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Sprostowanie
Redakcja Dynowskiego Kwartalnika 

Samorządowego przeprasza panią Anetę 
Bator i klasę VIII c za błędne umieszcze-
nie zdjęcia innej klasy w Nr 2/2019 DKS.
     
   Redakcja

Pożegnanie Marii Kapuścińskiej

17 sierpnia 2019 roku po ciężkiej chorobie odeszła od nas Maria Kapuścińska, długoletni pracownik Urzędu 
Miejskiego w Dynowie.

W Jej pobyt na tej Ziemi wpisana była rola żony, matki, pracownika Urzędu Miejskiego w Dynowie.
Niezwykła osoba, ogromnego serca i dobroci. Była przykładem odpowiedzialnego, fachowego i sumiennego 

pracownika. Nigdy nie odmówiła pomocy i wsparcia innym.
Od Niej uczyliśmy się zwyczajnego spojrzenia na sprawy, przez Nią przemawiała siła spokoju.

Droga Mario, pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze.

Ze smutkiem, ale i z chrześcijańską nadzieją, wierzymy, że dobry i miłosierny Bóg, u którego "dobre czyny 
człowieka idą za nim" poza granicę życia, przyjmie Cię do wiecznego królestwa obdarzając wiekuistą nagrodą.

Wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłej składają: 
Burmistrz Miasta Dynów wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Dynowie

Szanowni Czytelnicy Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego,

za nami kolejny trzeci już kwartał 2019 roku. Skończyły się wakacje, które – jak sądzimy – spędziliście Państwo dobrze, a przede 
wszystkim spokojnie i bezpiecznie.

Przez ostatnie trzy miesiące w Dynowie działo się sporo ważnych i ciekawych rzeczy, o których będzie można przeczytać w na-
szym dynowskim Kwartalniku. Znajdą się więc w nim informacje o kolejnych LIII Dniach Pogórza Dynowskiego, o miejsko-gminnych 
Dożynkach (nareszcie Miasto i Gmina Dynów współpracują w tym zakresie), o wspólnym ogólnopolskim czytaniu polskich nowel, 
które odbyło się w Parku Dworskim jak i projektach, które z powodzeniem realizowane są przez instytucje kultury.

Ważne z pewnością okażą  się informacje przekazane przez dynowski MOPS, jak również omówienie bieżących działań podej-
mowanych przez władze Miasta.

Inauguracje kolejnego roku szkolnego odbyły się w dynowskich szkołach, przedszkolu oraz żłobku, wiele wydarzyło się u pod-
opiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Tradycyjnie też można będzie poczytać o historii Dynowa.

Z uwagi na zmianę na stanowisku Sekretarza Urzędu Miasta Dynowa, dziękujemy Pani Zofii Pantoł za ogromną pomoc przy reda-
gowaniu DKS-u od jego powstania, za merytoryczne uwagi i wnioski, życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności. Na ręce nowego Se-
kretarza Pana Wojciecha Barańskiego składamy gratulacje z okazji wyboru i liczymy na owocną współpracę.

Życzymy Państwu udanej lektury i przypominamy o nadchodzącej 101. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, która 
jak zwykle będzie uczczona przez władze samorządowe oraz stowarzyszenia działające w Dynowie.

Grażyna Paździorny
Michał Zięzio

Redaktorzy Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego

Absolwenci – klasa 8 c
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URZĄD MIEJSKI DYNÓW
BURMISTRZ MIASTA INFORMUJE

Aktualnie realizowane przez Gminę 
Miejską Dynów zadania inwestycyjne 

1. Utworzenie dwóch sal wraz z zapleczem sani-
tarnym w Żłobku Miejskim w Dynowie - etap II 

Inwestycja obejmująca II etap polegała będzie na utworzeniu ko-
lejnych dwóch sal wraz z zapleczem sanitarnym, w nowo utworzonej 
placówce Żłobka Miejskiego w Dynowie.

Zadanie jest realizowane dzięki środkom finansowym przyzna-
nym z dotacji celowej z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań 
własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wysokość przyznanej dotacji wynosi: 368 072,00 zł, w tym:
a) na wykonanie robót budowlanych: 226 290,00 zł,
b) na zakup wyposażenia: 141 982,00 zł,
Powyższe środki pokryją 80% kosztów zadania, pozostałe 20% 

kosztów będzie musiał pokryć budżet Miasta.
W ramach realizacji powyższego zadania inwestycyjnego, w budyn-

ku Szkoły Podstawowej nr 1, na parterze zostaną przebudowane po-
mieszczenia, które utworzą dwie nowe sale dydaktyczne dla 24 dzieci. 
Obydwie sale będą posiadały dostęp do wspólnej łazienki oraz szatni 
zlokalizowanej bezpośrednio przy wejściu do sal dydaktycznych. Pozo-
stałe pomieszczenia m.in. rozdzielnia posiłków, zmywalnia i pomiesz-
czenia biurowe zostały wykonane w ramach etapu I. 

Przebudowa pomieszczeń obejmuje również wykonanie dodatko-
wego wyjścia ewakuacyjnego z budynku, które będzie wykorzystywa-
ne do codziennego korzystania. 

Dostęp dla osób niepełnosprawnych umożliwia istniejące wejście 
główne zrealizowane w ramach etapu I.

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego opieką zostanie ob-
jętych dodatkowe 24 dzieci do lat 3. Pozwoli to kolejnym matkom ma-
łych dzieci powrócić na rynek pracy.

W dniu 27 września br. została podpisana umowa z wybranym 
w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą robót budowla-
nych – Panem Franciszkiem Oleszko prowadzącym działalność pod na-
zwą Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „FRAN-BUD” Franciszek 
Oleszko 36-203 Izdebki 390B.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 219 051,84 zł. 
W trakcie przygotowania jest kolejny przetarg nieograniczony na 

wybór dostawcy wyposażenia, które obejmuje dostawę: mebli, zaba-
wek, wyposażanie placu zabaw oraz wyposażanie łazienki i kuchni.

Szacunkowy kosz zakupu wyposażenia wynosi: 234 000,00 zł.
Szacunkowo zadanie zamknie się kwotą: 453 051,84 zł, w tym:
a)  pozyskana dotacja z budżetu Państwa: 362 441,47 zł,
b) udział budżetu Miasta: 90 610,37 zł.
Przewidywany termin zakończenia przebudowy i przekazania 

dwóch sal i zaplecza sanitarnego do użytkowania, to koniec grudnia 
bieżącego roku.

2. Remont pomieszczeń kuchni w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 1 w Dynowie w ra-
mach Wieloletniego Rządowego Programu 
Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 
– moduł 3.

W ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szko-
le i w domu na lata 2019-2023 – moduł 3 z którego Miasto Dynów po-
zyskało 80 000, 00 zł, został wykonany remont pomieszczeń kuch-

ni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Dynowie zlokalizowanej 
przy ul. Szkolnej 11.

Zakres robót remontowych obejmował pomieszczenie kuchni wraz 
z zapleczem, zmywalnię naczyń oraz pokój socjalny.

W ramach remontu zostały wykonane m.in. nowe okładziny ścien-
ne z płytek, posadzki, a także zostały odmalowane tynki wewnętrzne, 
wymieniono stolarkę drzwiową oraz okienka podawcze na stołówkę, 
a także szereg innych prac wykończeniowych i dodatkowych. 

Roboty remontowe obejmowały również remont instalacji sani-
tarnych i elektrycznych wraz z wymianą oświetlenia.

Z uwagi  na mocno wyeksploatowane stare urządzenia gastrono-
miczne w ramach remontu zakupiono nowy sprzęt, stanowiący część 
wyposażenia kuchni i pomieszczeń towarzyszących  w postaci:  pieca 
konwekcyjno-parowego, kotła gazowego, zmywarki kapturowej oraz 
szafy przelotowej na naczynia.

Wykonany remont pozwolił na doposażenie i poprawę standardu 
wcześniej funkcjonującej kuchni.

Całkowita wartość zadania wyniosła 164 657,89 zł brutto w tym:
a) roboty remontowe: 98 997,90 zł brutto, 
b) wyposażenia kuchni: 65 659,99 zł brutto. 
Brakująca kwota pomiędzy całkowitym kosztem remontu a przy-

znaną dotacją wyniosła 84 657,89 zł i pokryta została przez budżet 
Miasta.

W dniu 30 września br. kuchnia została odebrana od wykonawcy 
i przekazana szkole do użytkowania.

3. Inwestycje i remonty drogowe 
1. Drogi wojewódzkie – Obwodnica Dynowa
Aktualnie inwestycja od prawie trzech miesięcy znajduje się na 

etapie realizacji robót budowlanych. Część projektowa zadania zosta-
ła zakończona i rozliczona.

19.09.2019 roku odbyło się symboliczne wbicie łopaty na budo-
wie obwodnicy, podczas którego obecni byli: Marszałek Województwa 
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Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, 
posłowie Wojciech Buczak i Andrzej Szlachta, członek Zarządu Woje-
wództwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Starosta Rzeszowski Jó-
zef Jodłowski oraz Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak i Wójt 
Gminy Dynów Wojciech Piech. 

Zakładany termin zakończenia robót to koniec trzeciego kwarta-
łu 2020 roku. 

Budowa obwodnicy będzie kosztowała nieco ponad 35 mln złotych. 
Ponad 28,8 mln złotych to środki z RPO WP 2014-2020. 
Inwestorem jest województwo podkarpackie oraz Podkarpacki 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
W ramach budowy powstaną ronda włączające obwodnicę do dro-

gi wojewódzkiej nr 884 i 835, skrzyżowania z drogą gminną i drogami 
powiatowymi, a także dodatkowe jezdnie w pasie drogowym. 

Wybudowane zostanie: oświetlenie rond, dwa przejazdy kolejo-
wo-drogowe na skrzyżowaniu z linią Przeworskiej Kolejki Wąskoto-
rowej oraz 3 mosty przez płynące potoki.

Finansowe zaawansowanie prac projektowych i robót budow-
lanych wynosi aktualnie około 20 % całkowitej wartości inwestycji.

2. Drogi powiatowe
We wrześniu 2019 roku rozpoczęto realizację zadania p.n. „Prze-

budowa dróg powiatowych w Dynowie – budowa chodnika przy ul. 
Bartkówka”. Inwestorem zadania jest Powiat Rzeszowski, Zarząd Dróg 
Powiatowych w Rzeszowie. Dofinansowanie zadania ze środków Gmi-
ny 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 Sa-

morządowych wykonano nowe nawierzchnie dróg gminnych: 
1) Rozbudowa drogi gminnej Nr 108027R, ul. Karolówka 

w Dynowie wraz z niezbędną infrastrukturą technicz-
ną, realizowana za środków Funduszu Dróg Samorządo-
wych – wykonano nowy odcinek drogi oraz wyremontowa-
no nawierzchnię asfaltową na części starego odcinka drogi 
o łącznej długości 320 mb. Koszt całkowity zadania wyniósł 
około 268 tys. zł. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych 
wyniosło około 133 tys. zł. Pozostałą kwotę pokryto z budże-
tu Gminy Miejskiej Dynów. 

3.2. Przy współudziale środków pozyskanych z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji wykonano remonty i nowe nawierzch-
nie dróg gminnych: 

1) Remont drogi dz. nr ewid. 42/1 i 137/2 w Dynowie (ob-
ręb Bartkówka) w km 0+000 – 1+655 – Wykonano nową 
nawierzchnię asfaltową drogi o długości 1655 mb. Koszt cał-
kowity zadania wyniósł około 999 tys. zł. Dofinansowanie 
ze środków zewnętrznych wyniosło około 799 tys. zł. Pozo-
stałą kwotę pokryto z budżetu Gminy Miejskiej Dynów. 

3) Remont drogi gminnej Nr 108025R ul. Jaklów w km 0+070 
– 0+470 w Dynowie – Wykonano nową nawierzchnię asfalto-
wą drogi o długości 400 mb. Koszt całkowity zadania wyniósł 
około 255 tys. zł. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych 
wyniosło około 204 tys. zł. Pozostałą kwotę pokryto z budże-
tu Gminy Miejskiej Dynów.

4) Remont drogi gminnej Nr 108011R ul. Dworska 
w km 0+315 – 0+725 w Dynowie – Wykonano nową na-
wierzchnię asfaltową drogi o długości 410 mb. Koszt całkowi-
ty zadania wyniósł około 288 tys. zł. Dofinansowanie ze środ-
ków zewnętrznych wyniosło około 231 tys. zł. Pozostałą kwo-
tę pokryto z budżetu Gminy Miejskiej Dynów. 

Wykonawcą powyższych robót był Rejon Budowy Dróg i Mostów 
w Krośnie Sp. z o.o.

Łączny koszt powyższych czterech zadań wyniósł około 
1 649 000,00 złotych, z czego dofinansowanie wyniosło około 
1 320 000,00 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 ubyt-
ków w ich nawierzchniach kruszywem łamanym. Zrealizo-
wano zadanie bieżącego uzupełniania ubytków w nawierzch-
niach dróg gminnych kruszywem łamanym. Koszt remontów 
dróg kruszywem wyniósł około 22 tys. złotych. Wykonawcą 
robót był Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie.

2) Remont drogi gminnej Nr 108015R ul. Plebańska w km 
0+000 – 0+115 w Dynowie – Wykonano nową nawierzch-
nię asfaltową drogi o długości 115 mb. Koszt całkowity zada-
nia wyniósł około 107 tys. zł. Dofinansowanie ze środków ze-
wnętrznych wyniosło około 86 tys. zł. Pozostałą kwotę pokry-
to z budżetu Gminy Miejskiej Dynów. 
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4. Inwestycje związane z oświetleniem ulic
1) 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 oświe-
tlenia ulicznego. Koszt zadania wyniósł około 24 tys. zł. i zo-
stał pokryty z budżetu Gminy Miejskiej Dynów. Wykonawcą 
robót była firma Usługi Elektryczne „EL-CONTROL” Damian 
Bielec, 36-065 Dynów, ul. 1 Maja 5/14.

4. Zakaz wylewania ścieków
Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłącze-
nia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, 
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nie-
uzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy 
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków byto-
wych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 
5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.).

Każdy właściciel nieruchomości w przypadku posiadania zbior-
nika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szamba) lub przydomo-
wej oczyszczalni ścieków bytowych ma obowiązek posiadania umowy 
na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z oczyszczalni, 
zawartej z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na pro-
wadzenie działalności w tym zakresie. Ponadto każdy właściciel nieru-
chomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów płacenia za 
ww. usługi i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolujące-
go. Należy również pamiętać, że nieczystości ciekłe z terenu nierucho-
mości, gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, należy usuwać 
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia szam-
ba oraz w sposób uniemożliwiający odpływ nieczystości ze zbiornika. 

Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nierucho-
mości jest karalne, niedozwolone i nie ma znaczenia gdzie są wylewa-
ne tj.: do rowu, na pole, czy też na własne podwórko. Proceder ten sta-
nowi wykroczenie, które podlega karze grzywny. Policja ma obowiązek 
zareagować, a gmina ma za zadanie wyegzekwować obowiązek pod-
pisania przez właściciela posesji, umowy na wywóz nieczystości. Na-
leży zaznaczyć, że największym zadaniem w tym zakresie jest przede 
wszystkim zmiana sposobu myślenia oraz mentalności społeczeństwa, 
bowiem w wielu przypadkach nie wystarczy tylko kara grzywny w po-
staci mandatu. 

Odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia 
gleby i wód podziemnych. Ścieki z szamba to siedlisko bakterii, wiru-
sów, bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia, np. bakteria E. coli 
i Salmonella. Bakterie te roznoszą ludzie i zwierzęta. Dzieci bawiące się 
na podwórku mają z nimi bezpośredni kontakt! Dlatego należy sobie 
zdać sprawę, że jeżeli mieszkańcy nie będą dbać o czystość i porządek 
w miejscu, w którym mieszkają, ani o swoje zdrowie i zdrowie swoich 
sąsiadów to żadne kary nie pomogą. 

5. Nowy Sekretarz w Urzędzie miasta
1 sierpnia 2019 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Gmi-

ny Miejskiej Dynów Pan Wojciech Barański, dotychczasowy kierow-
nik Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Dynowie.

Zmiana na stanowisku sekretarza spowodowana została przej-
ściem dotychczasowej Sekretarz Gminy Miejskiej Dynów, Pani Zofii 
Pantoł na emeryturę.

Pani Zofia Pantoł odeszła na emeryturę 26 lipca 2019 r. po blisko 
dwudziestojednoletnim okresie piastowania urzędu Sekretarza Gmi-
ny Miejskiej Dynów.

Dziękując za Jej oddanie i trud włożony w pracę na rzecz na-
szej lokalnej społeczności, życzymy Pani Zofii długiej, spokojnej 
emerytury w zdrowiu i radości oraz realizacji marzeń, które ze 
względu na obowiązki zawodowe odkładała na później. 

Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynowa

Fot.  Ze zbiorów UM Dynowa

Mija kolejny rok i u progu kolejnego święta Wszystkich Świę-
tych chciałbym przekazać kilka informacji i uwag dotyczących cmen-
tarza komunalnego w Dynowie. Jak zapewne Państwo zauważyliście 
w 2019 r. na terenie naszej nekropolii prowadzone były roboty moder-
nizacyjne i wykończeniowe. Dzięki środkom w wysokości 100 tys. zło-
tych, przeznaczonych przez Pana Burmistrza i Radę Miasta udało się 
wyłożyć kostką alejki od strony kaplicy i parkingu oraz trakt położony 
przy ul. Fermstalowskiej. Wybudowano nowe wejście i zjazd z alejki 
głównej. Od strony tej ulicy wymienione zostanie również ogrodze-
nie i wykonane zostaną nasadzenia zieleni w terminie do 1 listopada 
br. Dzięki tym zmianom zminimalizowana zostanie konieczność po-
ruszania się konduktów po drodze wojewódzkiej, zmierzających na 
teren starego cmentarza. Również wygodniejsze i bezpieczniejsze bę-
dzie wejście dla pieszych. Zgodnie z planami przedstawionymi przez 
Pana Burmistrza prace związane z utwardzeniem alejek oraz ogrodze-
niem cmentarza i kaplicy będą kontynuowane w latach następnych.

W pierwszych dniach września na cmentarzu komunalnym w Dy-
nowie, w sektorach od A do F (nowy i średni cmentarz) wyznaczone 
zostały opuszczone groby przeznaczone do likwidacji w stosunku do 
których upłynął 20 letni okres udostępnienia miejsca i nikt nie zgło-
sił się jako ich dysponent. W związku z powyższym proszę o zapozna-
nie się wszystkich osób posiadających groby na naszym cmentarzu 
z ww. projektem i wniesienie ewentualnych uwag i zastrzeżeń w sie-
dzibie ZGK przy ul. Rynek 13, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. 

Cmentarz Komunalny w Dynowie
Po tym terminie rozpocznie się sukcesywna likwidacja wyznaczo-
nych grobów w celu wykorzystania miejsc pod ponowne pochówki. 

Należy również wspomnieć, że niestety zdarzają się również 
sprawy przykre, związane np. z niszczeniem urządzeń cmentarnych, 
podrzucaniem do koszy cmentarnych śmieci niepochodzących z jego 
terenu, zabawy dzieci i młodzieży w otoczeniu kaplicy i na cmenta-
rzu. Dlatego szczególna prośba do rodziców aby zwrócili uwagę dzie-
ciom, na właściwe zachowanie się pociech w takich miejscach. Pozo-
stałe wypadki, jako wykroczenia zostają sukcesywnie zgłaszane do 
organów ścigania. 

Przypominam, że na cmentarzu dysponujemy niestety ograni-
czoną ilością miejsc pochówku. Dlatego dla administracji cmentarza 
niezwykle ważne jest planowanie, a co za tym idzie również podjęcie 
przez dysponenta decyzji, co do dalszych losów danego grobu oraz 
wnoszenie opłat prolongacyjnych. Pozwala to na ustalenie przebiegu 
chowania zmarłych i zabezpieczenia miejsc grzebalnych na przyszłość. 
Spotykamy się również z licznymi pytaniami o stan niektórych grobów 
i podjęcie działań zmierzających do ich odnowienia czy zabezpiecze-
nia. Przypominam, że dbanie o estetykę grobu, wygląd i oznaczenie 
(opisanie) grobu należy do jego dysponenta, wszelkie roboty (pro-
wadzone nawet samodzielnie) należy zgłaszać administracji cmen-
tarza w celu ich uzgodnienia i wniesienia opłat o ile są przewidziane. 

Artur Owsiany
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Dynów
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 ,,Bóg redaguje dziennik 
naszego życia; 
Boska dłoń spisuje na-
szą historię: zatroszcz-
my się o to, aby była ona 
piękna’’.
 /Jacques Bossuet/ 

Urząd Stanu Cywilnego

29 czerwca 2019r. Pani Paulina Pustelnik obchodziła 100 
rocznicę urodzin. 

Życie jubilatki związane jest obecnie z Dynowem, gdzie miesz-
ka od 19 lat.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Dynowie znajduje się akt uro-
dzenia zacnej Jubilatki. 

 Życie Jubilatki przeplatane było chwilami radosnymi, ale też i dra-
matycznymi, które w pamięci pozostawiły trwały ślad. 

Pani Paulina Pustelnik w dniu 10 lutego 1940 r. podczas maso-
wej deportacji Polaków na Sybir, została wywieziona wraz z rodzica-
mi i rodzeństwem na Ural w okolice miejscowości Swiedłowsk. Mia-
ła wtedy 21 lat. Matka Pani Pauliny zmarła z głodu i wycieńczenia na 
zesłaniu. Po około 2 latach dramatycznych przeżyć na Sybirze, Pani 
Paulina i jej starsza siostra Józefa zostały wywiezione do Uzbekista-
nu. Tam spędziły kolejne 2 lata, ciężko pracując w kołchozie. Dra-
mat tych wydarzeń towarzyszy naszej Jubilatce przez całe jej życie .

Po 5 latach tułaczki Pani Paulina powróciła wraz z ojcem i już 
nielicznym rodzeństwem do Polski, osiedlając się w okolicy Lidzbar-
ka Warmińskiego.

W 1958 roku Pani Paulina Pustelnik i jej starsza siostra Józefa 
powróciły w rodzinne strony i zamieszkały w Sielnicy. 

Obecnie Jubilatka mieszka w Dynowie. Spokojne i godne życie 
zapewniają Pani Paulinie i jej starszej siostrze, 102-latce Pani Józe-
fie Raczyckiej, córka Pani Józefy, Helena i jej mąż Zdzisław Wandaso-
wie. Obie Panie żyją w otoczeniu najbliższej rodziny. W 2017 r. Pani 
Paulina i Pani Józefa zostały odznaczone złotą Odznaką za Zasługi dla 
Związku Sybiraków.

100-lecie urodzin mieszkanki Dynowa to ważne wydarzenie dla 
naszego Miasta.

28 czerwca 2019 r. Burmistrz Miasta Dynów Zygmunt Frańczak 
oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie Anna Nowic-
ka-Hardulak odwiedzili Szanowną Jubilatkę. Na urodzinową uroczy-
stość przybili również Sybiracy z przemyskiego Oddziału Związku 
Sybiraków: Prezes Oddziału Stanisława Żak, Wiceprezes Joanna Pre-
iss, Członek Zarządu Mieczysław Tłuczek oraz Sekretarz Oddziału 
Marian Boczar. Na ręce Pani Pauliny Pustelnik Burmistrz Miasta Dy-
nowa złożył list gratulacyjny z okazji setnej rocznicy urodzin, kwia-
ty oraz upominki. 

W uroczystych urodzinach uczestniczyła najbliższa rodzina Ju-
bilatki. Oczywiście nie zabrakło tortu, szampana i toastu z życzenia-

Droga Pani Paulino

 Z okazji wspaniałego Jubileuszu życzymy Pani dużo zdrowia, 
wszelkiej pomyślności, szczęśliwych lat w gronie najbliższych oraz 
Bożego błogosławieństwa na kolejne lata życia. Niech każdy dzień 
wnosi w Pani życie ciepło i miłość, niech napawa Panią radością.

Setne urodziny Pani Pauliny Pustelnik
mi zdrowia i pogody ducha na kolejne 100 lat. Spotkanie przebiega-
ło w niezwykle rodzinnej i ciepłej atmosferze. Uroczystość urodzino-
wa przeplatana była wspomnieniami, często dramatycznymi z wy-
wózki na Sybir.

To była piękna lekcja historii na żywo, za którą serdecznie dzię-
kujemy.

Niezwykłe wydarzenie utrwalił na fotografiach Pan Jan Prokop, 
pracownik Urzędu Miejskiego w Dynowie. 

Burmistrz Miasta uczestnicząc w 100-tnych urodzinach Pani Pau-
liny Pustelnik, złożył również serdeczne życzenia z okazji 102 rocz-
nicy urodzin Pani Józefie Raczyckiej, wręczając kwiaty i upominek. 
Również w tym dniu Burmistrz Miasta odwiedził mieszkankę Dyno-
wa Panią Aleksandrę Pyrcz, która w tym roku obchodziła 102 rocz-
nicę Urodzin, wręczając Jubilatce kwiaty i upominek. 

Z przykrością informuję, że niespełna miesiąc później Pani Alek-
sandra Pyrcz zmarła. 

 Anna Nowicka-Hardulak
 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie
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1. Program „Rodzina 500 plus”
• od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na 

wszystkie dzieci w rodzinie do ukończenia przez nie 18 roku ży-
cia, bez względu na dochody rodziny;

• łącznie do dnia 25.09.2019 r. złożono 577 wniosków o wypłatę 
świadczeń wychowawczych, w tym:
• za pomocą Internetu (portal EMPATIA, bankowość elektro-

niczna i inne) złożono w sumie 217 wniosków o wypłatę 
świadczenia na 314 dzieci;

• tradycyjnie (wnioski papierowe składane w Urzędzie) zło-
żono 360 wniosków o wypłatę świadczeń na 934 dzieci.

• Rozpatrzono 568 wniosków obejmujących 927 dzieci.
• W przypadku przebywania jednego z rodziców poza granica-

mi kraju organem właściwym do rozpatrzenia jest Podkarpacki 
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Do dnia 25.09.2019 r. złożono 
i przesłano do organu właściwego 72 wnioski o wypłatę świad-
czeń dla 119 dzieci.

• Łącznie od początku roku koszt programu wyniósł kwotę 
3 529 904,42 zł.
Zmianie uległ okres zasiłkowy, który aktualnie obejmuje czaso-

okres od 01.07.2019 r. do 31.05.2021 r.

2. Program „Dobry Start – 300 plus”
• do dnia 25.09.2019 r. złożono 502 wnioski o wypłatę świad-

czeń, w tym:
• za pomocą Internetu (portal EMPATIA, bankowość elektro-

niczna i inne) złożono w sumie 155 wniosków o wypłatę 
świadczenia na 212 dzieci;

• tradycyjnie (wnioski papierowe składane w Urzędzie) zło-
żono 347 wniosków o wypłatę świadczeń na 524 dzieci.

• Łącznie wypłacono 220 800 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dynowie

informuje o przyjmowaniu wniosków i realizacji świadczeń
na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

3. Świadczenia rodzinne 
• do dnia 24.09.2019 r. przyjęto 162 wnioski na zasiłek rodzinny 

na okres zasiłkowy 2019/2020. 
• Przyjmowane są również wnioski na jednorazową zapomogę 

z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie, świad-
czenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny oraz specjalny zasi-
łek opiekuńczy.

• Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, któ-
ry trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następne-
go roku kalendarzowego – począwszy od miesiąca, w którym 
wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami 
i jest uzależniony m.in. od spełnienia kryterium dochodowe-
go 674,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny, a w przy-
padku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne do-
chód nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł miesięcznie na jed-
nego członka rodziny.

4. Fundusz Alimentacyjny
• do dnia 24 września 2019 r. złożono 17 wniosków o przyznanie 

świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. 
Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków o wyżej wymienio-

ne świadczenia zapraszamy do tutejszego Ośrodka pokój nr 3, 6 i 9 
w Urzędzie Miasta Dynowa.

Informujemy rodziców dzieci uczęszczających do przedszko-
li i szkół o możliwości składania wniosków o pomoc w formie 
opłacania posiłków w stołówkach szkolnych.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 792,00 zł.

Henryka Papiernik 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie

Czas szybko ucieka, wakacje przeminęły i kolejny rok szkolny przed nami. Rozpoczęcie 
edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w życiu 3-latka. Jak co roku w naszym 
przedszkolu odbyły się Dni Adaptacyjne dla nowych podopiecznych, aby pomóc dzieciom i ro-
dzicom zminimalizować stres oraz trudności pierwszych dni. W tym roku odbyły się one 30 
sierpnia. Uczestniczyli w nich rodzice wraz z dziećmi, dyrekcja i kadra nauczycielska oraz per-
sonel pomocniczy. Stały się one wspaniałą okazją do poznania nowych kolegów. Dzieci oprócz 
zabaw w sali miały możliwość spędzenia czasu na placu zabaw, gdzie pod czujnym okiem ro-
dziców i pań korzystały z ,,podwórkowych’’ atrakcji. Podczas spotkania rodzice otrzymali wska-
zówki, jak pomóc dziecku w adaptacji. Po zakończeniu zajęć adaptacyjnych i wspólnych zaba-
wach ,,maluszki’’ na pewno będą czuły się bezpieczniej i odważniej stawią czoło nowej, trud-
nej dla nich sytuacji.

 Ewa Sikora
 Nauczyciel Przedszkola Miejskiego w Dynowie

 Fot. ze zbiorów Miejskiego Przedszkola w Dynowie

Przedszkolaki 
na START
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Nasi pierwsi… ABSOLWENCI!
Ostatnie trzy miesiące były dla żłobka czasem przeżywania wie-

lu emocji. W lipcu zakończyliśmy nasz pierwszy niepełny rok szkol-
ny, a co za tym idzie musieliśmy pożegnać się z naszymi kochany-
mi starszakami, we wrześniu natomiast powitaliśmy nowo przyby-
łe maluszki.

Nasi tegoroczni absolwenci to dzieci, które jako pierwsze zosta-
ły objęte opieką w nowopowstałym żłobku od pierwszego dnia jego 
działania. Przeżyliśmy razem wiele dni bawiąc się i śmiejąc, ale tak-
że pokonując trudności i smutki. Ciężko jest uwierzyć, że ten czas 
tak szybko minął i musieliśmy się pożegnać. Pora jednak na nowe 
umiejętności i dalszy rozwój czyli czas by iść dalej - do przedszkola. 
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy uczestniczyć w wychowa-
niu oraz wspomaganiu indywidualnego rozwoju dzieci. 

Wszystkie nasze pociechy otrzymały od nas dyplomy oraz 
książki, które mamy nadzieję zachowają jako pamiątkę na całe ży-
cie. Dziękujemy Wam drogie dzieci za wszystkie spędzone z nami 
chwile, za codzienny uśmiech i zabawę. Życzymy Wam wielu suk-
cesów w przedszkolu, jesteśmy pewni, że świetnie sobie poradzi-
cie w każdej sytuacji. 

Rodzicom natomiast, którzy okazali nam swoje zaufanie, powie-
rzając dzieci naszej opiece, dziękujemy za bardzo miłą współpracę 
i życzymy wielu powodów do satysfakcji z rozwoju i postępów Wa-
szych dzieci. 

W tym roku jedenaścioro dzieci ukończyło żłobek, a z pozosta-
łą trzynastką dzieci (które również są z nami od początku działal-
ności), ku naszemu zadowoleniu, spotykamy się nadal.

Renata Błońska-Siwek
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Dynowie

Fot. z sesji wykonanej przez LullaBee Studio

Z życia 
Żłobka Miejskiego 
w Dynowie

ArturFilip
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W bieżącym roku szkolnym naukę rozpoczeła znamieni-
ta liczba nowych uczniów. Nabór do Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Dynowie okazał się wyjątkowo duży, co świadczy o co-
raz większej popularności nauki gry na instrumentach oraz 
o rosnącym zaufaniu do zespołu pracowników szkoły. Kadra 
nauczycielska oraz dyrekcja ze szczególną radością powitała 
nowych oraz dotychczasowych uczniów.

Zainteresowanie szkołą muzyczną uczniów z okolic Du-
biecka oraz ich stale rosnąca grupa zaowocowały otworze-
niem linii autobusowej, która pomoże uczniom oraz rodzi-
com w dojeździe do szkoły. Za tym udogodnieniem stoi oso-
ba Burmistrza Miasta Dynowa, Zygmunta Frańczaka, który 
od czasu utworzenia szkoły jest jej wielkim propagatorem 
oraz mecenasem.

Desygnacja dyrektora
W okresie poprzedzającym inaugurację roku szkolnego 

odbyły się wybory na stanowisko dyrektora szkoły. Desygna-
cję otrzymał dotychczasowo piastujący to stanowisko dr Jerzy 
Kołodziej. Dyrektor prowadzi szkołę od początku jej istnienia.

Nauka gry na instrumencie
Nauka w szkole muzycznej odbywa się indywidualnie. Za-

jęcia prowadzone są z pedagogami instrumentalistami na za-
sadzie mistrz i uczeń, co pozwala na zbudowanie wyjątkowej 
więzi zaufania. Uczniowie uczęszczają także na zajęcia grupo-
we czyli orkiestrę i przedmioty teoretyczne, dzięki czemu bu-
dują się relacje uczniowskie oraz atmosfera współpracy. Na-
uka w szkole jest bezpłatna. Szkoła posiada zasób instrumen-
tów do wypożyczania.

Muzyka wpływa na młodego człowieka w wielu aspek-
tach. Pozwala na poszerzenie horyzontów, zwiększenie zdol-
ności manualnych, odkrycie nowych pokładów wrażliwo-
ści, wzmaga kreatywność, logiczne myślenie, uczy sumien-
ności i wytrwałości. Potwierdzają to opinie uczniów, którzy 
podjęli wyzwanie oraz rozpoczęli przygodę nauki gry na in-
strumencie.

Wyjazd do Filharmonii Podkarpackiej
Nie samą nauką żyją uczniowie. W tradycji szkoły zwy-

kło się wynagradzać uczniów za trudy kształcenia poprzez or-
ganizację wyjątkowych wydarzeń w postaci wycieczek oraz 
różnorodnych zabaw. 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020
w Szkole Muzycznej I stopnia w Dynowie

We wrześniu bieżącego roku Rada Rodziców, w porozumieniu z pedago-
gami, zorganizowała wyjazd do Filharmonii Podkarpackiej. Wychowankowie 
szkoły muzycznej uczestniczyli w ważnym wydarzeniu, jakim jest Między-
narodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie. 
Podczas koncertów wysłuchali duetu fortepianowego oraz kwartetu smycz-
kowego. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem atmosfery miejsca oraz uro-
ku samej muzyki.

Przyszłość
Społeczność Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie zaprasza na nad-

chodzące wydarzenia, w postaci działalności koncertowej. Pierwszym zapla-
nowanym występem będzie koncert z okazji Dnia Niepodległości, na którym 
wystąpią zespoły oraz soliści wykonujący głównie tradycyjną muzykę polską.

Zapraszamy!
Monika Sobolewska

Nauczyciel w Szkole Muzycznej I stopnia w Dynowie 
Fot. Ze zb. Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie
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Dobry początek  
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 
im. Twórców Niepodległej Polski 
w Dynowie
Nowy rok szkolny zawsze stawia nowe wy-

zwania. Jesteśmy przekonani, że wszyscy, na 
miarę swoich możliwości, im sprostają. Wy-
starczy pracować, angażować się, chcieć… Zdo-
bywanie bowiem wiedzy i umiejętności, kształ-
towanie charakteru oraz pozytywnych postaw, 
rozwijanie zainteresowań, poczucie bezpie-
czeństwa były, są i będą priorytetami dla na-
szej szkoły. 

2 września br. oficjalnie zabrzmiał pierwszy 
dzwonek obwieszczający zakończenie zasłużone-
go, letniego wypoczynku. Podczas inauguracji no-
wego roku szkolnego dyrektor Tadeusz Święs ser-
decznie powitał gości w tym Burmistrza Dynowa 
Pana Zygmunta Frańczaka, wszystkich uczniów, na-
uczycieli oraz obecnych rodziców. Funkcję wicedy-
rektorki objęła Pani Renata Potoczna. 

Naukę rozpoczęło 460 uczniów (kl. I a, b, c – 
62; kl. II a, b, c – 68; kl. III a, b, c – 51; kl. IV a – 30; 
kl. V a, b, c – 61; kl. VI a, b, c, d – 88; kl. VII a, b – 54; 
kl. VIII a, b – 46). Na szczególną uwagę zasłużyli 
uczniowie klas I, dla których rozpoczął się nowy 
etap w ich życiu. 

Dodatkowo dyrekcja oraz organ prowadzą-
cy w osobie Pana Burmistrza, od zawsze dbający 
o warunki lokalowe szkoły, rozpoczęli komplekso-
wy remont kuchni szkolnej, który zakończy się we 
wrześniu. Jego koszt z wyposażeniem wynosi ok. 
200 tys. zł, z czego 80 tys. to dofinansowanie z rzą-
dowego programu „Posiłek w szkole”. 

Poza tym w szkole miały miejsce pierwsze do-
datkowe działania:
• 18 września uczniowie uczestniczyli w spo-

tkaniu z policjantami Komendy Miejskiej 
w Rzeszowie, podczas którego utrwalili sobie 
wiedzę z zakresu praw, przywilejów, zakazów 
i obowiązków obligatoryjnych na terenie 
szkoły oraz poza nią. Koordynatorka: Re-
nata Potoczna

• 20 września kl. IV–VIII wzięły udział 
w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czy-
tanie 2019”, która miała na celu: popula-
ryzowanie czytelnictwa, uświadomienie 
znaczenia polskiego dorobku literackiego 
oraz krzewienie prospołecznych postaw 
młodego obywatela. Koordynatorki: Mo-
nika Mączyńska, Beata Piejko

• 24 i 25 września odbyły się Finały Woje-
wódzkie Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w indywidualnych zawo-
dach lekkoatletycznych. Nasza szkoła re-

Klasa
I a

Klasa
I b

Klasa
I c

Fot. Radosław Telega

 „Narodowe Czytanie 2019”, fot. Radosław Telega 
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Oddanie do użytku przebudowanych 
boisk sportowych

w Zespole Szkół Zawodowych 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

19 września 2019 r. nastąpiło oficjalne oddanie do użytku przebudowanych 
boisk sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Dynowie. Organ prowadzący szkołę Powiat Rzeszowski na cze-
le z Starostą Rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim i Wicestarostą Rze-
szowskim Panem Markiem Sitarzem we współpracy z dyrekcją szkoły wyko-
nał inwestycję pod nazwą „Przebudowa boisk sportowych dla Zespołu Szkół 
Zawodowych w Dynowie.

W ramach inwestycji zostały wykonane: boisko do piłki ręcznej i piłki siat-
kowej, boisko do piłki nożnej, bieżnia z piaskownicą do skoku w dal, elementy 
„zielonej siłowni” i koło do pchnięcia kulą. 

Każde przebudowane boisko zostało oddzielnie ogrodzone, a także cały teren 
obiektów sportowych. W ramach inwestycji zostało również wykonane oświetle-
nie terenu boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego. 

prezentowana była przez rekordowo liczną grupę 12 sportowców. Uczniowie 
świetnie spisali się m.in. na tle szkół sportowych, reprezentantów oraz medali-
stów Mistrzostw Polski. Najwyższe osiągnięcia: brązowy medal zdobyty przez 
Gabrielę Marszałek (bieg na 600 m), 4. miejsce wywalczone przez sztafetę 4x100 
m w składzie: Kacper Chrapek, Jakub Duchniak, Kacper Kocyło, Marek Marto-
wicz oraz 6. miejsce zdobyte przez sztafetę 4x100 m w składzie: Oliwia Kiełba-
sa, Paulina Chorążykiewicz, Gabriela Guzik, Hanna Marszałek. Pozostali zawod-
nicy również godnie reprezentowali szkołę. Brawa i gratulacje dla Wszystkich! 
Uczniów do zawodów przygotowali: Damian Chudzikiewicz, Radosław Telega
Szkoła działa prężnie od pierwszych dni września. To dopiero początek i nie 

możemy się doczekać dalszych efektywnych działań. Na pewno będą pozytywne, 
a gwarantuje to energia uczniów i nauczycieli.

Zespół ds. Promocji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 
im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Wartość inwestycji to ponad 1 500 000,00 zł, 
a środki pochodzą z budżetu Powiatu Rzeszowskie-
go. Dzięki takiej inwestycji uczniowie Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dy-
nowie mogą korzystać z pięknych obiektów sporto-
wych. Warto dodać, że uczniowie Zespołu Szkół Za-
wodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dy-
nowie zdobyli II miejsce w Wojewódzkim Współ-
zawodnictwie Sportowym Szkół w roku szkolnym 
2018/2019 (30 września 2019 r. miało miejsce uroczy-
ste odebranie pamiątkowego grawertonu i nagrody). 

Za wykonanie przepięknej i bardzo potrzeb-
nej inwestycji serdecznie dziękujemy.

Halina Cygan 
Dyrektor ZSzZ 

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 

Zawody, fot. ze zbiorów PSP nr 1 w Dynowie

Fot. Rafał Siry

Fot. Radosław Telega
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Z życia 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Dynowie

TURYSTYKA I REKREACJA 
Jedną z form rehabilitacji społecznej prowadzonej w ŚDS są róż-

nego rodzaju wycieczki i wyjazdy integracyjne. 
Ich celem jest nie tylko poznawanie nowych miejsc i zdobywanie 

informacji. Ogromnym plusem jest rozwój wyobraźni, zdolności or-
ganizacyjnych oraz umiejętności logicznego i samodzielnego myśle-
nia, ale przede wszystkim integracja. Osoby poznają siebie, otwiera-
ją się na innych ludzi, uczą się tolerancji i szacunku dla ludzkiej pracy. 

WYCIECZKA DO SANOKA
W dniu 25.06.2019 r. wybraliśmy się na wycieczkę do Sanoka gdzie 

nasz pobyt rozpoczęliśmy od zwiedzania niezwykle urokliwego Mu-
zeum Budownictwa Ludowego i Parku Etnograficznego. 

Skansen położony na obszarze 38 ha obfituje w wiele różnorod-
nych zabytków architektury drewnianej pochodzących z okresu od 
XVII do XX wieku z terenu Polski i Ukrainy. Znajdują się tutaj obiekty 
mieszkalne i gospodarcze jak również budynki sakralne i użyteczno-
ści publicznej. Ogromne wrażenie wywarła na nas ekspozycja malar-
stwa ikonowego obejmującą ponad 220 ikon. 

Dopełnieniem naszego pobytu był Rynek Galicyjski otoczony do-
mami rzemieślników, gdzie zatrzymaliśmy się na chwilę odpoczynku.

Kolejnym punktem naszej wycieczki było Muzeum Historycz-
ne w Sanoku.

Obiekt mieszczący się w Zamku Królewskim posiada bogate zbio-
ry muzealne obejmujące wiele dziedzin życia człowieka na przestrze-
ni sięgającej od epoki kamienia aż do czasów współczesnych.

Naszą uwagę przykuła wystawa militariów wraz z poniemieckim 
schronem oraz wspaniała kolekcja sztuki cerkiewnej. Oczarowała nas 
największa na świecie, licząca 600 prac wystawa Zdzisława Beksiń-
skiego, malarza niezwykle intrygującego. Obrazy tego artysty kryją-
ce w sobie niezwykłą głębię zrobiły na nas ogromne wrażenie, dlate-
go poświęciliśmy im najwięcej czasu.

WYCIECZKA DO TRZCINICY, CIESZYNY I STĘPINY
16.07.2019 r. upłynął w ŚDS na zwiedzaniu Skansenu Archeolo-

gicznego „Troja Karpacka” w Trzcinicy oraz schronu kolejowego w Stę-
pinie, Cieszynie.

Skansen archeologiczny w Trzcinicy to połączenie tradycyjnej 
formy skansenu oraz nowoczesnej placówki muzealnej. Cały kom-
pleks składa się z terenu grodziska oraz parku archeologicznego le-
żącego u jego podnóża. Na grodzisku zrekonstruowane zostały wały 
obronne, bramy prowadzące do grodu oraz chaty z okresu wczesne-
go średniowiecza. Olimpiada Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie

Rajd rowerowy Szówsko-Radawa

Podczas spaceru po parku edukacyjnym pomiędzy domami z cha-
rakterystycznymi dla nich paleniskami, piecami, glinianymi naczynia-
mi i prymitywnymi narzędziami mogliśmy poczuć smak jakże trudne-
go życia ich mieszkańców a tym samym docenić wygody jakie przy-
niosła nam cywilizacja. 

Z Trzcinicy udaliśmy się do unikatowego w skali europejskiej na-
ziemnego schronu kolejowego z okresu II wojny światowej wchodzą-
cego w skład kwatery głównej Hitlera „Południe” leżącego na pograni-
czu dwóch wsi Stępina i Cieszyna. Tunel mający 393 m długości i po-
nad 2 metry grubości ścian, zabezpieczony przed atakiem chemicznym 
pełnił ważną rolę w czasie II wojny światowej. W dniach 27-28 sierp-
nia 1941 roku w tunelu schronowym zatrzymał się pociąg sztabowy 
Hitlera i doszło do jego spotkania z Benito Mussolinim.

Na koniec wycieczki wszyscy zgodnie stwierdzili, że nie chcie-
liby wrócić ani do czasów wsi średniowiecznej, ani tym bardziej do 
czasów wojny.

Muzeum Budownictwa Ludowego i Park Etnograficzny w Sanoku



DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY  NR 3/3  LIPIEC-WRZESIEŃ 201914STR.

SPORT I REKREACJA
Zgodnie z powiedzeniem „w zdrowym ciele zdrowy duch” nasi 

domownicy systematycznie korzystają ze sprzętu sportowego zgro-
madzonego w sali ruchu w ŚDS a następnie zdobytą tężyznę fizyczną 
prezentują podczas różnorodnych zawodów. 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W BACHÓRCU
29.08.2019 r. już kolejny raz wzięliśmy udział w IV Turnieju Teni-

sa Stołowego organizowanym przez ŚDS w Bachórcu. Tegoroczne zma-
gania odbyły się w miejscowej szkole podstawowej. Spośród 10 dru-
żyn reprezentujących ośrodki wsparcia na terenie Podkarpacia, nasza 
drużyna nie miała sobie równych i po raz kolejny pozostawiła prze-
ciwników w tyle zdobywając I zasłużone miejsce. Brawo! 

Podczas turnieju nie zabrakło wielu pozytywnych emocji i zdro-
wej sportowej rywalizacji. Mamy nadzieję do zobaczenia za rok.

V RAJD ROWEROWY SZÓWSKO-RADAWA
Jedną z form terapii ruchowej naszych podopiecznych był udział 

w rajdzie rowerowym w dniu 4 września 2019 r.
Organizatorem imprezy był ŚDS w Jarosławiu oraz Polskie Sto-

warzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Jarosławiu. 

V Rajd rozpoczął się w Szówsku na placu obok Dworu Zygmun-
tówka, a zakończył się na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku 
i Rekreacji w Radawie. 

Trasa rajdu liczyła ok. 20 km, prowadziła malowniczą ścieżką ro-
werową oraz szlakiem leśnym na terenie Nadleśnictwa Jarosław. Pod-
czas rajdu cykliści mogli wdychać cudowny zapach lasów sosnowych 
ciągnących się po całym tamtejszym terenie.

127 uczestników rajdu reprezentujących różne ośrodki wsparcia 
z terenu Podkarpacia, bezpiecznie dotarło na metę w Radawie, a za 
swój udział każdy otrzymał medal oraz drobny upominek.

Zwieńczeniem wysiłku uczestników rajdu było wspólne biesia-
dowanie przy smacznych potrawach przygotowanych przez ćwierćfi-
nalistę V edycji Master Chef Pawła Gradowskiego.

W czasie imprezy nie zabrakło również wielu atrakcji takich jak 
przejażdżki bryczkami, rejsu rowerkami wodnymi po jeziorze, zumby 
oraz pokazu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Rajd był niezwykle miłą przygodą i nowym doświadczeniem dla 
wszystkich jego uczestników.

OLIMPIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
W RZESZOWIE

Na zaproszenie Caritas Diecezji Rzeszowskiej 5 września 2019 r. 
reprezentacja Domu wzięła udział w Olimpiadzie Osób Niepełno-
sprawnych zorganizowanej na stadionie Podhalańczyk w Rzeszowie.

Zmagania sportowe rozpoczęła Msza Święta w kościele garnizo-
nowym w Rzeszowie. Po Eucharystii zawodnicy z 57 drużyn rywa-
lizowali ze sobą indywidualnie i zespołowo w 9 dyscyplinach m.in. 
w minikoszykówce, skoku w dal, rzucie piłką lekarską, rzucie podko-
wą i biegu na czas.

Olimpiada była okazją do rywalizacji, do pokonywania własnych 
słabości, ograniczeń, ale przede wszystkim było to spotkanie integra-
cyjne, okazja do bycia z innymi. 

Tradycyjnie zawody kończyły się „biegiem ku słońcu”.

Schron kolejowy z czasów II wojny światowej Stępina Cieszyna

Skansen Archeologiczny Troja Karpacka w Trzcianicy

INTEGRACYJNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PU-
CHAR BURMISTRZA BRZOZOWA

8 września 2019 r. na zaproszenie ŚDS w Brzozowie wzięliśmy 
udział w zmaganiach piłkarskich zorganizowanych w ramach impre-
zy „Pożegnanie lata w Brzozowie”. W turnieju rywalizowało 10 drużyn.

Nasza ekipa z dużym zaangażowaniem podeszła do rozgrywek 
i nie ustępowała w rywalizacji swoim przeciwnikom. Ostatecznie w za-
ciętym boju o pierwsze miejsce ulegliśmy drużynie z Kąkolówki i za-
jęliśmy zaszczytne II miejsce. 

Na zakończenie wszyscy biesiadowali przy grillu i grochówce.
Wydarzenie to wpłynęło na motywację zawodników do dalszych 

ćwiczeń.

RÓŻNORODNE FORMY TERAPII
ALPAKOTERAPIA
6 września przeszliśmy niecodzienną formę terapii - alpakotera-

pię w Ranczo Alpaka w Woli Baranowskiej. Nasz wyjazd zawdzięcza-
my wygranej w konkursie filmowym. 

Alpakoterapia to innowacyjna dziedzina zooterapii wspomagająca 
procesy rehabilitacyjne osób z różnymi niedyspozycjami. Zajęcia pole-
gają na współpracy instruktora i uczestnika z alpakami, które w pozy-
tywny sposób motywują do działania wpływając na rozwój sfery emo-
cjonalnej i poznawczej oraz poprawę samopoczucia. 

W trakcie spotkania ze zwierzętami mogliśmy, podczas sponta-
nicznej zabawy, poznać te niezwykle przyjacielskie zwierzęta. Spędzi-
liśmy tam miło czas odpoczywając z dala od zgiełku miasta.

Dzięki urokowi alpak i naszej pomysłowości dzień spędzony na 
ranczo zapadł na długo w naszej pamięci.

TEATROTERAPIA
Już po raz XV, 11 września br. na zaproszenie ŚDS w Tarnobrze-

gu wzięliśmy udział w Przeglądzie Twórczości Artystycznej ŚDS-ów 
woj. podkarpackiego. W tegorocznym przeglądzie 48 placówek z te-
renu Podkarpacia reprezentowało różnorodne formy twórczości arty-
stycznej. Był śpiew, taniec, teatr. My z zamiarem rozweselenia publicz-
ności zaprezentowaliśmy scenkę kabaretową z repertuaru Andrzeja 
Waligórskiego „Ballada o Zenku dreptaku”. Nasz cel został zrealizowa-
ny w 100%. Występ spotkał się z ogromnym aplauzem publiczności, 
otrzymaliśmy duże brawa, a na twarzach widzów zagościł uśmiech. 

TERAPIA KULINARNA
Na zaproszenie ŚDS w Birczy 19 września już po raz szósty wzię-

liśmy udział w warsztatach kulinarnych. W tegorocznym spotkaniu 
uczestnicy mieli do przygotowania dania w 6 kategoriach: przysma-
ki z grilla, przekąski z grilla, przekąski, słodka chwila, sałatki, coś na 
ząb. Nasi kucharze wylosowali przekąski z grilla.

Przygodę kulinarną zakończyło wspólne biesiadowanie przy przy-
gotowanych przez uczestników różnorodnych potrawach oraz tańce.

Anna Wandas
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie

Fot. ze zbiorów ŚDS w Dynowie
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KONCERT ROKSANY WĘGIEL
29 czerwca na placu Ośródka Turystycznego „Błękitny San” od-

był się wyjątkowy koncert Roksany Węgiel, młodej wokalistki pocho-
dzącej z naszego województwa, zwyciężczyni pierwszej edycji pro-
gramu rozrywkowego TVP2 The Voice Kids oraz 16. Konkursu Piosen-
ki Eurowizji dla Dzieci. 

Dziękujemy tym, którzy przybyli na koncert za skorzystanie 
z oferty MOK w Dynowie. Zapraszamy na kolejne koncerty. 

Fot. Daniel Gąsecki

Relacja z imprez kulturalnych 
organizowanych przez MOK w Dynowie

53 DNI POGÓRZA DYNOWSKIEGO
Na scenie tegorocznych Dni Pogórza Dynowskiego (14 lipca) 

gościliśmy zespoły działające przy MOK w Dynowie: Kapelę Ludo-
wą „Dynowianie”, Orkiestrę Dętą OSP pod kierunkiem Tadeusza Po-
dulki, Kapelę ,,Pogórzanie”, która za swoją 5-letnią działalność arty-
styczną została nagrodzona przez Burmistrza Miasta. W dalszej czę-
ści programu wystąpił zespół z Boliwii „AHAJU”. Gwiazdą wieczoru 
był koncert Marty Podulki.

Sponsorem tegorocznych Dni Pogórza było Nadleśnictwo Dynów, 
Firma PGE Obrót oraz Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. Dziękuje-
my za wsparcie finansowe dynowskich imprez.

Fot. Daniel Gąsecki

MIEJSKO-GMINNE DOŻYNKI 
BACHÓRZ, 25 SIERPNIA
W ostatni weekend sierpnia Gmina Wiejska Dynów wraz z Gmi-

ną Miejską Dynów po raz pierwszy zorganizowały Miejsko-Gminne 
Dożynki, które odbyły się „Pod Dębiną” w Bachórzu. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. polową. Po przywitaniu go-
ści i występach okolicznościowych odbyła się prezentacja wieńców, 
do której przygrywały kapele ludowe: „Bachórzanie i „Dynowianie”. 

CZERwIEC-SIERPIEń 2019
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I. „Dynowskie Sobótki” 2019
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie dziękuje wszystkim grupom 

i osobom zaangażowanym w realizację „Dynowskich Sobótek”, które 
odbyły się 22 czerwca br. Wg następującego programu:
• Występ Młodzieżowej Kapeli Ludowej „Pogórzanie” pod kierun-

kiem Andrzeja Sowy,
• Pokaz taneczny grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dyno-

wie pt. „Niebiosa” pod kierunkiem Renaty Pyś i Grażyny Wyskiel,
• Występ Chóru „Akord” pod kierunkiem Andrzeja Kędzierskiego 

/integracja poprzez wspólne śpiewanie,
• Program taneczno-dramowy młodzieży ze Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Dynowie pod kierunkiem Moniki Mączyńskiej,
• Koncert młodzieżowego chóru sobótkowego pod kierunkiem 

Wioletty Potocznej,

• Koncert zespołu sobótkowego, oparty na tekście Jana Kochanow-
skiego „Pieśń świętojańska o Sobótce” i autorskiej muzyce, pod 
kierunkiem Daniela Maziarza,

• Pokaz taneczny, inspirowany Sobótkami, Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Przemyśl”,

• Koncert zespołu śpiewaczego „Widymo” pod kierunkiem Ma-
rianny Jary,

• Taniec „OGNIA”/ Fundacja „Figaro” Org z Harty,

Reżyseria widowiska: Aneta Pepaś-Skowron, Monika Mączyńska.
Prowadzenie: Grażyna Malawska.
Opracowanie autorskiej muzyki: Daniel Maziarz.
Zespół instrumentalny: Piotr Dżuła, Daniel Maziarz, Bartłomiej 
 Pietrzak, Arkadiusz Banaś, Julia Wandas.
Młodzieżowy Chór Sobótkowy/prowadzenie Wioletta Potoczna.
Chór seniorów „Akord”: Andrzej Kędzierski.
Scenografia: Ewa Sikora, Monika Wardęga.
Praca scenograficzna z dziećmi: Marzena Paszko.
Zabezpieczenie dróg dojazdowych, rozpalanie ognisk: 
 OSP Dynów Miasto.
Bezpłatne użyczenie agregatu prądotwórczego, montaż i demon-
taż namiotów: OSP Barkówka.
Sponsor drewna na sobótkowe ognisko: Nadleśnictwo Dynów.
Organizacja: MOK w Dynowie/koordynacja: Aneta Pepaś-Skowron.
Ekipa MOK: Janusz Kędzierski, Bartłomiej Pietrzak.
Nagłośnienie: Firma Krygowski.
Rejestracja filmowa: Sławek i Damian Inglot.

Widowisko „Dynowskie Sobótki” było realizowane w ramach pro-
jektu: „Tam, gdzie jeszcze pieją koguty – dynowskie etnoperformansy”.

Dynowskie Sobótki, fot. J. Hadam

Na scenie wystąpiły również Kapele „Młoda Harta” i „Pogórza-
nie” oraz zespół śpiewaczy „Pogórzanki”. 

Ostatnim punktem programu był koncert Orkiestry Dętej OSP 
działającej przy MOK w Dynowie. Dziękujemy ks. dziekanowi Stani-
sławowi Januszowi za odprawienie mszy św., Akcji Katolickiej z Ba-
chórza za przygotowanie ołtarza, strażakom OSP z terenu miasta 
i gminy Dynów za pomoc w przygotowaniach i obsługę organizacyjną. 

Szczególne podziękowania kierujemy do delegacji wieńcowych 
z terenu dwóch gmin, Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń, Pocz-
tów Sztandarowych oraz wszystkich, którzy zaangażowali się w po-
moc w przygotowaniu Miejsko-Gminnych Dożynek.

Patronat honorowy: Wójt Gminy Dynów, Burmistrz Miasta Dynów 
Fot. Gmina Wiejska Dynów/ Adam Kiełbasa

Aut. tekstu: Janusz Kędzierski, Bartłomiej Pietrzak

CZERwIEC-wRZESIEń 2019

ORGANIZATOR: Więcej informacji:
www.wesele.idynow.pl, www.mok.dynow.pl 

Aneta Pepaś-Skowron
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie

Fot. Jan Hadam
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III. Młodzież z Dynowa zorganizowała 
      dwa teatralne spacery ze specjalną 
      mapą dzieciństwa / 5-19 sierpnia
Grupa 25 nastolatków przez dwa wakacyjne tygodnie sierpnia 

stworzyła sentymentalną mapę dzieciństwa Dynowa. Przedstawili ją 
publiczności na spacerach 17 i 18 sierpnia. Zaznaczyli na niej miej-
sca ciekawe dla siebie, ale także dla dorosłych. Zanim mapa powsta-
ła, rozmawiali z rodzicami, dziadkami, ale także z przechodnia-
mi, strażakami, lokalnymi artystami czy przedsiębiorcami. Py-
tali o wspomnienia z dzieciństwa, ulubione miejsca i zabawy, 
zwyczaje i tradycje.

W ten sposób młodzi ludzie odkry-
li dziecięce zabawy rodziców: grę w kla-
sy, skakanie przez gumę czy podrzucanie 
i łapanie sztoli (specjalnych śrub). Do-
wiedzieli się też o trudnych losach wo-
jennych swoich pradziadków. Sprawdzi-
li, jak Dynów zmienił się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat: które bu-
dynki, sklepy, warsztaty i instytucje przetrwały, a które zniknęły, choć 
dorośli wciąż wspominają je z sentymentem. Biorący udział w spa-
cerach przedstawili też marzenia: opowiedzieli o tym, czego im 
brak w miasteczku (kina, basenu, drzew przy ulicach), co chcieliby 
stworzyć w przyszłości (cukiernię, schronisko dla zwierząt).

Koncert kapel folkloru miejskiego, fot. D. Gąsecki

II. Koncert Kapel Folkloru Miejskiego/
 13 lipca 2019 r.

W sobotę 13 lipca mieszkańcy Dynowa oraz turyści mieli okazję 
uczestniczyć w koncercie Kapel Folkloru Miejskiego. Wydarzenie było 
wyjątkowe z dwóch powodów. Po pierwsze był to koncert finałowy 
w ramach projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” real-
izowany od 15 czerwca na stacjach kolejki wąskotorowej Przeworsk-
Dynów. Po drugie, uczestniczyliśmy w Jubileuszu 15-lecia działalności 
scenicznej Kapeli „Tońko”. W programie wystąpiły kapele z Podkar-
pacia: Wysoczanie/ okolice Łańcuta i „Ta joj” z Przemyśla oraz Kapela 
z Szaconkiem z Włocławka. Oczywiście koncert rozpoczęła Kapela 
„Tońko”. Gratulujemy wszystkim udanych występów a Kapeli „Tońko” 
kolejnych wspaniałych jubileuszy. Program prowadził Krzysztof 
Respondek, który bawił wspaniałym humorem oraz imponował 
prefesjonalnym prowadzeniem koncertu.

Dziękujmey również Kapeli „Tońko” za udział w naszym projekcie 
od początku jego realizacji. 

Podczas sobotniego programu p. Józef Stolarczyk i dyrektor 
MOK Aneta Pepaś-Skowron otworzyli wystawę mobilną: „Opowieści 
wąskotorowe”, która stanowi integralną część projektu ,,Opowieści 
wąskotorowe dla Niepodległej”. 

Ważnym punktem program było również widowisko teatralne 
przygotowane przez aktorów niezawodowego teatru Towarzystwa 
Gminastycznego „Sokół” w Dynowie oraz Chór „Akord” pt. „Poczet 
twórców i darczyńców Pogórzańskiej ciuchci” w reż. Krystyny Dżuły. 
Dziękujemy wszystkim osobom z T. G. „Sokół” za udział w projekcie 
i przygotowanie etiud teatralnych na stacjach kolejki wąskotorowej. 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIE-
PODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjne-
go „Niepodległa” 

Więcej informacji: www.waskotorowa.idynow.pl 

Aneta Pepaś-Skowron
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie

Fot. Daniel Gąsecki, Jakub Nowotyński

Lato w teatrze, fot. A. Rózga
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„Pogórzańskie wesele 2019”, fot. D. Gąsecki

Mapa powstała w ramach projektu „Performatywna mapa 
dzieciństwa”, który był częścią ogólnopolskiego programu „Lato 
w teatrze” Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, fi-
nansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. „Lato w Teatrze” to projekt, który różnił się od oferty, jaką przed-
stawiamy młodzieży w ciągu roku szkolnego. Miejski Ośrodek Kultu-
ry zaprosił do współpracy osoby spoza Dynowa, które miały duże do-
świadczenie w pracy edukacyjnej i teatralnej. Jest bardzo prawdopo-
dobne, że gdyby nie realizacja tego projektu, a jest to już nasza pią-
ta edycja, ci edukatorzy nie przyjechaliby do Dynowa. A tak możemy 
przyjrzeć się ich metodom pracy. Zajęcia były inspirujące nie tylko 
dla dzieci, które były w centrum naszej uwagi, ale także dla pracow-
ników MOK – tłumaczy Aneta Pepaś-Skowron z MOK w Dynowie, or-
ganizator warsztatów.

Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk
Fot. Aleksandra Rózga

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach programu „Lato w teatrze” Instytutu 
Teatralnego Z. Raszewskiego w Warszawie

Realizatorzy: 

Więcej informacji:
 www.latowteatrze.idynow.pl, www.latowteatrze.pl 

 IV. „Pogórzańskie wesele” / 24 sierpnia
Po raz trzeci w Dynowie (24 sierpnia 2019 r.) zrealizowaliśmy 

widowisko plenerowe „Pogórzańskie wesele”. Kolejny raz chcieliśmy 
udokumentować, a także przedstawić w formie etnoperformansu (wi-
dowiska w plenerze) zmiany jakie zachodziły w obrzędzie weselnym 
na przestrzeni 100 lat na terenie krain Pogórza Dynowskiego (wo-
jewództwo podkarpackie). Ważne było dla nas również podtrzymy-
wanie zanikających elementów kultury ludowej przejawiających się 
w obrzędzie weselnym poprzez działania z młodzieżą i seniorami (in-
tegracja międzypokoleniowa) oraz jego popularyzację.

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie dziękuje
wykonawcom „Pogórzańskiego wesela”, 

które odbyło się w dniu 24 sierpnia
Kapelom ludowym: „Moda Harta”, „Pogórzanie”, „Dynowianie”,

Chórowi „Akord”, Zespołowi Pieśni i Tańca „Przemyśl”, 
Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół” w Dynowie, 

Uniwersytetowi „Złotej Jesieni” w Dynowie, 
Towarzystwu Kultury i Rozwoju Wsi Harta, Zespołowi „Pogórzanki” 

oraz Kołom Gospodyń Wiejskich z Dylągowej, Pawłokomy i Harty. 
Patronat honorowy: 

Burmistrz Miasta Dynowa, Wójt Gminy Dynów
Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, 

Gmina Miejska Dynów (Miasto Dynów)
Współorganizatorzy: Gmina Wiejska Dynów, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bachórzu z/s w Dynowie
Sponsorzy: Marma Polskie Folie, K&K Backtechnik, AUTOPO-

MOC Ewa Hadam, Zakład Instalatorstwa Energetycznego – Henryk 
Hadam, KRUPP – Piotr Krupa, Woodstyle, Net-Land Przemysław Hy-
jek, Zofia Bielec „Hurtownia u Bielca”, Zakład Obróbki Drzewa w Dą-
brówce Starzeńskiej – Jan Dziura, Karczma Pod Semaforem, Gminna 
Spółdzielnia SCH w Dynowie.

Partnerzy: Jednostki OSP/ Dynów – Miasto, Dynów – Przed-
mieście, Harta.

Opieka merytoryczna, pomysł: Aneta Pepaś-Skowron
Dziękujemy tym osobom, które przygotowywały „Pogórzańskie 

wesele” od strony organizacyjnej, merytorycznej i technicznej:

Zofii Bielec, Monice Mączyńskiej, Andrzejowi Sowie, Andrzejo-
wi Kędzierskiemu, Jackowi Stochmalowi, Wioli Pietrzak (Potocznej), 
Grażynie Malawskiej, Krystynie Dżuła, Bartłomiejowi Pietrzak, Janu-
szowi Kędzierskiemu, Łukaszowi Dominowi, Marzenie Paszko, Mo-
nice Wardęga, Janinie Paszko, Stefani Kędzierskiej, Marii Pałac, Marii 
Pyrdzie, Agacie Banaś, Dariuszowi Niedzielskiemu, Leonardowi Pro-
kopowi, Danielowi Gąseckiemu, Janowi Hadam.

Widowisko „Pogórzańskie wesele” było realizowane w ramach 
projektu: „Tam, gdzie jeszcze pieją koguty – dynowskie etnoperfor-
mansy”.

ORGANIZATOR: 
Więcej informacji:

 www.wesele.idynow.pl

 Aneta Pepaś-Skowron
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie

 Fot. Aleksandra Rózga, Jan Hadam, Daniel Gąsecki
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Stacja Dynów, fot. J. Nowotyński

Stacja Przeworsk, T.G. Sokół, fot. D. Gąsecki

Stacja Kańczuga, fot. D. Gąsecki

V. Relacja z projektu „Opowieści 
      wąskotorowe dla Niepodległej”. Termin 
      realizacji: 17 maj – 8 listopad 2019 r.

„Opowieści wąskotorowe” do późnej jesieni
Dla mieszkańców siedmiu wiosek, pięciu gmin i trzech miasteczek 

podkarpackich, przez które przejeżdża Przeworska Kolej Dojazdowa, 
przeznaczony jest projekt „Opowieści wąskotorowe”. Wydarzenia mu-
zyczne, teatralne, edukacyjne służą integracji lokalnych społeczności.

Przeworska kolej wąskotorowa jest starsza niż Polska, powstała 
na początku XX wieku. Jednak losy ludzi, którzy ją stworzyli, w niej 
pracowali i o nią dbali a także taboru, są związane z Podkarpaciem. 
Kiedyś kolejka regularnie przewoziła towary i pasażerów na tra-
sie Przeworsk – Dynów. Potem o niej zapomniano. Od kilku lat dzię-
ki staraniom pasjonatów jest atrakcją turystyczną dla przyjezdnych. 
Mieszkańcy rzadko z niej korzystają. Stacyjki nie są już miejscem spo-
tkań, powitań i pożegnań. Aneta Pepaś-Skowron, dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury w Dynowie, od kilku lat zastanawiała się co zrobić, by 
choć na jakiś czas kolejka na nowo skupiła wokół siebie lokalne spo-
łeczności. Jest pomysłodawczynią projektu „Opowieści wąskotorowe”, 
który jest częścią obchodów 100-lecia niepodległości Polski. Projekt 
wpisuje się we współczesne myślenie na temat działań społecznych 
wokół tzw. „wspólnej sprawy”: popularyzacji wydarzeń historycznych 
związanych z kolejką wąskotorową, ale także z odzyskaniem niepod-
ległości. Realizują go pracownicy domy kultury z gmin i miasteczek, 
przez które przejeżdża kolejka, a pomocą służą im władze lokalne. 

Projekt podzielono na trzy części. Pierwszą zrealizowano latem. 
Społeczności lokalne zorganizowały siedem koncertów i pikników na 
stacyjkach kolejki. „Pogórzanin” stawał co sobotę (od 15 czerwca) lub 
niedzielę (do 14 lipca) na innej stacji i przez półtorej – dwie godzi-
ny miejsce to stawało się centralnym punktem „Opowieści”. Koła go-
spodyń wiejskich częstowały kulinarnymi specjałami, przedstawio-
no programy artystyczne w wykonaniu lokalnych kapel, zaprezento-
wano wystawy i opowieści o historycznych postaciach. 

Finałem tej części projektu był koncert Kapel Folkloru Miejskie-
go, który odbył się w Dynowie 13 lipca oraz dzień później widowisko 
z udziałem publiczności „Wielkie przywitanie Gości – poczet twór-
ców i darczyńców pogórzańskiej ciuchci” przygotowane przez Teatr 
T.G. „Sokół” w Dynowie. 

Wówczas też zaprezentowano po raz pierwszy w czasie projektu 
wystawę mobilną „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej w starej 
fotografii i dokumentach”. Przygotował ją Józef Stolarczyk, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Bachórzu. Składa się z siedmiu dwustronnych 
tablic, na których spopularyzowane są historia i współczesne losy ko-
lejki wąskotorowej. Zdjęcia, ilustracje i treści zaprezentowano w no-
woczesny sposób. Przedstawiono na nich ludzi związanych z budową 
kolei, elementy infrastruktury (w tym tunel) oraz stacje i przystanki. 
Zaprezentowano archiwalne i współczesne fotografie.

Po raz drugi wystawa została pokazana 6 września w Muzeum 
w Przeworsku. W ramach projektu tworzona jest grupa wolontariu-
szy, którzy będą mogli pojechać razem z wystawą i o niej opowiadać, 
jeśli zaproszą ją do siebie placówki kulturalne, edukacyjne lub samo-
rządowe z gmin i miasteczek współorganizatorów projektu. Powstał 
także katalog wystawy. Będzie miał postać pliku, który w najbliższym 
czasie umieszczony zostanie na stronie internetowej projektu http://
waskotorowa.idynow.pl/.

Trzecia część projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodle-
głej” realizowana jest jesienią. Domy kultury organizują konkursy dla 
dzieci z przedszkoli i młodzieży szkolnej. 

Dzieci w przedszkolach mogą przygotować inscenizacje i ani-
macje teatralno – muzyczne pod tytułem „Stoi na stacji lokomotywa”. 
Młodzież szkolna może wziąć udział w konkursie literackim „Opowie-
ści z pociągu dla Niepodległej”. Organizatorzy chcą, by kanwą do prac 
konkursowych były opowieści starszych, by powstały po rozmowach 
z rodzicami, dziadkami, sąsiadami. Mają zawierać wątki z historii ko-
lejki wąskotorowej. 

Finał i występy przedszkolaków odbędą się 19 października 
w Ośrodku Kultury i Miasta Kańczuga. Zaś finał konkursu literackiego 

zorganizuje 26 października Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku. 
MOK w Przeworsku będzie również gospodarzem spotkania koń-

czącego cały projekt 8 listopada. 
Głównym organizatorem projektu „Opowieści wąskotorowe dla 

Niepodległej” jest Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. Partnerami 
głównymi są: Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Zarząd Dróg Po-
wiatowych w Przeworsku, Gmina Miejska Dynów. A partnerami: Miej-
ski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku, Gminny Ośro-
dek Kultury w Przeworsku, Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kań-
czudze, Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem, Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Dynowie z/s w Bachórzu, Gminny Ośrodek Kultury w Ja-
worniku Polskim, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

 Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk 
Fot. Daniel Gąsecki, Jakub Nowotyński

Strona internetowa projektu: http://waskotorowa.idynow.pl/

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIE-
PODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjne-
go „Niepodległa” 
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Czytanie odgrywa ważną rolę we wszystkich etapach rozwoju człowieka i jest ono niezbęd-
ne we współczesnym świecie. Korzyści z czytania jest bardzo dużo bo jest ono kluczem do wie-
dzy, rozwija kreatywność i wpływa na naszą wrażliwość. Dzięki czytaniu nie tylko zdobywamy 
wiedzę, ale także możemy miło spędzić czas. 

Narodowe Czytanie 2019

Mamy nadzieję, że 15 września mieszkańcy Dynowa przyjemnie 
spędzili niedzielne popołudnie w Parku Miejskim w Dynowie. Wte-
dy to odbyło się Narodowe Czytanie organizowane przez Miejską Bi-
bliotekę Publiczną w Dynowie wraz z partnerami, czyli Nadleśnic-
twem Dynów, Agencją Muzyczną „Violino” i Ochotniczą Strażą Pożar-
ną w Dynowie Przedmieściu.

Podziękowania kierujemy na ręce pana Krzysztofa Strzyża. Dy-
nowskie nadleśnictwo jest głównym sponsorem warsztatów organi-
zowanych podczas ferii zimowych i koncertów a także akcji Narodo-
we Czytanie. W tegorocznej edycji Narodowego Czytania Nadleśnic-
two reprezentował pan Maciej Grześków, któremu serdecznie dzię-
kujemy za zaangażowanie w działania dynowskiej biblioteki. Kolej-
nym partnerem była agencja muzyczna Violino, która czytanie ubo-
gaciła muzycznie koncertem w wykonaniu: Bogusława Dulska – so-
pran, Bogusław Dulski – skrzypce, Kamil Łukasiewicz – akordeon. 
Składamy Państwu gorące podziękowania za współpra-
cę. Po raz kolejny partnerem była Ochotnicza Straż Po-
żarna w Dynowie Przedmieściu na czele z prezesem Le-
onardem Prokopem i druhami, na pomoc których za-
wsze możemy liczyć, szczególnie przy cięższych do wy-
konania zadaniach. Byli odpowiedzialni za przywiezie-
nie i odwiezie ławeczek. Zadanie wykonali rzetelnie. Ich 
pomoc była bezcenna! Ogromnie dziękujemy.

Podczas tegorocznej, ósmej już akcji Narodowego 
Czytania czytaliśmy zbiór zatytułowany „Nowele pol-
skie”. „Jest to wybór tekstów – jak pisał Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzej Duda – których wspól-
nym mianownikiem jest polskość w połączeniu z tre-
ściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i spo-
łeczeństwem. Takie właśnie są zaproponowane w tym 
roku do Narodowego Czytania utwory Marii Konopnic-
kiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Władysława 
Stanisława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona 
Schulza, Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. 
Towarzyszyły one naszym rodakom, kiedy pod zabora-
mi walczyli o suwerenność naszej Ojczyzny i szukali od-
powiedzi na wyzwania swoich czasów. Dziś teksty te nie 
straciły ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powin-
niśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie 
wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani 
zapomnieć o naszej historii.”

Małe formy prozy, a przede wszystkim nowelistyka 
i felietonistyka stanowiły znamienny etap w rozwoju li-
teratury XIX, ponieważ przygotowywały grunt dla wiel-
kich powieści. Nowele i opowiadania uczyły pisarzy re-
alistycznego obrazowania. Bohaterowie tych utworów 
reprezentowali przede wszystkim najuboższe warstwy 
społeczne, zwłaszcza biedotę chłopską, a ich losy pozwa-
lały poznać najbardziej palące kwestie społeczne i po-
lityczne tamtych czasów. Nowelistyka była też silnym 
ogniwem w walce o lepszy świat. Dzieło literackie mia-
ło oddziaływać, uczyć, badać rzeczywistość i przekazy-
wać wzorce ideowe.

Jako pierwsi wystąpili najmłodsi uczestnicy - bar-
dzo dzielne przedszkolaki: Zuzanna Flisak, Lena Wan-
das, Łucja Telesz, Berenika Niemiec, Gabriela Smy-
czyńska, Antonina Kaszycka, Magdalena Lichota, Ja-
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kub Szczawiński, które zarecytowały wiersz pt. „Narodowe Czytanie 
2019” napisany przez pana Macieja Jurasińskiego. Pan Maciej Jura-
siński co roku na Narodowe Czytanie pisze wiersz. Jesteśmy mu bar-
dzo wdzięczne za to, że wyraził zgodę, abyśmy wszyscy mogli wysłu-
chać jego twórczości. Dziękujemy pani Marii Biernasz – dyrektor dy-
nowskiego przedszkola, paniom wychowawczyniom Krystynie Mi-
śniakiewicz, Jolancie Tymowicz za przygotowanie oraz współpra-
cę a przede wszystkim rodzicom za zaangażowanie się, przygotowa-
nie i przyprowadzenie dzieci na uroczystość. Dzieci wystąpiły przy 
akompaniamencie muzycznym:

Dawid Pudysz – keyboard i Jakub Łach – gitara którzy są ucznia-
mi Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dy-
nowie. 

W tym roku w gronie osób czytających byli Zygmunt Frańczak 
– Burmistrz Miasta Dynowa, Maciej Grześków z Nadleśnictwa Dy-
nów, Aleksandra Wilk – druhna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dy-
nowie Przedmieściu, Tomasz Juras – Przewodniczący Zarządu Osie-
dla Nr 3 a zarazem pracownik Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardy-
nał Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Maria Chudzikiewicz – Rad-
na Miasta Dynowa oraz czytelniczka dynowskiej biblioteki, Michał 
Zięzio – Radny Miasta Dynowa, czytelnik biblioteki i członek Zarzą-
du Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Dynowie.

Tegoroczną edycję Narodowego Czytania zakończyła Zasłużona 
dla Miasta Dynowa polonistka i wieloletni dyrektor dynowskiego li-
ceum ogólnokształcącego pani Maria Radoń, która jest również czy-
telniczką MBP w Dynowie. 

W tym roku Narodowe Czytanie ośmiu polskich nowel połączyli-
śmy z Narodowym Graniem w dwusetną rocznicę urodzin Stanisława 
Moniuszki, „kompozytora, dyrygenta i pedagoga, a przede wszystkim 

Warsztaty z rękodzieła, spotkania z dietetykiem, rehabilitantem 
wyjazdy do kina i do teatru to atrakcyjne zajęcia w których uczest-
niczą mieszkańcy Dynowa w wieku 50 + w ramach projektu „Senio-
riada nad Sanem”. 

Taki bowiem tytuł nosi projekt napisany przez Miejską Biblio-
tekę Publiczną w Dynowie oraz Uniwersytet Złotej Jesieni działający 
„pod skrzydłami” Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” a dofinan-
sowany przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego w ramach pro-
gramu grantowego Generacja 5.0 na kwotę 15 000zł. Podczas wspól-
nych działań jest radośnie i twórczo! Seniorzy uczestniczyli już w spo-
tkaniach z dietetyczką i swoją wiedzę z tej dziedziny mogli wykorzy-
stać podczas warsztatów przygotowywania zdrowych, orzeźwiają-
cych koktajli, przekąsek, sałatek. Obecnie trwają warsztaty z ręko-
dzieła: szycie z filcu etui na okulary lub telefon, pudełek na prezen-
ty, ciepłych bamboszy itp. Przed Seniorami jeszcze spotkania z reha-

Seniorada nad Sanem

twórcy polskiej opery narodowej, wielkiego patrioty, który w swo-
ich dziełach wydobył najcenniejsze wartości naszej bogatej trady-
cji.” Uczestniczący w czytaniu mieli możliwość posłuchania okolicz-
nościowego koncertu w wykonaniu Bogusławy Dulskiej, Bogusława 
Dulskiego i Kamila Łukasiewicza. Na zakończenie pani Halina Cygan 
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie oraz pan Piotr Krupa Wiceprezes Stowarzysze-
nia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Radny Rady 
Miasta Dynowa złożyli na ręce Dyrektor MBP w Dynowie podzięko-
wania i gratulacje. 

Akcja Narodowe Czytanie prócz propagowania literatury polskiej 
ma głównie na celu promowanie czytelnictwa. W Dynowie akcja roz-
wija się wzorowo, trzy instytucje zorganizowały Narodowe Czytanie 
2019: zaczęło dynowskie LO na początku września, MBP 15 września 
a pod koniec miesiąca PSP nr 1. Co ważne, wszystkie dynowskie bi-
blioteki: publiczna i z lokalnych szkół, dokładają starań, aby pozyskać 
środki na nowości wydawnicze. W dynowskiej bibliotece publicznej 
nowości wydawnicze można sprawdzać w katalogu internetowym 
dostępnym na stronie www biblioteki oraz Urzędu Miasta Dynowa. 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc.
Grażyna Paździorny, Anna Marszałek

Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie
Fot. Daniel Gąsecki

bilitantem, trochę gimnastyki i blok kulturalny. Dynowscy Seniorzy 
przeglądają repertuar kin i teatrów w Rzeszowie w poszukiwaniu fil-
mów i spektakli wartych obejrzenia. Podsumowaniem trzymiesięcz-
nych spotkań będzie uroczysta gala pod nazwą „10 lat Uniwersytetu 
Złotej Jesieni w Dynowie”. 

Podczas wspólnych warsztatów panuje miła i serdeczna atmos-
fera. Seniorzy nie tylko świetnie się bawią ale również poszerzają 
swoją wiedzę i umiejętności, które mogą wykorzystać na co dzień.

Grażyna Paździorny, Anna Marszałek
Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie

Fot. Jan Hadam
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Reaubourgowie 
Wspomnienie dynowskiej rodziny urzędniczej
Rangę społeczną małych miasteczek galicyj-

skich na przełomie XIX i XX wieku podnosiły ro-
dziny urzędnicze. Charakterystyczną cechą tych 
rodzin była ich ciągła mobilność, przenoszenie 
się z posady na posadę, często w miejsca, które 
wskazywała administracja c.k. monarchii. Ich 
nazwiska i pełnione urzędy odnajdujemy obec-
nie w „Szematyzmach Królestwa Galicji i Lodo-
merii z Wielkim Księstwem Krakowskim”. Dzi-
siaj chciałbym przybliżyć czytelnikom rodzinę 
Józefa Reaubourga, urzędnika oraz naczelnika 
Urzędu Podatkowego w Dynowie.

Urząd Podatkowy w Dynowie istniał od 1895 r. Wraz z jego 
utworzeniem do naszego miasta przybył z rodziną Józef Reaubo-
urg, obejmując posadę poborcy podatkowego. Jego współpracow-
nikami w urzędzie byli Jan Solarski i Józef Moskal. Obsadę urzędu 
uzupełniał woźny. Pracę poborcy, a następnie naczelnika urzędu 
pełnił do roku 1908, kiedy w młodym wieku 51 lat zmarł. Dla po-
rządku dodam, że po nim posadę naczelnika objął Ignacy Primus.

Józef Reaubourg urodził się w 1857 r. w Dąbrowicy. Jego ojcem 
był Adolf Reaubourg, nauczyciel języka francuskiego w II gimna-
zjum lwowskim i Wyższej Szkole Realnej we Lwowie. Znajomość 
i zamiłowanie do tego języka może mieć związek z francuskimi ko-
rzeniami rodziny. Zmarł w 1886 r. w wieku 53 lat we Lwowie. Zo-
stał pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim, w kwaterze nr 59. 
Matką Józefa była Maria Reaubourg z domu Uliczka.

Józef uczęszczał do gimnazjum we Lwowie. Informacja o nim 
jest zawarta w opracowaniu „Księga pamiątkowa półwiekowego 
jubileuszu Gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie: 1858-
1908” i sprawozdaniach szkolnych. Zostawszy urzędnikiem skar-
bowym, pracował w różnych miejscowościach Galicji, m.in. w Gród-
ku Jagiellońskim, gdzie 11 lipca 1883 r. urodziła się najstarsza jego 
córka Stefania.

Pierwszy związek małżeński zawarł z Emilią Freundlich uro-
dzoną w 1863 r. w miejscowości Široké koło Prešova. Jej rodzica-
mi byli Ludwik Freundlich i Florentyna z domu Lichtenegger, bo-
gata ziemianka pochodząca z Moraw. Ludwik, urodzony w 1829 r. 
w Gelnicy na terenie dzisiejszej Słowacji, był urzędnikiem skarbo-
wym w różnych miejscowościach c.k. monarchii. Pod koniec życia 
zarządzał majątkiem dóbr ziemskich koło Złoczowa. Zmarł w wie-
ku 63 lat w Radymnie, w pociągu relacji Kraków – Podwołoczyska 
17 grudnia 1892 roku, wracając do miejscowości swego zamiesz-
kania – Złoczowa. 

W Dynowie rodzina Reaubourgów przeżywała zarówno rado-
ści, jak i smutki. Tu zawiązywały się nowe kontakty towarzyskie. 
Niewykluczone, że czas jakiś zamieszkiwali nad apteką. Już w pierw-
szym roku pobytu w Dynowie Józef Reaubourg wraz z wdową po 
miejscowym aptekarzu Wandą Frischman byli rodzicami chrzest-
nymi córki Hieronima Laskowskiego – Kazimiery Marceli (30 wrze-
śnia 1895 r.). Hieronim Laskowski był budowniczym dróg, względ-
nie nadzorował budowę dróg w rejonie Dynowa.

Małżeństwo Józefa z Emilią trwało tylko 17 lat. W tym czasie 
przyszło na świat ich dziewięcioro dzieci. Najstarsza córka Stefa-
nia, do której jeszcze wrócimy, w latach 1902-1905 pracowała jako 

nauczycielka w Dynowie. Śmierć żony Józefa przyszła nagle. Emi-
lia zmarła 24 września 1898 r. Pogrzeb odbył się dwa dni później 
na dynowskim cmentarzu. Trudno było nagle pogodzić obowiąz-
ki zawodowe z obowiązkami ojca licznej rodziny. Po krótkiej żało-
bie, Józef zawarł w tym samym roku drugi związek małżeński. Dnia 
20 listopada 1898 r. poślubił Ludwikę Chromiak, wdowę po Karolu 
Chromiaku, 32-letnią córkę Fryderyka Deckera i Józefy Iwańskiej. 
Świadkiem na ich ślubie był Franciszek Markiewicz, ożeniony z sio-
strą Ludwiki Marią, z domu Decker. Ich syn Jan Markiewicz, zna-
ny społecznik, był w okresie międzywojennym jedynym lekarzem 
polskiego pochodzenia w Dynowie. Pani Ludwika okazała się oso-
bą niezwykle szlachetną, gospodarną i opiekuńczą wobec dzieci Jó-
zefa z pierwszego małżeństwa. Zastąpiła im zmarłą matkę, czuwa-
ła nad ich dalszym rozwojem.

Powróćmy raz jeszcze do najstarszej córki Reaubourgów – Ste-
fanii. Zapomniana dzisiaj dynowska nauczycielka wyszła za mąż 
za Romana Gerarda de Festenburg. Można z dużym prawdopodo-
bieństwem datować ich ślub na 1905 r., wszak po tej dacie Stefa-
nia przestaje pracować w dynowskiej szkole, a 16 września 1906 r. 
przychodzi na świat ich pierwsze dziecko, ale już w Tarnowie, do-
kąd zapewne się przenieśli. W tym miejscu zamieśćmy kilka zdań 
o nowej koligacji rodzinnej Reaubourgów. Gerard de Festenburg to 
znana i zasłużona dla Galicji rodzina. Pochodziła z Austrii, ale mia-
ła w swej historii również epizod flamandzki. Roman był synem 
Artura Gerarda de Festenburg urodzonego w 1842 r. na Morawach 
i Marii z domu Maramorosz. Ojciec początkowo pracował w Brnie, 
jako urzędnik bankowy, a następnie został kontrolerem wydziału 
kolejowego w Stanisławowie. Tam uczęszczali do  szkół jego syno-
wie (spośród siedmiu synów, pięciu osiągnęło wiek dorosły). Ro-
man, urodzony 9 sierpnia 1878 r., poszedł w ślady ojca i uzyskał 
wykształcenie inżyniera kolejnictwa. Jest wielce prawdopodob-
ne, że pracował przy budowie kolei Przeworsk-Dynów, co zaowo-
cowało poznaniem Stefanii. Niedługo po wyjeździe z Dynowa Ste-
fanii i Romana, na rodzinę spada kolejne nieoczekiwane wydarze-
nie. Dnia 21 września 1908 r. umiera Józef Reaubourg. Zostaje po-
chowany na dynowskim cmentarzu 23 września tego roku. W Dy-

Józef ReaubourgEmilia Reaubourg
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nowie kończy się urzędnicza i ziemska wędrówka rodziców. Dzieci wy-
ruszyły w świat i do Dynowa już nie powróciły. Być może niezamężna 
ich córka Janina, z zawodu nauczycielka, została również pochowana 
przy rodzicach. Groby pozostały w Dynowie. Pierwsza i druga wojna 
światowa mogły przyczynić się do ich unicestwienia. Dzisiaj nagrob-
ków tych osób nie znajdziemy już na dynowskim cmentarzu. Poszukują-
cy ich prawnuk Jerzy Wojciech Pilecki ma nadzieję, że ktoś wskaże miej-
sce, na którym nagrobki te się znajdowały. Zwracamy się do starszych 
mieszkańców Dynowa z prośbą o próbę odtworzenia w pamięci stare-
go cmentarza. Być może nagrobki te uległy samodegradacji w okresie 
powojennym. Być może na ich miejscu ktoś inny jest już dzisiaj pocho-
wany. Możliwość zapalenia w tym miejscu znicza dałaby potomkom ro-
dziny poczucie spełnionego obowiązku wobec przodków. Pamięć o ro-
dzinie pozostanie natomiast po publikacji niniejszego tekstu. Niewy-
kluczone, że na dynowskim cmentarzu spoczywa też druga żona Józe-
fa Reaubourga, zacna pani Ludwika.

Tak oto przewinęły się w powyższej treści i w historii naszego mia-
sta trzy zapomniane rodziny: Reaubourg, Freundlich i Gerard de Festen-
burg. Obco brzmiące nazwiska, co było charakterystyczne dla ówczesnej 
wielonarodowościowej c.k. monarchii, warto zapamiętać. Galicyjski kor-
pus urzędniczy, dobrze wykształcony, z dużym bagażem doświadcze-
nia, cieszył się w społeczności Dynowa poważaniem. Te i inne urzędni-
cze rodziny, przybywając do naszego miasta, pozytywnie wpływały na 
jego wizerunek. Wnosiły, ten jakże potrzebny świeży zastrzyk wiedzy, 
kultury, a nawet ulicznej szarmancji, widocznej na co dzień. 

Zaprezentowane zdjęcia oddają klimat tamtej epoki. Zo-
stały one udostępnione wraz z informacjami o rodzinie przez 
pana Jerzego Wojciecha Pileckiego, za co bardzo dziękuję.

Józef Stolarczyk

Zdjęcie rodzinne. Od lewej stoją: Roman Gerard de Festenburg, Stefania Reaubourg (być może wówczas już Gerard de Festenburg), Maria 
Gerard de Festenburg matka Romana, Ludwika Reaubourg druga żona Józefa, Józef Reaubourg, nieznana osoba z rowerem. U dołu: Ludwik 
Reaubourg, Cezar Gerard de Festenburg, Stanisława Reaubourg, Eugeniusz Reaubourg, nieznana osoba z gitarą.

Stefania i Roman Gerard de Festenburg
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