różnorodnych inicjatyw społecznych
o charakterze artystyczno-teatralnym. W ciągu 20 lat pracowało
w nim około 250 uczniów. Specyfika szkolnej grupy polega niestety na tym, że musi w niej następować naturalna rotacja, dlatego
po kilku latach współpracy odchodzą, a zespole pojawiają się nowi
członkowie i tak powiew młodości oraz świeżości dominuje nad
doświadczeniem i rutyną.
Działania ANTRAKTU są bardzo szerokie, toteż w zespole
znajdują miejsce nie tylko recytatorzy, ale też literaci czy plastycy.
Wszystko to sprawia, że każdy czuje się potrzebny i znajduje pole
na rozwijanie swoich zdolności. Młodzież przygotowuje przedstawienia, wystawy, bierze udział w konkursach na szczeblu szkoły,
miasta, powiatu, województwa i kraju. Wspólne wycieczki, wigilie,
spotkania to dowód na to, że w zespole zawiązują się prawdziwe
przyjaźnie. W jubileuszu, który odbył się w przepięknie przygotowanej auli szkolnej, wzięło udział ponad 150 osób w tym zaproszeni Goście: Pani Iwona Zawadzka – Kierownik Biura Promocji
Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pan Aleksander Stochmal
– Radny Powiatu Rzeszowskiego, Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Pani Zofia Pantoł – Sekretarz Miasta Dynowa, Pani Mariola Kaczor – Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu,
Pani Maria Biernasz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Dy-

nowie, Pani Grażyna Malawska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury w Dynowie, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pan Stanisław Tymowicz
– były Dyrektor szkoły, a obecnie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pan Piotr Krupa
– Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Radny Rady Miasta Dynowa, Pani Urszula
Domardzka – Przewodnicząca Rady Rodziców, Pan Jan Aleksander Gerula – Prezes Towarzystwa im. św. Brata Alberta w Dynowie, Pan Adam Sochacki – Kierownik Domu Pogodnej Starości
w Dynowie, ponadto przedstawiciele sponsorów, działacze i animatorzy kultury: Pani Zofia Siry, Państwo Swietłana i Andrzej
Tepliccy, Państwo Jolanta i Janusz Miklaszowie, Państwo Maria
i Antoni Iwańscy oraz Pan Bogusław Kędzierski, nauczyciele,
pracownicy niepedagogiczni szkoły, byli i obecni członkowie grupy ANTRAKT, którzy zostali powitani przez Panią Halinę Cygan
– Dyrektora szkoły. W trakcie spotkania byli i obecni członkowie
ANTRAKTU zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. Ponadto
pojawiły się prezentacje multimedialne obrazujące 20 lat działalność ANTRAKTU, a także występy solowe, m.in. Karoliny Ostafińskiej, Damiana Jacyny, czy też opiekuna grupy Pani Anny Mol.
Organizatorzy i Opiekunowie Grupy – Państwo Molowie – byli
odbiorcami licznych podziękowań, gratulacji, życzeń dalszych sukcesów artystycznych, które złożyli obecni przedstawiciele władz
powiatu, samorządów gminnych, organizacji, stowarzyszeń i instytucji działających na terenie Dynowa i Gminy Dynów.
Miłym akcentem były upominki dla zaproszonych gości od organizatorów i członków Grupy ANTRAKT. Jak przystało na uroczystość „urodzinową”, obecni zostali poczęstowani tortem ufundowanym przez Dyrektor Szkoły i Radę Rodziców.
Poniżej prezentujemy pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania, a społeczność ANTRAKTOWICZÓW zaprasza na
jubileusz 25-lecia za 5 lat.
Halina Cygan
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Fot. ze zb. ZSZ w Dynowie
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Dynowska empora
Rzadko zwracamy na nią uwagę. Znajduje się z lewej strony nawy głównej dynowskiego kościoła. Jest formą galerii, zwieńczonej łukiem nad kaplicą św. Antoniego. To element architektoniczny, występujący w świątyni w postaci odrębnej
kondygnacji o charakterze antresoli. Wraz z kaplicą, której jest częścią, tworzył
niegdyś lożę kolatorską lub bardziej dosadnie „pański pawlacz”.
Kolator, to dawniej fundator kościoła
lub jego dobroczynny patron, ofiarodawca środków na jego rozbudowę, a często
i utrzymanie. Tradycyjnie kolatorami byli
właściciele majątków ziemskich na terenie
parafii. Mieli oni prawo do umieszczania
w kościele tablic nagrobkowych i dysponowali własnymi ławkami. W dynowskiej

dokument z wizytacji generalnej diecezji
przemyskiej przez biskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego. Parafia dynowska
była wizytowana 17 sierpnia 1745 r. a powstały wówczas opis stanu kościoła wskazuje na murowaną kaplicę z ołtarzem
św. Antoniego Padewskiego, ale brak jest
wzmianki o znajdującej się nad nią empo-

Po dzień dzisiejszy nad łukiem galerii zachował się kartusz herbowy z herbem Trzecieskich „Strzemię”. Późniejszy, w stosunku
do murowanej świątyni, czas powstania
kaplicy kolatorskiej może potwierdzać różnica w wykonaniu sklepień. W kaplicy św.
Antoniego zachowało się sklepienie krzyżowe oraz zwornik z geometryczną roze-

rze. Musiała więc zostać dobudowana później, a jeżeli później, to przez ówczesnych
właścicieli dóbr dynowskich – Trzecieskich.
Jak wiemy, w 1787 r. Stanisław Jan Trzecieski zakupił Dynów z Kazimierówką i od
tego roku rodzina ta nieprzerwanie związana była z Dynowem. Będąc kolatorami
dynowskiej świątyni, ufundowali zapewne
nową kaplicę, tworząc drugą kondygnację
nad istniejącą już kaplicą św. Antoniego.

tą, natomiast sklepienie kaplicy górnej, to
proste i gładkie sklepienie kolebkowe. Do
dzisiaj zachowały się na nim zdobienia
w postaci licznych gwiazd na tle wyblakłego błękitu. Pierwotnie, od strony północnej
znajdowało się niewielkie okno, z czasem
zamurowane. Przebicie empory do nawy
głównej było wielce kłopotliwe, biorąc pod
uwagę grubość muru kościelnego. Jeszcze
grubszy był w części prezbiterium, grubszy

Empora nad kaplicą św. Antoniego. Fot. Daniel Gąsecki

świątyni to właśnie górna kaplica z emporą
stanowiła wydzielone miejsce dla dynowskich kolatorów. Zasiadali w niej podczas
mszy świętych i nabożeństw, mając z balkonu widoczną, otwartą przestrzeń kościoła.
W tym miejscu pojawia się pytanie o wiek
powstania dynowskiej empory. Jest ona
dziełem późniejszym niż pierwotna, murowana bryła kościoła, ufundowana przez
Katarzynę Wapowską. Nie wspomina o niej
str. 22

●

DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY • NR 2/2 • KWIECIEŃ – CZERWIEC 2018

i starszy. Gdyby Trzeciescy zdecydowali się
na przebicie empory w tym miejscu, mieliby lepszy widok na ołtarz główny oraz
bardziej prestiżową lokalizację. Tu jednak
nad zakrystią istniał już wówczas sklepiony
skarbiec. Wracając do empory, od strony

cy prowadzą dość strome, betonowe schody widoczne na zewnątrz północnej ściany
kościoła. Posiadają one metalową poręcz
oraz balkonową barierkę dla bezpieczeństwa wchodzących. Do wnętrza prowadzą
drzwi okute blachą oraz dla wzmocnienia

Widok z empory na wnętrze kościoła.
Fot. Daniel Gąsecki

Drzwi wejściowe do kaplicy św. Józefa.
Fot. Daniel Gąsecki

nawy kościelnej przestrzeń kaplicy oddzielona była drewnianą belką, zachowaną do
dzisiaj. Piękne, stare drewno, nadgryzione
zębem czasu, do dzisiaj przypomina lata
świetności tej części świątyni. Prawdopodobnie później zamontowano metalową,
kutą barierkę, w postaci ozdobnej balustrady. Obecnie, wnętrze dawnej kaplicy
zasłonięte jest zieloną kotarą, gdyż pełni
ona rolę magazynu kościelnego. Do kapli-

metalową kratownicą. Jak się wydaje, nie
było to rozwiązanie ani wygodne, ani bezpieczne dla wchodzących. Prawdopodobnie pomieszczenie to nie było użytkowane
regularnie. Śliskie schody zimą zagrażały
bezpieczeństwu wchodzących. Natomiast
dla starszych członków rodu Trzecieskich
były zbyt strome. Sama kaplica zapewniała
natomiast wiele prywatności podczas modlitwy. Podkreślała też splendor rodu oraz
czyniła dystans pomiędzy szlacheckim
i plebejskim pochodzeniem wiernych.
Będące przedmiotem naszych zainteresowań pomieszczenie pełniło rolę kaplicy. Jeżeli więc kaplicy, to powinien w niej
znajdować się przedmiot kultu. I w tym
momencie dochodzimy do drugiej ciekawej kwestii, związanej z historią naszego
kościoła. Podczas wspomnianej już wizytacji biskupiej z 1745 r. w opisie kościoła
został odnotowany ołtarz św. Józefa. Wpis
brzmi następująco: „Siódmy ołtarz należy
do św. Józefa. Wykonany częściowo robotą
skrzynkową i rzeźbiarską, pomalowany na
niebiesko i częściowo pozłocony. Mensę
ma drewnianą”. Ten właśnie piękny, barokowy ołtarz, w nieokreślonym bliżej czasie trafił do kaplicy kolatorskiej. Do dzisiaj starsi mieszkańcy Dynowa nazywają
ją kaplicą św. Józefa. Losy tego ołtarza to
odrębna historia, wiążąca go ostatecznie
z parafią w Ulanicy. Dnia 30 maja 1945 r.
ks. biskup Franciszek Barda podpisał dekret o utworzeniu nowej, filialnej parafii

Schody prowadzące do kaplicy św. Józefa.
Fot. Daniel Gąsecki

w tej miejscowości. Jej mieszkańcy należeli wcześniej do parafii w Dynowie.
Mimo wielu wcześniejszych starań, dopiero po zakończeniu II wojny światowej
udało się erygować parafię w Ulanicy, a jej
mieszkańcy po raz kolejny przystąpili do
budowy swego kościoła. Pierwszą próbę
budowy przerwał wybuch wojny w 1939 r.
Tymczasowo rolę kaplicy pełnił dom gromadzki, w którym 13 maja 1945 r. została odprawiona msza św. Budowę kościoła
rozpoczęto 18 października 1945 r., a już
9 maja 1946 r. odprawiono w nim pierwszą
mszę św. Jako dar wcześniejszej, macierzystej parafii Dynów, został przekazany dla
nowej świątyni ołtarz św. Józefa. Od czasu
ufundowania w 1889 r. przez Trzecieskich
stalli w prezbiterium dynowskiego kościoła, tam właśnie zasiadali oni podczas mszy
św. Kaplica kolatorska przestała pełnić swą
dotychczasową rolę, a ołtarz św. Józefa nie
był już, z braku dostępu na piętro, czczony
przez wiernych. Ksiądz proboszcz Michał
Bar ofiarował więc cząstkę dynowskiej
tradycji i dynowskiego kultu swym dotychczasowym wiernym. Rolę głównego
ołtarza w ulanickiej świątyni pełnił on do
grudnia 1950 r. Wówczas to zamontowano
tzw. „Wielki ołtarz” jako główny, a mały
ołtarz św. Józefa (ok. 3 m x 2 m) stał się ołtarzem bocznym. Nie udało mi się ustalić,
czy obecną nazwę Parafia Świętego Józefa
Robotnika zawdzięcza podarowanemu ołtarzowi. Drewniany kościół służył parafianom w Ulanicy nieco ponad 22 lata. Dnia
30 października 1968 r. doszczętnie spłonął, a wraz z nim ołtarz św. Józefa. Wiele
wskazuje na to, że został celowo zniszczony w ramach przeprowadzanej przez SB
akcji podpalania kościołów.
Nie zachowała się żadna fotografia
tego ołtarza. Jedynie w pamięci starszych
mieszkańców Ulanicy żyje on do dzisiaj.
Gdyby jednak ktoś z Czytelników dysponował starą fotografią z widocznym ołtarzem św. Józefa, prosimy o kontakt, gdyż
warto ocalić go od zapomnienia.
Józef Stolarczyk
Autor składa podziękowania Panu Michałowi Dziwikowi za konsultacje dotyczące ołtarza
św. Józefa oraz za udostępnienie odpisu Kroniki
parafii w Ulanicy.
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