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Bogusław KędziersKi 1949-2019 
artysta, rzeźbiarz, radny rady Miasta dynowa 
w Kadencji 2002-2006, 
zasłużony dla Miasta dynowa fo
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Szanowni Czytelnicy Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego,

oddajemy w Państwa ręce czwarty, ostatni w 2019 roku, numer naszego Kwartalnika. W minionym czasie w Dynowie sporo się dzia-
ło, zwłaszcza w zakresie inwestycji drogowych, remontów, wydarzeń kulturalnych i sportowych, przeżywaliśmy również ważne dla Polski 
i naszej „małej Ojczyzny” święta patriotyczne.

Życzymy wszystkim ciekawej lektury i zachęcam do wyrażania opinii na temat naszej gazety samorządowej poprzez e-mail: dksum@op.pl 

„I pomyśl, jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne,  
matkę, osiołka, Betlejem”. 

ks. Jan Twardowski 

 

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Miasta Dynowa 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wszystkim 
Mieszkańcom Miasta Dynów  

oraz zaproszonym gościom, by nadchodzące święta były 
radosne, pogodne, pełne refleksji i optymizmu. 

Niech osobliwy urok tych dni sprawi, że z nadzieją spojrzymy  
w przyszłość, a marzenia i plany staną się bliższe i osiągalne. 

Życzymy, by ciepło świątecznych, szczerych życzeń wzmocniło 
każdego z nas, a nadchodzący Nowy 2020 Rok  

był czasem spełnienia pragnień i marzeń upływającym  
w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia. 

Przewodniczący Rady Miasta       Burmistrz Miasta Dynów 
     Roman Mryczko                Zygmunt Frańczak  

 
 

Dynów, Boże Narodzenie 2019r. 

Szanowni Czytelnicy z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Wam, aby ten szczególny czas był dobry, spokojny, 

napawał optymizmem i wzajemną serdecznością. 
Niech nowo narodzony Jezus napełni nasze serca dobrocią i miłością, 

obdarzy zdrowiem i siłą do pracy.

W nowym 2020 Roku 
życzymy zdrowia, spokoju i realizacji wszelkich planów.

Grażyna Paździorny Michał Zięzio
Redaktorzy Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego
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Nasza Drukarnia
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urząd Miejski Dynów
Burmistrz Miasta informuje
I Inwestycje i remonty drogowe 
1. Drogi wojewódzkie: 
Obwodnica Dynowa. Inwestycja znajduje się na etapie realizacji 

robót budowlanych. Zakładany termin zakończenia robót to koniec 
trzeciego kwartału 2020 roku. Całkowita wartość projektu to koszt 
ponad 35 milionów złotych, w tym robót budowlanych to prawie 30 
milionów złotych. Finansowe zaawansowanie prac projektowych i ro-
bót budowlanych wynosi aktualnie około 30 % wartości projektu.

2. Drogi wojewódzkie: 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz 

polegająca na budowie chodnika przy ul. Węgierskiej na odcinku 
pomiędzy ulicą Grunwaldzką i ulicą Polną. 

Inwestycja znajduje się na etapie realizacji robót budowlanych. 
Zakres rzeczowy robót obejmuje budowę chodnika dla pieszych na od-
cinku około 190 mb. Zakładany termin zakończenia robót to koniec 
2019 roku. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę około 180 
tyś. złotych. Dofinansowanie zadania ze strony Gminy Miejskiej Dy-
nów wynosi 10 tys. złotych. Pozostałą kwotę zapewni Województwo 
Podkarpackie. Wykonawcą robót jest firma CK BUDOWNICTWO Kon-
rad Czach z Odrzykonia.

3. Drogi powiatowe: 
W roku 2019 realizowano zadanie pn. „Przebudowa dróg powi-

atowych w Dynowie – budowa chodnika przy ul. Bartkówka”. Zakres 
rzeczowy zadania obejmował budowę chodnika dla pieszych na od-
cinku o długości 230 mb. Inwestorem zadania był Powiat Rzeszow-
ski, Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Łączny koszt realizacji 

zadania wyniósł około 174 tys. zł. Dofinansowanie zadania ze środ-
ków Gminy Miejskiej Dynów wyniosło 50 tys. złotych. Pozostałe 
środki w wysokości około 124 tys. zł. zapewniło Starostwo Powiato-
we w Rzeszowie. Zadanie realizowano w miesiącach wrzesień – paź-
dziernik 2019 r. Wykonawcą robót była firma: MARK-BUD Chromik 
Marek z Boguchwały.

4. Drogi gminne: 
W roku 2019 realizowano zadania inwestycyjno-remontowe 

obejmujące swoim zakresem poniższe drogi gminne: 
•	 Rozbudowa drogi gminnej Nr 108027R, ul. Karolówka w Dyn-

owie	wraz	z	niezbędną	infrastrukturą	techniczną,
•	 Remont	drogi	dz.	nr	ewid.	42/1	i	137/2	w	Dynowie	(obręb	

Bartkówka)	na	długości	1655	mb.,
•	 Remont	drogi	gminnej	Nr	108015R	ul.	Plebańska	w	Dynowie	

na	długości	115	mb.,
•	 Remont	drogi	gminnej	Nr	108025R	ul.	Jaklów	w	Dynowie	na	

długości	400	mb.,
•	 Remont	drogi	gminnej	Nr	108011R	ul.	Dworska	w	Dynowie	

na	długości	410	mb.
Wyremontowano powyższe drogi na łącznej długości 2 900 mb. 

Koszt całkowity zadań wyniósł około 1,917 mln. zł. Dofinansowanie 
ze środków zewnętrznych wyniosło około 1,453	mln. zł. Pozostałą 
kwotę w wysokości około 464	tys. zł. pokryto z budżetu Gminy Miej-
skiej Dynów. Wykonawcą powyższych robót była firma Rejon Budo-
wy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

II Zadania realizowane wyłącznie ze środ-
ków własnych Gminy Miejskiej Dynów:

W bieżącym roku Gmina Miejska Dynów zamierza zrealizować 
zadanie związane z budową końcowego odcinka kanalizacji deszczo-
wej na działkach nr ewid. 1578/2, 5570, 5587 położonych w Dynowie 
przy ul. Łaziennej. Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował bu-
dowę odcinka kanalizacji deszczowej o długości 17 mb. (umieszcze-
nie kolektora deszczowego pod torami kolejki wąskotorowej), budo-
wę osadnika frakcji piaskowych średnicy 2500 mm, budowę wylotu 
kolektora deszczowego oraz wykonanie umocnionego betonowymi 
płytami ażurowymi rowu otwartego na długości 56 mb. Wykonaw-
cami robót zostały firmy:
• Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Hydrotechnicznych EKO-

INŻ. Henryk Deręgowski, 37-750 Dubiecko, ul. Górkowa 2 – bran-
ża sanitarna,

• Firma „LiD” Usługi Kolejowe, Drogowe, Komunalne – Ryszard Li-
piński, 39-200 Dębica, ul. 1 Maja 1 – branża kolejowa.
Łączny koszt realizacji w/w zadania wyniesie około 99 tys. zł. 

i zostanie pokryty z budżetu Gminy Miejskiej Dynów.

III Inwestycje w 2019 r.
1.	Poprawa	infrastruktury	ściekowej	w	Gminie	Miej-

skiej	Dynów	–	budowa	kanalizacji	sanitarnej	–	etap	III	
wraz	 z	budową,	przebudową	 i	 rozbudową	miejskiej	
oczyszczalni	 ścieków	w	Dynowie	współfinansowana	
z	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego.	

W wyniku przetargu nieograniczonego został wybrany wyko-
nawca robót – Konsorcjum Firm:
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• Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Rzeszowie przy ul. Przy Torze 1, (Lider Konsorcjum Firm)

• P.P.H. EKO-SYSTEM POLSKA z siedzibą w Tajęcinie 112, 36-002 
Jasionka, (Partner Konsorcjum Firm)
Umowa na roboty budowalne została podpisana w dniu 9 sierp-

nia 2017r. z późniejszymi zmianami (Aneks nr 1 z dnia 16.08.2018 r. 
– wydłużający termin realizacji do 12.04.2019 r., Aneks nr 2 z dnia 
18.04.2019 r. – wydłużający termin realizacji do 30.09.2019 r., Aneks 
nr 3 z dnia 06.06.2019 r. uszczegółowiający termin złożenia dokumen-
tów do odbioru, Aneks nr 4 z dnia 08.10.2019 r. wydłużający termin 
realizacji do 30.12.2019 r.)

Umowna wartość robót to 15	510	300,00	zł	brutto.
Termin zakończenia robót wg umowy – 30.12.2019 r.
Na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ra-

mach przetargu nieograniczonego wybrano i podpisano umowę 
w dniu 07.09.2017 r. z firmą ZDI Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu 
przy ul. Kiepury 6. Wartość usługi – 96 700,00 zł brutto.

Do dnia dzisiejszego Wykonawcy robót wypłacono: 9	685	585,08	
zł.	brutto.

Zakres	rzeczowy	obejmuje	wykonanie:
1/. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Dyno-

wie przy ul. Łazienna, część ulicy Piłsudskiego, Wąska, Wuśki, Głębo-
ka, Rogozów, Jaklów, Kolejowa, Plażowa, Karolówka, Gruntowa, Żu-
rawiec, Kaniowiec wraz z budową siedmiu przepompowni ścieków.

2/. Przebudowę, rozbudowę istniejących obiektów i instalacji 
oraz budowę nowych obiektów wraz z infrastrukturą techniczną na 
terenie oczyszczalni ścieków w Dynowie przy ul. Błonie.

W dniu 15.09.2017 r. przekazano teren budowy i rozpoczęto ro-
boty budowlane.

Wykonawca zakończył budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przy-
stąpił do wykonywania przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków.

W ramach budowy, przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ście-
ków zostały wybudowane następujące obiekty: osadnik wstępny ko-
mora napowietrzania, komora pomiarowa, poletka osadowe, budy-
nek socjalno-administracyjny, pompownia wody technologicznej.

Trwają roboty na pozostałych obiektach oraz roboty związane 
z wykonaniem sieci międzyobiektowych, dróg wewnętrznych i ogro-
dzenia.

2.	Utworzenie	dwóch	sal	wraz	z	 zapleczem	sa-
nitarnym	w	Żłobku	Miejskim	w	Dynowie,	 etap	 II	
-	współfinasowane	dzięki	dotacji	przyznanej	przez	
Wojewodę	Podkarpackiego	z	budżetu	państwa	na	do-
finansowanie	zadań	własnych	z	zakresu	organizacji	
opieki	nad	dziećmi	w	wieku	do	lat	3.

W wyniku przetargu nieograniczonego został wybrany wykonaw-
ca robót – Firma	Produkcyjno-Usługowo-Handlowa	„FRAN-BUD”	
Franciszek	Oleszko,	z	siedzibą	w	Izdebkach.

Umowa na roboty budowalne została podpisana w dniu 
27.09.2019 r.

Umowna wartość robót to 219	051,84	zł.	brutto
Termin zakończenia robót wg umowy – 16.12.2019 r.
W ramach tego zadania przewidziano również wyposażenie sal 

dydaktycznych m.in w meble i zabawki, meble do szatni, wyposażenie 
łazienki oraz doposażenie kuchni (m.in. zmywarko-wyparzarka, sza-
fa przelotowa na naczynia, mikrofalówka, naczynia, sztućce itp.) i pla-
cu zabaw wykonanego w etapie I. Koszt zakupu wyposażenie wyno-
si 212	020,00	zł.	brutto.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 431	071,84	zł.	brutto, 
z czego pozyskana dotacja z budżetu państwa wynosi 344	857,47	
zł, a środki własne wynoszą 86	214,37	zł.	

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dwóch sal dydaktycznych, 
z których każda przeznaczona będzie dla 12 dzieci. Będą one posiada-
ły dostęp do wspólnej łazienki oraz szatni zlokalizowanej bezpośred-
nio przy wejściu do sal dydaktycznych. Pozostałe pomieszczenia m.in. 
rozdzielnia posiłków, zmywalnia i pomieszczenia biurowe niezbęd-
ne do funkcjonowania żłobka zostały wykonane w ramach etapu I. 

W ramach zadania przewidziano również wykonanie wyjścia 
ewakuacyjnego a dostęp dla osób niepełnosprawnych umożliwia ist-
niejące wejście główne zrealizowane w ramach etapu I.

Obecnie trwają roboty wykończeniowe zmierzające do ukoń-
czenia inwestycji. 

3.	Remont	pomieszczeń	kuchni	w	Publicznej	
Szkole	Podstawowej	nr	1	w	Dynowie	w	ramach	Wie-
loletniego	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 został wykonany remont 
pomieszczeń kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Dyno-
wie zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 11.

Zakres robót obejmował remont pomieszczenia kuchni wraz z za-
pleczem (pomieszczenie zmywalni naczyń oraz pomieszczenie socjal-
ne). W ramach remontu zostały wykonane m.in. nowe okładziny ścian 
z płytek, nowe posadzki, wymieniono stolarkę drzwiową i okienka po-
dawcze, wykonano roboty malarskie i remont instalacji sanitarnych, 
elektrycznych (wraz z wymianą oświetlenia).

W ramach remontu zakupiono również urządzenia gastronomicz-
ne stanowiące część wyposażenia kuchni i pomieszczeń towarzyszą-
cych, tj. piec konwekcyjno – parowy, kocioł gazowy, zmywarkę kap-
turową oraz szafę przelotową na naczynia.

Wykonawca robót: Firma	Produkcyjno-Usługowo-Handlowa	
„FRAN-BUD”	Franciszek	Oleszko,	z	siedzibą	w	Izdebkach.

Wartość robót remontowych wyniosła: 98	997,90	zł.	brutto, 
natomiast wartość zakupionych urządzeń i wyposażenia kuchni: 
65	659,99	zł.	brutto.	Łącznie	jest	to	kwota	164	657,89	zł.

Przyznana na to zadanie dotacja wynosiła 80	000,00	zł. Bra-
kująca kwota pomiędzy całkowitym kosztem remontu, a przyznaną 
dotacją wyniosła 84	657,89	zł i pokryta została z budżetu miasta.

W dniu 30 września br. kuchnia została odebrana od wykonaw-
cy i przekazana szkole do użytku.

4.	Wymiana	stolarki	okiennej	i	drzwiowej	w	lokalu	Miej-
skiej	Biblioteki	Publicznej	w	Dynowie.

Przed wymianą

Po wymianie
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W lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie całkowicie 
została wymieniona stolarka okienna wraz z parapetami oraz drzwi 
wejściowe do biblioteki.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
został wybrany wykonawca – Firma	KOBIPLAST	S.C.	Grzegorz	Ko-
packi,	Jacek	Kopacki,	z	siedzibą	w	Dynowie.

Umowa na wykonanie usługi związanej z wymianą stolarki zo-
stała podpisana w dniu 04.07.2019 r.

Umowna wartość usługi to: 21	900,00	zł.	brutto,	w całości po-
kryta ze środków własnych miasta.

Usługa została wykonana zgodnie z umową.

5.	Budowa	wodociągu	do	oczyszczalni	ścieków	w	ra-
mach	zadania	 inwestycyjnego	pn.	 „Budowa	 i	przebu-
dowa	miejskiej	rozdzielczej	sieci	wodociągowej	wraz	
z	przyłączami	na	terenie	Miasta	Dynów	–	etap	III	z	jed-
noczesną	rozbudową	(modernizacją)	istniejącej	stacji	
uzdatniania	wody”.

W wrześniu br. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie wy-
konał przyłącz wody do miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie 
przy ul. Błonie o łącznej długości ok. 520 m.

Łączna wartość inwestycji: 64	516,00	zł.	brutto, w całości po-
kryta ze środków własnych miasta.

6.	Remont	części	dachu	budynku	Środowiskowego	
Domu Samopomocy w Dynowie.

W okresie od 19.08.2019 r. do 30.09.2019 r. wykonano remont 
części dachu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dy-
nowie, przy ul. Jana Pawła II 13 – etap I.

Prace remontowe wykonała firma Maxima Sp. z o. o., sp. k z Kro-
sna.

PROJEKT DOTYCZĄCY ROZWOJU OZE W  GOSPODARSTWACH DOMOWYCH DOFI-
NANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Podkarpackiego w Rzeszowie

Łączny koszt remontu wynosił: 158	424,00	zł.	brutto, w tym 
150 000,00 zł. stanowiły środki przekazane z Ministerstwa Finan-
sów decyzją MF/FS4.4143.3.275.2019.MF.2263 z dnia 1 lipca 2019 r., 
z przeznaczeniem na prace remontowe w Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Dynowie, pozostała kwota 8 424,00 zł. została wygo-
spodarowana ze środków ŚDS otrzymywanych z budżetu wojewody 
podkarpackiego na bieżącą działalność Domu. 

Konieczność wykonania prac remontowych wynikała z bardzo 
złego stanu blachodachówki i ciągłego przeciekania sufitu w pra-
cowniach.

Obecnie na części dachu położona została blacha aluminio-
wo – tytanowa.

IV PRACE PROJEKTOWE - Dokumentacja 
projektowa w trakcie opracowania:

Budowa	 i	przebudowa	miejskiej	sieci	wodociągowej	wraz	
z	przyłączami	na	terenie	Miasta	Dynowa	–	etap	III	z	jednoczesną	
rozbudową	(modernizacją)	istniejącej	stacji	uzdatniania	wody.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budo-
wę i przebudowę miejskiej sieci wodociągowej na terenie Miasta Dy-
nowa. Budowa wodociągu w ramach etapu III obejmuje tereny przy-
ległe do następujących ulic: Grunwaldzka, Węgierska, Błonie, Wierz-
bowa, Podwale, Sanowa, Kościuszki, Zamkowa, 1 Maja, Polna, Dwor-
ska, Sikorskiego, Podgórska, Piłsudskiego, Wuśki, Działowa, Łazien-
na, Kolejowa, Jaklów, Głęboka, Karolówka.

Projektant: TITUTO	Sp.	z	o.	o.,	ul.	Zimowit	42,	35-605	Rzeszów
Termin zakończenia prac wg umowy: 30.11.2019 r.
Koszt opracowania dokumentacji projektowej: 227 550,00 zł brutto 

Złożony w 2017 r. wniosek o dofinanso-
wanie projektu pn. „Rozwój odnawialnych źró-
deł energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy 
Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bir-
cza” został wybrany w dniu 27 sierpnia 2019 r. 
do dofinansowania ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi 
11 972 635,89 zł, natomiast wartość dofinanso-
wania – 9 318 076,45 zł. Miasto Dynów będzie 
realizować projekt w partnerstwie z Gminą Du-
biecko, która jest liderem projektu oraz partne-
rami: Gminą Krzywcza i Gminą Bircza. 

W Dynowie deklaracje uczestnictwa w pro-
jekcie złożyło 155 gospodarstw domowych. 

W ramach złożonych przez mieszkańców 
deklaracji zamontowanych zostanie 209 instala-
cji OZE: 111 szt. instalacji fotowoltaicznych, 8 szt. 
zestawów 2 kolektorów słonecznych ze zbior-
nikiem 200 l, 69 szt. zestawów 3 kolektorów ze 
zbiornikiem 300 l, 3 szt. zestawów 4 kolektorów 
ze zbiornikiem 400 l, 8 szt. pomp ciepła o mocy 
2,3 kWt o podgrzewaczu 200 l, 7 szt. pomp ciepła 
o mocy 2,3 kWt o podgrzewaczu 300 l, 3 szt. ko-
tłów na biomasę o mocy 24 kW. Koszty przypa-
dające na Gminę Miejską Dynów ujęte we wnio-
sku o dofinansowanie wynoszą 3 157 464,01 zł, 
dofinansowanie – 2 455 213,73 zł. 

Po rozstrzygnięciu przetargu, który zostanie ogłoszony w kolejnych etapach re-
alizacji projektu koszty te mogą ulec zmianie.

W dniu 27 września 2019 roku podpisana została z Zarządem Województwa 
Podkarpackiego umowa o dofinansowanie projektu.

O kolejnych krokach mieszkańcy biorący udział w projekcie będą informowani 
na bieżąco na stronie internetowej Miasta Dynów www.dynow.pl. 

Zygmunt	Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów
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Przewodniczący rady informuje
Obchody 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Przez Polskę
,,Pamiętajmy o naszej przeszłości, jako Polacy szanujmy się w teraźniejszości i przyszło-

ści” – takie przesłanie płynie z dynowskich obchodów 101. Rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę. 

11 listopada 2019 roku w całym kraju obchodzili-
śmy Narodowe Święto Niepodległości. Również w Dy-
nowie miały miejsce uroczystości związane z obcho-
dem tego doniosłego wydarzenia. Uroczystości roz-
poczęły się na Rynku Miasta Dynowa, gdzie Burmistrz 
Miasta Pan Zygmunt Frańczak wraz z Przewodniczą-
cym Rady Miasta Panem Romanem Mryczko złożyli 
kwiaty pod tablicą upamiętniają 100-lecie ustanowie-
nia odrodzonego Państwa Polskiego, znajdującą się 
na budynku Urzędu Miejskiego. Następnie w asyście 
pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej pod batu-
tą Pana Tadeusza Podulki w uroczystym przemarszu 
władze miasta Dynowa oraz jego mieszkańcy uda-
li się do kościoła parafialnego, gdzie o godz. 1500 zo-
stała odprawiona msza święta zamówiona w inten-
cji Ojczyzny. Mszy świętej przewodniczył oraz homi-
lię wygłosił ksiądz prałat dr Stanisław Janusz- dzie-
kan dekanatu dynowskiego. Wysoce uroczysty cha-
rakter Mszy św. nadała obecność pocztów sztandaro-
wych tj.: Kombatantów reprezentowany przez Radę 
Miasta Dynów, Nadleśnictwa Dynów, Gminnej Spół-
dzielni ,,Samopomoc Chłopska” w Dynowie, Towarzy-
stwa Gimnastycznego ,,Sokół” w Dynowie, Stowarzy-
szenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego-To-
warzystwa Przyjaciół Dynowa, Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Dynowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Dy-
nowie-Przedmieście, Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Liceum Ogól-
nokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dy-
nowie, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dyno-
wie. Ponadto oprawa muzyczna Mszy św. w wyko-
naniu Orkiestry Dętej oraz Chóru ,,Akord” na czele 
z dyrygentem Panem Andrzejem Kędzierskim przy-
czyniła się do podniosłości uroczystości. Po Mszy św. 
uczestnicy obchodów przemaszerowali do Publicz-
nej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie, gdzie od-
była się dalsza część uroczystości. Na miejscu został 
odegrany przez Orkiestrę Dęta oraz wspólnie odśpie-
wany hymn państwowy. Po wykonaniu przez Orkie-
strę Dętą wiązanki pieśni patriotycznych nastąpiło 
najważniejszym wydarzenie w tym dniu, a mianowi-
cie nadanie tytułu „Zasłużonego dla Miasta Dynowa” 
w dziedzinie kultury dla naszego rodaka, wspaniałe-
go artysty – rzeźbiarza Pana Bogusława Kędzierskie-
go. Odznaczenie zostało przekazane przez Burmistrza 
Miasta Pana Zygmunta Frańczaka oraz Przewodniczą-
cego Rady Miasta Pana Romana Mryczkę na ręce żony 
śp. Pana Bogusława Kędzierskiego – Pani Marii Kę-
dzierskiej oraz jego rodziny. 

Dalszą część uroczystości uświetnił występ li-
teracko-muzyczny w wykonaniu uczniów Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie oraz Chóru 
Agencji Muzycznej ,,Violino” pod dyrekcją Bogusławy 
i Bogusława Dulskich. 
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10 listopada odbyła się siódma edycja Biegu Niepodległości 
w akcji Dynów Biega zorganizowanej przez stowarzyszenie „Ak-
tywny Dynów”. Pomimo deszczu i zimna na wydarzeniu pojawiło 
się 107 biegaczy. Przed startem zgromadzani na rynku miasta 
uroczyście odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego i ruszyli na 1,7 km 
trasę. Zawodników prowadził największy Monster Truck należący 
do Przemysława Kołtuna. Trasę biegu zabezpieczali funkcjonari-

Święto Niepodległości na sportowo
usze Komisariatu Policji w Dynowie. Na mecie wszyscy uczestnicy 
wydarzenia otrzymali pamiątkowe medale. Dziękujemy wszystkim 
za udział i zapraszamy na kolejne wydarzenia.

Łukasz	Domin
Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”

Fot. Daniel	Gąsecki

Spoczywaj w pokoju

POŻEGNANIE	BOGUSŁAWA	
KĘDZIERSKIEGO

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,  
że odszedł od nas w dniu 25 października 2019 r.

Ś.p.	Bogusław	Kędzierski,
dynowski artysta rzeźbiarz, związany z miastem od urodzenia. Au-

tor licznych rzeźb z drewna, kamienia, betonu i metalu. Znany był nie 
tylko w Polsce, ale także poza granicami kraju.

Człowiek wielce zasłużony dla dynowskiej kultury, radny 
Rady Miejskiej w Dynowie w latach 2002-2006.

Odchodząc pozostawił po sobie bardzo bogaty dorobek artystyczny 
w postaci licznych rzeźb w sanktuariach, świątyniach, na cmentarzach 
oraz w wielu prywatnych domach nie tylko Dynowa i okolicy, ale na ca-
łym świecie. W twórczości pana Bogusława dominował motyw religijny, 

odzwierciedlający wrażliwość Autora. 
Jego spokój, wrażliwości i serce pełne dobroci pozostaną na zawsze 

w naszej pamięci.  
Dziękujemy	Ci	Bogusławie	-	za	wszystko!

Żonie,	Dzieciom	oraz	Rodzinie	 
składamy	wyrazy	głębokiego	współczucia.

,,Wszystko ma swój czas 
i jest wyznaczona godzina 

na wszystkie sprawy pod niebem”. 

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

Przewodniczący Rady Miasta
Roman Mryczko

Zwieńczeniem obchodów Odzyskania Niepodległości przez Pol-
skę był wieczór pieśni patriotycznych pt. „Dynów jedną śpiewającą 
rodziną”, przygotowany przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
w Dynowie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, podczas któ-
rego mieszkańcy miasta wspólnie wyśpiewywali pieśni patriotyczne. 

Składam serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom uro-
czystości w tym w szczególności Burmistrzowi Miasta Panu Zygmun-
towi Frańczakowi, Ks. Proboszczowi Stanisławowi Januszowi, pocz-
tom sztandarowym, Orkiestrze Dętej, Chórowi Akord na czele z dy-
rygentem Panem Andrzejem Kędzierskim, Chórowi Agencji Muzycz-
nej ,,Violino” pod dyrekcją Bogusławy i Bogusława Dulskich, uczniom 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie, Towarzystwu Gim-
nastycznemu ,,Sokół” na czele z prezesem Panią Krystyną Dżuła oraz 
wszystkim innym osobom, które przyczyniły się do uświetnienia tej 
niezwykłej uroczystości.

Roman	Mryczko	
Przewodniczący Rady Miasta
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Tysiąc osób pobiegło w Dynowie!
1 grudnia w Dynowie odbyła się 3. edycja Biegu Mikołajkowego 

w ramach akcji „Dynów Biega”. W imprezie nie było zwycięzców ani 
pokonanych. Wszyscy wspólnie przebiegli 1,7 km ubrani w mikołaj-
kowe czapki. Bieg miał na celu integrację całych rodzin, wspólne spę-
dzenie wolnego czasu oraz zbiórkę pieniędzy dla rodziców zmarłej 
Lenki. Dziewczynka była mieszkanką Dynowa i to na Jej leczenie pier-
wotnie organizowany był bieg. Niestety Lenka zmarła 5 dni wcześniej.

Był to rekordowy bieg w Dynowie, historyczne sportowe wyda-
rzenie w naszym mieście oraz największy Bieg Mikołajkowy na Pod-
karpaciu, ponieważ wzięło w nim 1001 osób. Praca kilkunastu wo-
lontariuszy ze Stowarzyszenia „Aktywny Dynów” nie poszła na mar-
ne. W tym biegu każdy mógł zostać św. Mikołajem. Społeczność Dy-
nowa i okolic pokazała, że potrafi pomagać. Ogólnie w zbiórce cha-
rytatywnej udało się zebrać 6851 zł 69 gr. 

Dzieci uczestniczące w wydarzeniu otrzymywały na mecie pa-
miątkowe medale oraz upominki.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
i wsparcia tego niesamowitego wydarzenia.

Sponsorzy i partnerzy 
Biegu Mikołajkowego

• Ministerstwo Sportu
• Fundacja Sport Support
• Powerade
• TVP 3 Rzeszów
• Miasto Dynów na czele z Burmistrzem Panem Zygmuntem 

Frańczakiem
• Gmina Dynów na czele z Wójtem Panem Wojciechem Piechem
• Powiat Rzeszowski na czele ze Starostą Panem 

Józefem Jodłowskim
• Greinplast
• Prestige Office – Pani Barbara Hadam – Toczek
• Autopomoc – Pani Ewa Hadam
• SanSport – Pani Maria Siekaniec
• El-Control – Pan Damian Bielec
• El-WIK – Pan Mariusz Kośmider
• Wulkan Bus – Pan Rafał Sówka
• Druknij. Druk i projekty graficzne – Pan Prze-

mysław Urban
• Firma Jarexs

• Soltysiak Tour – Pan Kamil Sołtysiak
• Gastrofaza – Pani Agata Kiełbasa
• Igosam – Pan Mateusz Drelinkiewicz
• LukaTrans – Pan Łukasz Potoczny
• Bank Spółdzielczy w Dynowie
• MScomputers – Pan Maciej Stankiewicz
• Wirtualny Świat – Pan Maciej Toczek
• Grupa Zawadzki – Pan Bartosz Zawadzki
• Beauty Area – Pani Natalia Zawadzka
• Misz Masz – Pani Katarzyna Derda
• Hurtownia Bewa – Pani Ewa Jandziś
• Klub Radnych Nasze Miejsce Dynów
• Klub Radnych Z Mieszkańcami dla Mieszkańców
• Koło Gospodyń Wiejskich Bartkówka
• Pan Piotr Domin
• Pan Leszek Mędzela
• Pani Barbara Porzuczek
• Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
• „Lubię To” – Państwo Agnieszka i Andrzej Gochna
• Pan Daniel Gąsecki – relacja foto
• Pan Przemysław Kędzierski – relacja foto i wideo
• Pan Jakub Piskorek – relacja wideo 
• Komisariat Policji w Dynowie – zabezpieczenie trasy biegu
• OSP KSRG Dynów Miasto – zabezpieczenie trasy biegu
• Podkarpackie Centrum Ratownictwa Medycznego – zabezpie-

czenie medyczne biegu
Łukasz	Domin

Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”
Fot. Daniel	Gąsecki
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Jak wcześniej informowano do 1 listopada zakończono na na-
szym cmentarzu wszystkie prace zaplanowane na 2019 r. Oprócz ro-
bót wcześniej opisywanych zamontowano cztery sztuki poręczy na-
wiązujące materiałem i stylem do wcześniej zastosowanych rozwią-
zań. Ostatecznie na roboty i materiały Gmina Miejska Dynów wydat-
kowała kwotę 110 tys. złotych, do której należy dodatkowo doliczyć 
prace wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie. 
Wybudowane urządzenia przeszły próbę i uzyskały pozytywne opi-
nie już w okresie poprzedzającym Święto Zmarłych, gdyż dobra po-
goda umożliwiła wcześniejsze przeprowadzenie porządków na gro-
bach. W tym miejscu chciałbym również podziękować Państwu Wie-
sławie i Wiesławowi Kopackim, wspólnikom Spółki WOODSTYLE Ko-
packi s.j., za zaangażowanie w remont ogrodzenia od strony cmen-
tarza, dzięki któremu zostało ono zabezpieczone i zakonserwowa-
ne. Ponieważ roboty objęły tylko część ogrodzenia wspólnego mam 
nadzieję na owocną współpracę w tym zakresie również w następ-
nych latach, o czym zostałem zapewniony. 

Jak informowano w poprzednim numerze kwartalnika, we wrze-
śniu, w sektorach od A do F (nowy i średni cmentarz), zostały ozna-
czone opuszczone groby przeznaczone do likwidacji. W stosunku do 
nich upłynął 20 letni okres udostępnienia miejsca oraz nikt nie zgło-
sił się jako ich dysponent. Łącznie oznaczono 655 takich grobów. Do 
połowy listopada br. zgłosiły się rodziny tylko do 61 grobów. Nieste-
ty zauważono również proces samowolnego usuwania wykonanych 
oznaczeń, bez dopełnienia formalności. Informuję, że takie postępo-
wanie nie ma znaczenia wobec wykonanej dokumentacji fotograficz-
nej. W związku z powyższym, aby dać dodatkowy czas, umożliwiają-
cy osobom zainteresowanym wykonanie czynności rejestracyjnych, 
wydłuża się termin zgłaszania dysponentów i zastrzeżeń w siedzi-
bie ZGK przy ul. Rynek 13, do dnia 30 marca 2020 r. Po tym termi-
nie rozpocznie się sukcesywna likwidacja wyznaczonych grobów 
w celu wykorzystania miejsc pod ponowne pochówki.

Kolejną, ważną sprawą wymagającą realizacji jest opisanie gro-
bów (dotychczas nie oznaczonych), polegające na wykonaniu tabli-
czek, ze wskazaniem osoby lub osób w nich pochowanych. Zgodnie 
z regulaminem cmentarza, wszystkie groby powinny być oznaczo-
ne w sposób trwały. Obowiązek ten spoczywa na dysponentach gro-
bów. Przypomina się, że tabliczka powinna zawierać przynajmniej 
imię i nazwisko pochowanego. Nie zaleca się stosowania tablic pla-
stikowych z uwagi na szybko postępujące procesy ich degradacji, 
obserwowane zwłaszcza przy zmiennych warunkach atmosferycz-
nych. Należy podkreślić, że oznaczenie grobu jest istotne i pomocne 

nie tylko dla administracji cmentarza, ale również dla samych rodzin. 
Coraz częściej pojawiają się sytuacje, w których osoby załatwiające 
formalności nie potrafią powiedzieć, kto jest pochowany w grobie.

Od paru lat na naszym cmentarzu wprowadzono 2 kolory ku-
błów na śmiecie. Kosze posiadają dodatkowo stosowne opisy znaj-
dujące się na przedniej ściance. Przypomnę, że kolor czarny przezna-
czony jest do odpadów takich jak: znicze, wkłady, sztuczne kwiaty 
i wieńce, folia, doniczki, papier, tektura, folia, plastik. Natomiast do 
koszy zielonych wrzuca się: ziemię, trawę, liście i kwiaty żywe (bez 
doniczek). Wydaje się, że powyższe ustalenia nie powinny stwarzać 
wielu problemów przy segregacji. Jednak osoby stosujące się do tych 
regulacji stanowią mniejszość. W związku z powyższym administra-
cja cmentarza zwraca się z prośbą o przestrzeganie zasad segregacji 
obowiązujących na cmentarzu. Taka selekcja pozwoli na zmniejsze-
nie ilości odpadów, a co za tym idzie i opłat. Widoczne od dłuższego 
czasu wzrosty cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów nie omi-
jają również odpadów z cmentarza, dlatego wszyscy powinni się sta-
rać o możliwie jak najdłuższe odsunięcie konieczności wprowadze-
nia dodatkowych opłat z tego tytułu.

W październiku br. Towarzystwo Przyjaciół Dynowa zakończy-
ło renowację trzech nagrobków położonych na starym cmentarzu. 
W pierwszym z nich pochowany jest Antoni Nowak - nauczyciel, 
zmarły w czasie I wojny światowej. Tożsamości osób pochowanych 
w dwóch pozostałych grobach nie udało się ustalić.

1 listopada w czasie uroczystej mszy świętej w kaplicy cmen-
tarnej Ks. Proboszcz Stanisław Janusz dokonał poświęcenia figury 
Matki Bożej, umieszczonej w ołtarzu głównym. Pan Burmistrz Zyg-
munt Frańczak serdecznie dziękuje Fundatorce (która chciała po-
zostać anonimowa) za inicjatywę, pomysł i sfinansowanie przedsię-
wzięcia. Twórcą dzieła był Kazimierz Być artysta, który zaprojekto-
wał i wykonał dotychczasowy wystrój kaplicy. 

W podsumowaniu pragnę poinformować, że zgodnie z planami 
przedstawionymi przez Pana Burmistrza prace związane z utwar-
dzeniem alejek oraz ogrodzeniem cmentarza i kaplicy będą kontynu-
owane w latach następnych w miarę posiadanych środków. Oddając 
nowe urządzenia, dziękujemy za wszelką okazaną pomoc, informa-
cje, uwagi i sugestie związane z zarządzaniem i organizacją cmenta-
rza. Myślę, że nasza nekropolia jest szczególnym elementem Dyno-
wa, skupiającym całość mieszkańców miasta i dlatego zasługuje na 
jak największą naszą troskę.

Artur	Owsiany
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie

Fot. Artur	Owsiany

Cmentarz Komunalny 
w Dynowie c.d.
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Wprowadzone w roku 2013 przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakładały, że opłata po-
bierana od mieszkańców w pełni pokryje funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

Po sześciu latach widać jego dramatyczne niedofinansowanie, z którego wynikają podwyżki opłat dla mieszkańców.

„Rewolucja śmieciowa” zapowiadała wiele korzyści dla mieszkań-
ców i środowiska, jednak dzisiaj widać, że opłaty wzrastają w gwałtow-
nym tempie i wielu mieszkańców nie stać na tak drastyczne podwyżki. 

Na przyczyny podwyżki cen składają się m.in. rządowe obostrze-
nia wprowadzone po zeszłorocznych pożarach wysypisk śmieci i ma-
gazynów składujących odpady. Na firmy zajmujące się utylizacją śmie-
ci został nałożony obowiązek ciągłego (24-godzinnego) monitorowania 
obiektów gospodarki odpadami, wyposażenie obiektów w nowe zabez-
pieczenia i systemy przeciwpożarowe, gwarancje finansowe, skrócenie 
okresu magazynowania odpadów. Na dzisiejszym rynku coraz trudniej 
jest zagospodarować odpady typu tworzywa sztuczne, zużyte opony czy 
wielkogabaryty. Przedsiębiorcy apelują, że już mamy jeden z najbardziej 
rygorystycznych i represyjnych systemów prawnych regulacyjnych go-
spodarkę odpadową w całej UE.

To bardzo kosztowne zmiany, za które w końcowym rozrachunku 
zapłacą mieszkańcy.

Dużym problemem jest także gwałtowny wzrost cen opłat za umiesz-
czanie odpadów na składowisku tzw. opłata marszałkowska. Zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmienia-
jącym rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 
w roku 2020 jednostkowa stawka opłaty za umieszczenie odpadów na 
składowisku wyniesie w przypadku niesegregowanych odpadów komu-
nalnych 270 zł za 1Mg.

W bieżącym roku opłata wynosi 170 zł. Warto w tym miejscu przy-
pomnieć, że w 2007 r. opłata marszałkowska za umieszczenie na skła-
dowisku odpadów komunalnych wynosiła 16 zł, co oznacza, że w prze-
ciągu 13 lat opłata ta została zwiększona o 254 zł, czyli ponad 1580%.

Na wzrost cen niewątpliwie wpływ mają również koszty firm zaj-
mujących się odbiorem i utylizacją odpadów związane m.im ze wzro-
stem płacy minimalnej, cenami paliw i energii czy kosztami zakupu 
i utrzymania taboru. 

Znaczący wpływ na cenę odpadów mają również przepisy dotyczą-
ce możliwości zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów i ich 
form oraz dynamicznie zmieniające się ceny na frakcje kaloryczne jak i na 
surowce wtórne, które w istotny sposób kształtują cenę przyjęcia odpa-
dów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Wiele przetargów na odbiór odpadów jest przez gminne samorządy 
unieważniane ponieważ oferty znaczenie przekraczają środki przezna-
czone na ten cel w lokalnym budżecie. 

Dlaczego opłaty za wywóz śmieci idą w górę?

W związku z nadejściem sezonu grzewczego oraz nasilającym 
się zjawiskiem spalania wszelkiego rodzaju odpadów w piecach do-
mowych i kominkach (co widać i czuć spacerując po terenie naszego 
miasta, a głównie po jego centrum) informujemy o bezwzględnym za-
kazie palenia śmieci wynikającym z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz.701 z późn.zm.).

Przy spalaniu odpadów do środowiska uwalnianych jest wie-
le szkodliwych substancji mających wpływ na zdrowie ludzi i zwie-
rząt oraz negatywnie oddziałują na środowisko naturalne. Szczegól-
nie szkodliwe jest spalanie wszelkiego rodzaju plastików, gumy, folii, 
opakowań po środkach chemicznych, farbach, lakierach. Podczas ich 
spalania powstają rakotwórcze substancje, które negatywnie wpły-
wają na środowisko, a przede wszystkim na zdrowie ludzi.

Spalanie odpadów w domowych paleniskach powoduje również 
pogorszenie stanu technicznego urządzeń i przewodów kominowych 

Zakaz palenia śmieci w piecach domowych!
oraz osadzanie się sadzy, co w rezultacie może powodować zapalenie 
i doprowadzić do pożaru.

Palenie śmieci jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska oraz za-
bronione przez prawo. Zgodnie z art. 155 ustawy o odpadach termicz-
ne przekształcenie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach 
odpadów lub we współpalarniach odpadów, a więc w instalacjach 
spełniających wszystkie wymagania określone w przepisach prawa.

 Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, kto wbrew przepisowi 
art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub 
współpalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Chrońmy siebie i środowisko. Nie palmy odpadów!

Maria	Wyskiel	Cedzidło
p.o. Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego UM

w Dynowie

Kolejnym problemem są poziomy recyklingu. Na mocy dyrektyw 
UE wszystkie kraje członkowskie będą musiały w roku 2020 osiągnąć 
50-cio procentowy poziom recyklingu odpadów komunalnych, a 2035 r. 
aż 65-cio procentowy. Już dzisiaj wiadomo, że Polska nie sprosta temu za-
daniu, a karami za nieosiągnięcie poziomów obciążone zostaną na pod-
stawie ustawy samorządy.

Aby zahamować gwałtowny wzrost opłaty należy jak najszybciej do 
systemu finansowania gospodarki odpadami włączyć, na znacznie więk-
szą skalę niż obecnie, producentów opakowań. Producent produkując 
towar, powinien ponosić zdecydowanie wyższe koszty za opakowywa-
nie go w opakowania trudniejsze do przetworzenia, jednostkowe i jed-
norazowe. W obecnym stanie prawnym przedsiębiorcy, którzy wprowa-
dzają na rynek produkty w opakowaniach nie ponoszą odpowiedzialno-
ści, a pobierane przez producentów opłaty recyklingowe są symboliczne 
i trafiają do recyklerów a nie bezpośrednio do gminy bądź mieszkańców.

Dodatkowo wzrost cen śmieci został spowodowany likwidacją rejo-
nizacji spalarni, która spowodowała, że PGE Energia Cieplna S.A. – wła-
ściciel rzeszowskiej spalarni może pozyskiwać śmieci zmieszane jako 
paliwo do produkcji ciepła z obszaru całego kraju. Do chwili obecnej do 
rzeszowskiej spalarni swoje oferty złożyło 28 podmiotów z terenu całej 
Polski. Najwyższa złożona oferta to 720 zł za 1.Mg odpadów.

Przyczyn podwyżek opłat za śmieci jest oczywiście więcej. Duży 
wpływ na wzrost kosztów gospodarki odpadami miała zmiana polityki 
Chin w kwestii importu śmieci z zagranicy. Kiedy kraj, który przedtem 
był największym importerem odpadów plastikowych i papierowych na-
gle przestał je przyjmować, ceny składowania śmieci w Europie gwał-
townie wzrosły.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził w trakcie 
swoich badań, że wpływ na wzrost cen wywozu śmieci mają także nie-
uczciwe praktyki firm gospodarujących odpadami np. zmowy cenowe.

Warto dodać, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, która weszła w życie 6 września bieżącego roku nie tylko 
wprowadziła różne stawki za wywóz odpadów dla segregujących i nie-
segregujących. W myśl nowych przepisów na niższe ceny wywozu śmie-
ci mogą liczyć mieszkańcy mający przydomowe kompostowniki, ponie-
waż sami zagospodarują produkowane odpady biologiczne. Gmina bę-
dzie jednak kontrolować, czy osoby deklarujące stosowanie kompostow-
ników faktycznie to robią – jeśli nie, stracą upust w opłacie śmieciowej.

Wojciech	Barański
Sekretarz Gminy Miejskiej Dynów
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Gmina Miejska Dynów w dniu 25.07.2019 r. złożyła wniosek o dofi-
nansowanie projektu pn: „Zakup wozu strażackiego wraz z wyposaże-
niem montowanym na stałe dla OSP Dynów ul. Szkolna 7” ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
– Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska i naturalnego i dziedzictwa kul-
turowego – działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń. W ramach 
tego zadania planowany jest zakup lekkiego samochodu ratowniczo-ga-
śniczego z wyposażeniem standardowym do prowadzenia akcji ratowni-
czych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii, z napędem 4x2, 
4-drzwiową przeszkloną kabiną z zabudową o konstrukcji szkieletowej. 
Samochód wyposażony będzie w hak holowniczy, wyciągarkę, wysokoci-
śnieniowy agregat gaśniczy wodno-pianowy zintegrowany z szybkim na-
tarciem, maszt oświetleniowy, węże. 

zakup wozu strażackiego 
dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej OSP Dynów

Wartość	projektu	wynosi	307	349,20	zł	ogółem,	z	tego:
•	 dofinansowanie/wkład	Unii	Europejskiej	–	249.995,17	

zł	-	prawie	85%
•	 wkład	własny	Gminy	Miejskiej	to	około	60	000,00	zł	–	15%

W chwili obecnej Gmina Miejska Dynów przystąpi do podpisa-
na umowy o dofinansowanie projektu.

Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu: 
Anna	Baran-Michalak

Główny specjalista do spraw funduszy unijnych, 
promocji miasta i turystyki

Tekst opracował: Jan	Gładysz
Inspektor w UM w Dynowie

INFORMATOR 
urzędu stanu Cywilnego
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego, właściwym 

dla miejsca urodzenia dziecka. Do zgłoszenia urodzenia dziecka, pocho-
dzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka. W sytu-
acji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może 
spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. 
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomoc-
nictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez 
rodziców. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia na-
rodzin. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzenie aktu 
urodzenia z urzędu oraz nadanie dziecku imienia z urzędu, z adnota-
cją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu. Kie-
rownik informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

Wybrane dla dziecka imię lub imiona nie mogą mieć formy zdrob-
niałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwo-
itego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka, 
wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Kierownik urzę-
du stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imie-
nia lub imion dziecka, jeżeli są w formie zdrobniałej lub mają charak-
ter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, 
kierując się powszechnym znaczeniem imienia. Dziecku można nadać 
nie więcej niż dwa imiona. 

Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia, za pośrednictwem urzę-
du stanu cywilnego dokonującego rejestracji nastąpi zameldowanie 
nowonarodzonego dziecka. Jednocześnie System Rejestrów Państwo-
wych wygeneruje dla dziecka numer PESEL. 

Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić 
w ciągu 3 dni. W takim przypadku sporządza się akt urodzenia z ad-
notacją w rubryce ,,UWAGI’’, że dziecko urodziło się martwe; aktu zgo-
nu nie sporządza się.

Dokonywanie	powyższych	czynności	 jest	zwolnione	z	opła-
ty	skarbowej.

Zgłoszenie zgonu
Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego, wła-

ściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok. 
Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu sta-
nu cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. 
Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu do-
konuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Zgłoszenia dokonują: małżonek; zstępni ( np. dzieci, wnuki); wstęp-
ni (np. rodzice, dziadkowie); krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa 
(np. brat, siostra); powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, te-
ściowa). Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które 
do tego dobrowolnie się zobowiążą. Akt zgonu sporządza się w dniu, 
w którym dokonano zgłoszenia zgonu.

Do rejestracji zgonu wymagane są następujące dokumenty: karta 
zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia z załączni-
kiem ,,Część przeznaczona dla administracji cmentarza’’; dowód oso-
bisty osoby zmarłej (przy stanie cywilnym zamężna, żonaty – dowód 
osobisty małżonka osoby zmarłej); ważny dowód osobisty osoby zgła-
szającej zgon – do wglądu. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że 
przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo należy przedło-
żyć zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu, wydane przez prokuratora.

Dokonanie	powyższej	czynności	jest	zwolnione	z	opłaty	skar-
bowej.

Informacja Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie : 
Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek od godz.8.00 do godz.16.00
Wtorek-Piątek od godz.7.00 do godz.15.00

• Bieżąca rejestracja zdarzeń tj. urodzeń, małżeństw i zgonów 
dokonywana jest w elektronicznym Systemie Rejestrów Pań-
stwowych, co jest równoznaczne z możliwością otrzymania ko-
lejnego odpisu aktu/urodzenia/małżeństwa/zgonu w dowol-
nym urzędzie stanu cywilnego.

• Urząd Stanu Cywilnego w Dynowie udziela ślubów cywilnych w dni 
powszednie (od poniedziałku do piątku – w godzinach pracy Urzę-
du oraz w jedną sobotę w danym miesiącu , po uzgodnieniu z na-
rzeczonymi/ zgodnie z terminarzem.

• Zgony , które nastąpiły w piątek w godzinach popołudniowych, w so-
botę lub niedzielę, rejestrowane są w najbliższym dniu roboczym 
tj. w poniedziałek. W przypadku wydłużonych weekendów – infor-
macja dotycząca rejestracji zgonów wywieszana jest na drzwiach 
Urzędu Miasta Dynów, w przypadku braku informacji – rejestracja 
w najbliższym dniu roboczym.
Bieżąca informacja dotycząca rejestracji stanu cywilnego dostępna 

jest pod numerem 16/6521117 w godzinach pracy Urzędu.
Anna	Nowicka-Hardulak

Kierownik USC Dynów
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Miejski ośrodek Pomocy społecznej 
w Dynowie
Pomoc społeczna obejmuje nie tylko zasiłki pieniężne, lecz także róż-

nego rodzaju usługi kierowane do osób znajdujących się w potrzebie. Jed-
ną z nich jest wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, które-
go często potrzebują osoby w wieku senioralnym. Odpowiednia ustawa 
przewiduje pomoc w takich okolicznościach – to tzw. usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług 
przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepeł-
nosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są 
jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również oso-
bom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej po-
mocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze 
Wymiar i zakres usług ustala Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Dynowie indywidualnie dla każdej osoby wymagającej pomocy na pod-
stawie decyzji administracyjnej. Zakres usług obejmuje pomoc w zaspoka-
janiu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zle-
coną przez lekarza oraz pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondy-
cji osoby tego potrzebującej. Usługi opiekuńcze realizowane przez MOPS 
w Dynowie wykonywane są przez opiekunki zatrudnione przez tutejszy 
Ośrodek. Warunki przyznawania oraz odpłatność za usługi opiekuńcze re-
guluje Uchwała Nr XXIII/143/16 Rady Miasta Dynów z 8 grudnia 2016r. 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usłu-
gi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specja-
listycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 
z opłat, jak również tryb ich pobierania. Wysokość odpłatności za 1 godzi-
nę usług zależy od dochodu osoby ubiegającej się o taką formę pomocy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na podstawie przepisu art. 18 ust 3 ustawy o pomocy społecznej gmi-

na organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu za-
mieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Szczegółowe przepi-
sy dotyczące m. in. rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi i kwalifikacji osób świadczących takie usłu-
gi określone są w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 
września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 
Nr.189, poz. 1598 z późn. zm). Specjalistyczne usługi dla osób z zaburze-
niami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych, do-
stosowanym do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorze-
nia lub niepełnosprawności mającym na celu zminimalizowanie skutków 
niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawę jakości ży-
cia, nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku ro-
dzinno - społecznym.

Zasady przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuń-
cze określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 
2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005 r. 
Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.)

Procedura	przyznania	świadczenia	z	pomocy	społecznej w formie 
usług opiekuńczych dla osób samotnych i osób z zaburzeniami psychicz-
nymi odbywa się na ogólnych zasadach przyznawania pomocy w MOPS.

Dokumenty	niezbędne	do	przyznania	pomocy	:	
1. Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o przy-

znanie usług opiekuńczych dla osób samotnych i dla osób z zaburze-
niami psychicznymi.

2. Zaświadczenie lekarskie kwalifikujące do usług. 
3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełno-

sprawności, o ile osoba takie posiada. 
4. Dowód osobisty lub dokument potwierdzający tożsamość – do wglą-

du. 
5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości osiąganego docho-

du osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia 
wniosku 

6. Decyzja emerytalna/rentowa 
7. Oświadczenie o stanie majątkowym 
8. Oświadczenie o uzyskaniu /lub braku/ jednorazowego dochodu 

w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
W 2019 roku do chwili obecnej z usług opiekuńczych w tutejszym 

Ośrodku korzysta 26 osób. 
Usługi opiekuńcze świadczone są w dni robocze tj. od poniedziałku do 

piątku. W sytuacjach szczególnych zapewniamy również opiekę w dni wol-
ne od pracy tzw. Usługi pomocy sąsiedzkiej. Usługi te świadczone są głów-
nie przez osoby wskazane przez podopiecznego, a zatrudniane przez Mops 
na podstawie umowy zlecenie. Usługi pomocy sąsiedzkiej na podstawie 
przepisów w/w uchwały Rady Miasta są świadczone bezpłatnie dla osób 
korzystających w ilości do 20 godzin. Usługi pomocy sąsiedzkiej świad-
czone powyżej 20 godzin są odpłatne zgodnie z tabelą odpłatności stano-
wiącej załącznik do Uchwały Nr XXIII/143/16 Rady Miasta Dynów z dnia 
8 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawa-
nia i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburze-
niami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub cał-
kowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania /z póź. zm./.

Z usług pomocy sąsiedzkiej w 2019 r. korzysta 13 osób.
Miejski	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Dynowie	zaprasza	osoby	

potrzebujące	pomocy	w	formie	usług	opiekuńczych	o	zwrócenie	się	
o	pomoc	do	pokoju	Nr	5	w	Urzędzie	Miasta	w	Dynowie	lub	zadzwo-
nienie	pod	nr	telefonu	16	6521286.

Henryka	Papiernik	
Kierownik MOPS w Dynowie

Pierwszy „roczek” żłobka
Jeszcze nie umilkło echo otwarcia żłobka, a już zdmuchujemy pierw-

szą świeczkę. Ostatnie dwanaście miesięcy minęło bardzo szybko i inten-
sywnie. Miniony rok był dla nas ogromnym wyzwaniem, szczególnie or-
ganizacyjnym. Tak niedawno przyjmowaliśmy pod nasze skrzydła pierw-
sze dzieci, zastanawiając się nad przyszłością placówki, a dziś bez obaw 
i z pewnością, że jesteśmy potrzebni, powiększamy żłobek o kolejne miej-
sca opieki. Otwarcie pierwszego żłobka w Dynowie było wyjątkowym wy-
darzeniem dla wszystkich dzieci, rodziców oraz pracowników. Zostało 
stworzone przyjazne miejsce, gdzie malutki człowiek rozpoczyna swoją 
drogę rozwoju poza najbliższym otoczeniem. Odkrywa, poznaje, ekspe-
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UDZIAŁ	PRZEDSZKOLAKÓW	W	NARODOWYM	CZYTANIU
Po raz kolejny nasze przedszkolaki zostały zaproszone do udziału w Narodowym Czy-

taniu. Tym razem były to arcydzieła polskiej nowelistyki. Impreza połączona była z obcho-
dami dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Nasi wychowankowie wystąpili 
dwukrotnie, jako goście Liceum Ogólnokształcącego recytując wiersz pana Macieja Jurasiń-
skiego oraz w Parku Miejskim na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentując się 
w piosence pt. ,,Katarynka’’. Bardzo się cieszymy że mamy swój udział w propagowaniu lite-
ratury polskiej oraz promowaniu czytelnictwa już od najmłodszych lat.

STOI	NA	STACJI	LOKOMOTYWA…
Zapewne wszystkim znany jest wiersz Juliana Tuwima pt. ,,Lokomotywa’’, naszym 

przedszkolakom również, stał się on bowiem inspiracją do prezentacji teatralnej w projekcie 
Miejskiego Ośrodka Kultury ,,Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej 1904-2019”. W dniu 
19 października w Kańczudze odbył się finał prezentacji, gdzie nasi wychowankowie poka-
zali własną interpretację na podstawie wiersza ,,Pogórzanin’’ autorstwa Jolanty Tymowicz. 
Za udział w projekcie dzieci otrzymały dyplom z podziękowaniami oraz nagrodę pieniężną 
na cele przedszkolne. Gratulujemy i dziękujemy uczestnikom oraz wychowawcom Jolancie 
Tymowicz i Elżbiecie Lis za przygotowanie dzieci do udziału w projekcie.

UROCZYSTE	PASOWANIE	NA	PRZEDSZKOLAKA
,,Pasowanie na przedszkolaka’’ to pierwsza bardzo ważna uroczystość w życiu dzie-

ci , które we wrześniu tego roku po raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę w przedszko-
lu. Dla najmłodszych było to ogromne przeżycie, ale trzymały się bardzo dzielnie. Z uśmie-
chami na twarzach recytowały wierszyki i śpiewały piosenki otrzymując gromkie brawa od 
wszystkich zgromadzonych. Przed samym pasowaniem złożyły uroczystą przysięgę zobo-
wiązując się tym samym do bycia prawdziwym przedszkolakiem. Pani Dyrektor za pomo-
cą „czarodziejskiego ołówka’’ dokonała uroczystego ,, aktu pasowania’’ w ten sposób przyj-
mując nowych wychowanków w nasze szeregi. Wszystkim naszym przedszkolakom ży-
czymy udanego startu w naszym przedszkolu, wielu ciekawych przeżyć, mnóstwo wrażeń 
i wspaniałych przyjaźni.

ŚWIĘTO	NIEPODLEGŁOŚCI	W	NASZYM	PRZEDSZKOLU
Podniosły nastrój i atmosfera panowały podczas obchodów Święta Niepodległości 

w naszym przedszkolu. Wspólnie świętowaliśmy te radosną rocznicę. Celem naszym jest 
kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, uczenie dzieci szacunku do historii 
naszego kraju, symboli narodowych a także poznawanie historycznych wydarzeń naszej oj-
czyzny. Przygotowane dekoracje, stroje dzieci, patriotyczne utwory muzyczne wszystko to 
wprowadziło nas w bardzo wzruszający i podniosły nastrój. Na zakończenie, punktualnie 
o 11.11 wszystkie dzieci wspólnie odśpiewały hymn państwowy.

Ewa Sikora 
Nauczyciel Przedszkola Miejskiego w Dynowie

Fot.	Ze	zbiorów	Przedszkola	Miejskiego	w	Dynowie

Z życia Przedszkola Miejskiego w Dynowie

Pasowanie na przedszkolaka 

Święto Niepodległości 

Stoi na stacji lokomotywa

rymentuje, zdobywa wiedzę i nowe umiejętności, zaspokaja ciekawość. 
W dniu urodzin żłobka zapewniliśmy dzieciom mnóstwo atrakcji. Zapro-
szona grupa animacyjna zorganizowała wiele ciekawych zabaw, m.in. za-
mykanie w bańce mydlanej. Było mnóstwo tańca, śpiewu i radości. Od-
wiedzili nas jedni z ulubionych bajkowych bohaterów naszych maluchów, 
a mianowicie Świnka Peppa i Pies Marshall z Psiego Patrolu. Dzieci były 

zachwycone! Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do otwarcia 
żłobka, którzy swoją pracą i zaangażowaniem stworzyli to miejsce. Dzię-
kujemy za wsparcie, pomoc, życzliwość i zaufanie.

Renata	Błońska-Siwek
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Dynowie

Fot. Ze	zb.	ŻM	w	Dynowie
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„skrojona na miarę” oferta usług 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Dynowie
Z	WIZYTĄ	W	FUNDACJI	FIGARO	W	HARCIE
Pszczelarstwo w Polsce wywodzi się ze średniowiecza. W celach lecz-

niczych miód, zalecany był już przez Hipokratesa, który słodził nim lecz-
nicze preparaty ziołowe. Apiterapia, czyli leczenie preparatami pszczeli-
mi, ma długie tradycje na polskim rynku leczenia alternatywnego.

Mając świadomość dobroczynnego działania produktów pszcze-
larskich 1 października grupa naszych podopiecznych wybrała się na 
warsztaty pszczelarskie do Fundacji Figaro w Harcie. Ponieważ pogoda 
była piękna a okoliczności przyrody uspokajająco - rozleniwiające czas 
upłynął bardzo miło. Właściciel fundacji, Pan Marcin Fornal, zaprezen-
tował nam budowę ula oraz wysłuchaliśmy prelekcji o pszczołach hodo-
wanych w jego pasiece. Zwieńczeniem spotkania były warsztaty wyrobu 
świeczki z wosku pszczelego oraz wspólne biesiadowanie przy ognisku. 

Tego typu spotkania cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród 
naszych podopiecznych.

II	ŚRODOWISKOWY	PRZEGLAD	KABARETOWY
Kabaret czas zacząć. 23 października 2019r po raz drugi byliśmy or-

ganizatorami przeglądu kabaretowego ŚDS-ów.
Gościem szczególnym tegorocznego przeglądu kabaretowego był 

Pan Marek Pyś, aktor filmowy i teatralny, jak donosi Internet jeden z naj-
bardziej charakterystycznych polskich aktorów dla nas przede wszyst-
kim dynowianin i wspaniały człowiek.

Swoja obecnością zaszczyciła nas również Pani kierownik Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej Henryka Papiernik.

W tegorocznej imprezie wzięło udział osiem ośrodków wsparcia 
z Bachórca, Birczy, Brzozowa, Cergowej, Krzywego, Leska, Wolicy i Dy-
nowa.

Uczestnicy Domów prezentujące różnorodne skecze, przedstawie-
nia kabaretowe rozbawili publiczność do przysłowiowych łez.

Nasi aktorzy kabaretowi, przygotowani przez Pana Daniela Maziarza 
przedstawili skecz „Przychodzi baba do lekarza”. Inspirację stanowił ka-
baret w oryginale wykonany przez Zofię Merle i Stanisława Tyma o ta-
kim samym tytule.

Zwieńczeniem kabaretu był, niezwykle miło przyjęty występ Pana 
Marka Pysia, który opowiedział nam kilka ciekawych anegdot ze swo-
jej kariery zawodowej.

Dziękujemy Panu Markowi za uświetnienie naszego spotkania.
Przegląd kabaretowy ŚDS-ów stał się nasza sztandarową imprezą, 

promuje on sztukę osób z niepełnosprawnością oraz stanowi element 
rehabilitacji społecznej.

Mając świadomość ile pracy kosztuje przygotowanie występu ka-
baretowego oraz wyuczenie się roli przez osoby zmagające się z różne-
go rodzaju niepełnosprawnością byliśmy pod ogromnym wrażeniem po-
ziomu artystycznego oraz perfekcji wykonywanych ról.

XVII	 OGÓLNOPOLSKI	 KONKURS	 PLASTYCZNY	
PAŃSTWOWEGO	FUNDUSZU	REHABILITACJI	OSÓB	NIEPEŁ-
NOSPRAWNYCH

Jedną z form terapii prowadzonej w Naszym Domu jest arteterapia. 
Powstające w pracowni plastycznej dzieła prezentowane są na różno-
rodnych wystawach, biorą udział w konkursach, zdobią budynek. Wie-
lokrotnie są zauważane przez jurorów. 

Dnia 28 października br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rze-
szowie odbyła się uroczysta Gala Laureatów etapu wojewódzkiego XVII 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Sztuka Osób Niepeł-
nosprawnych”. Wśród nagrodzonych nie zabrakło również uczestnika 
Naszego Domu.

Pan Marek Grędysa, który pod opieką Pani Ewy Konat- Bembenek 
przygotował pracę pt. „Bliżej gwiazd” zdobył II miejsce w kategorii gra-
fika i rysunek.

Gratulujemy laureatowi i życzymy sukcesów wszystkim biorącym 
udział w konkursie.

SEANS	FILMOWY	W	KINIE
4 listopada br. upłynął uczestnikom Domu na wyjeździe do Multi-

kina w Rzeszowie gdzie wspólnie obejrzeliśmy polski remake włoskie-
go hitu „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”.

„(Nie)znajomi” bo taki tytuł nadał Tadeusz Śliwa swojemu dziełu 
uczestnicy oglądali ze szczególnym zainteresowaniem.

Stało się tak za sprawą zbudowania akcji dramaturgicznej w taki spo-
sób, że w trakcie całego filmu następuje ciągły wzrost napięcia i oczeki-
wanie na dalszy rozwój wydarzeń.

Przedstawiona w filmie sytuacja wyrwana została z codziennej rze-
czywistości, wszyscy się znają, wydaje im się że wszystko o sobie wie-
dzą, mają o sobie nawzajem gotowe oceny. Tymczasem rzeczywistość 
okazuje się zupełnie inna. 

Deklaracje o tolerancji, miłe spojrzenia, uśmiechy nijak się mają do 
rzeczywistości zdominowanej przez obłudę, fałsz i brak zaufania.

Podjęte tematy tj. np. homoseksualizm mocno wybrzmiewają w pol-
skiej rzeczywistości.

Film wywołał wiele emocji u uczestników, stały się one podstawą 
do podjęcia dyskusji podczas zajęć terapeutycznych.

WYCIECZKA	DO	MARKOWEJ	I	ŁAŃCUTA
Święty Augustyn powiedział „Świat jest książką, a ci którzy nie po-

dróżują, czytają tylko jedną stronę”. Stosując się do powyższych słów po-
dróże uczyniliśmy jednym z elementów naszej działalności.

 8 listopada wybraliśmy się do Markowej gdzie zwiedzaliśmy Mu-
zeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. rodzi-
ny Ulmów w Markowej oraz Muzeum – Zamek w Łańcucie.
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rozwÓJ To PodsTawa!
Z życia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie
Celem szkoły jest dbanie o wszechstronny rozwój uczniów. Każda lekcja zapewnia poszerzenie 

wiedzy i umiejętności. Dodatkowo, chcąc uatrakcyjnić realizowanie podstawy programowej, sukce-
sywnie wdraża się dzieci oraz młodzież do uczestnictwa w różnego typu akcjach, projektach, kon-
kursach itp. Wystarczy chcieć! Okazuje się, że tych chęci nie brakuje! Brawo!

Projekty edukacyjno-społeczne. Uczniowie za-
wsze gotowi do działania! 
• Uczniowie kl. III a i III b wzięli udział w Ogólnopolskim Dniu Gło-

śnego Czytania z Gangiem Słodziaków. Akcja ph. „Szkolne Przygody 
Gangu Słodziaków” promowała czytelnictwo wśród najmłodszych 
i ich rodziców. Dzieci, za systematyczne czytanie, otrzymywały na-
klejki, które były przepustką do wzięcia udziału w konkursie. Uko-
ronowanie zmagań stanowiło powstanie drzewa z biodegradowal-
nych tworzyw. Na koniec wszyscy uczestniczyli w słodkim poczę-
stunku w towarzystwie Słodziaków.

Naszą przygodę rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum w Markowej 
otwartego w dniu 17 marca 2016 r. Autorem niezwykle nowoczesnego 
projektu architektonicznego jest Mirosław Nizio, który zaprojektował 
sale wystawową w formie zwężającego się trójkąta tj. w ten sposób że ma 
u widza sprawić wrażenie że jest się w potrzasku bez możliwości uciecz-
ki, co podkreślić ma sytuacje Żydów prześladowanych w trakcie wojny.

Wiele multimedialnych projekcji, spisów nazwisk polskich bohat-
erów oraz miejsc ukrywania ludności żydowskiej pozwala nam poznać 
cząstkę lokalnej historii, szczególnie że dotyczy naszego terenu.

Drugim punktem wycieczki był Zamek w Łańcucie, który uważany 
jest za jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. 
Zamek słynie ze znakomitych wnętrz mieszkalnych oraz niezwykle in-
teresującej kolekcji pojazdów konnych. Zespół pałacowy otacza stary , 
malowniczy park obecnie remontowany.

Spacerując po kolejnych pomieszczeniach zamku przewodnik za-
poznał nas z historią zamku zwanego zamkiem Lubomirskich i Potoc-
kich w Łańcucie.

Wpisany 1 września 2005 r. zespół zamkowo-parkowy w Łańcucie 
na listę pomników historii urzekł nas swoim przepychem i niezwykłą 
dbałością o każdy znajdujący się tam szczegół.

Wycieczka była kolejnym etapem poznawania piękna bogatego dzie-
dzictwa podkarpacia.

SPOTKANIE	MUZYCZNE	O	TEMATYCE	JESIENNEJ
Dzień 15 listopada br. był odmienny niż codzienne dni w ŚDS za spra-

wą przybyłych do nas muzyków Państwa Bogusławy i Bogusława Dul-
skich oraz Pana Artura Gadzała, którzy zagościli u nas z koncertem mu-
zyki klasycznej. Jego tematem była jesień. 

Wstępem do koncertu była prelekcja „Jesień w lesie” przedstawio-
na nam przez Panią Małgorzatę Kaczorowską z Nadleśnictwa w Dyno-
wie, której wysłuchaliśmy z dużym zaciekawieniem.

Salę koncertową upiększyła wystawa wykonana przez uczestników 
ŚDS w ramach warsztatów robienia bukietów z liści które przeprowa-
dzili pracownicy biblioteki i ŚDS.

Na zaproszenie MBP w Dynowie oraz ŚDS we wspólnym spotkaniu 
wzięli udział obok gospodarzy, uczestnicy ŚDS w Bachórcu i Kąkolówce 
oraz reprezentanci Związku Emerytów i Rencistów w Dynowie oraz ro-
dzice naszych podopiecznych.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Książka przyjaciel bez in-
teresu, domownik bez naprzykrzania” dofinansowanego ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury realizowanego we współpracy z Miejską Biblioteka Pu-
bliczną w Dynowie.

Dziękujemy wspaniałym muzykom oraz Pani Dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Dynowie Grażynie Paździorny, pracownikom 
biblioteki oraz Pani Małgorzacie Kaczorowskiej za wspaniałą imprezę. 

ANDRZEJKI
Koniec listopada to tradycyjnie czas zabaw andrzejkowych, dlatego 

i u nas nie mogło zabraknąć tego typu rekreacji i spotkań integracyjnych. 
Tego roku było ich szczególnie dużo, a każdy z uczestników miał możli-
wość zabawienia się.

19 listopada reprezentacja Domu bawiła się w Kąkolówce na zapro-
szenie tamtejszego Caritas.

Kolejnego dnia tj, 20 listopada bawiliśmy się na andrzejkach w ŚDS 
w Wolicy.

Dobrze rozpoczęta zabawa musiała trwać dalej. Dlatego 26 listopa-
da andrzejki odbyły się w Naszym Domu. Natomiast w dniu następnych 
braliśmy udział w zabawie na zaproszenie ŚDS w Nowej Wsi, gdzie po-
nadto rozegraliśmy zawody w kręgle.

Na każdej z tych imprez bawiliśmy się wyśmienicie, zapominaliśmy 
nawet o bólu tam i ówdzie.

Kolejna impreza zabawowa to sylwester rozpoczynający kolejny rok.
Anna	Wandas

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie
Fot. Ze	zbiorów	ŚDS

• „Ziemia naszym królestwem” to kolejny projekt w ramach akcji 
ph. „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. Wzięli w nim udział re-
prezentanci najmłodszych klas. Uczniowie przede wszystkim roz-
winęli świadomość oraz wrażliwość ekologiczną, spacerowali po 
ścieżce sensorycznej oraz posadzili młode drzewka do ekologicz-
nych doniczek.

• Podobnie jak w ubiegłym roku uczniowie klas I – III włączyli się 
do ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. Była ona wspaniałą 



DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY  NR 4/3  PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2019 17STR.

Szkolne Przygody Gangu Słodziaków – Dzień Głośnego Czytania

zabawą, integracją podczas grupowych prac oraz zwiększyła wśród 
dzieciaków świadomość na temat zdrowego odżywiania i roli śnia-
dania w diecie człowieka.

• W ramach programu ogłoszonego przez ekologiczny Klub Gaja na-
sza szkoła wzięła udział w 17. edycji „Święta Drzewa”, w tym roku 
obchodzonej ph. „Drzewa dla klimatu”. Uczniowie klasy IV a, po bar-
dzo ciekawej prelekcji pani Małgorzaty Kaczorowskiej, uświadomili 
sobie, jak ważne znaczenie dla wszystkich ma poszanowanie przy-
rody. Punktem kulminacyjnym było posadzenie platana, który cze-
ka na nadanie imienia. 

• „Jak to będzie, gdy jako dorośli pójdziemy na wybory?”. Wątpliwo-
ści rozwiał udział w akcji „Młodzi głosują” cyklicznie organizowa-
nej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Prężnie działająca gru-
pa uczniów profesjonalnie przygotowała wszystko, aby móc prze-
prowadzić symulację wyborów parlamentarnych pod własnym ha-
słem „ Nasza szkoła – szkołą demokracji”. Dzięki temu, jako jedyni 
na Dynowszczyźnie, uczniowie klas VI –VIII „spełnili swój obywa-
telski obowiązek”. Młodzież wzięła sprawy w swoje ręce i pokazała 
dorosłym, jak to się robi – frekwencja 76,9 %! 

• „PAMIĘTAJĄC O TYCH, CO ODESZLI…” Szkolne Koło „Caritas” oraz Sa-
morząd Uczniowski przeprowadzili kilkudniową, wspólną akcję po-
rządkowania grobów na cmentarzu komunalnym w Dynowie z oka-
zji „Dnia Wszystkich Świętych”. Poza tym przygotowali i złożyli wień-
ce na czterech grobach „NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY”. Kompozycje zo-
stały wykonane dzięki uczniom z całej szkoły, którzy przynieśli bia-
łe i czerwone kwiaty. Powyższe zaangażowanie, obecność na cmen-
tarzu, zapalenie zniczy i oddanie hołdu spoczywającym w mogiłach 
było najpiękniejszą lekcją pamięci oraz szacunku. 

• Grupa uczniów z klasy III b swoim występem uświetniła „II Targi 
Zdrowia i Urody w Dynowie”. Brawa za inscenizację oraz piosenki 
promujące zdrowy tryb życia. 

Ważne święta! O nich każdy uczeń pamięta!
• „Dzień Komisji Edukacji Narodowej”, jak co roku, został uroczyście 

upamiętniony. Nic w tym dziwnego, ponieważ było to święto wszyst-
kich związanych z edukacją, oświatą. Cała społeczność szkolna z ra-
dością wzięła udział w apelu. Obecnością swoją zaszczycił nas Pan 
Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak oraz Przewodniczą-
ca Rady Rodziców Pani Bożena Sas. Nie zabrakło cudownych ży-
czeń oraz nagród. Były łzy… radości i wzruszenia. Całą uroczystość 
uświetniła część artystyczna utalentowanych uczniów, którzy swo-
im występem uatrakcyjnili ten wyjątkowy dzień. 

• „101. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” to niezwy-
kle ważne dla całej społeczności szkolnej wydarzenie. Pod-
czas uroczystego apelu wybrzmiewały pięknie deklamowa-
ne wiersze, znane i chwytające za serce pieśni patriotyczne. 
Na koniec grupa młodsza odtańczyła „Krakowiaka”. Piękna 
i wymowna dekoracja dopełniała całości. Czuć było ducha 
„Niepodległej”, której moc spotęgowało wspólne odśpiewa-
nie „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hym-
nu” (dzięki temu dołączyliśmy do grona ponad 19 tys. szkół 
podstawowych i przedszkoli w całej Polsce).

• Podczas tegorocznego „XXVII Dynowskiego Konkursu Recy-
tatorskiego” organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultu-
ry, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” oraz Miejską Bibliote-
kę naszą szkołę reprezentowała grupa 7 uczniów. W katego-

rii recytatorskiej I miejsce zajął Dawid Michalik a II miejsce Zuzan-
na Tarnawska. W kategorii poezji śpiewanej I miejsce wyśpiewała 
Otylia Hadam. Natomiast Robert Jandziś i Julia Bukowińska otrzy-
mali wyróżnienia. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! 

• Dodatkowo organizowane są różnego rodzaju wycieczki, których 
głównym celem jest pozytywny wpływ na wieloaspektowy rozwój 
uczniów. Każde doświadczenie czegoś uczy!

• Ogromne podziękowania i ukłony w stronę tych wszystkich Nauczy-
cieli, którzy koordynowali, pomagali oraz wspierali uczniów w po-
wyższych akcjach czy działaniach! Bez Waszej inicjatywy, pomysło-
wości, pasji nie byłoby to możliwe!

„Miejsce, w którym się przebywa, na samopoczu-
cie wpływa!”

Wnętrze szkoły z dnia na dzień coraz bardziej cieszy oczy. Dzię-
ki pracy, talentom uczniów i wsparciu ich przez nauczycieli korytarze 
oraz klasopracownie wypełniają się estetycznymi ozdobami, tema-
tycznymi gazetkami itp. Poza tym we wrześniu zakończył się kapital-
ny remont szkolnej kuchni. Wymieniono płytki, instalacje, odnowiono 
pomieszczenia. Obiady gotowane są w nowoczesnym piecu konwek-
cyjnym, kotle. Wyposażenie obejmuje również: kapturową zmywarkę, 
stoły i zlewy ze stali chromoniklowej. Całkowity koszt to ok. 200 tys. 
zł , z czego 80 tys. zostało pozyskane przez Burmistrza Dynowa z rzą-
dowego programu „ Posiłek w szkole”.

Szkoła, pełniąc również zadania wychowawcze, nie działałaby 
efektywnie, gdyby zabrakło pozytywnej aktywności ze strony Ro-
dziców i Opiekunów. Naszym wspólnym celem jest przecież dobro 
dziecka! Dlatego bardzo dziękujemy za najmniejszą formę współ-
pracy, wsparcia, wszelką życzliwość z Państwa strony!

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

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie
Ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”. 

Flora Edwards

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy pani Marii Podgórskiej 

za przekazanie firanek dla PSP nr 1 w Dynowie.
Wyrażając swą wdzięczność, 

życzymy sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Dyrekcja szkoły

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dla Niepodległej
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wą oraz zwiedzili lochy. Po zakupie pamiątek oraz spacerze po ogro-
dzie zamkowym udali się w drogę powrotną do domu.

Krystyna	Wandas
Dzień	Edukacji	Narodowej to szczególny dzień, ponieważ trady-

cją naszej szkoły jest ślubowanie i pasowanie na uczniów pierwszokla-
sistów. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, uczniowie, ich rodzi-
ce oraz Burmistrz Miasta - Pan Zygmunt Frańczak.

Ewa Bielec
15.10.2019	r.	odbyła	się	wycieczka	do	TVP	Rzeszów. W wy-

jeździe uczestniczyli uczniowie klas 0-III. Dzieci odwiedziły studio na-
grań, gdzie zobaczyły jak wygląda praca nad programem, zanim zosta-
nie wyemitowany w TV. Odwiedziły również reżyserkę. Każdy uczeń 
mógł poczuć się jak prezenter telewizyjny lub kamerzysta i zobaczyć 
swoją twarz na ekranie telewizyjnym.

Agata	Wróbel
8 listopada 12 uczniów z klas IV-VIII wzięło udział w 32 edycji 

ogólnopolskiego konkursu	matematycznego	Olimpiada	Wiedzy	
Archimedes.	Plus.	Ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów za udział 

w konkursie odbędzie się w styczniu 2020 r.
Ewa Bielec

Kolorowe, lśniące, małe, duże, wzorzyste i te jedno-
barwne, okrągłe i o przeróżnych kształtach. bez wzglę-
du na to jakie są, nikt nie wyobraża sobie Bożego Naro-
dzenia bez właśnie tej ozdoby.

14.11.2019 r. uczniowie klas 0-III wyruszyli na wy-
cieczkę	w	baśniowy	świat	do Muzeum	Bombki	Choin-
kowej	w	Nowej	Dębie.	W muzeum znajduje się ogrom-
na ilość eksponatów. Są bombki, które zostały wyprodu-
kowane przed wojną i te, które produkuje się współcze-
śnie. Bombki produkowane są w sposób tradycyjny, czy-
li malowane i ozdabiane ręcznie. Uczniowie uczestniczy-
li w warsztatach. Każdy mógł własnoręcznie pomalować 
i ozdobić bańkę, która zabrał ze sobą do domu.

Agata	Wróbel
Nauczyciele PSP Nr 2 w Dynowie

Fot. K.	Wandas

8 października uczniowie kl. IV-VIII pod opieką p. Krystyny Wan-
das, Lucyny Chomy i Ewy Bielec uczestniczyli w jednodniowej wyciecz-
ce. Jej celem były	„Perły Ziemi	Przemyskiej”. W pierwszej kolejności 
uczniowie klas IV-VIII zwiedzili Arboretum w Bolestraszycach, położo-
ne na powierzchni 26 ha, gdzie zgromadzono ponad 4200 odmian ro-
ślin, sprowadzonych do tego miejsca z całego świata. Podążając w głąb 
terenu, każdy z uczestników mógł podziwiać przepiękne okazy ożywio-
nej przyrody. Dużą frajdą dla uczniów był spacer w wiklinowo - topo-
lowym labiryncie. Kolejnym etapem wycieczki był Przemyśl. Po posił-
ku oraz degustacji pysznych lodów, uczniowie obejrzeli panoramę mia-
sta z punktu widokowego oraz odpoczęli przy fontannie znajdującej się 
na środku rynku w kształcie niedźwiedzicy z dwoma niedźwiadkami, 
która w swojej formie nawiązuje do herbu Przemyśla. Następnie udali 
się do Krasiczyna, gdzie znajduje się piękny renesansowy zamek z XVI 
w. Uczniowie dowiedzieli się od przewodnika o wielu interesujących, 
a czasami bardzo tragicznych losach zamku oraz jego mieszkańców. 
Zobaczyli arkadowy dziedziniec, zwiedzili zachowaną do dziś salę my-
śliwską, kaplicę zamkową w Baszcie Boskiej, weszli na wieżę widoko-

Publiczna szkoła Podstawowa Nr 2 
w Dynowie z oddziałem Przedszkolnym

Przemyśl

szkoła Muzyczna i stopnia w Dynowie
Długie jesienne wieczory i melancholijna aura wyjątkowo sprzy-

jają muzycznym poczynaniom. Młodzież chętniej zasiada do ćwicze-
nia, instrumenty w jesiennym powietrzu nabierają głębszego brzmie-
nia, a pedagodzy z niegasnącym zapałem przekazują tajniki muzycz-
nej wiedzy i wykonawstwa.

Jesienne miesiące to czas wytężonej pracy w szkole muzycznej, 
której zwieńczeniem będzie sesja egzaminacyjna tuż przed święta-
mi Bożego Narodzenia. Dzień egzaminu to ważne wydarzenie w ży-
ciu każdego ucznia, daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętno-
ści, oraz jest nagrodą za cały okres ćwiczenia muzycznego rzemiosła.

Pasowanie	na	ucznia
Uczniowie pierwszej klasy są traktowani niejako wyjątkowo, po-

siadają pewne przywileje, m.in. nie przystępują do egzaminów koń-
cowosemestralnych, a zanim staną się prawowitymi uczniami szko-
ły mija dwumiesiączny okres adaptacyjny, który zakończony jest uro-
czystym pasowaniem na ucznia. Ta ceremonia wiele zmienia w życiu 
młodego muzyka, przynosi odpowiedzialność za własną dalszą edu-
kację muzyczną oraz poczucie przynależności do społeczności szkoły.

Święto	Niepodległości
W 101. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Szko-

le Muzycznej I stopnia w Dynowie odbył się uroczysty koncert. Mło-
dzież przygotowała akademię złożoną z muzyki patriotycznej oraz 
słowa polskich poetów. Całość programu artystycznego wyreżysero-
wała p. Anna Dymek, we współpracy z innymi pedagogami. Orkiestrę 
szkolną przygotował p. Bogusław Dulski, zespoły muzyczne p. Wła-
dysław Wiater, p. Jacek Rzym. Wystąpili także soliści wielu instru-
mentów oraz zespoły wokalne przygotowane przez p. Marię Prajsnar 
i p. Monikę Witalec. Swoją obecnością oraz przemówieniem zaszczycił 
wszystkich Burmistrz Miasta Dynowa p. Zygmunt Frańczak. Dyrektor 
szkoły p. Jerzy Kołodziej wystosował słowo o historii naszej ojczyzny. 
Całość skradła serce publiczności oraz dostarczyła wielu wzruszeń.

Dzień	Edukacji	Narodowej
Podczas tego wieczoru miało miejsce również świętowanie Dnia 

Nauczyciela. Padło wiele ciepłych słów wdzięczności i uznania do za-
wodu pedagoga. Przejmujące, szczere słowa wypowiedziała przewod-
nicząca Rady Rodziców p. Anna Sieńko. Następnie odbyła się gala wrę-
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czenia nagród dla pracowników oświaty. Dyrektor 
szkoły docenił w tym roku wieloletnie doświadcze-
nie oraz nieskazitelną postawę, nominując do nagro-
dy panie Dorotę Kołodziej, Bogumiłę Peszko, Annę 
Dymek oraz Annę Fic-Rudnicką. Nagrodę Burmi-
strza Miasta otrzymał za swe zasługi oraz prężne 
zarządzanie szkołą dyrektor Jerzy Kołodziej.

Warsztaty	muzyczne
Jesień to nie tylko czas nauki dla uczniów, to tak-

że czas szkoleń nauczycieli. W październiku odbyło 
się Seminarium Wiolonczelowe. Szkołę odwiedził 
mgr Wojciech Pelczar, wieloletni nauczyciel gry na 
wiolonczeli w Zespole Szkół Muzycznych im. I. J. Pa-
darewskiego w Krośnie. Młodzi wiolonczeliści z Dy-
nowa odbyli otwarte lekcje z profesorem, pokazując 
i doskonaląc swoje umiejętności muzyczne. W nie-
długiej przyszłości planowane są warsztaty sakso-
fonowe, perkusyjne oraz gitarowe.

Przyszłość
Społeczność Szkoły Muzycznej I stopnia w Dy-

nowie powoli zbliża się do końca semestru oraz 

sesji egzaminacyjnej. Nagrodą za ten obarczony żmudną aczkolwiek przyjemną pracą 
czas będzie wspólne kolędowanie oraz szereg występów z repertuarem świątecznym 
w okresie okalającym święta Bożego Narodzenia.

Zapraszamy!
Monika	Sobolewska

Nauczyciel w Szkole Muzycznej I stopnia w Dynowie
Fot. Jowita	Nidecka-Kordas

Miejski ośrodek Kultury w Dynowie
,,Opowieści Wąskotorowe dla Niepodległej” - relacja z II etapu projektu

• dziennikarka gazety „Rzeczpospolita”: Alek-
sandra Fandrejewska-Tomczyk.
Nagrody i upominki w postaci książek i albumów ufundowali: 

MOK Dynów, MOK w Przeworsku oraz Starostwo Powiatowe w Prze-
worsku. Bardzo dziękujemy wszystkim za okazałą pomoc.

Po zakończeniu prezentacji i konkursu literackiego przyszedł czas 
na oficjale zamknięcie całego naszego przedsięwzięcia, które rozpo-
częło się 17 maja 2019 r. 

W dniu 8 listopada w Miejski Ośrodku Kultury w Przeworsku 
odbył się finał projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej 
1904–2019″. Spotkanie prowadził Andrzej Kowalski dyrektor MOK 
w Przeworsku oraz Aneta Pepaś-Skowron dyrektor MOK w Dynowie.

Po przywitaniu zaproszonych gości zostały wręczone podzię-
kowania Partnerom Głównym, Partnerom oraz wszystkim organiza-
cjom, instytucjom i grupom artystycznym zaangażowanym w tworze-
nie weekendowych wydarzeń na stacjach kolejki wąskotorowej Prze-
worsk – Dynów w terminie 15 czerwca – 14 lipca 2019 r. oraz pro-
gramów edukacyjnych kierowanych do szkół i przedszkoli w termi-
nie wrzesień – listopad 2019 r.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom oraz Ka-
peli „Beka” za koncert na scenie MOK w Przeworsku. Panu dyrekto-
rowi Andrzejowi Kowalskiemu za objęcie funkcji gospodarza spo-
tkania. Dziękujemy Panom Józefowi Stolarczykowi i Michałowi Zię-
zio za otwarcie wystawy mobilnej „Opowieści wąskotorowe”. Wspa-
niale było się spotkać w takim gronie i zakończyć inicjatywę, która 
trwała ponad pół roku.

Na spotkaniu obecni byli:
1. Joanna Mordarska, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Pro-

mocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Przeworsku
2. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przeworsku – Janusz 

Śliwa
3. Kierownik Działu Utrzymania Przeworskiej Kolejki Dojazdo-

wej – Paweł Tworek
4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku – Andrzej 

Kowalski
5. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie – Aneta Pe-

paś-Skowron
6. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku – Łukasz 

Mróz

Projekt „Opowieści wąskotorowe dla niepodległej” zakończył się 
8 listopada 2019 r. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z krótką 
relacją najważniejszych wydarzeń II etapu jego realizacji (paździer-
nik-listopad).

Pierwsze wydarzenie wieńczące działania w projekcie odbyło się 
19 października na sali widowiskowej Ośrodka Kultury Miasta i Gmi-
ny Kańczuga. Był to finał prezentacji przedszkoli inspirowanych wier-
szem J. Tuwima „Stoi na stacji lokomotywa” w wykonaniu grup dzieci 
z szczęściu placówek usytuowanych na trasie przejazdu kolejki wą-
skotorowej relacji Przeworsk-Dynów. 

W prezentacjach wzięły udział: Przedszkole z Jawornika Polskie-
go, Miejsko-Gminne Przedszkole z Kańczugi grupa „Biedronki”, Przed-
szkole Miejskie nr 3 z Przeworska grupa „Zajączki”, Przedszkole Samo-
rządowe „Mali Odkrywcy” z Gorliczyny, Przedszkole Miejskie z Dyno-
wa grupa „Świerszcze” i „Tygryski” oraz Miejsko –Gminne Przedszko-
le z Kańczugi-Filia z Łopuszki Wielkiej, grupa „Wiewiórki”.

Dzieci poprzez zabawę teatralną, słowną, muzyczną i ruchową 
opowiedziały o tym dlaczego lubią „ciuchcię” a szczególnie tę wą-
skotorową. Piękne kolorowe stroje, scenografia i zabawy na scenie 
przeniosły słuchaczy na stację kolejową, aby wyruszyć „Pogórzani-
nem” w ciekawą podróż.

Wszystkie grupy otrzymały dyplomy i nagrody pieniężne ufundo-
wane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie panią 
Anetę Pepaś-Skowron oraz Dyrektora Ośrodka Kultury Miasta i Gmi-
ny w Kańczudze pana Jana Krupińskiego.

Kolejnym wydarzeniem był finał konkursu literackiego „Opo-
wieści wąskotorowe” w dniu 26 października w Miejskim Ośrodku 
w Przeworsku. Bardzo dziękujemy dyrektorowi MOK w Przeworsku 
Andrzejowi Kowalskiemu za jego organizację w siedzibie instytucji. 

Prace wszystkich laureatów zaprezentowaliśmy na stronie 
www.waskotorowa.idynow.pl., dlatego w tym miejscu pragniemy 
szczególnie podziękować osobom czytającym prace naszych laure-
atów. Wśród nich byli: 
• członkowie Związku Piłsudczyków RP oddział w Harcie: Jacek 

Stochmal, Adam Szczutek, Jan Gładysz. 
• nauczycielka j. polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 

w Dynowie: Monika Mączyńska 
• pracownik w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dynowie: 

Daniel Maziarz
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7. Dyrektor Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Kańczuga – Jan Kru-
piński

8. Koordynatorka działań na stacji w Kańczudze – Barbara Kalińska
9. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jaworniku Polskim – Ma-

ria Pieniądz
10. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bachórzu z/s w Dyn-

owie – Mariola Kaczor
11. Kapela „Beka” z Przeworska
12. Kierownik Kapeli „Tońko” z Dynowa – Antoni Dżuła ( w ramach 

projektu realizowaliśmy 15-lecie Kapeli „Tońko”)
13. Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej – Artur 

Szczutek
14. Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dyno-

wie – Krystyna Dżuła (reżyser inscenizacji teatralnej „Po-
czet twórców i darczyńców Pogórzańskiej ciuchci” pre-
zentowanej na 4 stacjach)

15. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bachórzu – Józef Sto-
larczyk (koordynator wystawy mobilnej „Opowieści wą-
skotorowe”)

16. Radny Miasta Dynowa – Michał Zięzio (konsultant me-
rytoryczny przy wystawie mobilnej „Opowieści wąsko-
torowe”)
Podsumowując: ogromnym sukcesem tego przedsięwzię-

cia są nawiązane relacje, ważne i potrzebne partnerstwo po-

Wystawa mobilna „Opowieści wąskotoro-
we”- kontynuacja w 2020 r.

Wystawa mobilna „Opowieści wąskotorowe” została przygoto-
wana w ramach projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej 
1904-2019”. Przedsięwzięcie to ma na celu w nowoczesny sposób 
popularyzować historię, jak i współczesne losy kolejki wąskotorowej 
Przeworsk-Dynów. Autorzy wystawy postanowili przypomnieć lu-
dzi, obiekty i miejsca z nią związane. W treści plansz zawarte zostały 
akcenty niepodległościowe. Projekt zakończył się 8 listopada 2019 r. 
jednak wystawę mobilną będzie można nadal oglądać w placówkach 
oświatowych i samorządowych na trasie kolejki wąskotorowej Prze-
worsk-Dynów. 

Autorzy poprzez taką formę promocji kolejki osiągnęli kilka celów:
• Mobilność wystawy umożliwiła dotarcie do szerokiego grona 

odbiorców. Dała szansę na ożywienie i zintegrowanie działań na 
7 stacjach kolejki, na trasie Przeworsk-Dynów. Dzięki szerokie-
mu partnerstwu społecznemu, mieszkańcy gmin usytuowanych 
wzdłuż trasy kolejki oraz turyści zostali włączeni do zapoznania 
się z nią oraz ożywienia lokalnego patriotyzmu.

• Nowoczesność przekazu treści wystawy miała szansę zaintereso-
wać młodego odbiorcę. Celem grafika, było trafienie do widza po-
przez ekspresyjną formę przekazu. Archiwalne fotografie zosta-
ły „odświeżone” i „ubrane” w nowoczesny design, dzięki czemu 
wzbudziły żywe zainteresowanie zarówno dorosłych, jak i mło-
dzieży. Starannie dobrano również fotografie współczesne, pozy-
skując zdjęcia od pasjonatów kolei.

• Walorem głównym jest edukacyjność wystawy. Treści w niej za-
warte w sposób niewymuszony uczą oglądających. Informacje 
tekstowe opracowano w postaci zwięzłego meritum wiedzy. Za-
planowane działania edukacyjne z udziałem wystawy będą kon-
tynuowane w przyszłości w partnerstwie ze szkołami, instytucja-
mi kultury, samorządami.
Na poszczególnych, dwustronnych planszach przedstawiono 7 te-

matów:
• Inicjatorów budowy kolei
• Projektantów i ich pierwsze projekty
• Tunel kolejowy
• Stacje i przystanki
• Mosty i wiadukty
• Kolej w archiwalnej fotografii
• Kolej we współczesnej fotografii

Wystawa mogła powstać dzięki bezinteresownemu zaangażowa-
niu wielu osób i instytucji. Jej autorzy składają podziękowania właści-
cielom zdjęć archiwalnych, które zostały udostępnione do publikacji: 

między domami kultury usytuowanymi na trasie kolejki Przeworsk- 
Dynów oraz wystawa mobilna „Opowieści wąskotorowe”. Liczymy, że 
uda nam się w kolejnych latach przygotować wydarzenia promujące 
naszą „Ciuchcię” na skalę ogólnopolską.

Projekt dofinansowano z środków Programu Wieloletniego Nie-
podległa na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Nie-
podległa” w wysokości 90 000 tys. złotych.

Aneta	Pepaś-Skowron
Dyrektor MOK w Dynowie, koordynator projektu

Fot. Daniel	Gąsecki

Januszowi Jaroszowi, Andrzejowi Bożkowi, Bogdanowi Pokropińskie-
mu, Marii Baranieckiej-Witkowskiej, Andrzejowi Stankiewiczowi oraz 
Muzeum w Przeworsku. Dziękujemy również autorom zdjęć współ-
czesnych. Powstały one dzięki pasji następujących autorów: Wojcie-
cha Cupiała, Krzysztofa Kapicy, Jolanty Szeli, Grzegorza Nycza i Da-
niela Gąseckiego.

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie składa szczególne podzięko-
wania jej pomysłodawcom i koordynatorom: Józefowi Stolarczykowi 
(wybór tematów, fotografii i dokumentów, główny koordynator wysta-
wy), Michałowi Zięzio (asystent koordynatora wystawy, korekta tek-
stów, merytoryczna pomoc przy jej opracowaniu), Anecie Pepaś-Sko-
worn (koordynator projektu, pomysłodawca wystawy na etapie skła-
dania oferty) oraz grafikowi Bogdanowi Pylypushko.

Mamy nadzieję, że wystawa ożywi w wymiarze regionalnym i ogól-
nopolskim to ważne miejsce dla regionalnej historii i dziedzictwa kul-
turowego, jakim jest kolejka wąskotorowa Przeworsk - Dynów.

Głównym organizatorem projektu „Opowieści wąskotorowe dla 
Niepodległej” był Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. Partnerami głów-
nymi byli: Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Zarząd Dróg Powiato-
wych w Przeworsku, Gmina Miejska Dynów. Partnerami byli: Starostwo 
Powiatowe w Rzeszowie, Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga  
w Przeworsku, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, Ośrodek Kul-
tury Miasta i Gminy w Kańczudze, Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s w Bachórzu

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Nie-
podległa na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Nie-
podległa”

Strona internetowa projektu: http://waskotorowa.idynow.pl/ (ze 
strony można pobrać w formacie pdf katalog do wystawy)

Aneta	Pepaś	Skowron
Dyrektor MOK w Dynowie

Koordynator wystawy: Józef	Stolarczyk
Fot. Daniel	Gąsecki
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genturą Andrzeja Kędzierskiego. W dalszej części koncer-
tu mogliśmy podziwiać zespół wokalno-instrumentalny 
MOK w Dynowie prowadzony przez Bartłomieja Pietrza-
ka w składzie: 

Wioletta Pietrzak – śpiew, 
Bartłomiej Pietrzak – perkusja, 
Sławomir Wolanin – instrumenty klawiszowe,
Piotr Dżuła – gitara basowa, 
Przemysław Wilusz – gitara. 
W wykonaniu artystów mogliśmy usłyszeć znane i lu-

biane polskie utwory w nowych aranżacjach m.in.: „Kasz-
tany”, „Aleją gwiazd”, „Byłaś serca biciem”.

Bardzo serdecznie dziękujemy dyrekcji liceum za moż-
liwość organizacji imprezy oraz dynowskiej publiczności za 
obecność na tym wyjątkowym dla nas wydarzeniu. 

Barłomiej	Pietrzak
Pracownik MOK w Dynowie

Fot. Daniel	Gąsecki

Koncert Zaduszkowy
16 listopada w auli Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie odbył się wy-

jątkowy Koncert ,,Zaduszkowy” ku pamięci Stanisława Karnasa, wieloletniego 
pracownika Miejskiego Ośrodka Kultury, którego wszyscy miło wspominaliśmy.

 W pierwszej części wieczoru zaprezentował się Chór ,,Akord” pod dyry-

Relacja z młodzieżowego 
konkursu recytatorskiego

20 listopada 2019 r. od godz. 16.00 
w Miejskim Ośrodku kultury odbył się 
XXVII konkurs recytatorski poezji pa-
triotycznej. Organizatorami byli: Miejski 
Ośrodek Kultury w Dynowie, Towarzy-
stwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.

Tematyką konkursu był fragment 
poematu „Stanisław” Karola Wojtyły  
„Ziemia polska przebiega w zieleniach, 
jesieniach i śniegach, chłonie ją pierwszy 
wędrowiec- z krańca do krańca”.

W komisji zasiedli: przewodnicząca Krystyna Dżuła, Grażyna Paź-
dziorny i Grażyna Malawska.

 Komisja wysłuchała 18 prezentacji w dwóch kategoriach wieko-
wych i przyznała następujące miejsca:

W	kategorii	szkoły	podstawowe	–	recytacja
I miejsce: Dawid Michalik
II miejsce: Zuzanna Tarnawska

W	kategorii	szkoły	podstawowe	–	poezja	śpiewana
I miejsce: Otylia Hadam
II miejsce: Julia Bukowińska, Robert Jandziś

W	kategorii	szkoły	średnie	–	recytacja
I miejsce: Aleksandra Gaweł
II miejsce: Marek Stanisławczyk
III miejsce: Katarzyna Martowicz, Jakub Karnas
Wyróżnienie: Klaudia Gładysz

W	kategorii	szkoły	średnie	–	poezja	śpiewana
I miejsce: Magdalena Boroń
II miejsce: Anna Kiełbasa, Zuzanna Szybiak

Nagrody	rzeczowe	ufundowali:
• Michał Zięzio – Radny Miasta Dynów
• Krystyna Dżuła – Prezes TG „Sokół”
• Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Dynowie
• Aneta Pepaś-Skowron – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Dynowie
Miejski Ośrodek Kultury wraz z Komisją dziękuje nauczycielom 

oraz opiekunom za przygotowanie uczniów oraz gratuluje wszyst-
kim występującym.

Janusz	Kędzierski
Pracownik MOK w Dynowie

Fot. Daniel	Gąsecki

Dynów Moje Miasto – Moja Historia
Od 21 października Miejski Ośrodek Kultury realizuje nowy pro-

jekt pn. „Dynów Moje Miasto – Moja Historia”. Ma on na celu pogłębić 
wiedzę na temat historii Dynowa i okolic poprzez spotkania z history-
kami oraz mieszkańcami Dynowa, którzy opowiadają historię poprzez 
pryzmat swoich indywidualnych przeżyć. Pierwszym tematem cyklu 
było zjawisko „Czynu społecznego” w Dynowie na przykładzie budo-
wy Domu Pogodnej Starości. Gościem spotkania był Pan Jan Aleksan-
der Gerula, który opowiadał zebranym o budowie DPS. W trakcie roz-
mowy zgromadzeni dowiedzieli się też o innych budynkach w naszym 
mieście, które został wybudowane jako „czyn społeczny”.

4 listopada z kolei temat spotkania brzmiał następująco „Dawno 
temu w dworze Trzecieskich i starej aptece Baranieckich”. Gościem spo-
tkania była Pani Maria Baraniecka-Witkowska. 

Licznie zgromadzeni słuchacze dowiedzieli się wielu ciekawych, 
dotąd niepublikowanych informacji na temat dworu Trzecieskich czy 

aptece Baranieckich. Zebrani bardzo chętnie włączali się do dyskusji 
i zadawali wiele pytań Pani Marii.

Ostatnie tegoroczne spotkanie odbyło się 18 listopada. Gośćmi wy-
darzenia byli Pan Andrzej Dżuła oraz Pan Zbigniew Duchniak, a tema-
tem spotkania “Historia Sportu w Dynowie”.

Zebrani z wielkim zaciekawieniem słuchali o sekcjach sporto-
wych jakie swego czasu były na terenie Dynowa, a także o sukcesach 
osiąganych przez dynowskich sportowców. Sekcja piłki nożnej, siat-
kówki, piłki ręcznej, bokserska, narciarska, biathlonowa to tylko nie-
które, które kiedyś rozsławiały Dynów nie tylko w regionie, ale i w ca-
łej Polsce. W/w spotkania prowadzili Panowie: Michał Zięzio oraz Ma-
ciej Jurasiński.

Kolejne spotkania cyklu „Dynów Moje Miasto – Moja Historia” już 
w styczniu, na które serdecznie zapraszamy!

Łukasz	Domin
Pracownik MOK w Dynowie

Fot. Ze	zb.	MOK
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Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie

„W	dążeniu	do	wolności	–	przekroczyć	próg	nadziei”	pod 
takim tytułem został zorganizowany w niedzielne przedpołudnie 
20 października br w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Waw-
rzyńca w Dynowie koncert ku czci św. Jana Pawła II. Montaż słowno 
muzyczny poprzedzała msza św. z okazji jubileuszu 70-lecia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Dynowie.

Wydarzenie to stanowiło kolejne działanie w ramach projektu re-
alizowanego przez MBP w Dynowie już od marca bieżącego roku p.n. 
„Książka	(…)	przyjaciel	bez	interesu,	domownik	bez	naprzykrze-
nia”	–	słowa	I.	Krasickiego	w	świetle	działań	MBP	w	Dynowie,	dofi-
nansowanego	z	Ministerstwa	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego.	

Koncert w wykonaniu zespołu wokalno- instrumentalnego pod 
kierownictwem Bogusławy Dulskiej i Bogusława Dulskiego zabrał 
odbiorców w niezwykłą podróż śladami pielgrzymek Jana Pawła II 
do Polski. Przypomniał słuchającym wymowne cytaty wypowiedzia-
ne przez tego wielkiego Papieża-Polaka dotyczące ponadczasowych 
i uniwersalnych wartości w wychowaniu dzieci i młodzieży, pojęcia 
dobra i zła, wolności i godności człowieka. Łzy wzruszenia pojawiły 
się w oczach gdy usłyszeli głos, który kilkanaście lat temu roznosił się 
na Krakowskich Błoniach, w Warszawie i Włocławku. 

Dziękuję księdzu Dziekanowi	Stanisławowi	Januszowi	za od-
prawienie mszy św. i wygłoszenie homilii, artystom za występ a słu-
chającym za uczestnictwo we mszy św. i za udział w koncercie.

Ostatni kwartał 2019 r. w MBP w Dynowie to podobnie jak w przy-
rodzie pora zbierania ostatnich jesiennych plonów, tak w bibliotece 
czas realizacji ostatnich działań projektowych. 

W ramach wspomnianego już wcześniej projektu do biblioteki 
została zaproszona ilustratorka	Marianna	Oklejak, autorka książki 
„Cuda wianki” podejmującej problematykę polskiego folkloru. W zaję-
ciach z Marianną Oklejak w dniach 23,24,25 października udział wzięli 
uczniowie klas I-III dynowskich szkół podstawowych. Mieli oni okazję 
nie tylko porozmawiać o polskim folklorze, różnorodnych tradycjach, 
także świątecznych, ale również wykonali piękne wycinanki i wykle-
janki. Chociaż, jak sami wszyscy przyznali, do słynnych wycinanek ło-
wickich jeszcze tym pracom było daleko, to ciekawych pomysłów na 
szukanie inspiracji w ludowej twórczości narodziło się mnóstwo….

Ostatnim działaniem projektowym wieńczącym projekt „Książ-
ka (…) przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzenia” – sło-
wa I. Krasickiego w świetle działań MBP w Dynowie dofinansowa-
nego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, była reali-
zacja działania interdyscyplinarnego pod hasłem: „Najpiękniejsza	
jest	polska	jesień…”. Myśl przewodnią tego wydarzenia stanowiła 
jesień, ukazana przez pryzmat twórczości artystycznej, muzycznej 
i w opisie teoretycznym.

Partnerem w realizacji tego działania był Środowiskowy	Dom	
Samopomocy w Dynowie. Uczestnicy ŚDS wzięli udział w warszta-
tach artystycznych tworzenia jesiennych kompozycji z suchych liści 
i kwiatów, Powstały piękne prace, które zostały zaprezentowane 15 li-
stopada 2019 r. podczas spotkania w Środowiskowym Domu Samo-
pomocy. W tym dniu, na scenie ŚDS w Dynowie, w pełnej krasie, oka-
załości i z wszystkimi swymi odcieniami zaprezentowała się jesień. 
Kolory żółty, brunatno czerwony i brązowy dominowały na wystawie 
prac wykonanych podczas warsztatów florystycznych i zdjęć o tema-
tyce jesiennej przygotowanej przez Nadleśnictwo Dynów.

Kolor zielony był na mundurze pani leśnik Małgorzaty	Kaczo-
rowskiej, specjalistki do spraw edukacji leśnej, wygłaszającej cie-
kawą prelekcję o jesiennej przyrodzie. Pani leśnik zabrała uczestni-
ków na spacer po lesie w swej jesiennej odsłonie i spotkanie z jego 
mieszkańcami.

Jak jesienne, nieśmiałe słońce tak delikatnie i melancholijnie za-
brzmiała muzyka skrzypiec, fletu i klarnetu, tu i ówdzie głośno i mocno 
przyspieszając w czardaszu i pieśniach. Całość oprawy muzycznej za-
pewnili	Bogusława	Dulska,	Bogusław	Dulski	oraz	Artur	Gadzała.

Na koncert oraz obejrzenie wystawy pt. „Najpiękniejsza polska je-
sień….” zostali zaproszeni renciści, emeryci oraz uczestnicy zaprzyjaź-
nionych Środowiskowych Domów Samopomocy z najbliższej okolicy.

Dziękujemy Annie	Wandas Kierownikowi dynowskiego ŚDS 
i wszystkim pracownikom za ciepłe przyjęcie i zaangażowanie. Wszy-
scy: uczestnicy i występujący miło i wesoło spędzili tej jesienny dzień.

Grażyna	Paździorny,	Anna	Marszałek
Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie

Fot. Daniel	Gąsecki

„W dążeniu do wolności – przekroczyć próg nadziei” 

Najpiękniejsza jest polska jesień...

Warsztaty z Marianną Oklejak
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czyźnie Uniwersytetu Złotej Jesieni. Całość uroczystości została wyre-
żyserowana podczas wspólnych zajęć warsztatowych z panią reżyser 
Krystyną Dżułą, która prowadzi dynowski teatr amatorski. Nad opra-
wą muzyczną całego widowiska czuwał dobrze znany dynowskiej spo-
łeczności muzyk pan Antoni Dżuła, który w cyklu warsztatów poprze-
dzających galę zadbał o profesjonalne przygotowanie chórzystów z Uni-
wersytetu Złotej Jesieni. 

Świętowanie jubileuszu odbyło się 29 października w Sali Narad 
Urzędu Miasta w Dynowie. W gali udział wziął Zygmunt Frańczak Bur-
mistrz Miasta Dynowa, Roman Mryczko Przewodniczący Rady Miasta 
oraz dyrektorzy i kierownicy różnych instytucji. Były wspomnienia, 
podsumowania, podziękowania, śpiew oraz jubileuszowy tort. 

Z	prawdziwą	przyjemnością	dzielimy	się	też	z	Dynowianami	
informacją,	że	w	lokalu	Miejskiej	Biblioteki	Publicznej	w	Dyno-
wie	odbył	się	remont	polegający	na	wymianie	okien	i	drzwi.	Ca-
łość	inwestycji	21	900	zł	brutto	to	dofinansowanie	z	Urzędu	Mia-
sta	Dynowa.

Natomiast	remont	dachu,	docieplenie	budynku	oraz	elewacja	
zostały	wykonane	przez	Wspólnotę	Mieszkaniową	przy	ul.	Ożo-
ga	6	na	koszt	wspólnoty	do	której	płacimy	fundusz	remontowy.

Grażyna	Paździorny,	Anna	Marszałek
Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie

Fot. Jan	Hadam

W tym roku październik był 
wyjątkowo ciepły… Polska złota je-
sień zachwycała pięknymi widoka-
mi! Krajobrazy w całym kraju mie-
niły się odcieniami rudego, żółci, 
czerwieni i brązów i zachęcały do 
długich jesiennych spacerów. Nato-
miast październik w dynowskiej bi-
bliotece to czas wręcz gorący, zwią-
zany bowiem z realizacją projektu 
„Senioriada nad Sanem”. Inicjator-
ką i pomysłodawczynią działań pro-
jektowych jest pani Krystyna Dżuła 
prezes Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w Dynowie, której dziękujemy za zaangażowanie i współpracę. 

Pomysły pani Krystyny Dżuły zostały uwzględnione podczas 
wspólnego tworzenia projektu o pięknej nazwie „Senioriada nad Sa-
nem”, z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.

Dzięki dofinansowaniu przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskie-
go w ramach programu grantowego Generacja 5.0 na kwotę 15 000 zł, 
mieszkańcy Dynowa w wieku 50 + uczestniczyli w licznych, ciekawych 
wydarzeniach. W październiku odbyły się spotkania i warsztaty z re-
habilitantką, która przygotowała nie tylko ćwiczenia, ale i krótkie po-
gadanki dotyczące częstych schorzeń wieku 50+. 

Atrakcję stanowiły również warsztaty z garncarstwa, które oka-
zały się niesamowitą frajdą i przygodą dla uczestników projektu. Na 
tych zajęciach oprócz twórczego tworzenia był śmiech i dobra zabawa.

 Ponadto w październiku odbyły się cztery wyjazdy: dwa wyjazdy 
do kina, jeden do teatru i filharmonii. Uczestnicy stwierdzili, że każdy 
przekaz był inny: film „Legiony” wyciskał łzy, „Zorza w ciemno” „trzy-
mała” w napięciu a oglądając film niespodziankę pt. „Van Gogh. U bram 
wieczności” można było podziwiać piękne, francuskie krajobrazy i zoba-
czyć malarza przy pracy. Dużo radości było podczas spektaklu „Umrzeć 
ze śmiechu” w Teatrze BO TAK i wzruszeń na koncercie w Filharmo-
nii Podkarpackiej. Uczestnicy projektu wysłuchali koncertu Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej, Praskiego Chóru Mieszane-
go, Chóru Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, który pod 
batutą dyrygenta Jiri Petrdlik’a wykonał II Symfonię c-moll G. Mahlera 
pod nazwą „Zmartwychwstanie”.

Przez cały miesiąc trwały też intensywne przygotowania do uro-
czystej gali z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia i działania na dynowsz-

senioriada nad sanem

W dniu 28 września 2019 roku na strzelnicy Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbył się II	Turniej	
strzelecki	z	broni	pneumatycznej	o	Puchar	Starosty	Rzeszowskiego	„W	hołdzie	Niepodległej”. 

ii Turniej strzelecki 
o Puchar starosty rzeszowskiego rozstrzygnięty 

Do rywalizacji zaproszeni zos-
tali przedstawiciele służb mundu-
rowych, instytucji, zakładów pracy, 
organizacji, grup samorządowych 
oraz stowarzyszeń działających na 
terenie Powiatu Rzeszowskiego. Pa-
tronat Honorowy nad imprezą ob-
jął Starosta Rzeszowski Józef Jo-
dłowski. Wydarzeniem tym organi-
zatorzy chcieli uczcić 101 rocznicę 
odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości, a także umożliwić uczestni-
kom udział w rywalizacji sportowej, 
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„Lubię wracać w strony, które znam
Po wspomnienia zostawione tam…”

I wracali absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie 
w mury swojej szkoły z okazji  jej pięknego Jubileuszu 75-lecia. 
12 października 2019 roku Mszą Świętą pod przewodnictwem 
ks. prof. Stanisława Nabywańca w kościele p.w. św. Wawrzyńca 
w Dynowie rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe. Dalsze ob-
chody miały miejsce w hali sportowej szkoły. Wśród zaproszo-
nych gości znaleźli się Wicestarosta Rzeszowski pan Marek Sitarz, 
Starosta Rzeszowski w latach 1999-2005, Poseł na Sejm RP oraz 
Poseł do Europarlamentu p. Stanisław Ożóg, reprezentujący Mar-
szałka Województwa Podkarpackiego, pan Waldemar Szumny, 
członkowie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w osobach p. Danu-
ty Gargały, p. Jana Sieńko i p. Tadeusza Pachorka, radni Powiatu 
Rzeszowskiego na czele z przewodniczącym p. Tomaszem Woj-
tonem, władze samorządowe miasta i gminy Dynów, dyrektorzy 
szkół prowadzonych przez Powiat Rzeszowski oraz miasto i gmi-
nę Dynów, dyrektorzy, prezesi, kierownicy instytucji i stowarzy-
szeń działających na terenie Dynowszczyzny, emerytowani na-
uczyciele oraz liczna rzesza absolwentów szkoły i uczniów. Pani 
dyrektor Elżbieta Klaczak-Łach przywitała zebranych i w krót-
kich słowach zapewniła, że nasze liceum nigdy nie było  tylko in-
stytucją, ale miejscem przyjaznym, rodziną stworzoną przez po-
kolenia młodzieży, rodziców i nauczycieli, którzy oddali jej swoje 
serce, wiedzę i umiejętności, do której wraca się z sentymentem. 
Nazwane kiedyś „kuźnią talentów” nadal stara się ich nie mar-
nować i „szlifować” to, co w uczniach najcenniejsze. Przekłada 
się to na liczne sukcesy ogólnopolskie i wojewódzkie. W związ-

Jubileusz 75-lecia Liceum ogólnokształcącego 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

ku z powyższym u progu Święta Edukacji Narodowej Wicestarosta Rzeszow-
ski pan Marek Sitarz, doceniając wysiłki i efekty pracy nauczycieli, wręczył 
nagrody Starosty Rzeszowskiego paniom Elżbiecie Klaczak-Łach i Ewie Ha-
dam, a nagrody dyrektora szkoły otrzymali nauczyciele: p. Joanna Krajcar-
ska, p. Monika Rząsa, p. Beata Trzyna, p. Urszula Bukała-Pilip, p. Katarzyna 
Kłyż, p. Joanna Duda, p. Iwona Sarnicka, p. Ewelina Marszałek, p. Michał Pie-
strak, p. Adam Żak, ks. Janusz Borek oraz pracownicy niepedagogiczni p. Mo-
nika Wardęga oraz p. Wojciech Buczkowski.

a poprzez nią integrację środowi-
ska lokalnego.

Uroczystego otwarcia turnieju 
dokonał instruktor strzelectwa Ka-
zimierz Żak, który następnie zapo-
znał uczestników z zasadami i re-
gulaminem zawodów.

Każdy uczestnik turnieju miał 
możliwość oddania 10 strzałów 
próbnych i 10 ocenianych. O koń-
cowym wyniku decydowała suma 
punktów uzyskana przez wszyst-
kich członków drużyny.

Nad przebiegiem turniejow-
ych zmagań czuwali: 

Kazimierz Żak – prowadzący 
strzelanie, sędzia główny zawo-
dów, Adam Żak – sędzia zawodów, Aleksandra Żak – protokolant zawodów, 
Bogdan Peszek – wsparcie organizacyjne, Beata Trzyna, Joanna Krajcarska, 
Iwona Sarnicka, Zofia Zdaniewicz, Ewa Wojdyło – przygotowanie i organiza-
cja poczęstunku podczas zawodów, 6 uczniów klasy wojskowej i 2 uczenni-
ce – pomoc organizacyjna. Rywalizacja była bardzo emocjonująca ale prze-
biegała w bezpiecznej, spokojnej i przyjemnej atmosferze. Zawodnicy po-
szczególnych zespołów do ostatnich strzelań bardzo starali się o osiągnię-
cie jak najlepszych wyników, w efekcie czego końcowe różnice punktowe 
pomiędzy zespołami były nieduże. Po zakończeniu zawodów Pani dyrek-
tor Elżbieta Klaczak-Łach uhonorowała najlepsze zespoły i indywidualnych 
strzelców następującymi wyróżnieniami i nagrodami: trzy pierwsze druży-
ny otrzymały puchary, medale i dyplomy, zawodnikom, którzy indywidual-
nie zdobyli najlepsze wyniki wręczono statuetki. Wszystkim uczestnikom za-
wodów wręczono pamiątkowe koszulki i dyplomy ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Rzeszowie. 

Lp. Drużyny Nr
stanowiska

Runda Punkty Łączna 
ilość 

punktów

Zajęte 
miejsce

I II III IV
1 Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” 8 II 78 73 78 54 283 I
2 Policjanci z Komisariatu Policji w Dynowie 4 I 76 74 57 67 274 II
3 Nadleśnictwo Dynów 11 II 71 71 64 66 272 III
4 Komenda Miejska Policji w Rzeszowie 10 II 49 63 71 81 264 IV
5 Tancerze 6 I 67 74 57 62 260 V
6 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie 1 I 68 72 57 59 256 VI
7 Urząd Miasta w Dynowie (mężczyźni) 9 II 72 60 71 46 249 VII
8 Liceum Ogólnokształcące w Dynowie 12 II 64 60 49 72 245 VIII
9 314 Kompania Lekkiej Piechoty w Rzeszowie 5 I 57 76 46 56 235 IX

10 Rada Rodziców przy PSP Nr 1 w Dynowie 7 II 0 51 86 67 204 X
11 Klub Radnych z Mieszkańcami dla Mieszkańców 3 I 81 14 54 29 178 XI
12 Urząd Miasta w Dynowie (kobiety) 2 I 59 53 28 34 174 XII

Tabela wyników końcowych

Najlepszy wynik indywidualny wśród kobiet uzyskała Alek-
sandra Skubisz z wynikiem – 73 pkt.

Najlepszy wynik indywidualny wśród mężczyzn uzyskał Łu-
kasz Hadam z wynikiem – 86 pkt.

W czasie trwania zawodów uczestnicy nie biorący udział 
w strzelaniu mieli możliwość spędzania czasu na grze: w piłkarzy-
ki, tenisa stołowego, szachy, warcaby, bilard stołowy, lotki. Wszy-
scy biorący udział w zawodach podczas przerw w strzelaniu mie-
li przygotowany posiłek zarówno gorący jak i zimny oraz napoje.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Zarządo-
wi	Powiatu	Rzeszowskiego za wsparcie inicjatywy i przezna-
czenie środków na organizację turnieju.

Adam	Żak
Nauczyciel LO w Dynowie
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Obchodzenie tak pięknego jubileuszu, jakim jest 75-le-
cie Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie nie byłoby moż-
liwe bez życzliwości instytucji i ludzi, którzy zawsze okazy-
wali nam serce i dobrą wolę, którzy wspierali i nadal wspie-
rają wiele podejmowanych przez nas inicjatyw. Pani Dyrektor 
w tym miejscu uroczystości podziękowała Staroście Powiatu 
Rzeszowskiemu p. Józefowi Jodłowskiemu,  Staroście Powia-
tu Rzeszowskiego w latach 1999-2005 p. Stanisławowi Ożo-
gowi,  byłym dyrektorom liceum – p. Marii Radoń, p. Kazimie-
rzowi Żakowi oraz p. Andrzejowi Stankiewiczowi przewodni-
czącemu Komitetu Zjazdowego.

Kolejnym punktem było przypomnienie najważniejszych 
wydarzeń z dziejów naszej szkoły. Po krótkim rysie historycz-
nym, kultywując obyczajotwierania polonezem ważnych bali 
i uroczystości, goście zaproszeni zostali do obejrzenia polone-
za w wykonaniu zespołu tanecznego prowadzonego przez pa-
nią dyrektor Elżbietę Klaczak-Łach, w którego składzie są głów-
nie absolwenci naszego liceum.

Po nim prowadzące uroczystość panie Katarzyna Kłyż 
i Joanna Duda zachęciły do obejrzenia części ar-
tystycznej, która  miała za zadanie przywołać 
wspomnienia z lat szkolnych i sprawić, że nie-
zapomniane i wyjątkowe chwile ożyją na nowo. 
I tak się stało. „Kasztany” w wykonaniu Zuzanny 
Szybiak, „Lubię wracać tam gdzie byłem” z pięk-
nym wokalem Anny Pudysz, czy „Tak bardzo wie-
rzę w nas” wyśpiewane przez Aleksandrę Sacha-
rzec, wszystko z akompaniamentem szkolnego 
zespołu instrumentalnego, do tego piękne recy-
tacje spowodowały, że niejednemu absolwento-
wi „łza wzruszenia cicho spłynęła po policzku, 
że westchnieniem załkało serce”. Po części re-
fleksyjnej zmieniony został nastrój i goście pod-
dali się atmosferze nieco luźniejszej, bo na sce-
nie pojawił się kabaret NASZ, którego założycie-
lem, a zarazem autorem większości tekstów jest 
pan Maciej Jurasiński absolwent i nauczyciel li-
ceum w Dynowie. Okolicznościowy program roz-
bawił zebranych do łez. Wisienką na torcie, a za-

razem naszą niespodzianką dla gości był koncert Ani Aniki Dąbrowskiej, zwy-
ciężczyni programu The Voice Kids, od września uczennicy klasy I naszego li-
ceum, która wystąpiła wraz z zespołem prowadzonym przez pana Wojciecha 
Jakubca. Ania ujęła wszystkich siłą swego głosu oraz niezwykłą wrażliwością 

a sam koncert został przyjęty przez uczestników uro-
czystości z wielkim entuzjazmem i pozostawił nieza-
pomniane wrażenia.

Mamy nadzieję, że obchody Jubileuszu 75-le-
cia Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Dynowie zapiszą się trwale w dobrych 
wspomnieniach tych, którzy przybyli na uroczystość, 
bo „czas omija miejsca, które wspominamy”. 

Wieczorem absolwenci wzięli udział w balu, któ-
ry odbył się w pięknie przystrojonej na tę okoliczność 
hali sportowej. Przy dźwiękach muzyki oraz suto za-
stawionych stołach wspomnieniom nadal nie było 
końca. Wspominano półmetki, zabawy studniówko-
we i inne szkolne uroczystości. Tańcom nie było koń-
ca. Zabawa zakończyła się o świcie, a wszyscy obiecy-
wali sobie, że spotkają się na pewno przy okazji ko-
lejnego jubileuszu szkoły.

Katarzyna	Kłyż
Nauczyciel LO w Dynowie

Fot. Sławomir	Inglot

ii edycja Targów zdrowia i urody w Dynowie
17 listopada 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Komi-

sji Edukacji Narodowej w Dynowie odbyły się II Targi Zdrowia i Urody. 
Idea Targów zrodziła się z pasji do zdrowego stylu życia oraz spor-

tu. Targi są dobrym miejscem udoskonalenia wiedzy na temat dbania 
o swoje ciało, zdrowie i samopoczucie. To największa tego typu impre-
za w regionie, prezentująca w jednym miejscu oferty z zakresu: urody, 
sportu i rekreacji, dietetyki, żywności, profilaktyki i medycyny. 

Organizatorem imprezy był Gabinet Dietetyczny Ewelina Szereme-
ta-Łach, natomiast współorganizatorami: Centrum Medyczne DYNMED 
oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dy-

nowie. Partnerami II edycji Targów była Miejska Biblioteka Publiczna 
w Dynowie oraz Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Fun-
duszu Zdrowia w Rzeszowie.

Dziękujemy za wsparcie patronom: Staroście Rzeszowskiemu 
– Józefowi Jodłowskiemu, Burmistrzowi Miasta Dynów- Zygmuntowi 
Frańczakowi, Wójtowi Gminy Dynów – Wojciechowi Piechowi, Porta-
lowi Informacyjnemu nowiny24.pl oraz Radiu Via oraz sponsorom: 
PKO Banku Polskiemu, Karczmie Pod Semaforem, Hurtowni u Wojt-
ka, Firmie Ecotrade.
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30	października	2019	r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się IX edycja Woje-
wódzkiego Konkursu Ortograficznego pod hasłem „Leśne	dyktando” 
dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z wo-
jewództwa podkarpackiego. 

Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Pan	 Józef	
Jodłowski	Starosta	Rzeszowski,	Pani	Grażyna	Zagrobelna	Dyrek-
tor	Regionalnej	Dyrekcji	Lasów	Państwowych	w	Krośnie,	Pan	Zyg-
munt	Frańczak	Burmistrz	Dynowa, natomiast patronat medialny 
Polskie	Radio	Rzeszów	S.A.	i	Portal	Regionalny	„Brzozowiana”.	

Organizatorami	konkursu	byli:	Nadleśnictwo	Dynów,	Zespół	
Szkół	Zawodowych	im.	Kard.	Stefana	Wyszyńskiego	w	Dynowie,	
Stowarzyszenie	Przyjaciół	Zespołu	Szkół	Zawodowych	w	Dyno-
wie oraz Miejska	Biblioteka	Publiczna	w	Dynowie.	

Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Pani	Halina	Cygan - 
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Dynowie, Pan	Krzysztof	Strzyż – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, 
Pan	Stanisław	Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu 
Szkół Zawodowych w Dynowie i Pani	Grażyna	Paździorny – Dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie. 

IX edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego 
„Leśne dyktando” w zespole szkół zawodowych 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Uczestnicy konkursu 57 osób z 15	szkół (przygotowanych przez 
23 opiekunów) z całego województwa podkarpackiego mieli za zadanie 
napisanie poprawnie wysłuchanego tekstu, który zawierał słownictwo 
związane z lasem, jego mieszkańcami (autorem tekstu była Pani Mał-
gorzata Kaczorowska). Jury konkursowe, które stanowili nauczycie-
le – opiekunowie po sprawdzeniu wszystkich prac wyłoniło zwycięz-
ców w poszczególnych grupach wiekowych. 

Kategoria	szkoły	podstawowe:
I	miejsce – Seweryn	Chrapek - Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 

Starzeńskiej, II	miejsce – Łukasz	Bielec - Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Dubiecku, III	miejsce – Dominika	Janoszek – Szkoła Podstawo-
wa w Ulanicy. Wyróżnienia: Eliza	Tyka	– Szkoła Podstawowa w Dą-
brówce Starzeńskiej, Julia	Wiśniowska – Szkoła Podstawowa w Lipie, 
Martyna	Cygan – Szkoła Podstawowa w Błażowej Dolnej. 

Kategoria	szkoły	ponadpodstawowe:
I	miejsce	–	Kamil	Szymański – Liceum Ogólnokształcące w Dy-

nowie, II	miejsce – Patrycja	Wrotniak	– Liceum Ogólnokształcące 
w Dynowie, III	miejsce – Wiktoria	Woźniak - Liceum Ogólnokształ-
cące w Dynowie. Wyróżnienia: Wiktoria Ziaja – Zespół Szkół Leśnych 
w Lesku, Alicja	Jamróz - Zespół Szkół Leśnych w Lesku, Julia	Polew-
ka – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie. 

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Zespół Szkół Zawodowych 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyja-
ciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie otrzymał Kamil	Szymań-
ski z Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. 

Wszyscy nagrodzeni, wyróżnieni, ich opiekunowie a także pozostali 
uczestnicy otrzymali nagrody, dyplomy, podziękowania, które wręczyli: 
Pani	Magdalena	Misiorowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Krośnie, Pani	Halina	Cygan – Dyrektor szkoły, Pan	Krzysz-
tof	Strzyż – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Pani	Małgorzata	Ka-
czorowska – starszy specjalista służby leśnej z Nadleśnictwa Dynów, 
Pani	Grażyna	Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Dynowie i Pan	Piotr	Zdeb – Wicedyrektor szkoły. 

 Podsumowując konkurs	Pani	Halina	Cygan podziękowała bar-
dzo serdecznie wszystkim przybyłym gościom i uczestnikom oraz za-
prosiła za rok na X	edycję	konkursu. W oczekiwaniu na ogłoszenie 
wyników konkursu, jego uczestnicy mogli uczestniczyć w przepięk-
nych pokazach	chemicznych	przygotowanych przez pracowników 
naukowych i studentów Państwowej	Szkoły	Wschodnioeuropej-
skiej	w	Przemyślu. 

Fundatorem nagród głównych było:	Starostwo	Powiatowe	w	Rze-
szowie, Miasto	Dynów, Nadleśnictwo	Dynów, Miejska	Biblioteka	
Publiczna	w	Dynowie,	Stowarzyszenie	Przyjaciół	Zespołu	Szkół	
Zawodowych	w	Dynowie	oraz	Zespół	Szkół	Zawodowych	im.	Kard.	
Stefana	Wyszyńskiego	w	Dynowie. 

Pieczę merytoryczną nad całością sprawowała	Pani	Małgorzata	
Kaczorowska	z	Nadleśnictwa	Dynów,	natomiast Zespół	Szkół	Zawo-
dowych	im.	Kard.	Stefana	Wyszyńskiego	w	Dynowie	i	Stowarzysze-
nie	Przyjaciół	Zespołu	Szkół	Zawodowych	w	Dynowie byli odpowie-
dzialni za stronę techniczną i organizacyjną konkursu. 

Halina	Cygan 
Dyrektor ZSzZ im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 

Na przybyłych czekały również liczne atrakcję – występ dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Dynowie, pokaz Pierwszej Pomocy, występ STRONG By Zumba, po-
kaz upięć okolicznościowych oraz awangardowych.

Wraz z organizatorami dziękujemy wystawcom za zaangażowanie i obec-
ność. Bardzo się cieszymy, że impreza z roku na rok przyciąga coraz większą ilość 
odwiedzających i mamy nadzieję, że na stałe zagości w kalendarzach osób świa-
domie dbających o zdrowie.

Do zobaczenia za rok na III edycji Targów Zdrowia i Urody.
Ewelina	Szeremeta-Łach

Dietetyk
Fot. Daniel	Gąsecki

Na odwiedzających czekało blisko 30 stanowisk wysta-
wowych. Każde z nich wyjątkowe i starannie przygotowane. 
Dodatkowo można było liczyć na bezpłatne zabiegi kosme-
tyczne i fryzjerskie, animatora czasu wolnego dla dzieci, bez-
płatne porady i konsultacje ze specjalistami, bezpłatne bada-
nia profilaktyczne i porady z profilaktyki i promocji zdrowia, 
możliwość rejestracji do bazy DKMS (Fundacji, której celem 
jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie po-
trzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpi-
ku) oraz poznanie regionalnych wyrobów.
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Dynowska korrida,
triumf a może Pampeluna?
Nie	wiemy,	kiedy	historia	o	dynowskiej	korridzie	weszła	do	biegu	pu-

blicznego.	Chyba	najskuteczniej	utrwalił	ją	Władysław	Łoziński	w	tomie	I	swej	
pracy	„Prawem	i	lewem.	Obyczaje	na	Czerwonej	Rusi	w	pierwszej	połowie	
XVII	wieku”.	Jak	było	naprawdę	z	legendarną	korridą	spróbujemy	przedsta-
wić	w	niniejszym	tekście.

Łoziński pisał: „W r. 1603 uczynił w oryginalny sposób Stanisław Wapow-
ski, kasztelan przemyski, w Dynowie, kiedy mu żona powiła córkę. Oto p. kaszte-
lan urządził walkę byków, przy której jednak nie obeszło się bez nieszczęścia, bo 
jeden z dworzan postradał życie.”

Już samo określenie „urządził walkę byków” wystarczyło, aby wydarzeniu 
nadać rangę korridy. Dając wiarę Łozińskiemu i traktując jego źródło jako doku-
ment  rzetelnej wagi, przyjrzyjmy się uważnie temu wyjątkowemu spektaklowi 
w Dynowie. Jak sam pisze we wstępie do swego dzieła, wykorzystał m.in. akta 
grodzkie ziemi przemyskiej i sanockiej, w których zasobie odnalazł jeden doku-
ment dokładnie opisujący to wydarzenie. Fragment tego dokumentu prezentu-
jemy obok. Zanim przejdziemy do jego analizy przyjrzyjmy się głównej posta-
ci tego tekstu – Stanisławowi Janowi Wapowskiemu (ok. 1576-1632). Był sy-
nem Andrzeja Wapowskiego herbu Nieczuja i Katarzyny z Maciejowskich Wa-
powskiej herbu Ciołek.

Łoziński w ślad za wskazanym dokumentem, w odniesieniu do Wapow-
skiego używa tylko imienia Stanisław. Jednak w herbarzu Niesieckiego jego au-
tor pisząc o synach Andrzeja i Katarzyny Wapowskich nadmienia: „…zostało się 
po nim dwóch synów, z których jeden wkrótce po ojcu skonał według Paproc.[kie-
go] drugiemu ten autor daje imię Jana, wszakże ja go wszędzie Stanisławem czy-
tam, był kasztelanem Przemyskim i starostą Kościańskim i Zawichojskim, dziedzic 
na Dynowie …”. Tak utrwaliła się późniejsza pisownia dwojga imion Stanisława 
Jana Wapowskiego, co porządkowało dotychczasową kolizję oznaczeń i pomy-
łek z bratem Andrzeja Wapowskiego, również Stanisławem Wapowskim, tym 
samym któremu w dynowskim kościele małżonka Magdalena z Zakliczyna ufun-
dowała tablicę (znajduje się ona nad wejściem do zakrystii od strony prezbite-
rium). Wśród wielu przypisywanych Stanisławowi Janowi zasług, najważniejszą 
dla nas jest rozbudowa dynowskiego kościoła ze środków pozostawionych przez 
jego matkę Katarzynę. Był żonaty z Katarzyną Kostczanką herbu Dąbrowa, kasz-
telanką biecką, starościanką kościerzyńską. Ich ślub możemy datować na około 
1600 r. Z tego małżeństwa jako pierwsze dziecko przychodzi na świat Anna Be-
ata, późniejsza małżonka Jana Klemensa Branickiego podkomorzego krakow-
skiego, starosty chęcińskiego. Data narodzin Anny Beaty jest przedmiotem po-
lemiki, wszak podaje się rok 1602 lub 1603. Ale narodziny tegoż dziecka stały 
się pretekstem fety na rynku w Dynowie, która skutkowała powstaniem doku-
mentu przywołanego wyżej. Ten zaś był skutkiem nieszczęśliwego, śmiertelne-
go wypadku. Dokument, który nazywać będziemy protestacją Jana Pawłowskie-
go, zawiera opis owego wydarzenia oraz precyzyjnie je datuje na dzień wtorko-
wy przed świętem Bożego wstąpienia. Wniebowstąpienie Pańskie, jako święto ru-
chome, obchodzone być powinno w 40 dniu od Zmartwychwstania Pańskiego. 
Wypadało więc zawsze w czwartek. Wiedząc, że Wielkanoc w 1603 r. przypada-
ła na 30 marca, łatwo obliczyć ze Wniebowstąpienie Pańskie obchodzono w tym 
roku 8 maja w czwartek. Tym samym wydarzenia dynowskie rozegrały się we 
wtorek 6 maja 1603 r. Czytamy o nich w dalszej części protestacji Jana Pawłow-
skiego przeciwko Stanisławowi Janowi Wapowskiemu, który w ten dzień: „… 
sprawując grę albo triumf świeżo narodzonej córki swej, bawoła na poły szalone-
go, na to umyślnie przygotowanego, w miasteczku Dynowie w rynek ciasny wypu-
ściwszy,  domy pozamykawszy, ulice zabudowawszy i ludzi uczciwych na to spec-
taculum sposobiwszy, sam strzelał i sługom rozkazał, między którymi ledwie dru-
gi rusznicę w ręce wziąć umiał. A iż syn mój Mikołaj też p. Wapowskiemu służąc, 
temże się jako panu swemu akomodował, młodzieniec lat 20, do wiela posług spo-
sobny, cnót szlachetnych i dobrych obyczajów, w tej to krotofili [krotochwili – pso-
ta, żart, wygłup] mało potrzebnej, nierządnej i pod pijanym czasem między ludź-
mi pospolitymi niebezpiecznej, postrzelony pod serce na skroś, żyw nie był do dzie-
siątej godziny, z podziwieniem wielu ludzi, że na tym jednym stanęło a nie na kil-
ku, tak jako sprawę dawało wszystko miasteczko, że przez 200 razów strzelono.”

Z opisu wydarzenia wnioskujemy co następuje:
• nie była to walka byków, jak nadmienia Łoziński, gdyż zwie-

rzę było tylko jedno,
• miało charakter ulicznego polowania, bez próby wprowa-

dzenia ceremoniału korridy,
• nie miało charakteru gonitwy byków charakterystycznej 

dla słynnego encierro w Pampelunie,
• nie aspiruje też do  miana triumfu, gdyż Wapowski uwiecz-

nił jedynie chwilę swojej radości z narodzenia córki, w for-
mie dość propagandowej, ale bez uroczystego wjazdu do 
miasta,

• bardziej przypominało grę, igrzyska dla szlachty i ludu 
dynowskiego, fetę z okazji narodzin szlachcianki, w trak-
cie której doszło do ogólnego pijaństwa i przypadko-
wej śmierci.
Był to więc raczej przejaw fantazji szlacheckiej Wapow-

skiego, niejednokrotnie powtarzanej w różnej postaci. Innym 
„oryginalnym” pomysłem Wapowskiego był przejazd porą let-
nią saniami przez swoje dobra. Założył się bowiem, że to uczy-
ni i to mimo braku śniegu. Nakazał więc na polach rozsypać 
sól, dzięki czemu sanie łatwiej się poruszały. Oczywiście in-
formacja pewna nie jest. W innym przekazie zamiast soli po-
jawia się niekiedy również cukier. Gdyby nie śmierć Mikoła-
ja Pawłowskiego i protestacja spisana w formie zachowane-
go dokumentu, prawdopodobnie nikt nie zachowałby tego in-
cydentalnego wydarzenia w pamięci.

Tak prawdopodobnie zrodziła się oparta na prawdziwym 
wydarzeniu legenda korridy, której nie było. Legenda ta na-
dal żyje swoim życiem. Niekiedy w miejsce Wapowskiego po-
jawia się niejaki szlachcic Lewicki a w miejsce zabitego Paw-
łowskiego córka Lewickiego. Niech nadal żyje, gdyż jej brak 
pozbawi miasteczko klimatu wyjątkowości. Kultywujmy więc 
ten wątek, ale z przymrużeniem oka. W żadnym wypadku nie 
wiążmy tej historii z herbem Dynowa.

Józef	Stolarczyk

Dziękuję Panu Jerzemu Bylickiemu za udostepnienie ska-
nu dokumentu.



Jubileusz 10-lecia istnienia Uniwersytetu Złotej Jesieni,  
warsztaty z garncarstwa zorganizowane w ramach projektu 

„Senioriada nad Sanem”
w obiektywie Jana Hadama


