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70 lat MBP w Dynowie

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Eliza Buczkowska – 33 lata na stanowisku Kierownika MBP
w Dynowie oraz Rafałek Siry – najmłodszy czytelnik

Szanowni Państwo
Rozpoczęliśmy okres wakacji, a także czas urlopów dla licznej rzeszy osób pracujących.
W tym okresie wielu z nas będzie wypoczywać poza naszym miastem, zwiedzać różne regiony
Polski, a także inne zakątki świata. Wszystkim: dzieciom, młodzieży, urlopowiczom życzę miłego
wypoczynku, wielu pozytywnych przeżyć oraz szczęśliwych powrotów.
Dla tych mieszkańców i naszych miłych gości którzy będą spędzać wakacje w Dynowie
Miejski Ośrodek Kultury przygotował szereg imprez na które serdecznie zapraszam, a ich
terminy podajemy w niniejszym numerze Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego.
Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów

Jubileusz 70-lecia kapłaństwa
Ks. Profesora Zbigniewa Kotyrby
Ks. Kanonik Zbigniew Kotyrba urodził 18 marca
1925 r. się w Iwoniczu. Święcenia kapłańskie otrzymał
w 1949 r. jako kapłan dla Diecezji Przemyskiej. Posługę
kapłańską pełnił kolejno w parafiach: Jasionów, Grębów,
Jasienica Rosielna, Jarosław, Wólka Pełkińska, a od 1970
r. w Dynowie jako katecheta.

W dniu 29 czerwca 2019 r. w kościele parafialnym
p.w. św. Wawrzyńca w Dynowie Ks. Kanonik Zbigniew
Kotyrba odprawił dziękczynną Mszę Świętą za
70-lecie swojego kapłaństwa. Podziękowania i życzenia
złożyły delegacje: dzieci, młodzieży, wychowanków,
stowarzyszeń katolickich, TG „Sokół” oraz Burmistrz
Miasta Dynowa z Przewodniczącym Rady Miasta.

Ks. Proboszcz Stanisław Janusz odczytał list
gratulacyjny z życzeniami dla Jubilata od J.E. Ks.
Arcybiskupa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego.
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Czcigodny Księże Profesorze,
z okazji jubileuszu 70-lecia kapłaństwa
w imieniu społeczności miasta Dynowa
składamy najserdeczniejsze życzenia:
wszelkich łask Bożych, zdrowia,
wdzięczności i życzliwości ludzkiej.
Dziękujemy za 49 lat ofiarnego posługiwania
w naszej Dynowskiej Parafii.
Niech Bóg błogosławi i wynagradza
za wszelkie dobro otrzymywane
poprzez posługę kapłańską Księdza
Profesora.
Szczęść Boże!
Roman Mryczko
Przewodniczący Rady
Miasta
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URZĄD MIEJSKI DYNÓW
BURMISTRZ MIASTA INFORMUJE
I. Inwestycje i remonty drogowe
1. Drogi wojewódzkie – obwodnica Dynowa
W dniu 17.05.2019r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję zezwalającą na realizację obwodnicy Dynowa, z rygorem natychmiastowej wykonalności. Wykonawca rozpoczął realizację robót w terenie. Wyznaczono geodezyjnie pas drogowy przyszłej drogi, rozpoczęto prace przygotowawcze polegające na sprawdzeniu terenu przez
ornitologów, saperów, wycince drzew i krzewów. Przebudowuje się
sieć uzbrojenia terenu kolidujących z trasą obwodnicy. Od wydanej
decyzji ZRID zostało wniesione odwołanie, które będzie rozpatrywane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. W związku z tym, że budowa
obwodnicy Dynowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami – posiada rygor natychmiastowej wykonalności – odwołanie nie wstrzymuje realizacji inwestycji.”

ni asfaltowej drogi o długości 1655 mb. Termin zakończenia
robót ustalono na miesiąc październik 2019 roku.
2) Remont ul. Plebańskiej w Dynowie – Zostaną wykonane
roboty związane z nową nawierzchnią asfaltową drogi o długości 115 mb. Termin zakończenia robót – październik 2019
roku.
3) Remont ul. Jaklów – Zakres robot obejmie wykonanie nowej
nawierzchni asfaltowej drogi o długości 400 mb. Termin wykonania robót ustalono na miesiąc październik 2019 roku.
4) Remont ul. Dworskiej – Planuje się nową nawierzchnię asfaltową drogi o długości 410 mb. Termin zakończenia robót
to październik 2019 roku.

Łączny koszt powyższych czterech zadań szacowany jest na wartość około 1 649 315,00 złotych, z czego dofinansowanie wyniesie
około 1 319 452,00 złotych.
3.3 Zadania realizowane wyłącznie ze środków własnych Gminy Miejskiej Dynów:
1) Zakup kruszywa łamanego celem uzupełniania ubytków
w nawierzchniach dróg gminnych. Zakupiono 720,76 ton
kruszywa łamanego. Koszt dostawy zamówionego kruszywa wyniósł około 65 tys. zł.
2) 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 miesiąca sierpnia 2019 roku.

Budowa obwodnicy

2. Drogi powiatowe
W roku 2019 r. planowane do realizacji jest zadanie p.n. „Przebudowa dróg powiatowych w Dynowie – budowa chodnika przy ul.
Bartkówka”. W dniu 08.04.2019 roku została podpisana umowa pomocy finansowej pomiędzy Gminą Miejską Dynów a Powiatem Rzeszowskim. Dofinansowanie zadania ze środków Gminy Miejskiej Dynów będzie wynosiło 50 tys. złotych brutto. Pozostałe środki zapewni Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

3. Drogi gminne:

3.1. Przy współudziale środków pozyskanych z Funduszu Dróg
Samorządowych wykonywane są nowe nawierzchnie dróg gminnych:

1) Rozbudowa drogi gminnej ul. Karolówka w Dynowie
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi o długości 320 mb. Koszt całkowity zadania wyniesie około 268 tys. zł. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniesie
około 133 tys. zł.
3.2. Przy współudziale środków pozyskanych z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji planowane są do wykonania
remonty i nowe nawierzchnie dróg gminnych:

1) Remont drogi dz. nr ewid. 42/1 i 137/2 w Dynowie (obręb Bartkówka) – Planuje się wykonanie nowej nawierzch-
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Remont ulicy Karolówka

II. Inwestycje związane
z oświetleniem ulic
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (nr ewid. 2721
oraz 2192) na osiedlu Bartkówka w Dynowie wraz z zasilającą linią energetyczną kablową na działkach nr ewid. gruntów
2135/1, 2135/2, 2136, 2193, 2725/2, 2730, 2731, 2724, 2723,
2192, 2692/2, 2729 w Dynowie, obręb Bartkówka – etap II. – wybudowano sześć lamp oświetlenia ulicznego. Koszt zadania wyniósł
około 24 tys. zł. i będzie pokryty z budżetu Gminy Miejskiej Dynów.
Zadanie aktualnie znajduje się na etapie odbiorów końcowych robót. Termin zakończenia robót ustalono na miesiąc lipiec 2019 roku.
Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynowa
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228 ROCZNICA UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA
Obchody Święta 3 Maja w bieżącym roku zwyczajowo rozpoczęliśmy zamówioną przez Burmistrza Miasta i Radę Miasta Dynów Mszą
Świętą w intencji Ojczyzny.
Mszy Świętej przewodniczył oraz wygłosił homilię ksiądz prałat dr
Stanisław Janusz – dziekan dekanatu dynowskiego. Podniosły charakter
uroczystości nadały poczty sztandarowe oraz pieśni w wykonaniu Chóru „Akord” i Orkiestry Dętej.

Po uroczystej Mszy Świętej, dalsza część obchodów odbyła się na
Rynku Miasta. Został odegrany przez orkiestrę i wspólnie odśpiewany
Mazurek Dąbrowskiego.
Burmistrz Miasta Dynów – Zygmunt Frańczak powitał wszystkich
obecnych na Rynku Miasta, a następnie wygłosił referat okolicznościowy na temat uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
100-lecia Małej Konstytucji oraz 30 rocznicy wolnych częściowo wyborów parlamentarnych.
Na zakończenie swojego wystąpienia Burmistrz Miasta skierował
wyrazy podziękowania księdzu Dziekanowi za Mszę Świętą w intencji Ojczyzny oraz pouczającą homilię. Ponadto Burmistrz podziękował wszystkim uczestnikom uroczystości: pocztom sztandarowym, Orkiestrze Dętej,
chórowi ,,Akord”, chórowi Agencji Muzycznej ,,Violino”, radnym na czele

CO NOWEGO

z Przewodniczącym, druhom strażakom za służbę w przeddzień ich święta, dzieciom i młodzieży oraz wszystkim obecnym mieszkańcom Dynowa za udział w uroczystości. Szczególne podziękowania zostały skierowane
również do kombatantów i weteranów
walk o niepodległość.
Po wygłoszonym referacie Burmistrz Miasta wraz z Przewodniczącym Rady złożyli kwiaty pod tablicą
upamiętniającą 100 – lecie ustanowienia odrodzonego Państwa Polskiego, znajdującą się na budynku Urzędu
Miejskiego.
Uroczystość zakończył Koncert
Dynowskiej Orkiestry Dętej OSP działającej przy MOK w Dynowie pod batutą Tadeusza Podulki oraz Koncert Chóru Agencji ,,Violino” pod dyrekcją Bogusławy Dulskiej.
Roman Mryczko
Przewodniczący Rady Miasta

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY
W DYNOWIE?
DROGA KRZYŻOWA NA KALWARII
PACŁAWSKIEJ
Tegoroczne przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęliśmy udziałem w Drodze Krzyżowej na Kalwarii Pacławskiej w dniu 19 kwietnia 2019 r. Niosąc krzyż wykonany przez samych
uczestników w pięknych okolicznościach przyrody po tzw. dróżkach,
rozważaliśmy poszczególne stacje drogi krzyżowej. Uroczystość zakończyła się w katedrze gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji pątników. W rozważaniach Męki Pańskiej wzięło udział około 200
osób z różnych ośrodków wsparcia.

ŚNIADANIE WIELKANOCNE

Udział w drodze krzyżowej był przygotowaniem do obchodów
tegorocznych Świąt Wielkanocnych. W Naszym Domu tradycyjne
śniadanie wielkanocne odbyło się w dniu 17 kwietnia b.r. Na jakże
miłym spotkaniu nie zabrakło jajka, potraw wielkanocnych, życzeń
oraz miłej atmosfery.

TO JEST TEATR

Dnia 10 maja 2019 r. podopieczni Naszego Domu wzięli udział w treningu spędzania czasu wolnego w teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie. Obejrzeliśmy sztukę w reżyserii Jana Nowara pt. „Miłość i gniew”
na podstawie książki Johna Osborne’a.

J. Osborne w swoim dramacie ukazał skrajne wcielenie miłości pomiędzy czwórką młodych ludzi. Bohaterowie dramatu balansują na granicy namiętności i nienawiści, która utrzymuje wszystkich przy życiu,
jednocześnie ich niszcząc.
Sztuka mająca bardzo głęboki i przenikliwy sens wywołała u widzów wiele emocji. Była swego rodzaju lekcją emocji, których przeżywanie jest niezwykle ważne do podnoszenia jakości naszych relacji z innymi.
Udział w spektaklu pozwolił nam podejrzeć grę profesjonalnych aktorów. Było to dla nas o tyle ważne gdyż byliśmy w trakcie nagrywania
własnego filmu w związku z planowanym udziałem w konkursie filmowym pn. „Książka na wielkim ekranie”.
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KOLEJNY NASZ SUKCES!
Miesiąc kwiecień i maj upłynął w ŚDS bardzo pracowicie. Prace związane były
z produkcją filmu, który reprezentował Nasz Dom w V konkursie filmowym środowiskowych domów samopomocy województwa podkarpackiego, którego uroczysta gala
odbyła się w Dzikowcu w dniu 4 czerwca 2019 r.
Film powstał na kanwie powieści J. H. Rosny „Walka o ogień”.
Jej akcja dzieje się wiele tysięcy lat temu, u zarania ludzkości, kiedy człowiek pierwotny chronił ogień, który czerpał jedynie dzięki siłom natury gdyż sam nie umiał go
rozpalić. Ogień stawał się przyczyną okrutnych rywalizacji, ogień bowiem oznaczał życie.
Nasza ekipa bardzo profesjonalnie podeszła do zadania i w 100% zaangażowała
się w jego realizację. Wiele godzin poświęconych na poszukiwanie odpowiednich plenerów, charakteryzację, 2 tygodnie zdjęciowe, 500 ujęć z czego 200 wybranych do filmu, 300 zdjęć do animacji poklatkowej i 60 godzin montażu.
Poświęcona praca i czas przyniosły wspaniałe efekty. Powstał film który zachwycił jury V konkursu filmowego i zdobył zaszczytne I miejsce spośród 30 nadesłanych
produkcji filmowych. O naszym sukcesie poinformowały lokalne media. Wspaniali aktorzy wraz z reżyserem D. Maziarzem udzielali wywiadów dla telewizji i radia, nie zabrakło wielu gratulacji i miłych słów.
Praca przy filmie przyniosła bardzo pozytywne efekty terapeutyczne. Oprócz dowartościowania wywołała wiele różnorodnych emocji dzięki ekspresji których człowiek
czuje się lepiej nie tylko psychicznie ale również fizycznie.
Studio filmowe ŚDS szykuje kolejne produkcje filmowe, o ich efektach poinformujemy przy następnej okazji.

NA SPORTOWO

Każdego dnia nasi podopieczni dzięki dobrze wyposażonej sali ruchowej mają
możliwość ćwiczenia swojej tężyzny fizycznej, którą następnie mogą prezentować
podczas licznych zawodów sportowych.

OLIMPIADA W SANOKU

W dniu 16 maja b.r. na hali sportowo-widowiskowej Arena Sanok już po raz czwarty reprezentacja ŚDS wzięła udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych w Sanoku. Jej organizatorami było Miasto Sanok oraz Caritas Archidiecezji Przemyskiej i jak każdego roku cieszyła się ogromnym powodzeniem.
W rozgrywkach wzięło udział 85 drużyn z całego województwa. Uczestnicy zmagali się w następujących konkurencjach; dźwiganie sztangi leżąc, slalom między pachołkami, strzały do bramki, rzut piłka do kosza, rzut woreczkami do celu, rzut lotką do tarczy oraz przeciąganie liny.
Każdy uczestnik olimpiady mógł poczuć się jak zwycięzca gdyż każdy został nagrodzony pamiątkowym dyplomem i medalem. Tutaj nie liczyły się zajęte miejsca ale najważniejszy był udział i dobra zabawa.

XXI SPARTAKIADA ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W DĘBICY

Kolejną imprezą sportową w której nas nie zabrakło była XXI spartakiada śds-ów, która odbyła
się w dniu 14 czerwca 2019r w Dębicy.
Pozwoliła ona nie tylko na zmierzenie się ze
swoimi możliwościami, ale przede wszystkim na
spotkanie przyjaciół, znajomych, których przy każdym spotkaniu przybywa.
Hasłem tegorocznej spartakiad były słowa;
„Nieważne który jesteś na mecie, bo i tak jesteś lepszy od tych siedzących w domu”. Po takich słowach
wszyscy uczestnicy poczuli się wyjątkowo. Niemniej
jednak do wygrania były medale i nagrody więc walka rozgorzała na całego. Współzawodnictwo odbywało się w następujących konkurencjach; rzut piłką do kosza, bieg 60m i 100m ze startu wysokiego,
unihokej – strzały na bramkę, tor przeszkód na czas,
uderzenie młotem oraz przeciąganie liny.
Spośród 66 rywalizujących drużyn nasza reprezentacja spisała się na piątkę. Pan Michał nie miał
sobie równych w konkurencji rzuty do kosza zdobywając tym samym I miejsce i złoty
medal, pozostali uczestnicy otarli się o podium o przysłowiowy włos.
STR.

6

Zapraszamy do obejrzenia naszej strony internetowej na której umieściliśmy m.in. nagrodzony film.
Zapraszamy również osoby chętne do wzięcia udziału w terapii prowadzonej w Naszym Domu.
Więcej informacji można uzyskać w Środowiskowym
Domu Samopomocy ul. Jana Pawła II 13, pod nr tel.
16/6523655 lub na naszej stronie internetowej.
Zapraszamy.
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Anna Wandas
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dynowie
Fot. Ze zb. ŚDS w Dynowie

Miejskie Przedszkole
w Dynowie
DZIEŃ MAMY I TATY W PRZEDSZKOLU
Jak co roku, przedszkolaki świętowały Dzień Mamy i Taty. Wszystkie dzieci słowem i piosenką wyraziły miłość i wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość, za serce które tak wiele rozumie i tak wspaniałomyślnie wybacza, a także za mądrość i ojcowski autorytet. Każda grupa przygotowała niespodziankę dla swoich rodziców. Po wspaniałych występach w których dzieci zaprezentowały swoje zdolności
recytatorskie, wokalne i taneczne na twarzach rodziców zauważyć można było tylko jedno – wzruszenie i dumę ze swoich pociech. Po zakończonym programie artystycznym dzieci wręczyły swoim rodzicom przygotowane laurki i prezenty. Atmosfera tej uroczystości była podniosła, radosna i bardzo rodzinna.

DZIEŃ DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU
Początek czerwca to czas wyjątkowo lubiany przez
wszystkie dzieci. Również nasi podopieczni świętowali swój dzień – Dzień Dziecka, na zorganizowanej przez
Radę Rodziców zabawie. W tym dniu dzieci zamiast codziennych zajęć dydaktycznych spędziły czas na zabawie. Animatorzy z fundacji ,,Figaro’’ zapewnili naszym
przedszkolakom wspaniałą zabawę.

Były liczne gry, zawody, konkursy, pokazy żonglowania oraz dmuchania największych mydlanych baniek.
Rada Rodziców przygotowała dla każdego dziecka upominki w postaci smakołyków i zdrowych napojów. Radosne
uśmiechy dzieci były świadectwem dobrej i udanej zabawy.

DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY NR 2/3 KWIECIEŃ-CZERWIEC 2019
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SZKOLNE PREZENTACJE
ARTYSTYCZNE ,,SZPAK’’
Nasze przedszkole zawsze bardzo aktywnie uczestniczy w życiu
kulturalnym Dynowa, biorąc udział we wszystkich ważniejszych wydarzeniach. Do takich zaliczają się Szkolne Prezentacje Artystyczne
,, Szpak’’ w których nasze przedszkolaki chętnie biorą udział. Również w tym roku dzieci zaprezentowały bogaty program artystyczny. Były piosenki i układy taneczne, których nie powstydziłby się
najlepszy choreograf. Jak zwykle było barwnie i wesoło, a występy
dzieci były niewątpliwie wielką atrakcją.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU
W PRZEDSZKOLU
Chociaż słońce jasno świeci, trochę smutne są dziś dzieci… słowa wiersza jakże
wymownie odzwierciedlały nastroje naszych starszych wychowanków. 19 czerwca w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość zakończenie roku szkolnego oraz
pożegnania starszaków. Dziesięć miesięcy wspólnych zabaw i zajęć, podróży po
porach roku i żywiołach szybko minęło, Aż nastał czas pożegnań. W uroczystości brały udział wszystkie dzieci oraz rodzice z grup starszych. Wszystkie grupy
pożegnały starszych kolegów w przygotowanych przez siebie programach artystycznych, na końcu zaprezentowali się najstarsi wychowankowie przedszkola.
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Były podziękowania dla pań wychowawczyń oraz dla wszystkich pracowników, były kwiaty i łzy. Po wakacjach czekają na naszych wychowanków nowe zadania i wyzwania, liczymy że wszyscy
nasi podopieczni są gotowi do nowego
etapu w swoim życiu.
Wszystkim naszym przedszkolakom oraz absolwentom życzymy udanych wakacji i udanego startu w szkolnej społeczności.
Ewa Sikora
Nauczyciel w Przedszkolu Miejskim
w Dynowie
Fot. ze zb. Przedszkola Miejskiego
w Dynowie

Z ŻYCIA PUBLICZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 1

IM. TWÓRCÓW NIEPODLEGŁEJ POLSKI W DYNOWIE
Rok szkolny 2018/2019 należał do szczególnych. Obfitował w ważne wydarzenia. Do najistotniejszych należy zaliczyć: uroczyste nadanie szkole imienia „Twórców Niepodległej Polski”, obchody „100-lecia Niepodległej”, pożegnanie ostatniego rocznika Gimnazjalistów oraz
pierwszego Ósmoklasistów.
19 czerwca oficjalnie zakończyliśmy rok
szkolny. Dla Wszystkich był to dzień podsumowujący pracę włożoną w naukę oraz proces
ogólnego, wieloaspektowego rozwoju. Podczas uroczystości na twarzach pojawiały się
uśmiechy, ale nie zabrakło też łez. Ze wzruszeniem żegnaliśmy bowiem młodzież kończącą Gimnazjum oraz Szkołę Podstawową.
W sumie szkolne mury opuściło 122 uczniów.
Wielu z nich otrzymało wyróżnienia za osiągnięcia w nauce i nie tylko. Dodatkowo najlepsi z najlepszych odebrali z rąk Burmistrza Dynowa Pana Zygmunta Frańczaka i Dyrektora
Tadeusza Święsa nagrody. Byli to: Julia Mychajłewycz (III a), Laura Lech (III b), Oskar Kaniuczak (III b), Abd al-Rahman Taslaq (III a), Wiktoria Weselak (III b) – Gimnazjum; Martyna
Kaczorowska (VIII a), Natalia Frańczak (VIII
b), Urszula Tarnawska (VIII c), Aleksandra
Gaweł (VIII a), Natalia Gierlach (VIII b) – PSP.

Oliwia Spólnik (II a), Marcin Ostafiński (II b), Malwina Piwowar (II c), Julian Piejko (III a), Jadwiga Prokop (IV a), Kamila Pyś i Zuzanna Ulanowska (IV b), Karolina Czarna i Martyna Guzik
(IV c), Bartosz Łybacki (V a), Liwia Radoń (V b), Natalia Chrapek (V c), Zofia Homa (V d), Gabriela Guzik (VI a), Martyna Pyrcz (VI b), Dawid Michalik (VII a), Martin Biernasiewicz (VII b).

Na dodatkowe wyróżnienie zasługują: Jagoda Radoń – finalistka konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego, Izabela Niemiec i Aleksandra Siry – osiągnięcia artystyczne, Maja
Gochna, Laura Lech, Emilia Szybiak, Justyna Wrona – III miejsce w IX Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Intermedium” („FlowDance” Anny Cichockiej), Oskar Kaniuczak – złoty medalista w drużynowych Mistrzostwach Świata w Wędkarstwie Muchowym Juniorów.
Każdy uczęszczający do naszej szkoły uczeń osiągnął sukces na miarę swoich możliwości. Każdy poszerzył swoją wiedzę, nabył lub udoskonalił umiejętności: społeczne, artystyczne, sportowe itp. Dlatego też Wszystkim i każdemu z osobna gratulujemy!

Nagrodę Radnego Powiatowego Pana
Aleksandra Stochmala otrzymały – Laura Lech
(III b), Natalia Frańczak (VIII b).

Spośród absolwentów wysokie wyniki osiągnęli także: Amelia Gierula, Aleksandra Siry, Oliwia Marszałek (III b G), Klaudia
Ostafińska (VIII a), Emilia Bury, Amelia Domin, Oliwia Paździorny, Samanta Pyra, Karol
Motyka (VIII b).
Absolwenci – klasa 8 a

Poza tym ogrom bezinteresownej,
szlachetnej pracy włożyło kilkudziesięciu
uczniów, którzy działali w Szkolnym Klubie
Wolontariusza oraz Szkolnym Kole Caritas.

Pozostali uczniowie, którzy również
otrzymali nagrody Burmistrza i Dyrektora:
Jakub Łach (I a), Dina Taslaq (I b), Michał Łybacki (I c), Miłosz Trybalski (II a), Alan Fara (II
b), Aleksandra Wrona (II c), Artur Gratkowski
(III a), Karol Pawłowski (IV a), Yasmina Taslaq
(IV b), Maja Hadam (IV c), Natalia Mudryk (V
a), Wiktor Skiba (V a), Martyna Rapiej (V b),
Justyna Wrona (V c), Zuzanna Siekaniec (V d),
Zuzanna Tarnawska (VI a), Aleksandra Tadla
(VI b), Wiktoria Tarnawska (VII a), Mateusz
Podgórny (VII b), Aleksandra Hadam (I a),
Aleksandra Gułkiewicz (I b), Julia Piech (I c), Absolwenci – klasa 8 b
DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY NR 2/3 KWIECIEŃ-CZERWIEC 2019
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W przyszłym roku szkolnym życzymy również powodzenia, wiary we własne siły, chęci do działania i stawiania sobie racjonalnych
celów. Niech potencjał, który w Was tkwi zostanie mądrze wykorzystany!

Osobne słowa uznania kierujemy do Rodziców, którzy każdego dnia wkładają ogrom
czasu, pracy w rozwój i proces wychowawczy
dzieci. Gratulujemy i dziękujemy za dotychczasową współpracę, życzliwość.

Dodatkowo w szkole, poza procesem
dydaktycznym poszerzającym wiedzę, miały
miejsce różnego typu wydarzenia wpływające na ogólny rozwój uczniów. Organizowaliśmy uroczystości, obchodziliśmy narodowe
i religijne święta, dziękowaliśmy Dziadkom
i Rodzicom za ich bezwarunkową miłość, udzielaliśmy się charytatywnie, uczestniczyliśmy Absolwenci – klasa 8 c
w ogólnopolskich akcjach (m.in. „Przerwa na
czytanie” – zakończona pobiciem rekordu,
„Akademia Dojrzewania”), braliśmy udział
w wydarzeniach kulturalno – sportowych
(np. „Sobótki” – lokalne widowisko plenerowe, „Strefa Kibica” w ramach „Dynowskiej ZaDyszki”).

Uczniowie uczestniczyli w różnego typu
konkursach, projektach, warsztatach. Poza
tym organizowane były liczne wyjazdy i wycieczki przyrodniczo – krajobrazowe. Nie sposób wymienić wszystkiego…

Zaangażowanie dzieci i młodzieży było
wielkie, przyniosło radość oraz satysfakcję
z podjętych działań.
Dziękujemy!

Absolwenci Gimnazjum– klasa 3 a

JESZCZE RAZ WSZYSTKIM UCZNIOM GRATULUJEMY
I ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI!!! WYPOCZYWAJCIE J
Nie sposób również pominąć wkładu nauczycieli oraz owocnej współpracy z: organem
prowadzącym z Panem Burmistrzem Zygmuntem Frańczakiem na czele, Radą Rodziców reprezentowaną przez Panią Bożenę Sas, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dynowie, Miejską
Biblioteką w Dynowie, Stowarzyszeniem „Aktywny Dynów” oraz innymi organizacjami czy
instytucjami, którym leży na sercu dobro młodego pokolenia. Dziękujemy!
Zapraszamy do odwiedzin naszej oficjalnej
strony https://psp1.dynow.pl/ oraz na Facebooku.
Informacje o znaczących osiągnięciach
i szerokiej działalności sportowej PSP nr 1
w Dynowie zostały zawarte w oddzielnym artykule J

Absolwenci Gimnazjum – klasa 3 b
Tadeusz Święs – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie
Fot. Radosław Telega
STR.
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Sukcesy sportowe uczniów
PSP Nr 1 w Dynowie
Kolejny sportowy rok szkolny za nami. Tym razem Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie podobnie jak we wcześniejszych
latach zaprezentowała się z bardzo dobrej strony.

W kategorii Igrzysk Dzieci (klasy 6 i młodsze) szkoła zajęła
2 miejsce w powiecie rzeszowskim oraz 36 na 605 szkół sklasyfikowanych w województwie podkarpackim.

Jeszcze lepiej zaprezentowała się starsza kategoria młodzieży.
W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (klasy 7 i starsze) nasza szkoła nie
miała sobie równych w powiecie rzeszowskim i pewnie zajęła 1 miejsce. Również w klasyfikacji szkół w województwie PSP NR 1 w Dynowie zajęła świetne 14 miejsce na 636 sklasyfikowanych w tej kategorii wiekowej.
Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć możemy :

II miejsce chłopców w Finale Wojewódzkim IMS w indywidualno – drużynowych biegach przełajowych

IV miejsce chłopców w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w Lidze Lekkoatletycznej
III miejsce w województwie podkarpackim w sztafetowych biegach przełajowych chłopców Igrzysk Młodzieży Szkolnej 10x900 m
V miejsce w województwie podkarpackim Karola Domina w biegu na 300 m
III w rejonie chłopców Igrzysk Dzieci w indywidualno – drużynowych biegach przełajowych
Uczniów do zawodów przygotował nauczyciel wychowania fizycznego Damian Chudzikiewicz

Hanna Marszałek VIII miejsce w finale wojewódzkim w skoku w dal
VIII miejsce w finale wojewódzkim w czwórboju lekkoatletycznym Igrzysk Dzieci w kategorii dziewcząt
IV miejsce w zawodach rejonowych w biegach sztafetowych
10x800 m w kategorii dziewcząt kl. V-VI

II miejsce w województwie podkarpackim Kacpra Kocyło w skoku w dal
STR.
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IV miejsce w rejonie w drużynowych biegach przełajowych
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w kategorii dziewcząt
V miejsce w rejonie w drużynowych biegach przełajowych Igrzysk
Dzieci w kategorii dziewcząt
Uczniów do zawodów przygotował nauczyciel wychowania fizycznego Radosław Telega
III miejsce w finale powiatu w mini p. ręcznej w kategorii chłopców

PODZIĘKOWANIE
Mieszkańcy ulicy Karolówka
nr 110-114 w Dynowie dziękują
bardzo Burmistrzowi Miasta Dynowa
Panu Zygmuntowi Frańczakowi
i Pracownikom Urzędu Miasta za
sfinalizowanie wieloletnich wspólnych
starań w celu uregulowania prawnego
statusu w/w odcinka ulicy Karolówka.
Efektem końcowym prac było
położenie nawierzchni asfaltowej.
W związku z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 20 grudnia 2000
roku pewna część powierzchni działek
wraz z zabudowaniami oraz droga
zostały wyłączone z wsi Nozdrzec
w powiecie brzozowskim i przyłączone
do miasta Dynowa. W tamtym czasie
status prawny odcinka /drogi/ ulicy
nie został należycie udokumentowany,
co spowodowało blokowanie
wykonywania jakichkolwiek prac
remontowo-naprawczych, a nam
mieszkańcom utrudniało normalne
funkcjonowanie.Wszystkie prace
sprawnie zrealizowano w grudniu
2018 roku.
DZIĘKUJEMY!!!
Wdzięczni mieszkańcy

III miejsce w półfinale wojewódzkim w piłce ręcznej chłopców
Uczniów do zawodów przygotował nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Mazur
IV miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk Dzieci w mini piłce
ręcznej dziewcząt
Uczennice do zawodów przygotowała nauczycielka wychowania
fizycznego Anna Martowicz
Damian Chudzikiewicz
Fot. Radosław Telega

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
Informuje o terminach składania wniosków na nowy okres świadczeniowy
/zasiłkowy 2019/2020 na:
•
•
•
•

świadczenie wychowawcze (500+);
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami;
świadczenie z funduszu alimentacyjnego;
świadczenie „Dobry Start” (300+).

Wnioski składamy:
•
od 01.07.2019 r. w formie elektronicznej, poprzez portal Empatia,
e-PUAP oraz poprzez system bankowości elektronicznej;
•
od 01.08.2019 r. osobiście w formie tradycyjnej (papierowej) w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie.

Wnioski dostępne są w pokoju Nr 3 Urzędu Miasta w Dynowie oraz na stronie internetowej Ośrodka.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie (36-065 Dynów,
ul. Rynek 2) będą przyjmować wnioski w każdy dzień roboczy
w godzinach:
poniedziałek 8.20 – 14.20;
wtorek – piątek 7.20 – 13.00.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (16) 6521286.

mgr Henryka PAPIERNIK Kierownik MOPS
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12

DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY NR 2/3 KWIECIEŃ-CZERWIEC 2019

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
w Dynowie
NIECH NAM ŻYJĄ WSZYSTKIE MAMY
Dzień Matki w Polsce świętujemy 26 maja, w tym dniu wszystkie dzieci te małe, ale
także i te duże składają swoim matkom najszczersze życzenia i podziękowania za trud
włożony w macierzyńskie obowiązki.
W naszej szkole to ważne święto obchodziliśmy 27 maja w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej. Dzieci z klas 0-III wraz z wychowawcami przygotowali program artystyczny, w którym znalazła się recytacja wierszyków, śpiew piosenek oraz na
zakończenie piękny taniec „Niebiosa”. Wszystkie mamy były dumne ze swoich pociech.
Uśmiech na ich twarzach oraz gromkie brawa świadczyły o radości. Występujące dzieci wzbudziły wśród nich duże wzruszenie i emocje. Niejednokrotnie widoczne były łzy
szczęścia. Po części oficjalnej uczniowie zaprosili swoje mamy na własnoręcznie wykonane kanapki wiosenne oraz słodki poczęstunek.
Wszystkim mamom życzymy dużo szczęścia, zdrowia oraz zadowolenia ze swych
pociech.
Renata Pyś
Zbiórka darów na rzecz mieszkańców z parafii św. Jana Nepomucena w Bojanach
W dniach od 06 do 28 maja 2019 r. odbyła się akcja charytatywna, która polegała
na zbiórce środków spożywczych, chemicznych oraz darów pieniężnych na rzecz mieszkańców z Ukrainy. Wielu uczniów a także dorosłych, którzy dowiedzieli się o akcji, bardzo pozytywnie zareagowało na hasło „pomoc osobom z Ukrainy“. Natomiast w dniu
28.05.2019 roku w naszej szkole gościliśmy księdza Marcina Mirasia, który jest od 12
lat misjonarzem i proboszczem Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jana Nepomucena w Bojanach na Ukrainie. Podczas spotkania z uczniami ksiądz Marcin zaprezentował
slajdy dotyczące zwyczajów świątecznych w tamtym rejonie oraz opowiedział o problemach, z którymi muszą zmierzyć się jego parafianie. Omówił też działalność Domu rekolekcyjno – wypoczynkowego w Bojanach .
Wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób zaangażowały się w tę akcję serdecznie dziękujemy! Pamiętajmy, że dobro które czynimy dla innych uszlachetnia nas samych.
Renata Pyś
Rok szkolny 2018/2019 za nami. W uroczystym zakończeniu roku uczestniczył
Burmistrz Miasta, pan Zygmunt Frańczak, rodzice i uczniowie, którzy z niecierpliwością czekali na ten dzień.
Pożegnaliśmy 15 uczniów klasy ósmej, którzy po wakacyjnej przerwie rozpoczną
naukę w nowych szkołach. Absolwenci przygotowali program pożegnalny, który wzruszył ale i rozbawił do łez wszystkich zebranych.
Uczniowie, którzy osiągnęli wysoką średnią otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców i Burmistrza Miasta.
Nagrody rzeczowe otrzymali uczniowie za wzorową frekwencję, pracę na rzecz szkoły oraz aktywny udział w corocznym konkursie ,,Zbieramy makulaturę-chronimy lasy”.
Pani Dyrektor podziękowała również za kilkuletnią pracę w naszej szkole Pani Marii
Chudzikiewicz. Po uroczystej akademii uczniowie udali się do klas na spotkania z wychowawcami. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy zdrowych, radosnych i bezpiecznych wakacji.
Ewa Bielec
Fot. Ze zbiorów PSP Nr 2
w Dynowie

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Pożegnanie nauczycielki pani Marii Chudzikewicz

Uczniowie klasy 8 żegnają szkołę

Letni wypoczynek dla dzieci ze Storożyńca i Panki na Bukowinie
w czerwcu 2019 r. był możliwy m.in. dzięki ofiarności uczniów,
rodziców i nauczycieli z PSP Nr 2 w Dynowie, SP w Łubnie i SP
w Bachórzu
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Zakończenie Roku Szkolnego
2018/2019 w Szkole Muzycznej
I stopnia w Dynowie
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
18 czerwca b.r. odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów oraz zakończenie roku szkolnego. Z lekką nutą nostalgii pożegnaliśmy rzeszę wykształconych muzycznie uczniów.
Część z nich pochwaliła się, iż z muzyką wiąże swoje dalsze
losy i wybiera się kształcić na wyższym poziomie w innych
miastach. Inni zasilą swoimi umiejętnościami lokalne zespoły m.in. muzyki ludowej i orkiestrowej. Cała reszta powróci do szkoły po wakacjach by nadal z entuzjazmem poświęcać się muzyce. Aż 21 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Burmistrz miasta Dynów przygotował specjalne nagrody dla wyróżniających się
uczniów. Nagrodę Radnego Powiatu Rzeszowskiego Aleksandra Stochmala otrzymała Anna Siry z klasy mgr Jowity
Nideckiej-Kordas. Dyrektor szkoły dr Jerzy Kołodziej życzył
wszystkim bezpiecznych i spokojnych wakacji, solidnego odpoczynku oraz radosnego powrotu we wrześniu.

Tegoroczna edycja Konkursu Szukamy Talentów to już
trzecie spotkanie młodzieży z okolicznych szkół w murach
Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie. Najmłodsi uczniowie szkół Dynowszczyzny zaszczycili jury występami na
bardzo wysokim poziomie wykonawczym. Najwięcej kandydatów stanęło do rywalizacji w kategorii wokalnej, następnie sporym zainteresowaniem cieszyła się kategoria
taneczna. Zarówno przygotowanie wokalistów dotyczące
emisji głosu, zasad dykcji, prezencji scenicznej, jak i dbałość o ogólny wyraz artystyczny w postaci przygotowanych strojów i rekwizytów bardzo zaskoczyły członków
komisji oceniającej. Wśród laureatów znalazło się 12 wokalistów i zespołów wokalnych. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w auli szkolnej, gdzie młodzi artyści mieli okazję zaprezentować się publiczności. Każda z prezentacji otrzymała gromkie brawa.

Koniec roku szkolnego to szczególny czas podsumowań
dotychczasowych efektów pracy. Rok 2018/2019 obfitował
w pozaszkolne sukcesy uczniów. Na wyjątkową uwagę zasługuje kariera skrzypaczki Anny Siry. Ania wystąpiła w IV Regionalnym Konkursie Wesołe Smyczki i zajęła tam II miejsce
w swojej kategorii wiekowej. Dyplom za wyróżniający akompaniament otrzymał w tym wydarzeniu mgr Edwin Szetela,
który towarzyszył Ani przy fortepianie. Wielkim sukcesem
w karierze młodej skrzypaczki jest zdobycie III miejsca podczas III Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Polskiej w Jarosławiu, gdzie została najwyżej ocenioną wiolinistką.
Akordeoniści Marcin Kilon i Martyna Stankiewicz jak zwykle nie zawodzą. W tym roku pokusili się o udział w konkursach międzynarodowych m.in. w czeskiej Ostrawie, gdzie zdobyli dyplom Cestne Uznani, który jest równoważny ze zdobyciem głównej nagrody konkursu w kategorii III.
Perkusiści z klasy mgr Jacka Rzyma nagrodzeni wyróżnieniem podczas III Makroregionalnego Konkursu Zespołów
i Duetów Perkusyjnych I i II stopnia w Tomaszowie Lubelskim.
Trio perkusyjne wystąpiło w składzie Szymon Pudysz, Bartosz
Łybacki oraz Mateusz Gerula.
Wiele wyróżnień dla uczniów dynowskiej Szkoły Muzycznej spłynęło z IX Przeglądu Szkół Muzycznych w Pruchniku. Nagrodę I stopnia w kategorii 3/6 otrzymała Anna Siry. Nagrodę
I stopnia uzyskał także Mateusz Siry z klasy mgr Anny Dymek
(kategoria 5/6). Uczeń Karol Ostafiński z klasy mgr Artura Gadzały został utytułowany Nagrodą II stopnia w kategorii I/4.
Wszystkim uczniom oraz pedagogom należą się wyrazy
uznania za chęć podjęcia wyzwania i trud włożonej pracy oraz
serdeczne gratulacje za wspaniałe osiągnięcia.

Wiosną 2019 roku Szkoła Muzyczna I stopnia w Dynowie
wyruszyła z akcją informacyjną w 21 placówkach oświatowych Dynowszczyzny. Dyrekcja szkoły przypomina, że nauka
w szkole ma głównie charakter indywidualny, jest bezpłatna,
przynosi wiele korzyści dla rozwoju młodzieży. Dla celów rozpropagowania działalności szkoły odbył się także cykl audycji
muzycznych. Najpierw na trzy koncerty zaproszeni zostali najmłodsi uczniowie dynowskich przedszkoli. Następnie w trzech
spotkaniach uczestniczyli uczniowie klas I-V PSP nr 1 w Dynowie. Wszyscy słuchali z zaciekawieniem prezentacji poszczególnych instrumentów wykonanych przez swoich rówieśników.
Wyjazdowe koncerty zorganizowano w placówkach szkół
w Dubiecku, Bachórzu oraz Jaworniku Polskim. Podczas tych
audycji nauczyciele wsparli swoich uczniów na scenie. Wspólne muzykowanie pokazało wyjątkowy charakter relacji uczeńnauczyciel, panujący w szkole muzycznej.
Wszystkie te starania zaowocowały dużym zainteresowaniem nauką gry na instrumencie. Kandydaci licznie przybyli na kursy przygotowawcze do testu przydatności oraz na
dni otwarte szkoły. Przesłuchanie przydatności pozytywnie
przeszło 46 kandydatów, którzy tym samym zostali zapisani
do pierwszej klasy w roku szkolnym 2019/2020.
Całej społeczności szkolnej życzymy bezpiecznych i radosnych wakacji i zapraszamy do dalszych wspólnych muzycznych poczynań w przyszłości!

Sukcesy podopiecznych

STR.
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Monika Sobolewska
Nauczyciel w Szkole Muzycznej I stopnia
w Dynowie

Imprezy organizowane przez
Miejski Ośrodek Kultury
w Dynowie
II kiermasz wiosenno-świąteczny
7 kwietnia na Dynowskim Rynku odbył się II kiermasz
wiosenno-świąteczny. Zagrały dla Państwa Kapela Podwórkowa „Tońko” oraz Kapela Ludowa „Dynowianie”, którym dziękujemy z całego serca za wspaniałą atmosferę.

Benefis Pani Grażyny Malawskiej

W Sobotę 27 kwietnia w Domu Strażaka odbył się wyjątkowy wieczór dla pani Grażyny Malawskiej, która obchodzi w 2019 r. 40-lecie swojej pracy zawodowej. Na spotkanie
przybyli wyjątkowi goście: przyjaciele sprzed lat: przyjaciółki
z licealnego zespołu „Logarytm” oraz pan Zbyszek Rojek, kapele Tońko” i „Dynowianie”, dynowskie przedszkolaki, członkowie teatru T.G. „Sokół”, zespół tańca ludowego prowadzony przez panią Elżbietę Klaczak-Łach, dyrektor i pracownicy
MOK w Dynowie, Kabaret „Nasz”, członkowie chóru „Akord”.
Program poprowadził Maciej Jurasiński. Nie zabrakło przedstawicieli samorządu: Burmistrza Miasta Dynowa ana Zygmunta Frańczaka oraz Przewodniczącego Rady Miasta pana
Romana Mryczko.

Majówka na dynowskim Rynku

1 maja na dynowskim Rynku odbył się kolejny jak co roku
majówkowy koncert. W pierwszej części programu zagrała dla
Państwa Orkiestra Dęta OSP działająca przy MOK w Dynowie.
W dalszej części występów zaprezentowały się grupy tańca
dziecięce i młodzieżowe „Flowdance” oraz „Scream”. Ostatnim punktem programu był występ zaprzyjaźnionej Orkiestry Detej “Fire Band” z Brzozowa.
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Pogórzańska Nuta
19 maja w Dynowie odbył się XXVIII 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 w składzie:
Jolanta Danak-Gajda – etnomuzykolog, redaktor Polskiego Radia Rzeszów
Sławomir Gołąb – muzyk
Agnieszka Balawejder – etnolog, instruktor
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszów

po wysłuchaniu 21 prezentacji, wyraża wielkie zadowolenie z tak licznego udziału uczestników z całego Podkarpacia w imprezie, której celem jest kultywowanie i popularyzowanie tradycyjnej, rodzimej kultury.
Komisja dziękując wszystkim uczestnikom Przeglądu stwierdza wysoki poziom prezentacji i interesujący repertuar wzbogacony
pięknym, regionalnym strojem. Jednocześnie zachęca wykonawców
do bardziej starannego i częstego sięgania po relikty zanikającej gwary. Komisja zwróciła szczególną uwagę na fakt udziału w konkursie
nie tylko seniorów ale także młodszych wykonawców, którzy wnieśli do tradycyjnego grania i śpiewania nowe brzmienie. Udział młodych ludzi w Pogórzańskiej Nucie” to duża wartość tego przeglądu.

Szkolne Prezentacje Artystyczne „SZPAK”

2 czerwca 2019 roku w Parku Miejskim w Dynowie z okazji dnia
dziecka odbyły się prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży. Głównym punktem programu był konkurs piosenki „Przebój wakacyjny”.
Jury w składzie:
Kamil Łukasiewicz – Przewodniczący
Daniel Maziarz, Maciej Jurasiński – członkowie
po wysłuchaniu 18 uczestników Dynowskiego Konkursu postanowiło przyznać następujące nagrody:
I miejsca
Otylia Hadam
Joanna Popowczak

Wyróżnienia:
Anna Pudysz
Martyna Szurlej
Julia Chrapek
Paulina Pawłowska
Kornelia Sikora
Anna Kiełbasa
Katarzyna Martowicz
Kamila Antosz
W dalszej części programu zaprezentowało się Przedszkole Miejskie w Dynowie, szkoły podstawowe oraz szkoły średnie. Nie mogło
również zabraknąć pokazów tańca grup Akademii Tańca Flowd Dance i formacji Scream.
Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom:
Bony konsumpcyjne zafundowała AGNIESZKA GOCHNA właścicielka lokalu ,,Lubię to”
Fot.: Daniel Gąsecki

Nadchodzące imprezy:

II miejsca
Grzegorz Jandziś
Emilia Sikora

III miejsca
Ksawery Łobaza
Marlena Paraniak

1.

Koncert dla Niepodległej – 13 lipca godz.18.00 Ośrodek Turystyczny „Błekitny San” Wystąpią kapele folkloru miejskiego:

•
•
•
•

„Wysoczanie”
„Ta joj”
„Z Szaconkiem”
„Tońko”

Koncert poprowadzi: Krzysztof
Respondek
Godz.24.00 Festyn taneczny z zespołem „United”
Więcej informacji na
www.mok.dynow.pl

Koncert będzie realizowany w ramach projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej”

Podczas tego wyjątkowego wydarzenia Kapela „Tońko” będzie obchodzić 15-lecie działalności artystycznej.
STR.
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Dni Pogórza Dynowskiego – 14 lipca Ośrodek Turystyczny
„Błękitny San”
Godz. 14.00 – program taneczny dla dzieci w wykonaniu zespołu
„Pieśni i Tańca Przemyśl”
Godz. 15.00 – stacja kolejki wąskotorowej w Dynowie. Widowisko
teatralne pt: „Wielkie przywitanie gości, poczet twórców i darczyńców pogórzańskiej ciuchci”, T. G. Sokół
w Dynowie. Realizacja w ramach projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej”
Godz. 16.00 – Koncert Kapeli Dynowianie
Godz. 16.40 – Pokaz tańców ludowych w wykonaniu zespołu „Pieśni i Tańca Przemyśl”
Godz. 17.10 – Koncert Kapeli „Pogórzanie”
Godz. 17.50 – Występ laureatów konkursu „Przebój wakacyjny”
Godz. 18.50 – Koncert Orkiestry Dętej OSP działającej przy MOK w Dynowie
Godz. 21.00 – pokaz sztucznych ogni
Godz. 21.15 – koncert zespołu Marty Podulki
Godz. 23.00 – festyn taneczny z zespołem „Kwinto Band”

3.

Widowisko plenerowe „Pogórzańskie Wesele” – 24 sierpnia Ośrodek Turystyczny „Błękitny San”
Więcej informacji na stronie
www.weseleidynow.pl www.mok.dynow.pl

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach Programu EtnoPolska 2019.

Projekty realizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie w 2019 roku
1.

Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej 1904-2019

IV. Działania domów kultury w partnerstwie ze szkołami
i przedszkolami: programy edukacyjne na terenie gmin usytuowanych na trasie linii Przeworsk-Dynów oraz „żywe lekcje historii”
organizowane przez Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Harcie.
Termin: 2 września – 9 listopada 2019 r.
Więcej informacji na stronie:
http://waskotorowa.idynow.pl/
2.

TAM, GDZIE JESZCZE PIEJĄ KOGUTY – DYNOWSKIE ETNOPERFORMANSY

MOK w Dynowie od czerwca do
września 2019 r. planuje zrealizować
szereg działań w plenerze inspirując
się lokalną tradycją i kulturą ludową.
Działania w projekcie mają na celu integrację mieszkańców miasta i gminy Dynów oraz „ożywienie” dawnych
zwyczajów poprzez wielopokoleniowe inicjatywy w plenerze (600
osób, w tym mieszkańcy 8 wsi sąsiadujących z Dynowem z ternu
Gminy Wiejskiej Dynów).
W niniejszym zadaniu pragniemy kontynuować działania wokół tradycji weselnej (2015 dot. MKiDN) i sobótkowej (dot. NCK
z 2017 r.) poszerzając je o kolejne pomysły i udział nowych grup
dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. W terminie 22 czerwca zamierzamy przygotować pierwszy etnoperformans, czyli „Dynowskie sobótki – tradycje znad Sanu”
Następnie poprzez cykl działań (w terminie od 23 czerwca
do 24 sierpnia) święto lokalnej tradycji, czyli „Pogórzańskie wesele”(premiera: 24 sierpnia, Ośrodek Turystyczny „Błękitny San”
Ostatni etap to promocja efektów projektu w szkołach i domach kultury we wrześniu. Do zadania zaprosiliśmy wielu partnerów, ekspertów oraz media.
Więcej informacji na stronie:
www.weseleidynow.pl
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach Programu EtnoPolska 2019.
3.

MOK w Dynowie oraz domy kultury usytuowane w miejscowościach na trasie kolejki wąskotorowej Przeworsk – Dynów zamierzają w od 15 czerwca do 9 listopada 2019 r. przygotować atrakcyjny program edukacji kulturalnej z okazji odzyskania przez Polskę
niepodległości, zakładający realizację czterech głównych działań:

I. Weekendowe opowieści na stacjach/miejscowościach usytuowanych na linii Przeworsk-Dynów, które zostaną włączone w harmonogram przejazdu kolejki w weekendy czerwca i lipca. Będą to
wyjątkowe, dwudniowe Święta 7 wspólnot lokalnych z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Elementem łączącym wszystkie stacje będzie wystawa mobilna: „Opowieści wąskotorowe dla
Niepodległej w starej fotografii i dokumentach”.
Termin: weekendy od 15 czerwca do 14 lipca
II. Koncert „Dla Niepodległej”: historie zapomniane w piosenkach odzyskane”/ Kapele folkloru miejskiego/, Dynów, Ośrodek
Turystyczny „Błękitny San”, dworzec kolejowy
Termin: 13 lipca 2019 r. godz. 18.00
III. Działania wolontariuszy (program „SOS dla wąskotorówki”) popularyzacja wiedzy o historii kolejki za pośrednictwem wystawy mobilnej „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej w starej fotografii i dokumentach”.
Termin: II połowa lipca – II połowa września 2019 r.

Lato w teatrze

Lato w teatrze w Dynowie:
Tytuł projektu: Performatywna
Mapa Dzieciństwa
Termin warsztatów artystycznych: 5-19 sierpnia 2019 r.
Wiek i liczba uczestników: 10-16 lat, min. 35 osób, max. 45 osób
Miejsce warsztatów: MOK w Dynowie przy ul. Ks. Ożoga 10,
Dom Strażaka w Dynowie przy ul. Szkolnej w Dynowie, zajęcia
plenerowe (rynek miasta, park miejski, stacja kolejki wąskotorowej, ulice Dynowa)
Daty pokazów finałowych: spacer interaktywny ulicami Dynowa/17 sierpnia (sobota), godz. 10.00 – 13.30; 18 sierpnia (niedziela), godz. 14.00 – 17.30
Strona www:
www.latowteatrze.idynow.pl, www.mok.dynow.pl
Charakterystyka całego projektu:
Performatywna Mapa Dzieciństwa to dwutygodniowe działanie
z młodzieżą, w ramach którego powstanie sentymentalna Mapa Dynowa, a w oparciu o nią przeprowadzony zostanie interaktywny, teatralny i muzyczny spacer z publicznością w dniach 17-18 sierpnia
Aneta Pepaś Skowron
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie
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70 lat MBP w Dynowie
Ostatnie trzy miesiące to dla MBP w Dynowie okres intensywnej pracy związanej z realizacją projektów, bieżącą obsługą wypożyczalni, zakupem nowości książkowych i organizacją jubileuszu 70-lecia MBP w Dynowie.
Miło nam poinformować, że realizowany od dwóch lat projekt „eMocni CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI REALNE KORZYŚCI” dobiegł końca
a w jego wyniku zostało przeszkolonych 98 mieszkańców Dynowa,
z których najstarszy miał ponad 80 lat, a najmłodszy 18.
Od marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie realizujemy kolejny projekt „Książka (…) przyjaciel bez interesu, domownik
bez naprzykrzenia” – słowa I. Krasickiego w świetle działań MBP

w Dynowie dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Pozyskana została kwota 35 000 zł. W zorganizowanych działaniach (spotkania autorskie, warsztaty i gala) wzięło już udział około 800 osób,
a to jeszcze nie koniec.
W jesieni zaplanowane są kolejne, na które serdecznie zapraszamy.
Od stycznia do czerwca do MBP w Dynowie zapisało się 59 nowych czytelników. Zakupiono 300 książek, których dostępność można sprawdzać za pomocą katalogu internetowego dostępnego na stronie www biblioteki i Urzędu Miasta.

Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie ma już 70 lat
Wystrzałem armatnim 14 czerwca 2019 roku, na pięknym Zamku w Dubiecku, gdzie urodził się Ignacy Krasicki, dano sygnał do rozpoczęcia wielkiej gali. Uroczystość była wyjątkowym połączeniem jubileuszu 70-lecia istnienia MBP w Dynowie z finałami konkursów związanych z twórczością I. Krasickiego, a wszystko odbył o się w ramach działania „Książka
(…) przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzenia” – słowa I. Krasickiego w świetle działań MBP w Dynowie dofinansowanego
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Patronat medialny nad działaniami objęło Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, Nowiny 24.

Uroczystą galę uświetnili swoją obecnością dostojni goście i władze Miasta Dynowa z Burmistrzem Zygmuntem Frańczakiem na czele oraz panią Skarbnik Renatą Potoczną i Przewodniczącym
Rady Miasta Dynowa panem Romanem Mryczko. Gościem jubileuszu był także ks. prał. Stanisław Janusz – dziekan dekanatu dynowskiego.
Warto tutaj wspomnieć, że z wielkim sentymentem i owacjami na stojąco uhonorowano długoletnią kierowniczkę MBP w Dynowie panią Elizę Buczkowską, która przez 33 lata pracowała w dynowskiej bibliotece.
W zorganizowanych przed uroczystością konkursach i warsztatach związanych z życiem i twórczością Ignacego Krasickiego, wzięli liczny udział uczniowie szkół średnich, podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Dynów. Dwa z nich zostały zorganizowane w partnerstwie z Uczniowskim Klubem Sportowym Bartkowiak.
Dzieci 6-letnie uczestniczyły w konkursie recytatorskim „Mądrości ukryte w bajkach Krasickiego”, uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie plastycznym „W krainie bajek Krasickiego”, młodzież z klas IV i V
w warsztatach zabawek mechanicznych na podstawie bajek tego pisarza, a młodzież z dynowskich szkół średnich w konkursie recytatorskim „Satyra prawdę powie…”
Laureaci konkursów recytatorskich wystąpili przed licznie zgromadzonymi gośćmi i zostali nagrodzeni gorącymi owacjami, natomiast
prace plastyczne i mechanizmy z warsztatów można było obejrzeć na
zaprezentowanej wystawie.
Podczas uroczystej gali laureaci konkursów otrzymali nagrody
książkowe. Ze względu na dużą liczbę uczestników i chęć nagrodzenia wszystkich Nadleśnictwo Dynów także podarowało część książek
na nagrody. Dzieciom 6-letnim nagrody wręczali ks. Prałat Stanisław
Janusz i Burmistrz Dynowa Zygmunt Frańczak, laureatom konkursu
plastycznego nagrody wręczali Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
Im. Kard. S. Wyszyńskiego Halina Cygan i wiceprezes Towarzystwa
Przyjaciół ZSZ w Dynowie Piotr Krupa. Młodzież ze szkół średnich
otrzymała nagrody z rąk Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Barbary Chmury i przedstawiciela Urzędu
Gminy w Dynowie pani Marii Pałac, która jest zarazem bibliotekarką
i sołtysem Harty. Nagrody dla najaktywniejszych czytelników wręczyła Anna Marszałek i Grażyna Paździorny z dynowskiej biblioteki.
Występ bajkoopowiadacza Michała Malinowskiego dał możliwość
do refleksji nad mądrościami ukrytymi w bajkach.
Zwieńczeniem gali był krótki koncert w wykonaniu Bogusława
Bibliotekarze z powiatu rzeszowskiego
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Dulskiego i Kamila Łukasiewicza, z popisem wokalnym w wykonaniu
Bogusławy Dulskiej.
Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, którzy odpowiedzieli
na nasze zaproszenie. Z okazji jubileuszu 70-lat istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie życzenia i gratulacje złożyli:
Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak, Pani Renata Potoczna Skarbnik Gminy Miejskiej Dynów, Przewodniczący Rady Miasta Dynów Pan Roman Mryczko, ks. prał dr Stanisław Janusz – dziekan dekanatu dynowskiego, Jan Sieńko Radny Powiatu Rzeszowskiego, który odczytał list gratulacyjny od Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego i Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza.
Wójta Gminy Dynów Wojciecha Piecha oraz Panią Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu Mariolę
Kaczor reprezentowała Pani Maria Pałac Radna Rady Gminy Dynów
bieżącej kadencji, bibliotekarka GBP w Dynowie oraz sołtys Harty.

„TOŃKO”

Na uroczystość licznie przybyli bibliotekarze z powiatu rzeszowskiego na czele z Panią Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rzeszowie Barbarą Chmurą oraz Agnieszką Rogalą Przewodniczącą Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Rzeszowie.
Nadleśnictwo Dynów reprezentowali Pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów Krzysztof Strzyż z Panią Małgorzatą Kaczorowską specjalistą ds. stanu posiadania i edukacji leśnej.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również przedstawicieli szkół z terenu miasta i gminy Dynów. Gratulacje złożyła Pani Halina
Cygan – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSZ w Dynowie.
Nie zabrakło też życzeń od Pani Krystyny Dżuły – Prezesa Towarzystwa
Gimnastycznego „SOKÓŁ” w Dynowie, która była również reprezentantem mającego swe spotkania w bibliotece Uniwersytetu Złotej Jesieni.
W imieniu Klubu Radnych Miasta Dynów – „Z Mieszkańcami dla
Mieszkańców” życzenia złożył Pan Piotr Krupa – Przewodniczący Klubu oraz Pani Maria Chudzikiewicz.
W imieniu licznie przybyłych czytelników głos zabrał Pan Józef Mikoś, który równocześnie jest Radnym Miasta Dynów. W ciepłych i serdecznych słowach docenił działania dynowskiej książnicy i jej wkład
w promowanie czytelnictwa.
Wspomnienia, gratulacje i życzenia, występy laureatów konkursów i zaproszonych artystów w pięknej scenerii zamkowych wnętrz
to godne uczczenie szacownej jubilatki – 70-letniej MBP w Dynowie,
jak i twórczości I. Krasickiego.
Grażyna Paździorny
Anna Marszałek
Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie
Fot. Daniel Gąsecki

Nagroda w „Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury” dla Kapeli TOŃKO
W związku z jubileuszem 15-lecia Kapeli TOŃKO z Dynowa, w kwietniu
złożyliśmy do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego stosowny wniosek o nagrodę,
poparty obszerną dokumentacją działalności kapeli. Miło nam poinformować,
że został on rozpatrzony pozytywnie.
Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał Kapeli nagrodę w „Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury”.
Cieszymy się, że doceniono naszą wieloletnią pracę artystyczną na rzecz
propagowania folkloru miejskiego, promowania miasta Dynowa i Podkarpacia.
DZIĘKUJEMY!
Kierownik kapeli Antoni Dżuła
Redakcja DKS-u serdecznie gratuluje zasłużonego sukcesu i życzy dalszych
osiągnięć artystycznych. Dziękujemy Wam za 15 lat promocji Dynowa i tego, że
mogliśmy cieszyć się Waszą muzyką. Czekamy na kolejne koncerty i jubileusze.
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Dynów biega
18 maja 2019 r. odbyła się 5-ta już edycja biegu DYNOWSKA ZADYSZKA. Trasa od czterech lat niezmiennie prowadzi przez jedno
z najwyższych dynowskich wzniesień, tj. ul. Ożoga i ul. Podgórską, co
gwarantuje wspomnianą zadyszkę, a dodatkowo piękny widok rozlegający się z jego szczytu. Od samego początku całej imprezie towarzyszy również bieg dla dzieci i młodzieży MINI ZADYSZKA, który także i tym razem zachęcił najmłodszych do zmierzenia się z niedługim dystansem. Już tradycyjnie najmłodsi otrzymali pamiątkowe
medale. Z roku na rok impreza bogaci się o nowych zawodników, którzy, jak się już można było o tym przekonać, wracają w kolejnych latach. W tym roku jedną z nagród było honorowe wręczenie odznaczeń dla wiernych biegaczy, którzy wzięli udział we wszystkich edycjach. W tym roku w imprezie wystartowało 253 osoby. Klasyfikacja
generalna przedstawia się następująco:
Mężczyźni:
1. Vykhopen Iurii – 00:35:19 (Lwów)
2. Timashow Volodymir – 00:35:46 (Truskawiec)
3. Kuropatwa Gabriel – 00:36:17 (Przemyśl)
Kobiety:
1. Walania Kinga – 00:44:10 (Zabajka)
2. Telesz Elżbieta – 00:44:43 (Baryczka)
3. Galek Magdalena – 00:44:56 (Czółna)
Natomiast w kategorii AKTYWNY DYNÓW
Mężczyźni:
1. Wiesław Jandziś – 00:41:57 (19. OPEN)
2. Siwulec Daniel – 00:42:09 (21. OPEN)
3. Radosz Paweł – 00:42:43 (28. OPEN)
4. Pyś Dominik – 00:42:51 (32. OPEN)
5. Niedzielski Dariusz – 00:43:19 (34. OPEN)
Kobiety:
1. Walus Patrycja – 00:52:14 (14. Kobieta OPEN)
2. Pyś Renata – 00:52:49 (16. Kobieta OPEN)
3. Skubisz Aleksandra – 00:53:32 (17. Kobieta OPEN)
4. Sarnicka Iwona – 00:56:48 (27. Kobieta OPEN)

ULTRA Przesilenie to druga tak duża impreza biegowa w Dynowie, która w tym roku 22 czerwca zgromadziła na starcie i mecie łącznie ponad 240 biegaczy. Trasy biegów prowadziły niezwykle malowniczymi terenami zarówno Dynowa, jak i okolic: Łubna, Bartkówki, Pawłokomy, Sielnicy, Dylągowej, Reszowa, Dąbrówki Starzeńskiej, Hłudna
oraz Nozdrzca. Zawodnicy biegnący dwa dłuższe dystanse startowali o godz. 3:30 z dynowskiego rynku, natomiast bieg na 30 km rozpoczynał się na terenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San” o godz.
5:30. Trasa każdego z dystansów była bardzo wymagająca, a dodatkowym utrudnieniem było błoto, które po wcześniejszych intensywnych opadach deszczu towarzyszyło zawodnikom niemal wszędzie,
co nie da się ukryć, było dla nich uciążliwe. Jednak charakter zapalonego biegacza traktuje takie utrudnienie jak wyzwanie, dlatego też
wielu zawodników chwaliło sobie takie warunki. Cała impreza była
wzbogacona licznymi atrakcjami, co z pewnością utwierdziło zawodników w przekonaniu, że warto przyjeżdżać do Dynowa. Specjalnie
dla nich organizatorzy przygotowali olbrzymie ognisko o wschodzie
słońca, na trasie biegaczom towarzyszyły piękne „Świtezianki”, biegacze walczący na najdłuższym dystansie przeprawiali się przez rzekę San promem co, jak mówią komentarze i opinie po biegu – najbardziej podbiło ich serca; na mecie natomiast czekał zimny napój, posiłek regeneracyjny oraz wiejski stół.
Klasyfikacja generalna poszczególnych dystansów:
ULTRA PRZESILENIE – NOC KUPAŁY – 70km
Mężczyźni:
1. Wierusz Krzysztof – 06:55:58
2. Ślęczka Damian – 07:36:11
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DYNOWSKA ZADYSZKA – Fot. Daniel Gąsecki

ULTRA Przesilenie A – Fot. Piotr Oleszak

ULTRA Przesilenie – Fot. Daniel Gąsecki

3. Jandziś Wiesław – 08:13:38 (DYNÓW)
Jedyna Kobieta, która mierzyła się z dystansem 70 km niestety
z powodu kontuzji nie ukończyła biegu.
ULTRA PRZESILENIE – SOBÓTKA – 50 km
Mężczyźni:
1. Wójcik Jacek – 04:18:25
2. Gleń Robert – 04:33:25
3. Jałocha Mieczysław – 04:45:58
Kobiety:
1. Czyżowska Adrianna – 05:27:03
2. Janus Justyna – 05:32:53
3. Duda-Flieger Izabela – 05:54:28
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ULTRA PRZESILENIE – ŚWIĘTOJANKA – 30 km
Mężczyźni:
1. Ziajka Karol – 02:31:23
2. Oleksy Przemysław – 02:37:40
3. Brzena Maciej – 02:43:32
Kobiety:
1. Krupa Anna – 03:32:50
2. Amrożkiewicz–Gromek Judyta – 03:41:24
3. Pleban Małgorzata – 03:44:36

Dziękujemy wszystkim partnerom sponsorom, którzy wsparli nasze wydarzenie a byli nimi:
– Burmistrz Miasta Dynowa – Zygmunt Frańczak
– Wójt Gminy Dynów – Wojciech Piech
– Wójt Gminy Dubiecko – Jacek Grzegorzak
– Wójt Gminy Nozdrzec – Stanisław Żelaznowski
Fundacja Sport Support, Powerade
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie Metall – Expres
Nadleśnictwo Dynów
KOWALSKI Okna
Sklep wędkarski SanSport
K&K Backtechnik

AUTOPOMOC – Ewa Hadam
Sklep Matrix – Mariusz Szybiak
Bank Spółdzielczy w Dynowie
Hurtownia i sklepy BEWA
Centrum medyczne DYNMED
Granit – W. Drelinkiewicz, M. Kołt
IGOSAM – Mateusz Drelinkiewicz
Uni Link – Play – Łukasz Gudyka
Nahbud
Roni Cars
Transhad
Wulkan – Bus
Sklep RTV i AGD – Czurczak
Wirtualny Świat – Maciej Toczek
Sklep wielobranżowy DOMIX
Sklep komputerowy VIRUS
Sklep RTV i AGD – Tele Dom
Piekarnia Małgorzata i Stanisław Krupa
Kwiaciarnia STOKROTKA
Do zobaczenia za rok!

Katarzyna Marszałek Kokot
Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”

Marek Siekaniec – Dynowianin,

który dzieli się tym co najcenniejsze
– zdrowiem

Pan Marek Siekaniec urodził się w 1961 roku w Dynowie. Od 1980
roku honorowo oddaje krew. Pierwszy raz zrobił to podczas komisji poborowej, kiedy został powołany do wojska. Od tego czasu oddaje krew
regularnie i uważa, że jest to najlepsza rzecz jaką może dać innym.
Jest też członkiem Klubu Honorowych Krwiodawców. Do dziś oddał ponad 100 litrów krwi i robi to nadal.
Ten piękny i potrzeby gest został zauważony przez władze państwowe, kiedy to 30 listopada 1985 roku otrzymał Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia, 23 maja 1988 Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia, a 26 stycznia 1990 r. Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia.
16 września 1992 roku otrzymał Złoty krzyż Zasługi nadany i wręczony przez ówczesnego Prezydenta RP pana Lecha Wałęsę.
10 grudnia 2014 roku Podkarpacki Związek Krwiodawstwa przyznał Panu Markowi pamiątkową Odznakę po oddaniu 25 litrów krwi, kolejno 4 grudnia 2015 za oddanie 50 litrów a 8 grudnia 2017 r. gdy liczba ta wyniosła 100 litrów – Minister Zdrowia odznaczył go medalem Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla
Zdrowia Narodu.
Prywatnie Pan
Marek od 38 lat jest
żonaty z Panią Zofią,
z którą mają cztery córki Joannę, Annę, Alicję
i Agnieszkę.

Panie Marku, Redakcja Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego gratuluje wytrwałości i dziękuje za piękny przykład
wrażliwości i empatii skierowanej do innych ludzi.
Dar krwi bardzo często ratuje nie tylko zdrowie ale
i życie, a taka pomoc jest
nieoceniona i niezwykle
potrzebna. Życzymy Panu
i całej Pana rodzinie zdrowia i wszystkiego dobrego
Redakcja DKS
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Poszli w bój

105 rocznica wymarszu dynowskich
i dubieckich Sokołów
do Legionów Polskich

Udział lokalnych gniazd „Sokoła” w zbrojnej
walce o niepodległość Polski w latach 1914-1918
jest mniej znanym epizodem w historii tej jakże
zasłużonej organizacji. W bieżącym roku mija
105 rocznica wymarszu dynowskich i dubieckich członków Stałych Drużyn Sokolich do tworzącego się w Krakowie Legionu Zachodniego.
Temu epizodowi poświęcamy niniejszy tekst.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” było jedną z najbardziej popularnych i najprężniej działających organizacji społecznych przed pierwszą wojną światową. Kolebką sokolstwa polskiego był Lwów, gdzie w roku
1867 powstało pierwsze towarzystwo gimnastyczne. Placówki tej organizacji działały na obszarze trzech zaborów oraz w licznych skupiskach
polonijnych, zwłaszcza wśród Polonii w Ameryce. Pierwsze gniazdo polonijne powstało w 1887 r. w Chicago. Wspominam o tym dlatego, że
właśnie z polonijnego „Dziennika Chicagoskiego” możemy dowiedzieć
się o funkcjonowaniu Towarzystwa na ziemiach polskich. Pismo to było
wydawane w latach 1890-1971 w Chicago przez Zmartwychwstańców
i dostarczało Polonii wiadomości m.in. z Ojczyzny. W numerze 240 z dnia
7 października 1914 r. został opublikowany tekst „Pożegnanie Sokołów”,
natomiast w numerze 245 z dnia 13 października 1914 r. odnajdujemy
ciekawą informację zatytułowaną „Odlot Sokołów”. Na podstawie korespondencji z Dubiecka i Dynowa mamy okazję zapoznać się z wydarzeniem, którego 105 rocznicę niedługo będziemy obchodzić.

oprócz ćwiczeń fizycznych zademonstrowano też ćwiczenia z bronią i pokaz musztry. Lata poprzedzające wybuch Wielkiej Wojny, zaostrzająca
się sytuacja międzynarodowa, przyczyniły się do artykułowania postulatów o tworzenie w „Sokole” struktur wojskowych. Dnia 29 października 1912 r. władze Związku Sokolego w zaborze austriackim zaleciły
tworzenie Stałych Drużyn Sokolich oraz ewidencję członków zdolnych
do służby wojskowej. Ożywiło to pracę gniazd i skutecznie przyciągało
młodzież męską do szeregów Towarzystwa. W 1913 r. określono struktury organizacyjne SDS. Drużyna miała składać się z trzech plutonów,
a pluton z trzech zastępów. Trzy drużyny tworzyły hufiec, a trzy hufce
pułk. Na czele drużyn stała Komenda Związkowa SDS. Ćwiczenia wojskowe prowadzili najczęściej członkowie „Sokoła” posiadający przeszkolenie wojskowe oraz emerytowani polscy oficerowie armii austro-wegierskiej. Program 8-tygodniowego szkolenia wojskowego zakładał: wychowanie fizyczne, musztrę formalną i bojową, naukę o broni i strzelanie,
służbę wewnętrzną, wartowniczą i polową, terenoznawstwo, wiadomości z zakresu działań saperskich, udzielania pierwszej pomocy i zagadnienia teoretyczne, jak np. organizacja wojsk państw zaborczych. Sokoli
mundur polowy składał się z kapelusza, bluzy, pasa, koszuli, spodni, getrów i trzewików. Bluza i kapelusz były koloru popielato-zielonego. Podstawową bronią strzelca był karabin Mannlicher wz. 1895 z bagnetem
i magazynkiem na 5 naboi. Sprawa uzbrojenia SDS od początku była dużym problemem, a i wyekwipowanie udało się zrealizować tylko w części. Jednak w Galicji przeszkolono wojskowo około 7 tysięcy Sokołów.
W zaborze austriackim z dużymi nadziejami przyjęto wybuch wojny,
a entuzjazm i patriotyczne nastroje oparte były na dążeniach niepodle-

Stałe Drużyny Sokole

Misja „Sokoła” oprócz działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej, skupiała się na wychowaniu patriotycznym i działalności kulturalno-oświatowej. Działalność patriotyczna, udział w obchodach rocznic narodowych
ze sztandarami i w mundurach, musztra, czyniły klimat do upatrywania
w Sokołach narodowego wojska. W publicystyce często nazywano organizację „rycerskim zakonem” czy „pogotowiem bojowym narodu”. Nie odpowiadało to jednak prawdzie a „Sokół” nie prezentował charakteru organizacji paramilitarnej, podobnej do organizacji strzeleckich. Uwojskowienie organizacji rozpoczęło się od V zlotu sokolstwa polskiego w lipcu 1910 r. Połączono go z uroczystościami grunwaldzkimi, na których
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Stała Drużyna Sokola – Żywiec. Zbiory: Jacek Kachel
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głościowych. Problemem jak zwykle okazała się polityka. Narodowa Demokracja mająca duże wpływy we władzach „Sokoła” utrzymywała postawę antyniemiecką. Jednak bojąc się, że młodzież pójdzie pod skrzydła Piłsudskiego, zdecydowano się na tworzenie siły zbrojnej. Nawiązano współpracę z Drużynami Bartoszowymi i podporządkowano się powstałemu 28 lipca 1914 r. we Lwowie Centralnemu Komitetowi Narodowemu. Zarządy gniazd zaczęły pełnić funkcje komend miejscowych
a sokolnie biur werbunkowych. W dniu 9 sierpnia Komenda Wspólna
Drużyn Sokolich i Bartoszowych wydała rozkaz mobilizacyjny. Głównymi ośrodkami koncentracji polskich ochotniczych formacji wojskowych
były Lwów i Kraków. Po utworzeniu 16 sierpnia 1914 r. Naczelnego Komitetu Narodowego władze wojskowe monarchii Habsburgów zgodziły się na utworzenie dwóch Legionów Polskich: Zachodniego w Krakowie i Wschodniego we Lwowie.

Pożegnanie w Dubiecku

Brak dokumentów nie pozwala na precyzyjne odtworzenie przebiegu tworzenia i szkolenia dubieckiej i dynowskiej Stałej Drużyny Sokolej. Przedstawimy więc moment wymarszu Sokołów do tworzącego
się w Krakowie Legionu Zachodniego. Wymarsz uzbrojonych strzelców
sokolich odbywał się w podniosłej dla ówczesnego miasteczka atmosferze. Dnia 21 sierpnia 1914 r. drużyna SDS licząca 27 strzelców miała
wyruszyć na front. Ich wyszkoleniem zajmował się naczelnik dubieckiego „Sokoła” – druh Feliks Kory, zaś wyekwipowaniem wiceprezes i miejscowy komendant, adwokat dr Stanisław Skąpski. Wyekwipowanie drużyny było możliwe dzięki ofiarności społeczeństwa. Kółko rolnicze ofiarowało towary na kwotę 100 koron a Towarzystwo Szkół Ludowych zasiłek w wysokości 50 koron. Rano członkowie drużyny przystąpili do
spowiedzi św. a następnie podczas mszy przyjęli komunię św. Nabożeństwo odprawił dziekan i proboszcz ks. Michał Górnicki w asyście ks. Ludwika Biry z Bachórca. Autor tekstu tak oddaje atmosferę mszy św.: „Kościół zapełniły tłumy wiernych, a gdy po rozpoczęciu Mszy św. odezwała
się z chóru pieśń „Boże Ojcze Twoje dzieci”, wszyscy obecni rzucili się na
kolana i ze łzami w oczach wspólnie śpiewać zaczęli. Podobnie wszystkie
dalsze pieśni patryotyczne śpiewano do końca Mszy św. wspólnie. A kiedy
podczas nabożeństwa zaczęli nasi legioniści zbliżać się do ołtarza w pełnym rynsztunku, celem przyjęcia Komunii św., ogarnęło wszystkich takie
wzruszenie, iż cały kościół formalnie zatrząsł się od płaczu, a przeciągłe
łkania długo uciszyć się nie mogły”.
Po nabożeństwie przemówił ks. dziekan, udzielił błogosławieństwa na drogę, po czym każdemu z członków drużyny zawiesił na szyi
medalik z wizerunkiem Najświętszej Marii Panny. Drużyna ustawiła się
na cmentarzu przykościelnym w cieniu odwiecznych, zdobiących go lip.
Tu przemówił miejscowy komendant SDS dr Skąpski. Ks. Górnicki poświęcił ustawioną w kozły broń, po czym odebrał od strzelców ślubowanie. Następnie przy dźwiękach orkiestry strażackiej udano się do sali
„Sokoła”, gdzie przyszłych legionistów śniadaniem podjęły panie: Maria
Skąpska i Dorota Dobrzańska, żona miejscowego lekarza. Te same panie
przygotowały też dla drużyny obiad. Około godz. 15 przed salą „Sokoła”
druh Kory oddał komendę inżynierowi Starzewskiemu, po czym zaczęto przygotowywać się do wymarszu. Odchodzących do legionów żegnała kapela żydowska i ochotnicza straż pożarna. W asyście mieszkańców,
żandarmerii oraz stacjonujących w Dubiecku żołnierzy drużyna udała
się w stronę Dynowa.

Wymarsz z Dynowa
Niedziela 23 sierpnia 1914 r. stała się wyjątkowym świętem dla miasta. Tego dnia z Dynowa do Legionów Polskich wyruszyło 32 członków
SDS. Uroczystości pożegnalne rozpoczęły się już w sobotę. Drużyna dynowska przystąpiła do spowiedzi i komunii św. oraz złożyła uroczystą
przysięgę na wierność ojczyźnie. W Dynowie przybywała już 27-osobowa drużyna Sokołów z Dubiecka. W niedzielę obydwie drużyny strzelców w rynsztunku bojowym weszły do kościoła na poranną mszę św.,
odprawianą o godz. 7.30. Patriotyczne kazanie wygłosił ks. Franciszek
Błotnicki. Kaznodzieja powiedział m.in.:
„Idźcie z Bogiem, a wracajcie jako zwycięzcy… Idźcie z Bogiem, a o wolnej Polsce nam wkrótce wiadomość przynieście… Niech was Bóg wszechmogący i królowa korony Polskiej prowadzi !”.
Błogosławieństwa odchodzącym udzielił ks. kanonik Gabriel Sałustowicz. Wychodzących z kościoła obsypano kwiatami. Przed świątynią
przemówił do odchodzących prezes dynowskiego Sokoła dr Ferdynand
Benoni. W imieniu miasta pożegnał strzelców sokolich Władysław Biega, kierownik miejscowej szkoły i działacz społeczny oraz burmistrz
miasta Wolański. Po krótkim pożegnaniu się z rodzicami, drużyna udała się w drogę pod komendą delegowanego z krajowego Związku Sokolego podporucznika (?) Jana Przylipskiego. Strzelcy śpiewali : „… Od Warszawy aż do Petersburga za Moskalami marsz, marsz, marsz !”. W pożegnaniu uczestniczyli niemal wszyscy mieszkańcy miasta. Korespondent
„Dziennika Chicagoskiego” moment wymarszu i pożegnania przywołuje w następujących słowach: „Idźcie z Bogiem ! Czołem !” i szare mundury strzelców zniknęły nam na zakręcie drogi, tylko czerwona chorągiewka furgonu jadącego za nimi długo widoczna była”. Odchodzących zaopatrzono w prowiant i odprowadzono poza Dynów, aż do stacji kolejowej
w Bachórzu. Stąd pomaszerowali w kierunku Dylągówki i dalej w stronę
Krakowa. Do dynowskiego oddziału miała przyłączyć się jeszcze drużyna
z Babic, jednak z powodu nieznanych problemów nie przybyła na miejsce zbiórki. Korespondent „Dziennika” kończy swój tekst słowami: „Rozrzewnieni wróciliśmy do domu, lecz nie po to, aby płakać, ale aby ze wszystkich sił ojczyźnie służyć: organizuje się nową drużynę, ściąga się podatek
narodowy, urządza się szpital dla sześćdziesięciu strzelców. Datki w gotówce i naturze sypią się hojnie, młodzież pod broń się zgłasza, panie stworzyły oddział sanitarny. Praca wre w całej pełni a wszystko dla Ojczyzny”.
Jednak w czasie wojny wiele gniazd sokolich zawiesiło działalność. Większość aktywnych członków została powołana do Legionów
bądź w szeregi armii austriackiej. Dzisiaj trudno będzie ustalić nazwiska uczestników sławnego wymarszu. Warto jednak pamiętać, że również z Dynowa i Dubiecka wyruszyli po niepodległość ich mieszkańcy.

Członkowie wielickiego oddziału „Sokoła”, którzy wstąpili do Legionów
Polskich na kwaterze w klasztorze Sióstr Prezentek w Krakowie przy
ul. św. Jana 7 w dniu 27 sierpnia 1914 r., Muzeum Żup Krakowskich
Wieliczka
Józef Stolarczyk

Członkowie Stałej Drużyny Sokolej z Wieliczki podczas ćwiczeń
w strzelaniu, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Wszystkie zamieszczone fotografie mają charakter poglądowy. Pokazują charakterystyczne elementy umundurowania i uzbrojenia SDS.
Autor składa podziękowania: Panu Pawłowi Glugli za udostępnienie materiałów źródłowych, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce oraz
Panu Jackowi Kachlowi za udostepnienie fotografii.
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