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Gmina Miejska Dynów otrzymała dofinansowanie 
o wartości 9 500 000 zł 

w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski 
Ład Program Inwestycji Strategicznych

Na zdjęciu Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart i Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak
Fot. ze zbiorów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
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Szanowni Czytelnicy Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego,
pierwsza połowa 2022 roku już za nami. Dla naszego miasta był to czas wielu inwestycji, 

wydarzeń i uroczystości, o których warto się dowiedzieć. Bieżącym źródłem informacji o mi-
nionych zdarzeniach jest Dynowski Kwartalnik Samorządowy (DKS), który po raz drugi w tym 
roku oddajemy w Państwa ręce.

W tym numerze nasi Czytelnicy będą mogli jak zwykle zapoznać się z działaniami władz 
samorządowych. Nie zabraknie informacji z placówek oświatowych, które przecież podsumo-
wały kolejny rok szkolny. Znajdziecie Państwo informacje kulturalne, dowiecie się co słychać 
w stowarzyszeniach działających na terenie Dynowa.

Będą również wspomnienia związane z jubileuszami, których w 2022 roku w Dynowie ob-
chodzić będziemy kilka.

Na początku – 75. lecie Klubu Sportowego „DYNOVIA” Dynów – relacja z uroczystej gali 
oraz garść historii Klubu będzie na pewno ciekawą lekturą podczas wakacyjnego wypoczynku.

Szanowni Czytelnicy Dynowskiego Kwartalnika Samorządowego, życzymy Państwu przede 
wszystkim zdrowych, ciepłych i bezpiecznych wakacji. Niech okres lata będzie dla Was czasem 
odpoczynku, regeneracji sił, a także zabawy oraz wzruszeń, których podczas tegorocznych wa-
kacji w Dynowie nie zabraknie.

Już dziś, w imieniu organizatorów, zapraszamy na takie imprezy jak kolejne Dni Pogórza 
Dynowskiego czy historyczny Tour de Pologne. A przypomnijmy, że na rywalizujących zawod-
ników w Dynowie czekać będą dwie premie: lotna i górska.  

Pozytywnych emocji na pewno nikomu nie zabraknie.
Życzymy przyjemnej lektury.

Grażyna Paździorny
Michał Zięzio

Redaktorzy DKS

W dniu 15 czerwca 2022 roku Pani Franciszka  
Łukasz obchodziła 100 urodziny.

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

W dniu 21 czerwca 2022 r. Burmistrz Miasta Dynowa 
Zygmunt Frańczak w asyście Skarbnika Gminy Renaty Po-
tocznej i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie 
Anny Nowickiej-Hardulak odwiedził Szanowną Jubilatkę. 
W urodzinowej uroczystości uczestniczyła najbliższa ro-
dzina Pani Franciszki, ksiądz Jan Koszałka proboszcz Para-
fii w Ulanicy oraz znajomi i sąsiedzi. Na ręce Jubilatki Bur-
mistrz Miasta Dynowa złożył list gratulacyjny z okazji Set-
nych Urodzin, wręczył kwiaty oraz przygotowane upomin-
ki. Oczywiście nie zabrakło tortu, szampana i toastu z ży-
czeniami zdrowia i pogody ducha na kolejne 100 lat. Spo-
tkanie przebiegało w niezwykle rodzinnej i ciepłej atmosfe-
rze. Uroczystość urodzinowa przeplatana była wspomnie-
niami Jubilatki z lat młodości, czasu spędzonego we Lwo-
wie, jak również wspomnień związanych z życiem rodzin-
nym i pracą na gospodarstwie. Pani Franciszka wychowała z mężem Ludwikiem czworo dzie-
ci: dwie córki i dwóch synów, doczekała się siedmiorga wnuków i dziewięciorga prawnuków.

Jubilatka jest pełna radości życia, na jej twarzy jest obecny uśmiech szczęścia i życzliwości. 
Nigdy nie poddawała się przeciwnościom losu. Z relacji najbliższych Pani Franciszki wiemy, że 
w wieku 97 lat dopiero zaprzestała aktywnego gospodarowania.

Za źródło dobrego zdrowia Jubilatka uważa aktywność, pogodę ducha i życzliwość dla 
wszystkich. Obecnie Pani Franciszka jest pod opieką córki i najbliższej rodziny.

Pani Franciszka Łukasz to skarbnica wiedzy. Jej pamięć z najdrobniejszymi szczegółami 
potrafi przywołać obrazy i przeżyte chwile. To była piękna lekcja historii na żywo, za którą ser-
decznie dziękujemy.

Droga Pani Franciszko
,,Z okazji wspaniałego Jubileuszu życzymy Pani dużo zdrowia, szczęśliwych lat w gro-

nie najbliższych oraz Bożego błogosławieństwa na kolejne lata życia. Życzymy aby radość 
z każdej chwili życia towarzyszyła Pani jak najdłużej i już nie sto, ale dwieście lat.’’

Anna Nowicka-Hardulak
Kierownik USC w Dynowie

Fot. ze zbiorów USC w Dynowie

Setne urodziny 
mieszkanki Dynowa



DYNOWSKI KWARTALNIK SAMORZĄDOWY  NR 2/2022  KWIECIEŃ-CZERWIEC 3STR.

Urząd Miejski Dynów
Burmistrz Miasta informuje
W niniejszym numerze Dynowskiego Kwartalnika Samorządo-

wego chciałbym przedstawić Państwu działania, jakie miasto podej-
mowało w ostatnim czasie.

I. Projekty dofinansowane ze środków 
Unii Europejskiej 

1. Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dy-
nowie przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia 
pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudo-
wą miejskiej oczyszczalni ścieków o instalację foto-
woltaiczną”. 
Gmina Miejska Dynów realizuje przedmiotowy projekt dofinan-

sowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Umowa o dofinansowanie w/w projektu podpisana została 
w dniu 25 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dynowie. Przed-
miotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy 
ul. Bartkówka i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków o instala-
cję fotowoltaiczną. 

Realizacja inwestycji obejmuje:
• Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Bart-

kówka w Dynowie
a) Budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

oraz rurociągów tłocz nych kanalizacji – ok. 10 km
b) Budowę przepompowni ścieków sanitarnych (3 szt.)

• Rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie o odna-
wialne źródła energii – instalacja fotowoltaiczna 
Zadanie obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 

36,9 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w Dynowie. 
Długość kanalizacji do wybudowania w ramach projektu: 

ok. 10 km (sieć kanalizacyjna wraz z uzbrojeniem i urządzeniami) 
Długość przyłączy do wybudowania: ok. 1 km
Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest 

firma Usługi Budowlane „WELKO” Ewelina Pelc z siedzibą w Kosinie. 
Umowa o wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 

30 czerwca 2021 r.
Wartość projektu ogółem po przetargu na roboty budowla-

ne: 7 564 819,80 zł
Wydatki kwalifikowane: 5 433 368,49 zł
 Dofinansowanie ze środków UE: 4 618 363,20 zł (85 % wy-

datków kwalifikowanych)
Wkład własny wraz z kosztami niekwalifikowanymi: 

2 946 456,60 zł

Inwestycja jest realizowana zgodnie z zatwierdzonym harmono-
gramem rzeczowo-finansowym robót.

Dotychczas została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej (gra-
witacyjna i tłoczna) wraz z przepompowniami ścieków, a także wy-
konano instalację fotowoltaiczną o mocy 36,9 kWp na terenie miej-
skiej oczyszczalni ścieków w Dynowie. Trwa wykonywanie przyłączy 
do budynków mieszkalnych i odbudowa nawierzchni dróg po wyko-
nanych robotach budowlanych.

Zakończenie robót budowlanych planuje się na koniec sierp-
nia 2022 r.

Wybudowana przepompownia ścieków. Fot. ze zbiorów Urzędu Miej-
skiego w Dynowie

Odbudowane nawierzchnie dróg. Fot. ze zbiorów Urzędu Miejskiego 
w Dynowie

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020”

II. Projekty dofinansowane ze środków 
krajowych:

1. „Budowa sieci wodociągowej i rozbudowa (moder-
nizacja) SUW oraz budowa kanalizacji sanitarnej 
w Dynowie – etap I” w ramach Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Gmina Miejska Dynów złożyła wniosek o dofinansowanie przed-

miotowej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych.

Miasto otrzymało na realizację tej inwestycji promesę 
11 685 000 zł (wartość po przetargu). 

Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest 
firma Usługi Budowlane „WELKO” Ewelina Pelc z siedzibą w Kosinie. 

Umowa o wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 
27 kwietnia 2022 r.

Część pierwsza zadania obejmuje:
• budowę sieci wodociągowej na terenie miasta Dynowa (ul. Si-

korskiego, Działowa, Dworska, Pawia, Grunwaldzka, Węgierska, 
Zamkowa, 1-go Maja, Jana Pawła II, Polna, Podgórska, Piłsudskie-
go, Karolówka, Gruntowa, Głęboka, Jaklów, Rogozów, Żurawiec, 
Kolejowa, Wuśki, Łazienna, Plażowa, Sanowa, Podwale, Wierz-
bowa, Błonie, Bartkówka) o łącznej długości ok. 26 km (wraz 
z przejściem pod dnem rzeki San kanałem wodociągowym me-
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todą przewiertu sterowanego) i budowę sieci kanalizacji sanitar-
nej wraz z przyłączami (ul. Bartkówka, Igioza, Ks. Ożoga) o łącz-
nej długości ok. 5 km.
Część druga zadania obejmuje:

• rozbudowę (modernizację) istniejącej stacji uzdatniania wody 
w Dynowie polegającą na wymianie dwóch zbiorników wody 
uzdatnionej o pojemności 100 m3 każdy i montażu urządzeń 
zmiękczających wodę.
Wartość robót budowlanych wynosi 12 300 000 zł.
W/w roboty będą finansowane ze:

• środków Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program 
Inwestycji Strategicznych w kwocie 11 685 000 zł,

• środków własnych w kwocie 615 000 zł.
Inwestycja jest realizowana zgodnie z zatwierdzonym harmono-

gramem rzeczowo-finansowym robót.
Dotychczas został wykonany podwiert pod rzeką San kanałem 

wodociągowym oraz trwa modernizacja stacji uzdatniania wody.
Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023. 

2. „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont in-
frastruktury drogowej na terenie Gminy Miejskiej 
Dynów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych.
Gmina Miejska Dynów otrzymała promesę o wartości 9 500 000 zł 

w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwe-
stycji Strategicznych.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 95 % i finansowemu udziało-
wi własnemu możliwa będzie realizacja inwestycji pn. „Budowa, roz-
budowa, przebudowa oraz remont infrastruktury drogowej na tere-
nie Gminy Miejskiej Dynów”, m. in. dróg ul. Błonie, ul. Źródlana, ul. Pa-
wia, ul. Słoneczna, ul. Jaśminowa.

Obecnie trwają przygotowania do procedury przetargowej.

III. Inwestycje finansowane z budżetu mia-
sta 

1. Remont lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dy-
nowie w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.
Zakończono remont lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dy-

nowie. Wykonawcą robót była firma HYDRO-MET Sp. z o. o. z siedzi-
bą w Futomie. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował:
• wykonanie sufitu podwieszanego,
• remont instalacji elektrycznej, w tym wymianę instalacji i opraw 

oświetleniowych,
• wymianę drzwi wewnętrznych oraz istniejącej ścianki działowej, 

w celu wydzielenia kącika dla dzieci,
• malowanie lokalu po wykonanych robotach budowlanych.

Roboty zostały zakończone i odebrane od Wykonawcy w mie-
siącu kwietniu br. 

Oprócz robót remontowych wykonano szafę na antresoli oraz wy-
posażono dział dziecięcy w meble (szafki i regały na książki, stolik, cztery 
krzesełka), siedziska dla dzieci, puzzle, klocki, zestawy edukacyjne, gry itp.

Całkowita wartość realizacji inwestycji to: 102 630,41 zł. 

Fot. ze zbiorów Urzędu Miejskiego w Dynowie

IV. Inwestycje drogowe
1. Drogi gminne: 

Przy współudziale środków pozyskanych z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

W dniu 06.06.2022 r. Gmina Miejska Dynów otrzymała promesę 
na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Remont drogi na działce nr 
ewid. gruntów 163/3 w Dynowie (obręb Bartkówka) w km 1+300 – 
1+550” (o długości 250 mb) w ramach Funduszu Solidarności Unii 
Europejskiej. Jest to końcowy odcinek drogi „Za Skałą”. W następstwie 
uzyskania dofinansowania podpisano w dniu 07.06.2022 r. umowę 
o roboty budowlane pomiędzy Gminą Miejską Dynów, a wyłonionym 
w trybie zapytania cenowego Wykonawcą robót – firmą Usługi Trans-
portowe Roboty Ziemne Stanisław Drak z Przemyśla, z terminem re-
alizacji zadania do dnia 15.06.2022 r. W tym samym dniu przekaza-
no plac budowy, a Wykonawca rozpoczął realizację robót. Ponadto 
w dniu 13.06.2022 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą 
Miejską Dynów została zawarta umowa o udzielenie dofinansowa-
nia dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania.

Zakres rzeczowy robót obejmował: wykonanie górnej warstwy 
nawierzchni z kruszywa łamanego na długości drogi 250 mb, wyko-
nanie wzmocnienia podbudowy z gruntu i kruszywa stabilizowanego 
cementem, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa natu-
ralnego, wykonanie robót ziemnych. 

Fot. ze zbiorów Urzędu Miejskiego w Dynowie

Koszt całkowity zadania wyniósł 157,56 tys. złotych. Dofinanso-
wanie ze środków zewnętrznych wyniosło 157,56 tys. złotych, co sta-
nowi 100 % całego kosztu realizacji robót. Po stronie gminy wystą-
pił koszt zapewnienia nadzoru inwestorskiego, opiewający na kwotę 
1,5 tys. złotych

Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów
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„Dniu radości, dniu wesela!
Jak szeroki polski kraj,
Niechaj okrzyk w niebo strzela
Viwat ! Viwat ! Trzeci Maj!”
Właśnie w tym dniu – 231 lat temu Sejm Wielki 

uchwalił Ustawę Rządową, która przeszła do historii jako 
Konstytucja 3-go Maja. W jej wstępie napisano, że „miała 
służyć dobru powszechnemu, dla ugruntowania wolno-
ści, dla ojczyzny naszej i jej granic.” 

Serdecznie Państwu dziękuję za tak liczne uczestnic-
two, dopisała wyjątkowa frekwencja i wyjątkowa aura. 

W tym miejscu chcę podziękować wszystkim, którzy 
włączyli się w przygotowanie uroczystości. Wdzięczny je-
stem Księdzu Wikariuszowi Dominikowi Majchrowiczo-
wi za mszę świętą w intencji Ojczyzny oraz homilię. W imieniu mieszkańców Dynowa dziękuję również Księdzu Proboszczowi Norberto-
wi Podhoreckiemu za użyczenie działki pod ogólnodostępny parking przy ulicy Jana Pawła II. Dziękuję za piękną oprawę artystyczną, dzię-

kuję pocztom sztandarowym, Orkiestrze Dętej, Chóro-
wi Akord i Scholi, dzieciom z Przedszkola Miejskiego 
w Dynowie i uczniom Szkoły Podstawowej Nr1 w Dy-
nowie oraz ich opiekunom. Serdecznie dziękuję dru-
hom Strażakom za służbę w przeddzień ich święta. Do-
ceniam obecność kombatantów i weteranów walk o nie-
podległość. Dziękuję wszystkim Dynowianom, na czele 
z Radnymi Miasta i Przewodniczącym Rady Miasta Dy-
nowa, uczestniczącym w uroczystości. Nasza wspólna 
obecność tutaj świadczyła o tym, że Polska nie jest nam 
obojętna. Wprost przeciwnie – jest w naszych myślach, 
sercach i czynach.

Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów

Fot. Daniel Gąsecki

W dniu 3 Maja 2022 r. spotkaliśmy się na pięknym dynowskim Rynku, celebrując ŚWIĘTO – bę-
dące jednocześnie świętem kościelnym i świętem narodowym. Są to Święta ze sobą nierozerwalnie 
złączone. Z jednej strony Bogurodzica, ostoja naszej wolności, Patronka i Królowa Polski, a z drugiej 
dzień polskiej świetności i świętowana co roku Trzeciomajowa Konstytucja. To święto wyraża się 
od lat w pięknych słowach: 

Uroczyste obchody  
231. Rocznicy Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja w Dynowie
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„Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy. 
Wypełniaj każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością. 
Czerp energię ze słońca, kapiącego deszczu i uśmiechu innych. 
Szukaj w sobie siły i entuzjazmu”.

Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Dynowie

ŚDS skupia osoby bardzo często mocno doświadczone przez cho-
robę, niepełnosprawność, dlatego jednym z priorytetów ośrodka jest 
działanie celem polepszenia jakości ich życia, nadawanie kolejnym 
dniom celu. Stosując w praktyce powyższe motto staramy się w Na-
szym Domu, aby czas tu spędzany był urozmaicony, a kolejne dni peł-
ne pozytywnych wrażeń, miłych przeżyć i radości. Dlatego wykorzy-
stujemy różnego rodzaju terapie, a gdy tylko możemy, organizujemy 
różnorodne wyjścia, wyjazdy krajoznawcze i spotkania integracyjne.

Bardzo lubiana jest silwoterapia opierająca się na kontakcie 
z przyrodą, czerpaniu energii z otaczającej natury co pozwala na zre-
laksowanie się i wyciszenie, a przy okazji na poznawanie otaczające-
go nas środowiska. Szczególnie miło spędzamy czas w parku miej-
skim, nad wodą gdzie można wsłuchać się w szum drzew i śpiew pta-
ków. Dużym atutem naszej działalności jest systematyczna integracja 
i udział w różnorodnych wydarzeniach.

Anna Wandas
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie

Poznawać świat wokół – bezcenne. Cieszyć się pięknem przyro-
dy – jeszcze bardziej. Podróż, nawet ta najkrótsza, ubogaca, uwrażli-
wia, uczy współpracy. Dlatego wędrujemy, poznajemy Naszą Małą Oj-
czyznę. Gdy tylko pozwala aura wyruszamy w teren. 

Powstawały tu także cmentarne krzyże. Uczestnicy mieli możliwość 
obejrzenia całego wnętrza kuźni ale również podziwiali stare przed-
mioty codziennego użytku zgromadzone na zewnątrz obiektu nie 
związane bezpośrednio z kowalstwem np. formy do pieczenia chle-
ba, robienia masła, do kiszenia kapusty, żarna, sprzęt do wytwarza-
nia przędzy czy uprząż dla koni. Dziękujemy Panu Tadeuszowi Tymo-
wiczowi za miłe przyjęcie.

Bożena Tadla
Pracownik ŚDS w Dynowie

Odwiedzamy urokliwe miejsca Pogórza Przemyskiego: Sielnicę, Słon-
ne, Bachórzec oraz Bachórz

Podczas wędrowania, poznając uroki Pogórza Dynowskiego oraz 
Przemyskiego, zawsze towarzyszyła nam błękitna wstęga Sanu, naj-
większej rzeki naszego regionu.

Poznawane miejsca często sprawiały, że zapominaliśmy na chwilę 
o trudach codzienności pośród przyrody. Radosne nawoływania pod-
czas wędrówki chybocącą kładką, sesji na promie rzecznym oraz pod-
czas zabawy na placu zabaw, niesione były przez wody Sanu. Mam na-
dzieję że skrawki wiedzy pozostaną w naszych głowach choć na chwi-
lę a wspomnienia znacznie dłużej.

 Piotr Pyrcz
Pracownik ŚDS w Dynowie

 
Nasi uczestnicy 11 maja 2022 r. mieli okazję odwiedzić Dynow-

ską Starą Kuźnię i zapoznać się z zapomnianym zawodem kowala
W muzealnej kuźni czas się zatrzymał, całe wyposażenie znaj-

duje się w miejscach, jakby przed chwilą pozostawił je rzemieślnik. 
W przeszłości w kuźni podkuwano konie podkowami wykonywany-
mi specjalnie dla danego konia. Spod ręki kowala wychodziło wie-
le ciekawych narzędzi, sprzętów, głównie dla okolicznych rolników. 

Mini muzeum kowalstwa i gospodarstwa domowego Pana Tadeusza 
Tymowicza w Dynowie

 6 kwietnia br. uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej na górę 
św. Michała w Bliznem. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą a na-
stępnie wspólnie podążaliśmy kolejnymi stacjami Męki Pańskiej. Na 
koniec razem usiedliśmy do posiłku.

Droga krzyżowa na górze św. Michała w Bliznem

Uroczystość Wielkanocną tradycyjnie obchodziliśmy w sposób 
wyjątkowy. To okazja by do wspólnego stołu zaprosić gości, złożyć 
sobie życzenia, skosztować świątecznych potraw. W bieżącym roku, 
po okresie długiej pandemii mogliśmy w końcu zaprosić księdza pro-
boszcza Parafii Dynów, lokalne władze miasta i gminy, przedstawicie-
li OPS oraz rodziców i opiekunów naszych podopiecznych. Takie spo-
tkania wzmacniają nas pozytywnie i pozwalają jeszcze bardziej po-
czuć się wspólnotą.

Anna Wandas
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12.05.2022 r. udaliśmy się do miejscowości Futoma, w której 
mieszka rzeźbiarz Pan Józef Drewniak. Artysta od młodości kochał 
drewno i wykonywał różne prace na desce. Założył warsztat stolar-
ski, gdzie powstawały rzeczy codziennego użytku, np. kufry, szafy, 
skrzynki. Z biegiem czasu zamienił maszyny na dłuto i zaczął rzeź-
bić, poczynając od prostych rzeczy – jak płaskorzeźby przedstawia-
jące zwierzęta, przechodząc do trudniejszych – jak figury świętych.

W swojej pracy wykorzystuje drewno lipowe, ponieważ to najle-
piej nadaje się do obróbki. W swoim dorobku ma wiele nagród i dy-
plomów. Uczestniczył w Wojewódzkich Biennalach Rzeźby Niepro-
fesjonalnej podczas której prezentował figurę „Ukrzyżowanie”. Nam 
szczególnie przypadło do gustu najnowsze dzieło artysty zatytułowa-
ne „Cztery Pory Roku” symbolizujące przemijanie i kruchość ludzkie-
go życia. Wiosna symbolizuje narodziny, lato – młodość i optymizm, 
jesień – nostalgię, a zima – śmierć. Poszczególne etapy uzmysławia-
ją nam jak wielką wartością jest egzystencja, dlatego warto odnaleźć 
jej sens. Chwytajmy każdą chwilę, bo te potrafią być ulotne i w jeden 
sekundzie odmienić życie na zawsze.

Obecnie prace Pana Józefa można podziwiać w Muzeum Wsi Pod-
karpackiej „Potoki” w Błażowej. 

Ewa Konat-Bembenek
Pracownik ŚDS w Dynowie

Pięknego majowego dnia, dokładnie 17.05.2022 r. udaliśmy się 
w magiczne miejsce. Odwiedziliśmy Chatkę nad Potokiem, gdzie ser-
decznie przyjął nas gospodarz, Jacek Dariusz Pikuła. Artysta otoczył 
nas swoją gościnnością, przygotował palenisko, udostępnił werandę. 

Pośród bujnej zieleni, słuchając śpiewu ptaków cieszyliśmy się 
sobą. Majowy wiatr wraz ze słońcem przyjemnie smagał nasze twa-
rze, zapachy przyrody i kojąca zieleń sprawiały, że zazwyczaj głośna 
grupa, wyciszyła się i cieszyła się z pobytu w tym spokojnym miejscu. 

Ożywiły nas zapachy kawy, ciasta oraz skwierczącej na ogniu kieł-
basy. Byliśmy już gotowi na ucztę duchową.

Kolejnym punktem był koncert naszego Gospodarza, który ura-
czył nas swoim śpiewem, mało tego, zaangażował wszystkich do 
wspólnego śpiewania. 

Jacku, dziękujemy za zaproszenie i za ofiarowany nam czas.  
Piotr Pyrcz

Koncert u Pana Jacka Pikuły w Laskówce

W dniu 27.05.2022 r. na zaproszenie grupy teatralnej skupionej 
wokół Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, podopieczni Naszego 
Domu uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym pt. „Człowiek, któ-
ry nie pije”. Bardzo dziękujemy za możliwość miłego spędzenia cza-
su i obcowania ze sztuką. Gratulujemy Pani reżyser Krystynie Dżuła 
oraz wszystkim aktorom.

 Anna Wandas

Wycieczka do Rymanowa Zdroju, którą odbyliśmy 8 czerwca br., 
to już kolejny Nasz wyjazd w to miejsce. Magia tej miejscowości spra-
wia, że wracamy tu każdego roku. Tym bardziej, że odbywa się tam co-
rocznie spotkanie integracyjne ŚDS-ów z kilku zaprzyjaźnionych Do-
mów. Zawsze miło jest gdy widzi się uśmiech na twarzach ludzi, któ-
rzy radują się na swój widok.

Anna Wandas

Rymanów Zdrój

Jak każe ludowa tradycja w dniu 23.06.2022 r. wybraliśmy się 
nad San aby tam zapalić sobótkę. Nie zabrakło również wianków. 
Wszystkie panny i kawalerowie bardzo chętnie rzucali na wodę uple-
cione wianki w oczekiwaniu na spełnienie wróżby o wielkiej miłości.

27 czerwca 2022 r. udaliśmy się do Centrum Kultury – Foreste-
rium w Zagórzu zlokalizowanym na terenie byłego zespołu klasztor-
no – zakonnego Karmelitów Bosych na górze Mariemont.

Nowoczesny obiekt, pięknie wbudowany w ruiny dawnego klasz-
toru umożliwia poznanie historii ziem polskich szczególnie z okre-
su konfederacji barskiej. W wygodnej sali kinowej na dużym ekranie 
obejrzeliśmy zrekonstruowane wydarzenia historyczne, walki i dzia-
łania które doprowadziły do obecnej rzeczywistości miasta. W sali 
muzealnej podziwialiśmy obrazy wybitnych mistrzów malarstwa  
Józefa Chełmońskiego, Józefa Branda, Claude Moneta czy Juliusza  
Kossaka. Obrazy prezentowane w nowoczesnej ruchomej formule 
przedstawiają konfederację barską. 

Nam najbardziej przypadła do gustu sala wirtualnej rzeczywi-
stości gdzie siedząc w wygodnych fotelach w goglach VR zanurzyli-
śmy się w immersyjnej rzeczywistości 3d przenosząc się do XVIII w. 
kiedy klasztor powstawał. Wznosząc się między górami patrzyliśmy 
na majestatyczne mury klasztoru, podziwialiśmy panoramę Zagórza, 
uczestniczyliśmy w życiu tamtejszych mnichów, wreszcie śledziliśmy 
losy klasztoru aż do czasów konfederatów, którzy w klasztorze bro-
nili się przed Moskalami. Ta niezwykła podróż podczas której uno-
siliśmy się w przestworzach, witaliśmy się z mieszkańcami klaszto-
ru na parę chwil oderwała nas zupełnie od rzeczywistości do której 
wcale nie chcieliśmy wracać. 

Anna Wandas

Zagórz Klasztor Karmelitów Bosych
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CZTERY PORY ROKU
w Przedszkolu Miejskim w Dynowie
Po okresie postpandemicznym w naszym przedszkolu wiele się dzieje… nie ma czasu na 

nudę! Każdego dnia wspólnie śpiewamy, tańczymy, bawimy się i doświadczamy. W końcu przed-
szkolaki mogły wyjść do społeczności lokalnej i zaprezentować swoje umiejętności i zaintere-
sowania biorąc udział w różnorodnych projektach, uroczystościach i konkursach tj. 

„TO NIE FELER, ŻE JEM SELER” – konkurs recytatorski
Konkurs skierowany był do dzieci z wszystkich grup. Jego celem było rozwijanie uzdol-

nień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, a także kształtowanie postaw 
prozdrowotnych. Tematem konkursu było „Zdrowe odżywianie”.

Wszyscy uczestnicy w sposób wyjątkowy zaprezentowali swoje wiersze. Niektóre były 
zabawne, niektóre poważne, ale wszystkie piękne i zawierały cenne wskazówki jak dbać 
o swoje zdrowie, by nie chorować. Wszyscy byliśmy zachwyceni twórczością dzieci – jak 
widać wśród naszych przedszkolaków jest wiele talentów. Pani Dyrektor pogratulowała 
uczestnikom odwagi oraz pochwaliła za piękną recytację.

Dziękujemy wspaniałemu Jury: Grażynie Paździorny, Annie Marszałek, Markowi Pyś 
oraz Łukaszowi Domin za podjęcie trudnego wyzwania w wyłonieniu zwycięzców. Dzię-
kujemy również Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie za ufundowanie nagród w po-
staci pięknych książek.

Kategoria 3-4
I m. Blanka Ulanowska
II m. Wojciech Stadnik
III m. Zofia Wandas

PIKNIK RODZINNY pod hasłem 
„Aktywne dziecko to szczęśliwe dziecko”
12 czerwca w Parku Miejskim w Dynowie odbył się Piknik Rodzinny który zorganizowa-

liśmy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji oraz Aktywnym Dynowem. 
Nasze przedszkolaki pod okiem swoich Pań przygotowały piękny występ z okazji Dnia Mamy 
i Taty. W ten sposób podziękowały rodzicom za ich trud włożony w ich wychowanie i tro-
skę Wszystkie atrakcje w których można było uczestniczyć podczas tej imprezy były dowo-
dem na to, że jak mówił Janusz Korczak „Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”.

Kategoria 5-6
I m. Anna Gierula, Szymon Banaś
II m. Mieszko Wandas
III m. Katarzyna Bąk

SPRINTEM DO MARATONU
Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków to 

projekt, miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA – 
mający na celu popularyzowanie zdrowego sty-
lu życia i aktywnego spędzania czasu poprzez 
udział dzieci w imprezach sportowych. Nasze 
przedszkole po raz pierwszy wzięło w nim udział 
i zapewne impreza ta wpisze się w kalendarz 
uroczystości przedszkolnych. Każdy z uczestni-
ków biegu otrzymał numer startowy tak, jak na 
prawdziwych zawodach sportowych. Przed bie-
giem odbyła się rozgrzewka prowadzona przez 
Panią Anetę Toczek, której serdecznie dziękuje-
my! Dzieci w skupieniu rozpoczynały bieg, sta-
rając się jak najszybciej dobiec do mety. Jednak 
w naszym maratonie wszyscy byli zwycięzca-
mi!!! Każdy uczestnik został nagrodzony meda-
lem, natomiast pierwsze trzy miejsca z każdej ka-
tegorii wiekowej zostały dodatkowo nagrodzo-
ne pucharem i dyplomem. Nasze dzielne przed-
szkolaki w miłej i sportowej atmosferze przebie-
gły łącznie aż 20100 m !!! 
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PRZYSTANEK WĘDRUJĄCEJ KSIĄŻKI
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką 

sobie ludzkość wymyśliła” 
   Wisława Szymborska
Po raz pierwszy w holu naszego przedszkola została 

zorganizowana mini biblioteka dla każdego przedszko-
laka w ramach projektu „Ekokulturalne przedszkole” re-
alizowanego przez grupę Zajączki. Jednym z zadań tego 
projektu było wykonanie zadania pt. „Przystanek wę-
drującej książki”. Akcja ta miała na celu popularyzację 
i rozwijanie pasji czytelniczych wśród dzieci. Pomysł ten 
cieszył się wielkim zainteresowaniem o czym świadczy-
ła ilość wypożyczanych książek. W dniu 24 czerwca od-
było się uroczyste rozstrzygnięcie tej akcji. 

Dzieci z największą ilością wypożyczonych książek 
otrzymały gratulacje i nagrody. 

Wyniki:
I miejsce: Edward Woźniak
II miejsce: Karolina Bielec
III miejsce: Zofia Wandas
Dziękujemy wszystkim przedszkolakom i rodzi-

com za aktywne uczestnictwo i zachęcamy do dalsze-
go wypożyczania bajek w kąciku czytelniczym stwo-
rzonym specjalnie dla dzieci w Miejskiej Bibliotece pu-
blicznej w Dynowie.

POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA
Ktoś mądry kiedyś powiedział, że życie składa się z powitań i pożegnań. To zda-

nie z pewnością można przytoczyć na zakończenie roku szkolnego, szczególnie do 
małych absolwentów przedszkola którzy opuszczają mury swojej pierwszej placówki 
oświatowej. Wiele miesięcy wspólnych zabaw i zajęć, podróży po porach roku szyb-
ko minęło, aż nadszedł czas wakacji i pożegnań.

Program artystyczny zaprezentowały wszystkie grupy przedszkolne, ale najbar-
dziej wzruszającym momentem było pożegnanie przedszkola przez sześciolatki, któ-
re śpiewały piosenki, recytowały wiersze na temat kończącego się pobytu w przed-
szkolu, wspólnych zabaw oraz zbliżających się wakacji.

Po części artystycznej każdy absolwent otrzymał dyplom ukończenia przedszko-
la oraz nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców.

Pożegnania są zawsze trudne, lecz są znakiem, że zaczyna się coś nowego. Dlatego 
ze wzruszeniem w sercach, ale i uśmiechem na ustach, życzymy Wam drogie sześcio-
latki wielu sukcesów i spełnienia marzeń, a wszystkim dzieciom bezpiecznych i ra-
dosnych wakacji. Pani Dyrektor Renata Pyś podczas swojego przemówienia na uro-
czystości podkreśliła, że zakończenie roku szkolnego to doskonała okazja do złoże-
nia podziękowań wszystkim rodzicom, nauczycielom i pracownikom obsługi za wy-
trwałą i rzetelną pracę, za serce i zaangażowanie włożone w budowanie pozytywne-
go wizerunku naszego przedszkola. 

Z życia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Miesiąc czerwiec to w szkołach czas podsumowań. W roku szkolnym 2021/2022 
do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie uczęszczało 528 uczniów  
w 22 oddziałach. W szkole zatrudnionych było 44 nauczycieli.

Maria Dudziak, Ewa Małachowska
Fot. ze zbiorów Przedszkola Miejskiego w Dynowie
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Zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15.06.2022 r. 415 
uczniów otrzymało promocję do klasy programowo wyższej, w tym 71 
z wyróżnieniem, 4 uczniów nie otrzymało promocji (9 egzaminów po-
prawkowych). 98 uczniów ukończyło szkołę podstawową, w tym 18 
z wyróżnieniem, 2 uczniów będzie zdawało egzaminy poprawkowe, je-
den nie kończy szkoły. Uczeń klasy 6a Artur Gratkowski uzyskał naj-
wyższą średnią ocen w szkole 5,58. Natomiast wśród absolwentów naj-
wyższą średnią mógł się pochwalić uczeń klasy 8a Wiktor Skiba – 5,39.

W roku szkolnym 2021/2022 nauczyciele przygotowywali 
uczniów do różnych konkursów, a efekty były następujące:

Język polski
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z języka polskiego – Eliza 

Tyka kl.8c została finalistką kon-
kursu wojewódzkiego, uczenni-
cę do konkursu przygotowywała 
p. Alicja Siekaniec.

Historia
I Podkarpacki Konkurs Hi-

storyczny z elementami regiona-
lizmu dla uczniów szkół podsta-
wowych ,,Hi-Reg”.

Ty t u ł  l a u re a t a  z d o by ł  
Bartosz Łybacki – kl.8a

II miejsce tytuł finalisty – 
Alan Lubiński – kl.8d 

IV miejsce Wiktor Pleśniak 
tytuł finalisty – kl.8d

Uczniów do konkursu przygotowywała p. Beata Piejko
Matematyka 
II etap konkursu kuratoryjnego z matematyki i wyróżnienie w Po-

wiatowym Konkursie Omnibus dla Zofii Homa z 8d – uczennicę do kon-
kursu przygotowała p. Bogusława Szmul. Wyróżnienia w Powiatowym 
Konkursie z matematyki Omnibus dla Liwii Radoń, Martyny Rapiej, Na-
talii Mudryk – uczniów do konkursu przygotował p. Adam Jagusztyn. 

Geografia
Wiktor Skiba – udział w etapie rejonowym konkursu z geogra-

fii – ucznia do konkursu przygotowywała p. Barbara Pyś.
Język angielski
I miejsce – Eliza Tyka z klasy 8c
II miejsce – Oliwia Kozubal z klasy 7a
Wyróżnienia: Seweryn Chrapek z klasy 8d oraz Martyna Rapiej 

z klasy 8b w konkursie „Omnibus 2022” z j. angielskiego. Uczniów do 
konkursu przygotowywała p. Jadwiga Skubisz.

Plastyka
Kamila Pyś – I miejsce, Kamila Tworzydło – II miejsce w etapie po-

wiatowym konkursu plastycznego „Bezpieczne Wakacje 2021”. Prace 
uczennic dotarły do finału wojewódzkiego.

Kamila Pyś – III miejsce w wojewódzkim etapie konkursu plastycz-
nego „Bezpieczne Wakacje 2021”.

Dina Taslaq – I miejsce w konkursie plastycznym „Jan Paweł II 
i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”.

Zuzanna Gierula – I miejsce, Dina Taslaq, Amelia Mazur, Miłosz  
Sacharzec – wyróżnienia w kategorii plastycznej,

Marek Mikoś – II miejsce w kategorii fotograficznej XXII edycji 
Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA TĘCZA pod hasłem „Pej-
zaże Podkarpacia”.

Uczniów do konkursów przygotowywała p. Małgorzata Galej.
Wychowanie fizyczne
Sporymi sukcesami zakończyli rok szkolny nauczyciele wycho-

wania fizycznego. W 53 zawodach sportowych zdobyli 4 medale w fi-
nałach wojewódzkich. Dało to ostatecznie 16 miejsce w klasyfikacji 
końcowej prowadzonej przez Wojewódzki Szkolny Związek Sporto-
wy w Rzeszowie. Sklasyfikowano w tym rankingu 457 szkół z całego 
naszego województwa. 

Wśród największych sukcesów należy wymienić:
I miejsce w II Uczniowskich Mistrzostwach Polski w wędkarstwie 

spławikowym, które otrzymał Franciszek Drewniak, opiekunem-tre-
nerem ucznia jest p. Tomasz Drewniak,

I miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk Dzieci w piłce ręcznej 
dziewcząt, opiekunem zespołu był p. Radosław Telega,

II miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w pił-
ce ręcznej chłopców, opiekunem zespołu był p. Dariusz Mazur,

II miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk Dzieci w Festiwalu Szta-
fet 4x100 m,

III miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Li-
dze Lekkoatletycznej, opiekunem drużyn był p. Damian Chudzikiewicz. 

W szkole aktywnie działały: Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło 
Caritas, Wolontariat Szkolny, Uczniowski Klub Sportowy „Pogórze”. 
W ostatnim czasie na skutek wojny w Ukrainie Szkolny Klub Wolon-
tariusza zorganizował kolejne zbiórki darów i środków finansowych 
dla mieszkańców Bojan i okolic. Od lat współpracujemy z ks. Marcinem 
Mirasiem, który jest proboszczem tej parafii i prowadzi Dom Wypo-
czynkowo – Rekolekcyjny. W domu tym obecnie znajdują schronienie 
uchodźcy z terenów ogarniętych walkami zbrojnymi, zwłaszcza mat-
ki z dziećmi oraz parafianie, którzy są w najtrudniejszej sytuacji ma-
terialnej. Od marca do czerwca zebrano łącznie 15 158 zł. na pomoc 
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• Bartłomiej Wandas
• Adam Wszołek

Klasa V
• Maja Kusińska

Klasa VI
• Julia Sarnicka
• Kinga Wszołek
• Patrycja Pyś
• Mateusz Siry
• Natalia Siry
• Elżbieta Wszołek

Naukę w szkole podstawowej z wyróżnieniem ukończyli:
• Patrycja Pyś
• Natalia Siry
• Elżbieta Wszołek

Najlepsi uczniowie otrzymali Nagrody Burmistrza a wszyscy wyróż-
nieni nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, mogą, jak co 
roku ubiegać się o stypendium, jeśli uprawnia ich do tego średnia ocen, 
jaką osiągnęli. 

Ważną rolę wspomagania szkoły w jej pracy wychowawczej pełni Ro-
dzina.

Koniec roku szkolnego jest więc dobrą okazją do podziękowania Rodzi-
com za Ich pracę i trud włożony w codzienne wspieranie i pomaganie dzie-
ciom w pokonywaniu trudności oraz współpracę ze szkołą. 

Z okazji wakacji życzymy Wam Drodzy Uczniowie, Nauczyciele oraz Ro-
dzice przede wszystkim udanego wypoczynku, słonecznej pogody, beztro-
skich chwil. Drodzy Uczniowie pamiętajcie, by w tym czasie przede wszyst-
kim zadbać o bezpieczeństwo – zarówno swoje jak i innych. 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Dynowie

Fot. ze zbiorów PSP Nr 2 w Dynowie

dla Ukrainy. Powyższe środki finansowe pochodziły ze zbiórek do pu-
szek w szkole i umieszczonych w sklepach na terenie miasta Dyno-
wa oraz sprzedaży ozdób świątecznych (p. Aneta Radoń i p. Barba-
ra Siekaniec). Z tej kwoty przekazano 11 356 zł. dla parafii w Boja-
nach, 227 zł. – dopłata dla kierowcy na paliwo za transport na Ukra-
inę, 487 zł. na zakup jednorazowych naczyń, które dostarczono na gra-
nicę i 3 088 zł. dla rodzin ukraińskich, które zamieszkały w Dynowie. 

W ramach pomocy dla Ukrainy zebraliśmy również liczne dary 
rzeczowe: żywność, środki czystości, zabawki dla dzieci, sprzęt spor-
towy itp. Część rzeczy została przekazana dla rodzin ukraińskich 
w Dynowie, reszta trafiła do parafii ks. Marcina Mirasia w Bojanach. 
Łącznie zebrano około 20 ton darów. Koordynatorką wszystkich ak-
cji była p. Aneta Bator.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Dynowie
24 czerwca w szkole odbyła się uroczy-

stość zakończenia roku szkolnego, w któ-
rej uczestniczyli zaproszeni goście: Bur-
mistrz Miasta Zygmunt Frańczak, Rodzi-
ce oraz Uczniowie. O godzinie 10.00 zebra-
liśmy się w sali gimnastycznej, aby podsu-
mować kolejny rok szkolny, podczas które-
go musieliśmy zmierzyć się z wyzwaniem, 
jakim jest nauka zdalna.  

Po dwóch miesiącach nauki w szkole przeszliśmy na pra-
cę zdalną. Mając do dyspozycji platformę Teams, byliśmy lepiej 
przygotowani do pracy, ale nie obyło się bez problemów, które 
wspólnie z Rodzicami staraliśmy się rozwiązać.

Ten sposób pracy uniemożliwił realizację wszystkich na-
szych planów i zamierzeń na nowy rok szkolny. Musieliśmy zre-
zygnować z organizacji konkursów oraz imprez takich Spotkanie 
Opłatkowe czy Dzień Babci i Dziadka, które od wielu lat były wpi-
sane w kalendarz imprez szkolnych i środowiskowych. Wszyscy 
z niecierpliwością czekali na możliwość powrotu do nauki sta-
cjonarnej, spotkań z koleżankami i kolegami. Mimo tych trud-
ności udało się zorganizować szkolny wyjazd w ramach Progra-
mu „Poznaj Polskę” oraz klasowe wyjazdy do kina. W minionym 
roku szkolnym nasza szkoła wzbogaciła się o wiele wartościo-
wych pomocy, m.in. monitory interaktywne, czy programy edu-
kacyjne. Aby uczniowie mogli prowadzić ciekawe eksperymen-
ty, uczyć się pracy w grupie, rozwijać zainteresowania i zdol-
ności przystąpiliśmy do programu ,,Laboratoria przyszłości’’.

W szkole realizowane były zajęcia rozwijające zdolności 
i umiejętności uczniów, logopedyczne, z zakresu pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej oraz inne zajęcia rozwijające kom-
petencje emocjonalno-społeczne. Przez cały rok działała świe-
tlica szkolna.

Szkoła uczestniczyła w zbiórce plastikowych nakrętek oraz 
makulatury w ramach programu ,,Zbieramy makulaturę-chro-
nimy lasy’’.

Uczniowie brali również udział w zajęciach sportowych 
w ramach programu ,,SKS – szkolny klub sportowy’’.

W wyniku klasyfikacji końcoworocznej 6 uczniów otrzyma-
ło promocję z wyróżnieniem:

Klasa IV
• Celina Sarnicka

Zakończyliśmy kolejny rok szkolny, ciężkiej pracy, kolejny rok 
w biegu po wiedzę i nowe umiejętności. Nareszcie długo oczekiwa-
ne wakacje, czas zasłużonego odpoczynku uczniów i nauczycieli. Na 
ten czas życzymy Wam udanego wypoczynku. Cieszcie się z każdego 
słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze, le-
niuchując w przydomowych ogródkach, na złotych plażach, w górach 
i nad jeziorami. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczę-
ci, z zapasem sił i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym 
2022/2023. Życzymy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, 
by nadchodzące wakacje były spokojne, bezpieczne i pełne niezapo-
mnianych wrażeń.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Fot. ze zbiorów PSP Nr 1 w Dynowie 
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IV Kiermasz Wielkanocny
W dniu 9 kwietnia na Dynowskim Rynku odbył się IV Kiermasz Wielkanocny.
Zaprezentowało się 14 wystawców z Dynowa i okolic, a mieszkańcom miasta, 

którzy odwiedzili Kiermasz przygrywały Kapela Tońko oraz Kapela „Dynowianie”.
W ramach kiermaszu odbył się również I Dynowski Konkurs na Najpięk-

niejszą Palmę oraz Pisankę Wielkanocną. 
W dniu 07.04.2022 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dy-

nowie komisja konkursowa wybrała i nagrodziła najpiękniejsze palmy i pisan-
ki Wielkanocne.

Do Konkursu zgłoszono 5 palm oraz 8 pisanek.
Jury w składzie:

1.  Marzena Paszko – Przewodnicząca Komisji Konkursowej 
2.  Anna Nowicka-Hardulak
3.  Grzegorz Hardulak

po zapoznaniu się z regulaminem konkursu i wnikliwym obejrzeniu wszyst-
kich palm i pisanek biorąc pod uwagę: zgodność z regulaminem konkursu, po-
mysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu, dobór odpowiednich ma-
teriałów i elementów zdobniczych, różnorodność i bogactwo użytych materia-
łów, własnoręczność wykonania elementów oraz trwałość i estetykę wykona-
nia, postanowiło przyznać następujące nagrody oraz wyróżnienia:

KATEGORIA – PALMY WIELKANOCNE
I miejsce – Zofia Radoń
II miejsce – Gabriela Sieńko
III miejsce – Oliwia Siry
Wyróżnienia otrzymali: Antoni Smaroń, Aleksandra Smaroń 
KATEGORIA – PISANKI WIELKANOCNE
I miejsce – Monika Huk
II miejsce – Justyna Sieńko
III miejsce – Józefa Kulon oraz Janina Paszko 
Wyróżnienia: Zuzanna Kopacka, Joanna Kłosowska, Beata Wrotniak, Mał-

gorzata Fuksa
Janusz Kędzierski – MOKSiR Dynów

Fot. Daniel Gąsecki

Dynowska premiera filmu „Dzieci Rzeźbiarza”
Serdecznie dziękujemy wszystkich za przybycie, a w szczególno-

ści najbliższej rodzinie zmarłego artysty. 
„Dzieci Rzeźbiarza”
Reżyseria i scenariusz: Katarzyna Mazurkiewicz
Zdjęcia: Michał Szal
Produkcja: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Janusz Kędzierski – MOKSiR Dynów
Fot. Daniel Gąsecki

W dniu 22 kwietnia w sali narad Urzędu Miasta w Dynowie od-
była się premiera filmu „Dzieci Rzeźbiarza” w reżyserii Katarzyny Ma-
zurkiewicz, blisko półgodzinnego dokumentu poświęconego osobie 
i twórczości rzeźbiarza Bogusława Kędzierskiego – zmarłego w 2019 
roku artysty z Dynowa.
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8. Dynowska ZaDyszka
7 maja br. w Dynowie po raz ósmy odbyła się Dynowska ZaDyszka, która orga-

nizowana była przez Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” oraz Miejski Ośrodek Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Dynowie.

W biegu głównym na dystansie 10 km zwyciężył Karol Machowski z Krosna 
z czasem 35.41

Drugi linię mety minął Damian Dziewiński z Sanoka (czas 37.02), a trzeci był 
Krzysztof Lubomski z Zagórza (czas 37.42)

Wśród Pań bezkonkurencyjna była Katarzyna Albrycht z Krościenka Wyżne-
go, która wygrała z czasem 39.32. Była to piąta wygrana Pani Katarzyny w historii 
Dynowskiej ZaDyszki.

Drugie miejsce zajęła Marta Prajzner (Krościenko Wyżne) z czasem 40.58, 
a miejsce trzecie wywalczyła Anna Majka z Rzeszowa (czas 43.19)

W kategorii zawodników klubu Aktywny Dynów i mieszkańców Dynowa trium-
fował Kacper Bujdasz z czasem 39.02. Drugie miejsce zajął Kamil Karaś – 39.58, a na 
najniższym stopniu podium stanął Paweł Radosz – 41.33.

Wśród zawodniczek klubu Aktywny Dynów i mieszkanek Dynowa zwyciężyła 
Ewa Mnich mijając linię mety z czasem 54.39. Drugie miejsce zajęła debiutująca na 
dystansie 10 km Gabriela Marszałek – 56.29, a trzecia była Gabriela Jurasińska – 56.58

Bieg ukończyło 265 osób.
Przed biegiem głównym odbył się bieg dla dzieci MINI ZaDyszka z udziałem 

140 dziaciaków.
Organizacja biegu to praca wielu osób, wolontariuszy oraz służb. Serdecznie 

dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przygotować bieg, wolontariuszom za pra-
cę na punktach i w biurze zawodów, a także wszystkim służbom:
• funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Dynowie oraz Komendy Miejskiej Po-

licji w Rzeszowie (Wydział Ruchu Drogowego),

• strażakom OSP Dynów – Miasto, OSP Dy-
nów – Przedmieście, OSP Dynów Bartkówka,

• kibicom, którzy co roku wspierają wszyst-
kich zawodników na trasie Dynowskiej Za-
Dyszki.
Podziękowania dla naszych fotografów In-

glot Fotografia, Daniel Gąsecki oraz Portal in-
formacyjny nowiny24.pl za obszerne fotorelacje. 

Podziękowania dla Michała Kusia za film 
podsumowujący 8. Dynowską ZaDyszkę. 

Dziękujemy wszystkim sponsorom i part-
nerom, którzy bardzo chętnie wspierają nasze 
wydarzenie, bez nich byłoby o wiele trudniej! 

Start biegu dla dzieci. Fot. Daniel Gąsecki

Start biegu głównego. Fot. Damian Inglot

Zwycięzca 8. Dynowskiej ZaDyszki. Fot. Daniel 
Gąsecki

Bieg dzieci meta. Fot. Damian Inglot

• Miasto Dynów 
• Powiat Rzeszowski 
• Butyjana.pl
• Kowalski okna
• Nadleśnictwo Dynów, Lasy Państwowe
• K&K Backtechnik 
• Bank Spółdzielczy w Dynowie 
• Firma AUTOPOMOC – Ewa Hadam 
• Studnie Głębinowe Krzysztof Ruchlewicz
• Kwiaciarnia STOKROTKA – Halina Banaś 
• Max Elektro Dynów 
• Piekarnia Małgorzata i Stanisław Krupa 
• Tele Dom – Bogusława Hadam

Do zobaczenia w przyszłym roku! 

Łukasz Domin 
Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”
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Pieśni Maryjne wybrzmiewające z wieży kościelnej

XXXI „Pogórzańska Nuta” na Dynowskim Rynku

Nominacje na Festiwal w Kazimierzu Dolnym:
W kategorii „Zespoły śpiewacze”
Zespół Śpiewaczy „Młodzi Lubatowianie”
W kategorii „Soliści – śpiewacy”
Eugeniusz Olszowy
W kategorii „Soliści – instrumentaliści”
Jakub Czapla 
W kategorii „Mistrz-Uczeń”
Kapela Młodzieżowa „Iskra” ze Świlczy 
W kategorii „Kapele ludowe”
Kapela „Bachórzanie”
Jury po wysłuchaniu 42 prezentacji tegorocznej XXXI edycji Prze-

glądu „Pogórzańska Nuta” wyraziło wielkie uznanie dla wykonaw-

W tym roku gościnnie towarzyszyli mu: Iwona Pawelczyk, Jakub 
Wandas oraz Tomasz Tereszak.

Serdecznie dziękujemy!
Janusz Kędzierski – MOKSiR Dynów 

Fot. Daniel Gąsecki

Miesiąc maj jest w szczególny 
sposób poświęcony Maryi – Matce 
Boga i naszej Matce. Niemal w każ-
dym kościele i w każdej kaplicy 
w Polsce przez cały ten miesiąc gro-
madzi się lud wiernych, by wspól-
nie z kapłanami modlić się do Boga 
za wstawiennictwem Matki Naj-
świętszej odśpiewując Litanie Lo-
retańskie.

W Dynowie od wielu już lat tra-
dycją stało się codzienne granie pie-
śni majowych z wieży kościelnej.

Od dziesięciu lat przygrywa nam pracownik MOKSiR w Dynowie 
– Janusz Kędzierski.

W dniu 22 maja na Dynowskim Rynku odbyła się XXXI edycja Prze-
glądu Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych „Pogórzańska 
Nuta” w ramach eliminacji do Ogólnopolskiego Festiwalu w Kazimie-
rzu Dolnym nad Wisłą.

Organizatorami wydarzenia byli Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Dynowie oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Po wysłuchaniu 14 zespołów śpiewaczych, 7 solistów – śpiewaków,  
6 prezentacji Mistrz-Uczeń, 7 solistów – instrumentalistów oraz 8 ka-
pel ludowych Jury w składzie: 

Mariusz Pucia – etnomuzykolog, Przewodniczący Komisji 
Gabriela Gacek – etnomuzykolog
Maria Kula – etnolog
postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
Kategoria „Zespoły śpiewacze”
I miejsce – Zespół Śpiewaczy „Młodzi Lubatowianie”
Dwa równorzędne II miejsca – Grupa Śpiewacza „Stryki” oraz Żeń-

ska Grupa Śpiewacza ze Świlczy 
III miejsce – Męska Grupa Śpiewacza „Lubatowianie” 
Dwa równorzędne wyróżnienia – Zespół Śpiewaczy „Cyganian-

ki” oraz Zespół Śpiewaczy „Lubenianki
Kategoria „Soliści śpiewacy”
I miejsce – Eugeniusz Olszowy
Dwa równorzędne II miejsca – Jan Hodór i Barbara Chorążak 
III miejsce – Jacek Wojtuń 
Wyróżnienie – Halina Kranc
Kategoria „Soliści instrumentaliści”
I miejsce – Kazimierz Marcinek 
Dwa równorzędne II miejsca – Jakub Czapla i Józef Szubart 
III miejsce – Kazimierz Wiśniowski 
Kategoria „Mistrz-Uczeń”
Dwa równorzędne I miejsca – Kapela Młodzieżowa „Iskra” ze Świl-

czy oraz Justyna Pięta i Eugeniusz Kopera
Dwa równorzędne II miejsca – Fundacja Iskry Tradycji oraz Alek-

sandra Wojnar 
III miejsce – Wiktoria Janik 
Wyróżnienie – Kapela Dziecięca „Iskierki”
Kategoria „Kapele ludowe”
I miejsce – Kapela Ludowa „Trzcinicoki”
Trzy równorzędne II miejsca – Kapela „Bachórzanie”, Kapela „Mło-

da Harta” oraz Kapela Ludowa „Pogórzanie” 
Dwa równorzędne III miejsca – Kapela Kazimierza Marcinka z Kol-

buszowej oraz Kapela „Iskierczanie” 
Wyróżnienia – Kapela „Dynowianie” i Kapela Ludowa „Łola”
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ców oraz zadowolenie z tak licznego udziału uczestników z Podkar-
pacia w imprezie, której celem jest popularyzacja tradycyjnej, rodzi-
mej kultury.

Komisja podkreśliła, że poziom większości prezentacji był wy-
soki i wyrównany. 

MOKSiR w Dynowie pragnie złożyć ogromne podziękowania fir-
mom i instytucjom, które wsparły organizację „Pogórzańskiej Nuty”, 
a są to: 
• Miasto Dynów – Pan Zygmunt Frańczak 
• Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie – Pan Dyrektor Damian 

Drąg
• Firma Woodstyle Kopacki Sp. J. 
• Gminna Spółdzielnia „SCh” w Dynowie
• Piekarnia Cukiernia Elżbieta Domin w Bachórzu
• Lubię to Dynów – Pan Andrzej Gochna 
• Owoce i warzywa – Hurt – detal – Pan Wojciech Sarnicki 

Kierujemy gorące podziękowania do Pani Grażyny Malawskiej, 
która prowadziła XXXI edycję Pogórzańskiej Nuty.

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Dynów panu Wojciecho-
wi Piech za wypożyczenie zadaszenia sceny. 

Dziękujemy wszystkim osobom, które przygotowywały oraz ob-
sługiwały wydarzenie: 

Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka
12 czerwca w Parku Miejskim w Dynowie odbył się Piknik rodzinny z okazji Dnia 

Dziecka pod hasłem „Aktywne dziecko to szczęśliwe dziecko”, którego organizatora-
mi byli: Przedszkole Miejskie w Dynowie, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Dynowie, Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” oraz Miasto Dynów.

Wydarzenie współfinansowane było przez Radę Rodziców Przedszkola Miejskie-
go w Dynowie oraz firmę PEPCO w programie PEPCOlandia.

Na dzieci odwiedzające teren Parku Miejskiego czekało wiele atrakcji przygoto-
wanych przez organizatorów. Wydarzenie rozpoczął bieg z okazji Dnia Dziecka w akcji 
Dynów Biega. Uczestnicy pokonali trasę z Dynowskiego Rynku na teren Parku Miej-
skiego, gdzie zlokalizowana była meta. Następnie nastąpiło oficjalne otwarcie im-
prezy, którego dokonali: Burmistrz Miasta Dynów – Pan Zygmunt Frańczak, Dyrek-
tor Przedszkola Miejskiego w Dynowie – Pani Renata Pyś, Przewodnicząca Rady Ro-
dziców Przedszkola Miejskiego w Dynowie – Pani Agnieszka Trybalska oraz Dyrek-
tor MOKSiR w Dynowie – Pan Łukasz Domin. 

Po oficjalnym otwarciu na scenie pojawiły się dzieci z grupy „Sowy” Przedszko-
la Miejskiego w Dynowie i wykonały piosenkę „Góry do góry”, która zapoczątkowa-
ła szereg atrakcji i wydarzeń. Następnie licznie zgromadzona publiczność podziwia-
ła występy artystyczne z okazji Dnia Mamy i Taty w wykonaniu dzieci z Przedszko-
la Miejskiego w Dynowie oraz występy uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Dynowie. 
Dalej na dzieci czekały min:
• Występy grup tanecznych Akademii FLOW Dance – Pani Anny Cichockiej
• Wspólna zumba
• Koncert Orkiestry Dętej OSP Dynów
• Kolejka kołowa
• Dmuchańce 
• Foodtrucki 

Pracownicy MOKSiR (Łukasz Domin, Janusz Kędzierski, Moni-
ka Pindyk) oraz Sławomir Grajek, Piotr Kędzierski, Józef Wyskiel, Jó-
zef Kędzierski, Krzysztof Stodoliński, Ryszard Sarnicki, Stefania Kę-
dzierska, Renata Popowczak oraz Daniel Gąsecki, który przygoto-
wał fotorelację. 

Łukasz Domin 
Dyrektor MOKSiR w Dynowie

Pieśni Maryjne
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• Malowanie twarzy, zaplatanie kolorowych war-
koczyków, tatuaże dla dzieci, kręcenie balonów 
z KID-ART

• Animacje sportowe i sprawnościowe dla dzieci
• Prezentacja strażaków z OSP Dynów – Miasto
• Pokaz quadów z Quad Team Pogórze
• Pokaz motocykli DBM-Byk
• Konkursy i zabawy z Nadleśnictwem Dynów
• Lody, wata cukrowa, popcorn, napoje

Celem organizacji pikniku było zachęcenie dzie-
ci do aktywnego spędzania wolnego czasu, razem ze 
swoimi rodzicami. Wydarzenie to miało być nie tylko 
świętem dla dzieci, ale świętem rodziny. Liczba osób, 
które w tym dniu pojawiły się w Parku Miejskim po-
kazało, że druga edycja Dnia Dziecka pod hasłem „Ak-
tywne dziecko to szczęśliwe dziecko” wypadła jeszcze 
lepiej niż zeszłoroczna. Dzieci, które odwiedziły te-
ren dynowskiego Parku Miejskiego były przeszczęśli-

W miesiącach styczeń-czerwiec 2022 r. zrealizowaliśmy projekt grantowy pt.: ,,Realizacja działań na 
rzecz lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego”, którego celem było wsparcie poprzez zakup stro-
jów i wyposażenia dla członków Orkiestry Dętej działającej i reprezentującej OSP Dynów. 

Orkiestra występuje podczas różnych uroczystości organizowanych z okazji świąt państwowych, reli-
gijnych oraz lokalnych. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury organizuje koncerty i bierze udział 
w przeglądach orkiestr dętych OSP. Na realizację zadania pozyskaliśmy 27 sztuk marynarek estradowych 
w kolorze atramentowym oraz trąbkę firmy YAMAHA 5335 GII.

Otrzymane wyposażenie zostało przeznaczone dla członków orkiestry.
Wartość wsparcia wyniosła 14 170 zł. Kwota grantu to 13 000 zł, a wkład własny jaki dołożyliśmy to 

1 170 zł.
Mamy nadzieję, że zakupione doposażenie uatrakcyjni wizerunek członków orkiestry oraz pomoże po-

zyskać nowych członków wśród lokalnej młodzieży.
Z wyrazami szacunku

Zarząd OSP Dynów 

Zakup marynarek estradowych i instrumentu 
muzycznego dla Orkiestry Dętej OSP Dynów

we z liczby przygotowanych dla nich atrakcji. Taniec, śpiew, rekreacja ruchowa, ale 
przede wszystkim wspólna zabawa to wszystko znalazło się w jednym miejscu dzię-
ki współpracy wielu osób, instytucji i stowarzyszeń.

Dziękujemy Pani Magdalenie Potocznej, która poinformowała nas o możliwości 
ubiegania się o grant finansowy z firmy PEPCO w programie PEPCOlandia. Kieruje-
my serdeczne podziękowania do wszystkich osób, które pomogły w organizacji tak 
wspaniałego wydarzenia.

Renata Pyś
Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Dynowie

Agnieszka Trybalska
Przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego w Dynowie

Łukasz Domin
Dyrektor MOKSiR Dynów

Fot. Daniel Gąsecki
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W uroczystym otwarciu udział 
wzięły dzieci z dynowskiego przed-
szkola i żłobka wraz z Paniami Dy-
rektorkami i nauczycielkami, Pani 
Bożena Janda Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Rzeszowie, włodarze miasta na czele z Panem Burmi-
strzem Zygmuntem Frańczakiem, a także dyrektorzy, kierownicy 
i przedstawiciele lokalnych instytucji. Pani Halina Cygan Dyrek-
tor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Dynowie przekazała w swoim imieniu i Pana Stanisława Tymo-
wicza Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Dynowie list gratulacyjny.

Kolejnym, ciekawym wydarzeniem w dynowskiej bibliote-
ce był spektakl promujący czytelnictwo „Legenda o bursztynie”, 
który miał miejsce 25 maja, a udział w nim wzięły dzieci z Przed-

28 i 29 maja br. były świętem dynowskiego teatru. W tych wła-
śnie dniach miały miejsce premiery sztuki „Człowiek, który nie pije…” 
autorstwa Wincentego Rapackiego, wystawionej przez znakomity  
Zespół Teatralny działający przy Towarzystwie Gimnastycznym  
„Sokół” w Dynowie. Reżyserem spektaklu jest Pani Krystyna Dżuła.

Przedstawienie okazało się sukcesem. Lekka, często doprowa-
dzająca do łez ze śmiechu, komedia w trzech aktach pokazała nam, że 
przywary i wady, jakie towarzyszą ludziom od wieków są niezmienne, 
ale też można je ukazać w sposób komiczny, choć i nie bez potrzeb-
nych jak dla każdej sztuki morału.

Aktorzy stanęli na wysokości zadania, pokazując, że nawet nie 
będąc profesjonalistami, mając wrodzone talenty można zrobić coś 
co cieszy i jest potrzebne, zwłaszcza pod długim okresie „zamknię-
cia się” z powodu pandemii.

Gratulacje dla aktorów, scenografa, pani sufler i wszystkich pra-
cowników technicznych a przede wszystkim dla Pani reżyser Krysty-
ny Dżuły, która po raz kolejny udowodniła, że ponad stuletnia trady-
cja ruchu teatralnego w Dynowie jest kontynuowana w sposób god-

„Człowiek, który nie pije…”
czyli udany początek jubileuszu 100-lecia 
rejestracji dynowskiego Teatru

ny i z ogromnym szacunkiem zarówno dla tych, którzy kiedyś ją two-
rzyli, jak i współcześnie piszą jej dalsze dzieje.

W tym miejscu warto dodać, że premiera sztuki „Człowiek, który 
nie pije…” jest początkiem jubileuszu 100 lat rejestracji Teatru w Dy-
nowie. Przypomnę, że teatr w Dynowie działał wcześniej, niemniej 
nie był formalnie zarejestrowany. Przed nami jeszcze szereg imprez 
i spotkań z ludźmi miejscowego ruchu teatralnego, we wrześniu od-
będzie się korowód postaci ze sztuk, które przez lata wystawiane były 
przez dynowską grupę teatralną, przed nami kolejna Dynowska Je-
sień Teatralna, planowana jest jubileuszowa publikacja… O wszyst-
kich zamierzeniach będziemy Państwa informować na plakatach i dro-
gą internetową, a dla tych, którzy nie widzieli jeszcze przedstawie-
nia „Człowiek, który nie pije...”, dobra wiadomość: nasi aktorzy jesz-
cze nie raz zaprezentują się widowni z Dynowa i innych miejscowości.

Obsada sztuki „Człowiek, który nie pije…”:
Zmiennicki Piotr – Jacek Marszałek
Zmiennicka – Jolanta Kozubal-Głuchowska
Marynka – Katarzyna Kłyż
Zofia – Magdalena Wolańska
Dyrektor – Emil Dańczak
Lignicki – Szymon Fara
Anna – Agnieszka Maziarz
Irski – Daniel Maziarz
Herbowski – Andrzej Karnas
Pelagia – Małgorzata Szafran
Stasia – Agnieszka Balawejder
Interesantka – Grażyna Malawska
Zawirski – Ryszard Duda
Scenografia – Grzegorz Hardulak 
Sufler – Janina Banat
Reżyseria – Krystyna Dżuła

Michał Zięzio
Sekretarz T. G. „Sokół w Dynowie

Fot. ze zbiorów T.G. „Sokół” w Dynowie

Z ogromną radością informujemy Państwa, że 12 maja 2022 r. w bi-
bliotece został uroczyście otwarty dział dla dzieci w ramach projektu 
„Dziecko, które czyta, wyrasta na dorosłego, który myśli – utworze-
nie i wyposażenie działu dla dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicz-
ne w Dynowie”. Dodatkowo został wykonany remont lokalu biblioteki, 
polegający na wymianie instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw 
oświetleniowych, wykonanie podwieszanego sufitu, wymiana drzwi we-
wnętrznych, malowanie lokalu po wykonanych robotach, a także wyko-
nanie szafy na antresoli i zakup wyposażenia do kącika dla dzieci m.in. 
meble (szafki i regały na książki, stolik, cztery krzesełka), siedziska dla 
dzieci, puzzle, klocki, zestawy edukacyjne, gry itp. 

Całkowita wartość realizacji inwestycji to: 102 630,41 zł brutto. 
Książki do nowego działu zostały zakupione ze środków Nadleśnic-

twa Dynów, a dekoracja powstała we współpracy z Przedszkolem Miej-
skim w Dynowie. 

UROCZYSTE OTWARCIE DZIAŁU DLA DZIECI 
W DYNOWSKIEJ BIBLIOTECE
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szkola Miejskiego w Dynowie. W widowisku grali aktorzy z Małych Form Teatral-
nych z Krakowa.

Wakacje się rozpoczęły, a Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie przeprowa-
dziła prawdziwy WAKACYJNY ROZRUCH trzydniowymi zajęciami dla dzieci.

28 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie z podróżnikiem panem Kamilem 
Porazińskim, który opowiadał o Kenii. W spotkaniu uczestniczyły dzieci oraz se-
niorzy. Po krótkiej przerwie dla dzieci zorganizowane zostały gry i zabawy.

29 czerwca bibliotekę i dzieci odwiedziła pani leśnik Małgorzata Kopczak, 
która jest specjalistką od edukacji leśnej w Nadleśnictwie Dynów. 

W ostatnim dniu WAKACYJNEGO ROZRUCHU zajęcia w bibliotece przeprowa-
dziła pani Ewa Czyżowska z pracowni „Wierzbinowe cuda”. 

Zaproszonym gościom serdecznie 
dziękujemy za współpracę, ciekawe 
warsztaty a uczestnikom za udział!

Państwu Barbarze i Dariuszowi Nie-
dzielskim dziękujemy za piękne kwiaty, 
którymi dzieci przyozdobiły własnoręcz-
nie wykonane koszyczki z papierowej wi-
kliny a panu Janowi Hadam za zdjęcia! 

Z prawdziwą przyjemnością informu-
jemy Państwa, że podczas tegorocznych 
wakacji w siedzibie dynowskiej biblioteki 
można obejrzeć wystawę z okazji „100-le-
cia Zespołu Teatralnego w Dynowie 
1922-2022”. Serdecznie zapraszamy!

Ostatni temat naszego artykułu z pewnością będzie dla wielu z Państwa mi-
łym zaskoczeniem. Chciałybyśmy przedstawić niesamowitą osobę: drobna, skrom-
na a zarazem silna i sympatyczna kobieta, mieszkanka Dynowa, żona „śpiewające-
go artysty”. Proszę zgadnąć o kim mowa. A tak pisze Ona sama o sobie i swojej pasji:

„Urodziłam się w 1960 r. w Dynowie. Obecnie już 
nie pracuję, jestem na emeryturze. Nie narzekam na 
nudę, ponieważ mam pewne hobby, a jest nim szkicowa-
nie ołówkiem. Rysowałam już od dawna, ale sporadycz-
nie. Były to twarze obcych ludzi z gazet. Mąż zwrócił mi 
uwagę, żeby był to ktoś z naszych znajomych lub rodziny.”

Syn Piotr, widząc moje zainteresowania, kupił mi 
w prezencie książkę pt. „Portrety-warsztaty rysunkowe”. 
Zaczęłam rysować portrety osób z naszej rodziny. Poka-
zywałam czasem moje prace bliskim i jak ten ktoś pozna-
wał twarz, byłam bardzo zadowolona i podbudowana.

Kilka portretów ofiarowałam jako prezent. Ośmieli-
łam się też prosić znajomych o zdjęcia dzieci, bo właśnie 
dzieci najbardziej lubię rysować. Było to dla mnie tro-
chę stresujące, ponieważ bardzo mi zależało na tym, aby 

uchwycić podobieństwo. Czasem twarz wyjdzie mi ładnie 
(w moim odczuciu,) ale nie jest podobna do zdjęcia. Muszę przyznać, że po wskazów-
kach moich rodzinnych krytyków: męża i syna nieraz musiałam poprawiać lub ryso-
wać drugi raz. Zresztą nie musieli nic mówić. Wystarczyły ich miny (tu śmiech). Szu-
kając różnych porad w intrenecie, przeczytałam, że dobrze jest nie kończyć rysunku 
od razu. I to jest chyba dobry sposób. Jeżeli widzę, że coś 
mi nie wychodzi, że nie ma podobieństwa, zostawiam ry-
sunek do drugiego dnia. Nazajutrz patrzę i często wte-
dy dostrzegam co narysowałam źle. Najbardziej zależy 
mi na tym, żeby ktoś patrząc na rysunek bez zastano-
wienia rozpoznał narysowaną osobę. Oczywiście, jeże-
li zna tę osobę, której portret starałam się narysować.

Lubię tworzyć portrety. Nie rysuję całych postaci.
Moje hobby stało się pasją. Sprawia mi radość i daje 

satysfakcję. Nie wymaga dużych nakładów finansowych. 
Wystarczą kartki, kilka ołówków i gumka. Pozdrawiam 
wszystkich Czytelników Dynowskiego Kwartalnika Sa-
morządowego!” 

Tak o swojej pasji pisze Pani Irena Dżuła!
Z ogromną radością i przyjemnością zapraszamy 

Państwa na wernisaż prac pani Ireny Dżuły, który pla-
nujemy zorganizować 12 sierpnia br. o godz. 17.00 w siedzibie biblioteki! Serdecz-
nie wszystkich zapraszamy!

W okresie wakacyjnym Miejska Biblioteka Publiczna jest czynna. Zapraszamy 
wszystkich do odwiedzin w siedzibie biblioteki, szukania ciekawych książek i wy-
pożyczania. 

Na zakończenie życzymy radosnych i spokojnych wakacji !

Grażyna Paździorny
Anna Marszałek

Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie
Fot. ze zbiorów MBP w Dynowie
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01 lipca br. w domu strażaka w Dynowie odby-
ła się uroczysta gala jako główny punkt obchodów 
Jubileuszu Dynovii. Udział w uroczystościach wzię-
ło blisko 150 osób, w tym wielu znamienitych za-
proszonych gości, działaczy oraz byłych i obecnych 
zawodników. Przewodniczący Komitetu organiza-
cyjnego obchodów Jubileuszu 75-lecia Zbigniew 
Duchniak miał zaszczyt powitać m.in. senatora RP 
Stanisława Ożoga, Dyrektora Generalnego Urzędu 
Wojewódzkiego Marcina Zaborniaka, Radnego Sej-
miku i Członka Zarządu Województwa Podkarpackie-
go Stanisława Kruczka, Radnych Powiatowych na 
czele z Panią Ewą Hadam, Przewodniczącego Rady 
Gminy Franciszka Pilipa, Przewodniczącego Rady 
Miasta Romana Mryczkę z Burmistrzem Zygmuntem 
Frańczakiem, Skarbnikiem Renatą Potoczną oraz Se-
kretarzem Wojciechem Barańskim, byłego wiceprezy-
denta Rzeszowa Stanisława Sienko, wiceprezesa Pod-
karpackiego Związku Piłki Nożnej i Wicestarostę Powia-
tu Brzozowskiego Jacka Adamskiego, Prezesa Podokrę-
gu Rzeszów Kamila Hajduka, Sekretarza Podokręgu 
Rzeszów Sławomira Ferenca, Przewodniczącego Pod-
karpackiego Zrzeszenia LZS Józefa Krzywonosa, dyrek-
torów, wszystkich szkół w Dynowie, księdza Probosz-
cza Norberta Podhoreckiego, Nadleśniczego Nadle-
śnictwa Dynów Krzysztofa Strzyża, wiceprezesa Ban-
ku Spółdzielczego w Dynowie Adama Rybę oraz wie-
lu innych sponsorów.

Klub sportowy DYNOVIA DYNÓW 
świętuje jubileusz 75-lecia

raz uznania za wybitne zasługi w dziedzinie sportu na 
rzecz miasta i jego mieszkańców.

Następnie swoje przemowy wygłosili wszyscy go-
ście honorowi, przedstawiciele władz województwa, 
powiatu, gminy, miasta, PZPN-u, dyrektorzy szkół i na 
ręce Prezesa Zbigniewa Duchniaka wręczyli okazałe 
grawertony, puchary oraz sprzęt sportowy.

Zarząd klubu w podziękowaniu za przyjęcie zapro-
szenia przez władze państwowe na obchody i za objęcie 
przez nich Patronatu Honorowego Jubileuszu 75-le-
cia wręczył ich przedstawicielom okazałe płaskorzeźby 
z podziękowaniem oraz pamiątki klubowe. Pamiątkowe 
papirusy wraz z podziękowaniem otrzymali także wszy-
scy sponsorzy klubu oraz osoby, które walnie przyczyni-
ły się do zorganizowania tak hucznej gali z okazji jubi-
leuszu 75-lecia Dynovii! Na koniec uczestnicy imprezy 
otrzymali ciepły posiłek i wszyscy przy wspólnym sto-

le wspominali 75-lenią historię dynowskiej piłki nożnej!
Warto jeszcze zaznaczyć, iż każdy uczestnik dzięki pomocy wie-

lu sponsorów oraz kibiców na czele ze Stefanem Pantołem otrzy-
mał torbę z pamiątkowymi gadżetami klubowymi wyprodukowany-
mi z okazji jubileuszu (szaliki, smycze, długopisy, medale, naklejki, 
wlepki, kubki, zapachy samochodowe – wszystko spakowane w oka-
zjonalnej torbie z herbem klubu).

Dodatkowo dzięki ogromnej pomocy pracownika archiwum 
w Przeworsku Mirosława Hajnosza i pracy lokalnych działaczy: 
Grzegorza Gołębia, Dominika Gołębia, Rafała Bilskiego, Antonie-
go Iwańskiego, Lesława Stankiewicza, Zbigniewa Duchniaka, Ste-
fana Pantoła i Przemysława Urbana udało się stworzyć od „zera” 
cały rys historyczny od momentu powstania klubu do dnia dzisiejsze-

Główną częścią piątkowych obchodów było wręczenie odzna-
czeń zasłużonym działaczom klubowym. Najwyższe odznaczenia: 
Złote Krzyże Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy z rąk Dyrektora Generalnego Urzędu Wojewódzkiego otrzymali  
Andrzej Dżuła, Zbigniew Duchniak i Franciszek Pilip. Diamen-
tową odznakę Podkarpackiego Związku Piłki nożnej z rąk preze-
sa Jacka Adamskiego otrzymał najstarszy uczestnik gali Czesław 
Łukasiewicz. Następnie przedstawiciele Podkarpackiego ZPN-u i LZS
-u wręczyli kolejno: honorowe, złote, srebrne, brązowe odznaki 
oraz medale byłym oraz obecnym działaczom i zawodnikom Dynovii 
Dynów. Ponadto z rąk Burmistrza Zygmunta Frańczaka i Przewod-
niczącego Rady Miasta Dynowa Romana Mryczko prezes Zbigniew 
Duchniak otrzymał tytuł „zasłużony dla miasta Dynowa” jako wy-
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go, który został uwieczniony na okolicznościowej wysta-
wie umieszczonej w antyramach (fotografie drużyn, wy-
cinki z gazet, terminarze, tabele, relacje z meczów, wy-
niki spotkań ligowych, składy, relacje z wcześniejszych 
obchodów, wywiady z trenerami, informacje o naszym 
klubie jakie były umieszczane w prasie przez całe 75 
lat). Każdy gość mógł także przypomnieć sobie ogląda-
jąc wystawę koszulek, w jakich grali zawodnicy Dyno-
vii począwszy od lat 90 aż do 2022 roku. Klub kibica 
zaś zorganizował stoisko z jubileuszowymi gadżetami 
klubowymi, które to rozchodziły się jak przysłowiowe 
„ciepłe bułeczki”. Uspokajamy tych, którzy nie zdążyli 
nabyć klubowych pamiątek. Będą one w sprzedaży tak-
że podczas meczów ligowych drużyny seniorów. Dzię-
kujemy gazecie Nowiny, TVP3 Rzeszów i Radiu Rze-
szów za przyjęcie Patronatu Medialnego i relację z gali 
w środkach masowego przekazu.

Na koniec Zarząd TS Dynovia Dynów pragnie bardzo 
serdecznie podziękować wszystkim przybyłym gościom i uczest-

nikom imprezy! Największe podziękowania kierujemy na ręce spon-
sorów: Bank Spółdzielczy w Dynowie, Nadleśnictwo Dynów, 

Starostwo Powiatowe, GS Dynów, Firma Morfe-
usz, Firma Transhad, Firma Krupp, Firma Sołty-
siaktour i wszystkich osób , które pomogły w or-
ganizacji tak okazałej gali jubileuszowej na czele  
z Panem Burmistrzem Zygmuntem Frańczakiem, 
Romanem Mryczką, Renatą Potoczną, Haliną  
Cygan, Stanisławem Tymowiczem, Ewą Hadam, 
Aleksandrem Urbanem, ks. Norbertem Podhorec-
kim, Prezesem OSP Markiem Gąseckim oraz Miro-
sławem Hajnoszem. 

Zapraszamy wszystkich na kolejne imprezy or-
ganizowane przez nasz klub z okazji 75-lecia, o któ-
rych będziemy informować w najbliższym czasie.

Łączy nas piłka!
Komitet Organizacyjny 

Zarząd TS Dynovia
Fot. Radosław Telega

POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ 
LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO 
„DYNOVIA” DYNÓW W LATACH 1946-2022
Swoją działalność, klub w Dynowie rozpoczął po wojnie w 1946 r. 

pod nazwą Rzemieślniczy Klub Sportowy. Jego założycielami byli Jan 
Tucki i Czesław Czyż.

Klub na przestrzeni lat posiadał sekcję piłki siatkowej, sekcję 
bokserską, sekcję piłki ręcznej, sekcję narciarską i sekcję piłki nożnej.

Przez szereg lat swej działalności odnosił większe i mniejsze 
sukcesy poszczególnych sekcji sportowych, przyczyniając się w ten 
sposób do rozsławienia miasta na terenie regionu. Borykał się tak-
że bardzo często z trudnościami finansowymi, czego skutkiem była 
stopniowa likwidacja działających sekcji, a zawodnicy bądź kończyli 
uprawianie sportu, bądź przechodzili do innych klubów, aby móc na-
dal kontynuować sportową karierę. 

SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ
Była pierwszą sekcją, jaka powstała z momentem założenia 

klubu w 1946 r. W jej skład wchodzili m.in. Henryk Rojek, bracia  
Andrzej i Mieczysław Jurasińscy, Bronisław Gąsecki, Stanisław  
Kostur, Artur Kuś.

W 1946 r. Rzemieślniczy Klub Sportowy w Dynowie zorgani-
zował turniej piłki siatkowej, w którym udział wzięło 10 zespołów, 
m.in. „Resovia” Rzeszów, Cukrownia Przeworsk, „Lublinianka” Lu-
blin, „Czarni” Rzeszów.

Turniej ten zakończył się ostatecznym zwycięstwem drużyny 
z Dynowa, która w finale pokonała „Resovię” i Cukrownię Przeworsk.

Kilka następnych lat to wspaniałe sukcesy siatkarzy z Dynowa na 
terenie woj. rzeszowskiego, którzy swoimi zwycięstwami rozsławili 
sport dynowski, jednak na skutek braku środków finansowych, sek-
cja ta po latach swej działalności, została rozwiązana.

Istniała również przy klubie sekcja siatkówki kobiet, która roz-
poczęła swoją działalność w 1970 r. i występowała w lidze okręgowej 
(grupa B), w której w sezonie 1972/73 zajęła III miejsce oraz w 1973 r. 
drużyna LKS Dynów zdobyła II miejsce w mistrzostwach LKS-ów.

Trenerami siatkarek byli Franciszek Pilip i Małgorzata Kosek.
Po kilkuletniej działalności, natrafiono na problemy finansowe 

i rozważano możliwości przejścia tych drużyn do Międzyszkolnego 
Klubu Sportowego, jednak plan się nie powiódł i sekcję rozwiązano, 
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W sezonie 1970/71 sekcja piłki ręcznej została zgłoszona do roz-
grywek ligi juniorów okręgu rzeszowskiego. Pierwsze spotkanie przy-
niosło porażkę 5:2 z LKS Sieniawa.

Ostatecznie LKS Dynów zajął III miejsce w tabeli końcowej.
Drużyna składała się głównie z uczennic Liceum Ogólnokształ-

cącego w Dynowie.
Na wiosnę 1971 r. sekcja brała udział w rozgrywkach o mistrzo-

stwo województwa rzeszowskiego, które rozegrane były w Jarosła-
wiu. LKS Dynów, pokonując w meczu finałowym JKS Jarosław, zdo-
był tytuł mistrza województwa.

Rok później sekcja piłki ręcznej dziewcząt zmieniła swą nazwę 
na Międzyszkolny Klub Sportowy i kontynuowała swoją działalność 
jako drużyna Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie, odnosząc kolejne 
sukcesy, a zawodniczkami grającymi były uczennice szkoły.

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
Rozpoczęła swoją działalność w 1947 r., a jej kierownikiem był 

Jan Tucki.
Z braku boiska sportowego, mecze rozgrywane były na łąkach 

nad Sanem. 
W niedługim czasie powstał projekt budowy stadionu, który zbu-

dowany został czynem społecznym przez społeczeństwo Dynowa.
Po kilku pracowitych latach, piłka nożna w Dynowie zaczęła 

święcić tryumfy.
Efektem wytężonej pracy piłkarzy był awans pierwszej drużyny 

seniorów do grupy „B”.
Drużyna ta spadła jednak do klasy „C” i występowała w niej przez 

kilka sezonów.

a istniejąca przy SP 1 w Dynowie sekcja siatkówki dziewcząt nie od-
niosła większych i znacznych sukcesów.

SEKCJA BOKSERSKA
We wrześniu 1954 r. została utworzona w klubie sekcja bokser-

ska. Zrzeszała 40 członków w Ludowym Zespole Sportowym.
W 1955 r. zorganizowano w Dynowie, w sali kina, pierwsze mi-

strzostwa województwa w boksie. Efektem tych mistrzostw było zdo-
bycie przez dynowskich zawodników 6 złotych i 2 srebrnych meda-
li. Jak na pierwsze mistrzostwa, był to ogromny sukces, a zawodni-
cy Dynowa otrzymali znakomite recenzje w takich województwach 
jak Kraków, Lublin i Kielce, które wówczas wiodły prym w tej dyscy-
plinie sportu.

Najlepszymi zawodnikami byli: Jan Kurzydło – waga ciężka, Leon 
Ostafiński – waga lekka i Artur Baranik – waga piórkowa.

W roku 1956 na I-szej Spartakiadzie w Poznaniu uczestniczyło 
dwóch zawodników z Dynowa, byli nimi Leon Ostafiński i Zygmunt Pyś.

Następne lata przyniosły jednak upadek i zaprzestanie działal-
ności tej sekcji w Dynowie.

SEKCJA NARCIARSKA
Powstała ona w 1961 r. i już po trzech latach działalności zawod-

nicy zaczęli odnosić pierwsze sukcesy.
W 1964 r. Jozefa Trybalska zdobyła mistrzostwo woj. rzeszow-

skiego w biegu na 3 km młodziczek, a dwa lata później była najlep-
szą juniorką Zrzeszenia LZS. W biegu na 5 km pokonała m.in. narciar-
ki z Zakopanego, Poronina i Beskidu Śląskiego.

W 1968 r. wobec niemożliwości uzyskania 
dotacji finansowych na prowadzenie narciar-
stwa LKS podjął decyzję o rozwiązaniu sekcji.

Wydawało się więc, że dyscyplina, któ-
ra przyniosła dynowskiemu klubowi najwię-
cej jak do tej pory sukcesów, przestała istnieć.

Uzdolnioną młodzieżą zainteresowali się 
działacze „Czarnych” Rzeszów i przejęli nad 
nimi pieczę

Od czasu przejęcia sekcji przez „Czarnych”, 
dynowscy narciarze mocniej zaznaczyli swą 
obecność w regionie. I tak: Barbara Kurzydło 
zdobyła tytuł mistrzyni okręgu wśród młodzi-
czek w biegu na 3 km i rok później na 5; Janina 
Pieniążek została dwukrotnąmistrzynią okrę-
gu wśród seniorek na 5 i 10 km.

Podobnie wyglądała sytuacja wśród chłop-
ców. Kazimierz Gołąb wygrał kombinacje kla-
syczną w Pucharze Bieszczadów wśród junio-
rów, Piotr Trybalski zajął pierwsze miejsce w skokach i kombinacji 
wśród młodzików, a rok później zdobył drugie miejsce wśród junio-
rów. Warto tutaj zaznaczyć, że w Dynowie nie ma skoczni narciar-
skiej i młodzi zawodnicy tej konkurencji ćwiczyli na „obiekcie” tere-
nowym, wybudowanym własnymi rękami.

Opiekunem sekcji i trenerem był Aleksander Zborzyl.
Z upływem czasu, sekcja nie posiadała już tak utalentowanych 

zawodników, którzy osiągaliby dobre rezultaty, a i młodzieży chętnej 
do uprawiania tej dyscypliny sportowej było mało. Zaprzestano wo-
bec tego treningów i sekcja uległa likwidacji.

SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ
Działalność swą rozpoczęła we wrześniu 1968 r. Opiekunem i tre-

nerem drużyny dziewcząt był nauczyciel w-f Andrzej Dżuła.
Drużyna początkowo nie odnosiła większych sukcesów, ponie-

waż na skutek braku sali gimnastycznej nie było dobrych warunków 
do treningu.

Pierwszym spotkaniem był mecz rozegrany w Dynowie 25 V 1969 r. 
z drużyną Liceum Ogólnokształcącego Dubiecko, który zakończył się 
zwycięstwem 8:2. 

Dopiero w kwietniu 1959 r. piłkarze LZS Dynów wywalczyli Pu-
char LZS-ów, pokonując w decydującym meczu Brzozów 3:2.

Po takim sukcesie piłka nożna zyskała sobie w Dynowie stałych 
i zagorzałych sympatyków.

Natomiast w 1960 r. drużyna LZS Dynów, po zdobyciu mistrza 
klasy w grupie przeworskiej, awansowała jako pierwsza tego rodza-
ju w Polsce do Ligi Okręgowej. Do czołowych zawodników należeli: 
Czesław Łukasiewicz, Marian Bajda, Jan Bilski, Władysław Ostafiński, 
Mieczysław Niemiec, Zbigniew Legendziewicz.

Od tego momentu, przez szereg lat, drużyna LZS Dynów wystę-
powała w lidze okręgowej seniorów, zajmując zawsze miejsce w czo-
łówce tabeli. W latach siedemdziesiątych dali o sobie znać szerzej ju-
niorzy LKS Dynów. W 1977 r. awansowali do ligi międzywojewódz-
kiej, w grono takich zespołów jak: Stal Mielec, Resovia, Stal Rzeszów 
czy Karpaty Krosno.

W skład drużyny wchodzili m.in. Edward Szmul, Bogusław  
Bielec, Zbigniew Walus, Andrzej Gierlach, Lesław Potoczny, Stanisław 
Hadam, Zenon Pyś; trenerem był Stanisław Chudzikiewicz.

Zespół w rozgrywkach spisywał się dobrze, zajmując zawsze 
miejsce w czołówce tabeli.
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w 2008 roku ponownie zawitać do Klasy Okręgowej. Warto dodać, iż 
awans z drużyną wywalczył trener Wiesław Gołda, który z powodze-
niem także prowadził dynowską drużynę przez kolejne sezony w kla-
sie okręgowej. Najbliżej powrotu do tak przez wszystkich w Dynowie 
upragnionej IV ligi było w sezonie 2011/12, kiedy nasz zespół zdo-
minował „okręgówkę” jednak do awansu zabrakło 5 minut i w kon-
sekwencji 1 punktu. Trenerem, w tym jak dotąd najlepszym sezonie 
po spadku z IV ligi był Krzysztof Majda a zawodnikami co stanowili 
o sile drużyny byli: Paweł Mielniczek, Paweł Rebizak, Paweł Gierula, 
Paweł Szczawiński, Andrzej Goleś, Jarosław Kaniuczak. Na poziomie 
„Rzeszowskiej Okręgówki” biało-niebiescy grali nieprzerwanie przez 
10 lat, by w sezonie 20017/18 ponownie spaść do Klasy A, w której 
Dynovia występuje do dnia dzisiejszego i z lepszym lub gorszym skut-
kiem, co sezon walczy o ponowny awans. W ostatnich dziesięciu la-
tach, po nieudanej próbie awansu drużyny Krzysztofa Majdy do IV ligi, 
w Dynowie pracowało wielu trenerów takich jak; Piotr Górka, Wie-
sław Gołda, Przemysław Matuła, Jan Rochecki, Paweł Gierula, Maciej 
Pinda, Maciej Ryniak, Mariusz Błaszczyk, Piotr Szmuc, Krzysztof Ję-
druch i obecnie Kamil Drob.

Podsumowując cały rys historyczny tego 75-letniego zasłużone-
go klubu, każdy kto choć trochę interesuje się dynowskim sportem, 
to wie, że Dynovia słynie z doskonałej pracy z młodzieżą, czego efek-
tem i potwierdzeniem jest gra wielu wychowanków w pierwszej dru-
żynie i w wyższych ligach! Najbardziej znanymi zawodnikami, którzy 
swoje pierwsze kroki stawiali w Dynovii to: Krzysztof Majda gracz 
wielu klubów ekstraklasy, Paweł Mielniczek – reprezentant drużyn 

młodzieżowych Polski, Maciej Bucz-
kowski czy Maciej Pinda. Warto do-
dać, że obecnie w klubie dzięki du-
żej pomocy rodziców, sponsorów, 
Urzędu Miasta, trenuje aż siedem 
grup młodzieżowych, pod okiem 
wykwalifikowanych trenerów z li-
cencjami PZPN UEFA B. Mamy na-
dzieję, że postawienie na młodzież 
zacznie procentować już niebawem 
i ta odwdzięczy się trenerom, dzia-
łaczom i kibicom swoją dobrą po-
stawą oraz grą na boisku i z pomo-
cą kilku bardziej doświadczonych 
kolegów oraz systematycznej pracy 
z trenerem wszyscy wspólnie wy-
walczą upragniony awans do Kla-
sy Okręgowej.

Rafał Bilski
Grzegorz Gołąb

Fot. Antoni Iwański

Dużym mankamentem działaczy 
była jednak sytuacja finansowa. Klub do-
towany był przez Urząd Miasta i Gminy, 
a także przez miejscowe zakłady pracy, 
jak „Fermstal”, Spółdzielnia Inwalidów, 
Bank Spółdzielczy czy G.S.

Jednak i te nakłady okazywały się 
niewystarczające i tylko dzięki olbrzy-
miej determinacji i zasłudze działaczy 
oraz zawodników klub mógł przetrwać 
ten bardzo ciężki okres.

Z początkiem lat osiemdziesiątych 
sytuacja finansowa nieco się poprawiła. 
Drużyna juniorów występowała w lidze 
międzyokręgowej, natomiast drużyna 
seniorów uległa degradacji do klasy „A”.

Dopiero gdy klub został sponsoro-
wany przez zakłady „Igloopol”, piłkarze 
zaczęli odnosić lepsze wyniki sporto-
we. Seniorzy wywalczyli ponowny awans 
do ligi wojewódzkiej, natomiast w 1989 r., po raz pierwszy w histo-
rii klubu, uzyskali awans do ligi międzyokręgowej. W skład druży-
ny wchodzili m.in. Stanisław Trawka, Wacław Hadam, Ryszard Jasz-
czur, Maciej Pinda, Mariusz Siry, Zygmunt Wasieńko, Wiesław Domin,  
Paweł Góra. Trenerem drużyny był Zbigniew Duchniak. Pod patro-
nackim skrzydłem zakładów „Igloopol” Dynovia przez pierwsze lata 
gry w IV lidze radziła sobie znakomicie, mając nawet szanse na zdo-
bycie tytułu mistrza IV ligi i awansu do III ligi. Zespół Dynovii na tym 
poziomie rozgrywkowym grał nieprzerwanie przez 10 lat, kiedy to 
wobec reorganizacji i w konsekwencji spadku wielu drużyn do kla-
sy okręgowej po sezonie 2000/2001 i dynowski zespół opuścił sze-
regi IV ligi, jak się później okazało aż do dnia dzisiejszego. W latach 
gry na czwartoligowych boiskach w Dynowie pracowało wielu zna-
nych trenerów takich jak: Paweł Strzelecki, Ryszard Federkiewicz czy 
Marek Biega. Jeśli chodzi o zawodników to barwy biało-niebieskich 
w tym okresie reprezentowali m.in. król strzelców IV ligi z 32 gola-
mi Dariusz Michalak, Grzegorz Pastuszak, Paweł Kwaśny, Paweł Ma-
ziarski, Grzegorz Musiał, Wiesław Czerwiński, Marek Gil, Bogdan Pie-
czek, Andrzej Stelmach, Andrzej Szczęch, Bogdan Romaniuk, Andrzej 
Kot, Andrzej Woźniak, Zbigniew Znojek. Po spadku do klasy okręgo-
wej, zespół Dynovii występował w niej przez kolejnych pięć sezonów. 
W tym okresie zespół prowadzony był przez: Macieja Pindę, Zbignie-
wa Duchniaka, Szczepana Szeligę, Andrzeja Krzemińskiego, Wiesława 
Domina, Zdzisława Napieracza, Tomasza Kaczyńskiego, Wiesława Goł-
dę, Dariusza Mazura. Po sezonie 2005/2006 dynowski klub niestety 
spadł do Klasy A, w której rozegrał jednak tylko dwa sezony, żeby już 




