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„Weź do ręki biały opłatek,
Choćbyś nawet nie miał go z kim dzielićI życz szczęścia całemu światu;
Niech się wszystkie serca rozweselą!”.
			
Zdzisław Kunstman

Drodzy Czytelnicy
Dzielimy się z Wami tym kim jesteśmy i co czynimy.
Przyjmijcie ten „groch z kapustą”, przecież w wielu domach na stole
wigilijnym to danie króluje.
Zastawiony obficie, przykryty bielą stół. Zapach sianka.
Wśród oczekiwanych, nakrycie dla niespodziewanego Gościa.
To tylko symbol?
Czy naprawdę udostępnimy Komuś to miejsce?
Komu? Wszystkim?.
Tuż przy oknie kolorowa, świecąca choinka. Taki symbol naszego życia.
Ubieramy ją naszymi pasjami, zainteresowaniami, aktywnością. W słodkie i kwaśne cukierki. Czekoladki.
My to takie bańki, kruche,twarde.Duże, małe. Jedno i wielo-kolorowe.
Co jakiś czas taka bańka tłucze się. KTOŚ odchodzi. Pozostają wspomnienia.
Święta to czas rozważań, pielęgnowania tradycji a także spotkań z Rodziną, Przyjaciółmi.

Kolorowych, spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia
dużo zdrowia i pasji na nadchodzący 2016 rok
życzy
Piotr Pyrcz
W listopadowym numerze „Dynowinki” napisałem: „Otrzymanie obiektu na siedzibę Towarzystwa i Redakcji „Dynowinki”
wydaje się być coraz bardziej realne. Trwają obecnie uzgodnienia treści otrzymanego od Pana
Burmistrza Dynowa, projektu umowy użyczenia budynku byłych szaletów
przy ul. Grunwaldzkiej.”
Mimo uzgodnienia z Panem Burmistrzem treści umowy użyczenia, władze samorządowe w dniach 7 i 9 grudnia br. podjęły decyzję o rozbiórce budynku szaletów.
W konsekwencji Towarzystwo Przyjaciół Dynowa oraz redakcja „Dynowinki” nadal nie
będzie posiadać własnej siedziby.
Nikt ze Stowarzyszenia nie uczestniczył
w obradach, na których podjęto decyzję o odmowie użyczenia Towarzystwu budynku byłych szaletów.
Uzgadnianie treści umowy użyczenia
było wyłącznie grą pozorów i nieuprawnionym czynieniem Towarzystwu nadziei na
otrzymanie lokalu.
W styczniowym numerze „Dynowinki”
podam mieszkańcom i czytelnikom więcej
szczegółów i informacji w tym przedmiocie.

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Dynowa
oraz Redakcji Dynowinki, z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
składam wszystkim czytelnikom życzenia
wielu szczęśliwych chwil, spokoju, szczęścia
oraz wszelkiej pomyślności w 2016 Roku.
Wigilijny opłatek niech symbolizuje
naszą jedność z Synem Bożym.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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II.  Inwestycje drogowe
1.

Rok 2015 zbliża się ku końcowi, dlatego też w niniejszym numerze „Dynowinki” chciałbym dokonać podsumowania działań podjętych przez Miasto w ciągu ostatnich 12
miesięcy. Przedstawiam Państwu ogólną informację dotyczącą realizowanych przez Miasto inwestycji.
I.

Inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej

1. Zakończenie projektu pn.: „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku
i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont
infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I”
W maju 2015 roku zakończyły się prace związane z rewitalizacją Dynowa w ramach projektu pn. „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizacje Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I”.
W 2015 roku wykonana została ostatnia warstwa nawierzchni na boiskach sportowych w parku przy ul. Dworskiej oraz urządzenie zieleni w centrum miasta, przy ul. K.
Wielkiego, na parkingu obok dworca autobusowego. Powyższe prace zostały wykonane przez firmę Park-M.
Koszt prac wykonanych w 2015 roku – ponad
5 400 000,00 zł, w tym dofinansowanie z EFRR ponad
2 400 000,00 zł,  wkład własny Miasta ponad 3 000 000,00
zł.
Koszt całkowity projektu realizowanego w latach 2013
– 2015 to kwota ponad 11 200 000 zł, w tym kwota ponad 8 300 000 zł (85%) stanowi dofinansowanie ze środków EFRR, ponad 2 920 000 zł to  środki finansowe Miasta. Przypominam, że projekt był realizowany w partnerstwie z Fundacją „Wzrastanie” dzięki czemu udało się wykonać roboty i udostępnić Mieszkańcom Park Przydworski
wraz z boiskami i placem zabaw dla dzieci.
12 lipca br. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie
nowego Rynku. Na tę uroczystość  zaproszono przedstawicieli podmiotów i instytucji, których działania miały znaczący udział w jej realizacji, a także tych, którzy swoimi działaniami wspierają rozwój Miasta. Zwieńczeniem uroczystości
otwarcia był koncert trzech polskich tenorów: Pawła Skałuby, Dariusza Stachury i Adama Zdunikowskiego wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Podkarpackiej pod batutą
Piotra Sułkowskiego. Ten niezwykły koncert muzyki operowej, przeplatany lżejszym repertuarem pieśni latynoamerykańskich, zachwycił Dynowską publiczność i zaproszonych
gości, wybitnie uświetniając uroczystość oddania do użytku sztandarowej dla Miasta inwestycji. Szczególna atmosfera i odbiór koncertu przez publiczność wynikały dodatkowo z faktu, że  tenor Paweł Skałuba pochodzi z Dynowszczyzny z sąsiadującej z Dynowem Harty. Organizacja tak
pięknego koncertu była możliwa tylko i wyłącznie dzięki dofinansowaniu w wysokości 30 000,00 zł Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG).
Ponadto w 2015 roku Miasto poza projektem poniosło
koszty w wysokości ponad 70 000,00 zł, związane głównie
z nasadzeniem i wykonaniem zieleni na płycie Rynku i Parku Przydworskim. Kwota ta w całości pochodziła z budżetu Miasta.

Drogi wojewódzkie

1. „Opracowanie wariantowej koncepcji przebiegu obwodnicy Dynowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr
835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska”
W 2015 roku Miasto prowadziło również prace związane
z planowaną budową obwodnicy Dynowa. Po wielu uzupełnieniach raportu oddziaływania na środowisko, Miasto uzyskało w dniu 03.07.2015 r. pozytywne uzgodnienie warunków budowy obwodnicy od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
W związku z powyższym w dniu 11.08.2015 r. Burmistrz
Miasta Dynów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Od niniejszej decyzji wpłynęły odwołania części mieszkańców miasta Dynów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Postepowanie odwoławcze SKO w Rzeszowie prowadziło przez dwa miesiące do dnia 26.10.2015
r., w którym wydano decyzję administracyjną utrzymującą
w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta Dynów.
Wydana decyzja SKO jest ostateczna w administracyjnym
toku instancji.
Uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
jest pierwszym formalno – prawnym dokumentem dla przygotowanej inwestycji, potwierdziła ona możliwość realizacji drogi
w wybranym przez inwestora wariancie.
Ogółem na to zadanie od początku jego realizacji Miasto
poniosło łącznie ponad 182 000,00 zł, z czego ponad 9 800,00
zł zostało zapłacone w 2015 roku.
2. „Budowa Wschodniego Szlaku Rowerowego
„Green Velo” na terenie Dynowa”
Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2015 roku na terenie Miasta Dynowa prowadził prace związane z budową wschodniego szlaku rowerowego „Green Velo” realizowanego w ramach projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. W wyniku tych prac wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa na: ul. Plażowej (ok. 615
mb), Sanowej (ok. 1640 mb), części ul. Podwale (ok. 160 mb)
i części ul. Łaziennej (ok. 190 mb). Ponadto wykonano oznakowanie ww. szlaku oraz wybudowano przy „Plaży na zakręcie” tzw. miejsce obsługi rowerzystów wyposażone utwardzony teren i w małą architekturę tj. wiatę wraz ze stołem
i ławkami, stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablicę informacyjną. Koszt całkowity budowy szlaku rowerowego na
terenie Miasta to kwota około 340 000,00 zł, która w całości pochodziła ze środków Województwa.
2.

Drogi powiatowe

Na terenie miasta Dynowa w mijającym roku prace
związane z poprawą infrastruktury komunikacyjnej prowadził Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, w wyniku
których dokonano budowy chodnika przy drodze powiatowej – ul. Bartkówka w Dynowie na długości 240 mb oraz
budowy opaski bezpieczeństwa przy ul. Sikorskiego na długości 305 mb. Koszt całkowity wykonanych robót to kwota około 158 000,00 zł, która została dofinansowana przez
Gminę Miejską Dynów w wysokości 50 000,00 zł. Wkład
Powiatu Rzeszowskiego w realizację ww. zadań to kwota
ponad 108 000,00 zł.
3.

Drogi gminne

W 2015 roku Miasto przeprowadziło prace związane
z poprawą nawierzchni dróg gminnych, w wyniku których
wykonano:
• remont ul. Bławatkowej i przebudowę ul. Szerokiej wraz
z przebudową kanalizacji deszczowej. W wyniku tych
robót obydwie drogi otrzymały nawierzchnię asfaltową
na łącznej powierzchni 3340 m2, a dodatkowo ul. Sze-
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roka otrzymała nową kanalizację deszczową na łącznej długości 236 mb. Koszt całkowity remontu obydwu
dróg to kwota ponad 540 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości ponad 432 000,00 zł i wkład własny Miasta ponad 108 000,00 zł.
remont ul. Igioza, która w wyniku realizacji zadania
otrzymała nawierzchnię asfaltową na powierzchni 1053
m2. Koszt całkowity remontu to kwota ponad 161 000,00
zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości ponad 80 500,00 zł
i wkład własny Miasta – ponad 80 500,00 zł.

W bieżącym roku Miasto prowadziło również coroczne
remonty bieżące dróg gminnych, polegające na ich utwardzaniu i uzupełnianiu ubytków w dotychczasowych nawierzchniach dróg kruszywem łamanym. W wyniku tych
prac wyremontowano 10 dróg gminnych o łącznej długości
około 1,6 km oraz utwardzono i uzupełniono ubytki w nawierzchniach dróg gminnych kruszywem na łącznej powierzchni 4 762 m2. Koszt związany z utwardzeniem i uzupełnieniem ubytków dróg wyniósł ponad 65 900,00 zł. Łączny koszt w/w robót wyniósł ponad 126 500,00 zł i zawierał w sobie koszt skruszenia kruszarką 1344 ton gruzu pochodzącego z rozbiórek, koszt dostawy kruszywa łamanego w ilości 562 ton oraz koszt usługi związanej z utwardzeniem i uzupełnieniem ubytków dróg posiadanym kruszywem. Ww. koszt całkowity pochodził z budżetu Miasta. Ponadto informuję, że na stanie Miasto posiada ponad 2 000
ton skruszonego gruzu, który sukcesywnie będzie wbudowywany w drogi gminne wymagające remontu.  
III. Inwestycje związane z oświetleniem ulic
1. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Węgierskiej w Dynowie”- etap I
W lipcu 2015 roku Miasto wybudowało oświetlenie uliczne przy ul. Węgierskiej. W wyniku realizacji zadania ułożono 178 mb linii kablowej energetycznej, ustawiono 6 słupów
i założono 7 nowych opraw oświetleniowych. Koszt całkowity inwestycji to kwota 39 000,00 zł i w całości pochodziła
z budżetu Miasta. Prace związane z budową oświetlenia
przy ul. Węgierskiej będą kontynuowane w kolejnych latach.
IV. Inwestycje w oświatę
1. „Remont pomieszczenia na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie”
W lutym 2015 roku przeprowadzono remont pomieszczenia klasowego na III piętrze budynku Zespołu Szkół w Dynowie przy ul. Szkolnej. W wyniku tego remontu z jednego
pomieszczenia powstały trzy mniejsze, które przeznaczone zostały na potrzeby Szkoły Muzycznej. Koszt całkowity zadania to około 28 000,00 zł i w całości pochodził z budżetu Miasta.
2. „Remont ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie przy ul. Bartkówka od strony
drogi gminnej” oraz utwardzenie placu pod ławki.
W miesiącach od maja do lipca 2015 roku Miasto prowadziło prace związane z wykonaniem remontu ogrodzenia
od strony drogi gminnej na długości 31 mb, wraz z remontem bramy wjazdowej na teren szkoły i utwardzeniem placu pod ławki przy budynku szkoły dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Ponadto w grudniu br. Miasto wyposażyło Szkołę Podstawową Nr 2 w 100 nowych krzeseł. Koszt
całkowity powyższych działań to kwota ponad 33 200,00 zł
i w całości pochodziła z budżetu Miasta.
3. „Remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Dynowie oraz zakup wyposażenia”
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W 2015 roku w Zespole Szkół przy ul. Szkolnej przeprowadzono remont jednej klasopracowni językowej oraz
zakupiono wyposażenie dla dwóch klasopracowni językowych. Ponadto Miasto dokonało wymiany stolarki drzwiowej na parterze i I piętrze budynku Zespołu Szkół oraz zakupiło 250 szt. krzeseł.
Koszt całkowity tych prac to kwota około 100 000,00 zł
i w całości pochodziła z budżetu Miasta.
4. „Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
Jak informowałem we wcześniejszym numerze „Dynowinki” w 2015 roku Rada Miasta Dynów podjęła uchwałę w sprawie
Programu Stypendialnego Gminy Miejskiej Dynów, zgodnie
z którym uczniowie uczęszczający do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów mogą otrzymać stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia. W wyniku realizacji tego programu do 31 lipca 2015 r.
złożono 28 wniosków. Komisja Stypendialna zaopiniowała pozytywnie 20 wniosków, 19 za wyniki w nauce i 1 za
szczególne osiągnięcia. Natomiast 8 wniosków nie spełniało
kryteriów zawartych w Programie Stypendialnym Gminy
Miejskiej Dynów i komisja zaopiniowała je negatywnie. Burmistrz Miasta Dynów przyznał stypendia za wyniki w nauce 6 uczniom szkół podstawowych w kwocie po 80 zł miesięcznie i 13 uczniom gimnazjum za wyniki w nauce po 100
zł miesięcznie i 1 uczniowi gimnazjum po 80 zł miesięcznie za szczególne osiągnięcia. Łącznie w 2015 roku Miasto
przeznaczyło kwotę 9 840,00 zł, która w całości pochodziła
z budżetu Miasta.  
3. „Stypendia socjalne dla uczniów”
W 2015 roku Gmina Miejska Dynów na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Dynów w sprawie uchwalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Dynów
realizuje zadanie polegające na udzielaniu pomocy materialnej dla uczniów z rodzin mniej zamożnych, w formie
stypendium szkolnego. W 2015 roku na realizację zadania
w okresie: od stycznia do czerwca 2015 r. i od września do
grudnia 2015 roku Miasto przeznaczyło kwotę łącznie ponad 117 000,00 zł, z czego ok. 80% tj. ponad 96 000,00 zł
pochodziło z dotacji przekazanej przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, a ok. 20% tj. ponad 21 000,00 zł ze środków własnych.
V.  Pozostałe działania inwestycyjne
1. „Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku OSP Dynów – Bartkówka wraz z instalacją elektryczną”
W 2015 roku w ramach kontynuacji prac rozpoczętych w 2014 roku Miasto zrealizowano II etap robót budowlanych związanych z rozbudową, przebudowa i nadbudową budynku OSP Dynów – Bartkówka wraz z instalacją elektryczną. Zakres robót obejmował nadbudowę
wraz wykonaniem nowego dachu nad garażami, montaż
okien w części nadbudowanej oraz roboty wykończeniowe
w pomieszczeniu dobudowanego garażu. Roboty wykonywano od sierpnia do listopada 2015r. Koszt wykonanych  robót to kwota ponad 150 000,00 zł i w całości pochodzi z budżetu Miasta.
2. „Budowa kaplicy cmentarnej w Dynowie przy
ul. Grunwaldzkiej”
W 2015 roku opracowany został projekt budowlany
na budowę kaplicy cmentarnej wraz z domem przedpogrzebowym, miejscami postojowymi, przyłączami wody,
kanalizacji deszczowej, instalacją wody oraz wewnętrzną instalacją elektryczną przy ul. Grunwaldzkiej w Dynowie oraz uzyskano pozwolenie na budowę. I etap budo-
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wy kaplicy cmentarnej rozpoczęto w listopadzie 2015 roku,
a zakończenie robót budowlanych planowane jest na wrzesień 2016 roku. Koszt całkowity budowy wynosi ponad
843 200,00 zł, który w całości zapłacony zostanie w 2016
roku po odbiorze końcowym zadania. W 2015 roku Miasto
poniosło koszt w wysokości około 24 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
3. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów – etap IV”
Gmina Miejska Dynów w 2015 roku kontynuowała usuwanie wyrobów zawierających azbest. W 2015 roku z terenu
Miasta usunięto i unieszkodliwiono ponad 29 ton wyrobów
zawierających azbest tj. ponad 4 tony odpadów pochodzących
ze zdemontowanych pokryć dachowych oraz ponad 25 ton odpadów zebranych z miejsc ich czasowego składowania. Koszt
całkowity zadania wynosi ponad 10 800,00 zł, w tym dotacja ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie – ponad 2 700,00 zł
i NFOŚiGW – ponad 3 800,00 zł. Wkład własny Gminy
Miejskiej Dynów to kwota ponad 4 300,00 zł. Zadanie zakończono 02.10.2015r.
4. „Roboty budowlane w zakresie remontu i docieplenia elewacji trzech ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy”
W miesiącu sierpniu 2015 roku Miasto pozyskało dodatkowe środki finansowe z budżetu Wojewody Podkarpackiego na remont i docieplenie elewacji trzech ścian budynku ŚDS. W wyniku realizacji zadnia naprawiono pękającą
elewację, ocieplono budynek jednocześnie nadając mu estetyczny wygląd. Koszt całkowity ponad 75 000,00 zł.
5. „Renowacja pomnika Jagiełły”
Latem 2015 roku przeprowadzono konserwację figury
króla Władysława Jagiełły, polegającej na oczyszczeniu, naprawie drobnych ubytków i hydrofobizacji pomnika. Koszt
całkowity zadania to kwota 3 000,00 zł, w tym dofinansowanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 1 500,00 zł
i wkład własny Miasta 1 500,00 zł.
6. „Konserwacja i wycinka drzew na cmentarzu
komunalnym w Dynowie przy ul. Grunwaldzkiej”
W grudniu 2015 roku na cmentarzu komunalnym
„środkowym”, w trosce o bezpieczeństwo osób odwiedzających cmentarz Miasto wykonało wycinkę 12 drzew, głównie świerków oraz przecinkę 13 koron drzew wzdłuż ogrodzenia od strony firmy WOODSTYLE. Koszt całkowity zadania to kwota ponad 16 800,00 zł i w całości pochodziła
z budżetu Miasta.
7. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Dynów
ul. Szkolna7 – jednostki włączonej do KSRG”
W 2015 roku Miasto złożyło wniosek do WFOŚiGW w Rzeszowie o udzielenie dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu pozyskano dodatkowe środki
w wysokości: ponad 9 000,00 zł z WFOŚiGW w Rzeszowie,
1 800,00 zł z MSW, dzięki którym zakupiono: buty strażackie specjalne (6 par), buty strażackie gumowe (6 par), hełmy (6 szt.), rękawice strażackie (6 par), szelki bezpieczeństwa (2 szt.), butlę kompozytową (2 szt.), nakładki antypoślizgowe na buty (4 szt.), spodniobuty (2 pary). Koszt całkowity zakupionego sprzętu i wyposażenia wyniósł ponad
13.000,00 zł, a wkład własny Miasta ponad 2 200,00 zł.
8. Realizacja projektu „Wirtualny Dynów bez barier – budowa serwisu internetowego Gminy Miejskiej
Dynów dostępnego dla osób niepełnosprawnych”
W 2015 roku Miasto otrzymało dofinansowanie projektu polegającego na budowie nowej strony internetowej. Serwis zawierał będzie poza standardowymi modułami oferowanymi na stronach internetowych jak: aktualności, multimedia, galerie, formularze kontaktowe,   m.in. moduł konsultacji społecznych oparty o roz-
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budowany moduł ankiet dynamicznych, subskrypcje emailową rozwinięta o możliwość subskrypcji sms, kompletny moduł BIP zrealizowany zgodnie z wytycznymi ustawy
o BIP umożliwiający ponadto zrealizowanie tego obowiązku przez jednostki organizacyjne podległe gminie, rozbudowaną wyszukiwarkę treści oraz dynamiczną mapę serwisu.
Wychodząc naprzeciw internautom nie tylko zamieszkującym gminę serwis zaproponuje wirtualny spacer połączony
z serwisem mapowym umożliwiającym łatwą lokalizacje
obiektów ciekawych turystycznie, historycznych, jak również
ważnych gospodarczo oraz obiektów użyteczności publicznej. Koszt całkowity projektu to kwota ponad 42 300,00 zł,
w tym dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji to ponad 33 800,00 zł i wkład własny Miasta ponad 8 500,00 zł.
Już dziś zapraszamy do odwiedzania naszej nowej strony www: www.dynow.pl
VI.  Prace związane z opracowaniem dokumentacji
projektowej
W 2015 roku celem przygotowania do realizacji inwestycji w 2016 roku i kolejnych latach opracowano:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami na terenie miasta Dynowa – etap II oraz modernizacja istniejącej
miejskiej stacji uzdatniania wody”.
W 2015 roku, jak informowałem we wcześniejszym
numerze „Dynowinki” Miasto opracowało aneks do dokumentacji projektowej dla ww. zadania obejmujący przeprojektowanie sieci wodociągowej w rejonie ul. Polnej,
w związku z odwołaniem się jednego z właścicieli działek po których przebiegała projektowana sieć wodociągowa od nieprawomocnej decyzji wydanej przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. Koszt opracowania aneksu dokumentacji projektowej to kwota 4 920,00 zł, która
w całości zapłacona zostanie w 2016 roku z budżetu Miasta.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa
miejskiej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na
terenie Miasta Dynowa – etap III z jednoczesną rozbudową (modernizacją) istniejącej stacji uzdatniania wody”
W 2015 roku Miasto rozpoczęło prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Dokumentacja projektowa swym zakresem obejmie budowę
sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z hydrantami p.poż.
oraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Dynowie
w rejonach ulic: Działowa, Sikorskiego, Podgórska, Pawia,
Dworska, 1-go Maja, Węgierska, Polna, Grunwaldzka, Błonie, Piłsudskiego, Wąska, Wuśki, Głęboka, Rogozów, Jaklów, Karolówka, Plażowa, Kolejowa, Łazienna, Sanowa,
Podwale, Wierzbowa, przebudowę sieci wodociągowej wraz
z przyłączami do budynków mieszkalnych wzdłuż ulic: Jana
Pawła II, Dworska, Łazienna, Piłsudskiego, Podwale. Zadanie to obejmuje również budowę dwóch stacji redukcyjno-filtrujących oraz rozbudowę (modernizację) istniejącej
stacji uzdatniania wody poprzez zaprojektowanie dodatkowego stopni uzdatniania wody poprzez wstawienie filtrów
zmiękczających powodujących usuwanie twardości wody.
Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej
to sierpień 2016 r.
Koszt całkowity opracowania dokumentacji projektowej
to kwota ponad 227 500,00 zł, która w całości pochodziła
będzie z budżetu Miasta i zapłacona zostanie w 2016 roku.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. „Budowa przejścia pod dnem rzeki San
siecią wodociągową oraz kanałem sanitarnym wraz
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z rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Plażowej i Bartkówka w Dynowie”
W grudniu 2015 roku Miasto zleciło opracowanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie. Dokumentacja obejmuje budowę 290 m kolektora sanitarnego o przekroju f200
oraz kolektora wodociągowego o przekroju f110 na tej samej
długości, mającego na celu przyłączenie Osiedla Bartkówka do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
Przewidywany czas opracowania to około 12 miesięcy,
a jego szacunkowy koszt to kwota około 70 000,00 zł, który poniesiony zostanie w 2016 roku.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2319 - ul. Polna w Dynowie wraz z zasilającą linią energetyczną kablową”
W 2015 roku Miasto opracowało dokumentację projektową obejmującą budowę linii kablowej energetycznej ziemnej na długości 350 mb i postawienie 9 latarni oświetlenia
ulicznego. Koszt całkowity opracowania dokumentacji projektowej to kwota ponad 6 700,00 zł, który w całości pochodził z budżetu Miasta.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. działki 2721 i 2192 na Osiedlu Bartkówka w Dynowie wraz z zasilającą linią energetyczną
kablową”
W 2015 roku Miasto opracowało dokumentację projektową obejmującą budowę linii kablowej energetycznej ziemnej
na długości 400 mb wraz z postawieniem 12 latarni oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej – bocznej do ul. Bartkówka. Koszt całkowity opracowania dokumentacji to kwota ponad 7 000,00 zł i w całości pochodzi z budżetu Miasta.
VII. Działalność kulturalna jednostek organizacyjnych Miasta
Na rozwój Miasta i jego mieszkańców ogromny wpływ
mają również jednostki kultury Gminy Miejskiej Dynów
i osoby w nich pracujące. To dzięki ich zaangażowaniu
i wsparciu Władz Miasta udaje się pozyskać znaczące środki finansowe zewnętrzne mające wpływ na rozwój kulturalny Dynowa. Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie w 2015
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roku pozyskał środki w wysokości ponad 160 000,00 zł, na
realizację projektów i organizację imprez cyklicznych. Z kolei Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie w 2015 roku
realizowała projekty na łączną kwotę ponad  57 000,00 zł,
w tym środki pozyskane stanowiła kwota około 52 000,00
zł, a wkład własny Miejskiej Biblioteki ponad 5 400,00 zł,
który Miasto przekazało w formie dotacji.
VIII. Podsumowanie działalności inwestycyjnej Miasta w 2015 roku  
W 2015 roku pozyskano środki zewnętrzne w wysokości ponad 3 800 000,00 zł, w tym:
• ponad 2 400 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeznaczone na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (rewitalizacja),
• ponad 546 000,00 zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, przeznaczone na roboty drogowe i budowę nowej strony internetowej.
Środki Województwa Podkarpackiego przeznaczone na
budowę szlaku rowerowego w Dynowie – około 340 000,00 zł
Środki Powiatu Rzeszowskiego przeznaczone na drogi
na terenie miasta – ponad 108 000,00 zł.
Środki Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na remont ŚDS – 75 000,00 zł.
Środki NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie zainwestowane w Mieście – ponad 17 000,00 zł.
Środki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeznaczone na remont pomnika - 1 500,00 zł.
Środki Podkarpackiego Kuratora Oświaty przeznaczone na stypendia – ponad 96 000,00 zł
Środki budżetowe miasta Dynów przeznaczone na powyższe działania– ponad 3 700 000,00 zł.
Środki pozyskane przez MOK i MBP – ponad 212 000,00
zł
Łącznie na: realizację zadań inwestycyjnych i remontowych, opracowanie dokumentacji projektowej, pomoc materialną dla uczniów oraz działalność kulturalną Miasto wydatkowało kwotę ponad 7 600 000,00 zł.
Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Państwu moc serdecznych życzeń
zdrowia, szczęścia, radości i ciepłej rodzinnej atmosfery.
Niech te święta będą pełne wzajemnego zrozumienia i życzliwości.
Z całego serca życzymy też pokoju, nadziei i wiary oraz samych dobrych chwil w Nowym 2016 Roku
Niech spełnią się wszystkie Państwa pragnienia, plany i oczekiwania.
Przewodniczący Rady Miasta
Ewa Hadam

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

Boże Narodzenie, 2015 r. .
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Przewodnicząca
Rady Miasta Dynowa
informuje
Ewa Hadam
„Człowiek, który coś znaczy,
żyje w taki sposób,
że jego życie
jest poświęceniem dla jego idei”
O. Spengler.
W październiku Rada podjęła
uchwałę dotyczącą przyznania tytułu
„Zasłużony dla Miasta Dynowa” pani dr
Annie Baranowskiej- Bilskiej. Z wnioskiem o przyznanie tytułu wystąpiła
grupa mieszkańców Dynowa.
Pani Anna przyszła na świat 29
marca 1930 roku w Jarosławiu. Już
jako 11-letnia harcerka należała do
koła konspiracyjnego, gdzie uczestniczyła w zajęciach z historii i języka polskiego w ramach kompletów tajnego
nauczania. Po złożeniu egzaminu dojrzałości podjęła studia medyczne w Poznaniu, natomiast specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa zdobyła w Pomorskiej Akademii Medycznej

w Szczecinie. W Barlinku pracowała już
jako ordynator szpitala, a w 1961 roku
przybyła w rodzinne strony i podjęła
pracę w Szpitalu Powiatowym w Lubaczowie.
Jej 13- letnia działalność na ziemi
lubaczowskiej zaowocowała między innymi współpracą z Lubaczowską Kurią
Biskupią w zakresie ochrony życia poczętego. Dla orędowników tej sprawy
był to w niezwykle trudny okres w dziejach Polski. Od 1956 roku obowiązywała ustawa nakazująca lekarzom usuwanie ciąży na żądanie kobiety. W drodze
rozporządzenia Ministra Zdrowia ustalono, że na podstawie oświadczenia kobiety ciężarnej stwierdzić można było
zaistnienie ciężkich warunków życiowych i wydać pozwolenie na dokonanie aborcji. Dopiero w latach 90-tych
zaostrzono względnie łagodne prawo
aborcyjne. Pani dr Anna Baranowska
- Bilska złożyła w Millenium Chrztu
Polski ślubowanie, że nie wykona żadnej aborcji. Swoje zadanie upatrywała
w edukacji dotyczącej poczęć metodami naturalnymi, stanowczo sprzeciwiała się wykonywaniu aborcji. Za swoją
nieprzejednaną postawę i wierność wyznawanym zasadom przychodziło Jej
zapłacić utratą kolejnych posad. Władza ludowa nie tolerowała niepokornych i piętnowała stagnacją w karierze.
Pani Doktor była zmuszona do złożenia
rezygnacji z obydwu kolejnych miejsc
pracy we wspomnianych szpitalach.
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Od marca 1975 roku pracowała
w Przychodni Rejonowej w Dynowie,
dochowując wierności złożonym przyrzeczeniom.
Od 1980 roku działała aktywnie
w szeregach NSZZ” Solidarność”. Jej
społeczne zaangażowanie i aprobata
środowiska lokalnego dla głoszonych
przez Nią wartości znalazła odzwierciedlenie w wyborze na radną w trzech kolejnych kadencjach. Znakomicie sprawdziła sie w roli Przewodniczącej Komisji
Zdrowia, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
W roku 1981 znalazła sie wśród
prekursorów współtworzących „Dynowinkę” i przez dziesięć lat wykonywała społecznie zadania redaktora naczelnego. Dzięki Jej zaangażowaniu „Kącik
Samorządowy” szczycił się cyklicznością, natomiast „ Głos wolny, wolność
ubezpieczający” cieszył się ogromną poczytnością, a to dzięki pasji, ciętym ripostom na decyzje władz miasta.
Jako wieloletnia członkini Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Miasta
Dynowa -Towarzystwa Przyjaciół Dynowa angażowała sie w różne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju miasta.
Tytuł „ Zasłużony dla Miasta Dynowa” odebrała 17 października 2015
roku.
Przewodnicząca Rady
Miasta Dynowa
Ewa Hadam

Pegazik DYNOWSKI
Kolejny zbiorek wierszy pani Danuty.
Pani Halina Kościńska, długoletnia redaktorka „Wiadomości Brzozowskich”, zaprzyjaźniona z „Dynowinką”, pisze:
„Ludzie! Kochajcie poezję! Jest to coś, co powstaje z serca, żaru, pyłu niebieskiego, ciszy
wiosennej, zapachu bzów, konwalii, dobroci, miłości, drżenia skrzydeł aniołów, blasku zorzy, głosu dzwonów wieczornych, i męki, i żalu,
i rozpaczy, i wolności, i szumu sztandarów, i pieśni zasłyszanych
o głuchej północy…”
Cytat ten pochodzi z jej słowa wstępnego do trzeciego już tomiku wierszy „Gdy słońce zachodzi”, wydanego w 2015 roku przez Panią Danutę Czaję z Izdebek-Rudawca. PEGAZIK miał przyjemność
zapoznać się z poezją pani Danuty i stwierdza, że jest ona ujmująca i w pełni zgadza się z redaktor Kościńską, że powstała z serca.
Jednocześnie - gratulując Autorce wydania zbiorku – PEGAZIK
życzy dużo zdrowia i nieustającej weny, a że klimat jest świąteczny, dedykuje Czytelnikom taki oto fragment wiersza pani Danuty:
Na stole obrus sztywny od krochmalu
Na nim garść siana położona dbale
Biały opłatek i ząbki czosnku
Zdają się mówić – przyjdź do nas gościu
Już do kolacji można zasiadać
We wspólnej modlitwie ręce swe składać
Opłatek mocy cudownej nabiera
A przy życzeniach łza w oku się zbiera…

MJ
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Urząd Gminy Dynów
Wieści Gminne
Koniec roku, jak to zwykle bywa, jest okresem podsumowań. Patrząc na mijający rok z perspektywy czasu można stwierdzić, że summa summarum wiele się zadziało.
Z punktu widzenia wydatków inwestycyjnych w 6 miejscowościach gminy wybudowano oświetlenie uliczne o łącznej liczbie punktów 75:
•
w Dylągowej 15 lamp,
•
w Pawłokomie 39 lamp,
•
w Ulanicy 6 lamp,
•
w Harcie 5 lamp,
•
w Laskówce 7 lamp,
•
w Bachórzu 3 lampy.
Zadania związane z infrastrukturą oświetlenia ulicznego kosztowały łącznie około 240.000,00 zł.
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Przy remizie OSP w Harcie wykonane zostało zadaszenie schodów głównych za kwotę 16.382,00 zł. W Harcie wymieniono też pokrycie dachowe na budynku Domu Ludowego, wartość robót 75.410,00zł
W Dąbrówce Starzeńskiej, w budynku dawnej szkoły (obecnie budynek mieszkalny wielorodzinny) wymieniono 6 okien i wykonano docieplenie ścian. Wartość robót 10.000,00 zł.
Zakończono też remont dachu na budynku Urzędu Gminy w Dynowie. Dotacja ze środków Konserwatora Zabytków wyniosła 30.000,00 zł. Robót tych gołym okiem nie widać, ale zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi wymieniono część nienadającej się do ponownego użytku dachówki,
ułożono folię izolacyjną i paraprzepuszczalną, dzięki czemu
stropy w biurach na poddaszu urzędu nie będą już przeciekać. Strych ocieplono wełną mineralną, przez co poprawiono właściwości energetyczne budynku.
W Dylągowej wybudowano chodnik wzdłuż drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Nr 5 z kostki brukowej za kwotę 26.102,00zł, wykonano tez oświetlenie tegoż chodnika
za 8.000,00 zł.

Przy budynku Domu Ludowego w Pawłokomie wykonane zostały prace remontowo – budowlane. Zakres robót
obejmował ocieplenie ścian i wykonanie elewacji, w tym wymiana parapetów zewnętrznych i ułożenie cokołu z płytek
klinkierowych, a także wymiana drzwi, odwodnienie oraz
wykonanie izolacji fundamentów budynku i płytki odbojowej z kostki betonowej. Koszt zadania wyniósł 47.415,00 zł.

W Łubnie dobiega końca realizacja zadania polegającego na budowie i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów
rolnych na obiekcie poscaleniowym Łubno. Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Są to trzy główne ciągi komunikacyjne z których każdy łączy
się z drogą powiatową. Wartość zadania 206.987,00 z czego
dofinansowanie 195.000,00 zł.

Przy budynku ośrodka zdrowia w Łubnie wykonano
podjazd dla osób niepełnosprawnych za kwotę 33.743,00zł.
Pozostałe roboty budowlane wewnątrz budynku polegające na przebudowie ścian, przebudowie instalacji, położeniu
płytek będą wykonane w miesiącach styczniu-lutym 2016r.

Jeszcze w tym roku wykonane zostanie ogrodzenie
studni głębinowej w Harcie, co będzie kosztowało 7.373,00
zł. Ogrodzenie jest elementem strefy ochronnej niezbędnej
przy ujęciach wody.
We wrześniu 2015 r. został dostarczony do Urzędu Gminy w Dynowie, nabyty w wyniku przetargu, nowy sprzęt
techniczny do realizacji zadań gminy. Zamówienie obejmowało Ciągnik URSUS C380, przyczepę rolniczą URSUS
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T042, o ładowności 7t, wóz asenizacyjny
na 5 tys. litrów, kosiarkę bijakową KOLIBER 450. Wartość zamówienia wyniosła
278.000,00 zł. Sprzęt został nabyty w formie leasingu operacyjnego. Dzięki tym zakupom oraz ośmiu osobom zatrudnionym
w ramach robót publicznych i interwencyjnych wykonano wiele robót przy drogach
gminnych (wycinka zakrzaczeń, koszenie traw, porządkowanie). Realizujemy również wywóz nieczystości.
Nowy sprzęt oraz elementy wyposażenia i uzbrojenia
osobistego otrzymała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulanicy. Sprzęt został zakupiony z dotacją WFOŚiGW w Rzeszowie, w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska poprzez zwiększenie potencjału technicznego jednostki OSP w Ulanicy”. Zakupiony sprzęt i umundurowanie, to trafne uzupełnienie dotychczasowego wyposażenia jednostki i ma służyć poprawie skuteczności akcji ratowniczych, poprawie
bezpieczeństwa mieszkańców, nie tylko Ulanicy, ale i całej
gminy. Koszt zadania wyniósł 18.811,76 zł, w tym dotacja
WFOŚiGW w Rzeszowie -15.000,00 zł.
Podsumowując realizację zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest, Gmina Dynów - etap 2”
należy wskazać, że z terenu gminy zebrano łącznie 59,89
ton wyrobów azbestowych. Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 24.506,28 zł, w tym: dofinansowanie
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości 8.460,00 zł oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie w wysokości 5.922,00 zł.
Na zakończenie „podsumowań” działań inwestycyjnych
wspomnieć należy jeszcze o dwóch punktach zwanych Miejscami Obsługi Rowerzystów, które powstały w miejscowo-

ściach Ulanica i Dąbrówka Starzeńska. Miejsca te są infrastrukturą związaną ze Wschodnim Szlakiem Rowerowym GreenVelo i zostały wybudowane w ramach projektu partnerskiego, realizowanego ze środków z Programu
Rozwój Polski Wschodniej, pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Województwo Podkarpackie”. Przedsięwzięcie jako całość obejmuje modernizację już istniejących tras rowerowych, budowę nowych, wykorzystanie istniejących dróg o niewielkim natężeniu ruchu, utworzenie
Miejsc Obsługi Rowerzystów, a także odpowiednie oznakowanie całego szlaku.
Krystyna Sówka
Wójt Gminy Dynów

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem.
Życzenia najpiękniejszych Świąt,
spełnienia wszystkich marzeń
oraz by magiczna noc wigilijnego wieczoru
przyniosła Państwu spokój i radość
składają
Wójt Gminy Dynów Krystyna Sówka
Przewodnicząca Rady Gminy Dynów Beata Skiba

Nr 12/244

DYNOWINKA

11

Jeden z właścicieli działek
Nie ukrywa się – ma nazwisko i imię
W DYNOWINCE z listopada 2015 roku Urząd Miejski
w Dynowie poprzez Burmistrza Miasta Dynowa przedkładając bieżące sprawy, jakim zajmuje się miasto – dokonał oceny pracy nad projektem dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączeniami na terenie miasta Dynowa – etap. II oraz modernizacja istniejącej
miejskiej stacji uzdatniania wody”.
Jak wynika z treści wyjaśnień Burmistrza Miasta Dynowa – to Urząd Miasta Dynowa - miał przygotować pełną dokumentację na wymienione zadanie, uzyskał pozwolenie w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie na budowę sieci wodociągowej. Nieprawomocne pozwolenie na budowę zostało wydane
w dniu 15 kwietnia 2015 roku, i od tej nieprawomocnej decyzji jeden z właścicieli działek po których przebiegała projektowana sieć wodociągowa złożył do Wojewody Podkarpackiego
odwołanie, pomimo tego iż ten sam właściciel działek na etapie opracowywania dokumentacji projektowej wyraził zgodę
na przebieg sieci wodociągowej po swoich działkach zgodnie
z przedstawioną przez projektantów propozycją, a następnie
podpisana została z nim umowa użyczenia.
Szanowny Czytelniku – ten ktoś się nie ukrywa, ma swoje dane personalne których nie zastrzegł, i nazywa się SÓWKA JÓZEF. Szanowny Panie Burmistrzu informacja dla społeczeństwa winna opierać się na faktach, winna być pełna
i prawdziwa. Skoro została sprzeniewierzona kwota 4.920,00
zł na opracowanie aneksu do dokumentacji projektowej, skoro wydał Pan z kasy Miasta kwotę 132.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, to Pana obowiązkiem było
zadbanie i dopilnowanie, aby dokumentacja techniczna była
opracowana prawidłowo i bez wad.
Faktem jest, że Józef Sówka złożył do Wojewody Podkarpackiego odwołanie od decyzji – pozwolenie na budowę – ale
odwołanie to złożył na wyraźne Pana zachowanie. Dlaczego
przemilcza Pan fakt, że wszczął Pan bezzasadnie egzekucje
wobec firmy „Sów-Pol” wystawiając trzy tytuły egzekucyjne
w lutym 2015 roku na kwotę 44.273,63 zł za rzekomo zaległy podatek za lata 2009, 2010 i 2011. Dlaczego przemilcza
Pan fakt, że Józef Sówka zawracał się do Pana o zaniechanie nagonki na firmę „Sów-Pol” i wycofanie wniesionego odwołania do Wojewody Podkarpackiego. Ostatecznie, Panie
Burmistrzu dlaczego wprowadza Pan w błąd Czytelników,
i nie poinformuje uczciwie o przyczynie dla której Wojewoda Podkarpacki swoją decyzją z dnia 30 lipca 2015 roku nr
I-III-7721.7.4.2015 uchylił decyzję Starosty Rzeszowskiego
z dnia 15 kwietnia 2015 roku Nr 424/9.2./2015. Zatwierdza-

jąca projekt budowlany i udzielającej Gminie Miejskiej Dynów, ul. Rynek 2 pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączeniami na terenie miasta Dynowa – etap.
II” Zainteresowani zapoznają się z treścią uzasadnienia tejże
decyzji, wskażę tylko iż podstawą jej wydania nie był podany przez Pana zarzut, braku zgody na przejście przez działki Józefa Sówki, ale poważniejsze zarzuty – iż przy projekcie decyzji posługiwano się adresami i dowodami doręczenia
przesyłek do osób zmarłych, nie ujawniono w toku postępowania danych osób dotyczących praw spadkobierców po osobach zmarłych i pominięto te osoby jako strony w postępowaniu administracyjnym, również dopuszczono się innych uchybień proceduralnych w takim stopniu iż Wojewoda uznał że
istnieją podstawy do uchylenia wskazanej decyzji. Dlaczego
też Panie Burmistrzu, odstąpił Pan od planu realizacji tej inwestycji i wystąpił do Starosty Rzeszowskiego z wnioskiem
z dnia 13 sierpnia 2015 roku o wycofanie inwestycji. Już na
marginesie, podaje tylko że w dniu 3 grudnia 2015 roku skierował Pan Burmistrz kolejne upomnienie nr UP-1.267.2015
do firmy „Sów-Pol” z żądaniem zapłaty kwoty 72.883,11 zł za
rzekomo zaległy podatek za lata 2008, 2009 i 2010. W sprawie prowadzonych egzekucji rzekomo zaległego podatku, firma „Sów-Pol” poinformuje Szanownych Czytelników w kolejnym wydaniu DYNOWINKI. Na obecnym etapie, uprzejmie
pytam Pana Burmistrza, gdzie był Pan Burmistrz, gdzie były
służby Urzędu Miasta w latach 2008, 2009, 2010 i następnych
skoro firma „Sów-Pol” nie płaciła podatku – dlaczego nie podejmowano wówczas czynności zmierzających do ściągnięcia
należności. Jak Pan Panie Burmistrzu dbał o finanse Gminy
Miejskiej w Dynowie. Panie Burmistrzu, a co stało się z pieniędzmi – które na konto Urzędu Miasta Dynowa w latach
2008 – 2011 (lata objęte egzekucja i upomnieniem) oraz w kolejnych latach – do chwili obecnej wpłaca spółka „Sów-Pol”.
Skoro w Pana ocenie są to wpłaty nienależne – z drugiej strony wszczyna Pan egzekucje, to przyzwoitość nie mówiąc o dbaniu o lokalnego przedsiębiorcę, nakazuje zwrot nienależnie
wpłaconych kwot. Gdzie Pana honor i słowo – którego udzielił Pan mnie w trakcie spotkania w Pana biurze w 2011 roku,
że uznajemy za uregulowane i zamknięte kwestie podatków
związanych z firmą „Sów-Pol”. Przy Pana zachowaniu i postępowaniu – dziwi się Pan, lub sugeruje Pan Czytelnikom, iż jeden z właścicieli działek wniósł odwołanie. Jest to mój krzyk
sprzeciwu i rozpaczy, jak Pan się zachowuje i jak Pan postępuje z lokalnym przedsiębiorcą.
  Józef Sówka
Dynów, dnia 11 grudnia 2015 r.

„Jest taka noc, wieczorną Gwiazdą naznaczona
z siankiem pod białym obrusem i potrawami dwunastoma (…).”
E. Wierzbińska

Świąt wypełnionych radością i miłością,niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.
życzy
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

Boże Narodzenie 2015 r.
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Podwójny cymbałowy triumf
folkloru Dynowszczyzny
Jak co roku o tej wczesnogrudniowej porze w okolicy
mikołajek w rzeszowskim klubie „Bohema” odbyły się Spotkania Cymbalistów organizowane już po raz XXXIV przez
rzeszowski WDK.

Dyplom Kapeli Pogórzanie crop

Dyplom Kapeli Młoda Harta 1 miejsce crop

Dyplom Kapeli Pogórzanie 001crop BS

Dyplom Kapeli Pogórzanie 2 miejsce crop

Jest to impreza dwudniowa, której zasadniczym celem
jest kultywowanie tradycji grania na cymbałach. W pierwszy dzień ma miejsce konkurs solistów cymbalistów, natomiast w drugiej części rywalizują kapele ludowe mające
w swoim instrumentarium tak archaiczny już instrument
jak cymbały.
Niewiele jest w Polsce miejsc, w których cymbały są jeszcze
wykorzystywane. Są one typowe dla Podkarpacia, a zwłaszcza
dla Rzeszowszczyzny, w której funkcjonuje jeszcze wiele kapel
z cymbałami. Również w naszej lokalnej tradycji były używane jako główny filar kapeli, np. słynnej kapeli Sowów
z Piątkowej. Drugim takim rejonem naszego kraju są północno – wschodnie rubieże, zwłaszcza w okolicy Ełku. Stamtąd też przyjeżdżają w nasze strony młodzi cymbaliści, będący sukcesorami misternej sztuki cymbalistów wileńskich.
Rokrocznie już od wielu lat w „Spotkaniach…” biorę
udział nasi okoliczni reprezentanci, którzy również kultywują prastarą sztukę grania na cymbałach. W tym roku na konkurs zgłosili się młodzi „Pogórzanie” z Dynowa w kategorii
kapel a jako soliści wystąpili członkowie tejże grupy: Barbara
Sowa i Marceli Grzegorzak. W pierwszy dzień zmagań konkursowych konkurencja była dosyć duża, bo zaprezentowało
się aż 22 cymbalistów, ale nasi uczestnicy dali sobie świetnie
radę  i w kategorii dzieci zdobyli ex aequo I miejsce. W drugi dzień wystartowało 11 kapel, a „Pogórzanie” wywalczyli
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miejsce II, co było dla nich dużym sukcesem, gdyż traktowani byli równorzędnie z „dorosłymi”
i doświadczonymi kapelami jak na przykład „Trzcinicoki”. Ale na pociechę dla kapelmistrza Andrzeja Sowy jego drudzy, (a tak naprawdę pierwsi, żeby być w zgodzie z chronologią) protegowani – czyli „Młoda Harta” zajęli I miejsce.
Mirosława Sowa

Serdecznie podziękowania i gratulacje dla
dzieci i P. Andrzeja Sowy, którego praca z dziećmi przynosi tak wspaniałe efekty.
Gratulujemy także P. Ryszardowi  Wandasowi – cymbaliście Kapeli „Dynowianie zajęcia
II miejsca w w/w Spotkaniach.
MOK w Dynowie  

1050 ROCZNICA
CHRZTU POLSKI
W przyszłym roku będziemy uroczyście obchodzić 1050 rocznicę Chrztu Polski.
Z tej okazji chciałbym przedstawić w miarę możliwości wszystkich duszpasterzy parafii w Dynowie od początków jej istnienia do
chwili obecnej.
Na moją prośbę ks. dr Andrzej Motyka – dyrektor Archiwum
Diecezji Rzeszowskiej, opracował na podstawie literatury w postaci : Schematyzmy łacińskiej diecezji przemyskiej z lat 1805 – 1938;
S. Śliwa, Dekanat dynowski, w: Kościół katolicki w Brzozowskiem
i Sanockiem 1939 – 1945, Brzozów – Przemyśl 1992, s. 73 — zestawienie duszpasterzy dynowskiej parafii w XIX i w pierwszej połowie
XX wieku, które za jego zgodą poniżej przedstawiam :
Iwanicki Jakub ks. - prepozyt proboszcz (przed 1805 –
1811; zm. 1811, od ok. 1807 r. był dziekanem brzozowskim)
Pączka Maciej ks. - wikariusz (przed 1805 – 1807)
Czternastkiewicz Antoni ks. - wikariusz (1805-1808)
Turkowski Tomasz ks. - wikariusz (1807-1811)
Zbijewski Dominik ks. - wikariusz (1808-1811)
Troynarski Jan  ks. (ur. 1754, p. 1776) – prepozyt proboszcz
(1811-1831, zm. 18 lipca 1831 r.)
Gołębski Eleuteriusz OFMBern o. - wikariusz (1811-1813)
Węgłowski Jan ks. - wikariusz (1812-1814)
Kurowski Maciej ks. - wikariusz (1814-1815)
Szczechowicz Benedykt ks. - wikariusz (1815-1820)
Zych Piotr ks. - wikariusz (1817-1824)
Walicki Stanisław ks. - wikariusz (1824-1825)
Szymczakiewicz Józef ks. (ur. 1800, p. 1825) - wikariusz (1825-1830)
Lipczyński Jan ks. (ur. 1796, p. 1830) - wikariusz (1830-1831)
Lipczyński Jan ks. (ur. 1796, p. 1830) - administrator  
(1831-1832)
Strachyrski Walenty ks. (ur. 1807, p. 1831) - wikariusz (1831-1832)
Łyczkowski Mateusz ks. (ur. 1799, p. 1824) – proboszcz
(1832 – 1847; zm. 26 kwietnia 1847 r.)
Janusz Józef ks. (ur. 1792, p. 1823) - wikariusz (1832-1834)
Mroczkowski Stanisław ks. (ur. 1806, p. 1831) - wikariusz (18341835)
Kijowski Łukasz ks. (ur. 1809, p. 1835) - wikariusz (1835-1838)
Kisielewski Ludwik ks. (ur. 1812, p. 1835) - wikariusz (1838-1841)
Pawlikowski Jakub ks. (ur. 1817, p. 1841) - wikariusz (1841-1844)
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Popkiewicz Ignacy ks. (ur. 1814, p. 1838) - wikariusz (18441845)
Kuszczykiewicz Emeryk ks. (ur. 1819, p. 1843) - wikariusz
(1845-1846)
Szałankiewicz Bernard ks. (ur. 1792, p. 1821) - wikariusz
(1846-1847)
Skrzyński Jan Kanty ks. (ur. 1810, p. 1834) - wikariusz (18461847)
Witoszyński Teofil ks. (ur. 1803, p. 1828) - proboszcz
(1847-1876; zm. 25 lutego 1876 r.)
Szewc Andrzej ks. (ur. 1809, p. 1838) - wikariusz (1847-1853)
Palch Edward ks. (ur. 1819, p. 1844) - wikariusz (1853-1865)
Mikołajewicz Deodat ks. (ur. 1791, p. 1827) – emeryt rezydent (1855-1865)
Wojciechowski Walenty ks. (ur. 1818, p. 1845) - wikariusz
excurrendo (1865-1866)
Rutkowski Władysław ks. (ur. 1838, p. 1864) - wikariusz
(1866-1867)
Jayko Jan ks. (ur. 1841, p. 1867) - wikariusz (1867-1876)
Ruszel Józef ks. (ur. 1849, p. 1876) - wikariusz (1876-1877)
Palch Edward ks. (ur. 1819, p. 1844, b. 1865) – proboszcz (1876-1890; zm. 25 stycznia 1890 r.)
Kruszka Szymon ks. (ur. 1844, p. 1870), kapłan archidiecezji
poznańskiej – rezydent (1876- 1882)
Sałustowicz Gabriel ks. (ur. 1856, p. 1879) - wikariusz (18791881)
Schenker Stanisław ks. (ur. 1858, p. 1881) - wikariusz (18811882)
Kruszka Szymon ks. (jw.) - wikariusz prywatny (1882-1884)
Wyszatycki Józef ks. (ur. 1849, p. 1873) – rencista rezydent
(1883-1884; zm. 1 marca 1884 r.
Boczar Stanisław ks. (ur. 1855, p. 1881) - wikariusz (1884-1885)
Sos Mateusz ks. (ur. 1856, p. 1881) - wikariusz (1885-1887)
Ligęza Ludwik ks. (ur. 1859, p. 1883) - wikariusz (1887-1888)
Szura Jan ks. (ur. 1854, p. 1880) - wikariusz (1888-1890)
Sałustowicz Gabriel ks. (ur. 1856 w Leżajsku, p. 1879,
b. 1885) – proboszcz (1890-1920; w 1920 r. z powodów
zdrowotnych złożył rezygnację; później był kapelanem
i bibliotekarzem na zamku w Krasiczynie, zm. 23 X 1932
r. w Krasiczynie, pochowany w Dynowie)
Rurka Jan ks. (ur. 1855, p. 1882) - wikariusz (1890-1891)
Szurlej Jakub ks. (ur. 1862, p. 1887) - wikariusz (1891-1892)
Żukliński Michał ks. (ur. 1864, p. 1892) - wikariusz (1892-1894)
Sękowski Antoni ks. (ur. 1870, p. 1892) - wikariusz (1894-1896)
Steliński Jan ks. (ur. 1860, p. 1885) - wikariusz (1896-1897)
Tokarz Jan ks. (ur. 1846, p. 1873, b. 1880) – emeryt, były proboszcz w Futomie - rezydent (1896-1897)
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Ramocki Jan ks. (ur. 1863, p. 1887) - wikariusz (1897-1898)
Drzewicki Stefan ks. (ur. 1861, p. 1887) - wikariusz (1898-1902)
Augustyn Leopold ks. (ur. 1875, p. 1900) - wikariusz (19021903)
Drzewicki Stefan ks. (ur. 1861 w Żołyni, p. 1887) – wikariusz
(1902-1904) i katecheta szkolny (1902-1920)
Szado Leon ks. (ur. 1884 w Oleśnie, p. 1909) - wikariusz (VIII
- XI 1909)
Cząstka Antoni ks. (ur. 1886 w Zarzeczu, p. 1912) - wikariusz
(1911-1913)
Bar Michał ks. (ur. 1885 w Łańcucie, p. 1912) - wikariusz
(1913-1916)
Śmietana Jan ks. (ur. 1889 w Czeluśnicy, p. 1916) - wikariusz (1916-1919)
Śmietana Jan ks. (jw.) - administrator w czasie choroby ks. G. Sałustowicza (1919-1920)
Bar Michał ks. (jw., b. 1920) – proboszcz (1920-1958;
zm. 15 lutego 1958 r.; wicedziekan i dziekan dekanatu
dynowskiego)
Śmietana Jan ks. (jw.) – katecheta (1920- po 1945)
Barnaś Albin ks. (ur. 1904 w Majdanie Kolbuszowskim,
p. 1928) - wikariusz (1928-1930)
Kuczkowski Józef ks. (ur. 1902 w Jelnej, p. 1925) - wikariusz
(1931-1932)
Jastrzębski Michał ks. dr (ur. 1902 w Jabłonicy Polskiej,
p. 1926) - wikariusz  (1932-1933)
Habrat Kazimierz ks. (ur. 1906 w Krośnie, p. 1928) - wikariusz (1933-1936)
Matuszek Józef ks. (ur. 1894 w Budach Łańcuckich, p. 1920)
- wikariusz (1936-1938)
Brodowicz Edward ks. - wikariusz (1938-1943)
Gosztyła Marian ks. – tymczasowy wikariusz (1939-1940)
Kluz Stanisław ks. - wikariusz (1941-1944)
Solarski Alfred ks. - wikariusz (1944/45)
Wziątek Marcin ks. – rezydent (1939-1940)
Błotnicki Franciszek ks., kapłan archidiecezji lwowskiej
– rezydent (1939- 1945)
Żukowski Witold ks., kapłan archidiecezji poznańskiej
– rezydent (1940- 1945)
Wyszatycki Franciszek ks., kapłan archidiecezji lwowskiej
– rezydent (1943- 1945)
W następnych numerach „Dynowinki”, korzystając z opracowania ks. Mieczysława Kociubińskiego „Księża diecezji przemyskiej do roku 1772”, będę sukcesywnie przedstawiał dynowskich duszpasterzy, począwszy od pierwszej połowy XVI wieku.
Andrzej Stankiewicz

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas

Pani Anna Baranowska-Bilska
Była jedną z inicjatorek powołania do życia i wieloletnią redaktorką naczelną „Dynowinki”,
a także autorką niezapomnianego cyklu „Głos wolny – wolność ubezpieczający”.
Swoją postawą i zaangażowaniem przyczyniła się do rozwoju lokalnej demokracji
i budowy społeczeństwa obywatelskiego w naszej małej ojczyźnie.
Redakcja „Dynowinki”
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dynowa
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Ś.P. Anna Baranowska-Bilska
Tymi słowami Maciej Jurasiński – redaktor naczelny
„Dynowinki” - pożegnał Panią Annę Baranowską-Bilską podczas uroczystości pogrzebowych na dynowskim cmentarzu.
PANI DOKTOR!
Dzisiaj, kiedy nadszedł kres Pani życiowej wędrówki,
przyszliśmy odprowadzić Panią na wieczny spoczynek i powiedzieć, że BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ!
Będziemy pamiętać, jak pomna przysięgi Hipokratesa,
przez dziesiątki lat rzetelnie i z oddaniem, jako lekarz ginekolog, służyła Pani swoim pacjentkom.
Będziemy pamiętać, jak cieszyła się Pani z odzyskanej w 1989 roku niepodległości, jak pracując w Komitetach
Obywatelskich, a później wstępując w szeregi Unii Wolności, mądrze, z wielkim przekonaniem i z patriotyzmem, który
nie był na pokaz, służyła Pani Polsce, która wreszcie zrzuciła jarzmo radzieckie.
Będziemy pamiętać, że służyła Pani też naszej małej
ojczyźnie, gdzie jako długoletnia Radna i przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, budowała Pani społeczeństwo obywatelskie w wymiarze lokalnym.
Będziemy pamiętać, że dbała Pani też o tradycję i historię naszego miasta, a szczególnie o historię rodziny Trze-

Zawsze z nami i z „Dynowinką”…

7-lecie Dynowinki

15-lecie Dynowinki

cieskich, z której członkami łączyły Panią więzy przyjaźni. Zaowocowało to publikacją Pani autorstwa, na której dumnie
widnieje herb Strzemię.
Czytelnicy „Dynowinki” zapamiętają, że była
Pani jej inicjatorką i długoletnią redaktorką naczelną. Nie zginął dzięki
Pani „Głos wolny – wolność ubezpieczający”.
Pani zasługi dla na- Anna Baranowska-Bilska
szej małej ojczyzny zostały nagrodzone zaszczytnym tytułem „Zasłużony dla Miasta Dynowa”.
Żyła Pani z nami w tym naszym Dynowie cierpiąc po
śmierci syna, troszcząc się o wnuki i – póki zdrowie pozwalało – stawiając się na niedzielnych Mszach Świętych w bliskich Boga dynowskich stallach.
Będziemy Panią pamiętać, Pani Doktor, przede wszystkim jako mądrego, dobrego, prawego Człowieka, który lubił ludzi i potrafił dbać o swoją małą i dużą Ojczyznę! Na
zawsze zostanie Pani w naszej pamięci!

10-lecie Dynowinki
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Bezpieczne wakacje
17 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbyło
się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Bezpieczne Wakacje 2015”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Wzięło w nim udział 22 szkoły, a do komisji konkursowej łącznie wpłynęło 179 prac.
Celem konkursu było promowanie bezpiecznych form spędzania wolnego czasu
podczas wakacji oraz bezpiecznych zachowań.
Wśród laureatów znalazła się uczennica klasy III Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach
– Marzena Duda. Przygotowała piękną pracę i zajęła I miejsce w swojej kategorii wiekowej (13-15 lat). Serdecznie gratulujemy!
Autorom zwycięskich prac dyplomy i bardzo atrakcyjne nagrody wręczali: mł. insp. Adam Paczosa - Komendant Powiatowy Policji
w Brzozowie, Beata Bodzioch-Kaznowska – sekretarz Gminy Brzozów i Katarzyna Nowosielska - przedstawiciel Urzędu Gminy w Nozdrzcu.
Nagrody dla laureatów konkursu zostały ufundowane przez: Zygmunta Błaża - Starostę Brzozowskiego, Józefa Rzepkę – Burmistrza
Brzozowa, Jana Kędrę – Wójta Gminy Domaradz, Stanisława Jakiela – Wójta Gminy Haczów, Urszulę Brzuszek – Wójta Gminy Jasienica
Rosielna, Antoniego Gromalę - Wójta Gminy Nozdrzec.
Zwycięskie prace zostaną przesłane do Komendy Wojewódzkiej Policji
w Rzeszowie, gdzie wezmą udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim.
Dziękujemy Pani Elżbiecie Pempuś za przygotowanie i opiekę nad
konkursem z ramienia szkoły. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Marzenie i życzymy dalszych sukcesów!
Katarzyna  Fil – nauczycielka

POŚWIĘCENIE KAPLICY PRZEDPOGRZEBOWEJ
2 grudnia 2015 roku miało miejsce poświęcenie kaplicy przedpogrzebowej przy cmentarzu parafialnym w Nozdrzcu. Aktu tego dokonał abp. Józef Michalik Metropolita
Przemyski. Na cele kaplicy zaadaptowano parafialny budynek gospodarczy z lat 1960/61. Oprócz pomieszczenia przedpogrzebowego z sarkofagiem-chłodnią, w budynku znajdują się sanitariaty, magazyn sprzętu i akcesoriów pogrzebowych, pomieszczenie dla grabarza oraz garaż na karawan.
Wokół obiektu wykonano drenaż odwadniający, płytki odbojowe jak też dojazd, dojście oraz plac postojowy o łącznej
powierzchni ponad 400 m2. Decyzja zatwierdzająca projekt
budowlany wydana została w marcu 2011 roku. Wtedy też
rozpoczęto pierwsze prace.

Wydatkowane na ten cel środki w zdecydowanej większości pochodziły ze składek (parafianie opodatkowali się
coroczną składką w minimalnej wysokości 120 złotych od
rodziny) oraz darowizn na które złożyły się w materiały,
zaangażowanie sprzętu oraz prace wykonane przez mieszkańców. Kaplica udogodni rodzinom zmarłych i żałobnikom przygotowanie i modlitewne oczekiwanie na wypełnienie ostatniej posługi.
W imieniu Rady Parafialnej oraz nozdrzeckich kapłanów przekazuję serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy
przyczynili się do zakończenia dzieła: Samorządowi Gminy, Mieszkańcom oraz Darczyńcom.
Ryszard Niemiec
- Przewodniczący Rady Parafialnej
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I miejsce Ani Dąbrowskiej
W XIV Ogólnopolskim Konkursie Piosenki i Recytacji Poezji
Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej, organizowanym
przez Związek Piłsudczyków w Centralnej Bibliotece Wojskowej
im. Marszałka Piłsudskiego - I miejsce zdobyła Ania Dąbrowska
z Wesołej, pracująca nad swoim wokalem pod kierunkiem Anny
Czenczek w Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Impreza
mogła się odbyć dzięki wsparciu Urzędu do spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.
Patronat honorowy nad konkursem objęła Pani Karolina Kaczorowska małżonka ostatniego Prezydenta II RP śp. Ryszarda Kaczorowskiego.
Uroczysta Gala odbyła się w piątek 4 grudnia. Gościem honorowym uroczystości była córka generała Władysława Andersa - Anna Maria Anders, która wręczała nagrody wspólnie z Szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ministrem Janem Ciechanowskim oraz przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej, które wspólnie z UdsKiOR ufundowało
cenne nagrody dla laureatów konkursu, w którego eliminacjach
przeprowadzonych się na terenie całego kraju wzięło udział ponad 1200 uczestników.

Podczas konkursowej gali, odbywającej się
w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie
- Ania otrzymała zaproszenie od telewizji TVN do
zwiedzenia planu filmowego, jednego z odcinków serialu ”Singielka”. To kolejne, ciekawe doświadczenie i przygoda.
Oprac. i fot. Jarosław Dąbrowski

Światowy Dzień Pluszowego Misia
„Jest przy mnie gdy śpię,
Wita ze mną nowy dzień,
Przytula kiedy płaczę,
Pochłania wszystkie wylane łzy,
Powoduje uśmiech na twarzy
przyjaciel ten jedyny… pluszowy miś.”
W dniu 25 listopada 2015 r. dzieci klas 0 - III ze Szkoły
Podstawowej w Siedliskach wraz z wychowawczyniami uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Tego
dnia wszystkie dzieci przyszły do Biblioteki Publicznej w Siedliskach ze swoim przyjacielem – Misiem. Gościły duże i małe
misie, a każdy był piękny i wyjątkowy.
Dla dzieci w tym dniu w przygotowano wiele atrakcji: zabawy ruchowe i plastyczne, konkursy, quizy, zgadywanki.
Wiele emocji wzbudził konkurs  wyjadania miodku z talerzyka bez pomocy rąk, czy zbieranie wykałaczek za pomocą rękawicy kuchennej. Nie zabrakło również głośnego czytania przygód najbardziej znanego misia: Kubusia Puchatka. Zabawa
była doskonała.
Na zakończenie dzieci złożył uroczystą przysięgę o do-

„Gdy słońce zachodzi”
W październiku bieżącego roku ukazał się trzeci już tomik wierszy, mieszkającej Izdebkach Rudawcu poetki, pani
Danuty Czaji pt. „Gdy słońce zachodzi”. Stanowi on zbiór
przemyślanych i bardzo dojrzałych wierszy. Zebrane w nim
wiersze są odbiciem myśli i odczuć poetki oraz reakcją na
otaczający ją świat. Jest to tomik bardzo bogaty poetycko
i rozległy tematycznie. Poetka porusza w nim wiele zagadnień, zagląda do wnętrza człowieka i obserwuje go z boku.
Wyniki tych obserwacji są zarówno zabawne jak i wzruszające, czasem przygnębiające, mogą skłaniać do płaczu, ale
i napawać nadzieją. W wierszach tych poetka ukazuje również część siebie – swojego świata, własnych przeżyć i doznań: radosnych chwil beztroski, kłopotów dnia codziennego, trudnych dni i rozstań. Znajdziemy tu również wiersze dotykające problemów ważnych dla wszystkich Pola-

brym traktowaniu swoich pluszowych przyjaciół - Misiów. Na maluchów czekała też „słodka uczta” w postaci cukierków.
Ten dzień był dla wszystkich wyjątkowy, a uśmiech
goszczący na twarzach dzieci to wymarzone podsumowanie zorganizowanej imprezy.
Małgorzata Habrat - Pracownik GBP

ków – m.in. katastrofy w Smoleńsku i zbrodni w Katyniu, które wyrażają ból i żal po stracie tak wielu
wartościowych ludzi, ale też są próbą zrozumienia tragedii jednostek
i ich najbliższych. Wiersze urzekają świeżością ujmowania spraw
najprostszych a zarazem najważniejszych. We wcześniejszych latach ukazały się dwa tomiki poetki:
„W serca ciszy” (2012) oraz „Gdzie
schylona malwy głowa” (2014) Gorąco zachęcam do lektury wierszy zawartych w tym tomiku. Stanowią one niewątpliwie ciekawą propozycję literacką.
Danuta Kusińska - Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej
Informacja: tel. 13 439 70 10
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Gminne eliminacje Mikołajkowych Debiutów
W dniu 24 listopada 2015 r . w sali Domu Strażaka w Nozdrzcu odbyły się
gminne eliminacje „Mikołajkowych Debiutów”. To już 20 raz Gminny Ośrodek
Kultury w Nozdrzcu gości młodych oraz tych bardziej doświadczonych artystów.
„Mikołajkowe Debiuty” to konkurs piosenki dla dzieci klas od 0 – III szkół
podstawowych z terenu całej gminy. W ten sposób staramy się dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Do udziału w konkursie zgłosiło się 11 uczestników.
Jury po burzliwych obradach przyznało:
•
•
•
•
•
•

W kategorii klas 0 – I:
1 miejsce – Alicja Dąbrowska, uczennica klasy 0 Szkoły Podstawowej
w Wesołej,
2 miejsce – Alicja Adam, uczennica klasy I Szkoły Podstawowej w Wesołej
3 miejsce – Oliwia Łach, uczennica klasy 0 Szkoły Podstawowej w Nozdrzcu.
W kategorii klas II – III
1 miejsce – Julia Niemiec, uczennica klasy III Szkoły Podstawowej w Nozdrzcu,
2 miejsce – Oskar Opaliński, uczeń klasy II Szkoły Podstawowej w Wesołej,
3 miejsce – Julia Fil, uczennica klasy III Szkoły Podstawowej Nr 2 w Izdebkach.

Na wszystkich uczestników czekały
pamiątkowe dyplomy oraz paczki ze słodkościami, a Laureaci miejsc od I-III w obydwu kategoriach wiekowych otrzymali nagrody książkowe .
Alicja Dąbrowska, Julia Niemiec,
Oskar Opaliński i Julia Fil będą reprezentować naszą gminę na szczeblu powiatowym w Brzozowie.
Eugeniusz Kwolek
- Dyrektor GOK

Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna Stowarzyszenia MONAR w Nozdrzcu
W dniu 19 listopada w Domu Strażaka w Nozdrzcu odbyła się Konferencja połączona z inauguracją działalności
Poradni Profilaktyczno- Konsultacyjnej Stowarzyszenia
MONAR w Nozdrzcu.
Konferencję otworzył Antoni Gromala - Wójt Gminy
Nozdrzec. Politykę profilaktyczną gminy przedstawiła Sabi-

na Południak - Zastępca Wójta Gminy Nozdrzec. Pani Wójt
w swoim wystąpieniu podkreśliła obowiązek prawny gminy
realizacji działań profilaktycznych, zwróciła także uwagę na
aspekt moralnej powinności w tym zakresie.
Historię i wielowymiarowe obszary działań Stowarzyszenia MONAR przedstawił Andrzej Żółkoś - Kierownik
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wiedzy pozytywnej”. Piotr Radziwon - Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Reintegracji Społecznej i Zawodowej MONAR omówił działalność Fundacji, której głównym celem jest pomoc w powrocie do pełnienia ról społecznych ludzi,
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej uzależnieniem.
W konferencji uczestniczyli  m.in.: Adam Koszela Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie; wójtowie gmin ościennych, przedstawiciele instytucji i organizacji świadczących usługi profilaktyczne, radni, funkcjonariusze policji, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, liderzy lokalnych organizacji społecznych.
W Poradni bezpłatną pomoc otrzymać mogą osoby mające problem z uzależnieniem oraz członkowie ich rodzin.

Poradni Profilaktyczno – Konsultacyjnej Stowarzyszenia Monar w Nozdrzcu.
Aktualne wyzwania terapeutyczne
i problemy związane z uzależnieniami
przybliżył Wojciech Fijałkowski – Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR. W drugiej części wystąpienia przestawił założenia nowoczesnego
programu profilaktyki uniwersalnej na
przykładzie programu „Laboratorium

•
•
•
•
•
•
•
•

Jej zadania to:
poradnictwo,
działalność informacyjno-edukacyjna,
interwencje kryzysowe,
diagnostyka uzależnień,
psychoedukacja,
konsultacje rodzinne,
realizacja programów profilaktycznych dla szkół,
realizacja zadań publicznych z zakresu profilaktyki dla mieszkańców gminy.
Poradnia mieści się w Domu Strażaka w Nozdrzcu (tylne wejście).
Terapeuta pełni dyżur w każdą środę od 15.45 do 19.00.
tel. 666 602 965 mail: nozdrzec@monar.org
Zapewniamy tajemnicę spotkań.

„Ludzie listy piszą”
Coraz częściej tradycyjny list zastępowany jest przez
sms, e-mail i powoli odchodzi w zapomnienie. Czy poczta elektroniczna może się równać z listem przesiąkniętym uczuciami, wspomnieniami nadawcy? Czy wysyłanie listów papierowych w dzisiejszych czasach ma sens?

Andrzej Żółkoś - Kierownik Poradni

Na szczęście „ludzie listy piszą”, gdyż nie wszyscy umieją posługiwać się komunikatorami, nie wszyscy mają dostęp do
Internetu i na szczęście wielu jest takich, którzy cenią wartość
własnoręcznie napisanych życzeń świątecznych. Tak jak zanika
sztuka epistolarna, tak niestety znikają urzędy pocztowe. W piątek 20 listopada wybraliśmy się do Urzędu Pocztowego w Nozdrzcu, aby dowiedzieć się, co można załatwić w takim miejscu
i przyjrzeć się pracy urzędników pocztowych. Podczas spotkania pani Naczelnik  zapoznała nas z tajnikami  pracy pocztowca: jaką drogę pokonuje list, paczka i inne przesyłki od nadawcy
do adresata,  jak przebiega ich sortowanie, stemplowanie oraz
jak są zabezpieczane przed zniszczeniem i jakie trzeba wypełnić w tym celu druki. Dowiedzieliśmy się również, że na poczcie
można załatwić wiele innych spraw, na przykład założyć lokatę,
wziąć kredyt, opłacić rachunki, nabyć gazety i wiele innych artykułów. Spotkanie okazało się pouczające i interesujące. Otrzymaliśmy upominki w postaci kartek z symbolem Poczty Polskiej.
Dziękujemy Naczelnik Urzędu Pocztowego w Nozdrzcu Agacie Baran za przygotowanie i przekazanie w jasny i przystępny
sposób wiadomości na temat pracy na poczcie.
Monika Baran - ŚDS

Szanowni Państwo
Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą pięknym, niezapomnianym czasem,
spędzonym z rodziną i przyjaciółmi bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Na Nowy Rok życzymy Wam dużo zdrowia, optymizmu,
wiary w pogodne jutro oraz pomyślności w realizacji osobistych zamierzeń.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Potoczny

Wójt Gminy Nozdrzec
Antoni Gromala
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Pierwszoklasiści roku szkolnego
2015/2016

Szkoła Podstawowa w Hłudnie

Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Izdebkach

Szkoła Podstawowa w Wesołej
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Zaszumiały drzewa przed szkołą:
Witaj, pierwsza klaso!
I zagruchał srebrno-szary gołąb:
Witaj, pierwsza klaso!
Słoneczniki za płotem się złocą.
Witaj, pierwsza klaso!
A i wróble w jaśminie świergocą:
Witaj, pierwsza klaso!
Wszystko, wszystko
Dziś dla pierwszej klasy:
Uśmiech słońca,
Kolorowe kwiaty.
Szkoła Podstawowa w Warze

Idą pierwszaki
dawne maluchy
jeden w drugiego
to same zuchy.
Buzie umyte
i ręce czyste
każdy na plecach
dźwiga tornister.
Z bijącym sercem
stają przed szkołą
- Jak nam tu będzie?
- Chyba wesoło!

Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Izdebkach

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej
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Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
oraz Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
Zapraszają do wzięcia udziału w XIX Dynowskim Młodzieżowym Konkursie Kolęd i Pastorałek, który odbędzie
się 16 stycznia 2016 r. (sobota) w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Dynowie o godz. 15.00.
W przerwie konkursu wystąpi Kapela Ludowa „Dynowianie”, która działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie pod kierunkiem Jacka Marszałka.
Długoletnia tradycja konkursu świadczy o tym, że wciąż
żywa na Naszym terenie jest tradycja śpiewania kolęd oraz
przekazywania jej kolejnym pokoleniom młodych ludzi ze
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dzieje się tak
ponieważ celem konkursu jest właśnie popularyzowanie
i podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd. Udaje Nam się
to w Dynowie od dziewiętnastu lat dzięki zaangażowaniu
licznego grona animatorów kultury, społeczników, szkół,
władzom samorządowym oraz mieszkańcom Dynowa i okolic, którzy na to wydarzenie przybywają całymi rodzinami.
•
•
•

Celem konkursu jest:
Popularyzowanie i podtrzymanie tradycji śpiewania kolęd;
Stworzenie szansy dla młodzieży do zaprezentowania się szerszej widowni;
Upowszechnianie tzw. „domowego kolędowania”.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich
klas szkół średnich oraz uczniowie gimnazjów (bez udziału nauczycieli w konkursie), którzy zaprezentują dwie kolędy (w tym jedną tradycyjną) wykonane indywidualnie lub zbiorowo. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie
trzech uczestników (zespoły).
•
•
•
•

Kryteria oceny:
dobór repertuaru,
aranżacja,
interpretacja
ogólny wyraz artystyczny

Laureaci trzech pierwszych miejsc
otrzymają nagrody symboliczne w postaci Złotej, Srebrnej i Brązowej Bombki oraz kolędowe sakiewki i nagrody
rzeczowe. Poza tym przyznane zostaną wyróżnienia.
Zgłoszenia udziału w konkursie zawierające tytuł utworu, imię i nazwisko wykonawcy oraz nazwę szkoły i klasę
lub inne dane prosimy składać
do 10 stycznia 2016 r. na adres:
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
Ul. Ks. Ożoga 10
36-065 Dynów
lub na adres e-mail: mok@dynow.pl
Konkurs odbędzie się w auli LO w Dynowie
w dniu 16 stycznia 2016 r. o godz. 15.00
Karta zgłoszenia i regulamin do pobrania na stronie:
www.mok.dynow.pl
Więcej informacji pod numerem telefonu:
Koordynator Grażyna Malawska 166521806, 606-835762
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Uniwersytet Złotej Jesieni w Dynowie
Zakończenie prac nad katalogiem
To już trzeci artykuł dotyczący prac słuchaczy Uniwersytetu Złotej
Jesieni w Dynowie nad przygotowaniem katalogu prezentującego podstawowe informacje na temat drewnianej architektury miasta i gminy Dynów.

W obiektywach aparatów fotograficznych zamknięto przepiękne obiekty, domy z historią wielu mieszkających w nich pokoleń. Domy z przeszłością, ale również ( na szczęście) z teraźniejszością i miejmy nadzieję długą
przyszłością. Ale też i domy, w których
kiedyś rozbrzmiewał śmiech i płacz
ludzi, rozchodził się zapach gotowanych potraw, a obecnie stojące smutno, opuszczone, czekające na kogoś,
kto może jeszcze wprowadzi w nich życie. Piękno tych obiektów z jednej strony ginie wśród nieuchronnych, następujących ciągle i trwale zmian oraz
nowych technologii w budownictwie,
a z drugiej jest uwypuklone na tle
przepięknych pagórków, pól i łąk Pogórza Dynowskiego. Charakterystyczne dla naszego regionu detale domów
są arcydziełami sztuki budowniczych,
samouków posiadających ogromny talent. Z pewnością jest jeszcze wiele budynków godnych zamieszczenia w naszej publikacji, ale ograniczała nas
ilość stron, które mógł zawierać jeden

egzemplarz. Wydanie katalogu było możliwe
dzięki dofinansowaniu z dotacji przyznanej ze
środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli- Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
oraz regionalnych operatorów: Stowarzyszenie
Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.
Omówienie prac wykonanych w ramach
projektu „Na ratunek drewnianej architekturze
świeckiej i sakralnej w Dynowie i okolicy - działania ratowników UZJ” odbyło się Miejskiej Bibliotece w Dynowie.
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Oprócz słuchaczy UZJ w spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki pani
Wójt Gminy Dynów i pana Burmistrza
Miasta Dynów . Goście bardzo pozytywnie odnieśli się do naszej inicjatywy, a my byliśmy dumni, że udało nam
się zrealizować to co sobie założyliśmy.
Gdyby ktoś z Czytelników chciał zapoznać się z wynikami kilkumiesięcznej
pracy może to uczynić udając do najbliższej biblioteki, w której to znajdują się egzemplarze katalogu.
Ciekawe jakie zadania jeszcze stoją przed nami studentami?
Krystyna Wasylowska
Fot. Stefan Wasylowski
Laura Kilon

IX Dynowska Jesień Teatralna
2015 -muzyką i słowem malowana
Wrzosowo mi, czyli jesienny leksykon
uczuć. Pod takim właśnie hasłem odbył się 19 listopada br. XXIII Dynowski Konkurs Recytatorski zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie i Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
w Dynowie. Uczestnicy Konkursu byli w nastrojach
dnia w kolorze śliwkowym, deliberowano o trzech

Licealiści wraz z nauczycielką Katarzyną Kłyż
odcieniach jesieni, jak w „Collegium niedzielnym na ulicy”, zbierano poetyckie ”Grzyby” wspólnie z „Uwiedzioną” i zahaczono nawet  o „Smutki i radości objawów starości”. Wszystkim tym rozważaniom przesłuchiwało się  Jury konkursu w składzie: P. KryKomisja konkursowa P. Krystyna Dżuła, P. Jolanta Miklasz, P. Jadwistyna Dżuła - Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dyga Orzechowska
nowie przewodnicząca P. Jolanta Miklasz – polonistka i malarka oraz P.
Jadwiga Orzechowska – instruktor
WDK Rzeszów. To szacowne grono
przyznało następujące miejsca i nagrody książkowe:
W kategorii gimnazja poszczególne miejsca zajęli:  
I miejsca: Grzegorz Pyrcz
z Gimnazjum w Dylągowej i Aleksandra Szczepan z Gimnazjum
w Dynowie
II miejsce: Martyna Kłyż z gimnazjum w Dynowie
III miejsca :Adrianna Cieślik
i Joanna Niemiec z Zespołu Szkół
Nr 3 W Łubnie.
W kategorii szkoły średnie:
I miejsca: Laura Kilon i DoGimnazjaliści wraz z nauczycielkami Zuzanną Nosal, Grażyną Spryszak i Jolantą Bielec
minik Bachurski   z Liceum Ogól-
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nokształcącego w Dynowie oraz Karolina Sowa z Zespołu
Szkół Zawodowych w Dynowie.
II miejsce: Magdalena Niemiec uczennica Zespołu
Szkół Gospodarczych  w Rzeszowie.
III miejsca: Elżbieta Gałajda i Elżbieta Łysiak z Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie.
Jury podziękowało wykonawcom za wysoki poziom prezentacji a organizatorom za wrzosowyi klimat wieczoru i ufundowanie nagród
książkowych.
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ły Muzycznej w Dynowie oraz tancerzy zespołu działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie wspólnym
śpiewem pieśni patriotycznych uczcili to ważne dla Polaków święto. Było rodzinnie , ciepło i jednocześnie uroczyście.

Od kilku lat imprezą inaugurującą Dynowską Jesień Teatralną jest wieczór pieśni patriotycznych pt. „Dynów jedną śpiewającą
rodziną”, wieczór 11 listopada w Narodowe
Święto Niepodległości. Spotkanie to odbyło się
w LO w Dynowie, a wzięli w nim udział mieszkańcy naszej Małej Ojczyzny, którzy po wysłuchaniu koncertu okolicznościowego w wykonaniu dzieci Przedszkola Miejskiego, uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie i Szko-

„Mąż zmarł, ale już mu lepiej”
Spektakl pod takim tytułem, w reżyserii Mariusza Łeskiego, zaprezentował 22 listopada w Domu Strażaka w Dynowie
Teatr „Arka Lwowska” z Lubaczowa obchodzący w roku bieżącym 25 – lecie swojej działalności. Spektakl Arki to satyra na
ludzką zachłanność, egocentryzm i nieobcą nikomu grę pozorów, którą lubaczowscy aktorzy przekazali dynowskiej publiczności w sposób interesujący, jak przystało na Jubilata. Dynowianie jak zwykle dopisali i bawili się doskonale.
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Podwórkowe Teatrzyki na
start - I Dynowski Przegląd Teatrzyków Dziecięcych w ramach
IX Dynowskiej Jesieni Teatralnej
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” i Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie jeszcze przed wakacjami zaproponował dynowskim dzieciakom zabawę w teatr, a chcąc ich rozsmakować w temacie, zaprosił do garderoby teatralnej „Sokoła” - „Na poddasze”. Ilość pięknych, kolorowych strojów sprowokowała do zabaw integracyjnych z różnymi rekwizytami, do
tworzenia nowych, do projektowania
i wykonywania kostiumów i scenografii do zaproponowanych przez Panie nauczycielki bajek. I tak po wielu próbach dziecięce zespoły teatralne Dynowa , spotkały się 30 listopada na I Dynowskim Przeglądzie Teatrzyków. Sala Domu Strażaka pękała w szwach ilością dużych i małych widzów.
Jako pierwszy wystąpił zespół przedszkolaków Dynowskiego Przedszkola przedstawiając inscenizację „Kopciuszka” przygotowaną przez panie Martę Dżułę, Elżbietę Lis i Ewę Sikorę. Po podniesieniu kurtyny zapanowała na widowni cisza, a na scenie pojawili się mali aktorzy w pięknych
strojach i bajkowej scenografii. To wszystko przy szeroko otwartych dziecięcych buziach /z zasłuchania/ w magicznej bajkowej atmosferze wprowadziło w świat teatru.
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Następnie inscenizacje wierszy J. Brzechwy
pt. „Witajcie w naszej bajce” zaprezentowali
uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul.
Bartkówka przygotowani przez panie Renatę Pyś
i Agatę Wróbel.
Trzecią teatralną prezentacją był spektakl
„Zaczarowany pantofelek” uczniów kl. II b i d
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie przygotowany przez panie Annę Kędzierską i Katarzynę Dziepak.
Wszystkie przedstawienia były interesujące ,
stroje dzieci przepiękne, scenografie „z epoki”, gra
aktorska, taniec i śpiew wykonane z ogromnym
zaangażowaniem, bajkowo, kolorowo, bardzo radośnie i szczerze.
Pomysł takiego przeglądu to strzał w dziesiątkę, dlatego organizatorzy gratulując i dziękując dzieciom pożegnali się słowami „Do zobaczenia za rok”.
Organizatorami IX Dynowskiej Jesieni Teatralnej było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
i Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie.
Partnerzy projekty:
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Imprezy Dynowskiej Jesieni Teatralnej dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra
i Gminy Miejskiej Dynów.
Grażyna Malawska
fot. Daniel Gąsecki
Organizatorzy:

Program dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski
w ramach programu Patriotyzm Jutra

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Życzymy spokoju, ciepła i śpiewania kolęd w gronie bliskich,
A rok 2016 niech przyniesie artystyczne inspiracje i natchnienia,
Niech Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie gości Państwa jak najczęściej.
Wszystkiego dobrego życzy
Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury

Z kart historii
T.G. „SOKÓŁ’’ w Dynowie
Obchody rocznicowe skłaniają do przeglądania
kart historii, porządkowania zbiorowej pamięci,
oddawania należnej czci poprzednikom, którzy
realizowali szczytne cele. Taki jest też mój zamiar jako reprezentantki Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ’ w Dynowie.
Niestety, zniszczenia majątku stowarzyszenia i jego archiwum dokonane przez wojska niemieckie, które zajęły miasto w 1939 roku i później
stacjonujące w budynku „SOKOŁA’ jednostki sowieckiej armii, nie pozwalają na precyzyjne odtworzenie historii

Towarzystwa. Wspomnienia osób działających niegdyś w stowarzyszeniu, kronikarskie zapiski podają jako datę powstania Gniazda „ SOKOŁA”
w Dynowie rok 1905.
Są informacje, że wówczas dysponowało ono
własnym budynkiem zakupionym za sumę 15 tysięcy koron przez dr. Ferdynanda Benoniego, który praktykował w mieście w latach 1900 do 1908
i wyremontowanym nakładem środków własnych
„Sokoła” i sędziego Lisowskiego.( relacja Kazimierza
Baranieckiego - właściciela dynowskiej apteki oraz pani Kin-
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gi Moysowej- córki Pana Trzecieskiego- właściciela dóbr
dynowskich). Natomiast informacje PGS z roku 1912 dotyczą zaciągnięcia przez Wydział T.G. „SOKÓŁ’’ w Dynowie kredytu w wysokości 21 500 koron na budowę własnego budynku, przy rocznym czystym dochodzie w wysokości 300 koron. Na fundusze dynowskiego stowarzyszenia
składały się wtedy opłaty za wypożyczenia księgozbioru ,
zyski z przedstawień teatralnych, opłaty za udzielane lekcje ćwiczeń fizycznych i sportowych.
Obok zakupionego budynku „SOKOŁA”, w którym
skupiała się cała działalność kulturalno-oświatowa, znajdowało się boisko sportowe, gdzie odbywały się wszystkie imprezy sportowe i plenerowe - kulturalne- natomiast
wodniacy - członkowie Ligi Morskiej- odbywali zajęcia na
przystani na Sanie. Kilkunastu działaczy prowadziło sekcje siatkówki, tenisa, boksu, gimnastyki i zajęcia w kręgielni. Szczególną troską otaczano dzieci i młodzież organizując im liczne imprezy na wolnym powietrzu, najczęściej pokazy gimnastyczne.
W okresie międzywojennym sekcję siatkówki prowadził
zdolny organizator i sportowiec Henryk Rojek, boks propagował , czynnie uprawiał i trenował zawodników- Czesław
Czyż, opiekunem Koła Pływackiego był Jan Wilk. Warte
odnotowania jest to , że sekcja bokserska istniała także po
wojnie a najlepszym zawodnikiem był w tym okresie Jan
Kurzydło. Opiekę nad sekcją tenisa sprawowała Helena
Szelc, natomiast gimnastyków trenował Leonard Chudzikiewicz. W drewnianej kręgielni poza budynkiem Sokolni
szkolenie zawodników i amatorów tego sportu organizował Tadeusz Stankiewicz. Przez pewien czas przy dynowskim ‚SOKOLE’’ istniały też koła szachistów i strzelców.
W budynku ‚SOKOŁA” odbywały się próby i występy
nie tylko znanego zespołu teatralnego ‚SOKOŁA’ ale też
chóru i orkiestry, a także spektakle i programy artystyczne innych stowarzyszeń jak np. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Aktorzy spod znaku ‚Sokoła’ dawali 2-3
przedstawienia w czasie sezonu, zgromadzili całe komplety kostiumów, dekoracji, scenografii, które wykonywał malarz, aktor, fotograf, reżyser, kierownik zespołu- JAN WĘGRZYN. Chór i orkiestrę założył i przez wiele lat ( także
po wojnie) prowadził z powodzeniem Tadeusz Dymczak.
W czasie wojny działalność „SOKOŁA’’ została zabroniona, a budynek zajmowały najpierw wojska niemieckie,
później radzieckie, które dokonały zniszczeń księgozbioru,
dokumentów, kostiumów i teatralnych scenografii. W czasie okupacji członkowie stowarzyszenia włączyli się czynnie w działalność podziemną, wielu trafiło do obozów i sowieckich łagrów ( jak Tadeusz i Wojciech Cichoccy)
W listopadzie 1946 działacze stowarzyszenia rozpoczęli przygotowania do wznowienia działalności „SOKOŁA’’.
Ówczesny Prezes ks. Jan Śmietana i reżyser zespołu teatralnego Jan Węgrzyn mobilizowali członków do jego reaktywowania. Dotychczasowy Zarząd TG. „Sokół’’ w składzie; Władysław Kasprowicz, Józef Ćwikliński, Aleksander
Krasnopolski, Jan Węgrzyn, Tadeusz Stankiewicz, Stanisław Kasprowicz, Jadwiga Kędzierska, zebrał się 5 listopada, przygotował sprawozdanie o stanie majątkowym i osobowym stowarzyszenia, wyznaczył datę Walnego Zgromadzenia na 10 listopada. Walne Zgromadzenie miało usankcjonować dalszą działalność prowadzoną od 1944 roku (od
wyzwolenia miasta spod okupacji niemieckiej) pod szyldem „Koło Amatorskie i Śpiewacze „Harfa”. W dniu 10 listopada w budynku „Sokoła” zebrało się 61 członków gotowych do podjęcia pracy. Ocenione zostały zniszczenia
wojenne, nakreślone ramy najpilniejszych prac, wybrany nowy 12- osobowy Zarząd z ks. J. Śmietaną na czele.
Mimo wielkich zniszczeń budynku, sprzętu, mebli, scenografii i kostiumów reżyser Jan Węgrzyn organizował Zespół Teatralny. 29 lipca 1947 roku informował Minister-
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stwo Kultury i Sztuki w Warszawie, że Zespół działa przy
Towarzystwie Gimnastycznym ‚Sokół’’ i liczy 30 członków.
2 sierpnia 1947 roku do Okręgowego Zarządu w Tarnowie
skierowane zostało pismo o zwolnienie T.G. z zapłaty 1888
zł. za energię elektryczną zużytą przez wojsko a dostarczaną przez upaństwowioną dynowską prywatną elektrownię.
Kolejne pisma kierowane do stowarzyszenia to były zapowiedzi ostrej cenzury wszystkich przedstawień teatralnych.
Reżyser Jan Węgrzyn mimo tychże zarządzeń przygotował piękny spektakl „Jasełka” i przedstawienie dramatu
o tematyce carskich prześladowań Polaków na Syberii pt
‚ Gwiazda Syberii”. Działając przez pewien czas na granicy obowiązującego prawa dynowski ‚’SOKÓŁ’’ ostatecznie został zdelegalizowany prawdopodobnie w 1948 roku.
W budynku stowarzyszenia otwarto kino „Oświata”, a zespół teatralny odtąd działał wiele lat przy OSP Dynów,
przy Miejskim Ośrodku Kultury a obecnie stanowi trzon
towarzystwa ‚Sokół’’. Należy wyrazić uznanie byłym członkom stowarzyszenia, którzy po jego delegalizacji włączyli
się aktywnie w działania na polu kultury i sportu, niestety pod innymi szyldami. Obecnie w wyremontowanym budynku ‚SOKOŁA’’ mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy, a na pięknym placu Sokolnym ( za budynkiem) nowoczesne przedszkole i plac zabaw dla dzieci. Drugi budynek na tzw placu plebańskim , gdzie znajduje się w nim
między innymi Miejska Biblioteka Publiczna, budowany
był w okresie międzywojennym z funduszy stowarzyszenia, a wykończony przez władze miasta.
W roku 2007 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie ponownie zarejestrowane zostało Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ’’ z liczbą 30 członków założycieli, wśród których byli przedwojenni Sokoli; ŚP. Z. Chudzikiewicz, Mieczysław Krasnopolski i Zofia Kędzierska.
W 2008 roku stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego i nadal rozwija działalność kulturalną , turystyczną, sportową, patronuje Uniwersytetowi Złotej Jesieni, współdziała z samorządem miasta, szkołami, Kościołem, innymi stowarzyszeniami, Biblioteką Publiczną i Miejskim Ośrodkiem Kultury.
Należy podkreślić fakt, że członkowie stowarzyszenia działając społecznie wyznają zasadę; „chcieć to móc”
i tylko od ponownej rejestracji w 2007 roku przygotowali
7 spektakli teatralnych , kilka artystycznych programów
Papieskich, pozyskali fundusze na działalność kulturalną
i sportową dla dzieci i młodzieży od Burmistrza miasta,
Marszałka Województwa Podkarpackiego, z Urzędu Pracy w Rzeszowie, a obecnie zrealizowali projekt według programu Muzeum Historii Polski w Warszawie ph PATRIOTYZM JUTRA 2015 dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sportowa sekcja tenisa stołowego uczestniczy w rozgrywkach ligowych podkarpackiej ligi okręgowej, piłkarki ręczne wspierane tylko finansowo przez stowarzyszenie należą do UKS ‚Pogórze, sympatycy badmintona ćwiczą i rozgrywają turnieje na hali Zespołu Szkół w Harcie.
Sekcja turystyczna zorganizowała w ostatnim sezonie 3
wycieczki kilkudniowe po Polsce i 5 wyjazdów jednodniowych po Podkarpaciu i województwach ościennych. Coraz
prężniej działa przy naszym stowarzyszeniu Uniwersytet
Złotej Jesieni, który pozwala seniorom na rozwijanie różnorodnych zainteresowań.
„ SĄ CZYNY, KTORE WYWOŁANE POTRZEBĄ DZIAłANIA STAJĄ SIĘ NIE OWOCEM lecz ZIARNEM, nie
PLONEM lecz SIEWEM, nie KOŃCEM lecz POCZĄTKIEM
CZYNU” i tak było, i jest, ze stowarzyszeniem „SOKÓŁ’’
Prezes T.G. „Sokół’’ w Dynowie
Krystyna Dżuła
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Wolontariat – działania z potrzeby serca
Działania i praca społeczna na rzecz innych to jedne
z najważniejszych elementów programu wychowawczego
Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Dynowie.
Akcja „ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA”
to wspólny pomysł: Polskiego Radia Lwów, Polskiego Konsulatu we Lwowie i Polskiego Radio Rzeszów, który już kolejny raz wcieliła w życie TVP Rzeszów. Koordynatorem akcji w naszej szkole był Pan Jarosław Mol. Zebrane kilka
pudeł zniczy zostało przekazane do siedziby TVP Rzeszów
i w dniu 1 listopada 2015r. zapłonęły na polskich grobach
na cmentarzu we Lwowie i jego okolicach. Podobnie jak

w latach poprzednich nasi uczniowie (18 osób) – wolontariusze kwestowali na cmentarzu w Dynowie w dniu 1 listopada 2015r. na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św.
Brata Alberta w Dynowie (koordynator Pani Elżbieta Kiszka). Natomiast nauczyciele: Pani Agnieszka Kędzierska, Pani Renata Łybacka, Pani Honorata Mikoś i Pani Magdalena Wolańska również na cmentarzu
dynowskim kwestowały na rzecz Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwa
Przyjaciół Dynowa. Towarzystwo zebrane fundusze przeznaczy na odnowę – ratowanie kolejnych nagrobków na dynowskiej nekropolii.

Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Honoraty Mikoś i Pani Katarzyny Marcinek włączył się w listopadzie 2015r. w akcję na rzecz Fundacji
Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Uczniowie i pracownicy szkoły zebrali: bajki, zabawki, odżywki, soczki, maskotki, pościel itp.
zgodnie z wykazem przygotowanym na stronie fundacji. Nazbierało się tego mnóstwo, ale
dzięki temu z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, a przede wszystkim tak
bardzo upragnionego przez dzieci dnia 6 grudnia – Mikołaja, fundacja mogła przygotować paczki dla swoich podopiecznych oraz ich rodzeństwa aby ten dzień był dla nich naprawdę wyjątkowy. Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie
sprawuje, na terenie woj. podkarpackiego, specjalistyczną opiekę domową nad dziećmi
z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami.
Młodzież szkolna od 23 listopada do
4 grudnia 2015r. brała także udział w XVI
ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”, której celem była zbiórka funduszy na tworzenie rodzinnych domów dziecka.
Kolejny już rok do akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” (koordynator
Pani Elżbieta Kiszka) przyłączyli się także uczniowie i nauczyciele ZSzZ w Dynowie.
Nasi wolontariusze w dwóch sklepach w Dynowie: Delikatesy „Zielony koszyk” i „Delikatesy Centrum” w listopadzie/ grudniu 2015r. zbierali trwałą żywność: makrony, cukier, ryż, olej, artykuły potrzebne do
świątecznych potraw i wypieków oraz słodycze, zabawki, kredki, książeczki, kosmetyki. Zebrane produkty zostały przekazane do
MOPS w Dynowie, który przygotował paczki
dla rodzin potrzebujących.
Po raz kolejny do akcji „Szlachetna
Paczka” włączyli się również nauczyciele
i pracownicy naszej szkoły, którzy przygoto-
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wali dla wybranej rodziny paczkę z wskazanymi różnego rodzaju produktami . Koordynatorem akcji na terenie szkoły
była Pani Agata Krupa.
Ten krótki artykuł zawiera jedynie informacje o udziale młodzieży i nauczycieli w najważniejszych akcjach charytatywnych, ale jednocześnie pokazuje, że wbrew obiegowym
opiniom współczesna młodzież jest bardzo wrażliwa na po-
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trzeby drugiego człowieka. W sytuacjach trudnych, kryzysowych wielokrotnie bardziej dojrzale niż dorośli okazuje serce,
pomoc potrzebującym i to jest bardzo budujące i bardzo dobrze
wróży na przyszłość.
Halina Cygan
ZSzZ w Dynowie

Dzień Misia w Szkole Podstawowej w Laskówce
W związku z przypadającym na 25 listopada „Światowym Dniem Pluszowego Misia”
wszystkie dzieci przyniosły do szkoły swoje ulubione misie. Jak same stwierdziły są one
potrzebne do przytulania, do targania za uszy, do wytarcia łez, a przede wszystkim do

Miś Gabrysi to „duży chłopczyk”.

spania. Śpiewały piosenki o misiach, tańczyły z nimi, a także uczestniczyły w różnych zabawach. Wykonały też różnymi
technikami portrety misiów, które umieszczone na szkolnej gazetce przyciągały uwagę przechodniów.
A. Banaś

Wiktoria z „misiem-dziewczynką
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Andrzejki - czas wróżb i dobrej zabawy
W tym roku w Szkole Podstawowej w Laskówce „Andrzejki” zorganizowano 26 listopada. Uczniowie po zajęciach
lekcyjnych „wskoczyli w nowe szaty” i zebrali się w sali gimnastycznej gdzie były wróżby i konkursy przygotowane przez
panie nauczycielki oraz dużo wesołej zabawy przy muzyce.
Pod kubkami umieszczone były przedmioty symbolizujące
przyszły zawód, z losów można było się dowiedzieć o swoich
„przydomkach”, buty ustawiane

Mała chwila odpoczynku dla najwyW łazience można było poprawić makijaż
trwalszej tancerki-Blanki

w rzędzie wskazały szybkie zamążpójście. Wszystkie zabawy
były pełne emocji i śmiechu. Podczas konkursów uczniowie
potrafili cieszyć się z wygranej i z uśmiechem przyjmowali
pozycję przegraną. Był też czas na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców, który został nazwany „koncertem życzeń” ponieważ każde dziecko życzyło sobie inną kanapkę i…życzenia się spełniły.
A. Banaś

„Czary mary…”

Zabawne konkursy
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Mikołaj
w Szkole Podstawowej w Laskówce
7 grudnia mocniej zabiły serca
uczniów szkoły w Laskówce. W tym
dniu do szkoły przyszedł Święty Mikołaj.
Dla niektórych było to pierwsze spotkanie „oko w oko” z Mikołajem, bo zazwyczaj
przychodził nocą i podarunek zostawiał pod
poduszką. Emocji było wiele. Nie wszystkim starczyło odwagi by zaśpiewać Mikołajowi piosenkę czy powiedzieć wiersz.
„Do odważnych świat należy” a więc gratulacje dla Gabrysi P. z kl. III i Wiktorii Ż.
z kl. II. Mikołaj był bardzo hojny i wszystkim dzieciom podarował prezenty, a nawet
paniom i mamom. Dziękujemy i zapraszamy ponownie!
A.Banaś

Jak to warto być grzecznym!

Filip i Szymek jako pierwsi dostali prezenty, ale emocje jeszcze nie opadły

Najodważniejsze dziewczyny

Teraz kilka pytań i paczka dla Emilki
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Szkoła Podstawowa w Harcie
How does it taste?

Andrzejki
Tegoroczna zabawa andrzejkowa upłynęła pod
hasłem „Mam talent”. Oprócz tradycyjnych wróżb
i zabawy dyskotekowej uczniowie naszej szkoły przygotowali pokaz swoich talentów .Uczennice: Gabriela, Karolina i Joasia (kl.VI) zaprezentowały umiejętności wokalne, wcielając się w role swoich idolek
(Adele, Maryli Rodowicz i Katarzyny Sobczyk). Bartek (kl.VI) przedstawił występ pantomimy, wzorując
się na p. Ireneuszu Krosnym. Patryk (kl.V) na klarnecie zagrał utwór A. Mozarta, a Karol i Adrian (kl.
IV) pokazali kilka sztuczek z kartami. Z kolei Daria
(kl.IV) zaprezentowała pokaz sztuki samoobrony, zaś
Dawid (kl.V) sprawnie pilotował najmniejszego drona.
MT

Bartek -pantomima

Okazuje się,że lekcje języka angielskiego też mogą być pomocne przy organizacji Wigilii klasowej. Uczniowie z klasy
IV i V przygotowujący się do tego przedsięwzięcia uczestniczyli ostatnio w ciekawej lekcji językowej, podczas której rozpoznawali różne produkty i rodzaje smaków.Ciuciubabka połączona z degustacją
okazała się ciekawą i efektywną metodą
nauczania nowych słówek z języka angielskiego. Niektórzy „eksperci” na pewno nie
będą mieć problemu z doprawieniem wigilijnego barszczyku ;-)
MT

„Całą Polska czyta dzieciom”
W dniu 26 listopada w ramach akcji
„Całą Polska czyta dzieciom” nasza biblioteka szkolna stała się miejscem spotkania dzieci z oddziału przedszkolnego
z królewną z baśni CH.Perraulta pt. „Ośla
skórka”.Ta interesująca a mało znana
historia zaciekawiła wszystkich słuchaczy.Po krótkiej rozmowie dzieci sprawnie ułożyły puzzle przedstawiające scenkę z główną bohaterką opowieści .Zaangażowanie i aktywność małych czytelników potwierdzają słuszność kontynuowania w/w akcji.Zatem do zobaczenia i usłyszenia w grudniu.
Wiesława Dziura opiekun biblioteki przy SP nr 2 im. Ks. Bronisława
Markiewicza w Harcie

Adrian i Karol - sztuczki z kartami

Nasza miła gromadka
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Patryk wykonuje utwór

Gabrysia jako Adele w piosence So- Joasia jako Kasia Sobczyk wymeone LikeYou
konuje piosenkę O mnie się
nie martw
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Karolina jako Maryla Rodowicz w piosence Małgośka

Teatr kukiełkowy
30 listopada 2015 r. naszą szkołę odwiedził Teatr Kukiełkowy „Tomcio” z Nowego Sącza z przedstawieniem kukiełkowym pt.
„Bezcenna przyjaźń”. Bajka przedstawiła losy niezwykłej przyjaźni
staruszka, który za kilka bezwartościowych przedmiotów oddał swoich niezwykłych przyjaciół; myszkę, świnkę, osła i koguta. Po jakimś
czasie staruszek zrozumiał swój błąd i postanowił odzyskać zwierzęta. Wszystko dobrze, jak to w bajkach bywa, skończyło się i gospodarz szczęśliwie wrócił ze swoimi przyjaciółmi do domu. Zrozumiał
, że w życiu najważniejsza jest bezcenna przyjaźń najbliższych, której nie można kupić za żadne skarby.
Ligia Pieróg

fot.m.twardak._
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Mikołajkowy czas wesołej zabawy
w Szkole Podstawowej nr 2 w Dynowie
“Wiara w siebie jest jak wiara w Świętego Mikołaja,
pewnego dnia przynosi nam piękne prezenty.”
ŚWIĘTY MIKOŁAJ to postać znana na całym
świecie. Ten dobroduszny staruszek przybrał różne miana. W Anglii jest nazywany Father Christmas, w USA Santa Claus, we Włoszech Babbo Natale, w Niemczech - Heilige Nikolaus. Z czasem święty
Mikołaj zmienił swój wygląd. Kiedy Holendrzy osiedlili się w USA nazwa Siter Klaas zmieniła sie na Santa
Claus. W Ameryce Święty Mikołaj przybrał postać pyzatego dziadka o czerwonych policzkach i długiej białej brodzie podróżującego saniami w zaprzęgu reniferów. Jednakże Mikołaj był biskupem Miry, znajdującej się na terenie dzisiejszej Turcji. Tam też się urodził
w 3 wieku naszej ery. Był znany ze swojego miłosiernego podejścia do ludzi i z ogromnej pobożności. Nikomu nie żałował dobrych uczynków, ale także swoich
dóbr materialnych, które otrzymał w spadku po rodzicach. Historia ukazuje go jako człowieka przepełnionego dobrocią i współczuciem dla biednych, chorych
i potrzebujących. Nie bez znaczenia jest też data najczęściej obchodzonego dnia św. Mikołaja, czyli dzień
6 grudnia. W tym dniu ponoć św. Mikołaj zmarł. Natomiast Legendy mówią, że potrafił czynić cuda. Najsłynniejsza z nich opowiada o trójce dzieci, które zły
drwal zabił i ukrył w beczce. Mikołaj przywrócił dzieci do życia i obsypał je prezentami.
Mikołajki należą do najprzyjemniejszych chwil
w roku i są doskonałą okazją do oderwania się od codziennego rytmu szkolnego. 7 grudnia 2015r., tuż po
dniu swoich imienin, Święty Mikołaj odwiedził naszą
szkołę. Jest to dobry znak, świadczący o tym, że dzieci były bardzo grzeczne i zasłużyły na prezenty. Przybycie dostojnego gościa uświetnił montaż słowno-muzyczny pt. „Spóźnione odwiedziny świętego Mikołaja”
w wykonaniu uczniów klas 0 – I. Niecierpliwe oczekiwanie na przybycie niecodziennego gościa zostało nagrodzone bowiem wszyscy otrzymali prezenty.
Uczniowie byli miło zaskoczeni tym, że żaden z nich
nie otrzymał rózgi. Ten miły gość sprawił, że w naszej
szkole można było już odczuć atmosferę zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia.
W tym dniu również imprezie towarzyszyła uroczysta gala rozdania nagród Międzyszkolnego Kon-

kursu Plastycznego pt. „Najpiękniejsza Postać Świętego Mikołaja” którego celem było popularyzacja postaci Świętego Mikołaja. Ponadto rozwijanie kreatywności, samodzielności dzieci i zainteresowanie różnymi technikami plastycznymi. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże gdyż wpłynęło aż 75 prac z 8
placówek oświatowych m.in. z Przedszkola Miejskiego w Dyno-
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wie, Zespołu Szkół nr 1 w Dynowie, Zespołu Szkół nr 5 w Dylągowej, Zespołu Szkół nr 4 w Pawłokomie, Zespołu Szkół nr
3 w Łubnie, Zespołu Szkół nr 2 w Harcie, Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce Starzeńskiej oraz z naszej szkoły.
Powołane jury starało się wnikliwie i rzetelnie ocenić prace biorąc pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania, pomysłowość, estetykę wykonania pracy i jej zgodność
z tematem. Spośród nadesłanych prac jury przyznało nagrody
i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych:
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w kategorii 4-5 latki
I miejsce - Olga Mazur
II miejsce – Małgorzata Guzik
III miejsce – Aleksandra Wrona
Wyróżnienie – Patryk marszałek
w kategorii klas 0 – I
• I miejsce - Nikola Karaś
• II miejsce – Gabriela Sieńko
• III miejsce – Rafał Banaś
• Wyróżnienie – Kinga Wszołek,
Wiktoria Wnęk
w kategorii klas II – III
• I miejsce - Zuzanna Siekaniec
• II miejsce – Aleksandra Ostafińska
• III miejsce – Jadwiga Nowak
• Wyróżnienie – Patrycja Tereszak
Magdalena Łazor
Jakub Siry
Natalia Siry
Julia Sarnicka
Wszystkim laureatom Mikołaj w asyście aniołków
wręczył przepiękne nagrody i dyplomy. Natomiast pozostali uczestnicy konkursu zostali obdarowani słodkościami.
Młodym artystom dziękujemy za uczestnictwo
w konkursie i za trud oraz zaangażowanie włożone
w tworzenie pięknych prac. Słowa podziękowania kierujemy również do Dyrektorów, nauczycieli oraz rodziców, pod opieką których powstały prace.
R.P
•
•
•
•

ROBOTY FINCH W DYNOWIE

Kodowanie – ciężka praca czy doskonała zabawa?
Na to pytanie mogło sobie odpowiedzieć ponad
40 młodych mieszkańców Dynowa. 13 listopada 2015r.
dzięki Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie spotkali się z Barbarą Litwińską – programistką, mentorką Fundacji Girls Code Fun, aktywną działaczką
polskich społeczności wspierających aktywność kobiet w branży nowych technologii.
Barbara Litwińska jest jednym z 21 młodych profesjonalistów, którzy podczas jesiennych miesięcy odwiedzili w całej Polsce biblioteki, szkoły i domy kultury. Tym razem młoda profesjonalistka odwiedziła uczniów SP Nr 2 i uczniów
gimnazjum ZS w Dynowie. Podczas spotkania uczniowie
stawiali pierwsze kroki lub rozwijali umiejętności programistyczne. Atrakcją warsztatów były roboty Finch, źródło
świetnej zabawy! Po rozgrzewce „Z czym kojarzy Ci się kodowanie” przyszedł czas na poznanie języka scratch, w którym stworzyli swój pierwszy program. Podczas spotkania
układali też komputerowe puzzle. Ogromną radość sprawił
dzieciom fakt, że roboty wykonywały ich polecenia. A najwięcej emocji było podczas wyścigu samodzielnie zakodowanymi robotami! Część uczestników zajęła miejsca przy komputerach, inne osoby „prowadziły roboty na smyczy” (trzymali kabel łączący robot z komputerem), pozostali uczestnicy kibicowali swoim drużynom!

O tym, że spotkanie wywarło na uczestnikach duże
wrażenie, świadczą pisemne wypowiedzi dzieci. Oto kilka cytatów:
„Chciałabym jeszcze wziąć taki udział w programowaniu robotów. Podobało mi się!”
„Podobało mi się, było fajnie. Jestem bardzo zadowolony.”
„Mi się bardzo podobało i chciałbym mieć takiego robota, jestem bardzo szczęśliwy!”
„Podobało mi się, było śmiesznie i wesoło.”
„Podobało mi się programowanie robotów.”
„Najfajniejszą zabawą był wyścig. Całe spotkanie bardzo mi się podobało i myślę, że będzie więcej J”
Młodzież jednogłośnie stwierdziła fakt, że kodowanie to
nie tylko przyszłościowa umiejętność, ale też źródło radości i satysfakcji. Mam nadzieję, że młodzież zaintrygowana programowaniem będzie zainteresowana kontynuacją
warsztatów z kodowania.
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Projekt „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark. Projekt został objęty patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Grażyna Paździorny
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie
fot. Daniel Gąsecki

„Czym skorupka za młodu…”
czyli jak zapewnić najmłodszym zdrowie teraz i w przyszłości
- zakończenie działań
W sierpniu, wrześniu i październiku 2015r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie odbywały się warsztaty dla przyszłych rodziców, rodziców i opiekunów małych
dzieci w ramach programu edukacyjnego „1000 pierwszych
dni dla zdrowia” Fundacji NUTRICIA i Federacji Polskich Banków Żywności.
Program „1000 pierwszych dni dla zdrowia” powstał by upowszechniać wiedzą na temat właściwego
odżywiania dzieci w pierwszych trzech latach życia,
na które przypada najintensywniejszy wzrost i rozwój.
Organizowane spotkania, prezentacje multimedialne i warsztaty cieszyły się dużą popularnością.
W zajęciach brały udział panie w ciąży, mamy z dziećmi oraz babcie i dziadkowie, którzy na co dzień angażują się w pomoc przy wychowywaniu wnuków. Grupą najbardziej zaangażowaną w działania były mamy,
które na zajęcia mogły przyjść razem ze swoimi dziećmi. Zajęcia odbywały się popołudniami w stołówce

Zespołu Szkół w Dynowie. Serdecznie dziękuję Dyrektorowi Tadeuszowi Święs za bezpłatne użyczenie pomieszczeń. Opiekę nad dziećmi oraz atrakcyjne zajęcia artystyczne zapewniły panie, na które zawsze mogę liczyć:
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Małgorzata Hniłka i Lucyna Kozioł
– dziękuję! Za oprawę graficzną projektu
oraz zdjęcia odpowiedzialny był Daniel
Gąsecki - ogromnie dziękuję za wzorowe
wywiązanie się z powierzonego zadania.
Największe podziękowania składam
pani dietetyk Ewelinie Szeremecie – Łach, która
prowadziła wszystkie warsztaty i spotkania. Dziękuję
za pomoc merytoryczną na każdym etapie pracy oraz
profesjonalne prowadzenie warsztatów.
Szczególne podziękowania składam na ręce miłych i sympatycznych osób pracujących w Fundcji
NUTRICIA i Federacji Polskich Banków Żywności. Dziękuję za owocną współpracę, wszystkie cenne
wskazówki, ekspresową odpowiedź na pytania. Programy o takiej tematyce są bardzo potrzebne gdyż od
wiedzy i świadomości dorosłych zależy zdrowie naszych pociech. Było mi bardzo miło wspólnie pracować.
Grażyna Paździorny
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Dynowie
fot. Daniel Gąsecki
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Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam spokój i radość. Życzę Wam karpia smacznego i opłatka dobrego!
Niech w te święta nikt nie będzie sam!
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia
Życzy dla wszystkich wędkarzy i mieszkańców Dynowa
Prezes WKS Sów-Pol Robert Sówka

V edycja Halowej Ligi Dynowa
wystartowała!
29 listopada swoje rozgrywki rozpoczęła Halowa Liga
Dynowa organizowana przez Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” przy pomocy Towarzystwa Sportowego Dynovia. To już
V edycja ligi, która jest jedną z najpopularniejszych na Podkarpaciu. Oficjalnego otwarcia HLD dokonali organizatorzy
oraz zaproszeni goście:
• Burmistrz Dynowa – Pan Zygmunt Frańczak
• Przewodnicząca Rady Miasta – Pani Ewa Hadam
• Radny powiatu rzeszowskiego – Pan Krzysztof Kędzierski
• Radny powiatu rzeszowskiego – Pan Aleksander Stochmal
• Dyrektor Zespołu Szkół – Pan Tadeusz Święs
• Wiceprezes Towarzystwa Sportowego Dynovia – Pan
Zbigniew Duchniak
• Sekretarz Towarzystwa Sportowego Dynovia – Pan
Rafał Bilski
• Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów” – Pan Łukasz Domin
Halowa Liga Dynowa potrwa do 14 lutego, a rywalizować w niej będzie 12 drużyn. Aby wyłonić te drużyny potrzebne były eliminacje do turnieju głównego. Łącznie rywalizowały drużyny z 5 gmin (Dynów – Gmina Miejska,
Dynów – Gmina Wiejska, Dubiecko, Nozdrzec, Jawornik
Polski). Najlepsza drużyna ligi pojedzie reprezentować Dynów na elitarne rozgrywki Futsalowej Podkarpackiej Ligi
Mistrzów w której uczestniczą najlepsze zespoły z całego
Podkarpacia.
Już pierwsza kolejka dostarczyła wiele emocji i padło
kilka zaskakujących wyników. Ale jak podkreślają zawod-

nicy grający w HLD to tylko lepiej dla ligi, że nie ma zdecydowanego faworyta, a każdy może wygrać z każdym.
Wyniki I kolejki:
Drink Team Dynów - BIP Team Dynów 1:5
(Kijanka - 3x Serafin, J. Siry, Rebizak)
ZaSanie Dąbrówka Starzeńska - Przedmieście Dynów 5:7
(2x Spólnik, Wandas, Bujdasz, Mazur - 3x K. Toczek, 2x R.
Toczek, Kasprowicz, Karaś)
Blokersi Dynów - Bartkówka 4:6
(2x Barć, 2x Karnas - 2x Łach, Pudysz, Siekaniec, Wnęk,
Paszko)
AKS Lech Team Dynów - Nozdrzec Team 6:5
(2x Kopczak, B. Domin, Kasprowicz, Tworzydło, samobójcza - 3x Potoczny 2x Kiełbasa)
STARSi Dynów - Dubiecko Squad 3:5
(Hadam, Szczepański, Jandziś - 2x Szybiak, 2x Kamiński, Galej)
BadBoys Dynów - Armia Spejsona Izdebki 2:5
(Bober, Kuś - 2x M.Turoń, K. Turoń, Gotfryd, Adamski)
Organizatorzy HLD serdecznie dziękują Dyrektorowi
Zespołu Szkół Panu Tadeuszowi Święsowi za udostępnienie
hali sportowej, Pani Ewie Hadam i firmie AUTOPOMOC za
wsparcie finansowe, programowi Lider Animator – Obudź
Swoje za partnerstwo, patronat i wsparcie finansowe oraz
dziewczynom z zespołu FLOW za występ podczas otwarcia.
Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”
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BadBoys Dynów

Drink Team Dynów

Bartkówka

Dubiecko Squad
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Nozdrzec Team
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Oficjalne otwarcie

Mecz

ZaSanie Dąbrówka Strz

STARSi Dynów

Przedmieście Dynów

Zespół FLOW
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TOWARZYSTWO SPORTOWE
„D Y N O V I A”
Podziękowanie Towarzystwa Sportowego Dynovia dla grona sponsorów wspierających
dynowską piłkę:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zarząd TS Dynovia Serdecznie Dziękuje za
wsparcie w 2015 roku poniższym firmom i instytucjom:
Pan Burmistrz Miasta Zygmunt Frańczak
i Gmina Miejska Dynów
Przewodnicząca Rady Miasta Dynowa Pani
Ewa Hadam
Firma „AUTOPOMOC” Pani Ewa Hadam
Firma „TRANSHAD” Państwo Damian i Mihalina Hadam
Firma „KRUPP” Pan Piotr Krupa
Firma „PAST” Pan Stanisław Trawka
Piekarnia „W BACHÓRZU” Pani Elzbieta Domin,
Ciastkarna „PAULA” Pani Elżbieta Piskorek
Bank Spółdzielczy w Dynowie
Firma „EXDOM” Pan Józef Gancarz
Hurtownia u „WOJTKA” i „STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW” Pan Wojciech i Piotr Szaruga
Hurtownia „BEWA” Pani Ewa Jandziś
Firma „AUTO-SPEC” Pan Dariusz Trześniowski
Firma „DACH-STYL”
Firma „NAHBUD”
Firma „BRITISH TEXTILES” Pan  Damir Mehmedovic
Firma „TOP DESIGN” Pan Grzegorz Szczepański

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sklep „MARKIZ” Pan Daniel Wolański
Firma „AREX”
Firma „BUDMET”
Firma „GEZO” Pan Krzysztof Siry
Firma SÓW-POL Pan Robert i Józef Sówka
Firma „WULKAN” Pan Rafał Sówka
„APTEKA DYNOWSKA”
Firma „ASS” Pan Adam Sarnicki
Firma „KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH” Pani Elzbieta Majka
Zespół Szkół w Dynowie przy ul. Szkolenej i Pan
Dyrektor Tadeusz Święs
Wszystkie FIRMY i OSOBY PRYWATNE, które zechciały umieścić swoją reklamę na kalendarzu
TS Dynovia na 2016 rok. Jest ich aż 28!
Pan Kazimierz Gołąb
Pan Robert Hrycko
Pan Tomasz Majka
Pan Wiesław Jandziś
Rodzice chłopców trenujących w grupach młodzieżowych Orlików i Żaków
Członkowie Klubu „100”
Wszyscy Kibice Towarzystwa Sportowego Dynovia.

Ponadto Zarząd Towarzystwa Sportowego Dynovia wraz z trenerem Andrzejem Golesiem   pragnie złożyć serdeczne
podziękowanie Panu Robertowi Sówce i Firmie SÓW-POL za ufundowanie 35 kompletów meczowych renomowanej
włoskiej firmy GIVOVA dla naszych najmłodszych adeptów piłki nożnej - dwóch drużyn ŻAKÓW młodszych i starszych!
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

Na zdjęciu Pan Robert Sówka przekazujący
sprzęt sportowy trenerowi żaków Panu Andrzejowi Golesiowi.

Na zdjęciu jedna z grup żaków w nowym sprzęcie sportowym ufundowanym przez firmę SÓW-POL.
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Każdy kibic naszego klubu może wspomóc Towarzystwo Sportowe Dynovia przekazując na jego rzecz 1% podatku. To nic nie
kosztuje! Wystarczy tylko w odpowiedniej rubryce formularza PIT wpisać klubowy KRS:
0000270261 i poniżej w celu szczegółowym
napisać: TS DYNOVIA 4948

Wesołych Świąt!
Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
będą niezapomnianym czasem spędzonym w ciepłym,
rodzinnym gronie, bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
a nadchodzący rok 2016 niech będzie wypełniony sukcesami
w życiu osobistym, sportowym i zawodowym.
Tego wszystkim naszym zawodnikom,
trenerom, działaczom, kibicom, sponsorom
i ludziom związanym z dynowskim sportem życzy:
Zarząd Towarzystwa Sportowego
DYNOVIA Dynów

TOWARZYSTWO SPORTOWE „D Y N O V I A”
ul. Ks. Józefa Ożoga 11, 36 – 065 Dynów
REGON: 180674859, NIP: 813-364-81-35, Tel: 886-179-650, e-mail: dynoviadynow@o2.pl
Nr konta BS Dynów 62 – 9093 – 0007 – 2001 – 0020 – 6967 - 0001

SEZON BIEGOWY 2015
UROCZYŚCIE ZAMKNIĘTY
Witajcie! Drodzy Czytelnicy czyżbyście z niecierpliwością czekali na wieści o startach Dynowskich Biegaczy? Jeśli tak, to fantastycznie! Usiądźcie wygodnie i zaczytajcie
się w Ich zmaganiach.
Mimo, że jesień rozpoczęła się już jakiś czas temu,
a temperatura spada coraz częściej poniżej zera, to dla Dynowskich Biegaczy nie oznacza to wcale przerwy w bieganiu. Wręcz przeciwnie, Oni dosłownie czekali na ten okres,
kiedy słońce już pozwoli od siebie odpocząć, a coraz częściej
będzie można pobiegać we mgle, w mrozie, a niedługo także po śniegu. Choć biegowych imprez jest coraz mniej, to
właśnie treningi w tym okresie przyniosą prawdziwe sukcesy w zbliżającym się sezonie. Dlatego nie wolno zwalniać
tempa i trzeba biegać, biegać, ciągle biegać.
A udział w listopadowych zawodach rozpoczął w sobotę
7.11. Mariusz Mul, który wziął udział w NOWOSARZYŃSKIEJ JEDENASTCE. Grono uczestników nie liczyło zbyt
wiele, gdyż było to zaledwie 137 osób, ale Mariusz dzielnie pokonał dystans 11 km i w klasyfikacji generalnej zajął 91 miejsce z czasem 58:58 min. Bieg w Nowej Sarzynie
był pierwszym w tym roku biegiem organizowanym ku czci
zbliżającego się Święta Niepodległości.
11 listopada to data wyjątkowego święta, o którym powinien pamięć każdy prawdziwy POLAK. Nie można przejść
obojętnie obok tak ważnej dla polskiej historii daty, dlatego
też każda forma czci jest dobrą okazją do promowania pa-

triotyzmu. W związku z tym dynowska grupa biegowa wzięła aktywny udział w 3. PKO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
w Rzeszowie. W tym wydarzeniu zaprezentowało się aż 22
osoby z Dynowa. To prawdziwy rekord!
Cała impreza miała iście patriotyczny charakter, gdyż
organizatorzy zadbali o to, by biegacze ubrani byli w białe i czerwone koszulki, które to dołączone były do pakietów
startowych. Zawodnicy ustawili się na starcie według koloru, „czerwone koszulki” po jednej, „białe” po drugiej stronie.
Tworzyli w ten sposób pięknie falującą FLAGĘ NARODOWĄ, która rozciągała się szerokim pasem na kilkuset metrach ulicy Rejtana. Było to prawdziwie niezwykłe zjawisko. W miarę upływających metrów, kolory zaczęły się mieszać i rozpoczęła się walka o miejsca i wyniki. Już od 40. minuty metę zaczęli przekraczać kolejni Dynowianie i Dynowianki. I od tego momentu, w przeciągu 23 minut wszyscy
mieli już na szyi swój medal. Pozostało już tylko zrobienie
pamiątkowego zdjęcia, by uwiecznić to piękne wydarzenie.
Bieg ukończyło 1095 zawodników, a wyniki osiągnięte
przez Dynowski Klub prezentują się następująco:
79.
Łukasz Domin
40:26
97. 	 Bogdan Mazur
41:13
108. 	 Wiesław Jandziś
41:36
110. 	 Wojciech Wojdyło
41:40 - rekord życiowy
154. 	 Dariusz Niedzielski
43:02
210. 	 Paweł Żak
44:28
220. 	 Kamil Karaś
44:49 - rekord życiowy
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230. 	 Patrycja Pinda
44:57 - rekord życiowy
231. 	 Bartłomiej Walus
44:57
46:19 - rekord życiowy
297. 	 Robert Słaby
406. 	 Roman Kokot
48:05 - rekord życiowy
571. Stanisław Martowicz 50:58 - rekord życiowy
591. 	 Mariusz Mul
51:21
594. 	 Iwona Sarnicka
51:26 - rekord życiowy
612. 	 Maciej Toczek
51:50 - rekord życiowy
722. 	 Piotr Sapa
54:09
54:26 - debiut na imprezie
744. 	 Łukasz Pawluś
biegowej
778. 	 Marcin Socha
55:04
795. 	 Ewelina Wojtas–Kędzierska   55:20 - rekord życiowy
916. 	 Małgorzata Kaczorowska 58:25 - debiut na imprezie biegowej
1043. 	Agnieszka Murawska 01:03:34
1044. 	Mateusz Murawski
01:03:35
Bieg w Rzeszowie nie był jedyną imprezą biegową Aktywnego Dynowa tego dnia. Ten najważniejszy odbył się dopiero wieczorem, a jego start i meta usytuowane były pod pomnikiem króla Władysława Jagiełły na dynowskim rynku.
W całej zabawie wzięło udział 119 uczestników w różnym
wieku - biegły dzieci, młodzież i dorośli. Nie było przegranych, gdyż wszyscy wygrali. Najmłodsi biegacze otrzymali
pamiątkowe medale, dzięki czemu co niektórzy powiększyli
swoją dotychczasową kolekcję. Gościnnie specjalnie na Bieg
Niepodległości przyjechali do Dynowa dwaj reprezentanci
grupy biegowej z Dubiecka: Przemysław Dębiec oraz Sławomir Hadro z żoną i córeczką, za co Aktywny Dynów serdecznie dziękuje. Była to już trzecia edycja BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI w akcji Dynów Biega i z pewnością nie ostatnia.
Aktywny listopad zakończył Robert Słaby, który 22.11.
wziął udział w I edycji TARNOWSKIEJ DYCHY. Limit osób
mogących wziąć udział w biegu to 600 uczestników, do mety
dotarło jednak 592 z nich. Robert uplasował się w połowie
stawki i zajął 286 miejsce, uzyskując czas 47:59 min. Wielkie gratulacje.
Ostatnim tegorocznym biegiem, w którym nie mogło
zabraknąć Dynowskich Biegaczy był 2. BIEG MIKOŁAJKOWY w Ropczycach. Start i meta mieściły się na bieżni
Stadionu Miejskiego. Każdy z uczestników otrzymał w pakiecie startowym, już tradycyjnie, czapkę Mikołaja, w której znaczna większość zawodników pojawiła się na trasie.
Dodatkowe nakrycie głowy było miłym akcentem, choć bez
wątpienia zbędnym, gdyż jak na grudzień było bardzo ciepło. Niektórzy nawet odważyli się założyć prawdziwie letni
strój biegowy. Gorący ci biegacze.
W tym roku organizatorzy przygotowali jedynie trasę
na 5 km. Niektórym zawodnikom z Dynowa brakowało rywalizacji na urozmaiconym terenie, tak jak to było w ubiegłym sezonie, ale i tak zabawa była przednia. Choć górek
w Ropczycach nie brakuje, to jednak tą największą uczestnicy biegu ominęli, z niekrytym „żalem”. Rywalizacja na
tak  trudnym podbiegu jest niezwykle męcząca, ale i fascynująca. Wszystko może się zdarzyć, niekiedy silni rywale
okazują się być słabi w obliczu ciągnącej się w górę drogi.
Można w ten sposób wiele wygrać, ale i często stracić, jeśli
natura wygra z rozsądkiem, bądź przerostem ambicji. Tego
właśnie brakowało.
Do Ropczyc wyjechała grupa 18 osób. Ich wyniki przedstawiają się następująco.
35. 	 Bogdan Mazur
19:59
37. 	 Łukasz Domin
20:10
42. 	 Wojciech Wojdyło 20:28 - debiut na tym dystansie
76. 	 Daniel Gąsecki
21:55 - debiut na tym dystansie
88. 	 Kamil Karaś
22:16 - debiut na tym dystansie
95. 	 Robert Słaby
22:43
117. 	 Piotr Kędzierski
23:11 - debiut na tym dystansie
120. 	 Mariusz Mul
23:16
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23:41 - debiut na tym dystansie
129. 	 Karol Marszałek
163. 	 Roman Kokot
24:45
164. 	 Tomasz Wandas
24:48 - debiut w imprezie biegowej
174. 	 Tomasz Peszek
25:09 - debiut w imprezie biegowej
175. 	 Bogdan Peszek
25:09
203. 	 Piotr Sapa
26:27 - debiut na tym dystansie
211. 	 Katarzyna Marszałek–Kokot
26:39
239. 	 Ewelina Wojtas–Kędzierska
27:40
297. 	 Ewa Jandziś
31:28
298. 	 Wiesław Jandziś 31:28
Stają się już tradycją wyjazdy grupowe Aktywnego Dynowa za zawody biegowe. Bywają bowiem jedną z liczniejszych grup, startujących czy to w Ropczycach czy w Rzeszowie, dzięki czemu promują własny klub, ale i całe miasteczko. Coraz więcej ludzi pyta o Dynów, interesuje ich to,
czym może się pochwalić tak niewielka podkarpacka miejscowość, o której nie słyszy się na co dzień, a przecież chwalić się jest czym.
Wszystkie te zmagania i wysiłki nie wzięły się znikąd.
Całe to biegowe zamieszanie w Dynowie to zasługa Łukasza Domina i Wiesława Jandzisia, którzy jako pierwsi zaczęli brać czynny udział w imprezach biegowych. Łukasz
od samego początku wiązał ogromne nadzieje z rozwojem
tej formy ruchu na terenie Dynowa, o czym możecie więcej
przeczytać w numerze 7. tegorocznej Dynowinki. Na chwilę obecną Łukasz pracuje na dynowskim Orliku, jest prezesem Stowarzyszenia „Aktywny Dynów” oraz TS Dynovia.
Jego ogromne zaangażowanie i całe serce włożone w rozpowszechnianie sportu zostało docenione na OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE ANIMATORÓW SPORTU, który odbył się 27 listopada br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Była to już czwarta edycja programu grantowego „Lider Animator–Obudź Swoje Ciało. Łukasz z rąk Doroty Kuligowskiej – Przewodniczącej Rady Fundacji Aktywności Fizycznej i Zdrowia „Sport Support” oraz Anny Solarek – lidera projektów sportowych w Coca-Cola Services otrzymał
grant w wysokości 10 000 zł na rozwój swojego projektu.
Podczas Kongresu nagrodzonych zostało 20-tu laureatów z całej Polski, którzy z pasją zachęcają rodaków do
aktywności fizycznej, rozdano również 10 wyróżnień. Fundatorem grantów jest Fundacja Coca–Cola (The Coca-Cola Foundation). Celem tej instytucji jest wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych, dlatego też w tym roku na ten
cel przekazała ponad ćwierć miliona złotych.
Program Lider Animator–Obudź Swoje Ciało skierowany jest do osób, które z prawdziwym oddaniem przyczyniają
się do rozwoju i promowania sportu wśród lokalnej społeczności, poprzez organizację różnego rodzaju zajęć rekreacyjnych, imprez sportowych czy programów szkolnych opartych na aktywności fizycznej. Ocenie poddawana jest kreatywność oraz efekt prowadzonych przez kandydata działań. Najciekawsze projekty nagradzane są grantem w wysokości od 5000 do 15000 zł.
Organizatorem programu Lider Animator-Obudź Swoje
Ciało jest Fundacja Aktywności Fizycznej i Zdrowia „Sport
Support”. Partnerami programu są Fundacja Coca-Cola
w Atlancie, Rehasport Clinic, TB Polska oraz Szkolny Związek Sportowy. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Sportu i Turystyki.
Dynowscy Biegacze pożegnali już sezon na udział w zawodach w roku 2015, ale tym samym rozpoczęli intensywne
przygotowania do startów w przyszłym roku. Pierwsze już
w styczniu, o czym z pewnością dowiecie się z kolejnych numerów Dynowinki. Póki co, czeka Was jeszcze ostatnia relacja tego roku, a mianowicie podsumowanie ostatnich 12-tu
miesięcy zmagań, wysiłków, debiutów i rekordów Waszych
Dynowskich Bohaterów Biegowych.
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Łukasz Domin Lider Animator fot. Robert Korybut
Daszkiewicz

Bieg Mikołajkowy

Tarnowska Dycha

Dynów Biega - Bieg Niepodległości

Kongres Lider Animator fot. Robert Korybut Daszkiewicz

Łukasz Domin Lider Animator fot. Robert Korybut
Daszkiewicz

Katarzyna Marszałek – Kokot
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ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z poprzedniego numeru

Zwyczaj ubierania choinki (zwykle dopiero w dzień Wigilii) w Polsce pojawił się dość późno, bo dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Początkowo choinkę można było spotkać głównie u warszawskiego mieszczaństwa, stamtąd zwyczaj przeniósł się do domów polskiej szlachty i magnaterii. Drzewkiem była najczęściej jodła, którą gospodarz przynosił w wigilijny ranek. O choince mówiono,
że jest „ukradziona” innemu światu, bowiem za taki uważano las i miała przynieść „złodziejowi” szczęście.

Krzyżówka – MACIERZYŃ-

Na wsi choinki pojawiły się dopiero w okresie międzywojennym (Polska południowa i centralna), wypierając tradycyjną polską ozdobę, jaką była podłaźniczka (przyozdobiony czubek jodły, świerka lub sosnowa gałązka, które wieszało się pod sufitem, mające – jak wierzono - magiczną moc i chroniące dom
od chorób i nieszczęść).
Początkowo choinkę przystrajano ozdobami naturalnymi: jabłuszkami, pierniczkami, orzechami, zabawkami ze słomy i papieru. Dziś zwykle kupujemy gotowe dekoracje (w codziennym zabieganiu trudno znaleźć czas na samodzielne wykonywanie choinkowych ozdób), ale z pewnością mało kto wyobraża sobie Święta bez ozdobionego drzewka…

DOWA

Niewątpliwie z choinki cieszą się też koty ;-)
Zaczyna się zwykle niewinnie…

STWO
Krzyżówka – podkarpackie
miasta – SIENIAWA
Krzyżówka – NOC LISTOPAJolka – PAROKONKA
Strzałki – ANIOŁKI CHARLIEGO

Na wolny, świąteczny czas nasi redakcyjni szaradziści przygotowali dla Państwa ciekawe zadania.
Pan Bogdan Witek poleca tym razem Choinkę mozaikową,
Gwiazdę i Jolkę, zaś pan Leszek Grzywacz – dwie Krzyżówki
związane z kolędami.
Zapraszam do rozwiązywania!

… a kończy się często tak…

Zwykle posądza się dzieci
Kiedy choinka poleci…
Tymczasem koty świąteczne
Bywają też niebezpieczne ;-)

MJ

Jest taki dzień,
tylko jeden raz do roku

Dzień, piękny dzień,
dziś nam rok go składa w darze

Dzień, zwykły dzień,
który liczy się od zmroku

Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia

Jest taki dzień,
gdy jesteśmy wszyscy razem

Drzewa ptakom, ptaki drzewom
Tchnienie wiatru płatkom śniegu

„Wszyscy wszystkim…”, więc i ja tymi słowami piosenki Czerwonych Gitar pragnę złożyć Państwu – w imieniu swoim i współpracowników dynowinkowego kącika rozrywkowego -najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne. Spokoju, odpoczynku,
radosnej rodzinnej atmosfery, realizacji planów i spełnienia
wszystkich – nawet najbardziej szalonych – marzeń…
Renata Jurasińska
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Gwiazda
Litery z pól z kropkami, odczytane rzędami utworzą rozwiązanie końcowe.
Poziomo:
2) 	 stolica Omanu.
5) 	 niemiecki samochód.
6) 	 bożonarodzeniowe przedstawienie.
8) 	 człowieczek.
12) 	rasa groźnych psów obronnych.
18) 	Zjednoczone … Arabskie
– państwo na Bliskim Wschodzie.
19) 	jego szczególną postacią jest kwadrat.
Pionowo:
1) 	 Jerzy, polski himalaista,
    	 zdobywca wszystkich ośmiotysięczników.
2) 	 bałagan, zamęt.
3) 	 w przysłowiu gapi się w gnat.
4) 	 dżin, whisky, rum.
7) 	 gwiazdkowa pora roku.
9) 	 Karol, ideolog komunizmu.
15) 	gładki na ścianie.
16) 	cichy odgłos.
17) 	Panda lub 125p.
Lewoskośnie:
10) 	zielsko niepożądane w ogródku.
Prawoskośnie:
13) 	podawana w adresie pocztowym.
11) 	pokój w chacie.
14) 	muzyka improwizowana.
                            Bogdan Witek

Choinka mozaikowa
Litery z pól z kropką, odczytane rzędami, utworzą rozwiązanie końcowe.
Prawoskośnie:
1) 	 …wodne, masaż leczniczy natryskiem.
2) 	 kamieniste zbocza gór.
4) 	 kawa zbożowa.
5) 	 ferowanie wyroków.
6) 	 uszczerbek zdrowia lub mienia.
7) prawy dopływ Dunaju, przepływający 		
przez Szwajcarię, Austrię i Niemcy.
9) 	 pień zrąbanego drzewa.

Lewoskośnie
1) 	 polska potrawa z kiszonej kapusty.
3) kobieta w organizacji.
5) 	 harcerstwo na styl zachodni.
8) 	 składa się z ministrów.
9) 	 z kurkiem nad zlewem.
10) dawniej fanatyk religijny.
11) zero, pustka.
           Bogdan Witek

ZAŚPIEWAJCIE PANU
Poziomo należy wpisać cztery tytuły kolęd (początkowe litery, w kolejności alfabetycznej:    A,U, Ż;    A,C,Z,T,D;    G,Ś,P;    Z,D). Litery w polach z gwiazdką, czytane rzędami, utworzą tytuł jeszcze jednej kolędy.
Pionowo:  1) drobiazg, błahostka.  2) pseudonim Stefana Żeromskiego (Maurycy …).  3)
zawarcie związku małżeńskiego.  4) plakatówki
dla dzieci.  5) pochodnia olimpijska.  6) kraina
szczęśliwości.  7) do 2010 r. symbol pierwiastka ununnilium (obecnie: kopernik – l. at. 110).  
8) oszukiwanie, cyganienie.  9) warstwa komórek widoczna na przekroju pnia drzewa.  10)
święty, który nic w polu nie widzi.  11) długi,
gruby kij.  12) imię Armstronga, kosmonauty
amerykańskiego.
Leszek Grzywacz

Nr 12/244

Nr 12/244

DYNOWINKA

JOLKA
Określenia wyrazów podano w kolejności przypadkowej.
Dla ułatwienia ujawniono położenie wszystkich liter tworzących słowo „BUG”
-------------------------

bezleśny obszar w strefie podbiegunowej.
brzmi w słowie ironisty, szydercy.
cierpi z powodu niedogrzania.
gatunek herbaty indyjskiej.
gaz szlachetny używany do wypełniania żarówek.
Indianin z Ameryki Północnej (anagram słów PAS +
KATA).
kropla krwi przygotowana do badania.
legendarna żona Peryklesa, znana z urody i intelektu.
na nartach lub sankach z górki.
naklejany na słup ogłoszeniowy.
opatrunek podtrzymujący złamaną rękę.
opłata za mieszkanie.
pazucha.
pęczek nici jako ozdobne wykończenie.
pieszczotliwie o kończynach dziecięcia.
piosenka na płycie.
piosenki żeglarskie.
przepych, wystawność.
przy spodniach, do wciągnięcia paska.
serce imperium brytyjskiego.
Słowianie lub Sasi.
szachraj, matacz.
władca piekła.
zakrapiana impreza.
Bogdan Witek

Pasterze mili
Litery w polach z kropką, czytane rzędami,
utworzą rozwiązanie  - tytuł kolędy.
Poziomo:
1) krajobraz. 7) obuwie chroniące przed błotem i wilgocią. 8) uderzenie piłki w kierunku światła bramki. 9) zastrzeżenie w umowie. 10) zbiór liter od A do Ż. 11) furaż dla konia. 14) nie pasuje
do kożucha. 15) zbrojne wkroczenie na obce terytorium. 16) część Warszawy, w której toczy się akcja
Lalki” Prusa. 17) narodowość Franza Beckenbauera. 18) ssak z rodziny żyraf. 21) „Poważna figura na figle nie sarka, gdy znje akurat wesoła (Lech
Konopiński). 23) kontakt, łączność, np. człowieka
z przyrodą. 24) autor najstarszej Kroniki polskiej
zw. Galem. 25) wojskowe ćwiczenia w terenie. 26)
dziesięć dni.
Pionowo:
1) dobry lub zły okres w życiu. 2) świecąca rura
szklana. 3) protestancka grupa wyznaniowa, praktykująca chrzest dorosłych. 4) brązowy proszek na
pożywny napój. 5) odkrywca Kuby i Trynidadu. 6)
wieńczy go koniec. 9) producent przędzin. 11) zapewnia jasność po zmroku. 13) dwutlenek krzemu.
14) nabycie np. działki budowlanej. 19) podskórny
wylew krwi. 20) smużka, bruzdka. 21) gorączka
typu malarycznego. 22) siły zbrojne.
Leszek Grzywacz
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niestroj.dietetyka@gmail.com

tel. 792 013 271

Dietetyk

Arkadiusz Niestrój

www.facebook.com/ArkadiuszNiestrojDietetyka

ul. Ks. Ożoga 32
36-065 Dynów

Rejestracja tel. 16 652 10 35

Godziny otwarcia: środa - czwartek 7:00 – 12:00

żywienie w cukrzycy

żywienie kobiet w ciąży

zdrowe odżywianie

dieta w sporcie

odchudzanie

Przychodnia Rejonowa w Dynowie

Gabinet dietetyczny
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Dynów, ul. Mickiewicza 41
tel. 16 65 22 211
Dubiecko, Nienadowa 502B
tel. 16 62 84 431

ODDZIAŁY

SZCZUCIN

BŁAŻOWA

JAROSŁAW
DUBIECKO

Twierdza 77 k/Frysztaka
tel. 17 27 60 123.
Klęczany 299A
tel. 17 74 55 164
Jarosław, ul. Zamkowa 3
tel. 16 62 10 052
Błażowa, ul. Armii Krajowej 22
tel. 17 22 93 500

www.szik.pl
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