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Drodzy czytelnicy
W pierwszym numerze „Dynowinki”, który ukazał
się w czerwcu 1992 roku, w słowie wstępnym „Od redakcji” czytamy między innymi:

„….. Zaczynamy bowiem jak zwykle, tradycyjnie – to znaczy społecznie. Przewodnicząca Rady i jej zastępcy na początek
zrzekli się swego ryczałtu, reszta Zespołu poświęciła swój wolny czas i po pierwszym numerze będziemy oczekiwali listów
ze słowami zachęty, krytyki, rady, będziemy oczekiwali materiałów, pomysłów…”
W składzie Kolegium Redakcyjnego znajdziemy wtedy: Annę Baranowską-Bilską, Marię Chudzikiewicz,
Stanisława Chudzikiewicza, Ewę Czyżowską, Krystynę Dżułę, Stanisława Górniaka, Grzegorz Hardulaka,
Antoniego Iwańskiego, Janinę Jurasińską, Mieczysława Krasnopolskiego, Tadeusza Święsa, Celinę Kowalską i Grażynę Malawską.
Nie wszyscy z nich są nadal z nami, niektórzy odeszli już na zawsze, innym kondycja fizyczna lub obowiązki zawodowe nie pozwalają na stałą współpracę z
Dynowinką… Pamięta ona jednak o swoich „Ojcach i
Matkach Założycielach”, ich dobre duchy i ciepłe myśli
krążą widocznie wciąż nad nami i nas wspierają, bo dotrwaliśmy do pięknej rocznicy – DWUDZIESTOLECIA!
Mimo, że maszyny do pisania i kserokopiarki, które były niezbędne przy „ręcznym” składaniu i powielaniu pierwszych numerów zastąpiły komputery i drukarnia, a szata graficzna „Dynowinki” uległa rewo-
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lucyjnym wręcz zmianom, ciągle z sentymentem czyta się „wstępniaki” pani Janiny Jurasińskiej, „Głos
wolny - wolność ubezpieczający” pani Anny Baranowskiej-Bilskiej czy też „Z dawnych lat” pana Mieczysława Krasnopolskiego…
Nadal pracujemy dla Państwa zupełnie społecznie
– tu rewolucji nie było! Nie mamy żadnego pomieszczenia redakcyjnego, dynowinkowego komputera, a każdy
redaktor prowadzący poświęcając swój wolny czas, rozgrzewając do czerwoności osobisty komputer i zarywając często noce, tworzy kolejny numer naszej gazety.
Współpracujemy z władzami samorządowymi miasta Dynowa, gminy Dynów i gminy Nozdrzec, które
(szczególnie burmistrz Dynowa) czasem wspierają nas
finansowo. Z pewnością nie dalibyśmy sobie rady bez
naszych reklamodawców, którym też należy się głęboki ukłon!
Dynowinka, która właśnie trafia do Państwa, ma
inną formułę, niż dotychczasowe jubileuszowe numery. Zwróciliśmy się z prośbą do szkół, instytucji, stowarzyszeń z naszego miast a o wypełnienie treścią hasła przewodniego „20 lat Dynowa w Dynowince”.
Nie wszyscy – z różnych względów – odpowiedzieli na
nasz apel, ale materiał, który udało się zebrać, pozwoli w jakimś stopniu ocalić od zapomnienia ludzkie pasje, dokonania oraz historię i twórczość naszego regionu w ostatnim dwudziestoleciu…
Zapraszamy do lektury, nadal oczekujemy listów
ze słowami zachęty, krytyki, rady, materiałów i pomysłów, a póki co życzymy Państwu dobrej zabawy podczas imprez jubileuszowych Dynowinki (program na
stronie 31).
Redaktorzy prowadzący
Renata i Maciej Jurasińscy
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W 2010 roku obchodziliśmy 20-lecie istnienia jednostek samorządu terytorialnego, natomiast rok 2012 jest
rokiem jubileuszowym, w którym miesięcznik lokalny „Dynowinka” obchodzi 20 urodziny. Dlatego też korzystając z okazji, chciałbym przedstawić Państwu w ogólnym zarysie działalność władz lokalnych Dynowa w latach 1992 – 2012.
Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi,
dla których słowo „samorząd” oznaczało podstawę funkcjonowania państwa
demokratycznego, udało się w 1990 r.
uchwalić ustawę określającą samorząd jako wspólnotę mieszkańców.
Dzisiaj jest on integralną częścią państwa, a władze samorządowe – ważnym
uczestnikiem przemian. To na szczeblu
lokalnym rozwiązuje się obecnie coraz
więcej spraw.
W okresie minionych 20 lat miały miejsce liczne zmiany władz samorządowych. Mimo zmian personalnych
działania władz były strategiczne dla
rozwoju Dynowa oraz poprawy warunków życia Jego mieszkańców.
Przed wprowadzeniem w Polsce
ustawy o samorządzie gminnym Naczelnikiem Miasta i Gminy Dynów
od 20.04.1989 r. do 31.12.1989 r. był
Pan Marian Duch. Od 01.01.1990 r.
do 14.03.1992 r. pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Dynów. W 1992
r. nastąpił podział Miasta i Gminy
Dynów na dwie odrębne jednostki samorządowe tj. Miasto Dynów i Gminę Dynów, a Pan Marian Duch zostaje Burmistrzem Miasta Dynowa od
19.06.1990 r. do 13.03.1993 r. W kadencji obejmującej okres 1990 – 1994
funkcję Przewodniczącego Rady Miasta
pełnili: P. Jan Kurzydło (od 06.06.1990
r. do 03.03.1992 r.) i P. Krystyna Dżuła (od 04.03.1992 r. do końca wspomnianej kadencji). Od 01.01.1993
r. Miasto Dynów zostaje powiększone o obszar wsi Bartkówka, która zostaje jedną z ulic Dynowa. W okresie od 07.04.1993 r. do 13.05.1995 r.
stanowisko Burmistrza Miasta Dynowa zajmował P. Antoni Balawejder, a od 16.06.1995 r. do 30.10.1998
r. P. Anna Kowalska. Przewodniczącymi Rady Miasta byli wówczas: P.
Tadeusz Marszałek (02.07.1994 r.

– 27.04.1995 r.), P. Maciej Wojtaszek
(27.04.1995 r. – 18.12.1996 r.) i P. Janusz Siry (25.01.1997 r. do końca kadencji 1994-1998).
W kolejnej kadencji, obejmującej
lata 1998 – 2002 funkcję Burmistrza
Miasta pełniła P. Krystyna Dżuła,
a funkcję Przewodniczącego Rady Miasta – P. Tadeusz Marszałek. W 2002 r.
Burmistrzem Miasta w bezpośrednich
wyborach samorządowych wybrana
została P. Anna Kowalska, która pełniła tę funkcję od 19.11.2002 r. do
05.12.2006 r. Przewodniczącym Rady
Miasta Dynowa został wówczas P. Zygmunt Frańczak. Rok 2006 był rokiem
kolejnych wyborów samorządowych
w wyniku których stanowisko Burmistrza Miasta Dynowa objął P. Zygmunt Frańczak, zaś funkcję Przewodniczącego Rady Miasta pełniła P. Józefa Ślemp. Osoby te pełniły wspomniane
funkcje w latach 2006 – 2010. Obecnie
trwa kadencja obejmująca lata 2010 –
2014 i funkcję Burmistrza Miasta Dynowa pełni nadal P. Zygmunt Frańczak, zaś Przewodniczącym Rady Miasta jest P. Roman Mryczko.
Dokonując podsumowania, chcę
podkreślić, iż przez ten 20 letni okres
działania wszystkich wyżej wymienionych władz lokalnych w Mieście udało
się dużo zrobić i w znacznej części zaspokoić potrzeby zarówno Jego mieszkańców.
W okresie mijającego 20- lecia wykonano szereg inwestycji i zadań, do
których należą:
- gazyfikacja i telefonizacja,
- budowa oczyszczalni ścieków,
- budowa i remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- powstanie Domu Pogodnej Starości,
- budowa strażnicy dla OSP Bartkówka,
- remont budynku starego kina
i przeznaczenie go na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy,
- budowa Gimnazjum z nową salą
gimnastyczną,
- remont i zabezpieczenie osuwiska
przy ul. Krzywej,
- budowa i remont sieci wodociągowej,
- budowa składowiska odpadów ko-
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-
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munalnych,
budowa nowego i remont istniejącego oświetlenia Miasta,
remonty dróg i chodników gminnych, powiatowych i wojewódzkich
na terenie Miasta Dynów
budowa infrastruktury turystycznej na terenie Miasta tj. ośrodka turystycznego „Błękitny San”, punktów widokowych i zagospodarowanych plaż,
budowa parkingów miejskich,
remonty: Zespołu Szkół, Domu Ludowego przy ul. Bartkówka, obiektu socjalno – szatniowego na Stadionie Miejskim, Miejskiego Ośrodka Kultury i Pogotowia Ratunkowego,
rozbudowa i przebudowa budynku
OSP Dynów Przedmieście,
kapitalny remont budynku Przedszkola Miejskiego,
budowa obiektu stacji uzdatniania
wody,
remont zabytków na terenie Miasta takich, jak: pomnik Władysława Jagiełły, kapliczka obelisk przy
ul. Piłsudskiego,
zakup 2 samochodów strażackich,
samochodu dla osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy, samochodu IVECO oraz
zamiatarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej,
opracowanie dokumentacji technicznej wielu zadań (m.in. kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej,
obwodnicy Miasta Dynów, rewitalizacji Rynku i parku przydworskiego itp.).

W omawianym okresie swoją działalność rozpoczął Środowiskowy Dom
Samopomocy, Związek Gmin Turystycznych Miasta Dynów, a także kapela „Dynowianie”. Ważnym punktem
na mapie kulturalnej Dynowa i okolicy stała się „Dynowinka” towarzysząca Samorządowi Dynowa w jego sukcesach i porażkach. Na jej łamach można znaleźć wiele ważnych informacji dotyczących naszego Miasta i jego
mieszkańców.
Miasto organizowało i współorganizowało szereg imprez kulturalnych,
które na stałe wpisały się w życie kulturalne mieszkańców. Były to głównie
kontynuowane z roku na rok Dni Pogórza Dynowskiego, Dynowskie Święto Plonów, Szkolne Prezentacje Artystyczne (SZPAK), Pogórzańska Nuta,
a także obchody rocznicowe świąt upamiętniających wydarzenia ważne dla
Polski (m.in. 3-go Maja, święto 11 listopada – Odzyskanie Niepodległości).
Zainicjowano również coroczne organizowanie Wigilii Miejskiej na Dynowskim Rynku, mającej na celu zjedno-
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czenie mieszkańców. Dodatkowo Miasto w miarę swych możliwości finansowych wspierało finansowo działające prężnie liczne Stowarzyszenia stawiające sobie ważne zadania kulturalne, sportowe i zdrowotne, których realizacja wpływa na rozwój Dynowa.
Miasto, podejmując ww. inwestycje
i zadania, starało się skutecznie o uzyskanie dofinansowania na ich realiza-
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cję. Nawiązywało również współpracę
z państwami sąsiednimi, np. Słowacja, Ukraina.
Podsumowując, okres 20 lat funkcjonowania samorządów lokalnych dla
miasta Dynowa był czasem podejmowania i realizacji ważnych dla społeczności lokalnej zadań z zakresu infrastruktury technicznej, oświaty, kultury. Zadania inwestycyjne, realizowane

w poszczególnych kadencjach, były często kontynuacją działań, przygotowań
projektowo – dokumentacyjnych i starań o pozyskanie środków zewnętrznych, poprzedników. Ciągłość działań oraz podejmowanie nowych zadań
przyniosło i przynosi wymierne korzyści dla społeczności lokalnej.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak

„Ta szkoła nie tylko uczy, ale i wychowuje,
uczy wartościowania,
dzięki tej szkole Dynów żyje”
Tę wzruszającą myśl sformułował
jeden z Absolwentów podczas uroczystego zjazdu z okazji 60-lecia Liceum
Ogólnokształcącego w Dynowie.
Malutka szkółka w 1944 roku, do
której uczęszczało 173 uczniów, rozrosła się, spotężniała i przeszła wiele zmian. Były one związane nie tylko z licznymi reformami oświatowymi, ale także ze zmianą ustroju politycznego w kraju. Tym wydarzeniom
od 20 lat towarzyszy szkole „Dynowinka”. To na jej łamach informujemy
o sukcesach naszych uczniów. To tutaj
zdarzają się literackie debiuty naszej
utalentowanej młodzieży. Na kartach
„Dynowinki” nasi nauczyciele zabierają głos w ważnych sprawach. Tutaj
zamieszczają swoje wspomnienia absolwenci naszego liceum organizując
zjazdy klasowe, a przede wszystkim

zjazd 50-lecia i zjazd 60-lecia istnienia szkoły.
Dyrektorem dynowskiego liceum
od 1991 roku była Maria Radoń, która swoją funkcję pełniła do 2007 roku
a jej następcą został Kazimierz Żak
sprawujący funkcję dyrektora do
chwili obecnej. Funkcję wicedyrektora pełni Ewa Hadam.
W szkole w ostatnim 20-leciu zaszły duże zmiany we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. W 1992
nauczyciele matematyki i informatyki opracowali innowację pedagogiczną dla klasy o profilu matematyczno-informatycznym. Warunkiem jej
utworzenia było powstanie pracowni komputerowej, co stało się możliwe dzięki hojnym sponsorom i absolwentom Szkoły i już w 1993 roku dokonano pierwszego naboru uczniów
do tej klasy. W 1995 roku pozyska-

no z MEN wyposażenie drugiej pracowni
komputerowej,
co miało olbrzymi wpływ na organizację zajęć lekcyjnych. Klasa o profilu matematyczno-informatycznym
stała się bardzo popularna w środowisku. O przyjęcie do niej ubiegają
się co roku najlepsi uczniowie o sprecyzowanych zainteresowaniach, którzy uzyskują potem najwyższą średnią ocen w szkole i wybierają studia
wyższe na renomowanych uczelniach
(Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska,
Akademie Medyczne). Dostawalność
na studia jest bardzo wysoka (powyżej 90%).
Ważnym momentem w życiu szkoły było przekształcenie 4-letniego Li-

6

ceum w 3 letnie Liceum Ogólnokształcące w 2002 roku oraz utworzenie klasy językowej z rozszerzonym językiem
angielskim i językiem niemieckim.
Od roku 1999 Liceum Ogólnokształcące w Dynowie znalazło się
w obszarze powiatu rzeszowskiego.
Nowy organ prowadzący ze Starostą
Stanisławem Ożogiem i jego następcą
Józefem Jodłowskim właściwie dbali o szkołę. Stały się możliwe remonty, w tym kapitalny całego obiektu,
pierwszy od momentu jego powstania. Przed zjazdem 60-lecia budynek
zmienił swój wygląd, został ocieplony i pomalowany. Przeszedł również
gruntowną modernizację wewnątrz.
Wzmocniono stropy, wymieniono
wszystkie okna, instalację elektryczną i centralnego ogrzewania, zmodernizowano kuchnię szkolną i sanitariaty, wyremontowano salę gimnastyczną. Liceum zyskało nie tylko inny wy-
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Na korytarzach szkoły położono
wykładzinę, zamontowano szafki dla
uczniów, zainstalowano ławki, wypełniono przestrzeń ozdobnymi elementami drewnianymi i zielenią. Dzięki
temu diametralnie zmienił się wygląd
i klimat wewnętrzny szkoły. Zyskała
nową estetykę, funkcjonalność, stając się ciepłym i przytulnym miejscem
pobytu dla uczniów i pracowników.
Oprócz powyższych przedsięwzięć
dokonano wielu udogodnień w funkcjonowaniu kuchni, stołówki, kotłowni i hydroforni. Rozbudowano monitoring i sieć internetową, zainstalowano system alarmowy. Dokonano
zakupu kserokopiarek, drukarek, zestawów komputerowych, laptopów,
oprogramowania i innych pomocy dydaktycznych.
Wszystkie te poczynania sprzyjają
osiąganiu przez uczniów dobrych wyników dydaktyczno-wychowawczych,
czego wyrazem są wysokie wyniki ma-
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tur (prawie 100% zdawalność) oraz
liczne sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. (Szerzej o tym w corocznych czerwcowo/
lipcowych „Dynowinkach”).
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie w osobach: Starosty Józefa Jodłowskiego, Wicestarosty Marka Sitarza i Naczelnika Adama Kozaka
nadal dba o liceum, finansuje kolejne prace i planuje wybudowanie nowej, tak potrzebnej szkole od lat pełnowymiarowej sali gimnastycznej.
W ostatnim roku szkoła zyskała nowego sojusznika – Panią Wicemarszałek Annę Kowalską, która również
zaangażowała się w sprawy związane
z tą inwestycją.
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wisku lokalnym, zawsze pozyskiwało sojuszników i mocne wsparcie dla
swoich działań. Zawsze jednak oddawało w zamian dobrze wykształconych, młodych ludzi, którzy aktywnie uczestniczyli pod opieką swoich
nauczycieli we wszystkich artystycznych i sportowych imprezach lokalnych i wielu środowiskowych, promując jednocześnie szkołę. Bo przecież jej największą wartością są Absolwenci. Rozrzuceni po całej Polsce i po
za jej granicami, zaświadczają swoją
wiedzą, że praca naszych nauczycieli
przynosiła i przynosi dojrzałe owoce.
To nasz absolwent był wicepremierem
rządu, inny sędzią Sądu Najwyższego,

jeszcze inny senatorem. Byli też posłowie na sejm, wybitni dyrektorzy zakładów pracy, budowniczy zapory na
Solinie, profesorowie wyższych uczelni, wybitni lekarze, prawnicy, dziennikarze, księża i inni. Obecnie Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego jest nasza absolwentka
Anna Kowalska.
Dzięki naszym absolwentom szkoła jest rozpoznawalna nie tylko w lokalnym środowisku. Myślimy tu ze
szczególną sympatią o naszych olimpijczykach, laureatach konkursów
przedmiotowych, recytatorskich,
sportowcach, członkach zespołów tanecznych i artystycznych. Ich osią-

gnięcia były i są możliwe dzięki rzetelnej pracy i zaangażowaniu nauczycieli
oraz licznym zajęciom pozalekcyjnym.
To oni nie pozwolą zapomnieć
o Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie kierując się myślą A.de Saint
Exupery- „Szanuję to, co trwa dłużej
niż ludzie”.
Redakcji „Dynowinki" dziękujemy
za dotychczasową współpracę i życzymy wszelkiej pomyślności.
Dyrekcja
Liceum Ogólnokształcącego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Dynowie

Podsumowując z konieczności bardzo krótko i wybiórczo życie naszej
Szkoły w ostatnim 20-leciu, należy
dodać, że Liceum Ogólnokształcące w Dynowie funkcjonując w środo-

PATRZĄC WSTECZ…

gląd, ale też nowe imię - Komisji Edukacji Narodowej oraz nowy sztandar.
Realizowane w ostatnich 5 latach
działania miały na celu dalszą poprawę bazy szkoły jej wyposażenia, a także zmiany organizacyjne. Ich priorytetem było dostosowanie szkoły do
zmieniających się wymogów współczesności, oczekiwań uczniów, rodziców, nauczycieli i środowiska. Dokonano modernizacji i adaptacji pomieszczeń magazynowych, zmieniono
przeznaczenie niektórych z nich, tak
aby racjonalniej wykorzystać posiadaną bazę. Dzięki temu powstały między innymi nowoczesne, w pełni wyposażone nowe klasopracownie: biologiczno-chemiczna, językowa, informatyczna i multimedialna. Całkowicie
odremontowano i odnowiono wszystkie pomieszczenia szkolne i wyposażono większość z nich w nowy sprzęt
i meble. Każda klasopracownia wyposażona jest w tablicę multimedialną.

WSPOMNIENIA Z 20 LAT PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JULIANA PRZYBOSIA
ORAZ GIMNAZJUM W DYNOWIE
„Dynowinka” obchodzi zacny jubileusz istnienia.
Skłoniło to nas, do zastanowienia się nad tym, w jaki
sposób zmieniała się nasza szkoła i co naprawdę najważniejszego wydarzyło się w ciągu tych ostatnich
20 lat (1992 -2012)…
Dyrekcja Zespołu Szkół 1992/2012
od 1989 r. – mgr Stanisław Sienko obejmuje stanowisko
dyrektora szkoły.
1999 r. – w wyniku reformy został utworzony Zespół Szkół
(podział na Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum).
1999 r. – mgr Tadeusz Święs zostaje zastępcą dyrektora szkoły.
2003 r. – mgr Lucyna Wandas zostaje drugim zastępcą dyrektora szkoły po przejściu na emeryturę wieloletniego wicedyrektora p. Andrzeja Kędzierskiego.
2004 r. – po 15 latach pracy na stanowisku dyrektora pożegnał się z nami mgr Stanisław Sienko, który zo-

stał powołany na stanowisko Dyrektora Wydziału Edukacji Miasta Rzeszowa. Na p.o. dyrektora
został powołany mgr Tadeusz Święs.
1 lipca 2005 r. – na stanowisko dyrektora ZS został powołany mgr Tadeusz Święs.
1 września 2005 r. – zastępcą dyrektora zostaje mgr inż.
Zbigniew Walus.
1 września 2008 r. - drugim zastępcą dyrektora zostaje
mgr Elżbieta Żak.
Baza dydaktyczna
1998 r. – uroczyste otwarcie nowego budynku dydaktycznego (5 klasopracowni, szatnia, sekretariat szkoły).
wrzesień 2001 r. – rozpoczęto budowę kompleksu sportowo – dydaktycznego Gimnazjum.
wrzesień 2004 r. – uroczyste oddanie budynku Gimnazjum
i hali sportowej podczas Wojewódzkiej Inauguracji roku szkolnego 2004/2005.
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wrzesień 2008 r. - generalny remont SP (wymiana instalacji elektrycznej, CO, malowanie korytarzy i klasopracowni, zmiana parkietu i gruntowne odnowienie sali gimnastycznej).
2010 r. – remont budynku SP (likwidacja luksferów na klatkach schodowych, ocieplenie i wykonanie elewacji budynku, montaż 25 kolektorów słonecznych,
wymiana pieca CO, izolacja piwnic oraz położenie kostki wokół budynku).
Projekty
2004 r. – realizacja projektu „ Podkarpacie w nowej Europie”, który wybrano spośród 1200 wniosków w ramach konkursu „Małe granty 2003”.
2004 r. – współpraca ze słowacką szkołą z Vranowa.
2005 r. – współpraca z zaprzyjaźnionym miastem Kulikowem na Ukrainie.
maj/ czerwiec 2005 r. – realizacja projektu „Eko – sztafeta pokoleń”, którego celem było podjęcie działań
na rzecz ekologii.
2005 r. – realizacja projektu „ Matematyka w roli językowego przekaźnika”, którego zadaniem było propagowanie matematyki rekreacyjnej i logicznego myślenia, a także promowanie naszego miasta i szkoły w Niemczech.
czerwiec 2006 r. – podjęcie współpracy z zaprzyjaźnioną
szkołą z Osterholz - Scharmbeck z Dolnej Saksonii, wymiana młodzieży polsko – niemieckiej
(współpraca trwa do dzisiaj).
2006/2009 r. – realizacja trzech edycji projektu „Z Dynowa
do sukcesu” finansowanego z funduszy unijnych.
2009/2010 r. – kontynuacja projektu (3 edycja) współfinansowanego ze środków UE „Pierwsze uczniowskie
doświadczenia drogą do wiedzy”.
2009/2010 r. – realizacja rządowego programu „Radosna
szkoła” (wyposażenie małej sali gimnastycznej
w pomoce dydaktyczne wzbogacające ofertę zajęć ruchowych).
wrzesień 2011 r. – realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III SP”
współfinansowanego przez UE.
2011/2012 r. – realizacja projektu „ Ścieżka przyrodniczo
– dydaktyczna Kamieniec” współfinansowanego
przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie i Urząd Miasta w Dynowie.
2011/2012 r. – zakwalifikowanie do rządowego programu
„Cyfrowa szkoła”.
Laureaci konkursów
1991/1992 r. – II miejsce w Wojewódzkim Konkursie z Fizyki (J. Skupiński)
II miejsce w Wojewódzkim Konkursie z Matematyki (J. Skupiński, W. Krupa).
1997 r. – laureaci Wojewódzkiego Konkursu z Historii (
M. Biernasz).
1998 r. – laureaci Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego ( M. Pantoł, M. Głuchowski, M. Fara).
1998 r. – laureaci Wojewódzkiego Konkursu z Historii (K.
Fedurek, A. Wrona).
1998 r. – laureat Wojewódzkiego Konkursu z Chemii
(A. Sienko).
2003 r. – B. Słota zakwalifikował się do Finału Krajowego
Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych we Wrocławiu.
2004 r. – grupa gimnazjalistów zwyciężyła w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” (N. Czopek, L. Hadam, M. Papiernik, K. Kapuściński, M. Gładysz).
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE
– 20 lat w „DYNOWINCE”

2004 r. – B. Słota – laureat nagrody „Najzdolniejsza młodzież Podkarpacia”.
2005 r. – laureaci w Wojewódzkim Konkursie Historycznym - F. Balawejder, G. Socha, M. Gierula, finaliści - M. Piejko, M. Gładysz, M. Wojtas, M. Małachowska, W. Tropiło).
2006 r. – II miejsce grupy gimnazjalistów w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego „ Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
czerwiec 2006 r. – M. Gierula I miejsce w Międzynarodowym Konkursie „Stolice i miasta krajów anglojęzycznych”.
maj 2007 r. – E. Karnas i K. Łabisz zakwalifikowały się
do konkursu XXI Międzynarodowych Mistrzostw
w Grach Matematycznych i Logicznych we Wrocławiu.
2008 r. – D. Sycz Mistrzem Polski w Turnieju Szachowym.
2011/2012 r. – D. Pielak laureat Wojewódzkiego Konkursu z Języka niemieckiego.
2012 r. – S. Łach I miejsce w Podkarpackim Konkursie Poezji Współczesnej WDK Rzeszów w kategorii poezja śpiewana.
2012 r. – D. Kocyło wybrana do Kadry Polski Młodziczek
w Piłce Ręcznej.

Okrągłe rocznice, takie jak ta - 20 lat „DYNOWINKI”, stwarzają okazję do podsumowań, ocen lub wspomnień związanych z minionym okresem. Jak więc, ma się to w odniesieniu do Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie (imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego nadano w 2003r.), który został utworzony w 1990 r., w budynku przy ulicy ks. Ożoga
i Jana Pawła II (dawniej Waryńskiego i Świerczewskiego).
Zaczęło się w 1963r. w małej szkółce – Zasadniczej Szkole Zawodowej w Dynowie, założonej przez Dyrektora Edwarda Owskiego, a prowadzonej później przez Dyrektora Franiszka Kiszkę.
Od 1991 r. zajęcia zostały przeniesione do budynków przy ul. Polnej 3, a Zespołem
Szkół Zawodowych w Dynowie zarządzali Dyrektorzy: Stanisław Tymowicz 1988 –
2007 i Halina Cygan 2007 – nadal.

Ponadto młodzież osiągała liczne sukcesy w różnorodnych konkursach sportowych, przedmiotowych, międzyszkolnych, wojewódzkich. Powyższe sukcesy należą do najważniejszych.
W imieniu Zespołu Szkół w Dynowie serdecznie życzymy naszej lokalnej gazecie „Dynowince” kolejnych, owocnych lat działalności. Niech pióro będzie lekkie, a głowy
pełne pomysłów.

Nowy budynek szkolny z łącznikiem umożliwiającym komunikację
do sali gimnastycznej
i starszej części szkoły ze stołówką, biblioteką i czytelnią oraz sala
gimnastyczna i pracownie warsztatowe.
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O jakości pracy szkoły świadczą osiągnięcia uczniów.
Oto tylko niektóre z nich:
Co możesz powiedzieć o swojej szkole? - pytamy uczniów
i absolwentów. Oto kilka wypowiedzi;
…Piękny obiekt, czysty w środku i na zewnątrz. Bardzo dobrze doposażone pracownie i przyjazna kadra pedagogiczna…
...Wybrałam tę szkołę bo jest tutaj wiele kierunków i specjalności kształcenia, a po jej ukończeniu mogę studiować
na uczelniach. które patronują szkole tj. WSPiA Przemyśl
- Rzeszów, PRz, WSIiZ w Rzeszowie lub innych,…
…Bardzo miło wspominam praktykę zawodową w Niemczech, w ramach programu Leonardo da Vinci…
...Ja oprócz zdobywania wiedzy rozwijam swoje zdolności w szkolnej grupie „ANTRAKT”, … my w grupie tanecznej ”APLAUZ” i w szkolnych drużynach sportowych… natomiast ja jestem redaktorem szkolnej gazetki „ELEMENCIK”… .
Zapytany „gość” w okularach, w ciemnej BMC-e z opuszczonym dachem, uśmiechnięty odpowiada, …ta szkoła dała
mi podstawy do uruchomienia własnej firmy, dlatego mogę
dzisiaj jeździć tym sportowym wozem… .
W 1992 r. rozpoczęto budowę boisk szkolnych i sali gimnastycznej, która została oddana do użytku w 1996 r., a równocześnie wprowadzano nowe szkoły i kierunki kształcenia
(Technikum Handlowe, Technikum Odzieżowe, Szkołę Policealną, Technikum Uzupełniające, Liceum Zawodowe, Liceum Profilowane, zawody: technik informatyk, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych). Także w 1992 r.
uruchomiono Podstawową Stację Kontroli Pojazdów i urządzono pracownie komputerowe. Od 1999 r. szkoła jest prowadzona przez Powiat Rzeszowski, który wybudował nową
szkołę (oddaną do użytku w 2001 r.) W kolejnych latach
rozpoczęto adaptację poddasza, w którym urządzono kolejne
3 pracownie komputerowe i pomieszczenia administracyjne (oddane do użytku w 2008 r.). Oprócz stałej modernizacji pomieszczeń, głównie w starszej części szkolnej (sanitariaty, jadalnia), urządzono pracownię elektroniki i elektrotechniki samochodowej, diagnostyki pojazdów samochodowych, wymieniony został także zużyty sprzęt szkolny oraz
okna i część drzwi w pomieszczeniach warsztatowych. Wymieniona została instalacja burzowa, utwardzono kostką
brukową część placu szkolnego, zainstalowano klimatyzację
w klasopracowniach i pomieszczeniach administracyjnych.
Od roku 1992 do 2012 szkołę opuściło 3065 absolwentów (technikum, liceum zawodowego, liceum profilowanego, zasadniczej szkoły zawodowej, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej).

Dynów, czerwiec 2012 r.

Opracowali Dyrektorzy: Halina Cygan i Stanisław Tymowicz

Szkoła Podstawowa Nr 2
w Dynowie - Bartkówce

Każdy rocznica skłania do refleksji i podsumowania dotychczasowych dokonań, przywołuje wspomnienia, wytycza
nowe zadania i cele. Minione 20 lat dla Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Dynowie – Bartkówce było okresem wielu zmian.
Obydwa budynki, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne przeszły generalny remont, całkowicie zostało wymienione wyposażenie klas, szkoła wzbogaciła się o nowoczesne pomoce dydaktyczne. Jednym z zadań, jakie stawiała sobie szkoła, była i jest nadal integracja ze środowiskiem
lokalnym i praca na jego rzecz. Stąd pomysł, aby w szkole
organizować coroczne Spotkania Opłatkowe, Dzień Seniora i Widowisko Maryjne. Na przestrzeni lat zmieniała się
i stabilizowała kadra nauczycieli. Uczniowie szkoły chętnie uczestniczyli w różnych konkursach przedmiotowych
(m.in. angielski, matematyka, plastyka) oraz przeglądach
artystycznych (Głogów, Strzyżów, Przemyśl). Artystyczne
dokonania naszych uczniów dwukrotnie uwieczniła w swoich programach TVP Rzeszów. W 2005 r. zespół taneczny
„Bartkowiaczki” zajął I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych „Dziecięce Impre-

sje Regionalne – Szlakiem Oskara Kolberga”. W bieżącym
roku mija 25 lat od powstania zespołu wokalno – instrumentalnego „Wesołe Nutki”. Obydwa te zespoły są od lat
wizytówką szkoły. Uświetniają uroczystości szkolne i środowiskowe i reprezentują szkołę na zewnątrz. W latach 2010
– 2012 szkoła realizowała projekt p.t. „Chłopcy, dziewczęta wszyscy uczmy się, przyszłość na nas czeka”, na który ze
środków unijnych pozyskała kwotę 781 492 zł. Pozytywne
zmiany, jakie nastąpiły, były możliwe dzięki zaangażowaniu organu prowadzącego, rodziców i pracowników szkoły.
Świadkiem tych zmian była Dynowinka, na łamach której
pisaliśmy o naszych dokonaniach, dzieliliśmy się sukcesami, tymi małymi jak i dużymi.
Z okazji pięknego jubileuszu 20-lecia istnienia życzymy,
aby Dynowinka nadal się rozwijała i aby nie zabrakło ludzi, którzy będą ją tworzyć.
Dyrektor, Rada Pedagogiczna i pracownicy
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie
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Kalendarium wydarzeń

parafii św. Bartłomieja w Bartkówce
1992
1993
9.05.1994

- budowa ogrodzenia cmentarza
- malowanie dachu kościoła
- wizytacja kanoniczna parafii przez ks. bp. Stefana Moskwę oraz poświęcenie cmentarza
10.07.1994 - prymicje o. Piotra Sarnickiego- franciszkanina
31.07.1994 - ks. Jan Pomianek zakończył posługę w Bartkówce i wyjechał do pracy duszpasterskiej, do
Francji w diecezji Arras
01.08.1994 - ks. Józef Czerak został nowym proboszczem
i podjął pracę duszpasterską
24.08.1994 - poświęcenie reprodukcji obrazu „Jezu ufam
Tobie” przez ks. bp. Marcjana Trofimiaka ze
Lwowa
09.07.1994 - pożegnanie na uroczystej sumie ks, dziekana
Józefa Ożoga- budowniczego kościoła, który odchodził na emeryturę
1995
- kontynuacja prac przy budowie cmentarza m.
in. ułożenie kostki granitowej na alejce oraz dachówki, tzw. karpiówki na ogrodzeniu
8-9.01.1996- nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej
w Dynowie
30.03.1996 - umieszczenie w kościele nowej chrzcielnicy
22.04.1996 - umieszczenie w kościele dwóch konfesjonałów
19.06.1996 - rozpoczęcie budowy kaplicy cmentarnej
05.07.1996 - do kościoła trafiły krzesła dla celebransa
24.02.1997 - w prezbiterium ustawiono ławki dla ministrantów
7.04.19967 - zamontowano duży, drewniany żyrandol
11.08.1997 - zakończono prace przy przerabianiu i przyozdabianiu płaskorzeźbami ołtarza i ambony
25.01.1998 - zakończone zostały prace przy montowaniu
napędów elektrycznych i sterowników do dzwonów na wieżach kościelnych
11.05.1998 - poświęcenie przez ks. abp Józefa Michalika
kaplicy cmentarnej
1998
- ufundowany został boczny ołtarz do obrazu
„Jezu ufam Tobie”
21.10.1998 - parafia przeżywała nawiedzenie relikwii św.
Jana z Dukli
21.10.1999 - poświęcenie tablic upamiętniających pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Bartkówki przez ks. bp Stefana Moskwę
8-15.03.2000- odbyły się pierwsze Misje parafialne. W trakcie
Misji, które prowadzili ojcowie saletyni rozpoczęła się peregrynacja figury Matki Bożej Saletyńskiej, po zakończeniu której została umieszczona w specjalnie wybudowanej grocie
18.03.2000 - w kościele zostały zamontowane nowe ławki
1998
- do kościoła zostały ofiarowane relikwie św.
siostry Faustyny z Łagiewnik koło Krakowa,
w relikwiarzu zostały umieszczone na ołtarzu
ku czci Jezusa Miłosiernego
1998
- zamontowano nowe organy elektroniczne
15.10.2000 - odbyła się pielgrzymka parafialna do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej do Dębowca
koło Jasła
28.02-4.03.2001- renowacja Misji Świętych, w kościele
umieszczono kopię obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy
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lato 2009

- malowanie dachu kościoła, prace remontowe
przy elewacji wież
20-26.03.2010- odbyły się drugie w historii parafii Misje
Święte, które głosił ks. Stanisław Pieńczak
06.2010
- kościół został wyposażony w nowe nagłośnienie
2010
- dokończenie prac nad stacjami drogi krzyżowej umieszczonymi na balustradzie
07.2010
- pomalowano elewację zewnętrzną kościoła
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15.09.2010 - wizytacja kanoniczna parafii przez ks. bp Adama Szala
lato 2011
- konserwacja i malowanie ogrodzenia na cmentarzu, montaż metalowych płotków przy kościele i figurze Matki Bożej koło mostu
W oparciu o kronikę parafialną opracowała Elwira Kałamucka

Kalendarium wydarzeń
parafii św. Wawrzyńca w Dynowie

Kościół św. Bartłomieja w Bartkówce. Fot. Marek Kałamucki
16.09.2001 - odbyła się pielgrzymka parafialna do sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu
04.2002
- zakupienie pola na parking przy kościele
11.2002
- naprawa kanalizacji deszczowej koło kościoła
02.2003
- rozpoczęły się przygotowania do nawiedzenia
kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
11.05.2003 - poświęcenie przez ks. Stanisława Pieńczaka
figury Matki Bożej usytuowanej przy wjeździe
do Bartkówki, który wówczas wygłaszał rekolekcje przygotowujące parafian do nawiedzenia
kopii obrazu jasnogórskiego
13-14.05.2003- nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą Częstochowską w kopii cudownego obrazu
31.05.2003 - rozpoczęła się tzw mała peregrynacja kopii obrazu po parafii
24.08.2003 - odbył się odpust parafialny połączony z Dynowskimi Dożynkami, które po raz pierwszy
odbyły się w Bartkówce
8.05.2004 - przy kościele odbył się Apel Maryjny, a potem
widowisko plenerowe „Królowej swej”
31.05.2004 - ks. proboszcz Józef Czerak obchodził 25-lecie
kapłaństwa
10.2004
- prace wykończeniowe przy budowie parkingu
01.2005
- rozbudowanie i ukończenie bocznego ołtarza
Miłosierdzia Bożego, który został wyposażony
w dwa obrazy- św. siostry Faustyny i ojca św.
Jana Pawła II modlącego się przed bazyliką Bożego Miłosierdzia
3.05.2005 - strażacy obchodzili 50- lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej
06.05.2006 - zmarł ks. Kazimierz Drelinkiewicz
wiosna 2008- utwardzenie alejek cmentarnych asfaltem
i położenie do końca asfaltu na parkingu przy
kościele
05.2008
- wymieniono na nowe, uszkodzone organy elektryczne oraz zakupiono do nich wzmacniacz kolumnowy

28.05.1995 - prymicje ks. Pawła Ostafińskiego
27.08.1995 -pożegnanie ks. dziekana Józefa Ożoga, który
odszedł na emeryturę
27.08.1995 - przejęcie obowiązków proboszcza przez ks. dr
Stanisława Janusza
8-9.01.1996 - nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą Różańcową w figurze fatimskiej
17.01.1996 - założenie Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
24.01.1996 - zmarł ks. prałat Józef Ożóg
4.05.1996 - po raz pierwszy odbyło się nabożeństwo fatimskie, które co roku, od tej pory odbywa się
w pierwszą sobotę miesiąca, od maja do października
5.09.1996 - zakończenie prac związanych z położeniem instalacji elektrycznej do zamontowania oświetlenia wokół kościoła
06.10.1996 - na terenie parafii rozpoczęła się tzw mała peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej, którą poprzedziły rekolekcje
10.1996
- prace przy instalacji centralnego ogrzewania
w kościele
6-11.04.1997- I Dynowskie Dni Kultury Chrześcijańskiej
7.06.1998 - prymicje ks. Mariusza Ryby
18.10.1998 - nawiedzenie relikwii św. Jana z Dukli
23-30.10.1998- Misje św.
06.1999
- remont organów na chórze kościoła
13.06.1999 - jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Zbigniewa
Kotyrby
29.08.1999 - w Dynowie odbyły się dożynki archidiecezjalne z udziałem ks. abp Józefa Michalika
20.09.1999 - poświęcenie krzyża katyńskiego
29.09.1999 - wizytacja kanoniczna parafii przez ks. bp Stefana Moskwę
03.2000
- prace remontowe przy wieży kościoła
3.06.2000 - poświęcenie pomnika Jana Pawła II z udziałem bp. zamojskiego i ks. abp Józefa Michalika
9.05.2000 - oddanie do konserwacji obrazu Matki Bożej
Dynowskiej
12.05.2001 - utworzenie parafialnego oddziału Akcji Katolickiej
27.10.2001 - zakończenie prac remontowych naw bocznych
22.12.2001 - umieszczenie w ołtarzu nawy bocznej obrazu
Matki Bożej Dynowskiej po renowacji
05.2002
- rozpoczęcie prac remontowych w prezbiterium
i budowy toalet
21.12.2002 - zakończenie prac w prezbiterium
3-4.05.2003 - nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą Częstochowską w kopii cudownego obrazu

Kościół św. Wawrzyńca w Dynowie. Fot. Marek Kałamucki
5.07.2003
08.2003
2.09.2003

- zakończenie malowania elewacji kościoła
- prace konserwatorskie przy bramie kościelnej
- rozpoczęcie małej peregrynacji przez kopię obrazu Matki Bożej Dynowskiej
11.2003
- prace konserwatorskie przy figurze Matki Bożej z Lourdes i obrazie Pana Jezusa „Ecce homo”
24.05.2004 - rozpoczęcie przebudowy i wymiany posadzki
w prezbiterium
11.08.2004 - odpust św. Wawrzyńca z udziałem ks. kard.
Stanisława Nagy i ks. abp Józefa Michalika
11.04.2005 - rozpoczęcie prac przy wymianie posadzki w kościele
11.08.2005 - odpust św. Wawrzyńca z udziałem ks. abp
Edwarda Nowaka
12.09.2005 - wizytacja kanoniczna parafii przez ks. abp Józefa Michalika
11.06.2006 - prymicje ks. Grzegorza Łacha
11.2007
- zakończenie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym (zmiana kolorystki)
06.2008
- ułożenie wokół kościoła kostki granitowej
27.09-4.10.2008- Misje św.
5.10.2008 - konsekracja ołtarza głównego przez ks. kardynała Stanisława Nagy i ks. abp Józefa Michalika
06.2009
- prace przy murze ogrodzeniowym
16.10.2009 - zakończenie drugiego etapu prac przy renowacji ołtarza Matki Bożej
27.09.2009 - jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. Zbigniewa
Kotyrby
W oparciu o kronikę i ogłoszenia parafialne opracowała
Elwira Kałamucka
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Centrum Medyczne DYNMED
36-065 Dynów, ul. Rynek 10
Tel/fax 16 65 21 485
www.dynmed.pl; e-mail: dynmed@o2.pl

4.

5.

Centrum Medyczne
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne DYNMED powstał 2 października 2007 r. w Dynowie.
Po gruntownym remoncie budynku przy ul. Rynek 10 i dostosowaniu pomieszczeń do wymogów sanitarnych 11 stycznia 2008r. nastąpiło uroczyste otwarcie przychodni. Właściciele, Małgorzata i Zdzisław Szafranowie, wraz z zaproszonymi gośćmi, władzami Miasta i Gminy Dynów, zatrudnionymi pracownikami uczestniczyli w poświeceniu placówki
przez ks. Dziekana Stanisława Janusza.
Na początku swojej działalności DYNMED w medycznej
ofercie posiadał: poradnię lekarza rodzinnego, poradnię kardiologiczną, logopedyczną, ginekologiczno-położniczą, neurologiczną, ortopedyczną i okulistyczną. Dwóch ostatnich mimo
usilnych starań założycieli, niestety nie udało się otworzyć,
aby służyły pacjentom terenu Dynowszczyzny.
W chwili obecnej DYNMED świadczy usługi z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz i pielęgniarka środowiskowa), prowadzi badania laboratoryjne, wykonuje USG,
ECHO serca, Holter ciśnieniowy, EKG, szczepienia ochronne, gabinet fizjoterapii leczniczej, poradnie lekarzy specja-

6.
7.

listów takich jak: urolog, kardiolog, neurolog, lekarz rehabilitacji, logopeda w ramach bezpłatnych wizyt. W domu pacjenta wykonuje rehabilitację leczniczą oraz pielęgniarską
opiekę długoterminową. Prywatne gabinety (brak aktywnej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia) to usługi lekarzy specjalistów: ginekologów, dermatologa, laryngologa.
Kierownictwo i personel ciągle uczy się czegoś nowego, wszyscy są otwarci na nowe techniki i zrozumienie potrzeb pacjentów. Działając już przeszło 4
lata na terenie Dynowa, mamy nadzieje dalej uczestniczyć w życiu naszej społeczności i nieść pomoc chorym i potrzebującym. Planuje się dalszą rozbudowę przychodni poprzez modernizację pomieszczeń
na piętrze budynku i powiększenie liczby poradni.
M. Z. Szafranowie.
Fot. A. Iwański.

Przychodnia Rejonowa
w Dynowie
„Jesteśmy po to, aby wspólnie pokonać cierpienie, dać nadzieję, a powrót do zdrowia uczynić dobrym wspomnieniem w życiu naszych podopiecznych”
Jan Paweł II
Przychodnia Rejonowa w Dynowie od 1999 roku znajduje się w strukturze organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie, którym zarządza Dyrektor –
dr n med. Aleksander Panek.
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Podstawowym celem
działań ZOZ-u jak i struktur w niego wchodzących jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i ratowaniu zdrowia. ZOZ NR 2 posiada spore możliwości diagnostyczne i lecznicze, odpowiednio przeszkolony
personel oraz niezbędny wysokiej klasy sprzęt medyczny.
Kierownikiem Przychodni Rejonowej w Dynowie jest lek.
med. Robert Gołębiowski, pielęgniarką koordynującą i nadzorującą pracę Przychodni mgr Łucja Bachurska.

W strukturze Przychodni działają również placówki rozmieszczone na terenie gminy Dynów tj. Wiejski Ośrodek
zdrowia Harta, Punkt Lekarski Bachórz, Punkt Lekarski
Łubno, Punkt Lekarski Dylągowa.
Od chwili przejęcia Przychodni Rejonowej w Dynowie
przez ZOZ NR 2 systematycznie prowadzona jest modernizacja budynku oraz jego doposażenie. W 2001r. wyremontowano i ocieplono cały budynek, zagospodarowano teren wokół Przychodni, położono kostkę brukową, w 2011r. założono solary. Wspólnie z wójtem Gminy Dynów zmodernizowano i wyremontowano WOZ w Harcie oraz wszystkie Punkty Lekarskie.
W Wiejskim Ośrodku Zdrowia i Punktach Lekarskich
udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej

opieki zdrowotnej, natomiast Przychodnia Rejonowa w Dynowie świadczy usługi medyczne w zakresie:
1. Podstawowej opieki zdrowotnej; - poradnia ogólna poradnia dziecięca
2. Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - poradnia
chirurgii ogólnej - poradnia ginekologiczna - poradnia neurologiczna - poradnia dermatologiczna - poradnia zdrowia psychicznego
3. Posiadamy pracownie diagnostyczne:
- RTG – pracownia oferuje badania radiodiagnostycne klatki piersiowej, kręgosłupa, miednicy, czaszki, kończyn
- USG – pracownia wyposażona jest w wysokiej klasy
aparat umożliwiający wykonanie szerokiej gamy ba-
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dań ultrasonograficznych m.in. badania: USG jamy
brzusznej, USG ginekologiczne.
Rehabilitacji, w której oferujemy: fizykoterapię, kinezyterapię i masaż leczniczy. Posiadamy aparaturę umożliwiającą wykonywanie zabiegów leczniczych
m.in.: diadynamika, galwanizacja, ultradźwięki, magnetronik, solux, krioterapia i laseroterapia.
Profilaktyki i promocji zdrowia – m.in. raka szyjki
macicy, chorób układu krążenia
Ambulatoryjnej opieki całodobowej – skierowanej
do wszystkich pacjentów potrzebujących pomocy
doraźnej.
Nocnej i świątecznej opieki pielęgniarskiej wyjazdowej

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska w 2002
roku został również utworzony Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. Jest to Placówka o profilu ogólnym, specjalizująca się
w schorzeniach ortopedycznych. Posiada 40 łóżek w salach
od 1 do 4-osobowych. Zakład zapewnia: całodobową opiekę
lekarsko - pielęgniarską, kompleksową opiekę rehabilitacyjną, opiekę psychologiczną i duszpasterską, terapię zajęciową i zajęcia rekreacyjne.
Naszą misją jest działalność na rzecz poprawy jakości
życia naszych pacjentów poprzez świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie lecznictwa, rehabilitacji medycznej,
a także profilaktyki i propagowania zdrowego stylu życia.
Pracownicy naszego Zespołu to profesjonaliści o wysokich
kwalifikacjach zawodowych, w pełni gotowi i przygotowani
do udzielania pomocy na najwyższym poziomie.

PKO BP
w Dynowie
W marcu tego roku minęło 20 lat, od kiedy Oddział Banku PKO BP w Dynowie rozpoczął swoją
działalność. Otwarcie placówki zostało odnotowane
jako ważne wydarzenie podnoszące rangę miasteczka
Dynów. Lokalizacja Oddziału była znakomita, znajdowała się w sercu miasta przy ulicy Handlowej 10,
zajmując niewielką powierzchnię na parterze bloku
mieszkalnego. Wizualizacja i oferta Banku, jak na
tamte czasy, była tak nowoczesna, że sprowadzała
nam tłumy potencjalnych klientów. Większość z nich
jest z nami do dzisiaj. Początkowo w ekspozyturze
pracowało 6 osób, świadcząc usługi depozytowo-kredytowe, głównie dla klientów detalicznych. W dniu 1
października 2004 roku placówka zostaje przekształcona w samodzielny Oddział, zwiększając zatrudnienie do 9 osób oraz poszerzając zakres usług bankowych o obsługę podmiotów gospodarczych. Dla lepszej i sprawniejszej obsługi klientów Oddział zostaje
wyposażony w bankomat. Warunki lokalowe wymusiły przeniesienie Oddziału do nowej siedziby przy
dynowskim Rynku. Był to rok 2009. Znowu otrzymaliśmy nową wizualizację zgodną ze standardami
Banku PKO BP, podtrzymując tym samym rangę
nowoczesnej placówki usług finansowych. We wrześniu 2011 Oddział poszerza swoją działalność o obsługę walutową. Doświadczenia zdobyte przez ostatnie lata działalności w naszym mieście z pewnością
pozwoliły nam zbudować silną markę PKO Banku

Polskiego, co ma bardzo duży wpływ na zaufanie naszych klientów.
Oddział wielokrotnie otrzymywał podziękowania i dyplomy od miejscowych szkół, a zwieńczeniem uznania było oficjalne podziękowanie
od burmistrza miasta Dynowa na 18-lecie naszej placówki. Z okazji
20-lecia Oddział dostał list gratulacyjny od Prezesa Banku Polskiego
oraz Zarządu Banku za fachowość, sumienność oraz zaangażowanie
i podnoszenie standardów obsługi w zmodernizowanym Banku, a także za wzrost prestiżu PKO Banku Polskiego.
Tak się doskonale składa, że oprócz nas 20-lecie istnienia obchodzi w tym roku również „Dynowinka”. Jesteśmy więc równolatkami.
Przez te 20 lat my dbaliśmy o finanse DYNOWIAN, a Wy o ich życie
duchowe. I niech tak pozostanie. Dzisiaj możemy sobie wspólnie zaśpiewać za Maciejem Kossowskim: „Dwudziestolatki, dwudziestolatki!
Kto? – Ja i Ty. Zapytaj ojca, zapytaj matki, jakie się wtedy ma sny?”.
Życzymy DYNOWINCE, ale również i naszemu Bankowi PKO
w Dynowie następnych 20 lat co najmniej tak samo owocnych i pełnych osiągnięć, jak te, które właśnie upłynęły.
Małgorzata Maszczak-Paraniak – Dyrektor Oddziału
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Bank Spółdzielczy
w Dynowie

Bank Spółdzielczy w Dynowie położony jest w samym sercu Pogórza Dynowskiego.
Początki działalności kredytowej w mieście Dynowie należącym do Galicji sięgają czasów zaborów. W 1844 roku powstała Galicyjska Kasa Oszczędności, a w 1890r. Bank
Włościański - o typowo lichwiarskiej działalności prowadzonej głównie przez Żydów. Aby przeciwstawić się działalności
lichwiarskiej kilku działaczy utworzyło Towarzystwo Zaliczkowe w Dynowie Stowarzyszenie Zarejestrowane
z Ograniczoną Poręką. Którego celem było „prowadzenie
handlu bankowego w celu dostarczenia go wyłącznie swoim
na umiarkowany procent oraz potrzebującym pieniędzy na obroty w gospodarstwie lub rzemiośle za pomocą wspólnego kredytu wszystkich członków”.
Obecna nazwa Bank Spółdzielczy w Dynowie obowiązuje od 01.09.1961 r. Na podstawie umowy zrzeszenia Bank
Spółdzielczy zrzeszony był w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim S.A. we Wrocławiu, zaś obecnie zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie.
W dniu 01.09.1997 r. Bank Spółdzielczy w Dynowie w wyniku fuzji przyłączył Bank Spółdzielczy w Nozdrzcu z Punktem Kasowym w Izdebkach i kolejno od 01.01.1999r. Bank
Spółdzielczy w Dubiecku , Krzywczy i Kańczudze wraz z Puntami Kasowymi w Sieteszy i Pantalowicach. Tak więc Bank
Spółdzielczy w Dynowie w wyniku połączeń stał się silną Instytucją kapitałową.
W ostatnich latach unowocześniono obsługę klientów .
Od 2005 roku Zarząd Banku Spółdzielczego w Dynowie
celem poszerzenia terenu działania banku i pozyskania no-
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wych klientów podjął decyzję o otwarciu nowych placówek
bankowych :
- w maju 2005 roku rozpoczęła działalność Filia w Rzeszowie,
- we wrześniu 2005 roku rozpoczęła działalność Filia w Przemyślu oraz Punkt Kasowy nr 1,
- w 2008 roku rozpoczął działalność Punkt Kasowy nr 2
w Przemyślu,
- w 2010 roku rozpoczął działalność Punkt Kasowy nr 3
w Przemyślu i oddano nowy budynek dla Oddziału Kańczuga.
Obecnie Bank Spółdzielczy w Dynowie posiada 13 placówek i własne bankomaty w miejscowościach Dynów, Dubiecko, Kańczuga, Nozdrzec, Krzywcza, Przemyśl oraz Rzeszów
i zatrudnia ponad 70 pracowników.
W dniu 7 maja 2011 roku Bank Spółdzielczy w Dynowie
obchodził Jubileusz 120-lecia swojej działalności.
Uroczystość rozpoczęła Msza św. w Kościele Parafialnym p
w. Św. Wawrzyńca w Dynowie odprawiona w intencji zmarłych
i żyjących pracowników, członków i działaczy spółdzielczych.
Po mszy św. w asyście orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie uczestnicy obchodów przeszli ulicami miasta kierując się do Zespołu Szkół nr 1 w którym miały
miejsce oficjalne obchody Jubileuszu.
Z okazji Jubileuszy Bank otrzymał szczególne odznaczenia.
Oficjalną część obchodów Jubileuszu uświetniły występy
lokalnych zespołów i grup artystycznych działających przy Zespole Szkół oraz Miejskim Ośrodku Kultury. Po zakończeniu
oficjalnej części uczestnicy Jubileuszu wzięli udział w uroczystym wieczorze w Zamku Krasickich w Dubiecku.
W ubiegłorocznej edycji loterii „Twoje konto z prezentami” dwóch klientów naszego Banku otrzymało nagrody: telewizor oraz laptop, a w tegorocznej edycji loterii padła nagroda
I stopnia - samochód Chevrolet Spark oraz nagroda III stopnia - laptop Asus. Ostatnie lata należą do udanych okresów
w rozwoju Banku Spółdzielczego w Dynowie.
Osiągnięte wyniki wskazują, że Bank zmierza w dobrym
kierunku i liczy na dalszy rozwój pomimo pogłębiającego się
kryzysu finansowego w świecie. Poprawiające się wyniki finansowe z roku na rok, wzrastająca liczba zadowolonych klientów, poprawa jakości świadczonych usług, oraz poprawa wizerunku Banku zaowocowały otrzymaniem prestiżowej nagrody
„Orła Agrobiznesu” przyznawaną dla firm z branży rolno-spożywczej i jej otoczenia oraz banków działających na rzecz Agrobiznesu, która została wręczona w dniu 14 grudnia 2011r. Nagrody przyznaje Kapituła złożona z marketingowców, ekonomistów, specjalistów zajmujących się polityką jakości i wizerunkiem, a patronat nad nią sprawuje Wicemarszałek Sejmu
RP. Przy ocenie brana jest pod uwagę min. skuteczność wchodzenia z nowymi produktami na rynek, tworzenie wizerunku
banku przyjaznego konsumentowi i użytkownikowi a także
dobra współpraca z władzami samorządowymi.

„Książka to mistrz, co darmo nauki udziela,
Kto ją lubi doradcę ma i przyjaciela.”
Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie zapewnia systematyczną i szeroką obsługę czytelniczą nie tylko dla dorosłych czytelników, ale także dla dzieci i studiującej młodzieży. Obejmuje czytelnictwem również ludzi chorych i niepełnosprawnych. Biblioteka realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych

społeczeństwa, zwłaszcza mieszkańców Dynowa, organizuje
wystawy, odczyty, spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi .
Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie powstała
w 1949r. w ramach ogólnopolskiej akcji rozwijania sieci bibliotecznej w mniejszych miasteczkach i wiejskich gminach.
W dniu otwarcia 15.01.1949 r. księgozbiór liczył 500 wolumi-
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nów, które otrzymano w darze od Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brzozowie. Opiekę nad biblioteką sprawowała nauczycielka ze Szkoły Podstawowej pani Stefania Wolańska.
Księgozbiór biblioteki szybko się powiększał. W 1973 r. biblioteka przejęła patronat nad dziesięcioma bibliotekami w terenie, przyjmując nazwę: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dynowie. W 1993 r. z powodu oddzielenia się gminy od
miasta, biblioteka wróciła do dawnej nazwy, przejmując opiekę nad jedną filią w Bartkówce.
W tym samym roku posiadała już 18,5 tys.woluminów. Do
1996 r. biblioteka była jednostką samodzielną. Od 1 marca
tego roku została podporządkowana wraz z filią w Bartkówce Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Dynowie.
W sierpniu 2001 r. z inicjatywy pani Burmistrz Miasta Dynowa mgr Krystyny Dżuły rozpoczął się remont i przygotowanie lokalu przy ulicy Ks. Ożoga 6 dla potrzeb biblioteki. Przeniesienie zbiorów biblioteki nastąpiło 12 lutego 2002 r. Nowe
przestrzenne pomieszczenie, interesujący wystrój wnętrza, ciekawy księgozbiór zwiększyły zainteresowanie czytelnictwem.
Od stycznia 2004 w bibliotece można korzystać bezpłatnie z Internetu. 1 stycznia 2009 r. na podstawie: Uchwały Nr
XXV/168/2008 Rady Miasta Dynowa z dnia 7 listopada 2008
r. dokonano podziału Miejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Dynowie na dwie instytucje kultury:
• Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Dynowie, ul. Ks.
Józefa Ożoga 10
• Miejską Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Dynowie, ul.
Ks. Ożoga 6
Tą samą uchwałą nadano bibliotece Statut jako samodzielnej instytucji samorządowej.
Historia biblioteki to nie tylko dzieje lokalu, wyposażenia,
księgozbioru – to również ludzie, którzy w kształt biblioteki
wkładali swoją wiedzę, umiejętności i osobiste zaangażowanie:
Stefania Wolańska (1946-1963)
Halina Jurasińska (1963)
Eliza Buczkowska (1964-1996)
Janina Słoninka (1985-2009)
Zofia Tarnawska (1969-2009)
Obecnie Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia dwóch
pracowników: Barbarę Porzuczek i Grażynę Paździorny.
Biblioteka stale prowadzi zakup nowości książkowych,
które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród czytelników.
Prenumerowana jest prasa lokalna i ogólnopolska, która udostępniana jest w czytelni biblioteki. Czytelnicy mogą korzystać również z multimediów.
W roku 2011 do biblioteki zakupiono ogółem 1 061 woluminów.
Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w wysokości 3 090 zł została przeznaczona na kupno 114 woluminów. Kwota wydana w 2011 r. na zakup
książek wynosiła 25 815 zł.
Nowo zakupione książki wykorzystywane były do sporządzania wystawek w celu zachęcenia czytelników do wypożyczania i czytania nowych książek, do poszerzania wiedzy czytających oraz do rozwijania zainteresowań u dzieci i młodzieży.
W 2011r. z księgozbioru MBP korzystało 1171 czytelników wypożyczając 19 906 książek, w tym :
- dla dorosłych - 11 476
- dla dzieci - 5 398
- inne- 3 032
Znaczną część czytelników stanowiła młodzież i studenci, z księgozbioru korzystali również emeryci, nauczyciele,
robotnicy.
W 2011r. Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie rozwijała swoją działalność informacyjno- oświatową poprzez:
- systematyczną prezentację nowości wydawniczych
- okolicznościowe wystawki książek znanych pisarzy i poetów w związku z ich rocznicami
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-

plakaty, gazetki, wystawy związane z ważnymi świętami
narodowymi i życiem środowiska
- organizowanie wystaw i wernisażu, między innymi:
• wystawa ozdób wielkanocnych uczniów: ze SP Dylągowa i SP Bartkówka – 04.2011
• 18.10.2011 I etap konkursu plastycznego „Ziemia
niebieska planeta-walka o przetrwanie” organizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie
• Wystawa plakatu teatralnego – listopad 2011 w ramach „Jesieni Teatralnej” we współpracy z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”
• 14.12.2011 – „Przerwany marsz ku wolności…” spotkanie z okazji 30. rocznicy uchwalenia stanu wojennego – połączone z otwarciem wystawy „Kartki i znaczki poza cenzurą” – we współpracy z Towarzystwem
Przyjaciół Dynowa
• „Ziemia niebieska planeta-walka o przetrwanie” objazdowa wystawa pokonkursowa – grudzień/styczeń
2011/2012
Ponad to odbyło się spotkanie autorskie z :
- spotkanie autorskie z Tany’ą Valko – 15.04.2011 (dla młodzieży i dorosłych użytkowników)
- spotkanie autorskie z Lidią Miś – 9.06.2011 (dla dzieci)
- spotkanie autorskie z Januszem Koryllem – 6.12.2011 (dla
młodzieży i dorosłych) we współpracy z LO w Dynowie.
W MBP w Dynowie zorganizowano również:
- 2.03.2011 – spotkanie z Seniorami w ramach konkursu „Pomyszkuj w bibliotece…” wg scenariusza „Poradnia
zdrowia”
- 16.06.2011 - prelekcja dotycząca historii książki oraz bibliotek przygotowana przez pracowników Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
- 6.07.2011 – piesza wycieczka na punkty widokowe w ramach Dni Pogórza Dynowskiego
- współpraca z Uniwersytetem Złotej Jesieni – pomoc przy
organizowaniu wycieczek krajoznawczych.
Od stycznia 2004 r. dzięki zakupionemu programowi
„SOWA” z modułami: inwentarz, opracowanie i retrokonwersja
tworzymy katalog komputerowy, wprowadzając wszystkie zakupione książki na bieżąco, a zakupione przed 2004 r. w miarę możliwości. Obecnie katalog komputerowy to ponad 70 %
księgozbioru. Internetowy katalog księgozbioru biblioteki:
http://www.dynow-mbp.sowwwa.pl/
We wrześniu 2010 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie przystąpiła do programu „Akademia Orange dla bibliotek”. Od fundacji Orange otrzymaliśmy dotację na popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu a w szczególności na pokrycie kosztów zapewnienia dostępu do Inetnetu.
Istnieje więc możliwość bezpłatnego korzystania z sieci. Dotacja ta w roku 2011 wyniosła 3917,64 zł. Program „Akademia
Orange dla bibliotek” jest prowadzony do sierpnia 2012. W bieżącym roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 2431,89 zł.
W czerwcu 2011 r. MBP w Dynowie przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek w ramach którego otrzymała
sprzęt komputerowy, oprogramowanie, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny o wartości brutto:
5400,16 zł.
W chwili obecnej Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie realizuje w partnerstwie z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”, który jest liderem, projekt „Nasza pasja-naszą
pracą” skierowany do bezrobotnych kobiet. Projekt ten jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotacja wynosi 48 995,00 zł.
Dzięki przychylności władz miasta biblioteka rozwija się
oraz na bieżąco i systematycznie zakupuje nowości wydawnicze.
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Godzinami przepisywana na maszynie, składana poprzez wklejanie
poszczególnych tekstów, wybłagana
o drukowanie – kserowanie – w różnych dynowskich instytucjach, noszona własnoręcznie w siatkach – „Dynowinka” - moje zawodowe dziecko, przynajmniej w dużej części. Tak było przez
pierwsze dziesięć lat. Początek nowego
milenium był początkiem „lepszego”,
bo komputerowego, „życia” Dynowinki. Mogliśmy już szybciej przepisywać
teksty, dokonywać prób składu i oprawy
graficznej, a co najważniejsze drukować
przynajmniej niektóre numery w kolorze. Tym wszystkim zajmował się z ramienia Ośrodka Kultury p. Jerzy Chudzikiewicz. Do niego należał także kontakt z redaktorami i drukarnią - kontakt, który owocował coraz ciekawszymi, szczególnie graficznie, numerami.
W tym czasie miałam przyjemność
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w Dynowie

Dynowa, wiele bardzo ważnych wydarzeń i rocznic, które zmieniły obraz Dynowa w oczach jego mieszkańców i gości, wspierane - wręcz organizowane
przez MOK i „Dynowinkę”, w znacznym, nie do przecenienia stopniu „wpłynęły na bieg lawiny”.
Jestem dumna, że w dużym stopniu
przez swoją pracę w Miejskim Ośrodku
Kultury i w redakcji „Dynowinki” przyczyniłam się do tego, że Dynów postrzegany jest jako miasto twórcze i piękne
działaniami swoich mieszkańców.
Wieloletnia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiego
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dynowie, sekretarz i redaktor „Dynowinki”
Grażyna Malawska

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
w Dynowie
W Dynowie Stowarzyszenie T.G. „Sokół” rozpoczęło owocną działalność w 1905 roku i kontynuowało ją z przerwą spowodowaną II wojną światową aż do 1947 roku, kiedy to zarządzeniem ówczesnych władz Polski zostało zdelegalizowane. We wspomnianym okresie rozwinęło działalność sportową wśród dzieci i młodzieży ( siatkówka, tenis, kręgle, szermierka, boks) a także ożywioną – bardzo cenioną w dynowskiej społeczności– działalność kulturalną.
Teatr T.G. „Sokół” był w okresie międzywojennym jedną
z trzech grup artystycznych, które z niezwykłą aktywnością
przygotowywały spektakle, widowiska i różne uroczystości
państwowe i religijne.
Staraniem grupy społeczników przede wszystkim członków Zespołu Teatralnego, którzy zgłosili wniosek o reaktywację stowarzyszenia, Sąd Rejonowy w Rzeszowie ponownie
zarejestrował je w dniu 27 marca 2007 roku.
Od 15 lutego 2008 roku T.G. „Sokół” w Dynowie posiada
status Organizacji Pożytku Publicznego i liczy 37 członków.
Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
w Dynowie
- Prezes – Krystyna Dżuła
- Zastępca – Magdalena Gołąb
- Sekretarz – Marta Dżuła
- Skarbnik – Jolanta Kozubal-Głuchowska
- Członkowie – Grażyna Malawska, Grzegorz Hardulak, Bogusław Kędzierski.

obrem”
odnie:
Hasło przew ospolitej – najwyższym d
yp
„Dobro Rzecz
Nawiązując do chlubnej tradycji przeszłości T.G. „Sokół”,
obecna organizacja także stara się swoim zaangażowaniem
w życie miasta, działalnością sportową i kulturalną służyć
dobru wspólnemu – ukochanej Ojczyźnie.
Uroczystości i imprezy patriotyczne z inicjatywy
T.G. „Sokół”
1.Marsz Niepodległości do Dynowskiego Krzyża Katyńskiego
2.Konkursy dla twórców poezji patriotycznej
3.Programy artystyczne upamiętniające Papieża Jana
Pawła II i popularyzujące Jego twórczość poetycką.
4.Historyczny korowód do Betlejemskiego żłobka
5.Widowisko plenerowe ph. „Wspomnienie ojców, pieśnią
jest dla synów” w 600 rocznicę Grunwaldu.
Teatr
Po 4-letniej przerwie spowodowanej pełnieniem funkcji burmistrza Dynowa Krystyna Dżuła w 2003 roku wróciła do pracy w Zespole Teatralnym i stowarzyszeniu, cały
czas pełni funkcję prezesa T.G. „Sokół” i reżysera Zespołu
Teatralnego. Kierując zespołem redakcyjnym doprowadziła
do wydania monografii pod tytułem „Teatr w Dynowie” – we
wrześniu 2008 roku.
Od 2004 roku Zespół Teatralny pod jej kierownictwem we
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oczywiście w Dynowie ale także w Lubaczowie i Bukowinie
Tatrzańskiej.
- 22 listopada 2008 roku – premiera komedii muzycznej
„Porwanie Sabinek”. 11 spektakli dla publiczności Dynowa, Nozdrzca, Rzeszowa, Tarnogrodu.
- 16 stycznia 2010 roku – premiera kolejnej komedii pt.
„ Niewolnice z Pipidówki”. Także 11 spektakli w Dynowie, Warze i Rzeszowie.
- 15 lipca 2010 roku – „Wspomnienie ojców pieśnią
jest dla synów” – widowisko teatralne w plenerze, w którym wzięło udział około 100 osób, wystawiane 2 razy.
- 26 listopada, podczas jubileuszowej „V Dynowskiej Jesieni Teatralnej”premiera sztuki „Awantura o Basię”, wystawianej
w samym Dynowie 8 razy.

„Dynowinka”
integralną częścią działalności
Miejskiego Ośrodka Kultury
kilkanaście razy reprezentować „Dynowinkę” na forum Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, Dynów gościł redaktorów lokalnej prasy z całej
Polski, nasza gazeta miała przedruki
w innych czasopismach. Wszystko to
doskonale służyło promocji Dynowa,
a szczególnie działań kulturalnych całego środowiska.
Ponieważ byłam w komitecie założycielskim dynowskiej gazety i od
20 lat pełnię rolę sekretarza redakcji,
wiem o „Dynowince” prawie wszystko.
I wiem, że gdyby nie moja - Grażyny
Malawskiej - determinacja w utrzymaniu gazety przez pierwsze lata działalności, „Dynowinka” tak pięknie by nie
wydoroślała.
Wszystkie poczynania kulturalne
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współpracy ze scenografami: Anną i Grzegorzem Hardulakami zaprezentował 8 premierowych spektakli i kilkanaście programów poetycko-muzycznych z pomocą P. Antoniego Dżuły i P.Arkadiusza Banasia.
W teatrze wystąpili: Iwańska Maria,
Iwański Grzegorz, Iwański, Hubert,
Iwański Karol, Prokop Leonard, Pyrcz
Piotr, Pawłowski Paweł, Karnas Andrzej,Gerula Aleksander, Pyś Tomasz, Wojdyło Grzegorz, Duda Ryszard, Duda Robert, Tabisz Jerzy, Politowicz Janusz,
Miśniakiewicz Marcin, Wolański Jerzy,
Sówka Dorota, Ryba Ewa, Malawska
Grażyna, Kozuba-Głuchowska Jolanta,
Głuszko Piotr, Kędzierski Piotr, Krajewski Sławomir, Ślemp Danuta, Pałys
– Niedzielska Barbara, Zięzio Zygmunt,
Zięzio Michał, Dżuła Marta, Maria i Melania, Czerwonak, Mączyńska Monika,
Makaryk Maria, Cukrzyńska Katarzyna, Banat Janina, Nosal Zuzanna, Chyłek Aleksander, Szajnik Grzegorz, Drabik Józef, Mryczko Marcin, Słonka Tomasz, Marszałek Aleksandra, Tworzydło Robert, Jurasiński Tomasz, Dżuła
Piotr, Budnik Ewa, Siekaniec Marek,
Kałamucki Marek, Joanna i Agnieszka, Marszałek Robert, Mateusz Polewka, Bartłomiej Wandas.
A oto kolejne przedstawienia:
- 3 października 2004 roku - „Gość oczekiwany”. Spektakl oglądali widzowie Dynowa, Pruchnika, Dukli i Rzeszowa. Podczas
Przeglądu Teatrów w Tarnogrodzie w październiku 2005 roku nagrodzony został Nagrodą Ministerstwa Kultury (17 spektakli)
- 17 września 2006 – premiera komedii „Jak Czecha w Dynowie swatali”
(7 spektakli )
- 24 marca 2007 roku – premiera dramatu „Gwiazda Syberii".
Rozpoczęcie cyklu imprez ph. „Dynowska Jesień Teatralna” (listopad 2007) wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dynowie.Występy w Dynowie Rzeszowie, Solcu
Kujawskim, gdzie 24 kwietnia zespół otrzymał główną nagrodę publiczności p.h. „Teatr po pracy”
- czerwiec 2007 – premiera sztuki „Blaszany kubek” . Spektakl był grany 11 razy,
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Zarząd T.G. „ Sokół” organizuje dla swoich członków i zespołu teatralnego interesujące wycieczki z „teatrem w tle”. Odwiedzono Kodeń, Kraków, Warszawę, Zakopane i Lublin.
Byli z nami w teatrze i odeszli na zawsze:
Danuta Bielawska, Zyta Bajda, Zygmunt Chudzikiewicz, Jan Dżuła, Michał
Fil, Zofia Kędzierska, Zdzisław Krasnopolski, Stanisław Kostur, Kupczakiewicz
Bogusław,Mieczysław Mikule, Aleksandra Tabisz, Władysław Rostafiński.
W działalności sportowej należy wyróżnić 3 sekcje: tenisa stołowego prowadzoną przez panów Jacka Szajnika i Bronisława Wojnarowicza, piłki ręcznej prowadzonej
przez p. Andrzeja Dżułę i badmintona prowadzoną przez pana Zdzisława Szafrana. Bardzo aktywną jest także sekcja aerobiku prowadzona przez panią Marię Chudzikiewicz.
Wszystkie korzystają z obiektów sportowych
Zespołu Szkół w Dynowie przy ul. Szkolnej.
17 września 2008 roku to data powstania
Uniwersytetu Złotej Jesieni, który dzięki wsparciu T.G. „Sokół” i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie stale poszerza te-
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Dyrektorką najdłużej związana z dynowską kulturą, najbardziej jej oddaną i najwszechstronniejszą została Pani Grażyna Malawska, za której czasów zainicjowane zostały: Konkurs Poezji Patriotycznej, Młodzieżowy Konkurs
Kolęd i Pastorałek, Szkolne Prezentacje Artystyczne – SZPAK,
Pogórzańska Nuta, mikołajki Artystyczne. Za jej kadencji powstał
Kabaret NASZ oraz Kapela Dynowianie, których była członkiem.
Oprócz tego śpiewała w chórze,
grała w Amatorskim Zespole Teatralnym, śpiewała w „mokowskim” zespole wokalno-muzycznym i dodatkowo prowadziła zajęcia taneczne z młodzieżą.
matykę swoich zajęć, zwiększa liczbę słuchaczy (emerytów) i wprowadza
nowe formy działalności. Odpowiedzialną za pracę UZJ i wycieczki turystyczno-krajoznawcze jest przewodnik, pilot wycieczek pani Józefa Ślemp.
Nakaz „Rozwińmy skrzydła” pozostaje nadal aktualny.

To już 9 lat!
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju
Regionu Dynowskiego
- Towarzystwa Przyjaciół Dynowa

Drodzy Dynowianie, Przyjaciele Dynowa w roku 2012 mija 9 lat
działalności Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwa Przyjaciół Dynowa. Mimo tego, że wokół podejmowanych przez nas inicjatyw skupiła się stosunkowo wąska grupa osób, wiele udało się nam osiągnąć:
* przywróciliśmy cykliczność „Dynowince”, oprawiliśmy ją w kolorowe
okładki, zwiększając jednocześnie nakład i szeregi redakcyjne oraz rozszerzając zakres poruszanych tematów
* podjęliśmy inicjatywę odnowy starego cmentarza oraz zabytkowych kapliczek (za zgromadzoną w wyniku kolejnych kwest a także darowizn sumę sięgającą 20 000 zł odnowiliśmy unikalny
grób Trzecieskich oraz dwie kapliczki
przy ulicy Piłsudskiego i ulicy Głębokiej)
* zorganizowaliśmy we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim sesję popularnonaukową poświęconą historii Dynowa oraz dwie wystawy: wystawę prac znanego fotografa, z pochodzenia Dynowianina, Pawła Bielca (we
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współpracy z Muzeum Fotografii w Krakowie) –wystawę „Dynów w starej fotografii” – Kartki i znaczki z okresu stanu wojennego, Dynowianie w Katyniu
* udało się nam z powodzeniem podjąć pewne inicjatywy wydawnicze: dofinansowanie książki prof. Wacława
Wierzbieńca „Z dziejów społeczności żydowskiej Dynowa”, wydawanie kalendarzy z Dynowem w tle kalendarza na
rok 2010 „Tamten Dynów na starych
kartach pocztowych i fotografiach”,tomik poezji autorstwa księdza Franciszka Błotnickiego oraz tomik wierszyków
satyrycznych ,autorstwa Macieja Jurasińskiego
* zainicjowaliśmy i współorganizowaliśmy przez ten czas następujące imprezy artystyczne: Młodzieżowy
Konkurs Kolęd i Pastorałek, Mikołajki Artystyczne, Wojewódzkie Prezentacje Kabaretowe, koncert „20 lat polskiej wolności”
* zorganizowaliśmy czterokrotnie
cieszący się zainteresowaniem Turniej
Koszykówki Ulicznej o Puchar Prezesa
Towarzystwa Przyjaciół Dynowa

Prezes T.G. „Sokół” w Dynowie
Krystyna Dżuła

* włączyliśmy się w sposób znaczący w organizację kolejnych Dni Pogórza Dynowskiego (stulecie Dynowskiej
Ciuchci , 15-lecie „Dynowinki” – Wojewódzkie Prezentacje Kabaretowe, Dwudziestolecie Dynowinki)
* zorganizowaliśmy wraz z dynowskim LO koncert „AbsolwenciAbsolwentom”, podczas którego udało
nam się zebrać ponad 4 000 zł na rzecz
autystycznego chłopca Bartka Pyry
* pomogliśmy sfinansować udział
utalentowanego młodego pianisty Rafała Gudyki w międzynarodowym konkursie pianistycznym w Paryżu
*dwukrotnie zorganizowaliśmy spotkania autorskie z pochodzącym z Dynowa historykiem Jerzym Majką
*postaraliśmy się o umieszczenie
przy KRZYŻU KATYŃSKIM pamiątkowych tablici symbolicznych „kamieni pamięci”
Nie udałoby się jednak to wszystko, gdyby nie liczni sponsorzy, wśród
których należy wyróżnić: Joannę i Mirosława Kiełbińskich z Gdyni; firmę SÓW-POL; firmę SZIK; hurtownię U BIELCA; Karczmę POD SEMAFOREM; Zajazd NA ROZDROŻU; firmę KOBI; firmę OSTEL; firmę AGROPOL; firmę SZiK; firmę GEZO; piekarnię GENESIS; bar PARADISE; hurtownię U WOJTKA; p. Małgorzatę i Stanisława KRUPÓW; p. Józefę BAŁOWĄ
Dobrze układała się także współpraca z dynowskimi szkołami, władzami samorządowymi miasta i gminy Dynów, a także Nozdrzca, którym też należą się podziękowania.
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Największą chlubę rodzicom
i Dynowowi przyniosła Pani Magda Miklasz, która nie dość że wyczarowała dla nas cudowne, gromadzące tłumy spektakle plenerowe (Sen nocy letniej, Kot w butach, Skrzypek na Dachu, Alicja
w Krainie czarów, Opera za trzy
grosze, Księga Raju) ściągnęła do
miasteczka wspaniałych ludzi to
jeszcze już jako studentka wydziału reżyserii PWST w Krakowie zdobyła szereg liczących się
nagród i jest dziś jednym z najbardziej obiecujących młodych polskich reżyserów teatralnych. (Dynowie puchnij z dumy).

„Dynowinka” oraz „Pegazik” postanowili nadać tytuły „NAJ” osobom szczególnie zasłużonym dla dynowskiej kultury w minionym dwudziestoleciu. Wybór jest dość subiektywny, ale mamy
nadzieję, że mieszkańcy Dynowa w pełni się z nim zgadzają.
Najmłodszą, najbardziej obiecującą i najszybciej działającą szefową MOKiR-u została Pani Aneta Pepaś, która wprowadziła zupełnie nową jakość do dynowskiej
kultury. Udało jej się w tak krótkim czasie zrealizować kilka ciekawych projektów, powołać do życia stronę internetową, tchnąć nowego ducha w wiele imprez kulturalnych, zdobyć znaczące środki unijne, no i roztańczyć naszą młodzież w rytmie hip-hopu
i afrodance. Dzięki niej „dynowskie ucho” miało okazję obcować
z muzyką przeróżnych gatunków:
od gry na didgeridoo po punk. Aktualnie zajmuje się przebudową
MOKiR-owskiego strychu i poszukiwaniem pogórzańskich talentów
i już myśli nad uczczeniem 10-lecia Stowarzyszania De-novo, którego menagerem jest niemal od
początku.

Najskuteczniej rozśmieszającym animatorem kultury okazał
się Pan Maciej Jurasiński, który
powołała do życia kabaret NASZ,
pisząc co najmniej siedem programów, prezentowanych nie tylko na
scenie dynowskiej, ale i ogólnopolskiej, a nawet kilka razy w telewizji. Przygotował całą masę szkolnych programów kabaretowych
i napisał ponad setkę śmiesznych
rymowanek, które niedawno zostały wydane w zbiorku „Życie do
rymu”.

Najbardziej pracowitym animatorem w dziedzinie muzyki został Pan Antoni Dżuła, który przygotowywał kolejne jasełka, pracował z zespołem „Wesołe nutki”, pisał muzykę dla Kabaretu NASZ
i powołał dwie popularne kapele:
„Dynowianie” i prowadzoną do dzisiaj „Kapelę Tońko”.
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Najbardziej spektakularny powrót na scenę odnotował zespół Bocca Della Verita, który gromadził na swoich koncertach tłumy, a obecnie przygotowuje swoją drugą płytę.

Najbardziej zasłużonym „wujkiem” w dziedzinie kultury został
aktor Marek Pyś, który wspierał jak mógł swoją utalentowaną
siostrzenicę Magdę, reżyserował,
grał, reperował, pisał, bawił dzieci i „przywoził” do Dynowa wspaniałe sztuki teatralne.

Najsłynniejszym artystą –
rzeźbiarzem został oczywiście Pan
Bogusław Kędzierski, w przypadku którego wszelka argumentacja
jest zbędna. Oprócz tego, że cały
czas tworzył wspaniałe rzeźby, dodatkowo jeszcze w minionym dwudziestoleciu zorganizował bardzo
udane wakacyjne plenery rzeźbiarskie malarskie.
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Najbardziej twórczym małżeństwem zostali Państwo Anna i Jarosław Molowie, którzy powołali
do życia zespół Antrakt, ich Podkarpacka Tęcza mieni się kolorami w całym województwie, materiał jaki zebrali podczas kolejnych
edycji wystarczył by do powołania
Dynowskiego Muzeum, a energia jaką wyzwolili przy tek okazji
wśród młodzieży starczyłaby do
oświetlenia naszego miasteczka.

Największą artystką – malarką została twórczyni pięknych
ikon Pani Jolanta Miklasz. jej prace można oglądać w Galerii na Zabramie, a „Dynowinka” w jednym
z ostatnich numerów jej twórczości poświęciła specjalną wkładkę.

Najbardziej zasłużonym plastycznie małżeństwem zostali
Państwo Anna i Grzegorz Hardulakowie, którzy nieprzerwanie
współpracują z Towarzystwem
Przyjaciół Dynowa, „Dynowinką”
i Towarzystwem Sokół. Są twórcami wielu wspaniałych scenografii do sztuk teatralnych, programów kabaretowych, projektantami i wykonawcy symbolicznych
baniek – nagród w Młodzieżowym
Konkursie Kolęd i Pastorałek oraz
dynowskich szopek wigilijnych.

Najpracowitszą animatorką
amatorskiego ruchu teatralnego
okazała się Pani Krystyna Dżuła.
Zrealizowała ona ze swoim zespołem szereg spektakli, a z „Gwiazdą Syberii” w 2007 roku na Ogólnopolskich Amatorskich Spotkaniach Teatralnych zdobyła pierwsze miejsce. Oprócz tego zorganizowała stulecie dynowskiego teatru, wydając okolicznościową publikację oraz zainicjowała cieszące
się dużym powodzeniem „Jesienne
Spotkania Kulturalne”.

PS. Dodatkowe – trzynaste (oby na
przekór szczęśliwe NAJ) Pegazik dedykuje Władzom Miasta, podkreślając
po raz kolejny, że najpilniejszą sprawą dla dynowskiej kultury jest wybudowanie Domu Kultury z salami: widowiskową i wystawową z prawdziwego zdarzenia!
MJ
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Gminna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska”
w Dynowie

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Dynowie swoją działalność gospodarczą prowadzi
od 1948 roku. W minionym dwudziestoleciu Spółdzielnia prowadziła takie działalności jak: handel artykułami spożywczymi, przemysłowymi, węglem, materiałami budowlanymi, nawozami, paszami, produkcję: pieczywa i wyrobów cukierniczych, pasz, gastronomię, rozlewnię wód gazowanych, produkcję kostki brukowej, skup żywca i płodów rolnych, transport, ekipę remontowo-budowlaną, przemiał zbóż.
Robiliśmy to czego oczekiwali od nas członkowie,
tak, aby byli zadowoleni.
W 1998 r. obchodziliśmy uroczyście 50-lecie działalności.
Spółdzielnia dawała pracę od 160 – 120 osobom. Obecnie
w Spółdzielni pracuje 125 osób. Na dzień dzisiejszy handel
prowadzony jest w 14 placówkach, z tego na terenie Miasta
Dynowa 6 sklepów, a na terenie Gminy Dynów 8 sklepów.
W minionym dwudziestoleciu przeprowadzono modernizację 7 sklepów. Wymieniono urządzenia sklepowe na nowe
i zmieniono sprzedaż tradycyjną na samoobsługową. W 1999
roku zostały otwarte Delikatesy „Centrum”, a w 2001 r.
Super Sam Jedynka „Bis. Wynikiem przeprowadzonej
wizualizacji, przeszkolenia załogi, wzrostu obrotów, kultury obsługi klienta jest to, iż sklep znalazł się w elitarnym gronie najlepszych sklepów Delikatesy „Centrum”.
Potwierdzeniem naszego wspólnego sukcesu jest nadanie prestiżowego tytułu „Najlepsza Jakość 2010” i przywileju posługiwania się symbolem 5 gwiazdek. Spółdzielnia została też wyróżniona w Ogólnopolskim Plebiscycie
Tęczy Polskiej mianem „Prymusa Roku 2010”. Również
Kapituła Ogólno-Krajowego konkursu „Gepardy Biznesu” – podsumowując region Podkarpacia, gdzie szczególnie bierze się pod uwagę wzrost wartości rynkowej Firmy, nakłady na inwestycje, stabilność generowanego zysku oraz zatrudnienie, naszą Spółdzielnię zakwalifikowała do grona 500-set, którym przyznane są Gepardy Biznesu za 2010 r. Nie była to pozycja w górze tabeli – bo dale-

ko nam do potentatów, ale
samo zakwalifikowanie się
nawet na ostatniej pozycji
jest wielkim wyróżnieniem.
Spółdzielnia prowadzi piekarnię, gdzie wyrabia się 19 asortymentów pieczywa podstawowego , 21 pieczywa drobnego, ponad 40 gatunków ciast,
a także produkuje wafle suche.
Głównymi atutami i zaletami naszej Piekarni, jest to, iż
wytwarzamy wyroby w sposób tradycyjny, bez stosowania
środków chemicznych typu spulchniacze, a wyroby dostosowane są do wymogów gustowo-smakowych naszych klien-
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tów. To nie ekologia lecz odpowiedzialność za zdrowie konsumentów. Produkujemy między innymi chleb żytni tradycyjny na zakwasie – tylko mąka żytnia, woda i odrobina soli bez drożdży, również gluten posiada w drobnych ilościach. Na chleb ten w 2011 r. jako pierwsi w Polsce otrzymaliśmy, certyfikat jakości oraz znak towarowy gwarancyjny „JAKOŚĆ TRADYCJA”. Aby doskonalić jakość wyrobów
w Piekarni wymieniono urządzenia piekarnicze oraz piece.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dynowie zrzeszona jest
w Spółdzielczej Grupie Zakupowej „Samopomoc” w Przeworsku, w skład której wchodzi 7 Spółdzielni, a to: Dynów, Leżajsk, Medyka, Nowa. Sarzyna, Przeworsk, Sieniawa i Żurawica.
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dynowie pomimo dużej konkurencji na lokalnym rynku potrafiła
sprostać trudnościom, jakie ją spotkały w minionym dwudziestoleciu. W nowej rzeczywistości gospodarki rynkowej
podjęła kroki w celu przezwyciężenia kryzysu. W tak długim okresie działania zdobyła szerokie doświadczenie w zakresie działalności branżowej. Jakością oferowanych produktów i własnych wyrobów oraz obsługą Spółdzielnia zyskała zaufanych klientów oraz stworzyła wydajną i efektywnie pracującą załogę.

Stawiając na najwyższą jakość i dbałość o klienta prowadzimy politykę podnosząc kwalifikacje zawodowe personelu.
Uzyskane w ten sposób doświadczenia pozwalają nam z pozytywnym skutkiem opracowywać nowe technologie i produkować wyroby poszukiwane przez klientów.

20 lat nadleśnictwa Dynów
Na wstępie, z okazji 20-lecia działalności, składamy gratulacje szanownej Dynowince. Lasy Państwowe pod względem wieku są już 87 – latkami. Ostatnie dwie dekady, podobnie jak dla jubilatki były dla nas okresem pełnym zmian
i nowości. Na łamach tego numeru czytelnicy na pewno dowiedzą się jak zmieniła się Dynowinka. A jak zmieniło się
Nadleśnictwo Dynów i dynowskie lasy, będące nieodłączną
częścią Dynowa i dynowszczyzny?
W ostatnim 20-leciu powierzchnia lasów zwiększyła
się o 430 ha lasów i dziś wynosi prawie 10 600 ha. Dynowskim lasom również przybyło lat: w 1992 roku średni wiek
lasów w Nadleśnictwie Dynów wynosił 63 lata, natomiast
dziś - 75 lat. Przybyło nam także masy drzewnej. W roku
1992 na 1 hektarze lasu rosło 250 metrów sześciennych
drewna a dziś to 309 metrów sześciennych. Przy średniej
w kraju wynoszącej 240 metrów, jest to całkiem sporo więc
Nadleśnictwo ma się czym pochwalić. Zwiększyła się także
ilość drewna pozyskiwanego przez leśników i sprzedawanego firmom drzewnym. W latach 1987-1996 średniorocznie pozyskiwaliśmy około 25 tysięcy metrów sześciennych
drewna, natomiast dziś ta ilość wynosi około 55 tysięcy metrów. Czy wskutek tego nie narażamy się na zanik lasów?
Nie, ponieważ masa drewna, jaka ma być wycięta w skali
Nadleśnictwa zawsze jest mniejsza niż masa drewna, które co roku przyrasta w naszych lasach. W ten sposób zachowujemy trwałość lasów i stale powiększamy ich zasobność. Jest takie powiedzenie, że las odnawia się siekierą:
gdybyśmy nie wycinali starych drzew nie było by miejsca
na młode pokolenie, a rokrocznie leśnicy dynowscy sadzą
około 63 ha młodego lasu! Pieniądze uzyskane ze sprzedaży drewna są przeznaczane na utrzymanie lasów, ich pielęgnację i ochronę. Mimo że jesteśmy jednostką Skarbu Państwa nie obciążamy budżetu wydatkami na swoje funkcjonowanie. Główną zasadą Lasów Państwowych jest bowiem
samofinansowanie się.
Na skutek działań leśników maleje udział sosny, któ-
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Lasy dynowszczyzny fot. M. Kaczorowska

Miejsce produkcji sadzonekleśnych - szkółka leśna fot. R. Bielec
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rą w okresie powojennym obsadzano pola i nieużytki oddane z zarząd lasom państwowym. Rośnie natomiast udział
buka, jodły i dębu- gatunków
charakterystycznych dla lasów pogórza. Takie gospodarowanie w lasach sprzyja ich
zdrowotności albowiem w różnorodności tkwi siła lasu i jego
odporność na działanie różnych niekorzystnych czynników. Stan dzisiejszy dynowskich lasów może być powodem
do dumy: zdrowe, różnorodne
Widok na lasy pogórza Dynowskiego
drzewostany będące miejscem
ze ścieżki Kopaniny. fot. A. Tarabuła
do życia wielu gatunków roślin
i zwierząt,
W ostatnim dwudziestoleciu miały miejsce duże zmiany
organizacyjne w Lasach Państwowych. W roku 1992 roku
w Nadleśnictwie zatrudnionych było 102 osoby, dziś - 39
osób. Tak drastyczna zmiana zatrudnienia jest wynikiem
tzw. prywatyzacji usług leśnych. Dawniej ludzie wykonujący w lasach różnorodne zabiegi gospodarcze byli zatrudniani przez Nadleśnictwo. Dziś tworzą własne firmy, tzw.
Zakłady Usług Leśnych realizujące zadania zlecone przez
Nadleśnictwo w trybie przetargu. Bardzo wiele zmieniła powszechna już dziś informatyzacja, której nie oparły się Lasy
Państwowe. Od połowy lat 90-tych istnieje w naszej firmie
System Informatyczny Lasów Państwowych (SILP)-system
komputerowy ewidencjonujący wszystkie zdarzenia gospodarcze. Pisma sprzed 20 lat to pisma pisane odręcznie lub
maszynowo. Dziś komputer, internet, telefonia komórkowa
są w powszechnym użyciu wszystkich pracowników. Znacznie usprawnia to prace i przepływ informacji pomiędzy pracownikami terenowymi a biurem Nadleśnictwa.
W ciągu ostatnich dwudziestu lat, w związku zmianami ustrojowymi w kraju, powszechną informatyzacją i postępem technicznym w Nadleśnictwie Dynów zmienili się
ludzie i metody pracy. Zmieniły się też lasy- na lepsze, bardziej różnorodne i zasobne oraz dobrze zarządzane, czego
dowodem jest certyfikat PEFC uzyskany przez cała Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie potwierdzający znakomitą jakość gospodarki leśnej. Nie zmarnowaliśmy tych dwudziestu lat.
Tak jak nasza młodsza koleżanka –Dynowinka, ciągle

się rozwijamy i z nadzieją patrzymy w przyszłość.
Dynowince życzymy więc, jak
przystało jubilatce, co najmniej
100 lat działalności oraz wielu interesujących tematów. Oby
w Dynowince, tak jak teraz zawsze, byli ciekawi i wspaniali ludzie – autorzy i twórcy miesięcznika, ponieważ to oni sprawiają,
że tak wiele osób z radością zagląda na łamy tego miesięcznika.
Małgorzata Kaczorowska

Trochę sosny, trochę jodły, trochę buka... fot. M. Kaczorowska

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Dynowie ma już 12 lat
Sytuacja życiowa ludzi niepełnosprawnych jest wypadkową wielu czynników. Poza parametrami zdrowotnymi,
funkcjonalnymi, psychicznymi, decyduje o niej wiele cech
mikro i makro społecznych. Należą do nich zarówno cechy
położenia społecznego i sytuacja rodzinna osoby niepełnosprawnej, jak i sytuacja ekonomiczna kraju, obowiązujące
regulacje prawne, kierunki polityki społecznej. Te ostatnie
wyznaczają miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Równie ważnym wyznacznikiem tego miejsca są dominujące postawy społeczne w stosunku do tych osób.
Przez wiele lat społeczeństwo polskie nie dostrzegało problemu ludzi z zaburzeniami psychicznymi, społeczeństwo
wobec chorych psychicznie przyjmowało postawę obronną

a pojawiający się lęk , poczucie zagrożenia przyczyniały się
w konsekwencji do izolowania chorych w ośrodkach odosobnienia. W innych przypadkach osoby z zaburzeniami psychicznymi zamykane były w domach lub wykorzystywane
do pracy w gospodarstwie rolnym, pozbawiane bodźców z zewnątrz, nie miały szans na edukację czy rozwój społeczno
- emocjonalny. Sytuacja taka wynikała z faktu niskiej edukacja społeczeństwa w temacie chorób psychicznych i upośledzeń umysłowych.
Wydarzeniem przełomowym dla możliwości wsparcia
osób z zaburzeniami psychicznymi stała się dopiero ustawa
o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r.
Uznała ona że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym
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dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa. Ta
podstawa prawna powoływała do istnienia środowiskowe
domy samopomocy.
Zamysł utworzenia w Dynowie ośrodka zajmującego się
osobami z zaburzeniami psychicznymi powstał w 1995r, kiedy to ówczesny Zarząd Miasta podpisał umowę z Wojewódzkim Zespołem Pomocy Społecznej w Przemyślu w sprawie
utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy. Reforma
administracyjna z 1999r zmieniająca granice administracyjne województwa spowodowała, że realizacją tego zadania zajął się Wojewoda Podkarpacki, natomiast na terenie
miasta kolejny burmistrz.
Działający od 1 lipca 2000r Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Dynowie
został utworzony przez Radę Miasta Dynów na podstawie
Uchwały Rady Miasta Dynów Nr XVIII/135/2000 z dnia 16
czerwca 2000 roku. Jest jednostką organizacyjną Gminy
Miejskiej Dynów przeznaczoną dla 33 osób z terenu miasta
Dynów oraz gmin z którymi Burmistrz Miasta Dynów podpisze stosowne porozumienie. Osoby przyjmowane są do Domu
na podstawie decyzji o skierowaniu i odpłatności za usługi
w Domu, wydawanej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Dynowie. Siedzibą Domu jest budynek
starego kina „Sokół” położony w centrum miasta przy ulicy
Jana Pawła II 13. Dwukondygnacyjny budynek posiada obok
sal terapeutycznych odpowiednio wyposażonych, dużą salę
widowiskową, która pozwala na organizowanie większych
imprez i spotkań. Dom czynny jest 5 dni w tygodniu tj. od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Z terapii tu prowadzonej mogą korzystać osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi, w tym; A - osoby psychicznie chore,
B - osoby upośledzone umysłowo w znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wyjątkowych sytuacjach również z lekkim stopniem niepełnosprawności u których dodatkowo występuje niepełnosprawność fizyczna lub
trudności adaptacyjne w środowisku rodzinnym i lokalnym,
C – osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, Jednym z podstawowych zadań związanych z rehabilitacją społeczną uczestników jest ich aktywizacja. Prowadzona w ŚDS terapia ma na celu rehabilitację
społeczną osób niepełnosprawnych zapobiegającą marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Ma ona na wspomaganie
funkcji percepcyjno-poznawczych w oparciu o mocne strony
osób jak i udzielanie wsparcia emocjonalnego, poprawę obrazu siebie, poczucie wzmocnienia własnej wartości, akceptacji i bezpieczeństwa. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w ŚDS prowadzone są różnorodne treningi. Tre-
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ning funkcjonowania w codziennym życiu polega na prowadzeniu pogadanek oraz zastosowywaniu zdobytych wiadomości w praktyce. Trening higieny, wyglądu zewnętrznego
kierowany jest do tych osób, które nie nabyły umiejętności
dbania o swój wygląd czy to z racji niepełnosprawności, czy
zaniedbania środowiska czy z powodu braku urządzeń sanitarnych w miejscu zamieszkania. Celem terapii kulinarnej
jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, samodzielnego wykonywania prostych posiłków. Trening umiejętności praktycznych
realizowany jest w poszczególnych pracowniach w ramach
terapii zajęciowej. W ŚDS w Dynowie działają następujące pracownie: plastyczna, krawiecka, stolarska, komputerowa z kącikiem fotograficznym, gospodarstwa domowego.
Każda z istniejących w ŚDS pracowni ma swoje cele, które
stara się realizować. Wykonywana przez uczestników praca jest namiastką pracy zawodowej, uczy systematyczności i odpowiedzialności, pozwala na poznanie sposobów posługiwania się różnymi technikami pracy, które uczestnicy
mogą następnie wykorzystać w codziennym życiu. Trening
gospodarowania własnymi środkami finansowymi, zwany
treningiem budżetowym ma na celu kształcenie umiejętności gospodarowanie środkami finansowymi: nauka pro-

wadzenia budżetu domowego, orientacja w cenach, różne
sposoby gospodarowania pieniędzmi, planowanie wydatków, sposoby oszczędnego gospodarowania, pomoc w rozwiązywaniu trudności w zakupach, dokonywanie obliczeń,
a w rezultacie kontakt z ludźmi. Osoby niepełnosprawne intelektualnie uczą się podczas treningu rozumienia wartości pieniądza czy gospodarowania posiadanymi środkami.
Celem treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, jest kształtowanie pozytywnych relacji
uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej,
w urzędach, w instytucjach kultury. Trening ten obejmuje swoim zakresem wszystkie płaszczyzny funkcjonowania
człowieka, efekty jego powodzenia zależą od bardzo wielu
czynników ale przede wszystkim ma na to wpływ poziom
inteligencji uczestnika, wychowanie w rodzinie oraz bagaż
doświadczeń jaki osoba doświadczyła w swoim życiu. Treningu rozwiązywania trudnych sytuacji dotyczy nabywania umiejętności społecznych i interpersonalnych, różnorodnych, celowych działań związanych z kontaktem z druga osobą czy grupą. Dzięki udziałowi w treningu uczestnicy
poznają techniki asertywnego zachowania, osiągania pożądanych rezultatów, zachowując jednocześnie szacunek dla
siebie oraz respektując wolę innych. Trening umiejętności
spędzania wolnego czasu polega głównie na umożliwieniu
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uczestnikowi aktywnej rozrywki i rekreacji, a także na poszukiwaniu i rozwijaniu ich zainteresowań. Ważną formą
wykorzystania czasu jest muzykoterapia i biblioterapia rozwijająca zainteresowania literaturą. Środowiskowy Dom Samopomocy nie jest zamkniętą enklawą, jednym ze stojących
przed nim zadań jest rehabilitacja społeczna, służąca temu
by osoby niepełnosprawne stały się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Jedną z metod mającą służyć wprowadzaniu osób z zaburzeniami psychicznymi w życie społeczne
są różnorodne wyjazdy turystyczne, branie udziału w szeroko rozumianej kulturze, prezentowanie swojej twórczości na zewnątrz. Uczestnicy naszego Domu każdego roku
mają możliwość wspólnego wyjazdu na wycieczki turystyczno – krajoznawcze które są niejednokrotnie jedyną szansą
na zobaczenie kraju. Osoby niepełnosprawne podczas nich
często zapominają o swoich dolegliwościach, w obcym środowisku stają się bardziej otwarte i jakby na przekór okolicznościom pewne siebie. Dotychczas uczestnicy Naszego
Domu wzięli udział w turnusach rehabilitacyjnych w Rymanowie Zdroju, Myczkowcach, Niechorzu, Jarosławcu, Zakopanem, oraz w wielu dalszych i bliższych wycieczkach krajoznawczych m.in. w Krakowie, Inwałdzie, Wadowicach, Zamościu, Sandomierzu, Kurozwękach, Solinie. Systematycz-

nie wyjeżdżamy do zaprzyjaźnionych z nami ŚDS-ów
jak również jesteśmy organizatorami wielu imprez na
terenie naszego Domu.
Początki działania ŚDS
były bardzo trudne, byliśmy jednym z pierwszych
Domów powstających na terenie województwa podkarpackiego, słabo wyposażony
ośrodek, brak normatywów
określających sposób działania ośrodka, brak widocznych efektów naszej pracy
terapeutycznej oraz trudności związane z brakiem akceptacji ze strony lokalnego społeczeństwa, wszystko to powodowało, że praca
była trudna. Dzisiaj jesteśmy jednym z 63 ŚDS – ów
na terenie województwa podkarpackiego i mamy pewność,
że nasza działalność odnosi pozytywne skutki. Statystyki wskazują, że uczestnicy rzadziej niż wcześniej są hospitalizowani, mają możliwość korzystania z wielu dóbr kultury, są pewniejsi siebie gdyż wiedzą że mogą tu liczyć na
pomoc drugiej osoby. Nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe bez wsparcia i pomocy władz miejskich, pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta, rodzin naszych uczestników oraz wielu instytucji z którymi współpracujemy. Bardzo serdecznie na łamach pisma „Dynowinka” wszystkim dziękujemy.
Wszystkich zainteresowanych chęcią uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ŚDS, bądź współpracą serdecznie
zapraszamy. Więcej informacji można znaleźć na naszej
stronie internetowej www.sdsdynow.ugu.pl
Anna Wandas
Z okazji dostojnego jubileuszu ‘Dynowinki”,
Redakcji pisma, oraz wszystkim jego czytelnikom
składamy najlepsze życzenia dalszego rozwoju
oraz kolejnych lat owocnej działalności
Pracownicy i uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie.

Historia OSP Bartkówka
Pierwsze dokumenty, które udało nam się odnaleźć wskazały, że OSP w Bartkówce istniała już w 1944 roku. Komendantem w tym okresie był druh Siry Stanisław, zastępcą
komendanta był druh Marszałek Józef.
Jednostka OSP w Bartkówce liczyła wtedy 24 strażaków i dysponowała sikawką konną, strażnica znajdowała
się w spichlerzu dworskim.
W październiku 1945 roku, gdy Bartkówka została spalona przez „bandy” UPA z 260-ciu gospodarstw zostało tylko
6. Działalność OSP Bartkówka została zawieszona.
Ponownie OSP Bartkówka zaczęła działać w 1955 roku
i wówczas prezesem został druh Franciszek Kędzierski, komendantem druh Siry Tomasz.
Strażacy byli wtedy wyposażeni w motopompę 200-tkę,
która do pożaru była zawożona wozem konnym. W 1956 roku

strażacy wybudowali garaż, w którym znajdował się sprzęt.
W 1958 roku OSP wzbogaciła się o motopompę M800/8
PO-3 „Polonia”. W 1961 roku przy OSP w Bartkówce została utworzona drużyna młodzieżowa i żeńska. W tym okresie
jednostka zajmowała czołowe miejsca na zawodach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Zostało to zauważone przez władze powiatowe i w roku 1972 OSP Bartkówka
otrzymała samochód pożarniczy „Żuk”.
W celu zabezpieczenia wsi w wodę do celów przeciwpożarowych strażacy w 1967 roku wybudowali 2 stawy.
W roku 1970 OSP Bartkówka planowała budowę Domu
Strażaka, jednak zmiany administracyjne pokrzyżowały
te plany.
W roku 1981 prezesem OSP w Bartkówce został druh
Hadam Tadeusz. W roku 1985 jednostka wzbogaciła się

28

DYNOWINKI

o motopompę PO-5 M8/8.
Za pomocą pana Jerzego Bylickiego, w 1989 roku samochód pożarniczy został wymieniony na nowy. Nadal był
to samochód marki „Żuk” , który służy strażakom do dnia
dzisiejszego.
W 1994 roku naczelnikiem został druh Adam Wandas.
W 1997 roku urząd miasta rozpoczął budowę nowej strażnicy, w której to budowie strażacy od początku brali udział
wykonując wiele prac w czynie społecznym. Również w 1997
roku OSP w Bartkówce otrzymała na wyposażenie nową
motopompę M8/8 „Spec-Poż”. W roku 2001 prezesem OSP
w Bartkówce został druh Adam Wandas, natomiast naczelnikiem druh Józef Mudryk.
W 2003 roku OSP Bartkówka przyjęła plan rozszerzenia działalności o ratownictwo wodne.
W związku z tym w 2003 roku czterech strażaków ukończyło kurs ratownictwa medycznego a w 2004 roku trzech
strażaków zostało przeszkolonych na ratowników wodnych,
w czym bardzo pomógł nam pan Aleksander Stochmal, radny powiatu rzeszowskiego.
W 2005 roku odbył się jubileusz 50-lecia powstania OSP
w Bartkówce.
Końcem roku 2009 OSP Bartkówka uzyskała Status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki tej rejestracji na OSP
można przekazywać 1% podatku dochodowego.
W 2010 roku do OSP Bartkówka przekazany został Star
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Zarysy dziejów OSP Dynów Miasto
w latach 1990 – 2012

Udział w uroczystości Bożego Ciała 2012r. Zawody Bartkówka lata 60-te.

Samochód GBA 2,5 /16 Star 244, przekazany w 2011r.

Drużyna żeńska na zawodach Miejsko-Gminnych Bachórz 2009.
244 GBA 2,5/16, który wcześniej znajdował się w OSP Dynów – Miasto.
W 2011 roku OSP Bartkówka zrezygnowała z członkostwa w Oddziale Miejskim ZOSP RP w Dynowie i przeszła
do Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Wielskiej Dynów.
Wybrany został także nowy zarząd OSP, gdzie prezesem nadal pozostał druh Adam Wandas, a stanowisko naczelnika
przejął druh Stefan Sarnicki.
W tym roku zakupiono także 4 radiostacje nasobne Motorola GP 360 i 1 samochodową Motorola GM 360.
W 2012 roku zakupiono elektryczną pompę szlamową,
dzięki czemu możemy pompować studnie o głębokości do
30 m oraz podjęto plan zakupu agregatu prądotwórczego
o mocy 9,6 kW. Jednostka wystąpiła do Burmistrza Miasta
o rozbudowę strażnicy o drugi boks garażowy, plan został
pozytywnie przyjęty przez władze miasta.
OSP Bartkówka przygotowuje się także do zakupu sztandaru dla jednostki.
Obecnie jednostka liczy 47 członków z czego 30 może
brać udział w akcjach. W OSP działa Żeńska Drużyna oraz
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24 sierpnia 1991r. rozpoczyna się nowy rozdział w ochronie przeciwpożarowej, wchodzi w życie ustawa, na mocy której
powołuje się Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy (KSRG).
Jednostka OSP Dynów Miasto zostaje włączona do tego
systemu (jako jedna z pierwszych w województwie) w 1995r.
przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Feliksa Deli. Jednostkę zaczęto sukcesywnie wyposażać w specjalistyczny sprzęt: zestaw ratowniczy Lukas, pompę pływającą Niagara, drabinę aluminiową D10W, radio-telefon Motorola GP360 oraz GM360, agregat prądotwórczy, posiadaliśmy dwa samochody ratowniczo- gaśnicze: Star244 GBA
2,5/16 oraz Żuk GLM8/8.
W kolejnych latach trwała modernizacja budynku OSP,
poprawiono wygląd zewnętrzny
jak i wewnętrzny, doposażono
salę, kuchnię, zakupiono nowe
stoły oraz krzesła.
W 2001r. członkowie jednostki w czynie społecznym rozpoczęli adaptację i przygotowanie pomieszczeń pod Posterunek
Stały PSP.
Rok 2005 był szczególnym
rokiem dla nas i dla naszej straży, ponieważ obchodzono 140-lecie jednostki.
W 2008r. ponowiono nabór
do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w liczbie 12 osób, gdzie
szkolono przyszłych strażaków.
Dwa lata później nastąpiły duże zmiany. Dzięki staraniom
Burmistrza Miasta Zygmunta Frańczaka oraz środków Unii
Europejskiej został zakupiony oraz doposażony nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Atego, który umożliwia
nam lepsze, bezpieczniejsze oraz szybsze działania, zaś samochód Star 244 został przekazany do jednostki OSP Bartkówka.
Za pomoc w usuwaniu skutków powodziowych otrzymaliśmy
wiele podziękowań oraz pompę szlamową Honda WT40X przekazaną z fundacji Jerzego Owsiaka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uroczyste przekazanie odbyło się w Warszawie na Placu Piłsudskiego 18.12.2010r.Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi oraz fundacji WOŚP Jerzego Owsia-

Dynovia
Zawody Bartkówka lata 60-te.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
W 2011 roku braliśmy udział w piętnastu akcjach - dwa
pożary i trzynaście miejscowych zagrożeń (usunięcie gniazd
szerszeni, pompowanie wody). W tym roku interweniowaliśmy trzy razy – jeden pożar i dwa miejscowe zagrożenia.
Ponadto bierzemy udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz zabezpieczeniu imprez masowych typu festyny,
Dni Pogórza Dynowskiego, Dożynki jak również uczestniczymy w uroczystościach kościelnych.

W ostatnich 20 latach historia klubu sportowego Dynovia Dynów miała różny przebieg. Były chwile radości związane z awansem do wyższych lig drużyny seniorów jak również drużyn młodzieżowych, ale i były chwile smutku gdy
drużyny Dynovii spadały do lig niższych. W 1989 r. po raz
pierwszy w historii klubu nasza drużyna wywalczyła awans
do klasy regionalnej seniorów, czyli IV ligi. W skład zespołu wchodzili m.in: Obecny prezes klubu Stanisław Trawka,
Wacław Hadam, Wiesław Domin, Ryszard Jaszczur, Maciej Pinda, Zygmunt Wasieńko, Paweł Góra, Mariusz Siry,
Krzysztof Siry, a trenerami byli: Zbigniew Duchniak i Jerzy Gratkowski.

ka za przekazanie nam nowego sprzętu.
Obecnie jednostka liczy 48 członków,
z czego 37 może brać udział w akcji, a liczba członków MDP nie uległa zmianie.
W 2011r. braliśmy udział w 16 akcjach:
5 pożarów, 3 wypadki drogowe, 8 miejscowych zagrożeń oraz wyjazdy na polecenie Pana Burmistrza. Ponadto bierzemy
udział w manewrach, zabezpieczeniu imprez masowych oraz uroczystościach kościelnych.
Obecny skład zarządu:
Prezes – Zdzisław Piróg
Wiceprezes- Jerzy Chudzikiewicz
Naczelnik- Maciej Rybak
Z-ca Naczelnika- Maciej Bielec
Skarbnik- Eugeniusz Toczek
Sekretarz- Tadeusz Marszałek
Gospodarz- Lesław Stankiewicz
Członek- Adam Krajewski
Członek- Zbigniew Socha
Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://ospdynow.weebly.com/

W IV lidze pod patronackim skrzydłem zakładów „Igloopol” Dynovia radziła sobie znakomicie, mając nawet szanse na zdobycie tytułu mistrza IV ligi i awansu do III ligi.
Trenerem Dynovii w tym okresie był Ryszard Szajnik. 20
lipca 1997 r. drużyna LKS Dynovia obchodziła jubileusz
50-lecia powstania klubu. Z okazji tej rozegrano mecz Dynovia Dynów – Okocimski Brzesko – występujący w II lidze.
Pojedynek ten zakończył się zwycięstwem drużyny z Brzeska 4:1. W sezonie 1997/98 pracę w roli szkoleniowca podjął Franciszek Pilip wspólnie ze ZbigniewemDuchniakiem.
W sezonie 1998/99 funkcję nowego szkoleniowca pierwszej drużyny podjął Ryszard Federkiewicz, znany kibicom
zawodnik z występów na pierwszo i drugoligowych boiskach.
Do składu Dynovii dołączają Wiesław Czerwiński, Bogdan
Pieczek, Marek Gil, poprzednio zawodnicy Kamaxu Kań-
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czuga. Atmosfera w drużynie się poprawiła i pomimo wielu
kłopotów finansowych drużyna utrzymuje się w IV lidze. Po
pięciu miesiącach, Klub zrezygnował z usług Ryszarda Federkiewicza, a na jego miejsce zatrudniony został 19 lipca
1999 r. – Marek Biega. Wówczas drużyna została wzmocniona Grzegorzem Pastuszakiem i Dariuszem Michalakiem.
Po rundzie jesiennej Dynovia uplasowała się na 13 miejscu,
gromadząc 21 punktów. 4 marca 2000 r. odbyło się Walne
Zebranie Klubu, na które przybyli wiceprezesi Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Przemyślu, Jerzy Pilecki i Jan
Duda, którzy odznaczyli działaczy. Decyzją Polskiego Związku Piłki Nożnej „Medal 80-lecia PZPN” otrzymał Stanisław
Chudzikiewicz; Rada Główna Zrzeszenia Ludowe Zespoły
Sportowe przyznała odznakę „Zasłużony działacz LZS” następującym osobom: Mieczysławowi Janowskiemu, Grzegorzowi Szajnikowi, Zbigniewowi Duchniakowi, Edwardowi Karnasowi. Walne Zebranie było także zebraniem pożegnalnym z Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej w Przemyślu, gdyż od czerwca klub przeszedł pod Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie. W trakcie przygotowań do rundy jesiennej sezonu 2000/01 drużyna utraciła czołowego napastnika Dariusza Michalaka. Z drużyną

Drużyna seniorów w sezonie 1997/1998.
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rozstali się również Ryszard Jaszczur, Wiesław Czerwiński, Marek Gil, Bogdan Pieczek. Po pierwszym przegranym meczu przez podopiecznych trenera Marka Biegi rozstał się on z funkcją szkoleniowca a jego obowiązki przejął
Dariusz Mazur. Coraz bardziej odczuwano kłopoty kadrowe i finansowe. Uszczuplona drużyna pod wodzą nowego
trenera zdobyła tylko 5 punktów i zamykała stawkę tabeli. Powyższe kłopoty sprawiły, że w trakcie przygotowań do
rundy wiosennej z drużyny odeszło kilku zawodników: Paweł Mielniczek i Jacek Pyś (Pogoń Leżajsk), Dariusz Wróblicki (Stal Sanok). Powrócił natomiast Andrzej Węgrzyn,
który został zarówno zawodnikiem jak i trenerem. Drużyna
seniorów skazana na degradację do klasy okręgowej dzielnie walczyła z drużynami przodującymi w IV lidze. W mocno odmłodzonym składzie przygotowywała się do występów
na V-ligowych boiskach. 27 lipca 2001 r. na stadionie Dynovii odbyła się powiatowa kampania wyborcza SLD-UP. Z tej
okazji seniorzy rozegrali towarzyskie spotkanie z Igloopolem Dębica. Po zaciętej walce Dynovia przegrała spotkanie
1:4. Dodać należy, iż miasto odwiedził startujący na senatora Grzegorz Lato, który jako zawodnik Stali Mielec grał
przeciwko Dynovii. Po rundzie wiosennej 2001 r. Dynovia
zamykała stawkę IV ligi i spadła do klasy okręgowej. Funkcję szkoleniowca podjął Zbigniew Duchniak, a Dynovia przystąpiła do rozgrywek o punkty w sezonie 2001/02, plasując się w czołówce tabeli. 30 czerwca 2002 r. odbyły się obchody 55-lecia LKS Dynovia. Z tej okazji dynowscy oldboje
rozegrali mecz z przemyskim Czuwajem, przegrywając go
0:3. Również został rozegrany turniej juniorów, w którym
oprócz miejscowej Dynovii wzięły udział zespoły Czuwaju
Przemyśl i Stali Rzeszów. Po rundzie wiosennej 2001 r. Dynovia zamykała stawkę IV ligi i spadła do klasy okręgowej.
Funkcję szkoleniowca podjął Zbigniew Duchniak, a Dynovia przystąpiła do rozgrywek o punkty w sezonie 2001/02,
plasując się w czołówce tabeli. 30 czerwca 2002 r. odbyły się
obchody 55-lecia LKS Dynovia. Z tej okazji dynowscy oldbo-
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je rozegrali mecz z przemyskim Czuwajem, przegrywając go
0:3. Również został rozegrany turniej juniorów, w którym
oprócz miejscowej Dynovii wzięły udział zespoły Czuwaju
Przemyśl i Stali Rzeszów. Po zakończonym turnieju, pierwsza dynowska drużyna rozegrała towarzyski mecz z ukraińskim Aftomobilisem Drohobycz, wygrywając 6:0. Dynovia
otrzymała wówczas pamiątkowe puchary, odznaczono wielu
działaczy. W drużynie Dynovii zaszły zmiany na stanowisku trenera, które objął Szczepan Szeliga. Drużyna z zapałem przygotowywała się do nowego sezonu 2002/2003, skład
drużyny tworzyli rutynowi zawodnicy, jak: Paweł Góra, Paweł Gierula, Wiesław Jandziś, Maciej Buczkowski, Marek
Pyś, jak też wielu innych utalentowanych, młodych zawodników, niczym nieustępującym starszym i bardziej doświadczonym kolegom. W kolejnej rundzie pracę w roli szkoleniowca po zwolnionym z tej funkcji Szczepana Szeligi przejął Andrzej Krzemiński. Niestety nadal drużynie nie wiodło się najlepiej. Spokojnie jednak obroniła byt V-ligowca.
Następnie, na krótko roli trenera podjął się prezes Klubu
Zbigniew Duchniak, a następnie Dariusz Mazur. W rundzie wiosennej w 2004 r. grającym trenerem zespołu został
Wiesław Domin, jednak nie osiągając zamierzonych wyników po rundzie jesiennej nie wznowił treningów jako trener, pozostał w drużynie pod funkcją zawodnika. W rundzie
wiosennej funkcję trenera objął Wiesław Gołda przychodząc
do Dynowa z Głogovii Głogów i osiągając sukcesy ligowe został zauważony przez działaczy Resovii, po pół roku w Dynowie przeszedł do rzeszowskiego klubu. Funkcję trenerską i „ratowania” zespołu przed spadkiem do niższej ligi objął Dariusz Mazur. Niestety nasz zespół nie zdołał wywalczyć sobie utrzymania w lidze spadł do A klasy. W pierw-

szym sezonie po spadku Dynovia przez cały czas plasowała
się w górnej części tabeli jednak do awansu zabrakło kilku
punktów. Przed sezonem 2007/2008 funkcję trenera pierwszej drużyny ponownie objął Wiesław Gołda i na efekty jego
pracy nie trzeba było długo czekać. Dynovia zajęła pierwsze
miejsce w A klasie i z dużą przewagą punktową nad pozostałymi drużynami awansowała po dwóch latach nieobecności na boiska rzeszowskiej klasy okręgowej. W kolejnych
dwóch sezonach 2008/2009 i 2009/2010 Dynovia pod wodzą
trenera Wiesława Gołdy z powodzeniem występowała w rzeszowskiej okręgówce zajmując w niej czołowe lokaty. Przed
kolejnym sezonem z funkcji trenera seniorów zrezygnował
Wiesław Gołda i drużynę w rundzie jesiennej prowadził
Piotr Górka, który przyszedł do Dynovii z Włókniarza Rakszawa. Po rundzie jesiennej trenerowi Górce podziękowano za pracę i przygotowania do rundy wiosennej zespół rozpoczął pod okiem grającego trenera Pawła Gieruli. W międzyczasie klub z powodu kłopotów organizacyjno-finansowych zmuszony był zmienić nazwę na Towarzystwo Sportowe Dynovia. Ponadto wybrany został również nowy zarząd
klubu wraz z prezesem Stanisławem Trawką. Dynovia rozgrywki w rundzie wiosennej sezonu 2010/2011 zakończyła
plasując się w czołówce tabeli. W sezonie 2011/2012 drużynę seniorów objął najbardziej znany wychowanek w historii naszego klubu, były zawodnik ekstraklasowych klubów
Krzysztof Majda, który rolę trenera łączył z grą na boisku.
W sezonie tym do ostatniej kolejki Dynovia toczyła zażartą walkę o awans do upragnionej IV ligi z drużyną Wisłoka
Strzyżów. Niestety w końcowym rozrachunku Wisłok okazał się lepszy od naszej drużyny zaledwie o jeden punkt i to
on uzyskał promocję do IV ligi podkarpackiej

Dwudziestolecie „Dynowinki” – program jubileuszu
14 lipca 2012 r.

15 lipca 2012 r.

godz. 11:00 – 12.30, sala narad Urzędu Miasta

godz. 15:00, Błękitny San

•

•

Uroczyste spotkanie jubileuszowe z udziałem władz
i zaproszonych gości (tort jubileuszowy, lampka
szampana, nagrody i wystąpienia zaproszonych
gości)

godz. 18:30 – 19:30, Błękitny San

„Dwadzieścia lat minęło! Czyli jubileuszowa zabawa z „Dynowinką”
•
•
•
•
•

Drużyna seniorów w sezonie 2011/2012.

Miss Dynowinki po latach,
O kim ten wierszyk?; poznaj „Ojców Założycieli”
„Dynowinki” i inne dynowinkowe konkursy i quizy z nagrodami
dynowscy artyści dla „Dynowinki”
piosenka jubileuszowa na finał
rozśmieszanie dynowskiego byka czyli dynowinkowy konkurs kawałów

31

Turniej siatkówki plażowej o Puchar Dwudziestolecia „Dynowinki”

Imprezy towarzyszące
•
•
•

Jubileuszowy przejazd rikszą wokół Dynowa
Rzut kaloszem w „dwudziestkę”, rzut beretem na odległość oraz inne gry i zabawy z nagrodami dla dzieci
Kiermasz wydawniczy – stare i nowe numery „Dynowinki”, kalendarze, widokówki i inne publikacje TDP

zdobi dynowski rynek w zimowe święta
znany dynowski proboszcz, ma „swoją” ulicę
w nazwie znanej dynowskiej karczmy
budzą strach na dynowskich ulicach
dzierży obecnie „dynowskie berło”
pierwsza „naczelna” Dynowinki
najlepsze kiedyś u Szajnika
niejedną dynowską zjadł żabę
„świeżą prasę proponował wciąż ….., pod kasztanem czytała Pani, czytał Pan...”
niejedna spod pędzla Joli Miklasz
42)
43)
44)

38)
40)
41)

36)

23)
26)
29)
33)
35)

dyryguje Akordem
powinna być ważniejsza od formy
kiedyś w bramce, dziś na czele klubu
Dynów stał się nim ponownie w roku 1946
kiedyś burmistrz, obecnie szef znanej dynowskiej
firmy
niejeden przeprowadził dla Dynowinki obecny dyrektor dynowskiej szkoły
dynowski kronikarz
organizowana w grudniu na dynowskim rynku
imię długoletniego przewodniczącego dynowskiej
Rady Miasta
obecna funkcja dynowskiej „pani Ani”
niejedno na sesji dynowskiej Rady Miasta
imię długoletniej dyrektorki dynowskiego
ogólniaka

39)

28)
30)
31)
32)
34)
37)

27)

12)
13)
17)
20)
21)
24)
25)

7)
8)
10)
11)

1)
2)
4)
6)

Bogdan Witek,
Renata i Maciej Jurasińscy

dynowski ksiądz profesor
dynowinkowy plastyk
fundator dynowskiego pomnika Jana Pawła II
„…. do rymu” autorstwa obecnego „naczelnego”
Dynowinki
w piłkę lub na giełdzie
niejeden w Dynowie podczas szabatu
najbardziej artystyczne dynowskie nazwisko
kiedyś rządził nim Henryk Rojek, dziś – Stanisław Baran
spoczywa w dynowskim ohelu
po deszczu lub Podkarpacka
dba o zdrowie dynowian „pod kłosem”
kiedyś zdobiły dynowską fontannę
rynek dynowski będzie po niej jak nowy!
pełne maluchów, stoi „na sokole”
zawodowy tytuł prezesa Towarzystwa Przyjaciół
Dynowa
w komisji budżetowej dynowskiej Rady Miasta
lub… na stoisku z nabiałem
jest nią i mama Jola i córka Magda (skojarz z 10)
ulubione zajęcie dynowskiego „Chińczyka”
słynny ślusarz Mietek, kolega Władka
dynowinkowy już dwudziesty!
króluje na dynowskim rynku
znane dynowskie nazwisko z teatrem, szczypiorniakiem i kapelą w tle
kiedyś w dynowskiej oświacie, dziś w rzeszowskim
magistracie

Pionowo:

może być prasowa, np. o Dynowie
pędzi sobie, pędzi, nikogo nie oszczędzi
pomagają o nie dbać dynowskie apteki
Krasnopolski, Jurasiński lub Bigolas

DYNOWINKI

22)

3)
5)
9)
13)
14)
15)
16)
18)
19)

Poziomo:

Litery z pól ponumerowanych dodatkowo od 1 do 33
utworzą rozwiązanie – hasło okolicznościowe.

Krzyżówka jubileuszowa

W lipcowym numerze proponujemy Państwu specjalną Krzyżówkę Jubileuszową, przygotowaną przez
pana Bogdana Witka przy współpracy RM Jurasińskich. Mam nadzieję, że jej rozwiązywanie dostarczy
Państwu wiele przyjemności i przywoła wspomnienia…
Renata Jurasińska

NOWE ZADANIA
45)
46)
47)
48)
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Kiedy miałem dwadzieścia lat, myślałem tylko o kochaniu.
Później kochałem już tylko myśleć.
Albert Einstein

…Lat dwadzieścia miał mój dziad,
Był on wtedy chłopak chwat,
Pobiegł nocą w ciemny las,
Spotkał Rózię pierwszy raz,
Gdy ją pieścił w cieniu drzew,
Słowik tęskny nucił śpiew...
początek arii z operetki „Ptasznik z Tyrolu”
do muzyki Karla Zellera
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Autor nieznany

Ja mam dwadzieścia lat! Ty masz dwadzieścia lat!
Przed nami siódme niebo!
Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia chyba już nic!
Ja mam dwadzieścia lat! Ty masz dwadzieścia lat!
Przed nami siódme niebo!
Dwudziestolatkom zawsze w pas się kłania świat, cały świat!
Dwudziestolatki, dwudziestolatki!
To ja i ty! To ja i ty!
Zapytaj ojca, zapytaj matki, jakie się wtedy ma sny?
fragment piosenki śpiewanej przez Macieja Kossowskiego

Gdy ktoś jest dzieckiem, mając dwadzieścia lat,
pozostanie głupcem do końca życia.
przysłowie żydowskie
Dowodem geniuszu
jest dwadzieścia lat później
dostarczać idei kretynom.
Louis Aragon
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„Piękni dwudziestoletni”
powieść autobiograficzna Marka Hłaski

Gdyby mężczyźni o tym wiedzieli,
co myślą kobiety,
byliby dwadzieścia razy natrętniejszymi;
gdyby zaś kobiety o tym wiedziały,
co mężczyźni myślą,
byłyby dwadzieścia razy większymi kokietkami.
Alfons Karr
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„Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi”
jedna z najbardziej znanych powieści Juliusza Verne'a

Trzymaj się dziesięć kroków od słonia, dwadzieścia od kobiety i trzydzieści od pijanego.
przysłowie hinduskie

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego,
czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś.
Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań.
Złap w żagle pomyślne wiatry.
Podróżuj, śnij, odkrywaj.
Mark Twain

Dwadzieścia lat, a może mniej wirował w oczach słońca pył
Dwadzieścia lat, a może mniej, świat brałem taki jaki był
Dwadzieścia lat, a może mniej, uczyłem się dopiero żyć
Dwadzieścia lat, a może mniej nie miałem prawie nic…
fragment piosenki śpiewanej przez Jacka Lecha
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

Mając lat dwadzieścia,
nie uwodzi się;
jest się uwodzonym.
Sidonie Gabrielle Colette

Dwadzieścia lat używania życia
może doprowadzić kobietę do ruiny,
a dwadzieścia lat małżeństwa
potrafi uczynić z niej gmach rządowy.
Jean Gabin
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